
-

The First and Greatest 
r Lithuanian Daily m America X

••••••••••••••••••«•••«••••••

The LUhuajnan Daily
Published by The Lithic n h n Neva PuhiUh-mg Ca,, 

1739 So. Halsted Street, Chicago, III 60608 
HAymarket 1-6100 

••••••••••••••••••••••••a****
S. Over One Million Lithuanian jį 
\\ In The United States ff

Library uf Congress
Periodical Division

: Washington, D. C.
Price 15c Chicago, Iii Antradieni^paho-Ocvober 5, 1976 m.

SOCIALISTU KOALICIJA VALDYS VOKIETIJA

S '•

Kiniečių spauda primena apie Lietuvos 
. įstojimą į Tautų Sąjungą

HONG KONGAS, Britų kolonija, ą- Dr. Kazys Bobelis, Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirmininkas, buvęs Taivane ir Japonijoje 
ir dalyvavęs dideliame susirinkime, pasiekė Hong Kongą, iš kurio 
atsiuntė tokį sveikinimą Amerikos lietuviams:

“Geriausi linkėjimai iš Hong 
Kongo. Labai įdomu. - ... -

Turiu geras atostogas, kartu 
su Dr. Giedraičiu. Įdedu gana 
įdomias laikraščių iškarpas. 
Grįšiu apie spalio 3 dieną. Lin
kėjimai”.

Hong Kongo ir Pietų Kinijos 
radijo stotys gana dažnai prime
na apie Lietuvą ir kitas rusų pa
vergtas tautas. Tuose laikraš
čiuose 
tautų istorija ir karo metu toms 
tautoms primesta vergija. South 
China Morning Post kiekvieną 
dieną duoda kiekvienos Euro
pos valstybės, pavergtos ir lais
vai savo reikalus tvarkančios, 
trumpą--istoriją. Tais dienraš
tis primena -savo.: skaityto jams, 
kad >—•"

TRUMPAI 1$ VISUR
•Qarto

SOVTH

Schmidto vadovaujama koalicija gavo tik 
-'•dešimties atstovu daugumą

BONA, Vokietija. — Kanclerio Helmut Schmidto vadovau
jama koalicija laimėjo praeitą sekmadienį vykusius vakarų Vo
kietijos rinkimus. -Socialdemokratai ir liberalai pravedė 253 at
stovus Į parlamentą, o krikščionys demokratai pravedė 243 at
stovus. Pradžioje manyta, kad socialistų ir liberalų dauguma bu
vo tiktai 8 atstovų, bet dabar paaiškėjo, kad jų dauguma yra de
šimties. V1'

Užsimušė 5 vokiečių 
. . pramonininkai

STUTTGART-SAO PAULO.— 
Penki ilgus metus vadovavusie
ji Daimler-Benz- automobilių 
pramonės bendradarbiai vokie- 

duodamas laisvų Europos ! čiai ir du “Brazilijos lakūnai p3o- 
tai užsimušė, lėktuvui prie Sao 
Paulo nukritus. Lėktuvas Lear 
J et tipo nukrito prie Sao Paulo 
“dėl blogo' oro”.

Korsika nori nepriklausomybės

Who's next 
for the 'quake

Seismic belts
*■» Major earthquakes

• since WOO

Fordo streikininkai

Kini jo įe, FiHpinŲ salose ir. Amerikoje vykusieji ugniakalniu prasiveržimai vyko 
toje pačioje Žemės' judraus paviršiaus. srityje vadinamoje Ugnies Žiedo zonoje. Žemės 
luobas lūžta ir smunka vis. 91'lyn; ibdėi paviršiuje vyksta žalingi drebėjimai. Paveiks
las -rodo lemts Ugnies Žiedo zoną; kur dažniausiai žmonės nukenčia.

. “1921 metais Estija, Latviją 
ir Lietuvo buvo priimtos į 
Tautų Sąjungą”.

Be to, jos įdėjo sekretoriaus 
Henry Kisingerio paveikslą, pa
pasakojamos apie jo pastangas 
apsaugoti kai kurias Pietų Afri
kos valstybes nuo Angolos'liki
mo. Kisingeris nori,- kad’ laisvę 
atgavusios Afrikos tautos pa
čios galėtų tvarkyti savo vidaus 
ir užsienio reikalus, bet. sovietų 
valdžia, siųsdama į Afriką, ge
rai ginkluotus kubiečius, bando 
iš kolonializmo išsilaisvinusiems 
žmonėms primesti rusišką ko
lonializmą. Laikraščiuose skel
biama rusų pavergtų tautų isto
rijas pakartoja Hong Kongo ir 
Kinijos radijo stotys.

Netenka stebėtis, kad Pietų 
Azijos gyventojai yra gana ge
rai informuoti apie sovietų karo 
ir policijos'veiksmus Rytų Eu
ropoje. '

prancūzus’ Į nuotaikos Korsikos 
saloje kaskart darosi nepalan
kesnės. Korsikos Išlaisvinimo 
Frontas suruošė jau dvi atakas 
prieš prancūzų Svetimšalhj Le
gioną. . . t .

Redordinis .derlius?

LONDONAS. — UPĮpraneši
mu, Tarptautinė Derliaus - tvir
tina, kadpasaulinis kviečių der
lius 1976- metais 'numatomas re
kordinis ' 391 - milijonų tonų j 
reiškia 6 nuošimčiais didesnis 
už rekordinių 1973'metų rderlių.

WASHlNGTpNAS 
antros dienos naktį 1 
yą peršautas Sevietų pasiuntiny
bės tiekimo viršininkas Serge
jus Stepanovas, jam išeinant iš 
vienos maisto krautuvės. Jis yra 
tiek sunkiai į galvą sužeistas, 
jog gali mirti.. ' . . Į . <

Jį nežinia. .kas- peršovė, kaip 
minėtą, prię.vienos maisto krau- 
'tuyėaĮ sešįųsĮ..blokusnuo rusų 
pasiuntinybės." C Kolumbijos dis- 
trikto- policija 'mananti,' kad ųž- 
puolimas .galėjęs. būti' apiplėši
mo tikslais^bet, - išantrospusės, 
šitoks teigimas .nepasitvirtina;

Spalio

Maskvai rūpi taika 1 Japonų muštinės
Viduriniuose Rifuose

Nori išgelbėti kairiuosius
Tj partizanus

Meksika tebelaido ja 
uragano Lizos aukas

LA PAZ, Meksika. — Liku
sieji gyvi meksikiečiai La Paz 
mieste sekmadienį teberinko ir 
tebelaidojo praėjusiojo ketvirta
dienio aukas, kur smarkus ura
ganas pralaužęs užtvankas van
dens bangose pražudė mažiau
siai 1,000 žmonių, kurių 650 la
vonai iki šiol surasti. Pusė iš 
80,000 La Paz gyventojų liko 
be namų jr pastogės.

- Kaukėmis nuo smarvės apsi
saugoję darbininkai boldozeriais 
atkasinėja iš kietėjančio dumb
lo žmonių lavonus, automobilius, 
sunkvežimius ir kitus daiktus, 
škubėdami, kol potvynio suneš
tas dumblas dar nesukietėjo į ak
menį.

. “Vargšė” Amerika

VOKIEČIŲ spauda skelbia, 
kad beturčių amerikiečių praė
jusiais metais padaugėjo 25.88 
milijonais. “Beturtė” šeima Ąme 
rikoje skaitoma tokia, kuri susi
deda’ iš 4 šeimos narių ir per 
metus turi pajamų ne daugiau 
kaip $5,500. Tokių “vargšų” 
JAV. priskaitoma baltųjų 9.7 
nuošimčiai ir juodųjų 29.3 nuo
šimčiai. •.

- Pietinės Amerikos indėnai 
negali pakelti progreso

MANUS, Brazilija. — Antro
pologas Baulo Lucena praneša 
apie sukrečiančią padėtį “Ma- 
jurunas” indėnų genties, kuri 
negalėdamas pakelti prieš 4 
metus pas juos baltųjų į Ama
zonės vakarines džungles atneš
tos civilizacijos pradėjo savano
rišką susinaikinimą: jie kelin
ti metai naikina naujagimius 
moteriškos lyties kūdikius. Bal
tųjų ateivių pradėjo daugėti, 
kai jie Ma j uranas teritorijoje 
pradėjo gręžimus ieškodami naf
tos. Dar 1972-metais tos gen
ties indėnų buvo 2 tūkstančiai; 
šiuo metu beliko vos 400.

GAISRE ŽUVO 2 ASMENYS

Vėsesnis

Saulė teka 6:50, leidžiasi 6:2S

ČIKAGA. — Pietų-vakarų Či
kagos dalyje, 2458 S. St. Louis, 
kilęs gaisras nužudė 2 miegan
čius asmenis. Gaisras iškilo 5 
vai. ryto. Atvykę gaisrininkai 
suuodė benzino kvapą ir todėl 
mano,, kad. kaą nors namąbus 
padegęs.

Gaisrų nuostoliai 
Amerikoje

Draudimų informacinis insti
tutas skelbia, kad 1975 m. viso
je Amerikoje buvo maždaug 
8.17Ū gaisrų kiekvieną dieną. 
Esą, kas 35 sekundės gaisras' 
iškyla Amerikos gyvenamame 
name ir kas 45 minutes, gaisras 
pasiima vieną gjrvą auką....

Pereitais 1975 m. gaisrų nuo
stoliai. Amerikoje siekė 3.5 bil; 
dolT,.. neįskaitant lėktuvų, auto 
mašinų, miškų ir kitus ne sta
tybose įvykusius gaisrus.

Visų Amerikoje iškilusių 
gaisrų 71%. tenka namų gais
rams ir 34% kitiems. • ‘ ‘ s

menei praėjusį sekmadienį tę
siant ofenzyvą: Libano kalnuose, 
diplomatai pagreitino diploma
tinę-ofenzyvą Paryžiuje ir 'New 
Yorke, siekdami išvengti lemia
mojo: kruvino finalo kovoje su 
Palestiniečiais ir kairiaisiais 
partizanais, kuriu vadas Kamai 
Juinblatt atskubėjo iš Kairo, į 
Paryžių tarife Įsu . Prancūzu už
sieniu reik. ministeriu; i

Prancūzija ir: Egiptas tariasi 
siųsti į Libaną “taikos pajėgas”, 
kurios priverstų Siriją atitrauk
ti riš Libano sato 20,000 kariuo
menės. Sovietų užs. reik. min. 

[Gromyko New-Yorke, tarėsi su 
Palestinos Išlaisvinimo Organi
zacijos lyderiu Farouk Kaddou- 
Įmi dėl atnaujinimo 1973 metais 
Genevoje pradėtos konferenci
jos Vidurinių Rytų taikos rei
kalu.-

su policija
TOKIJO. —- Spalio 3 iš visos 

Japonijos suvažiavę kairieji ja- 
j. 

. šiaurės vakarus nuo Tbkijo, "Į 
naujojo „tarptautinio aerodro
mo. atidarymo iškilmes, protesto 
ženklan ėmė.-protestuoti ir peš
tis su policija, kurios buvo bent 
4,000. •

■ Policija suėmė 62 demonstran
tus, įskaitant >10 moterų. Du po
licininkai' buvo ' sužeisti. - Kiek 
demonstramtų-buvo sužeistą — 
neskelbiama." . : N ' t ;

I^ająšis^. aerodromas, ĮkaštaT 
vęs 7-93-mil. dol.. turi -pakeisti 
senąjį esantį 10 mylių. į pietų 
vakarus nuo Japonijos - sostinės. 
Jis buvo baigtas 1971 m. Ūkinin
kai, „kurių žemės buvo paimtos 
naujojo įtarptaūtinie Aerodromo 
statybai bei įrengimams, atsisa
ko išsikeldinti. Taipgi nepaten
kinti ir gyventojai, per kurių gy
venvietes ; pravestas 'vamzdis 
benzinui-pristatyti į naują aero
dromą:

DETROITAS. — Fordo bend
rovės ir darbininkų unijų atsto
vų derybos kad ir kietos, bet eina 
prie pabaigos. Fordo auto ma
šinų gamybos įmonėse prasidė
jęs streikas rugsėjo 15 d. žada 
baigtis šiomis dienomis.

Darbininkų unijų atstovai no
ri išsiderėti ir Įrašyti Į darbo 
sutartį daugiau apmokamų lais
vų dienų,, pragyvenimo. pabran- 
gim'O- priedusprip'vidandinirr vri~- 
daffnb Įi? ’draudimu,' perši jų bei 
kitokius pagerinimus, žodžiu, 
nori išsiderėti tokią darbo su
tartį, kuri būtų pagrindu dery
bose su kitomis auto mašinas 
gaminančiomis keturiomis bend
rovėmis, kuriose dirba 700,000 
darbininkų. Fordo bendrovės 
yra sreiko paliestos 102 Įmo
nės, kuriose dirba apie 170,000 
darbininkų ir kurie visi strei
kuoja. -Į t.

Fordo bendrovės, ir darbinin
kų unijos, atstovams sutarti pa
sirašius, streikas dar tęsis ma
žiausia vieną savaitę iki darbi
ninkai visuotinu balsavimu su
tartį patvirtins, arba atmes.

Amerikos ekonomistai bei pre
kybininkai mano, kad Fordo 
bendrovės, darbininkų streikas į 
ekonominį krašto ūkį Įtakos ne
turės, kadangi streikas neužsi
tęsė ilgiau kaip vieną mėnesį.

'TOKIO, 
sekmadien

Sovietų kerštas 
Japonijai

■L Sovietų Rusija 
pagrobė dar du ja

ponų žvejų ‘laivus, keršydami 
už tai, kad japonai negrąžino 
Mig 25 lėktuvą pabėgusio so
vietų lakūno. Toks japonų žvejų 
gaudymas (jau turi 8 laivus) 
aiškindamas -Sovietų pastango
mis priversti japonus mainais iš
reikalauti Migo grąžinimą, ką 
japonai žada padaryti, kai drau
ge su amerikiečiais ekspertais 
baigs pagarsinto “paslapčių pil
no” lėktuvo tyrinėjimą.

Naftos; grįžimai Beringo jūroje
FAIRBANKS. Aliaska. - At

lantic Richfield Oil Co. baigė pa
siruošimus pradėti statyti grę
žimo mašineriją Beringo jūroj 
tarp Aliaskos ir Sibiro.

BELFASTAS, i
džiųjų Siaurės Airijos miestų -4 
Londonderry ir Belfasto gaisri
ninkai sekmadienį pareižkė, kad Į to. Roberto S. McNamaro ir JAV 
jie atsisako vykti gaisrų gesini 
ti į tų miestų biznio sritis, kur 
gaisrai kyla dėl bombardavimų, 
bet dalis jų„ Vyliojami $8.50 per- 
dieną uždarbio, atsisako klausy
ti savo tihljoa, skelbiančios boi
kotą. Prieš pat boikoto paskel
bimą, gaisrininkai gesino didė
lio prekybos namo gaisrą, kurs Valstybės ir kitos didžiosios vals- 
buvo sukeltas penkiomis bombo- tybės pasisakė gegužės mėnesį 
mis, kurios sproginėjo kas 42 įvykusiame liaansininkų mitin- 
minučių viena po kitos. . jpj. 5,

MANILA. .— Nesutarimai 
tarp Pasaulinio Banko preziden-

Iždo sekretoriaus William E. Si
mon pasireiškė dėl to banko atei
ties operacijų. McNamara rei
kalauja nuimti apribojimą, kad 
Bankas galėtų skolinti daugiau 
kaip $5.8 bilijonus, kas parei
kalautų žymiai padidinti to ban
ko kapitalu prieš ką Jungtinės

Grįžo Rcdezijos 
negrų lyderis'

1 SALISBURY! flodezija'.' — 
ihetft laiko grįžo
mo negrų nacionalistų vjadas 
vyskupas Abel Muzoreva tikslu 
baigti Afrikos Nacionalinio Kon
greso narių susiskaldymus „kad 
tas. Kongresas ( ANK) būtų vie
ningas. negrams iŠ baltųjų per
imant valdžią Rodezijpje. Ko 
Kongreso 65 atstovai. — pro
vincijos delegatai yra nusistatę 
nepriimti baltųjų plano Rodezi- 
jos valdžią perleisti juodžių dau
gumai tik po dviejų metų, per 
tą. laiką baltiesiems pasiliekant 
valdžioje. •

Krikščionių demokratų parti
jos vadas Helmut Kokie kreipė
si Į 30 atstovų naujame parla
mente laimėjusios liberalų de
mokratų partijos vadą Hans 
Dietrich Genscher, kad jis per
simestų į-krikščionių pusę ir su 
jais sudarytų koaliciją. Pet už
sienio ministeris Genscher at
sakė, kad jis geriau pasitiki so
cialdemokratais, kurie laikosi 
susitarimo ir noriai su juo ben
dradarbiauja. Liberalai demo
kratai turi tik 30 atstovų, bet 
be Jų nei viena didžioji grupė 
neturi parlamente reikalingos 
daugumos, Krikšjiony-s demokra
tai turi daugiausia atstovų parla
mente. bet jie neturi daugumos. 
Socialdemokratai turi 223 at
stovus, bet jie yra sudarę ko
aliciją ir ši turi 10 balsų dau
gumą.

I •
Krikščionių vadasKohlne pa

reiškė, kad jis kreipsis Į prezi
dentą Scheell ir prašys leisti 
jam sudaryti naują Vokietijos 
kabinetą, nes jis vadovaująs pa
čiai didžiausia partijai Vokieti
joje. Tuo tarpu kancleris 
Schmidt sako, kad jis taip pat 
eisiąs pas Prezidentą ir pasaky
siąs, kad jis turįs daugumą. 
Kancleris Schmidt paliktas ir 
toliau valdyti Vokietiją su par
lamento dauguma. Prezidentas 
Fordas sekmadienio vakarą pa- 

j siuntę kancleriui Schmidt svei
kinimo telegramą, pabrėždamas, 
kad ir ateityje abi valstybės pri
valės bendradarbiauti.

Užsienio stebėtojai labai įvai
riai komentuoja praeito sekma
dienio rinkimus. Jeigu Vokieti
jos vyriausybės priešakyje bū
tų buvęs Willy Brandt, tai, pa- 

' sakojama, rinkimai būtų davę 
. ... | kitus rezultatus. Buvęs kancle- 

pasiva im rjg aktyVjaj dalyvavo rinkiminė
je kampanijoje, jis patarė bal
suoti už kanclerio Schmidto su
darytą koalicinę vyriausybę, bet 
didokas vokiečių skaičius vis dėl
to už socialdemokratus nebalsa
vo. Jie gavo 42.6% visų balsų, 
tuo tarpu kai praeituose rinki
muose jie buvo gavę veik 47% 
visų baisų. Vokietijos krikščio
nys demokratai surinko 48.6 % 
visų paduotų balsų. Krikščionys 
padidino savo balsų skaičių

JAU ČIKAGOJE SKIEPAI 
, NUO KIAULIŲ SLOGOS
Praneša, kad pirmasis skiepų 

nuo gripo (kiaulių slogos) siun
tinys — 100,000 ampulių jau 
Chicagoje. Skiepijimui kol kas 
bus naudojamos adatos, o ne 
specialus instrumentas, vadina
mas “jėt air gun.”. Skirtumas 

atskaičiusi jo p*r«iikimvįtaš, kad adata galima per diehą
- ««nwlt., p*r*iikė jcod jos'iskienvti 

/ręs hsAnolr.

Kancleris Schmidt yra geras 
ekonomistas. Dabartiniu metu 
Vokietija yra pati stipriausioji 
valstybė. Vokiečių ūkis pavyz
dingai tvarkomas, vokiečiai mo
ka savo įsipareigojimus ir sten
giasi sustiprinti apsaugas, kad 
sovietų karo jėgos negalėtų įsi
veržti į vakarus ir pavergti visą 
Europą.

žmona. 
Playboy iki 300 asmenų 

ii oro šaūdykle iki 3,000.

DEROITAS. — Fordo b-vė 
mananti kiekvieną 1977 metų 

(automobilį pabranginti 310 dol.

A
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INTYMAUS GYVENIMO ŠEIMOJE NESKLANDUMAI

tūno, proto tt jausmų darnos pagrindai 
Naujausio mokslo žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMA Viens, M. D. ______

Įsigijimas šviesos ir prietarų atsikratymas užtik
rina laimigesni šeimoje gyvenimą. Mediciniška tiesa

i 'os esti žmogaus kančios suvedžioto tūlo žmogaus širdies 
vs. Vienos jų yra išori- ir smegenų nė su kaltu neiškal-1 

t: i baudžiava, vergija, ka- si iauk intymaus gyvenimo daž-
Kitos vidinės : nu nesąmonių, dėl kurių jis pats

! kenčia ir kitus kankina. Už tai

h 
prie 
nes;
rai, re^antaikos... Kitos vidinės į nu nesąmonių, dėl kurių jis pats 
— b *tai, prietarai, nemokšų- ■ kenčia ir kitus kankina. Už tai 
m as. išnaudotojams bei pelną- užbėgti reikia kiekvienai nege- 
gaudž-ams pasidavimas. Kova rovei už akių per apsišvietimą 
su v:-ukeriopomis kančių prie- ir savo asmenybės tobulinimą 
žastinvs bus tik tada sėkminga,! gito rašinio — šio skyriaus 
kai r--ts žmogus ims nuodug- tikslas yra kuo greičiau ir kuo 
niau tvarkyti savą asmenybę — gausiau žmones apšviesti gy- 
savvs nusiteikimus. Tik asme
nybe susitvarkęs ir ganėtinai ri stengtis kuo gausiau šitos 
ausis ietęs žmogus pajėgia ne-‘tiesos pasisemti. Žinoma, rei- 
tik: s>m politikierių! bei tokiam kia turėti indą- asmenybės dar- 

ar neramumų — na šitai gyvenimiškai tiesai pa
kąru kėlėjui nurodyti jo tikrą talpinti. Jau senovės lietuvės sa- 

.kydavo: — “Dieve 
Dvarioš
tos jai”.' Tai didelė išmintis tuo 
pasakymą išreiškiama mūsų be
raščių- motinėlių. Juk, nė Die
vas negali žmogui suteikti bet 
kokio gėrio, jei žmogus jo ne
priima — jei jis tom gėriui pri
imti neturi indo — jei jis sava 
asmenybe dar nėra tapęs žmo
gumi. Toks priima visokias ne-

vėnimiška tiesa. Kiekvienas tu-

šioje srityje apsišvietimas, ša-j čia prieiname vietą, kur yra 
lia visokių prietarų atsikraty- šuo pakastos. Minėtos mbteriš- 
mo, yra neatidėliotinai įgyven-Jkės pyktis esti sukeliamas ne-įnai gražiais žodžiais/ar jos ran
di ntinas. Jau susipažinome, kad ’ atsakančio jos-vyro elgesio ly- 
moteriškės abuojamas šiuose.tiniam gyvenime. Minėtą pyk- 
santykiuose skirstosi pagrindi- tj moteriškėje sukelią dvejopąs 
niai i tris ryškias grupes. 1. Mo- Į vyro nežmoniškas ^gesys. l.'TO

Toliau gydytojas išaiškina vy
rui, vyriška yra pataikauti žmo-

dvasininkui

vieta.
Sve katos 

metų ‘praeis 
jėgs a' 
taraus.

srityje dar daug 
kol žmogus pa- 

tsispirti įvairiems prie- 
burtams, nesveikiems 

papročiam bei dėl tamsumo ap
turimoms kančioms. Duokim, 
kari ir šeimos intymius santy
kiu0. Kiek čia tamsos, kiek čia 
liėi Dievui, nei žmogui nereika
lingos kančios, kiek čia Įsisenė
jusių prietarų — netikslumų. 
D v? ° A sveikam ir protu bent pa- 
kehč’ ritiai šviesiam žmogui tvar
kingi rntyrnus šeimoje santy-. 
kibi v ra tiek pat svarbūs ir nė
gė'in i. kaip tvarkingas valgy
mas. kvėpdyimas, tuštinimasis

Keliones įspūdžiai Vakarų Europoje
KAZYS KARUŽA

Po valandos šiuos bandomuosius žmones įdėjau į karštą 
j vonią, ir iki šiol, kiekvienu atveju, nežiūrint dalinai pa- 
. balusių ir nušalusių rankų ir kojų, pacientai, ilgiausiai 
per 1 valandą, buvo atšildyti. Pas kai kuriuos pacientus 
sekančią dieną po bandymo pakildavo temperatūra. Tuo 
nepaprastai greitu atšildymu mirties atvejų dar nepasi
taikė. Jūsų, Aukštai Gerb. Reichsfuhreri, įsakyto atšil- 
dymo “saunos” pagalba, dar negalėjau išbandyti, nes 
gruodžio ir sausio mėnesį šitiems bandymams atvirame 
ore turi per šiltą vandenį. Dabar lageryje- yra karantina 
dėl šiltinės, užtai negaliu pacientų nuvesti i S. S. “sau
ną”. Aš daug kartų save skiepijau ir vedžiau bandymus 
lageryje, nežiūrint šiltinės.

Būtų paprasčiausia, jei aš būčiau perkeltas į S. S. ir 
kartu su Neff vykčiau į Auschwitza ir ten sušaldytųjų 
atšildymo. klausimą greitai masiškai išbandyčiau. Aus- 
chwitzas tokiam masiniam bandymui yra geriau tinka
mas negu Daėhau. Ten yra šalčiau ir pagaliau dėl lagerio 
dydžio mažiau atkreiptų dėmesį (bandomieji žmonės la
bai rėkia, kaukia, kaip žvėrys šaldomi).

Jeigu, Aukštai Gerb. Reichsfuhrer, jūs to pageidau- 
jat, šiuos taip svarbius kariuomenei'bandymus Ausch- 
witz’e (Liubline ar Rytų lageryje) pagreitintai pravesti, 
tai nuolankiai prašau man greitai tuo reikalu duoti įsa-- 
kymą, kol paskutiniai žiemos šalčiai galėtų būti išnau
doti. •

ką padedant ant savosios. Tai 
nėra joks vyriškio kritikavimas, 
būk jis taip nesielgia.
' įšfnena vyrui, kad

kurios niekada nepa-; intymius santykius visiškai itiė-i visi intymaus santykio aukstu- 
ntbš pasiekimai yra klitoriaus 
tiesioginio, ar netiesioginio jau
dinimo išdava.

Išvada. Intymus gyvenimas 
( yra

niai 
teriškės, 
siekė intymaus gyvenimo aukš
tuos (orgazmo). 2. Tos mote
riškės, kurios pačios save į mi- be jokio švelnumo.

- * Uz tai tvarkant tokios mo-;
teriškės intymaus gyvenimo nė-- šeimoje tvarkai atliktos ;—
gerove, būtinai reikia kad su (gamtos (jei norit Dievo) nuo- 
ja pas gydytoją ateitų ir jos vy-,jstatų pildymas, tai jokia gėda, 
ras. Kitaip — jokios pastangos joks nežmoniškumas. Prie to- 
neduos -gerų vaisių. . ’kios tiesos rrikiamums šiandien

Gydytojas vyrui išaiškina, artintis, pametus niekam nenau- 
‘ kaip esminiai svarbu vyrui būti dingas bei visas kitas neteisy- 

■j švehnu ir maloniu. Antrą daly-- 
1 ką gydytojas vyrui -įkala gal- 

. — jis intymaus susifiešimo 
sąmones per tiesą ir tariasi Die-1 menybe negaluojančių, kurios reikale tūri stengtis būti jaus- 
vą garbinąs, žmogui padedąs ir intymaus susinėsimo aukštumą j miniai išraiškus ir bendradar- 
sau gerą darąs.

Tikrumoje toks be asmeny-

charriškai atlieka. 2. Jis tokiam 
susinešimui artinas prie žmonos

duok tau
Šventos, jei tu turi vie- moteriškės, kurios negali orgaz

mo susilaukti. Pirmosios gru
pės moteriškių nesklandumai ap
tarti čia pereitą kartą. Dabar 
žodis — kitas apie antros gru
pės moteriškes.

Pačios moteriškės sukeltas 1 
orgazmas

Yra moteriškių taip savo as-lvon -

— orgazmą laiko sau niekam Į biau jąs šū žmona. Tik kai jy- 
vertu. Tokioms orgazmas yra dytojaš šituose dviejuose daly-

bes. Niekam nei Dievu, ne žmo
gui žalos nepadarydamas žmo
gus gali šeimoje tdžiaugtis, tvar
kingai intymų gyventimą ves
damas. ši tiesa yra kiekvienam 
privali — tat-užsičiaupkite visi 
žmogų kankinantieji savo ne

.bės žmogus ne tik pats kenčia, I pavojingas netekimas .kontrolės kųose su vyru sutaria — tada mpkŠuffiu ir dar žmogumi neta
patus kankina, bet ir niekam ki- intymaus santykio reikale. To- prasideda prasideda, apie ihotę-f 
fąm joki# gėrio nesuteikia. Už kios tariasi, jei jos “paleis vade- riškės 
tai kiekvienam dabar iš .mūsų les:

.-rafkia visomis keturiomis sfeng- tiks nemalonus dalykas: pąslėp- 
sava as- tas pyktis savo partneriui iškils 

menybe žmoniškėti -ir šių die- viešumon ir pakenks judviejų 
nu- Šviesa kiekvienas atsakan- lytiškiems nusiteikimams. Tas 

toks jos išgąstingaš fantažavi- 
šeimoje intymaus gyvenimo mas sulaiko ją nuo .orgazmo tu-

sdlrinš niekniekius intymaus gy-j’hėsklaridumai yra didėlė kliūtis Įrint intymius santykius su sa- 
verimo veiksmuose. Dabar iš* laimingam. gyvenimui. Todėl vu vyru.

Vis? rie dalykai žmogui būti-_ 
nai.s dalykais numatyti paties' 
tvėrėja. Tik nesveikas asmeny
be i' tamsus protu — visai be 
išmintes 'asmuo atsakingoje 
vietoje •atsiradęs sugalvojo vi-'

tis' savo jausmais —

ioje srityje gausėti

Cold war.

in America back then, and you know how the suxy 
turned out.

Nowadays. people are still helping America stay 
-strong and self-sufficient. And they’re helping them

selves to safe, dependable savings. By talcing stock in
America with the Payroll Savings Plan. 

Buy United States Savings Bonds-. 
They won't leave you out in 

the cold.

It was bad enough we had to fight the British 
for our freedom. But on top of that, we had to fight 
the weather, too.

Because ^Winter M Valley Tforgc meant snow, ice, 
and freezing temperatures. AH serious enemies to a 
makeshift army without proper clothing, 
riot nearly chough food, and short on 
-ammunition-

It was an army long on courngc, 
InJt short on money.

And theft the money came. 
Some 527,000,000 from the 
pockets of new Americans.

1 hats how people took stock
reeded. Bonds can be it fner bank Jnrcresr Ii 
n<x subject to state <x local income taxes, and federal 
tax mav be deterred until rotSanpffe*.

200 vcars at the same lecattoa.

piihu. Baugiau tuo reikalu —■ 
sekantį kartą.

Pasiskaityti. Consultant, Sep- 
tember 1976, Vol. 16, No. k

Mano nuolankūs sveikinimai ir linkėjimai. 
Heil Hitler — Jums atsidavęs, '

S. Rascher.
Tokių užrašų ir laiškų daugiau randame Dachau sto

vyklos lageryje, t. y. muziejuje. Čia paėmiau vieną kaip 
pavyzdį, apie ką negirdėjau. Girdėjau tik ir skaičiau 
spaudoje, kad ten karo metu su kūlimais kažkokie tyri- 
'fhai buvo darbini. Baisu ... 'šaltumą”, kaip paseka 

šioje srityje — joms nū- paties vyrą jausminio šaltumo.
’ * '•>?. jį?; ‘‘ - - - - i

Gydytojo darbai tvarkant 
moteriškės .“šaltuma” - -

Gydytojas tūft atlikti ’daug 
darbo, norėdama^' talkinti susi
tvarkant; moteriškei neturinčiai'

■ organizmo. Gydytojas. ąpžiū- 
,ri gihekologiškai moteriškę jos- 
vyro akivaizdoje. Jis -vyrui iš
aiškina moteriškės lyties orga
nų anatomiją ir fiziologiją, .

Po tokio darbo, gydytojas pa
aiškina moteriškes .yyrin - apie 
keturių priėtarų-mrtų' kenksmin
gumą. ■

Pirmas prietaras Ą’mitas. 
Klaidingai tikima,-kad vyro.: vy
riškumas ir lytinis stiprumas su
sideda vien tik lytiniu pajėgumu. 
Taip pat klaidingai ttk'fma, kad 
moteriška yra vyrui - būti švel
niam, žodžiais išreikšti savo mei
lę, glamonėtis neskubant, apka
binti ir būti apkabintam. ••

Atrtraš prietaras —. mitas. 
Klaidingai nfkhcfrn&, kad mote
riškės orgazmas yra gidiihas su-

■ kontroliuoti tik vyrui. 'Pamiršta
ma, kad svarbu moteriškes nu
siteikimas savo vyro atžvilgiu.

Trečias prietaras----mitas.
Klaidingai laikoma In^teriškės 
kūnas mašina, kurios mygtukus 
spaudant apturima jefe orgazmas. 

Į Ketvirtas prietaras — mitas.
Neteisingai manoma, kad inty
mus Susiriešimak' šeimoje -yra 
trumpiausias kėlias | Trieilę.

* Išaiškinęs vyrui Virs minėtus 
keturis netikslumus intymaus 
gyvenimo srityje, gydytojas už
draudžia mažiausiai vienai -sa
vaitei bet kokį intymų santykia-

• vifną bėi lytinį įsijautrinimą. 
Pamoko vyrą ir žmoną glamonė
ti pakaitomis vienas kito kūną. 
Sukelti moteriškėje ttfd 'būdu nu
siteikimai prašalihą. moteriškės 
baimingtrmą šioje srityje ir bai
mę dėl nepasisekimo. • Moteris 
liaunasi būti baiminga stebėto
ja, tapdama jausminiai nusitei
kusia bendradarbė.
! Toliau tvarkydamas vedujdųjų 
intymių santykių h’ėtvarką gy
dytojas pataria vyrui su žmona 
miegoti kartu nuogidrtfs. Ši
toks Vedusiųjų elgesys sumaži
na vyro jktftrumą intymiam su
si nešimui.

Į Svarbu, kad gydytojfcs išaiš
kina vyriii nebntinki sitėigtis 
glamonėjimą baigti intymiu ąah- 
tykhi. Tokia užtikrinta minė-l\4ehą vakarą jtm (ėkkanrbina- valriŽidS. 
to glarriodėfmft užbklgA febai flia Tftl karią prhufrrti 0xfordo 4 

universiteto |rtrntl$ą laidą, ku
rioje buvo 101 studentas.

Biblijoje - metrinė

dažnai moteriuke neigiamai ♦fn- 
teikią.

s1

LONbONAS.—.įvedus Ang
lijoje metrinę matų sistemą, 
įvairūs .sumanūs asmenys su
galvojo biznį įvesdami metri
nės sistemos metus į Bibliją. 
Jie tikisi, kad tokia biblija jiems 
■'atneš miiijdnus dolerių.

Jie spausdina šių.-dienų bib
lijos variantą, kuriame parodo
ma, kad Dievas žinojęs kiek 

centimetrų tūri metras ir kiek 
litrų turi, vynas. Pagal naujai 
spausdinamą bibliją, Dievas pa
sakęs Nojui kaip statyti arką, 
laivą: “Daryki 133 metrų ilgio, 
22 metrų pločio ir 13 metrų 
aukščio. Uždeki, laivui stogą ir 
paliki 44 'centimetrus tarpo 'tarp 
stogo ir sienų.- Ir taip visoje bi
blijoje Įvesto metrinės sistemos 
matai.

_ Biblijos leidimo direktorius 
Collins manąs, kad Biblijoje 

vartojamus matus ‘paversti me
trinės Sistemos matais yra vi
siškai natūralu, aiškinant nenu
ginčijama evangelijos tiesa.

. . . < ' - *

i T ~ % y <

AP bendrovė 
parduoda krautuves
ČIKAGA. —National Tea ben

drovė spalio 1 d. paskelbė, jog ji 
Čikagoje parduodanti kai ku
rias savo krautuves, kurios yra 
mažiausia rentabilingos ir duo
da nuostolius. Pereitais ir šiais 
metais AP krautuvės bendrovei 
atnešė 15 mil. dol. nuostolio.

Tuo tarpu Čikagos rajone par 
duodama 63 krautuvės už 22 
rtiiE dili.', neskaitant ’krautuvės 
esaričiti prekių. Bendrovė čika- 
igoje ttfri viso 160 krautuvių, 
kutiose dirba '6,000 asmenų.

Bendrai, AP bendrovė visoje 
Amerikoje pereitais metais per
davė prtekių už 1.47 bilijonus 
dbl., kurių 38'X tenka Čikagos 
rajoMui. v

• Oxfordo bažnyčioje yra 
17.640 sVtfrų Varpas, vardu I7i- 
SV*iis TOrhas. Nuo 12JU tfi. kiek

TARPTAUTINIS PAMINKLAS 1 : ' ' ’• .U y I- > r' - ■* ' " ; .• J _ :
Šį paminklą, lyg koplyčią, pastatė iš granito ir mar

muro Italijos vyriausybė, nėš ten
ir palaidota italų patriotų ir karių įl;jo 'pasaidmio kąto 
metu. < r-rz.4. \ T'"7'U-

Pravažiavus pėr kaimus nuo Dachau lagerio; gal už 
5 kilometrų, stūkso prie kelio dešinėje pusėje kalnas, ku
ris apaugęs medžiais. Privažiavome automobiliu ir šlaite 
jį pastatėme. Su p. Laukaitiene kopėm vingiuotu taku, pie 
tų pusėje į kalną prie minėtos koplyčios. Einame, bet po
nia sako, kad trūksta kvapo. Todėl eikime pamažu. Einu 
ir žiūriu, prie tako pastatytos kalvarijos stacijų statulos, 
kurios primena Kristaus nukryžiavimą 'Jeruzalėje, Kal
varijos kalne, kurių priskaičiau 14. Visos padarytos iš 
cemento, vieno ir pusės metro aukščio.

Šiaip taip pfilipone vfrštfeę. Ten aikštėje stovėjo gra
nito ir marmuro apskrita, aukšta koplyčia, šu pakopo
mis, laiptais. Einu į Vidų, žiūriu, abiejuose šonuose aukš
tai prie sienų pakabinta 14 tautų herbai, o dešinėje pusė
je kabo Lietuvos Vytis. Labai tuo Susidomėjau, neš ten 
žuVb ir lietuvių kankinių. Taip pasižvalgę išėjome, bet p. 
Laukaitiene priminė man, kad koplyčioje laikėmės me
tuose šv. Mišios, pėr kurias susirenka daug žmonių. Ap
link koplyčią, Vakarų ir rytų pusėse yra palaidota 4700 
kalinių. Kapinės gražiai vokiečių prižiūrimos. Dachau 
buvo nužudyta ir sudeginta 53.000 kalinių. Taip grįžome 
apvaikštinėję kankinių mirties kapines ir karmelitų. ko
plyčią, kurią pastatė Italijos valdžia iš šviesaus marmuro 
savo tautos ir kitų tautų kankinių atmmiihui.'

Jau radome belaukiantį p. Laukaitį namuose. Na
muose pasistiprinome ir su mielu p. Laukaičiu išėjome 
pasivaikščioti gražiomis ’gatvėmis, kurios, kaip pasaka, 
apsuptos medžių alėjomis. Prie jų namų prisodinta daug 
gražių gėlių, ypač rožių, jurginų, rūtų, šalia prie savo 
namų turi ir nedidelį parką,-kur mudu; rodos; kaip arti
mi pažįstami vaikštinėjom ir nboširdžiai kalbėjomės apie 
pažįstamus. Prabėgomis paKetemė Suvalkijos Vietas. 0 
bendrų pažįstamų turėjome daug, nes as ten augau, o jis 
su savo žmona mokytojavo tose gražiose apylinkėse. Ro
dos, kartu mintimis skraidome po Vilkaviškio apskritį, b 
čia, karo audrą nublokšti, vaikščiojame Muncheno prie
miesčiuose, kur pp. Laukaičiai gyvena. - ,

Jie po II-jo pasaulinio karo negalėjo emigruoti kar
tu su savo 4-riais vaikais į Ameriką, todėl pasiliko vi
sam laikui gyventi Vokietijoje, bet ir čia susuko gražiai 
savo gyvenimo lizdą, gerai įsikūrė ir vieną sūnų-A runą» 
išleido į aukštąjį mokslą, kuris baigė medicinos fakulte
tą, vedė medikę žmoną ir dabar verčiasi savo profesija, 
o jų trys vaikai emigravę į Ameriką; Ponai Laukaičiai 
yra pensininkai ir gauni sbMhliriį aprūpihimą iš vokiė-

*(Ėtts SkūįhrfM
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DaiL Vlado Vaitiekūno parodos proga
Apie kūrybos kriterijų gali-, šioje parodoje: “Inkarnacija", 

ma kalbėti tiktai iš vienos me-J“Visatos daigai”, fKeturių 
no kultūros taško. Didžiojo žiu laikai

am- 
_ “Mano saulė”. 

Renesanso religinės ekstazės! “Biologinė evoliucija nuo ho- 
epocha rodo, jog menas suvie-įmo sapiens iki civilizacijos”, 
nijo visą žemės grožį ir gėrį sul 
Dievo kūrybos grožiu. Graikų 
klasika iškėlė žmogaus dvasi-, 
nes pastangas ir fizinį grožį.* 
Paskirų menininkų kūryboje,! 
kaip tokioje, kriterijaus veltui' 
ieškotum (tik su retom išim- 
.tim). Gimusios ir suklestėju
sios meno epochos sudarė, to 
laiko dvasinės ir estetinės iš
raiškos pasaulėžiūrą, skirtingą 
nuo anksčiau buvusių kultūrų, 
lodei jos pasiliko žmonijai rei
kšmingos.

.Sunku duoti konkretesnį 
vaizdą, kai XX amžiaus aukš
tųjų meno mokyklų vadovybė 
ir moderniojo meno avangar
das indoktrinuoja klaidingą 
filosofiją, kad vaizdinis menas 
ir akademinis auklėjimas nėra 
būtinas, nes vaizdinio meno 
vietą užimąs amatas. Picasso 
revoliucinis sąjūdis .užkrėtė 
pienininkus techninių naujo
vių, svaiguliu. Picasso univer
salus tutti quanti (pasityčio
ti) kaitaliojimasis, jokiai tau
tai nėra būdingas. Moderniojo 
meno sąvartoje reikšminga 
Čiurlionio kūryba, pilna este
tinio grožio ir žmogiškos iš
minties. Jis savo misiją atliko, 
ir čia jo kūrybos kriterijaus 
paslaptis.

Dailininkas Vladas Vaitie
kūnas savo kūryba pasisako 
prieš objektyvės minties ir 
tradicinio meno paneiginią. 
Gal tik spėti galima, ar Vaitie
kūnas buvo Čiurlionio įkvėp
tas, nes anksti pradėjo gilintis 
į gyvenimo filosofiją, simboli- 

-ką ir* teorinę kūrybą? Jeigu 
taip, tai žmogus, kuris galvoja, 
lead dirbtinė kultūra nėra reali. 
V aitiekūnas domisi senovės 
lietuvių gamtos garbinimo pa
pročiais ir ieško jų pradų Ar
timuose Rytuose, šalia simbo
linės tapybos, jis rašo knygą 
apie žmogaus egzistencijos 
problemas, kuomet evoliucijos 
ciklas keičią žmogaus dvasinę 

5ir fizinę būtį, kad mirimo ir 
^atgimimo (reinkarnacija), prįo 
įcesąs nepasibaigia; Jis gerbia 
^Vydūno: tautinio įsisąmonini-

Dail. Vaitiekūnas esmėje 
yra linkęs į metafizines, filoso- 

' fines ir simbolines temas. Kū
ryba, kaip tokia, įgyja ir sur- 
j realistinių elementų. Tuo pa-i 
čiu kartu tapo tematines dro_ - 
bes, kuria kompozicijas. Čia 
vėl naujas užmojis, (gal būt 
labiau realus) — pereina į ki
tą žanrą, — lietuvių istorinę 
kūrybą, kas mūsų meninin
kams tiktai pripuolamybė. Im
pulsyviai tapo Lietuvos kuni
gaikščius, karžygius, senų pilių
griuvėsius, senovės lietuvius, 
gamtos garbintojus — dvasi-. 
ninkus. šito žanro rinkinį bu-l 
vo išstatęs Liet. Tautiniuose 
namuose. Tai buvo Vaitiekūno 
antras stipresnis užmojis Išei
vijos sąlygose, nežiūrint to,- 
kad trūksta reikalingos istori
nės medžiagos ir akivaizdinio 
modelio. Tačiau 'jis pravedė 
platesnę perspektyvą, kokios 
anksčiau kiti nedrįso pradėti. 
Būtų gera, kad jis pradėto sa
vo darbo taip nepaliktų, bet 
tęstų toliau, o -žiūrovas mielai 
bendrautų.

Dail Vaitiekūnui portretas 
taip pat nėra svetimas, o gal 
dar artimesnis gamtovaizdis, 
įspūdžio pagautas, jis tapo va
saros ir rudens gamtovaizdi 
drąsiais potepiais, sodriu kolo
ritu, nesutirpindamas' detalių 
faktūroje, ši VI. Vaitiekūno 
sukaktuvinė paroda, kartu ir 
apžvalginė jo 70 metų amžiaus 
sukakties proga, teikia daug 
įvairumo, naujumo, naujų įs
pūdžių, šviežio kolorito bei 
naujų idėjų, žiūrovas tikrai ras 
kuo pasigerėti.

Dail. Vlado Vaitiekūno 70
metų amžiaus sukaktuvinės' Britai skubotai nori sušaukti 
dailės -parodos proga, kuri ] Afrikoj e;

Washingtone John F. Kennedy teatre, Irano Mahalli 
šokėjai, pradžioje nusilenkė publikai, kaip tai daro der
višai o vėliau pašoko pačius geriausius persu šokius. Ira- 
no šokėju grupė atvyko į. Ameriką, kad galėtu dalyvauti 
Amerikos 200 metu nepriklausomybės minėjime. Salė 
buvo pilna žmonių, norinčiu pamatyti senus persu šokius, 
šokamus šiy dienu jaunimo.

[ ATVERKIME ŠIRDIS BALFO VAJUI
I siems, visam pasauly.
| Nuo spalio pradžios pradeda- 
! mas Balfo vajus, laukia mūsų 
visų pageltos ir širdžių aido!

.A. Kevėža 
(inform.)

Ralfas niekad nenustojo tie
siąs pageltos ranką, jos reikalin
giems broliams ir sesėms lietu
viams. Bugsėjo 26 d., Brighton 

į Parko parap. salėj, įvyko Chica
gos a-skr. Balfo vajaus atidary- 

I mas, kurį pravedė A. Pužaas-

reičiko 6 skyr:., V. Navicko
— 91 skyr. 18 kolonijos. V. Man- 
kaus — 4 skyr., J. Mackevičiaus
— 5 skyr., O. Zailskienės ir Or- 
vidienės 14 ,-kyr., K. Balčiūno
— 28 skyr., J. Urbelio — 117 
skyr., J. Litvino ■— 6 skyr., V.

kas ir sekretoriavo J. Jasaitis. Baleišytė-s — 56 skyr., K. Bru- 
Atidarė Vai, šin.Lus. Garbės žo — 57 skyr., V. Petrausko — 1 

( prezidiuman buvo pakviesta: (94 skyr., J. Pečiulio — 95 skyr. Į 
’Centro V-tos pirm. M. Rudienė,Hz. Tavaros — 89 skyr., Dr. V. 
'.inž. A. Rudis, šio vajaus globė-1 Balčiūno— 103 skyr., Aid. Dau- 
I jas F. Zogas, A. Daukienė, V. kienės ir L Simokaitienės — 108
Šimkus, kun. A. Stašys, kun. A. į skyr., J. Balčiūno — 147 skyr. 
Zakarauskas, -K. Austin, J.
Evans, J. -Mackevičius F. Serei
čikas, J. Kreivėnas. Kun. A. 
Stašys sukalbėjo maldą. Gerb. 
Gen. Konsule J. Daudžvardienė, 
dėl ligos negalėjo dalyvauti, tad 
buvo nutarta, pasiųsti linkėji
mus greito pastiprėjimo.

Susirinkimą sveikino: Centro 
V-bos pirm. M. Rudienė, inž. A. 
Rudis —Forumo radio, A. Dau- 
kienė-Bartkaus radio, F. Zogas 
—globėjas, Chicago Tarybos 
pirmininkė K. Austin, tarė šiuos 
žodžius:

'• Gerbiamas

Apiplėšė lažybų 
Įstaigą ir banką .

ČIKAGA. — Nežinomas už
simaskavęs tipas rugsėjo 30 d. 
apiplėšė Mr. Lucky’s Mesenger 
Service ofisą, išsinešdamas 3,- 

;38L dol.

Lietuvos Aidų radijo vardu 
sveikino B. Brazdžionis ir pa
žadėjo, per savo dukrelės ra-1 
dijo stotį, padėti vajaus propa- Plėšikas prie įstaigos durų 
gandai. Liet. Moterų Federaci- laukė ateinančios kasininkės, o 
jos vardu sveikino P. Marčiulio-Į kai jj atidarė įstaigos duris, jis 
nienė, įteikdama auką. Lietuvos revolveriu grasindamas įsakė 
Atgimimo Sąjūdžio vardu svei- atidaryti kasa ir tuomet pagro- 
kino — Eug. Smilgys ir tarė žo- w minėta suma. •» - « -r . . . « . l *kino _ Eug. Smilgys ir tarė žo- w minėtą sumą.
dį P. Hofmanienė. Alvudo D-jos!
vardu'—Ant. Kevėža. Balfu pa-j Kitas apiplėšimo įvykis vyko 
sigerėjimą parešikė E. Kleizienė. Evanstone. Hipi tipo vyriokas 

Atsistojimu- buvo pagerbta: padėjo prie kasininkės langelio 
mirusieji Balfo veikėjai — rėmė- ryšulį, sakydamas jog tai yra 
jai. Kun. šantaras,. Ad. Didž- Į tomon. Kasininkė išsigandusi 
balis — visi ir kiti. Susirinkime I atidavė jam 15,000 dolerių.

pirmininke Balfui aukojo inž. Antano ir 
Marijos Rudžių šeima: $200 ir

7.į Gi Rodezijos juodųjų lyderiai vaidyba BaIf0 atstovai,

Jus, suvažiavusius j ų sūnaus šeima, $200, F. Zo-

Rodezijos fronto partijos ly
deris ir .atkakliausias, bet nuo-’skubotai,.renkasi Mozambiko 
saikus konservatorius Des Frost ' sostinėje ' .Maputo, išsiaiškinti 
pareiškė, pasibaigus vyriausybės (savo p
posėdžiams: “Mūsų padėtis yra prieš prasidedant deryboms su
tokia, jog mes, turime stengtis 
surasti geriausią išeitį ir žiūrė
ti, ar mes galime konstitucijos 
ribose suteikti visiems žino 
nėms nuolatinę šiame krašte 
ateitį”-.-

Rodezijos vyriausybės žinio
mis, ministeris pirmininkas pri
sibijo, kad visos taikos pastan
gos gali nutrūkti, todėl jis pa
kvietė Britanijos užsienio rei
kalams sekretorių Ted Roylands 
atvykti į Rodezijos sostinę. Ti
kimasi, kad sek. Rowlands gali 

‘būti padės išspręsti susidariu
sius sunkumus. -

Sveikinu
- VA jZ %, * %-* * - - — "•

padėtį ir sujungti jėgas 1 šį susirinkimą Chicagos Lie- gas $200, J. Evans — $50, Chi-

Rodezijos baltaisiais.
_ tuvių Tarybos ir dienraščio Nau- cagos šaulių Rinktinė — $25. 
jienų vardu, kurį man tenka ad-Į Pensininkų Dr-ja — $25, Žemai- 
ministruoti. Esu įsitikinusi, kad * čių klubas — $25. Pastarųjų 
darote visiems lietuviams nau-,org-jų aukos įteiktos per J. 
dingą darbą. Visi džiaugėmės 
ponia Marija Rudiene, kai ji su
gebėjo, kitų padedama, išvežti 
Bražinskus iš Turkijos į laisvą-

5 ČIKAGIEČIAI APKALTINTI 
ŽMOGŽUDYSTE

ELGINE, Illinois, buvo bir
želio 22 d. nužudyta 16-kos me 
tų mergina Lori Bolgeri, jai ke- jj pasaulį. Naujienos visą laiką 

rėmė Balfą. Naujienų redakto
rius padėjo Balfą suorganizuo
ti, Naujienos ir šiandien remia 
ir jį rems. Visiems veikėjams 
paranku, kai jie žino, kur galės 
nukreipti' pagalbos reikalingą 
tautietį. Balfas jį išklausys ir, 
jei galės, suteiks pagalbą. Vi
siems dabar smagiau, kai persi
organizavote ir veikiate pagal 
šio krašto įstatymus. Linkiu

liaunant namo iš Larkin High 
mokyklos, kur ji klausė maši
nos vairuotojo pamokas.
į Merginos nužudymu kallina- 
jni penki čikagiečiai, kurie bu 
vo suimti Algonquin vietovėje, 
2 valį’praėjus, kai buvo rastas 
merginos kūnas į pietus nuo Elgi 
no viename išmatų valymo ba
seine.

visiems priimtinoje i Policija rimtesnių nužudymo

Skeivį.
Užbaigai, apskr. V-bos pirm. 

V. Šimkus, tarė jausmingą — 
drąsinantį žodį rinkėjams ir reiš
kė dėkingumą: spaudos, radi
jo, ir televizijos propagandos pa- 
gelbą Balfui.

Oficialioji dalis baigta Tau
tos himnu, o, po to, sekė pui
kios vaišės, paruoštos šaunios 
darbščiosioms talkininkėms.

Dideliais nuopelnais pasižy
mėjo, Marquette Parko pirm-kas 
J. Mackevičius, su savo talkinin
kais, surinkdamas trečdali, viso 
apskričio surenkamu aukų. Lin- 

■ šiais metais visiems. t - - - - Jums skėmingai spręsti kylan-jir
įvyks spalių 9 d. Čiurlionio!vietoje, suinteresuotu šalių konlkhltės ’įrbdjfhių neturi, bet pen-.čias problemas. <mria neini gėkmėc irf.oinriimn t™ tnofi a ižcnvocK n.:.. ___u.. ____ - nnKejams geriausios sesmes irGalerijoje, Ine., 4038 Archer ferenciją ir išspręsti degančius 
Avė., linkiu ilgiausių metų!

Mikas Šileikis

kių suimtųrjaūnuolių auto ma
šinoje rasta kraujo, kuris che-

Vėliau policijos bombų eksper
tai nustatė, kad tai buvo tik ža
dinamasis laikrodis, viela Su
jungtas su baterijomis.

Apgavystės Indianoj
EAST ČIKAGA. — Septyni 

East Čikagos asmenys, įskaitant 
du buvusius East Čikagos mies
to pareigūnus, prisiekusiųjų 
teismas rado kaltais išeikvojus 
sukčiavimo būdu 8.3 mil. dol., 
statant East Čikagoje kanali
zaciją.

Kanalizacijos projekto sąma
ta buvo sudaryta 17 mil. dol., 
bet mieste pareigūnams “ge
rai” dirbant, kanalizacijos dar
bai kaštavo 25 mil. dol., ku
riuos sumokėjo mokesčių mo
kėtojai.

RODEZIJA KREMTA 
KIETUS RIEŠUTUS

SALISBURY.—Rodezij a spau 
džiauta beveik viso pasaulio ir 
juodųjų, nenoromis ir prieš sa
vo valią ėmė glaudyti kietus po 
litinius riešutus. Ji rugsėjo 29, 
pritariant ministeriui pirminin
kui Smthui, nutarė sutkti su 
likimu ir perleisti anksčiau juo

{grynai savo,-tada neturi sveti- 
jnų dievų.
y Prieš keletą metų dail. VI.
Vaitiekūnas-pirmą kartą pasi
rodė Čiurlionio Galerijoje, iš- 
;Statydamais savo simbolinius 
jūrinius. *?Daug tokių bus ir diesems Rodezijos valdymą.

Ugamečio BALFO pirmininko, 
prelato X. R KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knvga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1732. So. Halsted Street. Chicago, Illinois 60608

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nau|l*n0«« galima gauti puikiu knygų, kurio* papud bat kokia 

knygų aolnta ar lontyna.
Alaktandrat Pakalnilldt, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienu 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalnllkia. METAI PRAEITYJE. Netolimu (vykiu prisimini- 
ir laiko įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.

Dr. Kazy* Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas.
Bais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš.

Prof. Vacį. BIrfHka, SENŲJŲ LIETUVIiKU KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL. įrišta — $3.00, minkštais vlr- 
ieliaia — $2,00; H dalis. 225 psL, Įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais

Honrlkaa Tome*
Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

P. KoslOnaa, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atatainimaJ
170 psl.-------------------------------------------------------------- M0°

M. Gudeli*, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 232 
poslapiai .. . ■ --------- $3.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

Gra- 
$5.00

_________ „ ____  w oo
Tamtbvtkas, LIETUVIIKASIS PAMARYS.

1739 S. Halsted St, Chtcaųro, BL 60608, — TeL HA 1-6100

Rodezijos — P. Afrikos ręika- šinoje rasta kraujo, kuris che- 
lus. Savo keliu, sekr. Kisingeris minid analize kėliu pripažintas 
spaudžia greičiau tvarkyti Ro- priklausąs nužudytos merginos 
dezijos ginčus, prisibijodamas kraujui berjo grupei. Įžanginis 
Maskvos, kuri stengiasi užblo- prisiekusiųjų teismas 
kuoti taikingą Rodezijos įvykių jaunuolius pripažino kaltais nu 
sprendimą.

NUSUS 5

žudžius minėtą merginą.

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams!7722 George St.

La Salle, PQ., Montreal 490, 
y Canada '

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu

preninneratoc 

mokesčiu.

(Reguliari prenumerata — $10.00)

(Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

KNYGOS ANGLŲ KALBA
' J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva'kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $250. . .

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psl., kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas garima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą

1739 South Halsted Street, Chicago, I1L 60608

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicago? lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, sksttyklos, ban
kai ir kt -

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderj MR

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, BL 60608

• Visi žino, kad kačiukai gim 
sta akli ir tą faktą naudoja po
litiniuose debatuose bei anekdo 
tuose. Siamo veislės kašiukai 
gimsta visai balti, tik vėliau jų 
kojos, galva ir uodega pajuo
duoja, bet iki šiol jokioje reto
rikoje bei ginčiuose ar anekdo-

Sveikino F. Sereičikas, J
Kreivėnas ir visus sveikino Chi
cagos Balfo apskr. V-tos pirm.! samaritiečiams. Jie belsis į vi-
V. Šimkus, ir dėkojo už atsi- su duris iš pasišventimo. Neap- 
lankymą. vilkim pagalbos reikalingų, sa-

!Po to sekė pranešimai daly- vo brolių ir sesių tautiečių. Su- 
vaujančių skyrių atstovų F. Se- teikim nors mažiausią — šimto- tams tai nėra panaudota.

ištvermės. <
- Atverkim širdis Balto vajaus

Taupykite dabar
pas mus

jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomene ir parūpina fondus namams jsi-

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio nirmosnuo mėnesio mrmos
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Investavimo knygelės sąskaitos neša

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

UNIVERSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St • Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais. z TEL. 421-3070

Įstaigoe pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Naujienos eina kasdien, isskiriam 
sekmadienius. įleidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halstad St, Chicago 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siustL pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo

Bimba sveikina kun. Balčį
Pačioje Antrojo Pasaulinio Karo pradžioje, kai. Hit

lerio ir Stalino karo jėgos iš vakarų ir rytų puolė Lenki
ją ir kaitaliojo pavergtų Pabaltijo valstybių sienas, An
tanas Bimba tylėjo, nežinodamas kurion tvoros pusėsn 
šokti. Jis visą laiką rašė prieš nacių Vokietiją, koliojo na
cių vadus, o čia pats vyriausias Sovietų Sąjungos komu
nistų vadas Stalinas, susibičiuliavęs su Hitleriu, pradėjo 
dar vieną pasaulinį karą. f

Amerikos lietuvių dauguma, žinojo, ką daryti. Jie už
miršo tarpusavius ginčus, padėjo į šalį antraeilius daly
kus ir nutarė vieningai vesti kovą prieš okupantą. Pra
džią šiai koalicijai davė Amerikos dviejų dienraščių re
daktoriai, susitarę kreipti skaitytojų dėmesį i susidariu
si pavojų ir reikalą Amerikos lietuviams veikti, kartu. 
Vėliau prie dienraščių prisidėjo savaitraščių ir radijo va
landų leidėjai. Reikia pasakyti, kad redaktorių vedamas 
darbas davė gerus rezultatus. Amerikoje buvo sudaryta 
Amerikos Lietuvių Taryba, kuri atliko nepaprastai dide
lį darbą. Ji dar ir šiandien lietuvių tautos laisvei padaro 
žymiai daugiau negu kitos lietuvių organizacijos ir ko
vos nęsuprantantie ji garbėtroškos. s

Amerikos lietuviai buvp patenkinti ALTo yedamu 
darbu. Jie noriai eidavo į susirinkimus, klausydavo kal
bų ir padėdavo ALTui vesti politinę kovą. Labai dažnai 
Naujienų redaktoriui Grigaičiui tekdavo tame pačiame 
mitinge kalbėti su Draugo redaktorium Simučiu, kai ku-’ 
riuose lietuvių kolonijose toje pačioje platformoje kal
bas sakydavo socialistų demokratų ir katalikų atstovai. 
Kartais kalbas pasakydavo Amerikoje gyvenusieji lie
tuviai kunigai. Antanas Bimba, tada dar dienraščiu ėju
sios Laisves redaktorius, iš pirmojo smūgio atsigavęs ir 
gavęs reikalingas instrukcijas iš tų pačių šaltiniu, Dr. 
Grigaiti kritikuodavo už kalbų sakymą kartu su lietu
viais dvasiškiais. Ne vieną kartą jis, net pasityčiodamas 
rašė, kad Dr. Grigaičio broliai buvo lietuviai katalikai 
kunigai, savo laiku jis juos kritikuodavęs, o dabar jau 
jam kritikuoti nereikėsią, nes jis dirba bendrą darbą su 
lietuviais kunigais.

Kada Amerikos Lietuvių Taryba apėmė plačiausius_ ____________________
Amerikos lietuvių sluoksnius. Prūseikos bei Bimbos! Naujienos tą melą aiškins.

vadovaujamiems sovietų imperializmo agentams lietu
vių tarpe neleisdavo prasižioti, tai kiekviena proga Bim
ba kaltindavo lietuvius kunigus, nutarusius bendradar
biauti su socialistu Grigaičiu ir kitomis Amerikos lietu
vių organizacijomis. Redaktoriui Grigaičiui tekdavo, bet 
dar smarkiai tekdavo su ALTu dirbantiems, kunigams.

Šiandien reikalai truputį pasikeitė. Bimba nemėgs
ta didelės Amerikos kunigų daugumos, bet paskutinia
me savo savaitraščio numeryje jis jau sveikina kun. Bal- 
čp Jam nepatiko Naujienų bendradarbio k.Strėvos 
kritika New Yorke dvisavaitiniame laikraštyje. Bimbai 
labai nepatiko mūsų bendradarbio, labai gerai informuo
to šiuo klausimu rašinys “Ko Kęstutis Balčys džiūgau
ja”. Laisvėje tuo reikalus jis šitaip rašo:

<eDabar Chicagos Naujienose vysk. V. Brizgi© 
labai artimas asmuo, pasirašęs K. Strėva, tą repor
tažą “taiso”. Girdi, pagal kun. Balčį; Lietuvos du 
vyskupai ir septyni kunigai atvažiavo ląisvi ir savo 
iniciatyva. Strėva gi sako, kad “okupantas juos pa
rinko ir atsiuntė’’, tikslu diskredituoti išeivius kata
likus kunigus ir jų platinamą ‘‘Kroniką’. Vysk. Briž 
gio irformatorius sakosi žinąs, kad ' tiems dvasiš
kiams išvykstant iš Lietuvos, Maskvoje; kai kurie 
iš jų buvę iškratyti “iki paskutinio siūlo”, atimant 
iš jų net keliapinigius. ... Strėva kaltina kun. Bal
čį pasitarnavus “okupantui”, nes jis savo rašiniu 
sudarąs įspūdį, kad padėtis Lietuvoje nesanti tokia 
tragišką... Kun. Balčys pagal Strėvą, turėjęs vi
siems aiškinti, kad tie vizitoriai is tarybų Lietuvos 
“yra vergai, kaliniai, kad jų lūpos užčiauptos”... 
kad jie tik “laikinai ištrūkę iš baisaus kalėjimo”... 
Kitais žodžiais, K. Strėva ir N. redaktorius M. Gu
delis reikalauja, kad kun. Balčys taptų tokiu šmei
žiku ir niekintoju Lietuvos, kokiais* jiedu yra. Ir 
plūsta jį, ir keikia jį, kad jis atsisako sekti jų- pėdo
mis. Ir už tai, žinoma, tenka kun. Balčį pasveikin
ti.” (Laisvė, 1976 m. sp. 1 d. 2 psl.) ;
Prieš 30 metų Antanas Bimba Amerikos^ lietuvių 

darbininkų istorijas rašė bimbiškai, panašiai, jis komen
tuoja ir apie šių dienų rusų pavergtos Lietuvos- gyvento
jų keliones. Vietoj įrodyti, kad kai kurie lietuviai kuni
gai, okupanto parinkti kelionėn Į užsienius, nebuvo “iki 
paskutinio siūlo” Maskvoje krėsti, kad Lietuvos gyven
tojai turi teisę iš pavergto krašto laisvai išvykti į užsie
nius, jis pačioje pradžioje savo reportažo prie'5 K. Strė
vos prikergia vysk. V. Brizgi, o reportažo gale tais pa
čiais Lonfūži jos sumetimais prirašo redaktoriaus M. 
Gudelio vardą. (

Didesnei kontūzijai, jis tvirtina, kad ne tik K. Strė
va, bet ir M. Gudelis reikalauja, kad kun. K. Balčys būtų 
toks pats Lietuvos šmeižikas ir niekintojas, “kokiais’ jie
du yra.’ Bet ir šiuo atveju jis sėja kontūziją, kad jam' 
nereikėtų įrodyti, kad tie kunigai Maskvoje nebuvo kra
tomi. Šiuo atveju Bimba meluoja, kaip ir kun.' Balčys 
New Yorke spausdintame rašinyje.

Kiek, tai liečia Naujienas; tai galime pasakyti, kad 
jose nebuvo ir nėra nei vieno rašinio, šmeižiančio ir nie
kinančio Lietuvą. Jų nebuvo nei viename K Strėvo raši
nyje. Jeigu juose būtų buvęs šmeižtas, tai Naujienose 
jie nebūtų spausdinami. Naujienos kelia viešumon nuo
lat melo pilnus Bimbos komentarrus ir to paties Bimbos 
pasveikinto kun. K Balčios kreivas insinucijas. Kol šie 
du vyrai bandys Amerikos lietuviams tą melą primesti, ■XT" •• i •

MOTINYSTĖ Grafika

to ir

BIRUTĖ KEMEžAITĖ

Dr. Maceina visai teisingai pastebi, kad tautinį dar
bą gali dirbti ir bedievis. Nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo įvairaus tikėjimo lietuvių: katalikų, stačiatikių, 
reformatų, ateistų ir kt. Tačiau jų religinis įsitikini
mas nekliudė jiems būti ir sąmoningais lietuviais. Pa
goniškoje Lietuvoje žmonės labiau mylėjo vienas ki
tą, buvo kilnesnės ir tyresnės sielos, aukštesnės mora
lės, negu krikščioniškoje. V. Sruogienė Lietuvos isto
rijoje, išleistoje 1935 m. Kaune, rašo: “Nors (Didysis 
Lietuvos kunigaikštis (Kęstutis buvo senos lietuvių 
tikybos (pagonis), bet tokio kilnumo riteris retai ne
užtinkamas ir krikščionių kunigaikščių tarpe. Tai 
pripažindavo net didžiausieji jo ir Lietuvos priešai, 
kryžiuočiai.”

Nepriklausomoje Lietuvoje lietuviai sugebėjo iš
laikyti harmoniją tikėjimo su tautybe. Kodėl? Todėl, 
kad katalikybė Lietuvos valstybėje buvo tapusi lietu
vių tautine religija. Reiškia tą ryšį palaikė tik lietu
viškoji dvasia, lietvių tautinė sąmonė. Tik kai per 
okupaciją Lietuva prarado valstybingumą, jau išeivi
joje. tarp katalikiškos ir politiškos veiklos veikėjų 
prasidėjo nesutarimas. Ypač kai diecezijos ir parapi
jinių klebonų, bei jų pagelbinių kunigų moderniškos 
veiklos įtakoje, katalikų bažnyčia pradėjo sūpashulė- 
ti. Nes ne vieną kartą matėme, kai katalikų* kunigai, 
pasauliečiams lipdami per galvas, skverbėsi į jų orga-

nizacijų vadovybės postas, o po to šv. mišių pamoks
le suvedinėjo su savo priešais sąskaitas...

Katalikiškuose laikraščiuose nėra slepiama neapy
kanta pasauliečiams dėl politinės veiklos, kuri apvai
nikuojama nėt kerštu... Dvasiškių tarpe šiandien turi
me pasaulietiškų vaizdų fotografų, pasaulietiškos pro
gramos pildytojų. operinės muzikos solistų ir t t Pa
vyzdžiui, vieno koncerto metu Chicagos Jaunimo Cen
tro salės scenoje pasirodė lietuvis katalikų kunigas su 
moterišku partneriu ir pragydo: “D^uok ranką man 
brangioj? Moteriškė, koketiškai muistydamosi, 
atsakinėjo: “Ir noriu, ir nenoriu ir dreba man šir
dis__” Už manęs sėdėjęs vyresnio amžiaus vyras gar
siai pagalvojo: “Tau geriau būtum priėmęs tos “bran
giosios” ranką, o ne kunigystę.” Nesunku buvo paste
bėti, kaip didžioji publikos'dalis šį programos numerį 
“nurijo” lyg neskanų kąsnį.

Arba kitas pavyzdys: Iš Anglijos į Chicagą buvo 
atvykęs kunigas (poetas) skaityti savo sukurtą pasau
lietišką poeziją, kurios turinys buvo toks vulgarus, 
kad atstumiančiu darė ir patį autorių, žinoma, yra 
dar ir garbingų kunigų, kurie nepritardami tokiam 
Katalikų Bažnyčios sumodeminimui, kiek galėdami 
stengiasi gelbėti mistišką Kristaus mokslo rimtį. Ta
čiau. atrodo, moderniškieji katalikai turi daugiau 
pasekėjų. Modemiškasis dvasiškis pradėjo trokšti 
valstybės ribose, turėdamas pasitenkinti “dvasiško tė
velio" pareigomis ... Ir, štai, matome kaip akcentuo
jamas žodis “katalikybė” virsta “krikščionybe”. O 
šiandien jau per viso pasaulio bažnyčias ir katalikiš
kas organizacijas yra šaukiama apie naujos Krikš- 
nių Tarptautinės Dievo Tautos kūrimą* Tos tautos
tikslas bus siekti bendradarbiavimo su Rytą Europos yra šv* Dvasioje Kristaus puotos stalo ir liturgijos da-
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VI. BASONAS

Pastabos iš tolo
Lietuva galėjo būti antrojo pasaulinio karocentru?

Netik Lietuva, bet visai ti-. balsuos dėl savo ateities statu- 
skliai nurodant — tai vienas so rugsėjo 29 d.”j: “Kdaipėdos 
j os miestų — Klaipėda (Me- problema yėl keliar sunkumų, 
mel) galėjo būti tokiu centru, kai naciai'.paraduėfa prb-tęs- 
pagal daugiau kaip prieš 40 tųodami 4 nuteisimą mirties 
metų žurnalistinius ir diplomą bausme”; “Lietuvos valstybės 
tinius spėliojimus, tilpusius ly- galva sustablė 4 nacių ękzeku- 
giai prieš 41 metus — ‘The. ciją’’; “Lietuva/"""“1"4" ’!’oUz' 
Chicago Daily News” 1935 m.'dėl '• Klaipėdos 
rugsėjo mėn. 28 d. laidojej pa- “Lietuvos vyriausias teismas 
vaizduojant Lietuvą ir Klaipė- įsako sušaudyti-4- nacius 
dą net 12 nuotraukų montažu, cių judėjimas Klaipėdoje, at- 
Bė antraščių rinkinio ir dvie-i gauti, prarastą teritoriją* — 
jų žemėlapių — 9 nuotraukos.’ Ii. privesti prie karo”

Čia, laikydamasis tame laik 
raštyje tilpusių nuotraukų ei
lės nr. ir paaiškinimų — da
rau, nuotraukų apybraižą sa-y 
vais žodžiais, bet tekstą po nuo 
traukomis verčiu į lietuvių kai 
bą beveik pažodžiui, palygin
damas tik kalbos sklandumą.

Nr. 1. Daugelio spaudos ant 
raščių montažas. Antraštės to 
kios: “Kibirkštis Klaipėdoje ga 
Ii būti pradžia naujo karo”; 
.“Lietuva sumušė prancūzus — giasi rytojaus rinkimams' 
užėmė Klaipėdą”; “Klaipėda

nyčia, gi visa kita — miesto 
namų stogai ir kopų panorau 
roa. Po nuotrauka — teks pa
aiškinimas: “Lietuvos jūrų 
uostas — vokiškas daugelį me- 
tų. Klaipėda yra 40.000 gyven
tojų miestas ir metropolis Klai 
pėdos krašto, kurį Lietuva atė
mė iš Tautų Sąjungos kontro
lės 1923 m.. Vokietija Klaipėdą 
pralošė Versalyje”.

- j*: A"
Nr. 3. Dviejų žemėlapių mon' 

tažas. Pirmame žemėlapyje 
vaizduojama prieškarinė (tu
rint galvoje I pasaulinį, karą) 
Europa su Klaipėdą Vokietijos’, 
ribose — Prūsijoje, antrame 
gisu Klaipėda jau Lietuvos te
ritorijos ribose.

Po šiuo montažu — toks* pa- 
ąiškinimas: “Prieš', pasaulinį 
karą nebuvo ‘ nei autonominės 
Klaipėdos; nei Lietuvos respu
blikos. Lietuva buvo suformuo’ , 
ta iš Rusijos tėritorijps, KĮai-' 
pėda buvo atrėžta riučF Išsi
jos”.

. Nr; lUėtuvds'žėmėlapiš’ jau* 
šū' Klaipėda ii- kraštu-Lietuvos 
ribose; štrichais7' atžyinetaš'Klai 
pėdos kraštas ir po miesto' pa-* 
vadinimu Memel skliausteliuo 
še atžymėta jo lietuviškas var 
das Klaipėda (vienintelė viso
je tojė’ “istorijoje” rieth, kur - 
miesto vardas paŽĄ’mėtas lietu 
viškai — Klaipėda)'. B^f čia-j 
Lietuva dar Ėė Vilniaus; kimš’'

sai: sale vardo Poland;..

Toks, po tuo žemėlapiu; Nr.
4 .paaiškinimas:. “Baltijos bu
ferinės valstybės’ priekines <fu- 
ry&r Klaipėdos nuėstas: yrW vie

Teritorijos; (Klaipėdos- krašto)' 
užėmimas*; Lietuvai- būvb pti--' 
pažintas ‘ konvencijoje; kurią? 
pasirašė Didžioji -■ Britanija;' 
Prancūži j a* Itarlij a1 ir Jhporri- 
ja”.

į ■ - • ■< -A- • ■' - k

Nr. 5. Nuotrauka' vaizduojan. 
ti prezidentą Al Smetoną.- prie 
mikrofono,. .Įkalbantį kokios' 
nors valstybinės; šventės para** _ 
do metu (sprendžiant iš1 aplink: 
stovinčios minios); : Už-j o' (pre-

vra toks paaiškinimas: “NaciuSkuč?s mimo: asto-
~ - ■ ----- ■- -- 1 - mskasspėjimas, nes pulkrSku,

i. čm daug kartų esu’ matęs kąai 
1930 m. kurį laiką, kaip nau 
jbkas, apmokymo “sezoną” iš^ 
ėjau 2-me pėst pulke, kuris 
buvo pulk. Skučo kaip divizi
jos žinioje;

N r. 2. Puiki Klaipėdos mies. (Bus daugiau)

Lietuva paneigia kaltę 
neramumu”;

i”: “Na

ga-
“Pražū-

tis-Lietuvai — jei Klaipėda bū 
tų prarasta”. Niekur tose- ant
raštėse nepaminėta- “Klaįpė- 
ida”, visur rašoma “Memel”.
j Po tuo antraščių montažui2iden,°> “!:t puiSaus' 
vra toks nsaiskShTirip's.* “Nariu < .... - -
viltys kelia lietuvių baimę; Kai, x - ■ 
pasaulis stebi Etiopiją — lu
tas neramumų centras glūdi 
Baltijos krantuose, kai Klaipė
da, kontroliuojama Lietuvos 
bet varžoma Vokietijos, ren- .„ jos žinioj ė;

katalikais, kova už Rusijos atsivertimą ir pasaulio 
krikščionių teises. 1976 m. rugpiūčio 21 d. Drauge ra
šomai Vakaru Vokietijos katalikų centro komitetas, 
siekdamas išplėsti santykius su Rytą Europos kraštų 
Bažnyčiomis. Bonnoje įsteigė pastovų komitetą Rytą 
problemoms tyrinėti — Arbeitskreis futer Ostfragen. 
Vienas pagrindinių naujai įsteigto komiteto tikslų yra 
— ugdyti vokiečių katalikų santykius su Rytų Euro
pos tautomis. Komitetas suteiks reikiamas informaci
jas vokiečių katalikų organizacijom ir vyskupijom 
apie bendardarbiavimo su Rytų Europos katalikais 
galimybes ir sąlygas”. Atrodo nieko naujo, nes Vati
kanas jau seniai su komunistine Rusija bendradar
biauja, o dabar tas bendradarbiavimas, kaip matome- 
jau yra plečiamas-per visus katalikybės centrus. Ko
kia kaina ir kieno krauju už visa tai bus mokama!?

Skaitant įvairias žinias gaunasi įspūdis, kad tas 
Tarptautinis Krikščionybės Frontas (Dievo Tauta) 
kurstys tikinčiuosius esančius už geležinės uždangos, 
keldami pavergtųjų kraštų viduje suirutę. Tokiu atve
ju, aš siūlyčiau patiems vyskupams, kunigams ir ka
talikiškų organizaciją vadams vykti į- komunistinės 
Rusijos pavergtus kraštus ir su krikščionišku pasi
šventimu kovoti, kentėti ir mirti už tikėjimą; nes pa
vergtieji jau gana prikentėjo...

J. Budzeika savo rašinyje “Dievo Tautos Visuoti
numai”: (Draugas 1976 rugp. 21 dt), spinduliuojan
čioje Kristaus šviesoje pristato tą tarptautinę krikščio
niškąją Dievo tautą, sakydamas f “Nepaisant, kad 
Dievo tauta yra įvairi savo žmonėmis dėl daugelio 
tautų, rasių ir kalbų, bet visi yra Kristaus broliai, visi

' lyviai.” Kad šie J. Budzėikos žodžiai nelikti} tuščia 
kalba, aš siūlau Tėvams Marijonams su* visu “Draugo” 
personalu sustabdyti nekrikščionišką neapykantą 
“Naujienoms” bei keršto veiksmus, kad praktikoje 
taip šventai, taip karštai mylėdami kitą rasią ir tau
tą žmones, bent trupinėlį tos krikščioniškos meilės , 
skirtą ir saviesiems.. . .

Kokia yra toji dr. Maceinos akcentuojama krikš
čioniškoji sąmonė, mums pakaks spręsti iš šito vieno 
“Drauge” 1975 m. gruodžio IT d. tilpusio skelb'imėlibf' 
“Pasaulinė Bažnyčią taryba po aštrią debatų’ ir rūsį' 
ortodoksų Bažnyčios atstovą protestų atsisakė pa- 
smerkti sovietų ir kitą komunistinių'kraštų tikėjimo 
persekiojimus. Rusų delegatas Leonid Makary,( gin
damas Maskvos režimą, sakė: “Mes čia^ esame* ne tam, 
kad jūs mus teistumėte”. Priešingai, konferenciją nu
krypo kita linkme ir buvo pasmerkta. Amerika ir Va
karai, kodėl jie atominiais išradimais bėndiradarbiau- 
ja su Pietų Afrika”.

Tai štai, esame pačiame įkarštyje besikuriančio 
. Universisalaus Krikščionybės Fronto. Man rodos, kad 
šitas vardas bus pats tinkamiausias, žinant, kad. jis sie
kia visapusiškos valdžios. Jeigu Lietuvos- žmonės būtų 
tik krikščionys be individualios tautybės,. W. Krikščio- 
čionybės Frontui nesudarytų problemos juos įjungti į 
savo kariuomenę,

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENAS^
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DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES, 
IR GERKLĖS LIGOS

2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
' ’ CHIRURGIJA

Telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

850 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DIL PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: -HEmlock 4-5849 

Rezid. 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
antrad.. penktaieni nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Comtnunity klinikos 
Medicinos direktorius. v 

1933 SManhėim *Rde/Wesf Chester, B L 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis : 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
TeL: 56z-2727 arba 56^27^8

ir

REŽ.: GI 8-0873
DB. W .E1S1W-K1S1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 3 

GINEKOLOGINĖ CHiHURGiJA 
'6132 So. Kedzie Ave#/ WA 5-267O

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001 >

Telef. BE •3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103 rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. V. JUČAS
489-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WJESTERN AVfe. 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso teL: HE 4“i818
Rezidencijos: PR 6-98GI

dr. J. mėskauskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

vidaus ligų SPecialistaš 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie 
aiais. ketvirtadieniais ir penkta 
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK FLžCKAS
OPTOMETRIŠTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tei. 737-5149
Tikrini akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta tree

PALIKITE VISA VILTĮ, 
KURIE ČIA PATEKOTE

Dantės Pragaro atmosfera Sovietą Rusijoje
V '

Iš Ritos Lapaitės įspūdžių, aprašytą London, Ontario Free Press 
1976 m. rugsėjo 25 d. numeryje

(Tęsinys)

Dviejų miegamųjų kambarių 
butu dalinasi vyras su žmona, 
duktė su savo vyru-žentu ir jų 
mažais vaikais. Miegamuosius 
perskiria mažas “gyvenamasis” 
kambarys ir virtuvė. “Apsive
dę vaikai nori turėti sau atski
rą butelį, bet negali gauti. Jau 
dveji metai suėjo ir vis dar ne-, 
gauna”, skundžiasi šeimininkė. 
Tie butai — apartmentai yra 
ne tik perpildyti žmonių, bet jau 
yra apšiurę, kaip senieji taip ir 
naujieji. • '

Per paskutiniuosius metus be
veik visi apartmentiniai ankš
tieji pastatai yra statomi iš pre- 
fabrikuotų cementinių modelių. 
Pilkšva tų naujųjų prefabrikuo- 
tų pastatų išvaizda ir per grei
tai suplaišėjęs tinkas butų vi
duje greit net naują namą pa
daro atrodančiu senu. Amžinas 
dažu trūkumas SSSR pastatus 
daro senais. 7

Ar turistų viešbučiuose yrą 
įrengtas nuklausymas, nėra klau
simo, bet dalykas toks, kad vi
sai, net valdiškieji turistų va
dovai mario, kad yra. Pabrėžti-^ 
ha, kad viena Inturizmo palydo-, 
vė (Inturizmas — tam tikra1 
komunistų Įstaiga, per kurią tu-i 
ri praeiti visi Vakariečiai, apsi-‘ 
lankantieji SSSR) pasakė vie
nai kanadietei, turistai, kad ji 
iš jos dovanų — pantyhose ir 
Paryžiaus kvepalų (tiedu daly
kai skaitomi liuksusu Sovietų 
Sąjungoje) Vilniaus turistų 

viešbučio kambary negalės pri
imti. Kai kanadietė primygtinai 
kvietė užeiti į jos kambarį do
vanas pasiimti, ji dėkingai su
tiko, gavusi prižadėjimą, kad 
kambaryje dovanas įteikiant ne 
viena iš jų nė vieno žodžio ne
kalbės. 7 * ‘ - •

Tokia paranoja yra supranta
ma, turint galvoje sunkias baus
mes už be skaičiaus daugybę eko
nominių bei politinių dalykų, 
kuriuos valdžia vadina antiso- 
vietiškais. Lietuviai dar nepa
miršo lietuvių, latvių ir estų ina 
sinių trėmimų į Sibirą komunis
tams 1940 metais tris Pabalti
jo valstybes paėmus...

Suminėjusi dvasinius ir fizi
nius kankinimus visų disidentą, 
kaip Roy ir Zares Medvedevai, 
Aleksandras Solženicynas ir kt., 
uždarant beprotnamiuose ir prie
varta jiems įšvirkštant “vais
tus”, autorė pastebi, kad tokios 
■žinios pasiekia daugumą rusų 
ir baltų (pabaltiečių).

Viena rimčiausių problemų 
Pabaltijo tautoms yra ta, kad 
jie pagreitintai virsta svetim
šaliais pačių savo tėvynėse. Tik 
43 nuošimčiai gyventojų Lietu
vos sostinėje Vilniuje yra lietu
viai. •* *

J atrija yra dar blogesnėje pa
dėtyje. Daugiau kaip 70 nuo
šimčių Latvijos gyventojų jau 
sudaro ne latviai, didžiausia da
limi rusai. -

Didelis rusą gyventojų nuo
šimtis Baltijos valstybėse nėra 
koks akridentas. Tai yra Sovie-

tų Sąjungos Pabaltijo rusifika
cijos politikos rezultatas.

Normaliai vidaus pasų siste
ma SSSR labai apsunkina Sovie
tų gyventojams iš savo gyve
namos vietos keltis į kitą mies
tą. Tačiau Sovietų valdžia pa
lengvina, faktiškai net skatina 
rusus keltis į bet kurią Balti
jos .valstybę. Sovietą požiūriu, 
rusifikacija turi prasmę. Baltai 
(pabaltiečiai), kaip ir kitos vi
sos mažumų grupės sudaro ru
sams problemas. Dėlto Maskva 
stengiasi mažumų jai sudaromus 
galvos sopėjimus pagydyti ne- 
rusiškas valstybes apgyvendi
nant rusais, kurie nelabai te- 
simpatizuoja mažumą reikalams.

Mažumų nepasitenkinimas So
vietų valdymu pasiekė kulmina
cinį punktą 1956 metais Veng
rijoje ir 1968 metais Čekoslova
kijos sukilimais. Abidvi revo
liucijas Maskva nuslopino gink
lais.

Reikia stebėtis, kad prieš So
vietus demonstracijas Lietuvoje 
sukėlė jau po 1930 metą gimusi 
jaunuomenė, kurie nepriklauso
mos Lietuvos nebeatmena.

Suminėjusi 1972 m. gegužės 
14 dieną Kaune susideginusį 30 
metų' amžiaus jaunuolį Romą 
Kalantą, po to sekusias masines 
demonstracijas, kurias numal
šino Rusijos kariuomenė,-ir kad 
po tos tragedijos susidegino už 
Lietuvos laisvę dar du lietuviai, 
"ilgojo straipsnio autorė baigia:-

“Taigi, Sovietų Sąjungos pa
sigyrimus, kad ji esanti aukštai 
industrializuota, progrėsyvi vaįs 
tybė, kurioje Įvyks sekantieji 
Olimpiniai žaidimai, paneigia 
politinių persekiojimu ir ekono
minių trūkumų tikrovė. J. Pr.

(Pabaiga)

BRAŽINSKU SPAUDOS KONFERENCIJĄ rasto pamokymai ir paaiškinimai
(Tęsinys)

— Labai ačiū, — tarė Algir
das Bražinskas. — Mes bendra
darbiausime. Priimame jūsų 
kvietimą. Kiek galėsime — ben 
saYo praeitį, šavo patirtį- Mums 
dradarbiausime ir išdėstysinie 
labai maloriū, kad lietuviškas 
laikraštis taip rūpinasi mūsų 
reikalu ir vertina mūsų žygius. 
Labėi ačiū!.
—Ačiū ir Jams už pažadą.Per- 

daviau redaktoriaus M. Gude
lio žodžius, su kuriuo kalbėjau
si prieš pat išvykdamas į šią 
konferenciją.

— Labai ačiū!... Perduokite 
nuo mūsų linkėjimus redakto
riui Gudeliui, — sveikino Algir
das.

Paklausiau:_ kada važiuosite į 
Čikagą?

— Dar nežinome. Mūsų bylą

KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUIreikia suderinti. Yra ir kitų’ 
klausimų, žodžiu — reikės išsi-j 
aiškinti. Mes pripratę viską da-f 
ryti atsitiktinai. Iš anksto net 
negalnn planuoti. (Kad niekas. sakytį kitiems dieviškosios tiesos, negalės pasidaryti tiųkamais įeiti j dan- 
nežinotų, — papildė Julytė Gai- gaus karalystę. Apaštalas sako, kad negalima nekalbėti apie tai. ką matė- 
dlfffiė). — Dabar jau visi gali 
žinoti ir kuo plačiau žinos, tuo 
geriau, —tvirtino Algirdas Bra 
zinskas. — Mums nėra ko slėp
tis- Męs nuo nieko nesislepiam. 
Čikaga yra "užsienio lietuvių so
stinė. Kai tik bus pirma pro
ga — ules pasinaudosime ir į 
Čikagą nuvyksime. Į

Naujienų ir savo vardu lin
kiu abiems Bražinskam kuo ge 
riausios kloties laisvės simbolio 
krašte, Amerikoje, ir kuo grei
čiausio bei geriausio įsikūrimo 
nuolatiniais gyventojais šiame 
krašte!... Jonas J. Gaidys I

(Pabaiga)'

"Nes širdimi tikima, o burna išpažįstama, ir taip įgyjamas išga
nymas". — Rom. 10:10.
Čia pasakyta., kad ne, kurie neatidaro savo burnos ir nesistengia pa-

me ir girdėjome. Kiekvienas krikščionis, kuris gavo tiesos šviesą ir paži
no maloningoj dieviškąjį planą, ir pamatė didyji išganymą, apie kuri kal
bėjo mtisį Viešpats, nebegali tylėti ir laikyti savo šviesą po uždangos. 
Kurie tarp daro, težino, kada laikui bėgant jų šviesa užges. Jei kas 
gėdysis Viešpaties jr jo žodžio, tas nebus tinkamas jo dangiškai ka- 
ridystei, J*

VM fino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml* 
ruslefi? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausit* 
rnfmolamai. Rąžykite:

P. ZAVIST, S715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RAITO TYRINĖTOJĄ)

TĖVAS IR SŪNUS

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS ĮR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 637d STREET 

VaL: anwad. nuo 1—4 po pietų 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak

Ofiso telef.: 776-2880
NiuĮtf rez. telef.: 448-5545 ..

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8«ndra praktika, spec. MOTERŲ iigo> 
^Ofisas: 2652 WEST 59th STREET

1 Tab PR 8-1223
OFISO’ VAL.: pirm., antrad.. trečiaa 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Seštadie 
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

• Anglijos miestelio Great 
Catworth bažnyčios varpai ne
skamba sekmadieniais bet kiek 
vienos darbo dienos vidudienį. 
Prieš virš 300 metų vienas ūki
ninkas buvo areštuotas ir pris
tatytas Į teismą dėlto, kad arė 
dirvą sekmadienį. Ūkininkas 
teisinosi, kad jis apie šventę ne 
žinojo ries jam dienos viena į 
kitą yra panašios. Teisėjas įsa
kė darbo dienos vidudienį Skam 
binti bažnyčios varpais, tuo 
skelbiant darbo dieną. Pagal tą 
:sakyriią Great Catworth baž- 
tfyciOs varpai ir dabar skarribi- 
nariu tik šiokiadieniais vidtir-: 
dienįžfe.

Nauja opera “Evita” >
LOS ANGELUS. MCA Re

cords šį mėnesį išleidžia naują 
operą “Evita”, skaitoma ne pb- 
itirte, vaizduojančią buv. Argen
tinos diktatoriaus Juan Pčron 
žmoną Evą Peron, mirusią vė- 
ūo liga 1952 metais, būdama 33- 
netų amžiaus. , t

SUS1RIN KLM U

P. ŠLUlKiS, 0. P.
^3 ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Ptotelai. Med. Ban 
dažai. Speciali pagalbi kojorm

i (Arch Support!) tt u t.
VaL: 9—4 (r 6—8. Šeštadieniais 9—1
2K50 Wert 63rd St., Chicago III. 6062$ 

Tela<4 PRosptct 6-5084

°ERKRAUSTYMAl

M 0 V I fe G
Leidimui — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. i E R Ė N A S 

Tel. WA 5-8063

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubas turės poatostogini susirinki
mą trečiadieni, spalio 6 d. Vyčiu sa
gėje. 2455 W. 47th Street. Pradžia 1 
vai. po pietų. Nariai prašomi įsidė
mėti kad susirinkimas bus trečia
dieni. o ne antradieni kaip 

Visi nariai ir norintieji 
riai kviečiami atsilankyti. 
Svarbiu pasitarimu ateities 
Po susirinkimo vaišės

visuomet, 
būti ffa- 

Bus daug 
reikalais.
A. Kalys

MOVING
Abdraultrt perkremfynu* 

ii įvairiu et stūmy, 
ANTANAS VILIMAS , 

823 West 34 PUce 
TeL: FRortfier 8-1882

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiauei^ fėlė*

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT? f YI i AS)

DAUBARŲ SŪNUS
5525 So Harlem Ave. — 586-1220

REMSITE TUOS BtZNlERIUS.
KERTE garsinasi

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY BILLS GRLINYČIA 

Z443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 84^33 ir PR 84834

Taip pat naujoji Barbaros Ir 
Gene Drishiy krautuvė 

THE DAISY STORE
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn/ 

Tel. 499-131

S. m. spalio mėti. B d. 7 vaL yak, 
Sfašliu. Našliukų ir Pavienių khibas 
barės eilini susirinkimą Vyčio salėje. 
2455 W. 47 SL Klubo nariai ir nori 
būti narais yra kviečianti atsilankyti 
iptarfmui klubo einamųjų reikalų. 
Užinteresuoti dalyvavime tradichrfa- 
*ne Našliukų bankete 4ar galės gąųti 
bilietu. Norinčiu dalyvauti bankete 
įkaičius turi būti žinomas Iki spalio 
iO-tos dienos. Po sžsirinkimo bus vai- 
Jės ir šokiai. V. Cinką

ERŽVILKO klube susirinkimas į- 
rvks trečiadienį spalio Atą d., Vil
kaičio salėje. 4258 $. Maplewood. 7:80 
vai vak Po susirinkimo bos vaišės.

B. femįuttt /

.M.-VRIJA PALIOKAS
- , ‘ LESKAUSKAITĖ

/ > Gyv. 2714 No. Mulligan Ave.

Mirė 1976 m. spalio 2 d., 1:35 vai. popiet; sulaukus 82 metų am
žiaus. Gimusi Lietuvoje Anykščiuose. -

Amerikoje išgyveno 27 metus.
Paliko nuliūdę: 2 dukterys — Vita Valadka. žentas dr. Bronius, 

ir Aldona Maleška, žentas Izidorius 9 anūkai; 2 proanūkai. švogeris 
Balys Paliokas su šeima; Lietuvoje seserys su šeimomis bei kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioj, 6845 S. Western Ave.
Trečiadienį spalio 6 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply

čios i švč. M, Marijos Gimimo parapijos bažnyčią o po gedulingu 
pamaldų bos laidojama. Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a MARUOS PALIOKIENĖS giminės draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

> ; - . . ; Nuliūdę lieka: ,
r Dukterys; žentai; seserys; švogeris; giminės.

Laidotuvių Direktoriai Evans ir Sūnūs. TeL RE 7-8600.

;.EVA NAVAKAUS'KIS
Gyv. Brighton Parko apylinkėje

;; Mrfe 1976 m/špalio 2 d., 12 vaL vidudienį, sulaukus 85 metų am
žiaus. Gimusi Lietuvoje, Raseinių apskr.

Velionė buvo žmona mirusio siuvyklos savininko Frank.
Amerikoje išgyveno 65 metus. . .... .
Paliko nuliūdę: duktė Mary Catanią. žentas Anthony, 

Frank Navis, marti Sophie, 4 anūkai; 4 proanūkai ir kiti 
draugai bei pažįstami

Priklausė Amerikos Legiono Dariaus - Girėno posto Nr. 
terų Vienetui ir Amerikos Lietuvių Piliečių klubui.

Kūnas pašarvotas Eudeikio Laidotuvių koplyčioją, 4330 
lifornia Avė,

Trečiadienį spalio 6 dieną, 9:00 vai ryto bus lydimas iš koply
čios į Nekalto. Prasidėjimo parapijos bažnyčią o po gedulingų pa
maldų bus lafdpjąmas ’Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. EVOS NAVAKAUSKIENSS giminės, draugai ir pažis- 
ytaįnį nuoširdžiai, kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paš- 
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. .

Nuliūdę lieka:
v Duktė, sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Dovydas P. Gaida ir Geraldas F. Daimi- 
^as. T# LA 3-0440. 5

sūnūs 
giminės,.

271 Mo-

So. Ca-

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
-LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juoms Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chickgoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knygų uvieju da 
lių: žemes ūkio švietimo problemos ūkininku krašte, ‘ii dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje

Autorius Savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvitautos likimą* 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybes gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaitytį kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12v/pz buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
riinkai, arba ūkininkų vatkai, reiškia, kad Ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnūs — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

C Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

N A U J I E N O S
1739 So. H AISTEI) SHtEEX CHICAGO, ILLINOIS 6060K

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiusime

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti nny<4Ų rinkoj

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastai, 
gas daryti įtakos į krašto politiką. , psL Ktfina $1.5(t ,

Knygos bus iSsiųitos, jei 11.50 čekis arb»< Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: f

^NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted SL, Chicago, Ill. 60608

2533 W. 71st Street
> Telef.: GRovehill 6-2345-6

** 1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
DAIM1DGAIDAS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: Y Ards 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDHIONEI) KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių ,
Direktorių
Ašabciacijoš i

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

33fr7 So. LITUXnICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 'So. 50th AVteį Cicero, Hl. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
So. HALSTED STREET Phone: Y Arda 7-1911

f _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, tt-1---- Tuesday, October S, 1976



MUTUAL FEDERAL TAUPYMO
Bendrovės pirm. Petras Kaza- 

nauskas, direktoriai ir tarnau
tojai kviečia visus lietuvius ir 
jų draugus atsilankyti ir pasi
naudoti patyrusių žmonių prie
lankiu patarnavimu finansi
niuose reikaluose. • S.S

DAR DAUGIAU SUTVIRTĖJO •''
Mutual Federal Taupymo ben

drovės prez. Petras Kazanaus
kas praneša, kad 1/endrovės tur 
tas 1976 m. rugsėjo <40 d. pa
sakė didžiausią sumą 
(kK), Ler 9 mėnesius paaugo su- 
\irš 2J>X6,(X)O doL, visos bendro-j 
vės šakos padidėjo Taupytojų 
skaičius taip pat padidėjo. Tau-: 
Pylojų yra ne tik iš Chicagos į 
apylinkės, bet iš visos plačios 
Amerikos ir net iš užsienio.

Valdytojai nuo 1905 m. ben-, 
drovės įkūrimo dienos, tai yra’ 
71 metų laikotarpyje, nuolatos} 
prisilaikė tais pačiais finansų f 
konservalyiais nutarimais.—Sau 
gurnus investuoto dolerio. Jūsų 
taupmenos, kaip ir praeity yra 
investuojamos į nekilnojamo 
turto paskolas, išduotas namų 
sa v i n i nka ms perkantiems na- 
inus. Todėl suprantama, kad ne 
žiūrint į ekonominio gyveni
mo svyravimus, gerus ir blo
gus laikus, bendrovė metai iš 
metų sugebėjo parodyti nuota- 
tinį augimą užtikrindama savo 
taupytojams nepalyginamą sau
gumą. Atsargos kapitalas (re
zervai) nuolatos viršija įstaty
mo numatytas ribas, šiuo metu 
pasiekdami 2,95 milijono dole
rių, tai yra virš 9.4%.

Mutual Federal moka didžiau
sius dividendus, kokie yra lei
džiami federalės valdžios. San
taupos, laikomos paprastose in
dėlių knygutėse, neša me-

Petras Kazanauskąs

'— Dr. V. Jonikas ir dr. V.». 7į ji
Maciūnas i>iį|jviesu .pa^iHuįtyt •: M#LR WAITED.r-A4AL6 
niais kalbėtojajs, Uudviko Gejii ,

l.mno Rėzos 20(1 ni. gimitiio boiler attendant
nėjime lapkričio 14 d. Jauninto 
centre. Programoje d.ilyvąus t-ro -vi . - - • ■ < • tendant. Must be licensed by the ci*Tėviškes parapijos shoras taip of Chicag0 Able u operate and 
naf cVoiinmAk’ Vnrv. ’ .

tini dividendą; už didesnę sumą 
padėtą ilgesniam laikui nuo še
šių mėnesių iki 6 metų termi
nui mokama 5%% iki 7 3/4%. 
Tauymo sąskaitos yra apdraus
tos 40,000 dol- Federalinės tau
pymo ir skolinimo apdraudos 
korporacijoj. . e .

Namų pirkimui paskolos taip 
pat didžiai padidėjo. .. Phez.. P. 
Kazanauskas pabrėžė, kad Mu
tual Federal b-vė turi fondus ir 
prašymus paskolų gavimui įsi
gyti nekilnojamą turtą Chica
go j e ar jos 'apylinkėje, priima 
kaip ir pirmiau.

Džiugu, kad Mutual Federal 
beidrovė yra viena didžiausių

pat bus skaitomos Rėzos kūry
bos ištraukos.

— Dr. William Lehktaitis, 
dantų gydytojas ir chirurgas, 
atidarė savo kabinetą Foxboro, 
Mass. Studijuodamas domėjosi 
spurtu ir dabar priklauso žino
mai futbolo komandai “Pat
riots’*.' Futbolo sezone jis dan
gau laikoj skiria* treniruotėms 
bei rungtynėms, negu savo tieJ 
siogindi profesijai. Boston GIo- 
be rugsėjo 17 .laidoje buvo ap-; 
rašyta ’dr. Lenktaiėio sportinė 
veikla, pirmaujanti jo gyveni
me, bent sezono metu. ’

— Muz- Darius Lapinskas pa 
kviestas vadovauti ’ “Pirmyn’ 

__ ___ ___ ___ _ ______ ___ chorui. Jaunasis ‘ muzikas kvie- 
moje Beverly Hills gėįinyčioje, I timą priėmė visi su ehtįziaz 
2443 W. 63.St arba jų naujoje į a i <„

kratuvėję — Thę_ Daisy gjpre, 
9918 Southwest Highway,“ Oak 
Lawn, Ill. Tel. 499-Į318. Barba
ra ir Gene Drishiai yra gimę'Ar 
merikoje, bet yra likę nuošir
dūs lietuviai, remią ir leitųviš- 
kas institucijas ir bendruosius- 
darbus be organizacijas.

— Barbara ir Genė Drishiai 
įteikė $20 dovanmį pažymėjo 
mą Naujienų .vajaus reikalams. 
Si ir kitos vertingos; dovanos 
bus paskirstytos rėmėjams Nau 
jienų bankete spalio 24 d. Per
sonality Lodge salėje, 6649 Ar
cher Avė. Pagal p. Drishių duo
tą pažymėjimą laimėtojas ga
lės pasirinkti gėlių buketus, va
zonus ar rinktinių vaisių pinti
nes bei kitokius daiktus' žino-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737

3333 So. Halsted ?t., Chicago, III. 60608. — TeL 254-3320
V. VALANTI NAS

MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, Dt 60629 •- TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

— Stasys Lukaševičius iš 
Marquette Jarko lankėsi 
Naujienose pratęsti, prenume
ratą. Dėkui už vizitą ir už $10 
auką Naujienų paramai. Tos 
apylinkės tautietis, užsisakė 
Naujienas vienerieriis metams; 
bet pavardės prašė neminėti. 
Dėkui už dėmesį. Platinimo va
jaus proga Naujienos' siunčia
mos šusipažnimui ' 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus arba skaitytojų atsių
stus galimų prenumeratorių; ad 
resus. Visi skaitytojai prašomi 
remti Naujienas ir. jas platinti, 
visi lietuviai kviečiami su jo
mis susipažinti ir pareikšti savo 
asmenšką nuomonę jas užsa
kant.

į mu ruošiasi naujiems darbams. 
Choro valdybos- pirmininku yra 
sol. Algirdas Bhazis. - ’ ž| 

— - i. ’’T < » ' . ■ Z- *4
; •<- ■ V ;

^.Vilius Bražėnas, F t. Myers, 
Fla.,.žurnalistas ir visuomenės 
veikėj as, knygos “Sąmokslas 
prieš žmoniją” autorius, praei
tą savaitę lankėsi Detroite, kal
bėjo Detroito, žurnalistų susifįn 
kime. Spalio 8 d. 7 vai. vak. jis 
kalbės Chicagos lietuviams Marį 
quette Parko salėje, 67-ta ir Ke
dzie Avė. ,,

— Daft. AT Rukšlelės sukak
tuvinė dailės paroda praietą pen 
ktadienį Lietuvių taktiniuose 
namuose buvo ęiškilniingaidafi- 
daryta, gausiai publikai dalyk 
vaujant. Būvo~pašakyta gražių! 
kalbų ir linkėjimų dail- A. Rūk 
štelei jo 7^'inėf^ amžiausvprb-: 
ga. Buvo ir meninė dalis ir gau 
■sios vaišės. Paroda tęsis .iki spa
lio 10 d- Valandos kasdien nuo 
5 ik 8 vakaro. '

MOVING — Apdraustas per kraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgu metu patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

— The Chicago Contempora
ry Dance Teatre dalyvaus South 
met kolegijos viešoje kultūrinė
je programoje spalio 14 d. 8 v. 
vak. Bilietai bus gaunami prie 
auditorijos. 7 .

maintain gas-fired high pressure
steam generating equipment. 7 days

■ > j -. "

schedule. 1.._i ,
• , ' . Call Karl Strand . f

- TOOTSIE. ROLL INDUSTRIES -
.. . .581-6100 . Iį

An equal opportunity employer;

REAL E5TAT
REAL ESTAT€ SALE 

Namai, Žemė — Pardavimvl

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

i DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

E

INDUSTRIAL MECHANIC
v Opening exists for industrial me

chanic dealing with, the repair and 
maintenance of high speed packag
ing equipment ♦and other equipment 
associated, with zxnanufacturing..

Familiarity with electrical' and/or 
machinist skills important.

$7720 per hour
Can Karl Strand :

TOOTSIE ROLL INDUSTRIES
J ■ ■ • .u - ‘ 581-6100 ? ' j

. - An > equal', opportunity employer

HELP WANTED — FEMALE
' Darbininkių reikia

REIKALINGA MERGAITĖ, SUSIPA; 
ŽINUSI . SU SUKNELIŲ SIUVIMO.

Geras atlyginimas. Patrauklios dar
bo sąlygos. ' Nuolatinis darbas. Visi 
priedai; ’Sinulkėsniir informacijų teu 
rautis' angliškai tel. ■ 427-6958.

’ M & R DRESS CO.
& 210 VAN BUKEN ST.

RENTING IN GENERAL

IŠNUOMOJAMAS. suaugusiems pir
mame aukšte butas. Marquette, .Parke 
65 ir Rockwell gatviu kampe. Butas 
.6 .kambariu, plius uždaras porcius. 
Nėra garažo. Kaina-170 dol.

; ' ./? : 
^. Skambinti 434-9023.

PERSONAL
> ĘbK¥ f Asfiehv? Ieško 6
VELTUI BUTAS vyresnio amžiaus 

vyrui 6 įnėnešiams Lemonte. Reikia 
turėti: mašiiią.

Teirautiš tel. 257-7390'

PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentas
2212 Vr. Ccrmal,Roar Chicago IP Virginia 7-7747

ERDVUS mūr. 3 meg. bungalow^ į 
vakarus nuo "Californijos ir 62, Nau
ji alum, langai, did. garažas.

1% AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talman.

PELNINGAS investavimas — tri
jų apartm. med. ir biznio patalpa. 
Žemi taksais Brighton Parke.

. ŠIMAITIS REALTY
: Insurance. Income Tax 

2951‘ W. 63rd St. TeL 436-7878

Erdvus 4 miegamųjų Georgian. 1% 
vonios. Centrinis šaldymas.- Prie 72- 
tros ir Whipple. Tik įmokėti S3,750. 
... 72-TROS ir Artesian. 2 butų mūri
nis. Naujas garažas. 2 židiniai. Pilnas 
rūsys. $26.500. .
....71-MOS ir Rockwell. 2 butų medi
nis. Pilnas rūsys. Garažas. 318,000.

BUDRAITIS REALTY CO.

2 ACRES ESTATE. 8 room residence 
with 2 baths.
- - Lemont area: $125,000.

TeL 257-7950.

4243 W. 63 Street 
TeL: 767-0600.

135-TA IR ARCHER AVĖ' 
LEMONT.. ILL 
Tel. 257-5861. -

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

Lietuvių kalba: Yasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio '12:30—

Z , '00 v. popiet. —• šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

‘Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700.

VIENINTELĖ STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette Parke. S2S.750. ...

MŪRINIS — MEDINIS pajamų na
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900.

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette Parke. $38,000.

2 BUTŲ moderniai Įrengtas namas 
už Kedzie. žaliame parke. Virš $4,000 
pajamų. Kainuoja $30,000.
4 BUTŲ mūras prie Maria High, Nau

jas gazu šildymas. Nauja elektra. 3 
auto mūro garažas. $44,900.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

NAUJU SKAITYTOJŲ VA.JUS
tTAUJ 1ENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui tkel> 
biamaj Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neldamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar jų Įgalia 
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendrai Institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reta 
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, riet būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraŠio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų reneswot
KAINUOJA: Chicago)* Ir Kanadoje metama — ?30.00, putei metu — $16.00, 

trims mėn. — $3.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — S14J30, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf nemokamai

BraScma naudoti žemiau esančią atkarpą.

— Illinois universiteto Agri
kultūros katedros * 50 studentų 
dalyvaus Lincoln parke įreng
toje ūkio ir ūkininkavimo' pa
rodoje spalio 16 ir 17 d. nuo i 0 
vai., ryto iki 5 vai. popiet. Pro-, 
gramas remia Chicagos parkų 
distriktas ir Agronomų sąjun
ga- Studentai rodys 'žemės ūkio 
mašinas ir kai kuriuos ūkio ’bei 
gyvūliriinkystės’ "darbus.'

• ■ ' » -e

— Illinois valstijos loterijoje 
rugsėjo 30 d. traukime laimėjo 
24 ir 543 nr., spalva — mėlyna, 
Car-A Day Gremlin.

, — JĄV 20Q opetu .<minėjimo 
lietuviu organizacijų komitetas 
špaliO'Į'0 d. .(sekmadienį) < Vy
čių salėje ir sodelyje rengia ge- 
gužinę-pikniką. Veiks turtingas 
baras ir virtuvė. Gros A. Ramo 
nio orkestras irrbus -daug Įvai
rumo. Įėjimo auka 1 <įol. asme
niui- Pradžia 12 vai. rdienos;<:\įf

Rengimo Komitėtas- 
'■ - . -V<:-

MISCELLANOUg FOR SALE 
Įvairūs paiyįiĮ

PIGIAI tyARDODAMAS geram sto- 
vyje piahiTtas. ‘
' TeL'257-7396?

ELEKTROS ĮRENGIMAI;
PATAISYMAI :

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningai.

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave, 

TeT_; 927-3559

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTOR* 
Namų Statyba ir Remontas

NAUJIENOS,
T'39 So. Halsted SL, 

Chicago, Hl. 60608

Q Siunčiu ---------------dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejink
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siusti Naujienas vieną savaitę susipail 
nimni nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS _______________________________

ADRESAS

6 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— Tuesday, October S, 1976

----Primename!- mūsų‘kHėa- 
tams, kad dabar yra tnikaihidu^ 
aias-'laikas siųsti £.-p.etiLvąG{ Ra-’ 
ledoms- standartinhs^ ayba- Savo 
nuožiūra pafinktį’ /-siuntinius. 
Siunčiame taip pat geros.koky- 
.beš.^greitai ,prist^<^ušG.ixaišio 
siuntinius iš Europos sandėlių.. 
Gift Parcels to Lithuania, M, 
Noreikienė, 2608 ,W. -69 St, 
Chicago, Ill. 60620.. Tėi. WA 
5-2787. ?• (Pr.)J

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOM1US GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen —. MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905 

metu Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. ■<_________________ ______ • *■“

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir gražia. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik __ aLx.—_
Minkštais viršeliais tik

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiaL Dabar tik _____;....

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki srb* money order}, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$2.00

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ’iLL. 6060s

LIETUVOS VARDO KILME <
* ’ >1 V J *

Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvoj vardas, be 
mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minim' 
menuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu 
^os vardas. z -

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū 
tėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILME Minkšti viršeliai 
kaina $2.00; Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atšiųšiti, 
šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, DL 60608.

NEPRALEISKTTE>PROGOS!
• ^Tiktai stipri Amerikajjąli at
silaikai, prieš komunizmą ir pa 
dėti atgauti laisvę Lietuvai” ir 
pavergtoms Upipnis..... ,,........

Anierięan , Security ,. ĮCpųnęil 
(privati, patrptinė .organizacija) 
yra pagaminusia garsinę filmą.-i

“ONLYjęHE:STą<JK6,r: ' 
- (TIKTAISTIPRIEJI),

kuriame- matysite amerikiečiu 
ir rusų apsiginklavimo palygi
nimą ir sušidaryšifė-' vaizdą, į 
ką veda pastangos- nugikluoti 
Ameriką; ir ką tai gali reikšti 
Lietuvos bylai. : .

Filmas Only The Strong bus 
rodomos š. m. spalio 8 d. 7 vai. 
vak.; Marquette Parko, salėje 
(Kedzie.Jr Marquette Rd.__san- 
lpyžoje).G *»»{’«•!*

Po filmos -kalbės -žurnalistas 
VILIUS' BRAŽĖNAS iš • Fort 
Myers, Floridos, knygos Sąmok 
slas Prieš Žmoniją autorius, te
ma: Lietuvos Laisvės Byla ir 
JAV Užsienio Poįitika.

Po paskaitos — diskusijos. 
Įėjimas neapmokamas. - •■■■ -

Rangia laikraštis Laisvoji 
Lietuva.

* y z- t- ■

šį parengimą remia patrioti
nės organizacijos.

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

p*8 vienluteŲ 
Ufitavj. kai H Trinką 

——Mu

^MakNORMANĄ 
dM«kpURŠTElNA
WK^S^TeL 263-5826 

(ištaiga*) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wabash A venae 
: 2nd Floor Chicago, HL 60601

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
ladėti teisininko Prano šulo pa
nešta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
myga"—

' KAIP SUDAROMI
TESTAMENT'AI

Su legališkomis formomis
Knyga su' formomis gauna- 

na ‘Naujienų’ administracijoj, 
knygos kaina $3.. Su legališko- 
nis formomis — S3.50.

| Užsakymus su Money orde- 
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago HL 60608.

GETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETTNGIS, savininkas 
778-8165

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

DĖMESIO.
$2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai S74 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas penKnlnkimi-

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVK. 
52347/5

BESTTHINGS IN LIFE

Call Frank Zapolis

GA 4-8654 INSURANCr

State Farm Life Insurance Company

LAIKRODŽIAI IR BRANGENY3ĖS 
Pardavimas Ir Taisymas 

2444 WEST Wh STREET 
Telefj RBpublIc 74941

— Čiurlionio Galerijos Direk
cija maloniai kviečia atsilanky
ti į.dail. Vlado Vaitiekūno dai
lės darbų sukaktuvinę parodą, 
kuri įvyks š. m. spalio mėn. 9— 
31 d.d.čiurlionio Galerijoj, Ine., 
4038 Archer Avenue.

Parodos atidarymas bus šeš
tadienį, 7 vai. vak. >

Parodos .ląnkyniO yaląndosf 
pirmadieniais, anirarlienais, ket 
virtadieniais ir- penktadieniais 
nuo 10 ryto ik 4 vakaro, šešta
dieniais ir sekmadienais — 12

Banke sąskaita Bražinskams 

i R- L. Bendruomenės Centro 
Valdyba savo posėdyje 1976 m. 
rugsėjo mėn. 29 d. nutarė pa
remti daug iškertėjusius Pra
ną ir Algirdą Bražinskus. Jų 
paramai atidaryta sąskaita — 
Nr. 1681, Midland Savings and 
Loan association, 2657 West 
69th St., Chicago, Ill. Posėdžio 
metu buvo surinkta graži pra
dinė suma.

Visuomenė prašoma savo au
komis paremti Praną ir Algir-

APT*!

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
<259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pre- 

šymal ir kitokį blankai.

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4043 Archer Ava 
Chicago, III. *0622. TeL YA 7-5980

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI ’HAUJIKHAS*




