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TRUMPAI IŠ VISUR

Pranas ir Algirdas Bražinskai

Thor-

nn

Dešiniųjų demonstracijos 
San Sebastian mieste

Kaltinamajame akte pasakyta, 
Kad kaltinamieji “planavo visa
me kršte sukelti chaosą, plačiu 
mastu panaudojant sabotažą ko
munikacijos sistemai ir valdžios 
pastatams”. Tokie prokuratū
ros kaltinimai tai pirmas valdžios 
prisipažinimas, kad sabotažo bū
ta ir kad esama suokalbio nu
versti Indiros valdžia.

Jimtny Carter laba 
kimės kampanijos eiga pareiškė mi-

— Jie bi- 
Ta baimė

NėW DELHI. — Publikos pil
noje teismo kalėje prasidėjo 
teismas-46 metų amžiaus Indijos 
socialistų lyderio George Fernan
des ir 21 kitų asmenų, kaltina
mų suokalbiu nuversti dabartinę 
moters Indiros Gandhi valdžią. 
Kaltinamieji į teismą atvaryti, 
surinkti geležinėmis grandinė
mis, kurių galus savo rankose 
laikė policininkai.

Pašauktas prieš teisėją kalti
namasis Fernandes iškėlęs aukš
tyn surakintas rankas pasakė: 
“Tos grandinės yra pančiai dik
tatūros, j kurią visas kraštas bu
vo įstumtas“. Jis pareiškė, kad 
iš dabartinės valdžios teisingu
mo nelaukiama..

suti rūpinęs 
Jam artimie

ji pasako)*, kad įit padaryt kelis ne
tikėlius pareit kimu s, kurie gali gero-

Anksčiau senato komitetui 
liudijęs gen. Samuel V. Wilson, 

Į surinkęs visus prieinamus duo- 
' menis apie sovietų valdžios biu- 
, džetą, liudijo, kad praeitais me
tais sovietų valdžia išleido ap- 

| siginklavimui 42% daugiau, ne- 
I gu ankstyvesniais metais. Ame- 
Įrikos karo biudžetas karpomas, o 
■sovietų vadžios biudžetas kiek
vieną metą didinamas, jeigu ne 
3% procentais, tai penkiais. So
vietų valdžia buvo pasižadėjusi 
kreipti daugiau dėmesio į kraš
to gyventojų būtiniausius reik
menis, bet paskutiniais keturiais 
urėtais gyventojų reikalai nu
stumti vėl i šalį ir gaminami gix-

WASHINGTON AS, D. C. — Centrinės žinioms rinkti agen
tūros direktorius George Bush, liudydamas kongreso komitetui, 
pareiškė, kad Sovietų Sąjungos vyriausybė, leisdamas nepapras
tai dideles sumas moderniems ginklams, griauna Sovietų Sąjun
gos ūki Atominiai ir elektroniniai ginklai labai brangiai kai
nuoja, bet sovietų vyriausybė nekreipia dėmesio j ginklų kainą

kumy. O»bar bandoma sumažinti 
Playboy žurnafiri padaryty. pa telėk k

WASHINGTONAS. — Civili- 
nė aeronautikos taryba leido Pan 
American World Airways bend
rovei vežioti keleivius lėktuvais 
iš "Detroito j Bostoną it-.atviykš-

EuropieČių nuomonė
šiais prezidentiniais rinki

mais amerikiečiai nelabai yra 
suinteresuoti. Gal todėl, kaip 
vienas europietis pastebi, kad 
skaitant Amerikos spaūdą. ga 
įima padaryti neįprastą išva
dą: svarbiausi rinkimų klausi
mai yra Carterio šiurkščios 
kalbos', o Fordo kaip susi
rasti golfo partnerius. ,

Jungtinėmis Vliko, Balfo ir Amerikos Lietuvių Tarybos pa
stangomis laimėjome:. Pranas ir Algirdas Bražinskai iš Turkijos 
kalėjimo pasiekė laisvę vakarų pasaulyje. Bražinskai yra laisvės 
-kovose žuvusio partizano .*įuusir vaikaitis. Pranas. Bražinskas 
yra dalyvavęs žygiuose prieš okupanto priespaudą ir yra buvęs 
Sibiro tremtinys. Perėmę savo kontrolėn Sovietų Sąjungos lėktuvą, 
jie ieškojo ne:pasipelnymo, nesulaikė jokių Įkaitų, o tik patys 
rėžėsi -išsigelbėti nuo mirties; pavojaus ir pasiekti laisvę.

Dabar atėjo jų liamama valanda: jie nori-niekam nebūti 
išduoti; gauti politinio pabėgėlio teisių, ir turėtų.galimybę pa
stoviai apsigyventi JAV-se. / - ■

, Mes turim e padėti tiems ryžtingiems lietuviams.. Amerikos 
Lietuvių Tarybai prašo visus lietuvius, kurie tik-turi- kokios -gali
mybės asmeniškai.teiefonaisirlaiškaigkreiptis į savo, senatorius, 
kongresmanus, kad jiė; kreiptųsi į. prezidentą ir. į. Valstybės de
partamentą, prašydami Pranui " ir Algirdui Bražinskams suteikti 
politinių pabėgėlių teises ir leisti pastoviai. apsigyventi JAV-se.

Ryžtinga lietuvių, veikla pasiekė laimėjimo laisvę Simui Ku
dirkai, dabar atėjo laikas padėti Pranui ir Algirdui":Bražinskams.

- • , . ' .. 4 Amerikos Lietuvių Taryba

Library of Congress Gr.
Periodical Dtvkion
WaaMnuton, D. C. 20540

Diktatūros pančiai
Iš. Indiros teismo teisybės 

nelaukia

Saulėtas" , ' y
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STOCKHOLMAS 
broern Faelldin, švedų Centro 
Partijos lyderis, nominuotas 
.Švedijos miniaterių pirmininku 
vietoje atsistatydinusio Olof 
Palme. Parlamentas jį turi pa
tvirtinti šį ketvirtadienį. Jei bus 
patvirtintas, tai Faelldin, 50 me
tų amžiaus, bus pirmas Švedijos 
premjeras ne socialistas 44 me
tų bėgyje.

Naujos vyriausybės 
Vokietijoj sudarymas 

■- BONA, Vakarų -Vokietija. 
Liberalinė Laisvųjų. Demokratų! 
partija, kuri Vokietijos parla
mente išlaiko jėgų lygsvarą, pa
žadėjo pilna ' savo paramą, kad 
būtų užtikrintas kanclerio Hel
mut Schmidto- perrinkimas.

Tos partijos pirmininkas, už- 
. sienių reikalų ministeris Hans 
Dietrich> Genscher pranešė, kad 
nepaisant menko laimėjimo pra
ėjusio sekmadienio, rinkimuose, 
jo partija toliau pasilieka sąjun
goje jsu ; socialdemokratais. Toks 
nutarimas priimtas vienbalsiai, 
pareiškė Genscher spaudai, par
tijos tarybai" su parlamento at
stovais mitingui pasibaigus.-'

Hans Gentscher atmetė pra
laimėjusio rinkimus į kancle
rius^ kandidato Helmut Kohl pa
siūlymą nutraukti santykius su 
socialdemokratais ir sudaryti ko
aliciją su krikščionimis demo
kratais, kurių atstovai sudaro di
džiausiąją grupę naujajame par
lamente

Genscher ir. buvęs kancleris 
Willy Brandt, socialdemokratų 
partijos pirmininkas, abudu, tik 
ne kartu, lankėsi pas prezidentą 
Waiter Scheel painformuoti, kad 
susitarta toliau tęsti septyne
rius "metus trukusią koaliciją 
Schmidtui vadovaujant.

Kohl apsilankė pas preziden
tą pareikšti savo pretenzijas į 
kanclerio postą, kadangi jo par
tija, turinti naujame parlamen
te 244 atstovaus, yra stipriausia.

Naujas Švedijos premjer 
ministeris

Kongreso komitetas iš tų dvie
jų liudininkų patyrė, kad.Sovieų 
Sąjunga krašto apsaugafŠleidžia 
kiekvieną metą po ^ll’ųjilijonų 
dolerių, tuo tarpu karJAV praei
tais metais apsaugas Reikalams 
išleido tiktai 30 bilijonų, kongre
so komiteto nariai, :gfl i-ę Surink
tas žinias, susirūpind^krtšto ap
sauga. Jie bijo, kad Sovietų ka
ro vadai neužpultų -atominėmis 
bombomis karui nepasiruošusios 
Amerikos ir laimėtų inūšį Ame
rikai sūrio neiššovusri'

MADRIDAS, Ispanija, t- Val
džiai iškilmingai palaidojus Ka
rališkos valstybės tarybos narį 
Juan Maria de Araluce ir ketu
ris jo kūnsargius, baskų sepa
ratistų teroristų nužudytus, de
šinieji pradėjo laukines riaušes, 
daužydami ir laužydami-San Se- 
bastiano .mlesto piliečių nuosa
vybes, puldami praeivius, šau
dydami į orą, sustabdydami au
tobusus, už plaukų ištraukdami 
ir sumušdami rastus jaunuolius 
ir išvaikydami publiką iš kino 
teatru-.

SUKIŠA PINIGUS GINKLAiMS, BET 
NESIRŪPINA DUONA, RIEBALAIS 

Pekino pareigūnai tvirtina, kad Kremliaus 
valdovai ruošiasi karui orieš JAV

TRIJOSE VALSTIJOSE 
‘ ŽUDIKAI TURĖS MIRTI

WASHINGTONAS. — Aukš
čiausias Teismas tvirtai laikėsi 
savo liepos mėnesį priimto spren
dimo, kad žmožudžiams taikinti- 
na mirties bausmė, tik dar nepa
darė nutarimo ar mirties baus
me bausti tokius moterų prie
vartautojus, kurių aukos išlie
kagyvos. ii’

ATLAKINO Į KROKUVĄ 
JOGAILOS PAMINKLĄ

KROKUVA. Piedastalas 
Žalgirio paminklui Krokuvoje 
jau baigtas statyti ir pradėti pa
siruošimai - karaliaus Jogailos 
4,500 kilogramų svorio pamink
lui iš Gilwic į Krokuvą traais-

— NEW YORK, — Ka 
ras tarp Sovietų Sąjungos ir 
JAV yra neišvengiamas, — Jung
tinėms Tautoms pareiškė dabar
tinės Kinijos užsienio reikalų m-i 
nisteris čiao Kuanlpia. — Rei
kalai taip klostosi, kad karas ne
priklausys nuo žmogaus valios. 
Dabartinis sovietinis imperializ
mas sudaro patį didžiausią pa
vojų pasaulio taikai.

Kinijos užsienio ministeris 
kirto patį smarkiausią smūgį so
vietų užsienio ministerial Gro- 
mykai.

čiao Kuanhua pasakyta kal
ba buvo pirmoji svarnesnė da
bartinės Kinijos atstovo kalba 
svarbiausiais tarptautiniais po
litikos klausimais. Mao eCetun- 
gui mirus, nei vienas Pekino val
džios atstovas nepadarė svarbes 
nio pareiškimo. Sovietų dploma 
tai bar.dy šunuodegauti, jie no
rėjo rasti bendrą kalbą su Pe
kino valdžios atstovais, bet šis 
užsienio ministerio pareiškimas 
išblaškė visas jų viltis. Dabar
tinė Kinija visai nesirengia su
eiti į artimesnius santykius su 
Kremliaus valdovais. Kinija ži
no. kad rusai sutraukė galingas 
armijas rišame Kinijos pasie
nyje.

— Daugelis bijo savo nuomo
nę pasakyti apie dabartinę So
vietų Sąjungą, 
nisteris čiao Kuanhua 
jo Sovietų Sąjungos.
visai be reikalo. Sovietų Sąjun 
ga išore atrodo stipri, bet vi 
di^e ji yra silpna.

MANTENO. Ill. — Vieno mo- 
I toro lėktuvu vėlai sekmadienio 
• naktį skrendant tirštoje migloje 
lėktuvui prie Monteno nukritus 
į kukuruzų lauką, pilotas Donald 
Hendricks, 44, užsimušė, o su 
juo skridusi Miss Martha Zavi- 
doski suspausta lėktuvo lauže iš
buvo gyva per 39 valandas, kol 
lėktuvas buvo rastas iki aštuo- 
nių pėdų aukštumo kukurūzų 

, _ (kernų) laukę, —.—į
‘E Policijavųpmechanikams tru
ko 3 minučių, kol ji buvo išlais- 
yinta*is laužę. Nugabenta Į St. 
Mary ligoninę ji taisosi, bet dak
tarų nuomone ilgiau nebebūtų 
ištvėrusi. Mrs. Linda Stankus, 
24, iš Tinley Parko, kuri yra 
Miss .Zavidoški draugė, pareiš
kė: “.Aš-.esu-.tikra, kad ji išliko 
gyva-,'kadangi ji yTa'labai stip
rios valios asmuo. Ji nenustojo 
vilties”.

39 valandas išbuvo 
sudilusiame lėktuve
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Apšaudė arabų 
taikos apaštalą

BEIRUTAS.-- Iš kulkosvai
džio paleistų šūvių kulkos spa
lio 5 d. sužaidė ir pavertė rėčiu 
važiavusio netoli Beiruto arabų 
taikos atstovo mašiną, o jis pats 
vos spėjo išsigelbėti įšokdamas 
į griovį.

Arabų taikos atstovas Hassan 
Sabri Kholrbuvo pakeliui į Bei
rutą, į krikščionių valdomą Bei
ruto dalį, tikslu pasikalbėti su 
naujuoju Libano prezidentu Šar
kiu. Taikos atstovas važiavo iš 
kairiųjų musulmonų valdomo 
sektoriaus ir jis buvo palestinie
čių partizanų ir kairiųjų musul
monų palydovų apsaugoje.

Taikos" atstovas Kholi 
egiptietis ir !stengiasi įvesti 
ką Libane.

- Su karo pabūklais prieš 
demonstruojančius studentus
BANGKOK, Tailandas. — Po

licija kulkosvaidžiais, prieštan
kiniais pabūklais ir granatomis 
trečiadienį atakavo apie 3,000 
studentų demonstraciją, protes
tuojančių prieš buvusį karišką 
valdovą Thanbm Kittikachorną," 

valdžią ledo grįžti iš 
Policijos pranešimu, 

daugiau kaip 15 studentų už
mušta ir virš 10 sunkiai sužeis
ta, bet -liudininkų pranešimais 
nukentujušių skaičius yra daug 
^didesnis.. Dąugįau kaip 300 stu-

. Geras mahometonas privalo 
gerbti ne vien Koraną

HEBRON AS. -—: Izraelio ka
riuomenė .Įvedė griežtą tvarkos 
priežiūrą okupuotoje • Jordano 
upes, vairinėj ę;pusėj e, po "to kai 
-arabų'pasaūliąf įsilaužą "į " Abra
omo Kapą-'Sudraskė žydų -švent
rašti .Tordh' It^kitus - religinius 

; žydų . dalykus, "r Hebrono ; miesto 
meras Fahed .Oavasmeh, .pats 
musulmonas, 'jątinus vandalus 
'pasmerkdamas; ’ pareiškė : .“Ge
ras moslemas tūri-gerbti visas 

' Dievo ■ knygas. ne vien Koraną, 
hėt ir žydų bei; krikščionių/bfb-

ūkių žemę
Kanados Ontario provincijoje, 

didėjant žmonių skaičiui ir ky
lant civilizacijai, daug geros ūki
ninkų žemės pranyksta po ke
lių asfaltu ir po miestų pasta
tais. Kanadiečiai tuo susirūpi
nę, o jų vyriausybė numato įs
tatymo keliu, pradedant 1978 m. 
suteikti ūkininkams žemės mo
kesčių kreditą ta prasme, kad 
iki ūkininkas žemę naudoja ūkio 
reikalams ir neparduoda jos biz
nio tikslams — nemokės mokes
čiu. 4

Bet vos tik ūkininkui pardavus 
ūkį biznieriams, namų ir fabri
kų statybai, ūkininkas tuojau 
turės mokėti mokesčius už visus 
nesumokėtus metus ir nedau
giau kaip už dešimtį metų".

Tuo būdu kanadiečiai tikisi' 
žemę ilgiau išlaikyti ūkininkų 
rankose..

* The First and Greatest \
Lathuaman Daily in America

Gromyko “pamokslas” Vakaram

KOPENHAGA-, Danija.. — 
“Vakarai perdaug lėšų išleidžia 
ginklams, bet permažai gyvena
moms patalpoms, maistui ir ap
rangai”, pasakė Sovietų • užsie
nių reikalų ministeris Andrei 
Gromyko spaudos konferencijo
je, pradėdamas savo 26 valandų 
oficialų vizitą Danijoje. Paklau
stas dėl Vakarų Europos komu- 

<nistų partijų tolėjimo nuo Krem
liaus, linijos, Gromyko atsakė: 
“Komunizmas, kaip mes jį su
prantam e,ir, jį statome savo gal
vomis ir rąnkomis yra tikrasis 
komunizmas’L

LONDONAS. —Senas Sovietų karys, žymus Sovietų komu
nistų partijos narys Ir buvęs Lenino draugas, 84 metų arpžiaus 
prof. Arnosht Kolman pasitraukė iš komunistų partijos ir pa
prašė leidimo išvažiuoti į Švediją, kur jis tikisi gauti politinio 
pabėgėlio prieglobstį.

Pasak Švedijos laikraščių, 
prof. Kolman, raudonosios armi-j 
jos buvęs kareivis, Maskvos uni
versiteto profesorius pensinin
kas ir išbuvęs' Maskvos komu
nistų partijoje 58 metus, atvira
me laiške Sovietų komunistų 
partijos-lyderiui Leonidui I. 
Brežnevui, kuris buvo atspaus
dintas spalio 5 Stockholmo laik
raštyje “Expressen’’> rašo: “Aš 
esu tvirtai Įsitikinęs, jog ir to
liau man būnant komunistų par
tijos nariu reikštų idealaus so
cialinio teisingumo ir žmoniš- kuriam 
kūmo išdavystę, kuriant naują tremties, 
ir geresnę visuomenę”^'.

Taip'vienas po kito bėga iš So
vietiškos imperijos kuriamo “ro- 
jaus“, kaip iš kokio-kiauro laivo, 
žymūs; asmenys, "komunistei:ve- 
teranąį. neskaitant paprastų pi" 
liečiu. „ : '

portuoti. Pirmiausiai Helfkopte-1 C«rt»rio patarėjai -neri
. . . i. , .... | g«n«u patikrinti -,o’ daromu* paraii-

HU busianti p rgabenta taip kimu*, kad vėliau natutidaryty aun- 
vadinama liet,uvįų grupė” ir po 
t0
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Atviras laiškas Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejui

Ger’>. Stanley Jr.!
Norime atkreipti dėmesį į la

bai didelį dalyką. Jūs savo mu
ziejuj galite gauti tokį vienin
telį aiyką, kurio viso pasaulio 
muzie ai neturi ir neturės, o su
žino j< pavydės ir iš visur va
žiuos tą dalyką pamatyti.

Gi 'ėjome, kad prieš kurį lai
ką muziejaus reikalais lankėtės 
Kir.i.o e ir Tolimuosiuose rytuo
se. . bejojame, ar senovės man
darinu šilkinės šliurės arba sa
murajų kardas tiktų prie mu
ziejuj laikomų riterio šarvų. Vi
sai kit'is dalykas mūsų siūlomas 
eksponatas. Jis aiškiai pavaiz
duot 
tų y 
ainis 
šiai'

a

Lord, kumbaja!
Lord, kumbaja!
Lord, kumbaja!

’Wi

ją

Dierui kareivius rikiuoja 
Naktį—aveles sapnuoja.

Nei A. Bimbos* knygoje, nei 
V. Kanceviėiaus redaguotam lei
dinyje nėra -pačio pagrindinio

Knygą suieii^svo ir jai įva
dą parašė Vytautas Kaneevi- 
čius. Tai puikiai atliktas dar
bas. Nuoširdžiausi mano Jums,

ju kūrinį “Vargdienių Mišios”, 
kurių premjera statomą “Atei
ties” vakare. . . , „ . . , ,T . . . , ..... . dokumento. Tai protokolo, pasi-

Jei kam nepatinka Mišių gies-1 , . tt-., - - - * • n-v x j- j - rašyto Hitlerio nunisteno Ri-meje lietuvių liaudies dama ar . . - .; ... ’ . - , x- • .bentropo ir Stalino komisarometodija, patariame giedoti pn-|.r . . , , , . .. ' . (Molotovo parduodant ir perkanttariant gitara populiarią amen-.
konišką

Kumbaja
Kumbaja
Kumbaja
O Lord, kumbaja...

“Akiračiai” džiaugiasi, kad 
ištraukas kartoja “Gimtasis

svetimas žemes ir žmoaes 
Lietuvą ir lietuvius.

Todėl Bimbai nereikėtų svei
kinti V. Kancevičių, bet atsipra
šyti — sutikus pirmą dipuką pa- 

: bučiuojant į ranką ir prašant už 
melus dovanoti. S. Pašilytė

Modernaus mokslo žinios

Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje
KAZYS KARUŽA

Kontrolierius labai apsidžiaugė ir tą žinią paskelbė 
visame vagone, prisistatė man net keletas jaunų vokie- 

įčių, nes ir jie ten gyvena. Pasiūlė net. ir paslaugą, padė
ti kur reikia nueiti. Tai mandagūs vokietukai, kurie tar
nauja Hannoveryje, o gyvena Stadhagene ir Meebeckio 
kaime. Bet aš priminiau, kad turiu pažįstamą paŠtįnin- 

! ką Stadhagene, pas jį tad ir vysktu.

mūsų kai kurių emigran- 
keitimą, kaip to riterio 
pavirto uodegas nuleidu- 

balandėliais, dar žiopčio-
jar.čials apie prieškomunistinę 
veik’", bet jau nė pirštelio nesu
gebančiais pakrutinti.

rr'ome apie 2-jo Pasaulinio 
Jaurimo Kongreso rengėju pa
rneš peticiją su surinktais pa
rašais Įteikimui Jungtinių Tau
tų Generaliniam sekretoriui 
Kurt Waldheimui dėl religijos 
pe’-se- iojimo bei žmogaus teisių 
paneirimo okupuotoje Lietuvoje. Į 
Vien Pranas Būdvytis iš Gage 
Park n pasiramsčiuodamas dviem 
lasd imis, surinko virš 46,000 pa
ras'. Visos tos peticijos su pa
rašai® dar tebėra' neįteiktos, tai
gi ja" istorinės.

’ ū ų turimomis žiniomis ilgą 
laiką tos peticijos buvo sukrau
to® asaulio Lietuvio Bendruo
menės pirmininko Nainio rūsyje. 
■Mes teiravomės, ar jas nepalie
tė Pi'vsis Čikagos užplūdimas, 
bet ritko tikro nesužinojom: at
rodo dingo, kaip į vandenį.

B ■"druomenės vadai iš tų po- 
tif:-;” darė ir tebedaro biznį, rink-- 
(•• r-' - įkas Lietuvos laisvinimui 
Vakario 16 proga. Turėti tas pe
timi" savo žinioje muziejui ap- 
simr','čtų. Reikia tik jas gauti,, 
padėt: į stiklinę klėtką, gerai- 
anšv:e"ti ir šalia pakabinti Ben- 
dr r menės vadų nuotraukas su 
skam'~;ais pareiškimais apie Lie
tuve- ’msvinimą ir reikalą kreip- 

. tis i Jungtines Tautas.
; J* i-u Jūs norėtumėte jas pri-
£' stat- i į Jungtines Tautas ir ne

žinotumėt kaip, tai turėtumėte 
. pa'it" išauti okup. Lietuvos kol-
- chm-nikų, kokiais keliais ar bū

dai® Jie ten pristatė savo peti
cijas su 17,000 parašų.

S. Bukis
Mūsų daina ar Kumbaja?

P'1 '-iktinusi tautietė atsiun
tė i J n r pa iš Draugo 232 nr. 
.At: inkų skyriaus. Iškarpo
je’ komp. Dariaus Lapinsko 
nunt nuka, po kuria taip para
šyt

• nos yra intarpas į Mišias. 
T irt wų liaudies daina duoda 
kiek ienai Mišių daliai tam tik- 

. ra • -tovę. Pavyzdžiui, Kurie 
vy1' ■> laukuose... Mano tėvelis

- vaikščioja su kepure ir prašo, 
kad rusileistų saulelė... ir tar
pi- ’ girdisi “Kyrie eleison...”, 
“Vie atie, pasikailėk manęs”, 
vis srko...” — taip aiškina komp. 
Darus Lapinskas apie savo nau

“štai pernai Vilniuje lituanis
tiką šešias savaites studijavo j 
Asta Paškevičiūtė. Grįžusi ji ap- į 
rašė savo įspūdžius Jaunimo Cen
tro leidžiamame leidinyje Mūsų 
Žinios. Tuos įspūdžius savo lai
ku persispausdino ir Akiračiai. 
Dar vėliau kai kurias jos straip
snio ištraukas pakartojo ir Gim
tasis Kraštas”.

— Garsiosios Vassar kolegi
jos prof. Frederick J. Scheldt pa
reiškė, kad raganos bei raganiai 
yra geri žmonės, labai religin
gi žmonės, net žavėtini. Prie to 
jis pridūrė dar keletą dalykų: 
“Tikrai,, raganos užsiima bur
tais, bet geriems tikslams, kaip 
kad ligų gydymas. Raganos yra 
susirūpinusios socialiniais rei
kalais, daugelis jų yra pasižy-

“bendradarbiavimas”.

Akiračių” Nr. 8) minėjusios veikloje prieš aplinkos 
spaudos . taršą. Labai gerai raganą turė- 
K. Alvis ti savo pusėje, kai jūs atsiduria-

Ruošiasi būti vienu iš penkių FB Garbės 
spaudos žiniomis, asmeninis sąstatas keičiasi

teismo teisė j y, kuriu, 
rotacine tvarka.

Nuslėpė svarbiausią dokumentą
’’Laisvės” redaktorius A. Bim

ba 39 numeryje melą užteplioja 
melu;

— Mus pasiekė šiemet Lietu
voje išleista anglų kalba labai 
•varbi knyga “Lithuania in 1939-
940”. Knyga susideda iš trum

po įvado ir ištraukų iš oficialių 
lokumentų, parodančių, kaip Lie
tuvoje buržuazinė santvarka ta
po pakeista socialistine ir kaip 
Lietuva įstojo į Tarybų Sąjungos 
tautų 
faktų 
daug 
mano
knyga “Naujoji Lietuva Faktų 
r Dokumentų šviesoje” ir išleis- 
a 1940 metais.

Kaip būtų puiku, jeigu šis ne
paprastas leidinys pasiektų vi
sus Amerikos antrosios ir tre
čiosios kartos lietuvius. Ypatin
gai naudinga būtų šią knygą per
skaityti pokarinės lietuviškos 
emigracijos tėvų sūnams ir duk
roms, kuriems taip vadinami 
“vaduotojai” galvas yra pripum
pavę visokių melų ir prasima-j
nymų apie Tarybų Lietuvą ir tas buvo apiplėštas. Bendravi- 
jos vadovybę. 1 mas su žmonėmis buvo reika-

šeimą. Tai neginčijamų 
ir dokumentų rinkinys, 
platesnės apimties, negu 
parašyta lietuvių kalba

te bėdoje”. Dr. Max Raferty, 
rašydamas apie tai Human 
Events rugsėjo 25 nr. sarkas
tiškai priduria, kad raganos, jo 
damos ant šluotos, nevažinėda- 
mos mašinomis, tikrai prisideda 
prie švaraus oro palaikymo.

— Illinois State universitete 
technologijos katedros profeso
riaus asistentas pasiūlė studen
tams kiemo žolės pjovimo 3 va
landų kursus. Keliomis prie
monėmis studentai buvo mokomi 
piauti žolę, programose nebuvo 
pažymėta. Nors tuo Amerikos 
aukštasis mokslas parodė savo 
nuosmukį, bet man prisiminė 
mūsų senelių šianpiūtės daina: 
— Valio mano dalgeli, valio, va
lio...

— Michigan State universite
to .lustin Morrill kolegija davė 
net 15 valandų akademinio kre
dito už kelionę baidarėmis Mis
sissippi upe iki New Orleano 
“tarpusavio veikimo ir tarpusa
vio veikimo su prie upės gyve
nančiais žmonėmis tikslu”. Pro
grama dalinai pavyko, nes St. 
Louis mieste tik vienas studen-'

MY GOSH,HOW nv.E

lingas, kai vėjas nugriovė pa
lapines, o artinantis audrai, Pa
kraščių sargybiniai laiku išprašė 
iš upės, kad neprigertų. Apgai
lestaujama, kad seniau niekas 
nedavė akademinių kreditų per
ėjusiems per Dead VaHey dyku
mą. Mokslų magistras

Draugas Brežnevas išmoko 
kalbėti ir ponams

Palaikant detantiškus ryšius 
su kitais kraštais, o ypač su 
Amerika, Kremliaus bosas saky
damas kalbas dažnai pradeda 
šiais žodžiais:

“Gerbiami draugai! Ponai!” 
Ir toliau pradeda nekalto avi-

dar bičių nėra buvę, ar aviliui 
parengtą pušį, tas už kiekvie
ną tokį medį, kiek jų sugadino, 
turi sumokėti po penkiolika gra
šių.

_ Jei kas, darydamas kam nuo
stolį, išimtų nekuoptas bites, bet 
medžio nesužalotų, tai toks už 
kiekvieną nekuoptą bičių kelmą, 
kiek jų kam išims, turės sumo
kėti po puskapį grašių, o už iš
kuoptas bites po penkiolika gra
šiu.

Magaryčios

• Magaryčių pilstytojai ir
nėlio kalbą.,., nusiginklavimo ir mozaikos dėstytojai, apgailės 
kitais klausimais. . .

Ponas draugas „Brežnevas ti
krai daro didelę detantišką “nuo
laidą” Vakarams, taip pagar

biai kreipdamasis į juos. Tik . _ . _ ?
gaila, kad tik žodžiais, bet ne’ nyčioje, todėl jis nusprendė būti 
darbais. D. Algis kunigu. Savo nuosprendį taip

paaiškino motinai: “Vistiek rei- 
Tvarka ir drausmė kunigaikščių gįįj bažnyčion, tai geriau 

laikais > pamokslauti, negu pamokslus
Visame pasaulyje pasigenda-• klausyti .

ma tvarkos ir drausmės. Tokiu ‘ • Reporteris klausė šimtame- 
problemu buvo iF viduramžiu tb kaiP Jis jaučiasi ir gavo to 
Lietuvoje, ka matome skaitant kl atsakymą: “Gerai. Labai ge- 
Lietuvos Statuto 9-to skyriaus rai- ^eriau’ kai Pneš šim- 
10-14 paragrafus: į tą metų . ,

į • Tiksliausias oro spėjimas 
i buvo labai senai — kai Dievas 
pranešė Nojui, kad bus 100% 
lietus ir šimtu procentų- lijo.

Vienoje byloje advokatas 
pavadino savo oponentą apgavi
ku, o pastarasis sakė, kad jo ko 
lega yra melagis. Teisėjas suda
vė plaktuku į stalą ir pasakė: 
“Advokatams prisistačius, pra
dėsime nagrinėti bylą”.

• Keltuve buvo toks užrašas: 
“Taupyk mano energiją ir ge
rink savo sveikatą — trumpoms 
kelionėms naudok laiptus”.

• ’ Washington valstijoje

tauja ir reiškia užuojautą že
mės ūkio sekretoriui Earl Butz, 
pašalintam iš pareigų už priva
čiai pastakytą anekdotą.

• Vaikui buvo nuobodu baž-

“Gerai. Labai ge

10. .Apie apynynus
Jeigu kas smurtu išdraskytų 

ar iškapotų svetimą apynyną, 
nors ir savo žemėje, ir tai būtų 
įrodyta pagrįstais įrodymais,tok
sai turi sumokėti už .smurtą tam, 
keno yra apynynas, dvylika rub
lių grašių ir tiek pat mums, val
dovui. O jeigu apynius tik nu
draskytų, bet jų nesukapotu, tik- 
sai turi atlyginti nuostolius dvi
gubai.

11. Apie paukščių spąstus
Taip pat, jeigu kas kam suka

potų spąstus, ir tai būtų prieš Seattle miesto vienoje mėsinėje 
jį teisme įrodyta, toksai turi yra tokia reklamai; “Dešros, ga- 
sumokėti tam, - kieno . spąstai, mintos iš kiaulių, laimingai mi- 
dvylika rublių grašių, o mums, rusių”.
valdovui, tiek pat.
12. Jeigu kas piktu būdu sužalotų

spąstus.
Jeigu kas piktu būdu sužalotų 

kieno spąstus, ar degutu, ar čes
naku juos išteptu, ir tai būtų 
teisme prieš jį įrodyta, tai toks 
turi sumokėti tam, kieno yra 
spąstai, tris rublius grašių. To
kiu pat būdu, jei kas kam pa
vogtų spąstus, toksai turi sumo
kėti tris rublius grašių.
13. Nuostatas apie tai, kiek turi 
būti mokama už avilinį medį su

bitėmis ar be bičių.
Jei kas žievę nuluptų ar ugni

mi apsvilintų, ar kaip kitaip, su
žalotų svetimą avilinį medį, pu
šį su bitėmis, toksai turi sumo
kėti už tą medį ir už bites tam, 
kieno tai buvo, kapą .grašių, ir 

1 tiek pat už ąžuolą. Jeigu kas 
kam nukirstų ar sužalotų avili- 
nę pušį, kur yra buvusios bi
tės, nors tuo metu jų ir nebūtų, 
turi sumokėti už ją pusę kapos 
grašių ir už ayilinj ąžuolą, ku
riame yra buvusios bltėS/^tiek

I • Rimta moteris stebėjosi 
kad Holyvudo artistės renkasi 
naujausios mados drabužius, 
bet pasitenkina net iš kelintų 
rankų vyru.

• New Mexico valstijoj Al
buquerque miesto viename ga
raže yra toks užrašas; “Prašo
ma nerūkyti prie benzino tan
kų. Nors jūsų gyvybė nieko ne
verta, bet benzinas yra bran
gus”. K Petrokaitis

• Vienas vargšas darbininkas, 
netekęs darbe kairės kojos, pa
siskelbė laikraštyje; “Ieškau 
žmogaus, neturinčio dešinės ko
jos”... Mat, jiems abiems būtų 
lengviau sukombinuoti batus, o 
gal net dvi poras! (vp)

14. Bičių ir ari’inio ar neavillnio 
medžio kaina.

Jei kas nukirstų ar sužalotų 
svilinę pušį ar ąžuolą, kuriame

Magaryčių pilstytojas nia’šo 
naują gėrimą — eieksyrą Nau
jienų banketui,
21 <1. Personality Dalge.

Privažiuoju Stadhageno miesto, gelenzįnkelio stotį. 
Išlipu, vokietukai padeda nešti mano lagaminus į sto
ties vidų, bet jau buvo uždaryta. Pasukom aplinkui, ra
dau taksi, kuris tuojau nuvežė manė j miestą prie paš
tininko gyvenamo namo. Jis išlipo ir paspaudė skam
butį prie durų. Antrame aukšte pravėrė langą žiūri že
myn ponia ir klausia: — Are you from America? Aš at
sakau: — Yes. Ji sako: — You Mr. Karuža? ■—Yes. Ji 
sušuko vokiškai savo vyrui, kuris, saldžiai miegojo: — 
Steh auf Franz, Karuža kam.

Išlekia pro duris Francas. Apsikabina , mane - lyg 
brolį. Džiaugiasi, kad po 29 metų sugrįžau į tą pačią vie
tą, kur po karo gyvenau 4 metus, ir buvome geri’ drau-. 
gai, filatelistai Mes tikrai buvome susidraugavę, kaip 
tikri giminės, jis į stovyklą atveždavo mano šeimai mais 
to produktų...

Nutvėrė mano lagaminus ir įnešė į kambarį. Pasis
veikinau su. jo ponia, kuri irgi džiaugėsi pamačiusi ma
ne. Ji šiek tiek kalba angliškai, tai nebuvo bėdos susikal
bėti, o.be to, ir aš per kelias dienas pramokau vokiškai, 
nes išgirdau vokiečių kalbą Šveicarijoje ir Austrijoje, 
kur ten turėjau austrų draugų. Taip greitai prisiminė 
vokiečių kalba, ją buvau neblogai išmokęs, kai tarnavau 
Pagėgių muitinėje kiekvieną dieną keliaudavau trauki
nių į Tilžę, kur visuomet praleisdavau, laiką su Vokieti
jos žmonėmis muitininkais. . . .

Tuojau atnešė alaus —- “Dortmund Bier” ir padėjo 
ant stalo. Paruošė vakarienę, nors aš '.ir buvau pavalgęs 
Hannoveryje. Taip viešėdamas pas minėtus vokiečius 
draugus, jaučiausi kaip namuose, nes buvome arti susi
gyvenę. Taip atėjo 1 vai. nakties. Pirmiausia-p. Dinnebier 
parodė miegamąjį kambarį man antrame aukšte. -

apie dviejų pėdų pūkų patalai. Aš tokių neturėjau nė 
pas mamų gyvendamas, kur gulėjau su poetū-broliu Pet
ru saliono kambaryje “šliobanke”, dešinės sienos, o 
grindys buvo moliu klotos ir išbarstytos-gelsvu smėliu

Palindau po storais patalais ir ramiai užmigau.- At- 
bundu ir žiūriu, kad šviesu kambaryje,-saulės spinduliai 
veržiasi pro langų, bet visur ramu, tyku- -Rodos,- nėra 
gyvos ‘‘dūšios” namuose, o laikrodis rodė 10 vai. ryto. 
Skubiai keliuosi ir bėgu j prausyklų. Apsirengiu ir lei- 
džiuoti laiptais žemyn į salionų. Pasitinka linksmai nu
siteikusi šeimininkė mane ir kviečia sėstis prie stalo pus
ryčiams, kur jau laukė jos vyras Franzas. Kalbamės 
vokiškai maišydamas angliškus žodžius, nes man vis 
pritrūkdavo vokiškų žodžių. Bet gerai, kad jo ponia mo-

Taip aptarėme dienos planų, kur turime eiti pama
tyti miesto įdomesnes vietas. Aš palikau šį miestų su šei
ma prieš 29 metus. Tai didelis laiko tarpas, ten buvau 
viską primiršęs. Bet su Dinnebierais palaikiau visų lai
kų ryšius, rašydavau jam laiškus iš Amerikos. Taip iš
vykome su Franzu pasižvalgyti po miestų, kuris per ta 
laika išaugo moderniais namais ir žmonėms. Pirmiausia 
jis supažindino mane su nauju Stadhagenu, kuriame da
bar gyvena 22.000 žmonių, o prieš 30 metų ten buvo vos 
10.000 gyventojų. Tai žymiai pasikeitė savo veidu mies
tas ir naujų modemiškų pastatų grožiu. Taip vaikštinė- 
jome miesto gatvėmis ir parke, kuris buvo arti man prie 
širdies, nes ten vargo dienomis su žmona Jadvyga daug 
kartų vaikštinėjome, poilsiųvome, kuris šiandien jis yra 
išplėstas ir sumodernintas. Visų parką supa medžiai, prie 
kelio mažas ežerėlis, daugybė fontanų, kurie meniškai 
įrengti. Be to, daug įvairių gėlių prisodinta, ypač lelijų 
ir rožių, kurios tuo metu žydėjo, o vakarinėje dalyje prie 
paplūdimio yra įrengtas restoranas, kuris veikių kiekvie
ną vakarą ir net sekmadieniais. Taip iš parko pasukome 
į asfaltuotą gatvę, kuri ėjo pagal upelį. IŠ-kairės pusės 
yra aukšta mūro tvora, o dešinėje miško pusėje stovi ke
turių aukštų miesto ligoninė, kurią aš palikau prieš 29 
metus. Dabar sumoderninta ir.naujas priestatas įrengtas.

Už ligoninės aplankiau miesto kapines, kur ten ilsisi 
ir mano pažįstami Franzo žmonos tėvai. Pasukus toliau 
į vakarų pusę. Ten radome kitą didelį parkų, laiveliams 
plaukioti ežerėlį, sporto aikštę ir po stogu didelį maudy
mosi baseiną, kuriame plaukiojo daug jaunimo. Už par
ko pastatyti prie gražios plačios gatvės berniukų ir mer
gaičių gimnazijų rūmai, kurie yra. 3 ir 4 aukštų, bet pa
našūs į Hamburgo universiteto rūmus. ' ,

'■'* ' (Bus 4augi>a) '
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Angeles,
Dar dėl Vasario 16 gimnazijos žeistas. Buvo gabus jaunuolis,! 

šią vasarą čikagiškių lietu-^ vos 24 metus amžiaus peržen-| 
vįų komiteto veikla Vasario 1.6! gęs.
gimnazijos naudai buvo gera. Gimė jis Australijoje, bet' 
Pirmininkė Oųa ZaiLskienė ne-1 mokslus baigė Los Angeles mies.1 
seniai atsiųstame laiškelyje te, nes čia M Australijos atvy-1 
džiaugiasi, kad bendromis jė- kusi Jakubėnų šeima apsiga vo 
gomis pasisekė surasti gimnazi no. Chetnijos inžinieriaus mo
jai 17 gerų mokinių iš užjūrių. kslą Edvardas baigė Pietinės 
Žinia, visuomenė ir pinigų gim Kalifornijos universitete. Dip- 
nazijai kiek daugiau sudėjo. J lomą gavo dar nė 21 metų' ne- j- 

Ix>sangeliškiams lietuviams, būdamas.Tuoj darbą
kiek sugebėjau, padalinau ke- anie^kiečių bendrovėje, kuri 
liasdešimt iš Čikagos atsiųstų ***** skyrių Australijoje, tad 
komiteto išspausdintų lapelių, ten jaunasis inžinierius išvažia 
kuriuose visuomenė kviečiama vo Šiuos metus baigęs
į talką gimnazijai.- Kiek vie-

■ Pa j®lks,e 11 svarų dešrelę, kurią tiktai dviem rankom galima pakelti.
Josios diametras yra 18 coliu. New Yorke specialstai kiekvieną metą kepa dešreles, 
kad paro-ytu, kuri bendrovė gali pakepti didžiausias ir skaniausias dešreles. Tokios 
dideles nepagamino nei viena bendrovė.. Nei vienas vaikas nebūty galėjęs ja 
suvalgyti. . ■ -

ųai vciięs ir dirbęs East Chi 
. cugojc. Jo asmenyje daugelis 
pliusų neteko malona>is bend- 
j radarbio, gero draugo ir giliai 
‘ susipralusio'lietuvio. Su liūde 
i siu ir skausmu širdy mes sako 
I me A. A., mielas Stasy.

A

Toliau rašoma kad S. Kalvai 
lis ir Juodvalkis gyvenęs Ga
ry srity — dauguma E. Chica
gos apylinkės lietuvių norėtų, 
kad Juodvalkis išliktųjų būtų 
gyvenęs Gary srity, bet ne E.

niauskienė. Elena Navickienė 
ir Liudvika Dubauskienė Dėkui 
joms.

Susirinkimo tikslas buvo, 
kad kuo daugiau lietuvių daly
vautų lapkričio 2 d. rinkimuo 

(se ii balsuotu už lietuvius ar 
'mūsų reikalus ginančius kan- 
, didatus. Paulauskas

Lietuviai iš lenkę 
atsiima Mickevičię

planavo grįžti į Ameriką, bet 
tinių lietuvių f tuos atsišauki-l?*e*a*m<^e 
mus atsiliepė, statistikos netu
riu. Ona Zailskienė apie nau
jus mokinius rašydama sako, 
jog du mokiniai yra ir iš “Jū
sų padangės”, t. y. iš Kalifor
nijos.

Anksčiau čia lituanistinėje
mokykloje mokytojavusi Ona’^. .P^okslą, reikšdamas
Gustienė, į čikagiškių kamite-, ®e.*nia_* užuojautą, kad reikia d. balius Tautinių namų 15- dymaš’ir vėdinimas, praplečia

Laidoti Edvardas Jakubėnas 
parvežtas į Los Angeles, šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčion 
rugsėjo 25 d. susirinko gausus 
būrys losangeliškių laidotuvių 
pamaldoms. Klebonas prel. J. 
Kučingis atlaikė mišias ir pa-

to kvietimą atsiliepdama, pa
siuntė per Balfo centrą Vasa
rio 16 gimnazijai šimtą dolerių 
Sakėsi jau gavusi Balfo pakvi 
taviiną ir Onos Zailskienės pa
dėką.

Sofija Puikūnienė, nuo se
niau vadovaujanti vienam lo
sangeliškių -Vasario 16 gimna
zijai remti būreliui, sakėsi svei 
katos ir amžiaus naštos esanti 
verčiama paieškoti jaunesnio 
.asmens, kas apsiimtų būreliui 
vadovauti ir pinigus rinkti, ta
čiau kandidato dar vis neran
dantį. Ji pati ir dabar dar gim 
nazijai aukas renkanti. Primi 
nė ir man, kad savo duoklę 
(12 dol.) už šiuos metus jai įtei 
kčiau. Aiškinausi, jog ką tik 
neseniai gimnazijos naudai 
per čikagiškį komitetą pasiun 
čiau 50 dolerių, bet Sofija Pui 
kūnienė neatleido, sakydama, 
jog jei noriu būti jos būrelio 
nariu, turiu per ją mokėti.

' Taigi, šitaip būrelio "narius 
ragindama Sofija Puikūnienė 
vis dar surenka šiek tiek pini
gų gimnazijos naudai. Sakėsi 
su šių mokslo metų pradžia 
galėsianti gimnazijai -išsiųsti 
daugiau kaip du šimtus dole
riu.

laidoti tokį jauną ir gabų vy- kos metų sukaktuvėms paminė-1 ma apatinė salė/ būsiančios 
. ti. Programoje: solistės Biru-! naujos virtuvės ir eilė kitų pa.

Iš bažnyčios daug palydovų tė Dabšiene, Janina čekanausĮ gerinimų.

į

ti. Programoje: solistės Biru-!

nulydėjo mirusį j Forest Lawn, kienė 
kapines. Prie duobės religines 
apeigas atliko prel. J. Kučin
gis. Teisininkas Stasys- Paltus 
pasakė atsisveikinimo prlakal 
bėlę, papasakodamas jaunuo
lio trumpo amžiaus biografiją, 
kuri atžymėta nepaprastu Ed-

Chicagoje. Vėliau tam pačiam I-enkų spauda praneša: Prie 
'stiaipsnyje klaidingai aprašo-f^nos iš didžiųjų ir gražiųjų 
•' ma kaip buvo išrūpinta Litira 
nicos vardas vienai gatvei E. 
Chicagoje. Apie tai buvo smul 
kiai aprašyta Draugo 1963 m. 
Vasario 7 d. Čia pora ištraukų. 
V. Valeikienė padarė vertimus 
į A. kalbą. Toliau rašoma gat
vės pavadinimas Lituanica rū 
pinos vienas J. Pečiulis, dirbo 
tyliai, ramiai, be kalbų pagjrų 
ir reklamos ir gražiai pasitar 
navo visai lietuvių bendruome 
nei; tenka paminėti E. Chica
goje mums visiems gerai žino
mi tik J. Pečiulio nuopelnai. 
Su apgailestavimu tenka pas
tebėti, kad straipsnio reporte
ris, tikime be blogų tendencijų,

■ padarė keletą netikslumų.
1 Naujienų skaitytojas

Vilniaus gatvių — Bernardinų 
— yra išlikę daug senienų. To
kių tarpe yra namas, kuriame 
gyveno ir kūrė Mickevičius. 

■Šiuo metu pradėtas to namo ge
neralinis remontas išlaikant — 
kaip lietuvių spauda pabrėžia — 

■ to pastato istorinį charakterį. 
Tame name esantis Mickevičiaus 
Muziejus bus padidintas.

Kauniškis gamtos žinovas 
Piotr Juozą pawiczius (Petras 
Juozapavičius. Vertėjo pastaba) 
jau seniai renka medžiagą apie 
Mickevičiaus buvimą Vilniuje ir 
Kaune. Dalį tos medžiagos jis 
jau perdavė Vilniaus universi
teto bibliotekai. Juozapavičius 
taip pat yra autorius knygos 
“Adomas Mickevičius Kaune”. 
Dabar ruošia spaudai naują kny
gą “Apylinkių gamta Mickevi
čiaus poezijoje”.

RACINE, WIS.
Juozas Garvinskas — medžio 

drožinių dailininkas
Juozas Garvinskas, gyv. Ra

cine, Wis., turėjo savo medžio 
drožinių parodą Čikagoje, kuri 
tęsėsi visą rugsėjo mėnesį. Kū
riniai buvo išstatyti Quaker 
Oats Co., patalpose, Merchan
dise Mart plazoje.

J. Garvinskas drožinėjimu ir 
skaptavimu pradėjo domėtis bū
damas tremtyje Austrijoje ir 
toje srityje tobulinosi gyvenda
mas Venecueloje, kur pradėjo d-a 
lyvauti parodose. Dabar jau virš 

-10 metų gyvena .Racine, Wis., ir 
įkuria naujus medžio drožinius 
I bei skapinius. Jo sukurtos vy
tys, lėkštės, lempos ir kiti gami
niai puošia daugelio lietuvių bu
tus.

Ypatingai įdomūs jo kūriniai 
pagaminti iš suklijuotų įvairaus 
natūraliai spalvotų medžių, kur 

•raštas yra panašus į mozaiką.

ir pianistė Raimonda 
Apeikytė. Vytautas Aleksand- 
rūnas papasakos Tautinių na-i 
mų veiklos istoriją. Bus šokiai fornijos lietuvių almanacho lai 
ir vaišės. Įėjimo mokestis 15! da. Knygutėje, yra lietuvių ir 
dolerių. (jų organizacijų adresai, biz-

Pianistė Raimonda Apeikvtė i ^e!bi“ai; Par“o5ė ,A-
F. Skinus, išleido Lithuanian 
Chamber of Commerce of Los 
Angeles, ; spausdi-no Lietuvių

Nulietuvintos pavardės
Iš spaudos išėjo trečia Kali-

nūn atzzj metei * * j

vardo palinkimu į mokslą. Pa - fa pakviesta losangeliškių lat 
reiškė užuojautą tėvams Alfon parengime spalio 15 d. atlik

... - - Dienu spaustuvė.
riai Dianai šurkutei ir kitiems Veikla gyva. Visi spalio sa-
giminėmš. jvaitgaliai kurių nors organiza;

Mirusiojo šeima laidotuviii ėijij pasirinkti baliams, minė-
dalyviūs pakvietė liūdesio pie-

sui ir Juzei Jakubėnams, sese- ti programą.

Žymiausias šios laidos nuo 
ankstybesniųjų laidų skirtu
mas vra-fas. kad lietuviu pa- 
varžių rašyba nuliėtuvinta: ne 
vartojamos nei nosinės raidės, 
nei kiti lietuviškųjų garsų žen 
klai. Net m jungtukas “ir” pa- 

Su ruosėio nabai^a nradėtas mat šv- Kazimiero parapijos sa. kdstas^ amenkomskoju and . 
bu rugsėjo pabaiga pradėtas '' Jį.' Pavyzdžiui, vietoje XY Jonas

rudens parengimų sezoną. Kapi * ^PaM“®Jir Jonė, almanaco rašvba var-
ir praeityje, taip ir šįmet visatnesl bus baigti. Kai kurioms^ . račvti XY Jonas 
eilė organizacijų rengia meti-i organizacijoms susidarė keb-| _ ton/' * ; 
nihs balius. ar, iitokięi. - vardo i?ai 1 '
pramogas. Sezoną pradėjo Parapijine dar negalima ^hau- 
Liet. bendruomenė savo meti- 1 
ne Lietuvių diena, rugsėjo 25 
ir 26 dienomis. Programoje bu
vo skelbiamos sporto žaidynės, 
vaidinimas ir dailininkės Al- 
donytės-Variakojienės paveiks
lų paroda. Yra žinių, jog Aldo
na Variakojytė savo kūrybą 
nuveš lapkričio mėnesį į Či
kagą. Ten jos paveikslų paro
dą rengsianti Dzūkų draugija.

Spalio 2 d. Santa Monikos 
je-aūtomobilio nelaimėje su- lietuvių klubo balius. Spalio 9

jimams ar kitokioms pramo- 
tums į Lietuvių Tautinių namų Soms’ /
svetainę. Parapijos salės remontas

Rudens parengimai Nuo vidurvasario remontuoja

eilė organizacijų rengia meti

dotis.
Salės atnaujinimas pareika

lauja apie 150,000.00 dolerių. 
Kaip sakoma, tik senosios šie 
nos ir grindys lieka, o iš pagrinį rašybos”, 
dų naujai įvedama elektra, šil

*”'Viėnas lūsangelietis almana
chą pavartęs pratarė: “Lietu
voje rusų kalba vietoje lietuvis 
kosios brukamai, o čia patys 
lietuviai atsisako lietuviškos

J.' Klaūseikis

East Chicago, Ind.
Spaudoje pasižvalgius

Naujienų 181 n. paskaičius, 
sužinojau kad iš mūsų tarpo

Palaidotas. inžinierius
Edvardas -Jakubėnas

Edvardas Jakubėnas, Alfon
so ir Juzės Šidlauskaitės — Ja- 
kubėnų sūnus, mirė Australijo

Nauja lietuviška radijo programa 
LIETUVOS AIDAI

Ilgamečio BALFO pirmininko,
- prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ B ALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Sieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas trenilies rities. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

prasidėjo birželio 4 d. ir yra kiekvieną penktadienio vakarą 
nuo 10 iki 11-tos vai. iš W0PA stoties 1490 AM banga.

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W. 71 St., 
Chicago, DI. 60629 Tel. 778-5374.

f73!ž So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

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

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $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 ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

CICERO
Kimbarkas davė gerus 

patarimus
Spalio 3 d. Ciceroje šv. An

tano parapijos salėje įvyko lie 
tuvių respublikonų kandida
tams remti susirinkimas, 
atidarė ir labai sumaniai 
vedė Edvardas Šumanas.

kurį 
pra-

miesPirmas kalbėjo Cicero 
to pareigūnas Jonas Kimbar- 
kas, kviesdamas lietuvius vie- 
nybėn, paskui kalbėjo kongres 
manas Henry Hyda, pulk. inž. 
Kazimieras Oksas, Antanas Va

Solženicyno tikslas
Solženicyno draugai sako, 

kad Solženicynui pakeisti gy
venvietę iš Šveicarijos i Ame
riką, vertė dų motyvai: pir
miausia jis nori prieš sovieti
nėje akcijoje pasireikšti gy
viau ir aktyviau, kas buvo jam 
varžoma neutralioje Šveicari
joje, antra. Amerikos darbi
ninkų unijos AFL-CIO šiltas 
jo priėmimas įtikino jį, kad jo 
nuolatinė gyvenamoji vieta tu

lukas, Algis Regis, Dr. Briedis r* būti Amerikoje, 
ir kili.

Įdomiausia buvo, kai Anta- .
nas Markauskas pasiėmė akordu CHICAGO. — Šio spalio 14 d 
debną, o Dr. J. Briedis ėmė 
traukti solo. Prie Pranutės Dvi 
laitienės paruoštų užkandžių ri 
kavutės, susirinkusieji dar il
gai šnekučiavosi. Be Pranutės 
prie vaišių dar dirbo Ona Vyš

Upėms švarinti planas

Holiday Inn O’Hare, 3801 N. 
Mannheim rd., Įvyksta šiaurės 
Rytų Illinojaus Planavimo Ko- 
mosijos šaukiama konferencija 
išdirbti planui kaip apšvarinti 
Cook apskrities upes ir upelius.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nau|1«noM galima gauti puikiu knygų, kurfot papuoč bet kokia 

knygų aolnta ar lentvna.
Alakaandraa Pakalniški*, MES GRĮŽTAME. įdomūs jaunu dienu 

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

A. Pakalniški*. METAI PRAEITYJE. Netolimu ivykiu prisimini- 
ir laiko jvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti j 12 dalią. 296 psl.. kaina $5.

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

ProŠ. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL. irišta — $3.00. minkštais vir
šeliais — $2.00: n dalis. 225 psl- įrišta — $3.00. mlnkš- 
tai* viršeliai* _____________ ._ — .

Henrika* Tome* — Tamašau*k»«, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. < 
Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, lllu- j 
stradjomls ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $6. ,

P. Kariūnai, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos 
partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina $3.

Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ 
170 P«L M0C

M. Sudeda, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 232 '
■ puslapiai --------------------------------------------------------------

Knygai užsakant reikia pridėti T& et pašto išlaidoms.
NAUJIENOS, j

17S9 S. Halfted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100 |

1739 Sonth Halsted Street, Chicago, UL 60608

336 psL Kaina $6.00. Minkštais rirš. $5.00

WOO

Jau kuris laikas atspausdintą Ir galima gauti knygą rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių PO (1868-1956) metą 

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

Knygoje aprašyta pirmas Chieagon atvažiavęs lietuvi*, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistintų, laisvamaniškų Ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt ,

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki «rb« Money 
Order) *

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

sumos ir

neša

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 namams įsi-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos

Taupykite dabar 
pas mus

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die- 
’ na, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

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

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070
Įrtaigoa pietuose kiemą* automobfliama pastatyti.
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Priremkime petį prie Bražinskų bylos
Pranas ir Algirdas Bražinskai kovojo už rusų pa

vergtos Lietuvos laisvę. Visi atsimename, kaip jie pri
vertė sovietų lakūnus pasukti keleivinį lėktuvą į Turki
ją ir išleisti Bražinskus. Šis jų ryžtas nuskambėjo po vi
są pasauli. Sovietų valdžia norėjo priversti turkus ati
duoti jiems Bražinskus, bet turkai vis dėlto atsispyrė ir 
Bražinskų rusams neišdavė. O kai Bražinskai surado 
laisvajame pasaulyje valstybę, kuri sutiko Bražinskus 
priimti, tai turkai leido Bražinskams išvažiuoti Į užsienį.

Dabar aiškėja, kad prieš okupantą kovojo ne cik 
Pranas su Algirdu. Prieš rusišką okupantą vedė kovą

įname šių dienų numerio puslapyje. Amerikos Lietuvių 
Taryba, pravedus pačias svarbiausias akcijas Lietuvos 
naudai šioje galingoje valstybėje, kreipiasi į Amerikos 
lietuvius pagalbos. Taryba nori, kad Amerikos lietuviai 
rašytų laiškus krašto prezidentui ir kongreso atstovams, 
prašydami leisti Bražinskams pasilikti šiame krašte. 
Bražinskai atvyko į Ameriką be vizos. Jie skrido Kana
dą, o kai New Yorke pasimetė, tai nutarė kreiptis į Imi
gracijos komisijonierių, kad leistų jiems legaliai pasilik
ti šiame krašte. Jeigu vyrausybė ir kongreso atstovai 
patars komisijonieriui duoti Bražinskams leidimą pasi
likti Amerikoje, tai, reikia manyti, kad jiems leis čia 
pasilikti.

Laiškus rašyti krašto prezidentui, senatoriams arba 
kongreso atstovams Amerikos lietuviai jau moka. Jie 
privalo būti trumpi ir reiklūs. Reikia priminti vieną ki
tą dalyką iš Bražinskų ryžto kovoje prieš okupantą ir 
prašyti leisti jiems legaliai pasilikti šiame krašte. Esa
me tikri, kad Bražinskai, kaip ir didelė šio krašto lietu
vių dauguma, yra ir bus lojalūs Amerikos piliečiai, pri
silaikys vietos įstatymų ir nebus jokia našta nei valsty
bei, nei savivaldybėms. Jie ne tik patys sau duoną užsi
dirbs, bet padarys įnašą į šio krašto gyvenimą, kaip tai 
padaro didelė lietuvių dauguma. Amerikos lietuviai dar 
turi turėti ne tik prezidentūros, bet ir kongreso komite
tų adresus, kuriais reikia siųsti parašytus laiškus arba 
telegramas, šiomis dienomis tie adresai bus pakartoti 
Naujienose.

Amerikos lietuviai savo laiškais jau daug padėjo 
Lietuvos laisvės kovai. Jie padėjo Simui Kudirkai išlup
ti iš sovietų kalėjimo. Laiškais jie privertė krašto admi
nistraciją viešai pareikšti, kad Helsinkio konerencijoje I lausomą ir savarankišką vals- 
nebus pažeistos pavergtos lietuvių tautos ir Lietuvos 
valstybės teises. Prezidentas Fordas, prieš vykdamas į 
Helsinkį, pasikvietė Amerikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninką Dr. Kazį Bobelį ir vicepirmininką Povilą P. Dar-

Lietuvoje ūkininkai pavyzdingai dirbdavo žemęs ir gaudavo iš jos^ gerą derliy. Pa
veiksle matome kolchozininkus, bandančius pajudinti sužėlusį dirvožemį.

J. GAIDYS
pasitraukia

Apygardos teismo Chicagoje 
Bražinskai rusų lėktuvo ko- teisėjas Saul A. Epstein praneša,Mūsų Tauta gali drąsiai di

džiuotis savo vyrais. Lietuviai mandą paėmė į savo valią, bet kad atitarnavęs 17 metų, gruo- 
sumušė kryžiuočius ties Žalgi
riu. Lietuva karžygiai nujojo' 
iki Juodųjų marių. Lietuviai 
valdė didelius rusų ir kitų že
mių plotus. O 1918 metais jie 
Lietuvą atstatė pilnai neprik-

tybę. Visų didžių darbų neiš- 
vardinsime. Šiuos ir kitus di
džius darbus nuveikė musų tau
tos didvyriai. Toki didvyriai 
yra. ir mūsų Bražinskai. Ne be

nepabaigė kovos ir savo Odisė- d-io 30 dieną jis atsistatydina ir 
jos. Jie budėjo, kovojo, kentė- visiškai pasitraukia iš tarnybos, 
jo, garsino lietuvio ryžtą ir gar Sulaukęs 66 metų amžiaus, jis 
sino Lietuvos vardą per 6 me- pereina j privačią advokato prak- 
tus. Didžiausia ir lemiama ko- tiką, kurioje žada siekti griež- 
va prasidėjo 197& m.-, birželio tesnės ginklų kontrolės ir mir- 
23 L Lai iš ryto juodvejų drau ties bausmės grąžinimo, pareikš- 
gas, aukštas turkų valdžios pa- damas; “Pradžioje buvau prieš 
reigūnas slaptai pranešė, kad mirties bausmę, bet pergyvenęs 
policija gavo raštą- tą pačią die- • Richard Specko (nužudžiusio aš- 
ną vakare paimti Bražinskus, tuonias studentes) bylą, pakei- 
išvežti į rusų pasienį -ir išduoti čiau savo nuomonę”. , .

Prano Bražinsko tėvas, Algirdo tėvelis. Jis kovojo kar
tu su kitais lietuviais, gyvenusiais nepriklausomą Lietu
vos gyvenimą ir pasiryžusiais vėl būti laisvais. Prano 
Bražinsko tėvas kovojo su ginklu rankoje. Toje kovoje 
jis žuvo Lietuvoje, kai sovietų valdžia atsiuntė Michailo 
Suslovo vadovaujamus stribus išnaikinti kiekvieną lie
tuvį, kuris dar norėjo laisvos ir nepriklausomos Lietu
vos. Turime reikalo su visa Bražinskų šeima, kovojančia 
prieš okupantą. Prieš rusus kovoja visa Lietuva, nes nie
kas taip neišnaudoja Lietuvos valstiečių ir darbininkų, 
kaip juos jau trys dešimtmečiai išnaudoja rusų valdomi 
Lietuvos komunistai. ' ' ‘ » •’

Pranas Bražinskas buvo ' rusų kalinamas^ baudžia
mas ir išsiųstas į Rusijos šiaurę. Pranui pavyko, gavus 
vietos gyventojų, nekenčiančių komunistų, kaip ir dide
lė lietuvių tautos dauguma, pagalbą pasiruošti pabėgi
mui iš Sovietų Sąjungos. Bražinskai pasiekė Turkiją, 
ten prabuvo šešeris metus, o šią vasarą pasiekė Vene
zuela, iš kurios jie atskrido i Ameriką, o dabar prašo 
JAV vyriausybę duoti jiems tremtinių teises, pasilikti 
šiame krašte kur yra didoka lietuvių kolonija ir čia gy
venti, kaip gyvena tūkstančiai kitų žmonių. Leidimą Bra
žinskams privalo duoti Imigracijos ir Natūralizacijos 
įstaiga. Šis klausimas šiomis dienomis komisijonieriaus 
bus svarstomas, o vėliau bus padarytas nutarimas — 
leisti Bražinskams pasilikti Amerikoje ar jiems Įsakyti 
išvažiuoti į užsienius.

Amerikos Lietuvių Taryba, padėjusi Bražinskams 
iki šio meto, išleido atsišaukimą, kurį spausdiname pir-

gi, kad jie žinotų ir visam, pasauliui praneštų apie JAV 
nusistatymą šiuo svarbiu tarptautiniu klausimu. Prezi
dentas Fordas ne tik padarė viešą pareiškimą šiuo rei
kalu, bet jis patarė abiem Amerikos lietuvių atstovams 
padaryti pareiškimus ir pavergtai lietuvių tautai. Jiedu 
nuvyko į radijo stotį ir įkalbėjo juosteles, kurios keliais 
atvejais buvo kartojamas rusų pavergtai Lietuvai.

Amerikos diplomatai, iš anksto beruošdami Helsin
kio aktus, buvo gavę Valstybės Departamento instruk
cijas, nesutikti su nieku, kas galėtų pažeisti nepriklau
somos Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių teises. Sovie
tų propagandos mašinerija norėjo Helsinkio aktus pa
naudoti savai propagandai, bet tiktai ■ lengvapročiai ir 
sovietų propagandistų nesuprantantieji -lietuviai patikė
jo Brežnevo pagyroms. Didelė dauguma patikėjo prezi
dento Fordo žodžiu prieš Helsinkio konferenciją ir pa
čioje konferencijoje. Be to, abieji kongreso rūmai priė
mė rezoliucijas, nepripažįstančias aneksijos.

Kiekvieną metą tūkstančiai užsieniečių gauna teisę 
apsigyventi Amerikoje. Lietuviai laiškuose turi prašyti, 
kad šio krašto administracija leistų ir Bražinskams pa- 
sikti šiame krašte ir pripažintų jiems tremtiliių teises. 
Paklausykime Amerikos Lietuvių Tarybos balso ir pa
prašykime, kad prezidentas ir kongreso atstovai patar
tų duoti atvykusioms lietuviams Bražinskams tremtinių 
teises ir leistų jiems pasilikti šiame krašte.

pagrindo Vincas Kudirka Tau
tos Himne.gieda: ...—Tu didvy
rių žemė...

Tėvas Pranas Bražinskas ir 
sūnus Algirdas Bražinskas į- 
vykdė tokį žygį, kokio dar nie-

rusams. Pabėgėlis baltgudis, su 
kuriuo kartu Bražinskai gyve
no, jau kiek anksčiau buvo iš-' 
duotas rusams.

Bražinskų ir kitų pabėgėlių 
gyvenimas buvo. tiek “laisvas”,

kas kitas nepadarė. Nėra nė vie kad visą stovyklą saugojo sau- 
no žmogaus, visame pasauly, gumiečiai ir turėjo Įsakymą, 
kuris būtų rusų lėktuvą priver- geriau nušauti, negu leisti pa- 
tęs skristi ten,, kur jis nori.

Rusų lėktuvų palydovai ir 
kapitonai gerai apmokyti, ir 
geriausiai apginkluoti, kad į-

Visi LIETUVIAI BIZNIERIAI

veiktų kiekviepą maištininką i Čiai paskelbė pirmuose 
lėktuve. Patys Bražinskai sako, /piuose, kad lietuviai pabėgo ai - 
ir mes patys žinome, kad ir ki- juos pagrobė laisvieji lietu
ti bandė paimti rusų lėktuvo kiai. Turkų laikraščiai be siis- 
komandą savo .valion, bet jiems tojimo aprašnėjb Bražinskų rei 
nepavyko įveikti lėktuvo įgu- kalus, užjautė lietuvius'ir' gur
ios. ‘

Žydų didelė grupė, taip pat 
planavo paimti rusų lėktuvo ko 
mandą savo valion ir pabėgti į 
laisvę, bet jiems nepasisekė. 
Visi atsirado už lango, apsupto 
taip, kad neprieitų joks tiesio
ginis saulės spindulėlis ir prie 
stiklų sustiprinto stambiom gro 
tom. Visiems išpiaustė sagas iš 
apatinių ir viršutinių drabužių. 
Kiekvienas nešiojasi kelnes ar 
sijoną rakoje, kad nepamestų. 
Tokia tvarka sovietų kalėj imuo 
se. Tokia ten “televizija”.

sino Lietuvos vardą. ligi Braziū
kai apleido Turkiją.

Gubernatorius .Bražinskams 
pabėgus per radijo. įsakė polici
jai užkirsti visius. kelius i An
karą, tikrinti žmones ir suimti 
pabėgėlius. Bražinskai bėgo ap
linkui, pusračiu; pirmiausiai į 
rytus, -o vėliau į šiaurę ir į An
karą atvyko iš nesaugojamo 
šono. Jie keitė daug visokių au
to mašinų iki birželio 24 dieną,

čiau savo nuomonę”.

bėgti- . . ... . ....

Bražinskai pabėgo pro stogą 
vidudienyje. O' turtų laikraš-

Sportininkai gali laimėti žardynet, 
jeigu jie moka glaudžiai bendradar
biauti. Paveiksle matomas penkiame-

8 vai. ryto atsirado prie Ame-*lis Hugh Gilpatrick anksti pratinasi, 
rikos ambasados, Ankaroje.

(Bus daugiau)

. šešiapėdis Willis Reed iškėlė penkia- 
ĮmetĮ High reikaiingon aukštumom, 
kad galėtu įmesti sviedinį į tinklą*.

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

RUSIŠKASIS KOMUNIZMAS
IR IŠEIVIŲ VEIKLA

Reiškia jei tu nesi tikintis, tai tu turi būti komunistas. 
Komunisto sąvoka dr. Maceinai reiškia tik bedievy
bę. Mano žiniomis komunizmui būdingiausia savybė 
yra privačios nuosavybės nusavinimas (socialekono- 
minė doktrina), nes jis yra tolygus socializmui. Jam 
priklauso ir atsakomybės nejautimas dėl nesilaikymo 
pagrindinių teisės principų ir pagrindinių dorovės 
dėsnių kaip: vogimas, žudymas, melas ir tt..

Ar tai žmogų, kuris netiki į Dievą ( bedievį) būtų 
teisinga apšaukti komunistu, jam primetant visas šitas 
komunizmo turimas savybes? Tiems lietuviams, kurie 
į savo tautą žiūri optimistišku žvilgsniu, laikydami ją 
pakankamai atsparia komunistinei ideologjai, jis pri
taiko ruso Vyšeslavcevo žodžius: “Parodykite mums 
komunizmą Lietuvoje! Jo ten niekur nėra”. Toliau jis 
prideda nuo savęs: “Yra arba tik rusai, lietuvius prie
vartaują, arba ana gauja, tarnaujanti rusam”.

Aš manau, kad toji pati Vvšeslavsevo formulė ga
lėtų būti pritaikoma ir pačiam dr. Maceinai. Pvz.: 
“Parodykite man rusus Lietuvoje! Jų ten niekur nėra. 
Yra arba tik komunistai, lietuvius prievartaują, arba 
lietuviai virtę tikrais komunistais. Dr. Maceina, norė
damas paremti savo nuomonę, cituoja savo bendra
minčio dr. Griniaus pasakymą: “Ne rusų imperializ
mas, bet sovietinis komunizmas padaro kovos priemo
nes prieš Lietuvos žmones ypatingai žiaurias ir šlykš
čias“.

O kas tą komunizmą į Lietuvą atnešė? Kaip jis pas 
mus atsirado? Kas davė progą, kas sudarė sąlygas tam 
sovietiniam komunizmui daryti tas kovos priemones, 
ar ne rusiškasis imperializmas? Jeigu rusiškieji im
perialistai nebūtų Lietuvą okupavę, tai ir to komu
nistinio režimo Lietuvoje nebūtų buvę ir nebūtų bu
vę jokių kovų ir nebūtų reikėję jokių priemonių.. . 
Bet nei dr. Maceinai, nei dr. Griniui, nei katalikybės 
šulams nerūpi Lietuvos okupacijos tragedija, jos poli
tinis pavergimas, nei jų tėvynės likimas. Jie daugiau 
nepripažįsta individualios tėvynės ir individualios ko
vos. Visų rasių tautos yra jungiamos į vieną visuoti
ną “Dievo šeimą”. Krikščioniškąją šeimą, kuri bus 
priklausoma nuo Vatikano, šios internacionalinės šei
mos pagrindinis tikslas yra kova už religiją. Todėl dr. 
Maceina su dr. Grinium ir žvelgia tik į tai, kas iš
plaukia iš komunistinės ideologijos ir tik religiniu po
žiūriu. šitas katalikų kovos tikslo universsalumas: ko
va už visoms tautoms bendrą interesą ir yra priežas
tis frontininkų bei jų bendraminčių kovos prieš politi
nę lietuvių veiklą ir tos vekilos rėmėją “Naujienas”, 
nes mūsų politinė kova yra už vienos tautos interesus. 
Sudarytas kovos frontas iš įvairios padėties tautų: oku 
puotų ir neokupuotų negali sau bendru tikslu pasta
tyti nepriklausomybės atstatymo siekimą. Dr. Macei
nos teigimas, kad per Rusijos nukomunistėjimą bus 
atstatytas Lietuvos suverenumas, yra nesąmonė Tai 
tik tėvynę mylinčių žmonių išjuokimas, štai koks tų 
krikščionių kovos turinys! Dr. Maceina rašo:

— “Mes buvome teisingai įsitikinę, kad, tik žlugus 
komunizmui Rytuose, Lietuva (kaip ir visi kiti Rytų 
Europos kraštai ir net pačios Rusijos tautos) galės būti 
tikrai laisva, nes tik tokiu atveju Rusija gali virsti

demokratine. Komunizmas gi yra antidemokratinis iš 
esmės. Tai diktatūra, o tuo pačiu ir imperializmas kaip 
pasaulinės revoliucijos nešėjas. Todėl kol Rusija lie
ka komunistinė, tol jos įtakoje esančios tautos niekad 
negali būti laisvos, niekad negali nusikratyti komunis
tine ideologija, neigiančia ne tik asmenų, bet ir tautų 
laisvę, šia linkme mes ilgus metus mąstėme bei veikė
me. Tai buvo sveika bei teisinga linkmė, atsiremianti 
į tikrovinį rusiškumo ir komunizmo santykį: politinio 
pavergimo negalima atsieti nuo pasaulėžiūrinio užgo- 
žėjimo, nes sovietinė Rusija yra nebe absoliutinis 
carizmas, ne konstitucinis monarchizmas, ne demo
kratija, o komunistinė diktatūra, vadinasi, tokia vals
tybinė forma ,kuri yra atsirėmusi į komunizmą kaip 
pasaulėžiūra ir įsipareigojusią pasaulėžiūrą vykdy
ti valstybinėmis priemonėmis”.

Filosofijos pagalba, dr. Maceina iš rusiškumo ir 
komunizmo santykio nustatė, jo nuomone, teisingiau
sią lietuviams kovos būdą (kelią). Norėdami išsivaduoti 
iš rusiškojo okupanto nagų, pirmučiausią turime išva 
duoti rusų tautą iŠ komunistinės ideologijos, o tadfi atsi
dėkodami už tą didelę malonę, riisai patys geru no
ru išsinešdins iš visų dabar okupuotų kraštų... Visiš
kai kaip pasakoje... Dr. Maceina sako, kad Rusija im
perialiste padarė tik komunistinė ideologija! Reiškia, 
jo nuomome, ankčiau Rusija imperialistinė nebuvo. 
Tai kodėl tas absoliutistinis carizmas, nekomunistinis 
Lietuvą okupacijoje išlaikė daugiau negu šimtą me
tų? Kodėl žiauriausiomis priemonėmis malšino suki
lėlius, trokštančius išsivaduoti ,iš rusų sunkios pries
paudos? Jeigu, anot dr. Maceinos, tada nebuvo rusiš
kojo imperializmo, tai iš kur rusai gavo tą imperialis
tini apetitą? Komunistinės Rusijos okupacijoje lietu

viai yra komumstinami, o caristines Rusijos okupaci
joje buvo (nei kiek nešvelnesnėmis priemonėmis) pra- 
voslavinami. Iš caristinės Rusijos okupacijos Lietuva 
išsivadavo jau po įvykusio ’komunistų perversmo. 
Taigi ne absoliutistinio carizmo dėka, bet tik to karo 
sąmyšio dėka... Dar nėra istorijoje buvę atsitikimo, 
kad Rusija, okupavusi svetimą valstybę savo geru no
ru būtų jai nepriklausomybę sugrąžinusi. Kiekviena 
pavergta tauta ją pirko mokėdama brangia kaina — 
savo krauju...

Tai kaip matome, Universalus krikščionių frontas 
pasiskelbė ne tik vienintele pasaulėžiūra, galinčia 
lenktyniauti su komunistine ideoligiją, bet pirmą kar 
tą (savo naudai) pripažino, kad politinio pavergimo 
negalima atsieti nuo pasaulėžiūrinio užgožėjimo. šį 
kartą jau ir dr. Maceinai rusų valdžia neatskiriamai 
susijusi su komunizmu kaip pasaulėžiūra, kurią įsi- 
pereigojusi vykdyti valstybinėmis priemonėmis. Reiš
kia, supraskite, politinė kova savaime įkrinta krikščio
nių fronto glėbin.™ Ir jiems kaip išimčiai toje politinė
je kovoje nereikės net tautinės sąmonės, pakaks tik 
krikščioniškos, nes jie nesiekia Lietuvą išvaduoti iš 
okupacijos, nevaro rusų iš Lietuvos, bet tik kovoja ir 
gina juos nuo lietuvių, kurie nori-rusus iš Lietuvos iš
varyti. . _

(Bus daugiau)
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DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid. 388-2233 
OFISO VALANDOS: x

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktaienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-3004.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Pox Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES, 
IR GERKLĖS LIGOS .
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

Penktadienj visame krašte bus renkamos a u- 
kos akliems Rinkliavai vadovauja Lions organizacija. 

Aukojusieji gaus dovanu.

na mano, kad Peru pusėje Ma-|do jos pastangos pirkti Ameri
koje IBM bendrovės pagamin 
tus kompiuterius Rusijos turiu 
mo agencijai Intourist

Amerikos federalinės įstai 
gos visdėlto, neatsižvelgdamos 
sekr. Kisingerio sukurtos de- 
tėntės, Maskvos kompiuterių

jurūnas indėnų gali būti koks
iaooo.

Amerikiečių antropologai, 
kaip Alexander Alland, Colom 
bia universiteto profesorius, sa 
ko, kad P. Amerikos indėnai,

•' ypač Majurūnas, turi labai 
stiprų jausmą savo kultūrai ir 

’ nepaprastai pergyvena jos žiu 
I gimk.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Saulė ir skydas yra Viešpats, malonę Ir garbę |is suteikia. VM> 
pats neatsako para tiams, kurie etgiasl nekaltai". — Psalme 84:11.
Musų tekstas suteikia daug paguodos Dovido klasei Dievo mylimie

siems, pateptiesiems, Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yraICHICO, x——————uw.4.^4^. *v»n.uu » l/iCTOB Jia

žvejojimą Amerikoje nutrau-l sau^® y skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi

kė, paprastai uždnausdamos 
IBM bendrovei parduoti So- 

Pasilikę vietoje Majurūnas Į vietų Rusijai kompiuterius, pri 
indėnai yra nustebinti alyvos (sibijodamos, kad tie ameriko- 

• ieškotojų atvežtomis mažino- niški geriausi pasaulyje kom- 
' mis ir pasidarė tylūs ir nuolan* piuteriai bus panaudoti Sovie 
kūs. Jie net mano, kad alyvos 
ieškotojai yra dievai, kurie at
skrenda 
teriais.

iš danga us helikop-

tų slaptosios policijos tiks
lams, sekant keliautojus sve
timšalius Sovietų imperijoje.

nuo viso, kas galėtų juos sužeisti. Visa turi išvien veikti naudai tų, kurie 
jį myli ir yra jo pašaukti, kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimin
tus užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes galima žiūrėti į ateitį, pilnai ti
kėdami, kad turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pgsišventusiems ir ištikimiems Jėzaus 
Kristaus pasekėjams.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? j t| klausimi atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVI5T, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 60629
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

Gėriau vėliau — negu nie
kad”. šis lietuvių kalboje daž
nai girdima posakis tinka Či- 

•kagoje leidžiamam laikraščiui 
“Draugas”. Ir štai kodėl: Be
veik visi ^laisvame pasaulyje 
leidžiami laikraščiai teigiamai, 
ar neigiamai parašytus komen 
tarus yra skelbę apie išeivijo
je, t. y. laisvame pasaulyje gy
venančių lietuvių tarpe plintan 
čią'epidemiją: mažesnių ir pa
čią epidemiją mažesnių ir pa- 

RP7 . augusių jaunuolių ruošiąmas
DR W E1S1N-EISINAS e^s^ursuas ėneksuoton Lietu-
AKUŠERUA IR MOTERŲ LIGOS I 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001. - - ■ .F- z ; ... •-

Telef. BE 3-5893

DR. PAUL V. DAUGIS ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S-Manheim Rd., Westchester, Ill. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

Tek: 562-2727 arba 562-2728

Prez.
Atidėjus -svarstyti Panamos 

kanalo sutartį iki pasibaigs 
Amerikoje prezidentiniai rin
kimai, Panamos valstybės pne 
ridentas brigados gen. Omar 
Torrijos atsidūrė bėdoje: varto 
tojai pradeda triukšmauti ir 
šiauštis prieš vyriausybę, nepa
tenkinti aukštomis ir vis didė
jančiomis prekių bei maisto 
kainomis, o pats vyriausybės 
iždas pasiliko tuščias.

Stebėtojai mano, kad gali 
kursantai Sovietų ambasados įvykti vidaus sprogimas, kurs 
buvo atrinkti iš visos Ameri- išverstų prezidentą Torrijos. 
kos in Kanados, lietuviškoje 
spaudoje nedaug buvo užsimin 
ta, tad greičiausiai dėl to kun. 
Prunskis ryžosi pralaužti ledą 
“Draugo” dienraštyje. Toji 
kursantų ekskursija, apie ku
rią čia kalbama, buvo iš suau-, pagamina geriausius pasaulv- 
gesnių jaunuolių, vežtų “tobu • - x - 
lintis” lietuvių kalbos Vilnių- jr kitus" elekfroninius 
je pereitą,vasarą;

Bandykime aiškinti tikslus
Tad lietuvių tautos žūtbūti

nėje kovoje prieš okupantą, to 
kie kursantai žlugdo tautos pa 
si tikėjimą išeivija. .

šią vasarą nemažai buvo ra
šoma apie Bostone organizuo
tą vaikų ekskursiją. Tuo tarpu 
apie kitą ekskursiją, į kurią

Torrijos bėdoje 4
SUSIRINKIMU

I
S. m. spalio mėn. 8 d. 7 vai. vak.. 

Našlių, Našliukų ir Pavienių klubas 
turės eilinį susirinkimą Vyčiu salėje, I 
2455 W. 47 St. 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

TĖVAS IR SŪNŪS I

GYDYTOJAS IR-CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. V. JUCASt

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AV6. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

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

DR. J. AiESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais/ ketvirtadieniais ir penkta 
Hemais nuo 3 iki 7 vai popiet 
Tik susitarus.
<. ■ ..

Trečiadieniais, uždaryta

DR. FRANK FLitKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”.
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: anvad. nuo 1—4 po pietų 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. .

Ofiso tolof.: 776-2880
Nau|as r»t telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

OFISO VAJL.: pirm., auerad.. trečiad 
ir penkt. 2-4 ir M vai. vak. Seštadie 
aiais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

'1 pagal susitarimą.

p. simis, o. p.
y ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Z-S Aparatai - Protezai. Med. Bau
dažai. Speciali pagalba Kojoms

< (Arch Supports | ir t t.
Vai.: d^4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1
U50 Wosf 63rd St., Chteago Hl. 6062$

Talefa PRospoct 6-5084

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražjautieg gėlėž » xztkz

piu papuošimu# ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT- * i AS) 

DAUBARŲ SONUS

$575 So Mariom Ava. — 586-1220

remkite tuos biznierius.
KURTE GARSINASI

i

WHERE YOU BANK 01 WORKyra geriausi pasaulyje. Tai iro

I

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

Lietuvių Moterų Draugijos Apšvie
tos poatostoginis narių susirinkimas 
Įvyks šeštadienį, spalio 9 d. 1:30 vai. 
po pietų, 2549 W. 71 St. Narės kvie
čiamos atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir vai
šės. Rožė Dtdžgalvienė, rast

EUDEIKISDAIMID, ANNA KVIETKUS GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Amerikos kompiuteriai 
geriausi

Okupuotos Lietuvos Vilniu
je leidžiama komunistų spauda 
giriasi, kad Vilniaus fabrikai(von į Raudonųjų rusų įsteigtus 

įdeologiam perauklėjimui ma
lūnus. Mažesniuosius į pijonie- 
rių (tai komunizmo ir atejiz- 
mo įskiepijamo) stovyklas, o 
vyresniuosius — jau į aukštes Tebūnie leista priminti ir su'gia ir neranda geriausiais. Ji 
nes (tų pačių tikslų siekian- tą ekskursija susi jusiį epizodą: pripažįsta, kad Amerikos kom< 
čias) institucijas. Mūsų probol Neįtikėtina, betgi į minimus piuteriai ir visi kiti gaminiail

je kompiuterius, TV aparatus
— ------------- —y gami

nius, bet Maskva jais nesidžiau BUY ILS. 
SAVINGS 
BONOS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTŽ TŪT0M0BILIAMS PASTATYTI

. i i ■■■ ,r'r— ;1, -

Laidotnrni Direktoriai

H*E®NS!

KteHe W

ševikiniai siaurapročiai siekią kursus buvo išsiųsta ir per ei-' 
raudonųjų rusų eneksijos įtei f le metų lituanistinėje mokyk- 
sinimo, tai vadina “lietuvių kai loję dirbančios moters vaikas! 
boš pasitobulinimo” kursais, j šiame atsitikime jau yra būti- 

„Pagaliau, spalio 1 dienos lai na P^^fyti^ausim^:- Ar-mo
doje ir ?<Dra«go”'leidėjai^įsi-į čia .moko naūsųl
dėjo tos dienos vedamuoju, 
plačiai lietuvių visuomenėje 
žinomo gabaus žurnalisto kun. 
Juozo Prunskio straipsnį “Oku 
panto propaganda lituanisti
niuose kursuose Vilniuje”, ku 
iriame buvo tiksliai aprašyta 
minimų kursų pagrindiniai ti
kslai ir daro/nao žala ne tik iš
eivijoje priaugančiai kartai, 
betgi ir pavergtai tautai, čia 
reikia priminti, kad kituose 
lietuviškuose laikraščiuose pa
našių, o gal ir taiklesnių strai
psnių yra pasirodę labai 
daug pastarųjų kelių metų bė
gyje. Tad, “Drauge” paskelb
tas viršminėtas kun. Prunskio 
straipsnis skaitytinas prie “ge 
riau vėliau — negu niekad”.

Mes, kurie dar pajėgiame 
sveikai protauti, turime nie
kuomet nepamiršti, kad tokių 
kursantų lankymąsi okupan
tas panaudos pavergtos tautos 
demoralizavimui,- k. a.: Žiūrė
kite jūs fašistų palikuonys, net 
ir tie pabėgusieji reakcijonie- 
riški buržuaziniai išgamos .pa
daliau keičia savo nuomones 
ir pradeda jungtis į Lenino su 
kurtas proletarijato gretas, o 
jūs .tebelaukiate “išvadavimo”.

j Į vaikus lietuvių kalbos, patys 
p!tos kalbos nemoka, kad randa 

reikalo vaikus siųsti į Vilnių 
“tobulintis” tos pačios lietuvių 
kalbos? Ar jie, nusišluostę gri 
mą, mums sako, kad jiems 
jau įkyrėjo soti ir laisva kapi 
talistinės demokratijos sistema 
ir jie savo vaikus nori imanevi 
ruoti į proletarialinės pasaulė 
žiūros vėžes, kad galėtų tapti 
šio krašto pirmaisiais refor
muotojais, iš mažens į tų ma
žųjų galvutes įpilant marksisr 
tinių nuodų.

K. Radvila

^ERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA

Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas parkrauitymo 

H kairiu atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 Wait 34 Plata 
TeL: F Rentier 6-1882

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GtLINYčIA 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene DrfsMu krautuvė * • 

THE DAISY STORE
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

TeL 499-1318

Amazonės indėnai 
žudo vaikus

Vienas Brazilijos antropolo
gas, kelis metus tyrinėjęs Bra
zilijos džiunglėse ir palei Amą 
zonės upę indėnų gyvenitnų, 
sako, kad viena indėnų gimi
nė žudo savo kūdikius, besi
plečiant j jįj gyvenamas vietas 
žmonijos civilizacijai, kuri su
naikina indėnų kultūrą ir ati
ma jiems žemes.

Pietų Amerikos indėnų gy
venimo žinovai JAV patvirtina 
Brazilijos antropologo prane
šimą. Amerikiečiai sako, kac 
antropologo tvirtinimai sutin
ka su amerikiečių žiniomis, kas 
liečia Mayurunas gentį, gyve- 
nanjią džiunglėse netoli Peru 
sienos, 1.500 mylių į vakarus 
nuo Amazonės upės ištako.

Brazilijos antropologas Pau 
lo Lucena pareiškė Brazilijos 
dienraščiui “O Globo”, kad 
majurūnas gentės indėnai yra 
įkritę į neviltį ir mano, kad jie 
neturi vietos daugiau kur ke
liauti, todėl nutarė išmirti. Ma 
jurūnas indėnai ankščiau nu
žudydavo tik moteriškos lyties 
kūdikius, bet dabar jie jau žu
do abiejų lyčių kūdikius.

Brazilijos pusėje buvo apie 
2.000 Majurūnas genies indė
nų, bet dabar jų beliko vos 400. 
Vieni, jų išmirė, kili persi
kraustė į Perų teritoriją, kur 
jiems gyvenimo sąlygos yra pa 
lankesnės. Antropologas Luca

Pagal pirmą vyrą BARANAUSKAS, Gyv. 4405 S. Talman Avė.

Mirė 1976 m. spalio 5 d., sulaukusi senatvės. Gimusi Lietuvoje, 
Tauragės apsk.

Amerikoje išgyveno 60 metų. E*
Paliko nuliūdę: vyras Joseph, sūnus Joseph Baran, jo žmona An

na su šeima bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė’.Brighton Parko Lietuviu Moterų Klubui, Upytės Drau

giškam Klubui ir Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 55-tai kuopai.
Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 So. Califor

nia Avenue.
Penktadienį, spalio 8 dieną 11:00 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a ANNOS KVIETKUVIENŽS giminės, draugai ir pažį
stami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

05-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
jf'

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da

Dr„ Juozas Dauparas. 
t« Chicagoje 1966 metais _ . _ .
Uų: Žemes akio švietimo problemos ūkininkų krašte. 11 dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. >

Autorius savo todyje rašo: ‘‘Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir Kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėti: didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės flkj atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%; buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyria 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: "Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tfk S5.00. 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money' Orderi sių^i tokiu adresu:

. N A t' J I E N O S
CHICAGO, ILLINOIS 6060H 
knygą pasiusime.

1739 So. HAuSIED STKKET, 
Gavę pinigus, tuojeu

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti xnygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
1)r Kazio Sidlaosko knyga apie Amerikos lietuvių phsihi - 
gas daryti įtakai j kramto politika psi. Kaina -<1 5i ,

Knygos t»W4 iisiŲstos. jei $1.50 čekis #rb* Mnnev Orvlpris 
w Lūs pasiųstas tokiu adrrvz: 

NAUJIENOS,
1739 So. Halstad SL, Chicago, HL 6660K

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Mrektorių

Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. 1JTUAMCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASA1TIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, ill. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
H48 So. CALIFORNIA AVE. Phone: I.Alajetw 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
.1319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArd, M13S-11.19

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 71911
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dienotvarkė.

Juozas šmotelis

Juozas šmotelis, prieš 90 su

— Juozas Tamošiūnas, Det-f VdJdUi> KUJIUMJa suopiai uzpn 
it, Mich., lietuviškos veiklossiuntėjo arba jo’nurodau

... - . v - __ ucaniiį VV ’ VU LOC LCpaU aiiu

auka misija gavo is Normano Burs, maintenance of high speed packag- 
• ■d'. .uinA er.nnn ™>4A.'k.»"m'„ Kailine eouinment and other eonioment

- MEDINIS pajama na-

CEICAGO/TLL; 60629

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

JUBILIEJINIU

$X(»

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

SMWSMWSSSRft*
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$3.00
$2.00

SKAITYK IR KITAM rATARK
SKAITYTI ’NAUJISKAS"

RADIJO šeimos valandos 
Visos programos iš W0PA,

REAL ESTATE caa SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

.REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737-8534

asmenij vardais ir atsiųs pak
vitavimu. . - - '•

.Minėtam reikalui Vajaus ko-

Po paskaitos — diskusijos. 
Įėjimas neapmokamas.

Rengia laikraštis Laisvoji 
Lietuva.

šį parengimą remia patrioti
nės organizacijos.

NAUJIENOS, 
V-39 So. Halsted St. 
Chicago, HL 60608

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, HI. 60601

Arkansas 
623-6798.

BUILDERS AND CONTRACTOR! 
Nemų Statyt** ir Ramenta*

PIGIAI PASTODAMAS geram sto
vyje pianinas..t

Tėl. 257-7390. - ?' . . •

Erdvus 4 miegamųjų Georgian. l’A 
vonios. Centrinis šaldymas. Prie 72- 
tros ir Whipple. Tik imokėti S3.750.

72-TROS ir Artesian. 2 butų mūri
nis. Naujas garažas. 2 židiniai. Pilnas 
rūsys. S26.500,
_ 71-MOS ir Rockwell. 2 butų medi
nis. Pilnas rūsys. Garažas. S18,000.

BUDRAITIS REALTY CO.

Call Frank lapelis 
3208’A W.95trh St.

GA 4-8654

Insurance. Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

A PERSONAL 
Asmenų Jeske

_ .VEILTŪĮ’'BpTA$^ vyresnio .amžiaus 
vyrui 6- mėnesiams Lemonte. Reikia 
.turėti mašiną, . : . ... ' . -
t. Teirautis.tel.-257?7390..

MISCELLANOUS FOR SALE 
įvairūs Dalykai

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8/75

Siunčiu _________  dot Naujienų prenumeratai. Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaU- 
nimiu nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigrus ir sąžiningas patarnavimas* Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metę patyrimas.

D Ė M E s r o 
^—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pens{Hlnkam< 

Kreiotir

platesniu darbu. [nuo 10 ryto ik 4 vakaro, šešta-
Jis jau paioiošė savo atsimi- dieniais ir sekmadienais

nimus apie senovės žemaičių ryto iki 8 vai. vakaro.

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio, steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujieną platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir parengtą lietuvią laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos I sandėrius su okupantais ar Ją Įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvią demokratines grupes. Ją bendru' Institu
cijas Ir remia visu lietuvią bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvią daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu iliuziją laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujieną vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinią metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalą renes
KAINUOJA: Chicagoje Ir Kanadoj* metama — $30.00, metų — $15.00, 

trims men. — $$30, vienam men. $0.00. Kitose JAV vietose matams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $250. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimu! siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

1739 Su. HALSTED SI\ CHICAGo/lLL, 60608

Lietuviu kalba: Vasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
*•00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.
Telef.: HEmluck 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

SIUNTINIAI J LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2507 W. 69th St., Chicago. III. 60629, — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted et., Chicago, IIL 60603. — Tel. 254-3320
V. V A L A N T I N A S . 7 '

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB 2EMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACuV. K RCIPKITES Į :

If 111,. _ -- ------

’HELP. WANTED ’-J- MaLC 
Reikia

call Kari Strand

TOOTSIE ROLL INDUSTRIES

/.S.*!-?’ 98H10Q
An equal opportunity’employer

HELP WANTcp — MALE-FEMALE 
Reikia Darbi«*rnku ir Darbininkių

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900.

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette Parke. $38,000.
• 2 BUTŲ moderniai Įrengtas namas 
už Kedzie. žaliame parke. Virš $4,000 
pajamų. Kainuoja $30,000.
4 BUTŲ mūras prie Maria High, Nau

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

PLATUS LOTAS arti 5v. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.,

4243 W. 63 Street 
TeL: 767-0600.

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

se ir veik visą gyvenimą pra-| 
leidęs Chicagoje. artimų drau
gu tarpe vakar paminėjo savo 
gimtadienį.

Šmotelis buvo Naujienų stei 
gėjas, jų a d m inistratorius, 
spausdintojas ir ilgametis ben 
drovės

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Cermak Roar Chicap^* H Virginia 7-7747

MARIA NOREIKIENfi ~ VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 • TėL WA 5-2787

Didelis, pasirinkimas geros rūšies {vairių, prekių.
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ. ’

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. teL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių Į 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pre-1 

šymal Ir kitokį blankai.

ke ir rašo savo atsiminimus. JisI p
yra parašęs gana Įdomius atsi-' tadienį, 7 vai. vak. 
minimų bruožus apie Naujie-Į

t -v »• f -'S I ▼ Z’’ z * V /\ ■» f

Siuntiniai f Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEWINFKAS. 4645 Archer Are 2
Chtcepo, III. 8O6JZ TeL YA 7-5980 t

RENTING IN GENERAL
- M u © m a * 

t* ei.. ..

IŠNUOMOJAMAS : 4: kamb. naujai 
dekoruotas butas Lme- ~ aukšte. - gazo 
Dečiukais-WdOTTa.<r~ netoli ’34-tos ir 
Lowe Ave. Tel. 776-6526.

rūpinimą. _________ _ J....:__ __________1_____- --
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir,grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik   ----- -—>
Minkštais viršeliais tik _________________—---- —

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik________L

Galima taip pat užsisakyti P»Hu, atsiuntus čekį arba money order}, prie
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas 
778-8165

direktorius. Dabartiniu!d.d.čiurlionio Galerijoj, Ine., 
metu jis gyvena Marquette Par'4()38 Archer Avenue.

Parodos atidarymas bus šeš-

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

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

metu Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. _________ ____ ___ ___ _____ :.  $8.00

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P®-8 vieninteli 
lietuvi Jailinlnką

Chicagoje -------

#^LNORMANĄ 
MRŠTEINA
feįTel. 263-5826 

(įstaigos) ir
> 677-8486

CUSTOM TAILOR
Man or wo-ian with custom tailor 

experience fo- ’Iterations depart
ment of elegant Michigan Avė. men’s 
and womens retail-store." — ■

Excellent salary/,. _ _ .

, , ■. _/ (Must speak English)
: CALL MR. KUCHNECKI

— : 7874)909

> N’ACTĮTRĘXL'AĮ|iB^rO-
l Visi skaitvtojai prašomi remti ' ^^M’ 'isi inieli skai|y-f . - -

. . . i tojai, galt dalyvauti rėmėiams absolute top. skills. Excellent wages, . -
Šmoteliui ^auJienas ir Jas platinti, visi . . ’ ’. . ., • . 50 hours per week guaranteed, com- aukotu mur. ruosnus putas

nnoo xrnv daiktų lūl“’pany paid famHy major medical plan, savininkui ir dar geros pajamos. Ar-
• w • » + wiv. W , M 4-5 m. A* CT/V • - V   -- 1

dėmesį į Naujienas, gerai 
su jomis susipažinti ir^pareikš 

1 ti savo asmenišką nuomonę 
jas užsisakant

LAIKRODŽIAI IR BRANGENY3RS 
Pardavimas Ir Taisymas 

2A44 WEST STREET 
Telefj REpublIc 7-1941 

___________ - -r

Parodos lankymo valandos: 
nų steigimą ir laikraščio stei- pirmadieniais, antradienais, ket/^ 
gėjus, bet dabar jis užsiėmęs virtadieniais ir penktadieniais daly

INDUSTRIAL MECHANIC 
. 1 ■ •» ‘ 1

Opening exists for industrial me
chanic dealing with the-repair and 

jing eauinment. and other equipment 
associated with manufacturing..

Familiaritv with electrical and/or 
machinist skills, important,. .

$7.20 per hour " .
Call Karl Strand

TOOTSIE ROLL INDUSTRIES
< ? 581-6100

An equal opportunity employer

Opportunity exists for. boiler at- 
Musų pareiga susitikti su tendwit Myst UceiUied by ffie d. 

jais, padiskutuoti' ne vien kaip ty Of Chicago, Able to operate and 
juos paremti, bet ir ko mes ti-Į maintain gas-fired high pressure 
kimės iš lietuvio kandidato steam, generating equipment. 7 days 
jam užėmus svarbias pareigas.1 schedule, A

Todėl sustikime šį penkta
dienį 7:30 vaį. yak. su lietuviais 
kandidatais jaukiojet \ Jauni-

skaitytojains. Platininio vajaus,mo centro ,vakaronėje^įi’ p&dis 
proga Naujienos yra siunčia- kutuokime rūpimais politiniais 
mos susipažinimui 2 savaites reikalais. Įdomi 
nemokamai pagal gautus pa- Kviečiami visi. Įėjimas lajsyas. 
geidavimus arba atsiųstus ga
limų prenumeratorių adresus. ERDVUS mūr. 3 meg. bungalow i 

vakarus nuo Californijos ir 62. Nau
ji alum, langai, did. garažas.

AUKŠTO mūr. Puošnus butas

ti 59 ir Talman.’
PELNINGAS investavimas — tri

jų apartm. med. ir biznio patalpa. 
Žemi taksai. Brighton Parke.

TOOL MAKERS
Design and manufacturing compa

ny of special automatic assembly ma
chinery needs accomplished trades
men with job shop experience and

50 hours per week guaranteed, com-

profitsharing. vacation holidays. 
Call for appointment: 

z- 674-0370.
MID-WEST AUTOMATION, INC

7340 N. Ridgeway 
Skokie, DI.

(New plant in Wheeling in 
Early 1977> t

BEST THINGS IN LIFE

State Farm Life Insurance Company

* 4 1* • — • dievus, jo girdėtus dar Lietuvo
SmOtellS pRminCJO je, ^emaiOjoje^ Alsėdžių? ąpy- i ’ X 0 F A 

O’imtždieni ; linkėję, Ta knyga jau surink- 
® . ta ir baigiama ruošti spaudai.

Be to, jis ruošia sekančiu 
kny^cj iU'K pirmuosius žings
nius Amerikoje, }smaukiinų į 
visuomeninį Amerikos gyveni^ 
rną ir jo dirbtą darbą. Atsimi
nimai bus įdomūs, nes jis turi 
nepaprastai &erą atminti ir 
moka erarakterizuoti prisi
mintus asmenis.

Šiomis dienomis Naujienose 
buvo neilgas jo susirūpinimas 
laikraštine lietuvių kalba, o 
vakarykščiose Naujienose yra 
šmotelio straipsnis apie kalbos 
taisytojus ir teisę kalbėti ir ra- .1 
syti taip, kad visi suprastų. Į -
. Linkime Juozui ___ ___ _

(sveikatos, šviesaus proto ir bet kviečiami atkreipti sa
kokiam darbui reikalingo pa-p0 1

(siryžimo dirbti prie rašomo. 
viršum metų gimęs Alsėdžiuo-1 sjOs mašinėlės in mokyti jau- 

’ nesniuosius. i 
i Šmotelio gerbėjas .

— Čiurlionio Galerijos Direk
cija maloniai kviečia atsilankys 
ti į dail. Vlado Vaitiekūno dai-; 
lės darbų sukaktuvinę parodą, 

Jkuri įvyks š. m. spalio mėn. 9—

x i huisŲ kova už tautos Wisve 
! | Mums džiugu, kad šiuose rin-

—S kiniuose dalyvauja keli lietu-
• viai' kandidatai j į vairius-ĮMili- 

Euyenijus Abromaitis, Ra tintus postus. « :
cine, Wis., atsiliepė į Naujie
nų platinimo vajų užsisakyda
mas jas vieneriems metams. 
Dėkodami naujam prenumera 
toriui už dėmesį, o jo drau
gams už sapi*5a.<5iiim«. sr Nau
jienomis ir teigiamą įtaKą, ge

' ra žinią pranešame visiems

skirtuose vertingi 
mėjimuose. Reikia tik užsisa
kyti benttrims mėnesiams Nau 
jierias ir kartu atsiųsti' $5 už 
6 laimėjimo lapelius, kuriuos 
Vajaus komisija stropiai užpil

roit, Michi, _________ _____
veteranas, jos dalyvis ir rėmė
jas, kiekviena proga paremia 
Naujienas. Dėkui už šiomis 
dienomis atsiųstą $15 
Taip pat dėkui tos apylinkės- 
naujam prenumeratoriui, užsi 
sakiusiam Naujienas viene-

jteino ^1,000 vertės brangių kai 
;s-, lių"paltą,’ dail. M. Šileikis’ jtei- 
. kė savo.kūrybos paveikslą, Jo- 

^i^//^tams/*bet“'pavarūl nas G.NEvans ir jo šeima pas
kyrė $50 U. S. Taupymo lakš- 

j tą. Universal Taupymo ir Sko
linimo B-vė davė $25 Taupy
mo lakštą, Donald A. Petkus 
įteikė įvairių tauriųjų gėrimų 
pintinę, Beverly Hills gėlių 
krautuvė ištašė $20 dovaninį 
pažymėjimą. Yra ir daugiau 
vertingų ir universalaus varto
jimo’ dovanų. Jų paskirstymas 
bus spalio 24 3. Naujienų ban-: 
kete, Personality' Lodge, 6649 
Archer Ave. Visi kviečiami' da 
lyvauti, bet virš minimų daik
tų laimėjimui dalyvavimas ne 
būtinas.

Vajaus komisija prašo visus 
skaitytojus apie tai pasakyti ša 
vo: draugams ir pažįstamiems, 
neprėnumertiojautiems Nūujie 
nŲ- ■ L (Pr).

prašiusiam neminėti.
— Inž. Gražvydas J. Lazaus 

kas su žmona ir jų artimieji 
yvaus Naujienų bankete 

spalio 24 d. Personality Lodge, 
j 6649 Archer Avė. Dėkui už an 

(Pr-) kstyvą vietų rezervaciją.
— Dr. V. S. Vardys ir prof. 

Janis Penikis kalbės apie Ame- 
rikos užsienio politiką ir pą- 

! baltiecių visuomenę spalio 30 
■ d., šeštadienį, 10:45 vai. ryto 
i latvių-lietuvių konferencijoje 
Jaunimo rentre. Konferenciją 
ruošia šiaurės Amerikos Lie-i 
tuvių Studentų S-ga ir Latvių 
studentų organizacija.

— Žurnalas “Lietuvių Die
nos'3 švenčia 25 m. sukaktį ir 
ta proga ruošia banketą Los 
Angeles Ambasaddr viešbučio 
Vennetian salėję,“3400 Wilshire 
Blvd., spalio 17 d. 1 vai. popiet 
Žurnalo leidėjas yra žinomas 
Amerikos lietuvių visuomenės 

.veikėjas Antanas Skirius. 
Susitikime su lietuviais politi- .

niais kandidatais .
Visuotini rinkimai. sparčiai 

artėja. Politika yra labai svar
bus veiksnys, • kuriuo remiasi'

— JAV 200 metų minėjimo 
lietuvių organizacijų komitetas 
spalio 10 d. (sekmadienį) Vy
čių salėje ir sodelyje rengia ge- 
gužinę-piknikąil Veiks turtingas 
baras ir virtuvėj Gros A. Ramo 
nio ork’esfrasrir^bus. daug įvai
rumo. Įėjimo auka1 dol. asme
niui- Pradžia 12.vai. dienos. Į’

’ Rengto. Komitetas..

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu jdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to- nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės 
vadovaujama lietuviška įstaiga . ”

GULF ASSOC. REAL ESTATE
6705 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL. 33706

Tel. 813—367-1791 dieną arba 813—360-0744 vakare.

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bei 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą 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.

ELEKTROS ĮRENGIMAI
- - pataisymai

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai.
LY KLAUDIJUS PUMPUTIS - 
. - 4358 So. Washtenaw Ave.

■ TeL: 927-3559

- - - -

j- £ t r- > ' -

NEPRALEISKITE PROGOS!
• . • »•. ..-fti .--3 —' ;?■: .-v; -.

Tiktai 'stipri Amerika "gali at
silaikyti prieš komunizmą 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 
Ką veda pastangas nuginkluoti 
Ameriką ir ką tai gali reikšti 
Lietuvos bvlai. V

Filmas Only The Strong bus 
rodomas š. m. spalio 8 d. 7 vai- 
vak. Marquette Parko salėje 
(Kedzie ir Marquette Rd. san
kryžoje).

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.

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
P TESTAMENTAI
Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma *Naujienų’ administracijoj, 
Knygos kaina ’^31. Su legališko
mis formomis — $3.50.

* Užsakymus su Money orde
riu siusti :“Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago 111. 60608.

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 Št., Chicago, Ill. Posėdžio 
metu buvo surinkta graži pra
dinė suma.

Visuomenė prašoma savo au
komis paremti Praną ir Algir
dą Bražinskus. « (Pr.)

— Genutės Spaustuvė labai 
prieinamomis kainomis spaus
dina lietuviškas ir angliškas 
knygas. Kropštus Ir skubus pa
tarnavimas. - Rašyti: 236 Court 
St., Hot Springs, 
71901. Tel. (501)




