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NEW YORKAS. — Spaudos konferencijoje dr. W. F. Whit- ! 
more pareiškė, kad pirmieji tyrinėjimai rodo, jog buvęs vicepre
zidentas sen. Humphrey serga šlapumo pūslės vėžių irtai reiškia, 
jog pūslė turės būti išimta.

Numatoma spalio 7 guldyti 
senatorių ant operacinio stalo.

Dr. Withmore dar pasakė, kad 
sen. Humphrey jau prieš kelis 
metus gydėsi nuo šlapumo pūslės 
naviko, kurs buvo “išgydytas” 
radiacijos spinduliais, bet dabar 
jis vėl pasireiškė visu stiprumu.

Sen. Humphrey visuomenėj e 
pasireiškia liberališkumu. Jis 
net yra vienas iš iniciatorių,. .ku
rie įsteigė į kairę nukrypusią są
junga demokratijai remti. Ka
daise Chicago Tribune, nagri
nėdamas tą sąjungą, pažymėjo, 
kad demokratijai ugdyti ir 
remti-sąjunga vedė netžimeri-
kos kongreso atstovų pasisaky-pš trijų Mao sūnų, tuomi ir iš

imus ir jų balsavimo, rekordus, | aiškinta dėlko -Hua taip greit 
buvo palanki Vietnamo karui dar 
jam neprasidėjus, palanki dole
rio nuvertinimui, -palanki viso 
pasaulio .bendrai vyriausybei ir

TRUMPAI B VISUR

Raudonoji dinastija Kinijoj ..

TAIPEIs Taivan.—Buvęs Ki
nijos komunistų partijos parei
gūnas Wang Hun, pabėgęs 1974 
metais į Tautinę Kiniją — Tai- 
vaną pranešė, kad dabartinis 
raudonosios Kinijos ministeris 
pirmininkas. Hua Kuofeng, pa
skirtas premjero pareigoms į 
čou Enlai vietą, yra sūnus ką 
tik mirusiojo Kinijos valdovo 
Mao Cetungo. Hua yra vienas

tiek aukštai iškilo.
JT atsiminė žmogaus teises

GENEVA, šveįcarija. — Žmo
gaus teisės, .turėtų būtį keliamos

__  __________ x_____  nemažiau kaip^conominis.teisiu- 
" tu buvo išrinktas kartu su prėž. gumas, prinčažAadru-

Johnšonu. - addin Aga Khan, Jungtinių Tau-
” Sen. Humphrey ir vėliau visą tų aukštasis komisionierius trem 

laiką stengėsi kaip nors, tapti 
Amerikos prezidentu/ nors jis 
gerai žinojo, jog jau yra vėžio

. apsėstas — turi tumorą šlapumo 
pūslėje, tris metus gydomą, ra
diacijos spinduliais ir kitomis 
priemonėmis.' ' .' : .L- 

Šiaip, kaip politikas, : šen.. H. 
Humphrey buvo gyvas, judrus 

' ir mėgstąs daug, bet, palyginti, 
gražiai'pakalbėti. ~ ■ ’ ■ = -• •*- i;.- x - _. T---. . -i -

addin Aga Khan, Jungtinių Tau-

tinių ir pabėgėlių reikalams. Jis 
suminėjo visą eilę šalių pasau
lyje, kurios tebepersekioja savo 
piliečius, ir persekiojimas ne tik 
nemažėja, bet dar daugėja, ypač 
Pietų Amerikoje ir Afrikoje. 
Princas skatino, kad Amerika ir 
Kanadą/.priimtų-'daugiau pabė
gėlių iš- Argentinos, Čilės ir Pe

WASHINGTONAS. — žemės 
ūkio departamento sekr. Earl L. 
Butz spalio 4 atsistatydino iš 
pareigų. Jį atsistatydinti pri
vertė jo paties liežuvis — pri- 
'vatiniame pasikalbėjime ištaręs 
labai nepalankų sakinį, apibū
dinantį juodukus. ”• "

Prez. Fordas apgailestauda
mas priėmė jo atsistatydinimo 
pareiškimą. Spaudos atstovams 
prez. sakė, kad sekr. Butz buvo 
puikus ir n ©pamainomas žemės 
ūkio sekretorius, bet aplinkybės 
verčia jo netekti.

Čikagos pašto klaida
ČIKAGA. — Čikagos pašto 

tarnautojai paimdavo iš siunti
nių bei sunkesnių laiškų siuntė
jų net TO-11% didesnį mokestį, 
čikagds pašto viršininkas apgai
lestaudamas sako, kad tai buvo 
tarnautojų klaida.

k. Voro “vienuolio” nuodai

COLUMBIA, Mo. — Mikro- 
. biologas Dr. James Barrett, ir 

biochemikas Dr. Benedict Camp
bell studijuoja nuodingąjį vorą 
ir nuodus, kad kiekvienas jį pa
žintų ir galėtų išrasti efektin
gus vaistus nuo įkandimo.

Suimta 10 metru, tustintojų

CHAMPAIN, Iii. — Suimta 
dešimties asmenų gauja, kurių 
verslas buvo tuštinti metro dė
žutes, į kurias pastačius savo 
automobilį reikia įmesti keletą 
centų. Dešimtuke buvo suimtas 
betuštinant metrus Illinois uni
versiteto Chicagos Circle. .

Siekia visiškai uždrausti 
sachariną

WASHINGTONAS. — Mais
to ir Vaistų Administracija 
(FDA) atmetė pramonininkų 
prašymą vėl leisti pardavinėti 
1969 metų spalio mėnesį už
draustą sachariną ir jo vieton 
leisti dirbtiną saldintoją — cyc
lamate. Abbot Laboratorijos 
ja 1973 metais prašė vėl leisti 
dirbtinus saldinto jus, nes ekspe
rimentais esą nustatyta, kad ci- 
klamatai juos vartojant nesu
kelia jokių neigiamų pasekmių.

Leista tik $5,000 “kyšių”

HOUGHTON, Mich. — Kon
gresmenas Philip E. Rupps (R., 
Mich.) pareiškė, kad jo rinkimų 
kampanijos komitetas iš gautų 
$6,000 rinkiniams “dovanų” vie
ną $1,000 grąžins aukotojams,© 
kitus $5,000 pasilaikys, kadangi 
$5,000 yra legali riba iki kiek lei
džiama kontribucijos į rinkimų 
fondą.

Indira prismaugė spaudą
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Saulė teka 6:51, leidžiasi 6:26
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Policija ir kariomenė apsupo San Sebastian 
miestą, ieško ginkluotų pasikėsintoje

SAN SEBASTIAN, Ispanija. — Gerai ginkluota pasikėsin- 
i tojų grupė pirmadienio popietę San Sebastian miesto centre nu- 
‘ šovė 49 metų amžiaus Juan Maria de Araluee, Ispanijos karaliaus 
aukštą patarėją. Araluee prieš kelias savaites patarė naujam 
karaliui duoti kelias teises, kurios pilietinio karo pabaigoje vaš
kams buvo atimtos.

Visa prezidento Fordo šeima Pietinėje Baltyju Rūmy pusėje. Ne visuomet jiems 
pavyksta susirinkti. Bet • praeitą sekmadienį atvyko vyriausias sūnus .Mike ir jo žmo
na Gayle. Washingtohe jiedu nenori gyventi. Jiedu stovi kairėje paveikslo pusėje. 
Vėliau seka prezidentas Fordas, ponią prešidentienė Betty Ford, jų sūnus' Jack, duk
tė Susan ir sūnus Steve. Vaikai ir žmona nutarė dalyvauti rinkiminėje kampanijoje, 
kad padėtu tėvui laimėti rinkimus. Geriausia tėvo rėmėja yra Betty Ford, kuri visuo
met sutraukia, daug žmonių .j respublikonu organizuojamus mitingus

čiais metais pakeisti -mokyčių įstatymą, kad bendrovių išmokami 
diyidentai nebūtų du 'kartu apkraunami mokesčiais. Dabar mo
kestis paimamas pirmą kartą už bendrovių gautus pelnus ir ant
rą kartą išdalijus tą patį pelną pavieniams akcijų laikytojams di- 
vidale, kadangi išdalytas už akcijas dividentas priskaitomas prie 
pavienio asmens pajamų.'-

' Taipgi bus ’ spaudžiamas -kon
gresas sumažinti mokesčiu naš
tą vidutinių ' .pajamų; šeimoms: 
šiais metais vidutinių- pajamų 
šeimos laikomos - tos, kurios tu
ri 14,800 dol’. pajamų į metus.

Vidutinių šeimų mokesčiai, fe- 
deraliniai, valstijų ir valsčių, per 
paskutinius 22 ;metus. yra pa-1. , , , , - -
didėję 92.4%, o tuo tarpu tur-»,statymu’kuno faktinai nėra ir

tį metu skaičių tepadidėjo 46%.j pakeitimo įstatyme, ir kuris
' ---- --- ------ {lengvai yra apeinamas, kaip sa-

Nepatenkinti Izraelio 
šalininkai

'■WASHINGTONAS.- — Izrae
lio, dragai liko nepatenkinti boi
koto prieš Izraelį • -panaikinimo

Nepriklausomo. į prezidentus 
kandidato McCarthy štabas yra 
pasiuntęs demokratų partijos 
kandidato į prezidentus Carterio 
rinkimų kampanijos vyriausiai 
būstinei.telegramą, kurioje pra
šo paskirti. laiką ir vietą Carte
rio ir McCarthy debatams.’ Tele
gramoje sakoma, kad McCarthy 

, sutinkamu visomis iš anksto nu- 
I statytomis debatų sąlygomis.

■Vyriausi Carterio rinkimų 
būstinė dar ■ į - telegramą nėra 
atsakiusi.

JAV 1977 metu a 

ekonomija
MANILA. — Tarptautinio pi- 

[nigų fondo ir pasaulinio banko 
suvažiavusių atstovų susirinki 
mas Maniloje, kurių buvo bent 
3,000, Amtrikos valstybės iždo 
sekr. W. E. Simon spalio 4 pa
reiškė, kad ateinančiais 1977 m. 
Amerikos ekonominis didėjimas 
sulėtės. Pasak sekretriaus, in
fliacija sieks’ 5-6%, mažėjant 
darbo pasiūlai ir bedarbių skai
čiui.. Tai'neįprastas ir sunkiai 
suprantamas reiškinys, kai ma
žėjant. darbo pasiūlai kartu ma
žėja ir bedarbių skaičius.

Iždo sekretorius dar pasakė, 
kad 6-7 % infliacija Amerikoje! 
įkaitino tam tikram laikui kraš
to ūkį ir tuomet pasireiškė re
cesija ir nedarbas, 
infliacija Amerikai 
tina.

Iždo sekretorius 
siems atstovams patarė atidaryti 
plačiau užsienietiškam kapita
lui duris, kurs tik praturtina ir 
pagyvina krašto ūkį. Tokios eko
nominės politikos pavyzdžiui jis 
nurodė Taivaną, Pietų Korėją ir 
Braziliją.

i Patarėjas Araluee, atlikęs die
nos darbą, važiavome namo. Jis 
gyveno veik miesto centre. Jį ly
dėjo trys policininkai, važiavo sa
vo atomobiliu, vairuojamu šofe
rio. Pasikėsintojai žinojo pata- 
jo Araluces papročius. Nespėjo 
jis išlipti prie savo namų, iš na
mo gretimų durų išėjo vienas 
vyras ir paleido kulkosvaidžio 
ugnį ne tik Į patį patarėją, bet 
ir i jo mašiną. Tuo pačiu metu 
buvo nušautas patarėjas, jo* šo

tingų šeimų mokesčiai per tą pa- kuris ^'ra įterptas tik mokesčių

Fordo streikininkai

DETROITAS. — Spalio 4 bu
vo beveik susitarta dėl naujos 
sutarties; vos vienas ■ nežymus 
klausimas liko aptarti. Vėliau
siai už savaitės Fordo bendrovės 
įmonių vartai bus vėl atidaryti 
per kuriuos pradės riedėti 1977 
d. Fordo markės automobiliai.

Naujoje auto darbininkų uni
jos darbo sutartyje su Fordo 
bendrove yra išsiderėta reikš
minga dalis, kuri. savaime ves 
prie 4 darbo dienų savaitėje. 
Naujoji sutartis padidins For
do įmonių išlaidas. 15 dol. kiek
vienai darbo valandai. Be kitų 
priedų, kievieno darbininko va
landinį uždarbį pakels virš $11 
Vidutinis darbininko- uždarbis 
Fordo įmonėse 1973 m. buvo 8.43 
dol.

Naujoji Fordo bendrovės dar
bininkų darbo sutartis bus pa
grindu derantis dėl sutarčių su 
kitomis/automobilius gaminan-

• Chrysler ir AM,— kurios dirba 
čiomis bendrovėmis, — GM, 
Chrysler ir AM, — kuriose dir
ba 530,000 darbininkų. .

DENVER, Colo. — Slaptos 
Tarnybos pranešimu, kad Colora
do^ valstijoje ję numatytais pa-

koma, turi daug skylių. Antra, 
•jie nepatenkinti ir ginklų par
davimu arabams, žodžiu, atei
nančiais metais jie stengsis pra
vesti griežtesnius tais klausimais 
įstatymus ir draudimus.
' Nors antrojo žemės alyvos iš 
arabų kraštų išvežimo draudimo 
galimybė tuo tarpu yra dingusi, 
bet ji kiekvienu momentu gali 
vėl atsirasti. Kongresas todėl, 
turėdamas omenyje Rlyvos iš
vežimo draudimą, jos kainos pa
kėlimą, nedrįso uždrausti par
duoti raketas Saudi Arabijai, 
nedrįso taipgi ir priimti įstaty
mą, draudžiantį boikotuoti Iz-

Faktas, kad pakolus arabų že- 
bės alyvai kaina 10%, 3 bil. dol. 
padidėtų Amerikos užsienio pre
kybos balanso nuostoliai ir tuo 
apsunkintu krašto ūkį...

NEW DELHI. — Indijos po
licija uždarė populiariausio In
dijoje laikraščio Indian Express 
spaustuvę menamai už Indijos __ _
Gandhi politikos pakritfkavimą. sikiSsiftlmUs prirt Jimmy Karter.

Kongresas delsia
WASHINGTONAS. — Demo

kratų daugumos kongresas se
nato seife yra užšaldęs net 70 
vyriausybės tarnyboje atsiradu
sių laisvų vietų :12 federaliniuo- 
es teismuose, 5 ambasadorių vie
tose ir 4 vietos įvairiose komisi
jose, Prez. Fordui prašant, se
natas nenori į tas vietas žmo
nių tvirtinti, norėdamas jas pa
likti' būsimojo prezidento Car- 
terio Rlisrpocieljai.-■

Paleido 20 mėnesių išlaikytą 
Įkaitą

CALI COLOMBIA. — Nesu
laukę išpirkimo žmonių grobikai 
po 20 mėnesių paleido Į laisvę 
Olandijos garbės konsulą, kana
dietį. Elie Leupin. kurį buvo pa
grobę 1975 m. sausio 31 dieną ir 
reikalavo milijono dolerių išpir
kimo, bet buvo suimti ir.konsu- 
las Leupin pagaliau buvo paleis
tas be jokio išpirkimo.

*■

Eugene McCarthy buvo senate, bet 
negavęs reikalingos paramos ii sena
to pasitraukė ir pritadėjo politikon 
nesfkrlti. r 
Carterio kalbę, tai rytėsi rr vė 
kilti į visuomeninly reikalu I

sęrelu. Laimėti vargu* latmės, bet 
ifa "pili pakenkti CarteHui^ v

Beminkai. 
i 

Iš liudininkų pareiškimų aiš
kėja, kad pasikėsinime dalyvavo 
daugiau negu vienas asmuo. Vie
nas būtų negalėjęs taip greitai 
nušauti tiek daug žmonių. Be 
to, buvo sužeisti keli žmonės, 
pasikėsinimo metu buvusieji ar
ti užpuolimo vietos. Liudinin
kai tvirtina, kad pasikėsintojai 
susėdo į netoliese stovėjusį bal
tos spalvos automobilį ir nuva
žiavo vakarų kryptimi. Už va
landos policijai pavyko rasti pa- 
sikėsintojų naudotą automobilį, 
bet jų ten nebuvo.

San Sebastiano policija pra
džioje apsupo pasikėsinimo apy
linkę, kad pasikėsintojai nega
lėtų pabėgti. Ispanijos karalius, 
patyręs apie ištikimo patarėjo 
nužudymą, įsakė pasieny esan
tiems kariuomenės daliniams . 
padėti policijai surasti pasikė- 
sintojus. Ieškojimo darbą ves 
policija, bet jeigu viena policija 
nebūtų pajėgi savo pareigų at
likti, tai karo vadams įsakė su 
policija bendradarbiauti.

San Sebastiano miestas stovi 
pačiame Prancūzijos pasieny
je. Susisiekimas per sieną eina 
visą laiką. Kad pasikėsintojai 

spalio 4 pradėjo stipriai kristi j nepabėgtų, kariuomenės dali
niams įsakyta apsupti miestą ir 
nieko neišleisti. Jeigu kas ban
dytų pabėgti, tai įsakyta sulai
kyti bėgančius, nustatyti jų as
menybei ištardyti. Pasikėsinto
jai būtų galėję pabėgti jūra. Lai
vynui įsakyta labai stropiai sau
goti visą pajūrio judėjimą ir ne
leisti niekam išplaukti iš Ispa
nijos vandenų.

Pilietinio karo, metu bu
vo paskelbę savo autonomiją. 
Jie buvo išsirinkę savo savival
dybių atstovus ir krašto prezi
dentą. Jie palaikė ryšius su Is
panijos krašto apsaugos ir fi
nansų ministerijomis, bet visus 
kitus reikalus vaškai patys tvar
kė. Vaškai sekė katalohiečius, 
kuriems respublika taip pat bu
vo davusi plačią autonomiją. Dik
tatorius Franko buvo uždraudęs 
leisti laikraščius vaškų ar ka- 
taloniečių kalbomis, bet dabar 
bus priverstas atleisti varžtus. 
Pavergti vaškai ir kataloniečiai 
kovoja už savo teises nepriklau
somai tvarkyti visus Savo tau
tų reikalus.

todėl 6-6% 
nėra priim-

susirinku-

Krito V. Vokietijos

LONDONAS. — Paaiškėjus 
V. Vokietijos politinių balsavi
mų .daviniams, kuriuose Hel- 
mat Schmidto vyriausybės par
tija labai” maža persvara prieš 
kitas partijos laimėjo rinkimus,1

markės vertė. Prieš tai už do
leri buvo mokama 2.44 markės, 
o jau spalio 4 — 2.46 markės.

Manoma, kad markės vertės 
kritimą iššaukė valiutų speku
liantai, kurie panorėjo pasipel
nyti pakilusios markės kursu. 
Markės vertė nusistovėdavo lais
vai plaukiodama valiutų rinkoje 
— priklausė nuo pasiūlos ir pa
klausos.

Britanijos svaras, priešingai, 
tomis dienomis atsigavo. Už do
lerį buvo mokama 1,67 svarai.

AP pelnai
The Great Atlantic and Pa

cific Tea Co., nežiūrint, kad ji 
visoje Amerikoje uždarė 1,400 
krautuvių, šių metų antrame 
ketvirtyje apturėjo 10,68 mil. 
dol. pelno, kurio kiekvienai AP 
bendrovės akcijai tenka 0.43 dol. 
Šiais metais 6 mėnesių laikotar-

B«t k.i p.«kUusė Jimmy. pyje AP bekrovė turėjo pelno 
___ _  _______ \ i kov*». 16.98 mil. dol. Pereitai* metais 
jis ryfo*i k»ndi<i*iuoti d«mokr»ty per tą patį laika AP bendrovė to- 

rėjo 834,000 dol. nuotolio.
Y - - - e
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Šiaurės Karelijos provincijoje prieš 250 mėty rusai buvo pastatę medinę Preobražensko čerkvę. Rusv meistrai 
daug darbo cerkvei pastatyti, o vėliau tūkstančiai ją lankė. Anksč.au cerkvė buvo taisoma ir dažoma, bet nuo caro i?i7 
metu perversmo niekas nieko joje nedaro. Praeitais metais sovietu^ valdžia paskyrė stambias sumas pinigu šiai cervkei 
atnaujintu Rusai mano, kad tikintieji dar plauks į šią cerkę, o valdžia atgaus investuotas sumas. _ *
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rios išrastos prieš Kristaus gi- kytų, kablelius pridėtų; aš jį 
Į mimą. Mūsų rašto išradėjas M.' skaitydamas grožėjaus, nes tai 
;Mažvydas rašė kitaip, štai pa-,buvo gražesne kalba nei Ivins 
vyzdys: kio kalendoriuje ar maldakny

i Asch szlnau ir tatai dresu gėje. . Jį J
ežia sakiti, jog szimty szmaniul Juozas Adomatis-šernas 1896 
wena negaleczia atrasti kurs*m. truputi kitaip, rašė: “Plotai 

... . . Mokvinas ir išmokimas taip, wena szadi dewa prisakima žemės,. ant kurios meš Syvė-:
Nau ' nu numeriuose, paaiške pat svarbūs dalykai. Asmuo, niakietu ir pateriu ben du sza- nam, ____X- —-
jo. kad jis yra gerai išmokęs i§mokęs rašyti prieš 7 metus.: gziu atmintu, 
lietuvių kalbos gramatiką, ži- rašo.kitaip, negu mokęsis prieš: (j 1339 ln 
no kur statyti kablelius, ant’26 metų, o pernai išmokęs 
kurią raidžių braukti brūkšne'dar truputį kitaip, 
liūs !;jr kabinti nosines ir kurį 
rta?*’ fi•rfmwfn4kh^ Vka’hnnJ Ir g\’voji kalba turi įtakos į . -

Toktf* Hp ’ ra^a. Žemaitis galvoja, kalba sibovijančius kaimo mažus vai
i- truputį kitaip nei kap’^s, kaip jie, kartais susidėję

• ‘ S’ 'sas; o aukštaitis nuo Zarasų'keh> Padeda statyti triobą:
Takiau būtiį dar geriau, jei —-dar kitaip. Kas turi teise ju darbo imasi karštai, net ju 

ka’hes bei rašybos taisytojai kalbą bei rašybą suvienodinti?| -akutes žiba, neša pagaliukus 
— ynatiiigai ponas Zujiis, alsi!' Lieluvrą rašyba šiais 1076 11 kraujini ^kprsai. viena ant 
žvęl-'tū į einančio laiko skirnmetais yra 419 metų amžiaus.!kito, išveda sienas, 
h.mus į mokymo kitokybes; Tai jaunutė, palyginus su ioty-Į Gal ir šį Kudirkos sakinį p. 
jei jis išspręstų klausimą: ka-!nų, graikų ar žydų rašyba, ku Zujus raudonu rašalu pabrau apie jų Tinkik^^^

Pastabėlės prie Zujaus pastabų
įdomu, kad matematikas ir žin? Kas žino, kas gali pasa- 

šachmatimnkas Imasi mecha- kyti, ar mūsų kalba būtų gra- 
niško kalbos taisytojo darbo, žesnė, jei visi kalbėtų ir rašy-' 
Iš jo rašto "Kurpiai ir kepė- tų, kaip vienas? 
jai”, išspausdinto keturiuose i

kio kalendoriuje ar maldakny

mtw: kur dingo inteligentai, 
|iufWalfstai ir mokslininkai ?
Daf prieš kelerius Pietus jų 
buvo daug. Sakau daug, nes jie 
pajėgė parašyti ir išleisti 36 
tomų lietuvių enciklopediją ir 

įketurių tomų “Mūsų Lietuvą”.
Juk nepadoru galvoti, kad 
tubs darbus, tą didelį tautos lo 
byflą sukūrė kurpiai ir kepė-

Pelnas Zujus yra geras lietu
vių gramatikos ir sintaksės ži
novas, geras šachmatų žaidė
jas — aš lenkiu galvą prieš jį, 
— bet ir jis neturi teisės kabi
nėtis prie kurpių ir kepėjų.

. Juozus Šmotelis

Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje
KAZYS KARUŽA

Kalbėdamiesi palietėme ir šiandieninę Lietuvos oku
paciją. Jis, nors sirginėja, bet jam rūpi Lietuvos ateitis 
ir seserų bei brolių sunkus priespaudos gyvenimas? Kiek 
pastebėjau, jis jautrus Lietuvos reikalui, rlors serga, bet 
dar norėtų matyti laisvą ir nepriklausomą . Lietuvą. Taip 
vis vafkštinėjofile alėjomis, miškingomis vietomis, ro
dos, vaikščiotume Vytauto parko ąžuolyne Kaune,. Gra
ži ir maloni vietelė praleisti keletą valandų žalumynuo
se, kuriuose paskendę namai ir kt. Nė. nepajutome,' kai 
pradėjo temti, ir taip mudu grįžome namo. Gyvena ant
rame aukšte, prieš jų langus gražus sodelis, žydi" rožių 
kerai ir žaliuoja lietuviškos rūtos. Tai vis atsivežti pa
pročiai ir. prisiminimai iš nepriklausomos Lietuvos, Taip 
pasivaišinę nuėjome miegoti. .

Gerai išmiegojęs, atsisveikinau su p. Laukaičiu, o 
su p. Laukaitiene išvažiavome nuo ryto į Muncheną. Ten 
prie geležinkelio stoties paėmėm turistinį. autobusą/ ku
ris nuvežė į užmiesti j ir garsų Olimpijadoš stadioną, Jšu- 
ris užima didelį žemės plotą. Olimpijadai pastatytos, sa
lės, aikštės ir gyvenami butai, o viduje stovi didelis “stul
pas”, kurio viršūnėje yra įrengtas bufetas ir suvenyri
nių daiktų krautuvės. Pasikėlėme ir mes į jo. viršūnę su 
elevatoriumi, iš kur matosi visa graži miesto panorama, 
lyg miške skęsta Muncheno priemiesčiai ir ta laukų be
galinė žaluma. .U i?

Vakarų pusėje už Olimpijadoš aikštės stūkso visa 
eilė gražiai ir planingai pastatytų sportininkams Būsti
nių, kur kairėje jų pusėje buvo užpulti arabų žydai,.spor
tininkai, kuriuos ten tuo metu nužudė. Todėl ten. keliau
ja iš viso pasaulio turistai, nes nori pamatyti savo aki
mis tą garsią, o gal žiaurią vietą, kur įvyko didelė' trage
dija, nes dėl to buvo sukrėstas visas pasaulis, o vokie
čiams sukėlė daug rūpesčio, kol viską privedė prie.'tvar
kos ir nuramino pasaulį... -■

Žiūriu, iš autobuso pasipila būrys sportininkų juo
dukų, ant jų pečių-užrašai U. S. A. Reiškia,- ameriko
nai, sportiškai nusiteikę, aukšti 'Vyrai, apsikarstę ivai
rių rūšių kameromis. Pagalvojau, nebūtų amerikiečiai 
turistai, kur jie panašiai matomi visoje Europoje.r ’ /

Vfsūr su ponia Laukaitiene skubėjome/ iįet priyar- 
; gome ir grįžome į miestą apie 1 vaL po pietų- Prie gele
žinkelio stoties atsisveikinau ir padėkojau jai ųž gražų 
[priėmimą ir globą. Ji nukeliavo namo, o ąš .pasukau į 
miestą, kur aplankiau kelias istorines vietas,, ypač seno
višką karo muziejų. /’ - , į /

VOKIEČIŲ MUZIEJUS
Sėdu į “tramvajų” ir važiuoju apie 20 min., privažia

vau Izaro upės tiltą.’ Išlipu ir einu pagal upę, pasuku į 
Deutsches 4-rių aukštų muziejų. Vaikštinėju laiptais 
aukštyn'ir žemyn ir žiūrinėju senovės eksponantus; Vi
sose salėse karų rinktiniai ginklai: laivai, lėktuvai/pat
rankos, kareivių šarvai, ietys, kardai ir kiti praeities 
karų ginklų pabūklai, čia randamos įvairios ginklų; rū
šys. Ntio senų senovės yiskas surinkta kruopščiai,.41 e 
praeities ginklai parodo turistams kaip ir kada vokie
čiai kariavo su savo priešais. Sunku man būtų Čia pla
čiau apie tai rašyti, mes butų per didėlis darbas -dragai 
datig atsirastų netikslttinų, todėl palieku šį reikalą žino
vams. ■ ■ * . • |

Vėliau ėjau pėsčias keletą blokų, aplankiau dvi baž- 
I nyčias, miesto savivaldybės rūmus ir parką. |

Pasibaigus Il-m pasauliniui karui, esu bttvęs Mtfn- 
chene 1945-1946 m. net kelis kartūs, kttr tėti vaikščio
jau po sudaužytą miestą. Visas miestas buvo pavirtęs 
griuvėsiais. Tuo metu ten priemiestyje buvo įsikūnĮsi 
lietuvių stovykla. Ten aplankiau savo draugus V. ^V. 

'Stuogius, kurie su šeima gyveno stovykloje 1946 metais. 
Miestas buvo paverstas į pelenų ir griuvėsių krūvą, Bet 
šiandien, kai ten nuvyksti, tai atrodo, kad nebuvo jokibs 
karo audros. Vietoje griuvėsių, randi didžiulius moder
niškus namus, dangoraižius. Taip puikiai atstatytas 
miestas, ir dabar dar vyksta statyba ir gatvių remontai. 
Taip pasižvalgęs po gražų miestą, patraukiau į gelėžin- 
kelio stotį. 2 vai. po pietų sėdau į ekspresą ir išdūmiau 
Hannoverio linkui. Pravažiavau šias stotis: Ntternbergo, 
Wuerzburgo, Kasselio, 10 vai vakaro pasiekiau Hanrio- 
vėri, kurį karo metu su Jadvyga 'esti aptikės Šimtus kafr- 
tų, nes gyvenome Už 5 kltn. Meerbeko lietuvių stovyklo
je 4 metus. Todėl ir pasukau nakties metu į Štadhageiio

' >

t

Spalio mėnesio 
svarbesni įvykiai

1602, X. 1 Karaliaučiuje mirė 
Jonas Bretkūnas (gimė 
1536).

18-85. X. 1 Balbieriškyje gimė 
kuh. Mykolas Krupavičius.

1587. X. 4 (ar V) Karaliaučiuje 
mirė Baltramiejus Vilen
tas (gimė apie 1525-1530).

1677. X. 6 Vilniuje mirė Vaitie
kus Vijūkas Kojelavičius 
gimė 1609).

1920. X. 7 pasirašyta su lenkais 
Suvalkų sutartis, kurioje 
jie pasižada lietuvių nebe
pulti.

1920. X. 9 lenkai užėmė Vilnių.
1922. X. 10-11 išrinktas pirma

sis Lietuvos Seimas.
1369. X. 11 Pareškiety, Varnių 

par. gimė kan. P. žadeikis 
(mirė 1939. XII. 6).

1886. X. 13 Šimpėliškiuose, Bir
žų vai. gimė Martynas

, ...Yęas (mirė 1941).
1931. X.15 Lietuva laimėjo Haa 

gos teisme bylą su lenkais 
dėl Lehtvaravo -— Kaišia
dorių geležinkelio linijos

. jttHldri’nib.
1902. 16 Ustiužnoję, mirė

Vincas Pietaris (gimė 1850.XI.
| 21). '
1882. XI 7 (X. 29) Subariohyse, 

Merkinės vai. gimė Vincas 
Krėvė-Mickėvičiuš.

1887. X. 18 Išlandžiuose, Kros
nos vai. gimė poetas Ad. 
Ląstas:

1876. X. 20 gimė Juozas Albi
nas Hėrbščiauskas (mirė 
1944. XII. 16).

1934. X, 25 Kaune mirė dr. Juo-
1883.

yra newienoki. Tūlose 
jos vietose, -kafp antai musų 

. dr. Vincas Kudir- tėvynėj, matome dideles lygu 
ka rašė mažne kaip mes. štai mas7 Kitur wėl-.randasi augsz- 
vienas trumpas jo raštų parakti kalnai, kalviiį-ir kiloki Je- 

Matai, skaityfojaii, be rilės pasikėlirtiai”
‘ Dr. J. BasariaViėitts 1901 m. 

rašė: "Norint pažinti tų pasą-' 
kūčių, iš kuriųf kaipo vienin
telės versmės,:;; įjs u s ipažinti

1 rriutiiš tėkš šii nuomonėmis lie- 
• tuvių apie žmogaus dvasią bei 

ateisiantį gj-vemmą, pirmiau
siai refik pašakydfkelis žodžius

; O rinkikas, Vilius Kalvaitis, 
rašė dar Icitaip, intent: "Lenk 
viečiu, Ragainęs pev,, Mrsuvai- 
tis, dailyda, sako: man didi 

. dyyai, • kad kožną karta prieš 
j grabo pa.steiia-sųmą prie mano 
I darbo rj'ku (irisiirialdaiija: Ibi 
■ pjūklelis skibtėr, ^lai skėrpju- 
j ne suskamb, kariais įr mažuo
sius ubėleliūs, fikrkl tvirtai pa 
dėtiis, apverčia ir i. 1. D Tad,

I jei po adynos, tai. pačia diena 
i tikrai gaunu grabo pašteliari- 
mą” / ’ d '■•į'

Į UŽ šių dviejų pragrafų pa- 
fSiSynfti p. Ztijtiš tikėki iješii- 
laukfiį priekaišto/ ries jife ii4 ne 
Specialistui negėrši škaifiba.

’ Rašytoja žemaitė 1916 m. vi
siškai tiksliai rašė. Štai Jos taŠ 
to pavyžidys: “Ni&kttoifrlH tiesi 
rengiau ir nesitikėjau Ameri
ką pamatyti, bet likimas ki-| 
taip lėmė. Ne su kokiais pas
veikinimais, ne šu Įihksžndmis 
žiniomis atvykau, bet kraujo, 
vargo, ašarų, badą likusių Uė. 
tuvoje genama į šią Šalį atpIaU 
kiau.” t r

Iš čia pacituotų: paragrafų 
matyti, kad lietuviai per pasta 
tuosius septyniasdešimtis pen-l 
kerius metus ne visi, kaip viel 
nas rašė. I

Pono Zujaus raštą “Kurpiai! 
ir Kepėjai” galima Suprasti[ 
dvejopai. Pirmas, kad visi ku
rie rašo kitaip, kaip jis, yrd 
kurpiai ar kepėjai; antras, kad'

1976 fr kraujant skersai vieną ant

.. e

gimė 
(mirė

gimė

zas Purickis (gimė
IV. 19).

1799. X. 26 Viduklės vai.
Sim. Stanevičius
1843. III. 10).

1883. X. 27. Gargžduose
rašytojas Mykolas Vaitkus. 

1793, X. 28 Kalviuose, Skuodo 
vai. gimė Simanas Daukantas 

(mirė 1864. Xll. 18).
1932. X. 29 atidaryta Telšių —

Kretingos geležinkelio lini
ja- . ....

1849. X. 30 (XI-11) Kretingoje 
mirė J. A. Pabrėža (gimė 
1771.114). x

' 1854. X. 30 Bailiuose, Kruopių 
vai. gimė kun A. Burba 
(mirė 1898. III. 27).

1893. X. 30 Girtinuose, Mo
sėdžio vai. gimė dailinin
kas Ad. Galdikas.

1932, X. 30 vokiečių naciai su-l
rtiušė Dr. Vydūną. I

1933. X. 30 Kaune mirė Antanas
'■ Kriščiukaitis - Aišbė (giniėl 

1864. VII. 24).

■ Įt,

5ome people leam the La d way. Pay
checks disappear fast.

Day-to-day living eaters’* ent up 
t lot. And maybe part goes in ti e 
avings account for this year's vaca- 

tion or another immediate
A ^ood chunk of that money seems 

o disappear oy itself.
So it’s no bonder that when it 

omes to long-term goals, or when an 
'inerger.cy Cannes up, ther* 
aren’t finis to n ect the need.

Unless there was a nest egg build- 
ng up all that time.

A good way to build tha* nest ecg 
s with U.S. Savings Bonds. The easy 
vay tn iv them rn g? f\r the 
'^yro.'' Savings Plan wher^ y< u w? 

n amoi»n t > nu s pee; fy w • i v i 
side from your payche^K aod e

o buy Bonds.

And while you’re going through 
grocery bills, car repairs, vacation 
weekends, kids’ toys and nights oui 
on the town, you’ll know you’re sav
ing money too.

That’s good to know.

L- stuiįkK
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Nudūrė savo meilužį 
už pasikėsinimą bėgti 
CHICAGO. — Sekmadienio

rytą Martella Rosenkranz, 32 i
- - / a . -. ifhetu amžiaus, nužudė savo mei-1

tų dviejų amalininkų raA’niai M Ričhard Hendersonų. 23,L ---------------- . ...... _ ,
i nei negali būti taisykite^ ąnkurs po ilgo barniaus susidėjęs j geležinkelio stotį. - J
j logiški, nes jie yra menkesniu Į j jfrepgj savo daiktus apie 3:501 ■ _ ______  _ _ ___ ___
PrT>rin nėra Tn dviehi amn I KT^'v^lTif0 vapartmentį; 220-7 žiuoju kita kryptimi, paprastu traukiniu link Meerbėc 

laip ners. TU rtviejų Kimball, kuname jiedu gy-1 J > r r

Hannover — Stadhageft — išlipęs Iš traukinio, Va

fu Žffionės yra protingi, neš siti 
b' baltis ar kepti rfudrią-pyra- 
gttš, reikia proto ir žlftdjirtid.

) Pagalinti, pan rfgrinokini p. 
Zitjtttts pasigyrimu kad jis tad 
donų rašalu pamargina Ilėta- 

‘ viškifs hrfkraičiu.s ir ten esą 
ko tirargirtfi. Tą Zujfltrs paši.

ko kaimo. Ateina tikrinimo bilietų kontrolierius vokie-

Jtffimk štfprasiib^ . kfld. fieiirt’lų frįj dešimtj dolerio perpykęs htt- 
' laikraščius prfhrŠn kttFpfftr Ir $o franto k gr$fs fttethrnSta Shū- 
kcpėjai. Suvaimk kyla klausi- dykle savo kompanijoną nušovė.

veno, bet netoli benuėjo, kai pa-.
sivijusi Marcella jį peiliu nudū-Įtis. Paduotu 1 klasės bilietą, ir jis nustebęs klausia: * 
rė. Valandą vėliau jis mirė Bt.
Elisbeth’s ligoninėje
suimta, .... , 't. (

- < A I i ’’j t ?
•'.Sekmadienį policija ieškojo
ft-fTlečio paauglio, kars pralošęs 
kftetfi, Šešiolikos tnetų 'paabg-

Kur važiuoji, Mister. Aš sakau, kad grįžtu j tą vietą kdr 
žudikė įgyvenau prieš 29 m. Stadhagen-Meėfbeęk. Sakosi, kĄd 

Į ir jis esąs iš to. kaimo., Klausinėjo daugiau. Ąš paaišln- 
nku, kad ten gyvenatt'su visa ,seiriia, V y. lietuviu stovy|[- 
loje. Dabar važiuoju pasižiūrėti, nes turiu įr pažįstamų 
ten vokiečių draugų. i

(Sus dauglaa)
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LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJUS
Pasikalbėjimas su Muziejaus 

Steigėju ir Prezidentu Stanley) 
Balzeku Jr. šio Muziejaus 10 
metų sukakties proga. — Pasi 
kalbėjimą pravedė Amerikos, 
Lietuvių Tarybos Informaci
jos Skyriaus vedėjas žurnalis
tas kun. Juozas Prauskis.

su pasiteiravimais net ir iš už
sieniu.
muziejų aplanko

; žmonių. Stengiamės

Užėjus į Balzeko Lietuvių • 
kultūros muziejų, teko paste
bėti keletas nematytų žmonių J 
Pasiteiravus paaiškėjo — vie
na laivailė atvažiavusi net iš 
Texas; viena pora — čikagiš-' 
kiai sovakai. Visi lankytojai 
tuo melu buvo kitataučiai. Apie 
šį muziejų skelbia Chicagos in 
farmaciniai šaltiniai kaip ir 
apie kitus. Stevenson greitkely' 
stovi ryškūs ženklai, nurodą, 
kur sukti į muziejų. Vargu, ar 
kurt kitą institucija tiek garsi
na lietuvius kitataučių tarpe, 
liaip šis muziejus. Toksai ir bu 
vo noras'jo steigėjo Stanley 
Balzeko, Jr. Klausinėjamas jis jOgįjos instituto viršininko, čia 
pasakojo:

• — Mūsų muziejaus filosofija 
•išryškinti lietuvių kultūrinius 
laimėjimus kitataučiams. Ne-

• sustingti tik su turima medžia
ga, nuolat augti. laikytis bešalis 
•kūmo, tarnaujant tik lietuviš
kai kultūrai. Koncentruotis į 
sritis, kurios būtų neužimtos. 
Jei pačių didžiųjų lietuvių 
nuopelnai jau gerai žinomi, tai 
•mes norime atžymėti ir kitus, 
mažesnius, bet daug nusipel
niusius. Vyresnieji išmiršta, 
kai kurie jaunesni kuria miš
rias šeimas. Daugelis išsikelia 
f priemiesčius, įsimaišo tarp 
kitataučių. Dėl to muziejams, 
kaip vietoje pasiliekančios lie
tuvių kultūrą parodančios įs
taigos, reikšmė nuolat auga. 
Daugelis lietuvių grupių tik į 
save susikoncentravusios, o jei 
nori ką plačiau pasiekti, reikia 
eiti į kitataučius, Lietuvių kul 
turas muziejus tai ir stengiasi 
daryti, ' ' ė.-. ; =

— Kaip sugalvojote steigti 
tokį muziejų?

— Lėmė tas noras parodyti 
lietuvių laimėjĮimus plačiau. 
Mėgau rinkti senienas. Bendra 
yau su. žymiu muziejininku dr. 
Ą. Račkumi. Kai sužinojau, 
kad jis savo, gausų rinkinį ruo
šiasi parduoti,. nupirkau. Da
bar.-.muziejaus rinkiniai nuo
lat, papildomi. Dirba jame 6 
žmonėse Vieni visą laiką, kiti 
Jiįumpesnes valandas. Turime 
22 skyrius muziejuje — pasa
kojo St Balzekas. v '

■ < • ■ . ' : ' . -

Per metus šj lietuvių 
pie (MM 

palaikyti/ 
kuo platesnius ryžius. Šešis’ 
kartus per metus išleidžiame 
biuletenį, po maždaug 5,033 eg 
zempliorių. Per mėnesį turime 

į po porų parodų. Per visa gy
vavimo laiką muziejus jau tu 
rėjo gal netoli 500 parodų ir 

j visokių parengimų — progra- 
; mų. {vairus kursai, parengimai 
j būna ne vien suaugusiems, bet 
4 ir vaikams — margučių dažy
mai, šiaudinių ornamentų kū
rimas ir kt Nė vieną čia viliu 
ja filatelijos^ numizmatikos, 
gintaro rinkiniai ir kitokie sky 
Hat

Stanley Balzekas
Užeiname į muziejų, čia jau 

įtaisytas skaidrių aparatas su 
muziejaus ir kitais lietuviš
kais vaizdais. Tik ta diena bu
vo atsiųstas muziejui, aprašy
mas ir nuotrauka generolo F. 
Simokaičio, Aviacijos techno-

Balzeko Lietuviu Kultūros Muziejuje Lietuvos Laisvės Kovoto
ju kambary (antrame aukšte): Lietuvos Vyčio variantai ir visy tri
jų Lietuvos Prez-dent^ atvaizdai —iš karės Aleksandras Stulginskis, 
xntanas Smetona ir Kazys Grinius.

— Taip plečiantis, įur būt auga 
ir lėšų pareikalavimas?

— Turimų skyrių plėtimas, 
nauji įgijimai, telefonas, su- 
susirašinėjimai, biuletenis, ši
lima, saugumo įrengimai (su
daryta sudėtinga aliarmo sis
tema), laikymas kasdien atvi
ro, tarnautojų išlaikymas — 
per metus sudaro gal arti 25,- 
000 dol. išlaidų. O čia dar ir spe 
cialūs projektai. Pav. dabar 
muziejus tvarko kilnojamą lie

vėl spintos su 10,000 lietuvių 
vardų su trumpu jų giminės 
suminėjimu—geneologija, dau
giausia paimta iš mirties pra
nešimų. Vėl kitas skyrius — tuvių dailininkų parodą. Jf bu 
apie' 10,000 reprodukcijų viso- vo Fįrst National banke, Chi- 
kiausių lietuvių dailės kuri- cagoje; buvo miesto bibliote- 
nių. Dėžės mūsų įžymybių pa- kos patalpose, kur pereina 
liktų archyvų, pvz. M. Krupa- daug tūkstančių žmonių, ^er- 
vičiaūs, J. Bachuno, Kurpiaus keliama į Press klubą, kur su 
ir kitų. Gana gausus lietuviškų eina laikraštininkai, ir tai ne 
plokštelių rinkinys. Muziejus 
jau turi 90 retų žemėlapių, ku
rių paroda vasarai buvo išsta
tyta. Muziejaus kambariai per 
tvarkomi. Įrengta įžymybių sa 
lė, garsių Lieutvos moterų 
kambarys, Lietuvos laisvės ko 
va eksponatų kambarys. * 

šalia paštp ženklų, sudary-1 
tas rinkinys laiškų. Matosi po i 
stiklu prez. A. Smetonos ir ki-i

cagoje; buvo miesto bibliote. 
kur pereina

vien amerikiečiai. Jau buvo 3- 
se svarbiose vietose, dar eis į 3. 
Parašiau 75 laiškus, ieškoda
mas .geresnių .vietų parodai. 
Tenka ir asmeniškai kreiptis, 
per draugus veikli, — pasako
jo St. Balzekas.
— Ar susilaukiate kokios 

paramos?

— Turime moterų rėmėjų 
tų laiškų. , gildą su apie 200 narių, kurių

Sutvarkyti gausūs periodikos tarpe apie 25 yra labai pasiš- 
rinkiniai/ Dublikatai atidėti ventusios. Kai kuriems pro j ek 
mainams su-kitais. Jau turimai tams susilaukiame vyriausybės 
apie 15,000 knygų. Yra rinki- P^amos;.bet negausios, tik p ra 

tnys ir labai retų leidinių. Mu- ^tai. iMujns svarbu rasti žm<f-

ima nebe meno ar istorijos, o 
tiesiog administracijos specia
listai. į1 .
— Tai ir Jums tenka-daug

ipddirbėli?
— Muziejui skiriu, apie 60 dar 

bo valandų savaitėje..' Gerai, 
kad sūnus, jau imasi pavaduo 
ti automobilių versle. Man pa
čiam patiklų per dieną gol- 
fauti, priūžėto paplūdimy var 
tytis, bet^reikia čia pašvęsti 
laiką. Mano sekretorė apie 90% 
savo laiko pašvenčia muziejui. 
Va, ir šiandien du kartu tele- 
fonnu pašaukė iš Washing- 
tono, turėjau korėjiečių paren 
gimė jjraleisti iki 12 vai. nak 
ties. Reikia palaikyti ryšius. 
Esu vienas Chicagos miesto bi 
bliotekos ' direktorių. Palaiko
me ryšį su laikraščiais, ypač 
vietiniais. Vis reikia ieškoti, 
ką jiems duoti naujo.
— Kiek kitų tautybių turi 

savo jnųziejus Chicagoje ?

ziejus prašo siųsti nuotraukas, nių, kurie nusimanytų duoti
knygas, iškarpas apie Lietuvą patarimus apie vedimą tų tun-
ir lietuvius, mų 22 skyrių. Vienas žmogus 

negali būti visko specialistas,
-Mus aplanko, gerokai užl negali viskuo interesuotis. D a-

šiemečių. Atvyksta j lietuvių 
muziejų turistai iš Australijos, 
Naujosios Zelandijos, Angli
jos, Vokietijos, Japonijos ir iš 
kitur. Ir jiems daro įspūdį. 
Ypač susidomi maišytų šeimų 
nariai. Muziejus beveik kas
dien gauna po kelis laiškus. 
Prašo informacijų. Atsakoma 
per 48 valandas. Ateina laiškų

— Turi lenkai negrai, pra
deda organizuoti italai, -veng 
rai. Turi šiokius tokius muzie
jus ukrainiečiai, kinai, švedai, 
bet visi maži. Iš didesnių — 
tai mūsų ir lenkų. Lenkų susie 
tas 'su katalikų susivienijimu. 
Mes stengiamės visiems atsto
vauti, vistiš apimti.
Juokius planus ateičiai mezgate

— 'Reikia galvoti apie pla
tesnes patalpas. Reikia mums 
auditorijos' su vietomis ko
kiems 500 žmonių. Planuojame 
naujas patalpas, kur būtų kam

dailinin-
bar muziejų darbas taip ple
čiasi, kad jau jiems vadovauti bariai rašytojams,

“NEPRIKLAUSOMA LIETU VA” naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams!

(Reguliari prenumerata — $10.00)

7722 George St.
La Salle, PQ., Montreal 690, 

Canada

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virs nurodytu

(Pavardė ir vardas)

Pasaulines jė^os nukreiptos i Afriką
Sovietų Rusijos nepaprastas singerį bei jo pastangas suras- 

ginklavimasis žemėje, jūroje ( ti Afrikoje laiką. Kas svar-
ir ore kelia rūpesčius Amerikai biausia, jog rusai 

į ii jos sąjungininkams, bet, gre Afrikos . orę, gali 
ta to, paskutiniu laiku nema
žesni dėmesį ir rūpesti sukelia'riuornenę kartu su 
taipgi Afrikoje besivysią Įvy-'juodukais į karinę

Angoloje sėdinčią

kaitinant 
pastūmėti 

Kubos ka- 
paruoštais 
avantiūrų,

kiai, kur Sovietų Rusija, gink Tai sutvirtina ir Kubos dikta- 
lucdama ir kurstydama juodu toriu* Castro, sakydamas: "*Tas 
kus bei jų lyderius, stengiasi klausimas buvo svarstytas, bet 
suardyti bei pakenkti Ameri-j ne laikas apie tai dabar kal
kes taikos pastangoms.

Pasak vakarų laisvojo pa
saulio politinių strategų, Sovie 

J tų tikslas Afrikoje — pratęsti

kams, organizacijoms. Bet nesi 
nori užtraukti didesnių pasko
lų, nes jų išmokėjimas suma
žintų lėšas įvairiems projek
tams ruošti. Porą metų dar 
ruošimos, dairysimės geriau
sios vietos, o už penkerių me
tų gal ir ta svajonė išsipildys.'

Dabar gi visų prašome siųs- ką trečiajame pasaulyje. Ra
ti kas tik kokius turi ekspona sinis karas Afrikoje geriausia 
lūs. Reikėtų įrekorduoti viską, rusų priemonė sukiršinti tre-Į 
kas lietuviams būdinga. Mes tjjį pasaulį prieškas lietuviams 
nepriklausomai norime visus 
apimti. Mus visi remia, mes vi 
stems norime patarnauti. Pro
blema, kad ne visus įstengia
me su eksponatų ir paramos 
prašymais pasiekti, bet susido
mėjusių ir prielankiųjų ratas 
plečiasi, o muziejus auga ir kas 
kart plačiau pasiekia kitatau
čius, ne tik Čia atsilankančius, 
bet ir ruošiant įvairias lietu
viškas parodėles jiems prieina 
mesnėse vietose. Bendromis 
jėgomis visi geriau galėsime 
pasitarnauti lietuviškam reika 
lui, — kalbėjo St. Balzekas.
(Pr.)

250,000 mylių kelionė 
Greyhound autobusais
Atleistas į pensiją pašto tar

nautojas Sam Brooks, pasinaudo
damas Greyhound Linijos nupi
gintais kelionių tikėtais, nuo 

• Ameripass tikėtų-prieš keletą 
metų įvedimo tos kompanijos 
autobusais .suvažinėjo 250,000 
mylių lankydamas įvairiausias 
Amerikos ir Kanados vietas. 
Vien nuo šių metų pradžios iki 
rugsėjo jau suvažinėjo 75 tūks
tančius- mylių.

Rusų paruoštos karinės jėgos 
Afrikoje gali būti panaudotos 
nesudarant didelius rizikos pa

susiltfrtimus bei ballųjų-juo-j čiai Maskvai ir Havanai.
dųjų kivirčus, neleidžiant Ame _ --------
rikos “gaisrų tgesintojui: Kį-I VILNIAUS KRAŠTO ŽINIOS 
singenui launch Afrikoje, iš
sprendžiant Rodezijos, Nami-1 
bijos ir P. Afrikos rasinius bei 
teritorinius uždavinius. “Stra
tegai” mano, pajudymas ir te
roristų organizavimas šiuo me;
tu yra geriausios Maskvos priej^į^
monės atlaikant, Amerikos jta- mišias atnašaus‘ir pamoksu

Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos 
Chicagos skyriaus tradicinė Vil
niaus diena bus minima š. m. 
spalio mėn. 10 d., sekmadieni, 

į Jaunimo Centre, Chicagoje.
• 11 vai. ryte, iškilmingos pa-

sakys tėv./Jonas Borevičius S. 
J. Pamaldų metu giedos sol. Ja
nina Šalnienė, vargonais prita-

ypač kiršinant Afrikos juodu-

...... . imna saimene, vargonais
Ameriką, jyj^į muz. M. Motekaičiui.

Maskva nemažai yra jau pri 
variusi ir tebevaro ginklus į 
Afriką per Angoloje įsteigtą 
bazę. Ji treniruoja partizanus 
bei juodukų teroristus, kilusius 
iš Rodezijos ir Namibijos. Taip 
gi ji turi savo žinioje kubiečių 
kariuomenę Angoloje, 'kurios 
dėka tik išsilaiko marksistinis 
rėžimas joje.

Maskva per savo klapčiuką 
Angolos prezidentą Neto re
mia Pietų-vakarų Afrikos liau
dies organizaciją SWAPO, Na 
mibijos politinę jėgą, ir treni
ruoja Angoloje įsteigtose bazė 
se partizanus bei teroristus, 
ginkluotus rusiškais ginklais.

Amerika prisibijo rusiškos 
įtakos Angolos prezidento Ne
to asmenyje, jam įsimaišius 
juodųjų - baltųjų derybuose. 
Juo labiau, kad juodųjų afri
kiečių lyderiai, juodųjų vals
tybių galvos, nerodo didelio 
noro surasti kompromiso, de- 
rėdamiesi su Rodezijos ir P. 
Afrikos baltųjų vyriausybė
mis. Jie nepalankiai sutiko ir,
Amerikos pasiuntinį sekr. Ki- rusus geriausias įrodymas.

Po pamaldų, prie žuvusių už 
Lietuvos laisvę paminklo, įvyks 
pagerbimas lietuvių, žuvusių ko
voje dėl Vilniaus. Aukurą už
degs Antanas Stankus. Vainiką 
prie paminklo padės V. K. L. 
S-gos Chicagos skyriaus pirmi
ninkas agrn. Juozas Lekas, 
žodi tars V. K. L. S-gos Centro 
Valdybos pirmininkas dr. Jonas 
šalną.

Apeigoms prie paminklo va
dovaus kpt. Andrius Juškevičius.

Patriotinė lietuvių visuomenė 
maloniai kviečiama skaitlingai 
dalyvauti pamaldose ir apeigose 
prie paminklo.

V. K. L. S-gos Chicagos 
skyriaus valdyba

Kinai nesusibičiuliaus 
su rusais

WASHINGTONAS. — JAV 
tarnybos žinovų manymu, ne
žiūrint įvairių spėliojimų, Peki
nas su Maskva dar greit nesusi- 
bičiuliuos. Jie mano, kad iš 
Kinijos pareigūnų pusės prail
gintas buvusiam JAV gynybos 
sekretoriui Schelsingeriui vizi
tas, tvirtai nusistačiusiam prieš

Ilgamečio B ALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

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

Įdomi knyga 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:

pren’imeratoo 
mokesčiu.

(Tikslus Adresas)

1738-So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Gra-

NautlanoM galima gauti puikių knygų, kurtos papuoš bet kokia 
knygų spinta ar lentyna.

Aloksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 
atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 
ir laiko įvykių, Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, 
žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais rirš.

Prof. Vari, flirtiška, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL. įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2.00; n dalis. 225 psl., įrišta — $3.00. minkš
tais viršeliais -- --------------------------------------------- ;-------

Henrikas • Toms* — liciu»i>^ou ramMuio.
Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $6.

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

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai
170 psl- i.----------------------------- —---------------------------

M. Gudelis, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 232 
puslapiai --- ----------------- -----------------------------------

Knygas užsakant reikta pridėti 25 et pašto išlaidoms.

____________________________________ $2.00 
TtrmfatrtkM, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

$3.00

$3.00

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų fr,intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2.50.

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 fr 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaida. , . , . >

1739 South Halsted Street, Chicago, III. 60608

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti Įmygu rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir Jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

lietuvis, pirmosKnygoje aprašyta pirmas Chtcagon atvažiavęs 
lietuvių kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso' buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesniu žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinnj, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt ■ *

Norintieji šią knyga įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį - • ; - I

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chicago, BL 60608

mus

•»'

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Investavimo knygelės sąskaitos neša

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. * V

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkė* ben
druomene ir parūpina fondus namam* Įsi-

Taupykite dabar

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 1D mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio nirmos 
dienos.

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

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070
Įataięog ptetuoM kiemo automobiliams pastatyti.

3 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI------Wednesday, October 6, 1976



rabJahed Dally Except Sunday by Ttie Lithuanian News Pub. Co., Inc 

17W So. Halitod Stroot, Chicago, III. 6060C. T.lephon. HA 14100
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Ritas:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.00 per 
three months, Canada $30.00 per year; 
ather countries $31.00 per year.

trims mėnesiams ... $7.50
vienam mėnesiui _____ $2.50

Kanadoje:
metams   _____________ $30.00
pusei metu _____________$16.00
vienam mėnesiui —...........- $3.00

15 cents per copy. Užsieniuose:
metams _ _______ __ $31-00 .
pusei metu _________ $18.00
vienam mėnesiui —.. — $4^00 1

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams _________________ $30.00
pusei metų ...... $16.00
trims mėnesiams ------------- $8.00
vienam mėnesiui__________ $3.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžią Naujienų Ben- j 
drove. 1739 So. Halsted SU Chicago 
HL 60608. Telet HAyxnarket : 1-6100. S

Pinigus reikia siųsti pašto Mtmey 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kitose JAV vietose:
metams______ -_________$26.00
pusei metu_____________$14.00

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai. 

_ ------------- ------------- . .... ... — - —

Labai sunku statyti imperiją

. žemei ir norą mokytis. Jeigu jau moko, tai moko iš pa
grindų, nuoširdžiai. Dotnuvos mokyklą baigusieji jauni 
vyrai ir moterys dar ir šiandien skaitosi pačiais geriau
siais žemės ūkio specialistais. Reikia manyti, kad Dotnu
va dar ilgus metus pasiliks geriausia žemės ūkio mokyk
la ne tik pavergtoje Lietuvoje.

Rusų valdžios viršūnėje sėdintieji žmonės žino, kad 
žinių ir patyrimo taip lengvai neįgysi. Jie taip pat žino, 
kad didelių pakaitų trumpu laiku nepajėgs padaryti. Pra 
eitais metais sovietų valdžia įsigijo Angolą, pačią nau
jausią sovietų imperijos koloniją. Iki šio meto okupan
tas tos kolonijos dar nevaldo. Rusai Angolą kolonizavo 
Kubos karių pagalba, bet tie kariai reikalingi primestai 
valdžiai ginti. Jeigu Angoloje nebūtų Kubos kareivių, 
tai ten nebūtų ir Dr. Neto, rusų primesto prezidento 
valdžios. Valdžios atstovai dar ir šiandien bijo be dides
nės Kubos karių palydovų grupės leistis i provinciją ir 
susitikti su vietos gyventojais.

Pilietinis karas Angoloje baigtas. Castro praeitais 
metais rašė tuometiniam švedų premjerui Palmei, kad 
jis pamažu atitrauksiąs Kubos karius iš Angolos. Šian
dien Palmės jau nėra švedų valdžioje, bet .Gastro karei
viai dar ir šiandien tebebudi Angoloje. Castro tvirtina, 
kad Angoloje jis nedaug karių telaiko, bet jis jau prane
šė krašto gyventojam, kad teks susiveržti diržus. Krašte 
visko bus mažiau. Pasirodo, kad Angoloje laikyti dešimt 
ar penkiolika tūkstančių karių gana brangiai kainuoja. 
Reikia karius ten nuvežti, reikia juos pamaitinti ir ap
rengti, reikia juos gydyti ir teikti kitokį patarnavimą. 
Kas nors turi tuos pačius viskuo aprūpinti. Kiekvienam 
atrodė, kad sovietų valdžia turėtų tai padaryti, bet da- ,

Robin Grieco dirba Pensylvanijos monety ir medaliu kalykloje. Jis baigia nnk- 
rinti jo pagamintą Fordo T modelį, šeimos ruošiamą! vasaros kelionei. Šis senas au
tomobilis bus atmuštas medalyje. Grieco nori, kad jis būty tikslus.

VL BAKŪNAS

Sovietų valdžia, nekreipdama dėmesio net į Lietuvos 
komunistų partijos centro komiteto patarimus, vis dėl 
to nutarė visoj Lietuvoje atimti iš ūkininkų žemę ir 
įvesti tokia žemės naudojimo sistemą, kuri būtų naudin
giausia naujai imperijai kurti. Kaip Stalinas, taip ir .so
vietų ūkio planuotojai žinojo, kad Lietuvos ūkininkai 
bus nepatenkinti ir pradžioje žemės ūkio gamyba gero-'^j. aiškėja, kad kubiečiams rusai tiktai ginklus davė, o

Pastabos iš tolo
(Tęsinys) nos rezidencija Kowno ar Kau

L . . , . nas — dabartinėje Lietuvos vainuotrauka — toks paars . . .. /"T ,dzios -sostinėje. Napoleonas pe 
rėjo per Kauną žygiuodamas į 
Maskvą”. . .

Nr. 9. Puiki ulonų (kavale
rijos) rikiuotė, kurio nors pa 
rodo metu.

Nr. 12. ši, paskutiniojo mon
taže, nuotrauka vaizduoja’ Lie 
tuvos Karo Teisino posėdį, ką 
riame sprendžiama Klaipėdos 
nacių byla, kurioje jų 4 buvo 
nuteisti mirties bausme, o dau 
gelis kitų įvairiomis kalėjimo 
bausmėmis. Nuotraukoje -ma
tyti karo teisėjai unifor
muoti karininkai, taip pat ical 
tinamieji .L- saugomi kareivių 
su šautuvais ir šalmais. >

kai sumažės. Bet jie taip pat žinojo, kad už kelių metų 
sovietų karo jėgos galės išsivežti iš Lietuvos reikalingą 
derlių ir maitinti naujai statomos imperijos karo maši
ną Okupantams visai nerūpėjo Lietuvos ūkininkams da
romos skriaudas ir jų nepasitenkinimas.

Gudijoje sovietų valdžia įsteigė patį didžiausią ag
rikultūros centrą. Ten jie sutraukė pačius geriausius so
vietų specialistus, kad galėtų apmokyti kolchozų vedė
jus, direktorius ir pirmininkus, kaip geriau išnaudoti 
visoje šiaurės Rusijoje gulinčias žemes. Sovietų karo 
mašinai ir policijai buvo reikalingi Gudijos, Lietuvos, 
Latvijos ir atplėštos Suomijos javai. Jie steigė įvairiau
sius kursus, jie vežė į Minską geriausias agrikultūros 
specialistus, bet tie specialistai nepajėgdavo ištraukti iš 
juodžemio rugių, o iš smėlio grikių. Vietnur trūko trą
šų, kitur vėlai buvo atvilktos mašinos, o trečiur rjigštys 
suėsdavo šaknis, javai neaugdavo. ■ - f i

Sovietų valdžia siųsdavo jaunimą pasimokyti Mins
ko agrikultūros mokykloje, bet rusai žinojo, kad Dotnu
voje vis dėlto buvo geriausia žemės ūkio mokykla. Iš 
Dotnuvos rusai išvežė veik visus profesorius ir jaunesnį 
mokslo personalą, dalis mokytojų buvo išvežti į Minską 
ir pastatyti rusų mokyti, bet kiekvienas žino, kad dar 
ir šiandien, kai Lietuva stengiamasi nužeminti iki sovie 
tinio lygio, vis dėlto Dotnuvos žemės ūkio mokykla yra 
pati geriausioji vi.soje Sovietų Sąjungoje. Rusai to nes
kelbia, savo spaudoje apie tai nekalba, bet Dotnuvą lan
kiusieji profesoriai, studentai ir įvairūs specialistai ži
no, kad iš Dotnuvos rusams reikia dar daug pramokti 
Du tris metus Dotnuvoje praleidę lietuviai daugiau pra
moksta, negu Minske ištisus keturis ar šešis metus mo
komi jauni vyrai ir moterys. Lietuvis mokytojas, pats 
dirbdamas, įdiegia kiekviena mjauname žmogui meilę

dėl visų kitų aptarnavimų teks patiems Kubos gyvento
jams teks susiveržti diržus. Rusų valdžia negali maitinti 
kubiečių Angoloje, nes jai pačiai trūksta javų dr riebalų. 
Ji negali duoti duonos badaujantiems Angolos gyvento
jams. .

Naujos imperijos kūrimo procese gaunasi pats, keis
čiausias įvykis. Rusų primestas Angolos prezidentas 
A. Neto, negalėdamas gauti reikalingo maisto ir kito
kios paramos iš rusų, siekė užmegzti, santykius su JAV, 
kad galėtų prašyti pagalbos. Bet JAV neskuba pripa
žinti vienos nedidelės grupės valdžios. Viskas buvo su
planuota, kad Romoje vykusioje žemės ūkio produktų, 
konferencijoje būtų Amerikos gautas pasižadėjimas teik 
ti pagalbą badaujantiems angoliečiąms, bet tuometinis 
sekretorius Butz griežčiausiai atsisakė. Koks buvo pada
rytas sekantis žingsnis? ’ -

Gerai informuotas Bostone ‘leidžiamos^ ^Christian 
Science Monitor korespondentas Joseph G. Harfech iš -An 
golos praneša, kad naujai įsteigtos kolonijos ’preziden
tas A. Neto kreipėsi į Portugalijos vyriausybę-pagalbos. 
Jis nori, kad Portugalija siųstų į Angolą savo žemės ūkio 
specialistus, buvusius kolonijos administratorius ,ir. pas
tatytų kraštą ant stiprių ekonominių pagrindų.: Portu
galai; pasiūlymą svarstė ir atsisakė siųsti ten .specialis
tus, kol Angoloje bus Kubos kareiviai. Jie žino, kad Ku
bos kariams teks portugalus ginti nuo vietinių .gyvento
jų. Portugalai sutiktų padėti Angolai tiktai tuo atveju, 
jeigu ten nebūtų svetimų įtakos.

Visi atidžiai seka, kaip bus išspręstas Angolos .gy
ventojų maitinimo klausimas. Jeigu šis klausimas nebus 
teigiamai išspręstas, tai Kubos gyventojai gal& -atleisti 
diržus. Bet jeigu naujas kolonizmas neša tiktai badą, 
tai kubiečiai gali paskubomis būti priversti lėkti namo,

Po
kinimas: “Pirmasis ir dabarti
nis Lietuvos prezidentas. Anta
nas Smetona, 60 metų, pirma
sis vykdomasis administrato
rius tos Baltijos respublikos, 
[kurtos 1918 m., vėl 1926 m..
perversmo keliu pastatytas vai' ..Lietuva karfu0
džion, įslinktas naujam sep. Paskelbus (1918 m. va, 
tynių metų terminui 1931 me- w d ) kJau

Isomybę, Lietuva priešinosi bol galėjime uz suokalbĮ pries Lie
Nr. 6. Nepaprastai graži se- * "

nąjį Vilnių vaizduojanti nuo
trauka su Neries upe, kurios 
krantuose matyti puikūs pasta 
tai, už jį — krašto panorama.

Paaiškinimas po nuotrauka:
“Vilnius — dabar lenkų "val- 

■džioje. Kai Tautų Sąjunga, gin 
rijose < 
sienų, Vilnių, Lietuvos

Paaiškinimas po šia istorine 
nuotrauka yra toks: “Klaipė
dos naciai apkaltinti suokalbiu 
-— konspiracija. 87 nariai yra

.tavos suverenitetą. Hitlerio 
nesenai padarytas pareiški
mas. kad “Klaipėda nuo Vokie 
tijos buvo pavogta” — atnau
jino baimę” (lietuvių. V. B.).

ševikų invazijai. Nesutarimai 
su Lenkija ir Vokietija — Lie 
tuvą. vertė kreipti labai dide-’ 
lio dėmesio krašto gynybos po* 
litikai”. 4- -

Nr. 10. Nuotrauka - vaiz- P3*31 (per
duojanti lietuvaites (tautiniu©

wu. -Ajauxu se rūbuose) prie staklių.
dėl Lietuvos valstybės J Paaiškinimas po nuotrauka.

istorinę. “Kaimo pramonė prie Baltijos.
sostinę Lenkija užėmė 1920 m. į 80% Lietuvos gyventojų gjve
spalių mėn. 9 d. Tautų Sąjun na žemės ūkyje, kuris gamina 
ga tą pagrobimą pripažino”.! j avus, linus,/gyvulius ir -pie'ni-

Nr. 7. Karmelitų vienuolyno ninkystės produktus. Miškai
> užima ketvirtį respublikos teri 

torijos”. i
Nr. 11. Labai sena Kauno 

miesto nuotrauka, betgi visai 
gera, rodanti senąjį Kauno 
miestą (mūsų laikų). ' ‘~

Paaiškinimas po nuotrauka:

nuotrauka. Gera — puiki, kaip 
ir visos čia aptariamos.

Paaiškinimas po nuotrauka:
“Šv. Kazimiero seselės, dauge
lis jų iš Čikagos, dirba tame 
vienuolyne. Klaipėdos gyvento 
jų dauguma yra.liuteronai. Lie f
* yra f>onios “Senovės Kaunas- yra bokštųtu va daugumoje 
katalikai”.

'Nr. 8. Nuotarauka — prezi
dentūra Kaune. Kaip ir visos 
— ir ši nuotrauka gera.

Paaiškinimas po nuotrauka: 
“Prezidentūros rūmai Kaune.' 
Oficiali Prezidendento Smeto-

miestas. Jėzuitų bažnyčia yra 
kairėje nuotraukos, pusėj e, vaiz 
duojančiojė dabartinę /Lietu
vos sostinę. Priešų armijos nu 
degino .Kauną net -vienuolika 
kartų, nuo Jo įsteigimo IKme 
šimtmetyje”. • , J •-

o rusams šunuodegiaujantieji naujų valstybių vadai tu
rės trauktis ir pradėti darba dirbti. Kolonializmo-gady
nė jau eina prie pabaigos. Rusams bus labai sunku sveti-

.visą “The Chicago Daily News” 
puslapį) “Why Mepael May ;Be, 
World’s Next WarCenter” 
žurnalistą ir diplomatų spėlio 
jimai ^neišsipildė, karas rdėl

(rengiantis 1935 BL rugsėjo 
mėn. 29 d. Klaipėdos fcrąšto tsęi 
mėlio rinkimams, kuriuose

se, socialdemokratams Jr žy
dams balsuojant ,ųe -už 'lietu
viškus. bet už vokiškus sąrašus 
vokiečių kandidatai -išėjo -lai
mėtojais su didele balsų dau- 
gumao) bet nei vieno šūvio ne 
buvo-paleista-net ir -tada —kai 
vokiečiai Klaipėdą užėmė T 939 
mttų, kovo mėnesio 22 dieną 
Nieko stebėtino. Nei -Vieno^šū
vio -nebuvo paleista -ir ’tada -

tuvą ' r' ' '' ' - '
To paties laikraščio -spalių 

mėn. d. laidoje įdėta -preziden 
to A. Smetonos nuotrauka «u 
tokiu .paaiškinimu: “Vidurio 
Europos audroj .ęentyąg. Jįp.tJi-

. „ , ,. _ , ... . I vos prezidentas Anthony Sme-
mais pirštais žarijas žarstyti. Dabar laikoma-rusų impe- tona> Lietuvos - kuri nesenai 
rija ^pradės braškėti. j (Nukelta j 5 psl.)

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

RUSIŠKASIS KOMUNIZMAS
IR IŠEIVIŲ VEIKLA

Bet tie patys lietuviai yra ir krikščionys 
katalikai, ir lietuviai; jų pačių prigimties įpa
reigoti ginti savo tėvynę. Todėl krikščionių
vadams, norint juos įtraukti į savo internacionalinę
veiklą, nieko kilo nelieka lietuvius sukvalifikuo-
ti į išskirtiniai sąmoningus krikščionis, ir išskirtiniai 
sąmoningus kovotojus už pavergtą tėvylnę. Taip savo 
straipsnyje juk dr. Maceina padarė. Atrinkti sąmonin
gieji krikščionys automatiškai pasidarė internaciona
linės krikščionių veklos nariais, o sąmoninguosius 
tautinės veiklos atstovus pirmiausia teks nasąmoninti 
tautiniai ir “susąmoninti” krikščioniškai... Taigi, šis 
darbas jau yra vykdomas apie keturi metai. Fronti
ninkai, kurių partijos žmonės daugumoje vadovauja 
ir lietuvių katalikiškoms organizacijoms, yra ir jų na
riais; kurie, konfiskavę beturiu bendruomenę su kul
tūrine veikla bei lituanistinėmis mokyklomis, auklė
dami pagal savo dvasią, visus pasuko kolaboraciniu 
keliu; kuriems, konfiskuojant “Draugą”, Tėvai Mari
jonai sugebėjo išsikovoti daugiau teisių sudarydami 
su jais bendros veiklos sąjungą, atstovaudami univer
salios Krikščionybės pusę, o frontininkai fronto.

Tai kaip matome, šio UKF rankose jau yra dides
nioji lietuviškos visuomenės dalis. Tik dr. Maceinos 
atskirti tautines sąmonės lietuviai įsikabinę į ALT*ą 
ir “Naujienas“ dar laikosi. VLIK’as išsigandęs laviruo
ja. nežinodamas į kokią pusę tūpti. Bet, manau, jis 
apsispręs už frontininkus, nes juk risi silpnieji prie di

desnės grupės glaudžiasi, anot J. Budzeikos, kuo dau
giau atsiranda bendro įsitikinimo žmonių, tuo tas įsi
tikinimas darosi neklaidingesnis... Prisiminkime, kaip 
(dar tada nereklamuojamo) Universalaus Krikščiony
bės fronto vadai stengėsi po kultūrine skraiste nutroš
kinti ALTos politinę veiklą. Kai ši priemonė pasirodė 
nevaisinga, jie sugalvojo kitą: Per ALTos ruošiamo 
Lietuvos nepriklausomybės minėjimo rinkliavą, kuri 
yra jos vienintelė -pajama, greta ALT’os pinigij rinkė
jų, atsistoti ir su savo atkišta kepure, šį metodą, kas 
kart ris tobulindami. Krikščionybės vadai jį vykdo to
liau tikėdami, kad vieną dieną ALT’a pritruks pinigų 
ir turės savo politinę veiklą sulaikyti. Pažvelkime į 
antrą kankinę “Naujienas”, kurios dar ir šiandien 
yra apšaukiamos komunistiniu, ar bedievių laikraš
čiu, tokiu pravardžiavimu siekiant nuo jos atitraukti 
žmones.

Jeigu dr. Maceinos komunisto, kovojančio prieš ru
siškąjį imperializmą, pavyzdys nėra pretekstas patei
sinti tik politinės veiklos puolimą, o yra jo tikras įsiti
kinimas, kad politinėje veikloje yra tikrų komunistų 
ir dėlto tokiems kaip dr. Maceina nėra priimtina to
kia politinė veikla, nes jie mat yra kovotojai prieš ko
munistinę bedievybę, tai kodėl tokio komunisto pavyz
džio dr. Maceina nemėgino paieškoti lietuvių politinė
je veikloje pvz.: ALT’os, VLIK’o ar “Naujienų’’ (kurios 
jų pačių apšaukiamos komunistinėmis) bendradarbių 
tarpe? Arba net pačioje komunistinėje Lietuvoje kur 
komunistų (ir tikrų ir netikrų) knibždėte knibžda? 

Ogi todėl, kad pats dr. Maceina žinojo, kad tai bfrtų 
i bergždžios pastangos, nes Rusijos komunizmas yra 
j lx>Lševikiškas, būdingas tiktai rusų tautai, tad tuo pa- 
Įi iu turintis ir rusiškojo imperializmo bruožus. Rusija 
ne tik komnnistina svetimas valstybes, bet kartu jas

okupuoja. “Tokio komunisto kova prieš rusiškąjį im
perializmą -reikštų -kovą pačio prieš save. Todėl dr. 
Maceinai nieko kito neliko, kaip “keliauti” į nerusiš- 
ką, pusiau -Komunistinės Rusijos pavergtą Rumuniją 
tokio komunisto ieškoti. Tačiau ir tas komunistas ru
munas arba Turėjo-būti netikras komunistas, arba ne 
rusiško komunizmo atstovas...

Komunistinė Rusija stengiasi užkrėsti komunizmu 
nekomunistines valstybes ne todėl, kad jai rūpėtų .vi
są pasaulį padaryti bedievišku, kad jiems rūpėtų žmo
nių sielos pasaulis, kuo labiausiai rūpinasi ir tik dėl 
ko pergyvena dr. Maceina. Komunistinė Rusija, kaip 
teigia įžvalgusis D. Friede, turi ne religinį, bet politi
nį tikslą: per komunizmą plėsti rusiškąjį imperializ
mą, jį nelaikydamas tik priedanga (ką primeta dr. 
Maceina), bet priemone tikslui atsiekti, štai ryškus Če
koslovakijos pavyzdy’s: Pirmiausia komunistinė Ruši- 
ja dėjo pastangas joje įkurti komunistų partiją. Po to 
sušvelninta, pagražinta komunistine ideologija bei 
visokiariopa materiališka parama ją stiprindama ug
dė. Tada kurstė paimti valdžią4 savo rankas, žinoma, 
kadangi jie £atys savo tautą geriau žinojo, tai rusų 
komunistai jiems nediktavo kaip turėtų tai padalyti, 
leisdami galvpti Čekoslovakiškai. Tik kai tikslas buvo 
pasiektas, kai čekolslovakų komunistai atsisėdo prie 
savo krašto valstybės vairo, kas atsitiko? Rusijos ko
munistai atvykę nušalino čckoslovakų komunistinę 
valdžią, ir.patys atsisėdę jų vietoje pradėjo kraštą val
dyti, pritaikydami rusiškojo komunizmo režimą. Tat 
ar šis pavyzdys neįrodo, kad komunizmas buv© tik 
priemonė, tik pagalba rusų imperialistiniam siekimui 
įgyvendinti? Ir okupuoto krašto viduje komunizmo pa
vergtieji buvo lenkiami okupacijai nesipriešinti, ži

noma, kokio auklėjimo yra tėvai, taip-būna auklėjimi 
ir vaikai..«

šiandieninis rusiškasis okupantas yra subedievėjęs, 
tai ir savo vergus stengiasi tokiais padaryti.. Carizmo 
laikų-rusiškasis okupantas buvo pravoslaviškas, tai-ir 
savo vergus visai tokiomis pat baisiomis priemonė
mis stengėsi supravoslavinti (Kražių sekrdynės). Vi
sai tą patį norėjo pasakyti ir D. Friede. Jis niekur ne
paneigia, tai ką teigia dr. Maceina, kad komunistinė 
ideologija daro neigiamą įtaką jaunimo auklėjime, 
kad tikintieji persekiojami, kad ugdomos naujos ^ko
munistų kartos. Dr. Maceina į visą okupacinę mūšų 
tėvynės ir tautos tragediją žiūri kraštutinio 'kataliko 
akimis koncetruodamasis tik į komunizmo daromą ža
lą religijos atžvilgiu. Pergyvendamas dėl galimo oku
puotame krašte Jietuvių subedievėjimo, Dr. Maceina 
mums pataria rečiau-vartoti politinei veiklai artimus 
tautiškumą reiškiančius žodžius “rusas — dietuvis”, 
kad nebūtų.nustelbti religiją akcentuojami žodžiai 
“krikščionis — komunistas”. Priminęs, kad Lietuva 
yra ne tik rusinama, beta ir komunistįnMna, jis*kIau-. 
šia: “Katras pavojus yra šiuo metu didesnis? Katram 
pavojui lietuvių tauta sėkmingiau priešinasi? Kaip yra 
su krikščioniškąja lietuvio sąmone?” Toliau Jis rašo: 
“Ar nėra pagrindo susirūpinti, kad religijos .įtaka 
Lietuvoje pamažu .silpsta ir kad-tuo būdu tasai vie
nintelis veiksnys, pajėgiąs spirtis komunizmai, vis la
biau nustoja galios, atverdamas duris.iš sykio ųjdefe- 
rentizmui, o paskui savaime ir komunizmui? Iš čia 
matome kaip dr. Maceina vėl puola į ikraštutinumus.

(Bus daugiau)
SKAITYKITE IR PLATINKITE 
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DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES, 
IR GERKLĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

trono naujienos
Tautos šventės minėjimas
Tautos šventės minėjimas De

troite, nors pavėluotai, jau pra
eityje. Prasidėjo rugsėjo 26 pa
maldomis šv. Antano, šv. Petro 
ir Dievo Apvaizdos lietuvių pa-

} rapijų bažnyčiose. Buvo atlai-

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

850 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. 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.. penktaienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

į Vieta Kultūriniame centre, pra- 
•džia 7 vai. Detroito ir Windsoro 
bei apylinkių lietuviai kviečia- 

'nri skaitlingai dalyvauti. Ruošia 
Mokyklos Komitetas.

Piknikas po stogu

kytos pamaldos už žuvusius dėl! r* Antano parapijos piknikas 
Lietuvai laisvės. Dalyvavau šv. |?° s^°^u iv5r^cs spalio mėn. 31 

!d., pradžia 12 vai. Lietuvių Na
muose. Ruošia Bažnyčios Komi
tetas.

Sukurs lietuvišką šeimą
Vilija Marija Baukytė ir Re

migijus Žigimantas Sužiedėlis iš 
Čikagos sukurs lietuvišką šeimą. 
Sutuoktuvės įvyks spalio mėn. 
9 d. 5 vai. šv. Antano parapijos 
bažnyčioje. Vaišės Kultūrinia
me Centre 7 vai. vakaro.

: A. Sukauskas

Antano parapijoje. Į bažnyčią 
buvo įneštos keturios vėliavos: 
savanorių kūrėjų, šaulių, Ame
rikos ir Lietuvos. Vėliavų įne
šimui vadovavo “Švyturio” jūrų 
šaulių kp. pirm. Alfa Šukys. Mi
nėjimas — akademija įvyko Kul
tūriniame Centre 12:30 vai. Mi
nėjimą pradėjo ir trumpai žodį 
tarė LB apylinkės pirm. Jaunu
tis Gilvydis. Po trumpo žodžio, 
primenant Tautos šventės reikš
mę, pakvietė programai vadovau
ti Janiną Udrienę. J. Udrienė 
dėvėjo tautinius rubus, labai gra
žiai atrodė ir labai gerai prave
dė programą.

Į sceną buvo įneštos keturios 
vėliavos. Vadovavo skautai. At
sistojimu buvo pagerbti žuvę dėl 
laisvės Lietuvai. Invokaciją su- 

I kalbėjo Dievos Apvaizdos para-

Atsakingi žmonės 
taip nedaro

SKAITYTOJŲ BALSAI

kai

REZ.: GI 8-0873
DR.W.K1S1N-E1SINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIHURGIJA
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-000 L

Telef. 5E 3-5593

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

Mane šiurpas nukrėtė, 
spalio 2 dienos Naujienose 
perskaičiau Petro Šilo atvirą 
laišką Batuno pirmininkui 
Kęstučiui Miklui. Perskaitęs 
palaukiau, ir palaukęs dar kar 
tą, nesuprantu kaip atsakingas 
pareigas einąs žmogus galėjo 
tokį tuščią ir melagingą pareis 
kimą padaryti?

Pirmausią, man kilo mintis 
išaiškinti, kas tas Batūnas yra 
ir ko vertas yra šios organiza
cijos pirmininkas? Kaip jis ga
lėjo tvirtinti, kad Amerikos 
Lietuvių Tarybą, Ir tai padary 
ti pasakiškas sumas buvusio 

;pirmininko knygai? Iš kur to
kias informacijas gavo? Iš vi-

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchester Community klinikos {pijos klebonas kun. Viktoras 
Medicinos direktorius. į Kriščiūnevičius. Paskaitą skai- 

1938 S.Manheim Rd.,Westchester, iii. tė Vilko atstovas, teisininkas-ad— 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir, vokatas" dr. Bronius Namickas.

^1 ^070^ i Tema, pakartojo 'su ikomenta-
Tel.: o6z-2727 arba 562-2728 .. I ,.... , „ . . . .rais, neratifikuotos Helsinkio 

' konferencijos susitarimą, dįau- 
‘ giau paliesdamas Pabaltijo tau
tas. Mano supratimu kalba tu
rėjo būti patriotinė uždeganti, 
visais būdais' kovoti dėl Lietu
vai laisvės ir Nepriklausomybės;

Po paskaitos vyko meninė pro
grama. Pirma pasirodė tautinių 
šokių jaunių “’šilainiečiai” su 
vadove Asta Banionyte. Pašo
ko tris šokius: Vėdara, Prienų. ... .. .. . . -»„ ■ ..xx .j . so, is kur jis savo žinias semia: Suktuvą ir šustą. Akordeonis-| 
tas Vidas Navaraūskas. St. But-t Kaip Batūnas gali pasitikėti 
kaus šaulių kuoopš kanklininkės Miklo bet kokiu pareiškimu^ 

jeigu jis tokias-melagingas ži
nias paskelbė apie Amerikos 
Lietuvių .Taryb? Ir tai padaryk 
ta po to, kai jis pats buvo Chi 
cagoįe ir visai netoli ALTo 
centro. Jeigu nenorėjo užeiti 
ir paklausti tikslių duomenų* 
tai galėjo patelefonuoti. Bet: 
kaip jis, tikslių žinių negavęs 
ir savo šaltinių nepatikrinęs, 
galėjo lepteli! visa tai, ką Pet 
mi Šilui ir kitiems yra pasa
kęs?

Man pasakoja, kad jis atsto
vauja lietuvius ■prie Jungtinių 
Tautų, kad jis dirba kartu su 
estais ir latviais. Jeigu jis to
kiais diionfenlmiš švaistosi, tai 
kaip tie estai ir latviai gali juo 
pasitikėti? Iš viso, kaip toks 
lengvabūdis gali bet kur lietu
vius atstovauti?

Jeigu jis būtų paklausęs. AL
To raštinėje,- tai jis pats būtų 
galėjęs atšaukti. Bet jis to ne-i 
padarė. Jam tiesa ir teisybė 
fiėi’iipcjo, Laintė, kad jis eina I 
kartu su harzdūkine Beiidriio 
friėfiė. kuri kiekvieną dieną ris 
siaurėja ir siaurėja. Reorgani
zacinėje Bendruomenėje to
kiam veikėjui vietos nebūtų.’ 
Kaip ten bebūtų, jis negalėtu 
reorganizacinės niekur afsto- 
vatiti.

Esu dėkingas Petrui š-lilui, 
kuris drįso šitokius kovotojus1 
išvilkti dienos švieson. Esu dė* 
kingas ne aš vienas, bet didelė 
lietuvių dauguma. Mes visi esą , 
mc dėkingi.

šilas atliko didelį datbą. 
Didelė mano pagarba jam; 
Kiekvienas lietuvis, užgirdęs 
tokias neteisingas žinias sket-Į 
biantį veikėją, turėtų vilkti 
melą viešumon ir parodyti juos 
dienos šviesoje.

Jonan Kanaliaunkas

DR. JC A. V. JUČAS 
489-4441 561-4605 '

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
v f002 N. WESTERN AVE. 

5214 N. WESTERN AVE.
Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso tek: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98G1

0R. J. MfSKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS' 
2454 WEST 71 st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketviriauieniais ir penkta

i iieniais nuo 3 iKi 7 vai. popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždą ry ta.

paskambino4 Lenciūgėli, Audė
jėlę, Pas močiutę augau, Suk 
suk ratelį ir bisui pridėjo Kal
velį. Publikai kanklių muzika 
labai patiko ir labai plojo ir 
šaukė bis. Kanklių muzikos va
dovė Dana .Petronienė. D. Pe
tronienė yra puiki moteris ir la
bai populari Detroite. Po meni
nės programos sugiedotas Tau
tos himnas. Tautos šventės pro-, 
ga LB reikalams buvo renkamos 
aukos. Surinkta 600 dolerių. 
Publikos dalyvavo per du šim
tus.

DR. FRANK CLICK AS
_ OPTOMETRISTAS

'KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — TeL 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses".
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. .LEONAS SEIBUTIS 
_ INKŠTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: am^/ad. iiuo 1—4 po pietų 
ketvirtacL nuo 5—7 vai. vak 

'Offeo 776-2880
NMiĮt r*x. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendre praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET

' T*L: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad 
Ir penkt, 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

žurnalistų popietė
Popietė įvyks spalio 9 d. 3-vaI. 

p. p. punktualiai, Lietuvių Na
muose. Popietė vieša, mielai 
laukiame ir ne žurnalistai. Pro
gramoje kalbės svetys iš Flori
dos, publcistas, visuomenininkas, 
inžinierius Vilius Bražėnas, Po 
programos apatinėje salėje bus 
paruošta kavutė. Detroito, Wind
sor© ir apylinkių lietuviai malo
niai kviečiami į popietę atsilan
kyti. Ruošia Detroito žurnalis
tų skyriaus valdyba.

Lituanistinės mokyklos balius
Žiburio Lituanistinės mokyk

los balius. įvyks spalio 16 d. su 
menine -programa. Pelnas ski
riamas mokyklos išlaikymui,

P. SLU1KIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZlSTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalbi kojoms 
(Arch Supports) ir L t.

PERKRAUSTYMAI

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. J Ė R 8 N A 5 

Tel. WA 5-8063

1850 Wad 63rd St., Chic«9o III. 6062$ 
Taltf^ PRo»p*ct 6-5084 MOVING

Apdraustas parkraustyntot 
ii įvairiu atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
893 Waif 34 Pitta 

Tai.: F Pan t i. r 6-1882
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiauri*5 fawiniu XLtXX

pm papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY K PETRO (PUT**-'T' AS) 

DAUBARŲ SŪNUS
5525 So. Harlam Ava. — 586*1220

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
T*l«fon»t: PR 8-0433 lr 84834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gono Drishiy krautuvė

THE D, ISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-1318- -... ■ ?

REMKITE TVOS BiZNIERIUS. 
KURTE GARSINASI

• Oxfordo kapinėse Mr. El- 
derd ptrsiMflfė sau patnifiklą su 
tokiu eiliuotu .t#šu: ilsisi
Ėlderdo kūnas, iftrtirtdj jis čia 
tik ilsėsis, kai ttuYnfFs. Ret da
bar, bent šiandien, ru^iūčio 
1 Ltą Šešiasdešimipenklais, jis 
tebėra dar gyvas”.

Pco:ežius kanonizavo 
vienuolę

VATIKANAS.— Poiežius Po
vilas VI spalio 3 kanonizavo 
šventąja buvusią Portugalijos 
Vienuolę Beatrice da Silva, kuri 
T5 Šlnrtmetyjė įsteigė Švento 
Pažinimo seserų vienuoliją ir ku
rią popiežius Inocentas VIII pa
tvirtino 1498 m. Kanonizacijos 
iškilmėse dalyvavo apie 30,000 
m.
tro Bazilikos aikštėje.

Beatrice da Silva gimė 1424 
m.

pastabos a Toto
(Atkelta iŠ 4 pšt) 

paskelbė valstybinį gedulą ry
šium su sukaktimi, kai Lenkija 
užgrobė Vilnių. Sis gestas su
kėlė naujas kalbas apie karą 
Europoje”.

• St. Kilda salos gyventojai 
Hebridų salyne Škotijos pakran

aldininkų susirinkusiu šv. Pe-Itėse turi keislą vedybų paprotį. 
- ---- .. . . i Pasipiršęs vedyboms jatitukai-

*Url Il’pl*’ į 850 pėdų adkštu- 
„l Slaroke, kuri Tuomet" buT mo uolos viršūnę, kurios pats 
Portugalijos karalijos dalis, jį Į smaigalys kabo aid akmenuoto 
gimė Portugalijos karaliaus gi
minių šeimoje ir priklausė Por
tugalijos karaliaus Jono II iš 
Kastilijos karališko dvaro svi
tai. Kadangi -ji buvo labai gra
ži, tai. karalius į ją įsimylėjo. 
Karalienė Isabelė, žinoma pavy
dėdama, uždarė ją j rūsį. Kitai 
išeičiai nesant, karalienės Isa- 
belė dvaro gifežuolė Beatrice 
įstojo į Ispanijoje esantį vienuo
lyną.

jūroš pakraščio. Ten užlipęs, 
jaunikaitis turi kurį laiką sto
vėti ant vienos kojos, žemai 
ūžiant vandenyno bangoms. 
Menkas neatsargumas lipant j 
uolos viršūnę ar susvyravimas į 
stovint ant jos, reikštų neabejo- j 
tiną mirtį. Šios salos gyvento-! 
skyrybos yra nežinomos.

SUSIRINKIMU

ERŽVILKO klubo susirinkimas i- 
vyks trečiadienį spalio 6-tą d., Vai
čaičio salėje, 4258 S. Maplewood, 7:30 
vai. vak. Po susirinkimo bus vaišės.

B. Žemgulis..

Gaisrus įspėja 
aparatai

Amerikos draudimų informa
cinis institutas, ištyręs visus 
aparatus, kurie iš anksto sukelia 
alarmą gaisrui iškilus, nuspren
dė, kad iš kėturių rinkoje esan
čių aparatų tik du yra rekomen
duotini, būtent: pirmoje vietoje 
jonizačijos pagrindu sukons- 
truktuotas aparatas ir antroje 
— fotoelektrinis detektorius, 
kurį paveikia atsiradę dūmai.

Šie abu minėtini gaisro alar- 
mams sukelti aparatai yra viens 
kitam maždaug lygūs, bet drau
dimų informacinis institutas vis- 
dėlto jonais veikiantį aparatą 
laiko kiek .patikimesniu, nes, pa
vyzdžiui, labai tamsioje nakty
je f otoėlektroriiiiė akis, gal būt, _______ ___ ________
dūmus gali susekti kiek pavėluo- < čiamos atsilankyti, nes yra daug 
tai

š. m. spalio mėn. 8 d. 7 vaL vak., 
Našlių, Našliukų ir Pavienių klubas 
turės eilinį susirinkimą Vyčių salėje, 
2455 W. 47 SL Klubo nariai ir norį 
būti narais yra kviečiami atsilankyti 
aptarimui klubo einamųjų reikalų. 
Užinteresuoti dalyvavime tradicinia
me Našliukų bankete dar galės gauti 
bilietų. Norinčių dalyvauti bankete 
skaičius turi būti žinomas iki spalio 
10-tos. dienos. Po susirinkimo bus vai
šės ir šokiai. V. Cinką

Lietuvių Brighton Parko Moterų 
klubo susirinkimas įvyksta ketvirta
dieni, spalio 7 d. 7 v. v. Petronėlės 
salėje, 4500 S. Talman. Narės prašo
mos gausiai dalyvauti. Po susirinki
mo bus vaišės Nuf. Rast.

Lietuvių Moterų Draugijos Apšvie
tus poatoštoginis nariu susirinkimas 
Įvyks-šeštadieni, spalio 9 i 1:30 vai. 
po pietų, 2549 W. 71 St. Narės kvie- 

fVAdUAVO auuiuunjvi, ■s*'***g

svarbių reikalų aptarti. Bus ir vai
šės. Rožė Didžgahrienė, rast. EUDEIKIS

GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKUS AIR-CONDHTONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Chicago s
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. 'Studija. Išleis 
ta Chicago j e 19bti metais paties autoriaus lėšomis. Knygų dviejų dė 
lių: žerhes ūlio švietimo problemos ūkininkų krašte. Il_ dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje

Autorius savo žbdyje rašo: ‘’Jei liūdnas lietuvių tautos Likimą* 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybes gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonorai 
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemes ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti, lietuvių tautos dauguma (86.12%; buvo ūkininkai ir po pa 
saul| išblaškytų lietuvių absoliuti, dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų valkai, 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 skinama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus •— myli
mai Tėvynei Lietuvai”. . .

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

Čeki arba Money Orderi siusti ’okiu adresu:

N A U J ! E N O S
1733 So. IIAISTEI) STREET, CHICAGO, ILLINOIS K060X

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiusime

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti rinknp 

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA 
Kazio Šidlausko k u vga apie Amerikos lietuvių ummmi. 
daryti įtakos j krašto (lolifika I*/’ psi Kaina $1 5».

Dr 

ga* 
Knygos Gus iksiųsGm. jej rikis hHw Monrs

bus pasiųstas tokiu arire'a: 

N A O J I E N O S, 
If39’ So. tfatsted ŠL, Chicago, ttl. C0608

-- -------------- --- ——----—--- —

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
''Tiesiu* darykite takus sava kojoms, kad kas šlubuodamas ne- 

klysty". — Ebr. 12:13.
O ką apaštalas reiškia taip sakydamas? Nėra abejonės, kad jis aiškina, 

kad Viešpaties pasekėjai, kurie vadinasi Krikščionimis, turi būti sveiki ir 
stiprūs tikėjime. Mes turime stengtis nugalėti visas kliūtis, pasipriešini
mus ir trukdymus, ir prašyti, kaip Viešpaties patarta: "Neapleisk mus gundy
muose”. Mes turime vengti pagundas, stengtis pasirodyti tikrais kovotojais 
prieš kūno ir akių geidulius ir nugalėtojais viso, kas priešinga Dievo valiai. 
Todėl kiekvienas tikras Viešpaties Jėzaus Kristaus pasekėjas privalo pasi
stengti pasirodyti pilnai paklusnus savo Vadui ir Mokytojui ir ištikimai 
sekti jo pėdomis, nes tik tokie laimės jo pripažinimą ir pagyrimą.

Viri žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusiai i? J tą klausimą atsako knygutė "Vilti* po mirties", kurią gaurite 
nemokamai. Rašykite:

F. ŽAVI ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL, 60629
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

WwVwWAViWiViW^

I

TĖVAS IR SONUS

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

4505-07 SO. HERMITAGE AVENIE
TeL: YArds 7-1741 -1742

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

ANTANAS M. PHILLIPS
toMAS Ik LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANJCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 Šo. 50ih Ave^, Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 Šo. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetie 3-3572

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREfcT REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-«672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Ill. 974-4410

i

P. J. RIDIKAS
Phone: "YArt, 7.19113354 So< HALSTEB STREET

JK.

5 — NAUJIENOS, CHICAGO 8 IUI-----Wednesday, October 6, 1976



Kueltzo, žinomi Chicago Taji- 
j į pyniu bendrovės pareigūnui.

— Naujienų banketo proga 
ruošiamas programos leidinys 
su informacija ir organizacijų— Vytautas Lazauskas iš Mar

quette
m.> vajaus proga ta|x> Ntiujie-įkinimais. Puslaps kainuoja$50. 
nų skaitytoju užsisakydamas: piJsį pUSĮ. ketvirtis $15 ir 
jus vieneriems metams per ad-1 svejkininių eilutė $5. Skelbi- 
ministratorę Kristiną Austin, j inus į r sveik i nmus priima Kri- 
Naujasis mūsų skaitytojas p. V..stįna Austin, tel. 421-6100. Ban 
Lazauskas reiškiasi kultūrinėje ketas bus spalio 24 d. Porsona- 
veikloje, dalyvaudamas “Pir-nį|y Lodge, (>619 Archer Avė., 
myn” chore ir jo pastatymuose, sll puikia sale, gera virtuve ir 
socialus parengimuose bei P»-j.specialistais virėjais, puikiai
būviuose ir privačiuose suei-J tenkinančiais svečių ir rengėjų 
gose. Dėkojant jam už prenu-įpageidavimus. Pravartu su šia 

sale bei jos teikiamais patama- 
susipa- 

žinti organizacijų bei klubij vei 
kėjams. Visi maloniai kviečia-

- Pai ko apylinkės platini- įJt.j biznierių skelbimais ir svei-j

meru tą, gerą žinią malonu pra
nesti visiems skaitytojams. Pla vimais banketo ęniętu 
tinimo vajaus proga Naujienos 
y ra s i u nč i a m os s usi paž i nim ui
2 savaites nemokamai. Malo-Lni bankete dalyvauti ir vietas 
niai kviečiame ta galimybe pa-l 
sinaudoti arba panaudoti.
— Ona Kryževičienė iš Brigh

ton apylinkės lankėsi Naujieno 
se pratęsti prenumeratą. Dėkui 
už vizitą, malonią pažintį ir pa
sikalbėjimus, taip pat už pen
kinę Naujienų paramai.

— Vincas Mankus, Chicagos 
Lietuvių Tarybos veikėjas, stai
ga ir netikėtai susirgo. - Gydosi [les, dovanas, lankymą bei mal- 
šv. Kryžiaus ligoninėje, inten-4das. Nuoširdus ačiū visiems!
syvios priežiūros skyriuje. Tuo 
tarpu nepriimami lankytojai, 
nė šaukimai telefonu, t

— Katie Jakubs, ilgametė 
Naujienų skaitytoja iš Brigh-. 
ton Parko apylinkės, gydosi šv.
Kryžiaus ligonnėje. Ją nuolat dieni, 12 vai. Tėvų Jėzuitų kop- 
lanko duktė Ann ir žentas Al lyčioje; spalio 18 d. 6 vai. ry-

jlmo' dqvniiri. Jų paskirstymas '^2 
bus spalio 21 d. Naujienų ban-1 
kete, Personality Lodge, __
Aręher Avę,. kviečiami da‘ 
lyvauti, bet virš minimų daik
tų laimėjimui dalyvavimas ne' 
būtinas. ■

Vajaus komisija prašo visus 
skaitytojus apie tai pasakyti sa 
vo draugams ir pažįstamiems, 
neprenuma<uojantiems Naujiė 
nų. \ ; (Pr).

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS DVIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

REAL eSTATC COR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

HELP WANTED — MALE 
{ j '*■inky Reikia

BOILER ATTENDANT

Opportunity exists "for boiler at
tendant. Must be licensed by the ci
ty of Chicago. Able to operate and 
maintain gas-fired high pressure 
steanv generating equipment. 7 days 
schedule.

Can Karl Strand
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES

; a , 581-6100 .
An equal opportunity employer

j

grupėmis ar pavieniai rezervuo 
ti galimai veikiau tįnkames- 
niam svečių priėmimui.

— K. MUkovaitis, penkias sa
vaites išgulėjęs ligoninėje ir ne
galėdamas visiems padėkoti at
skirai, dėkoja organizacijoms, 
bei pavieniams asmenims už 
linkėjimus žodžiu, raštu, tele
fonu iš Čikagos ir kitur, už gė-

Kanados premjeras Pierre E. Tru
deau skundžiasi jo vadovaujamos li
beralų partijos įtakos mažėjimu. Kai 
jis važinėjo Kubon Fidel Castro gir
ti, tai. nepagalvojo, kur važiuoja, ir 
visai nesvarstė ką pasakojo, o dabar 
jau pradeda rūpintis, kai žmonėm nuo 
jo vedamos politikos pradeda suk-i 
tis. |

Prisimena Rožę Tijūnienę

A. a. dantų gyd. Rožės Tijū- 
nienės vienerių metų mirties 
paminėjimui bus atnašaujamos 
šv. Misos spalio 17 d., sekma-

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

=s

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA. NOREEWi^- VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas s«ros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pieus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Hgu metu patyrimas.

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

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu. Minint tą rukaktf, gerbiant pirmoj* 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės glikimni skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtu lietuviu laisve, 
neiriamos ir nesiriėriamos i sandėrius su okupantais ar ju Įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes. Ju bendras Institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tvliaia lietuviu dauguma šiais pasimetimo, reto 
rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugiiose girti Naujie 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Valaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviuos 
maudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudarvtf 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeiviios 
taip pat pavergtos Lietuvos ir ios žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalu renes®»,
KAINUOJA: Chicago!* Ir Kaoadolt — $30.00, motu — $18.00

trims mėn. — $830, vlenim mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metemi 
— $26.00, puse! metų — S14J50, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS, 
t'39 So. Halsted St, 
Chicago, Ill. 60608

Q Siunčiu  doh Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

to — Šv. Marijos Gimimo baž- Į 
nyčioje, Marquette Parko pa
rapijoje; ir tą pačią dieną, 8 v- 
ryto — atnašaujamos šv. Petro 
ir Povilo bažnyčioje, 12433 So. 
Halsted St. Maloniai prašome 
artimųjų ir pažįstamų už miru
sios sielą pasimelsti.

Ta proga bus Įteikta Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejui gau 
toji iš Vyt. Didžiojo Šaulių Rink 
tinės tūkstantininkų vinjetė, ku 
ri dedikuota a.a. Rožės Tijūnie- 
nės pagerbimui, kaip padėka už 
3,000 doleriu auka šauliu na
mams.

Tuo pačiu paminėtina, kad 
skirtoji vinjetė, kurią išradin
gai ir nepaprastai gražiai sukū
rė menininkas K.Bertašius, sim 
boliškai pagerbia ir visus au
kotojus. Koresp. (Pr.)

GALVOJE MAIŠOSI ,
Tokia antrašte (W Glovvie Šie 

Mąci!) Chicagos lenkų dtenras- 
tis. .Dziennik- Związkowy patei
kia sekančias naudingas infęr- 
macijas: ■
; žmogaus širdis — moterų vi
dutiniškai sveria 220. gramų, vy
rų 280 — per vieną minutę iš
pumpuoja 5 litrus kraujo. ,, / į

Vienas kraujo lašas talpina 
savyje apie 3 milijonus raudo
nųjų kraujo kūnelių ir nuo 4 3d 
10 tūkstančių baltųjų.

Mūsų inkstai per vieną parą 
perkošia apie 1,700 litrų kraujo.

Per vieną pąrą mes įkvėpuoja
me ir išpučiame 13 tūkstančių 
litrų oro. . - - - - . ■ ■ I

Per savo- amžių (skaitant 70 
metų) žmogus praleidžia mie
gui 23 metus, kalboms 13 metų, 
valgymui 6 metus.

Per savo- amžių (70 metų) - su
valgome vidutiniškai po 100 to
nų maisto produktų, tai yra maž-i 
daug 1,250 kartų daugiau ne
gu patys sveriame.

Apskaičiuota, kad vertė me
talų, riebalą,--, cukraus, kalkių,; 
fosforo, sieros, potašo . ir mag-> 
nezijos, iš kurių susidaro visas 
mūsų organizmas, siekia nedau--; 
giau kaip porą dolerių. jpr;

INDUSTRIAL MECHANIC
Opening exists for industrial me

chanic dealing with the repair and 
maintenance of high speed packag
ing equipment and other equipment 
associated with manufacturing?/

Familiarity with electrical and/or 
machinist skills important.

$7.20 per hour
Call Karl Strand

TOOTSIE ROLL INDUSTRIES
. 581-6100

An equal opportunity employer

HELP WANTED FEMALE 
Darbininkių reikia

REIKALINGA MERGAITE, SUSIPA
ŽINUSI SU SUKNELIŲ SIUVIMO 

DARBAIS
Geras atlyginimas. Patrauklios dar

bo sąlygos. Nuolatinis darbas. Visi 
priedai. Smulkesnių informacijų tei
rautis angliškai tel. 427-6958.

M & R DRESS CO.
210 VAN BUREN ST.

. PERSONAL 
Asmenų Ieško

VELTUI'BUTAS vyresnio amžiaus 
vyrui 6 mėnesiams. Lemonte. Reikia 
turėti masiną.
, Teirautis , tel. 257-7390.

MISCELLANOUS FOR SALE 
- Įvairūs Dalykai

LAKŪNO BELENKOS
ŽMONA PRAŠO

PETRAS KA2ANAUSKAS, Preadentaa
2212 Vv. Cermal Roa<’ Chicago IV Virginia 7-7747

ERDVUS mūr. 3 meg. bungalow i 
vakarus nuo Califomi jos Jr 62. Nau
ji alum, langai, did. garažas.

1^4 AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 59 ir Tahnan.

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

Erdvus 4 miegamųjų Georgian.
vonios. Centrinis šaldymas. Prie 72- 
tros ir Whipple. Tik įmokėti $3,750.

72-TROS ir Artesian. 2 butų mūri
nis. Naujas garažas. 2 židiniai. Pilnas 
rūsys. $26,500.
„..71-M O S ir Rockwell. 2 butų medi
nis. Pilnas rūsys. Garažas. S18,000.

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, 
1490 H. A. M.

Lietuvių kalba: ’isdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1'00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

± NAUJI PRENUMERATO
RIAI, kaip ir visi mieli skaity
tojai, gali dalyvauti rėmėjams 
skirtuose vertingi! daiktų lai-, 
mėjimuose. Reikia tik užsisa-. 
kyti bent trims mėnesiams Nau 
jienas ir kartu atsiųsti $5 už 
6 laimėjimo lapelius, kuriuos 
Vajaus komisija stropiai užpil 
dys siuntėjo arba jo nurodytų 
asmenų vardais ir-atsiųs pak
vitavimą. .

Minėtam reikalui- Vajaus ko
misija gavo iš Normano -Burs 
teino $1,000 vertės ^brangių kai 
lių paltą,, dail. M. Šileikis-įtei
kė savo kūrybos paveikslą,-Jo
nas G. Evans ir jo' šeima pas
kyrė $50 U. S. Taupymo lakš
tą. Universal Taupymo ir Sko
linimo B-vė davė -^5 Taupy
mo lakštą, Donald A. Petkus 
įteikė įvairių tauriųjų gėrimų 
pintinę, Beverly Hills gėlių 
krautuvė išrašė $20 dovaninį 
pažymėjimą. Yra ir daugiau 
vertingų ir universalaus varto-

MASKVA. — Kaip komunis
tinėje sisempję priimta, pabė
gusio lakūno lt. Belenkos žmo
na viešai pareiškė, kad ji neti
ki, jog jos vyras pabėgęs lais
va valia. Jis, esą, buvęs ištiki
mas komunistę) partijos narys 
ir niekad nebūtu laisvu noru 
pametęs savo .tėvynę ir žmoną 
su vaikais, išbėgdamas į Vaka
rus.

Belenkos žmona- Liudmila 
yra pasiuntusi prez. Fordui lai
šką, prašydama' lakūną Beten
ką grąžintį.-atgal į Rusiją. Jam> 
esą. nieko blogo grižus i Rusi
ja rieatsilikšia. ' ’ b j ’ ' 7 ' 

j Lakūno žmona ĮSųdmila-I ir 
jos motina tokius ir. panagius 
pareiškimus padariusios sušauk 
toje žurnalistų konferencijoje; 
tikslu išaiškinti -Vakarų; propa
gandinės, mašinos :.mehis. , -

Rusai ir dabar tvirtina, kad 
lakūnas Betenka pristigęs ben
zino ir todėl buvo priverstas nu 
sileisti Japonijoje, kur jį prie
varta sulaikė.

PIGIAI PARDODAMAS geram sto
vyje pianinas. /' ’

Tel.. 257-7390;..

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. $29,750.

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 
rž Kedzie. žaliame parke. Virš $4,000 

oajamų. 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. -

t
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO- 
JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS

Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liefiančius 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi

rūpinimą. _ ________ _______ ____  _________ $8.00rūpinimą.___________ ___________ ___ __ ;.... ______
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik -----1----- :—
Minkštais viršeliais tik —--------

Dr. A J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik

$2.00

NEPRALEISKITE PROGOS!
x . ■ ’L ■ ’ _■> -■

Tiktai stipri Amerika gali at- 
silaikyti įirieš komunizmį ir pa 
dėti atgauti laisvę Lietuvai ir 
pavergtoms tautoms.

American Security Council 
(privati patrotinė -organizacija) 
yra gagaminusį . garsinį, filmą

“ONLY THE STRONG”
(TIKTAI STIPRIEJI), 

kuriame - matysite amerikiečių 
ir rusų apsiginklavimo palygi- 
-nimą^ir susidarysite vaizdą, - į 
ičą. veda.pas tangos nuginkluoti 
Ameriką--ir ką‘tai—gali reikšti 
Lietuvos, bylai. ) . . '. -

Filiriaš- Ohly. The -Strong bus 
rodoriiaš'š;-m.‘;-spalid 3 d. 7 vai- 
vak: ’ Marguęttei ,izParkp salėje 
(Kedzie ir Marquette Rd. san
kryžoje). t

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

Po paskaitos — diskusijos. 
Įėjimas neapmokamas.

i Rengia laikraštis Laisvoji 
Lietuva.

Šį parengimą remia patrioti
nės organizacijos.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS _ 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL: 927-3559

Didžiausias kailių | 
pasirinkimas

k pas vienintelį 
lietuvį kailinirką 7^ 

Chicago  je

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

TeL 263-5826 
(įrtaigo*) jr 
677-8489 

(buto)

185 North Wab**h Arenu® 
2nd Floor Chicago, HL 60601

REAL ESTATE.
2625 WEST 71 STREET

TeL737-7200; arba -737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS’ 
Namu StrtyW ir R«morfta«

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue.

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FEITNGIS, savininkas
778-8165

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Tiicago. Ill. 60609 Teel. VI 7-3447

DĖMESIO
T?—sn M AMf’AUS VADUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pen^Inlnkami 

Krefotir:
L A U R A ’ T ’ S 

4645 So. ASHLAND AVB,

S2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 50608

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas,' be 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautę ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo 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 KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu: . ’ .

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608.

— 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 lankymo valandos: 
pirmadieniais, antradienais, ket 
virtadieniais ir penktadieniais 
nuo 10 ryto ik 4 vakaro, šešta
dieniais ir sekmadienais — 12 
ryto iki 8 vai. vakaro. (Pr.)

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse- Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma *Naujienų’-administracijoj, 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis — $3J>0.

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

f

BEST THINGS IN LIFE

Call Frank Zapolis 
.3208’/i W.95trh St.

GA 4-8654 INfU«AMC(

State Farm Life Insurance Company

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymai 

2444 WEST 6*h STREET 
Telafj REpublic 7-1941

WY K. & MV»Mf

Banke sąskaita Bražinskams

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

Visuomenė prašoma savo au
komis paremti Praną ir Algir
du Bražinskus. IP&i

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
likvlenmal, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.
k ■ .. .

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI ■liujlKBAS’j6 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — W»dn«$diy, October 6, 1976

>




