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ALTAS PASIUNTĖ PREZ. FORDUI
PROTESTO TELEGRAMAS

Dr. Bobelis kreipėsi į kongreso atstovą 
Dėrwinski platesniu paaiškinimy

CHICAGA, Illinois. — Amerikos Lietuvių Taryba ketvirta
dienio ryte pasiuntė prezidentui Fordui protesto telegramą dėl jo 
pavartotų terminų San Francisco mieste vykusių debatų su Jimmy 
Carteriu metu. Rytų Europa yra sovietų karo jėgų dominuota.

Dr. Kazys Bobelis pranešė, 
kad Amerikos Lietuvių Taryba 
pasiuntė -protesto telegramas ir 
atstovui Edwardui Derwinskiui, 
protestuodama dėl prezidento 
Fordo padarytį pareiškimų. Al
tas žino, kad Rytų Europą do
minuoja Sovietų Sąjunga. Pre-

- zidentas'Fordas savo debatuose 
parinko netinkamus ir neaiškius 
terminus.

L Gandhi nusileidžia?
NEW DELHI. _ Indian Ex- 

. pre'ss laikraščių bendrovė lai- 
Imėjo teisme sprendimą nuimti 
spynas nuo spa'ustuvių durų kai * 
valdžia buvo sustabdžiusi ke

lioms dienoms Express laikraščio 
laidą, aiškindama tai padarius 
kadangi leidykla nesumokėjusi 
nuosavybės mokesčių, bet laik
raštis tvirtina, kad tai buvo da
roma iš keršto, kadangi Express 
pakritikavo ministerių pirminin
kės politiką. Antras Indiros valį 
džios nusileidimas buvo paleidi
mas į laisvę opozicijos vado, 
Liaudies Partijos lyderio Piloo 
Mody, kurs išbuvo kalėjime 15 
mėnesiu. '

TRIS DIENAS UNIVERSITETE ĖJO 
KRUVINI SUSIRĖMIMAI

ministras nutarė baigtiKrašto apsaugos
žudynes ir suvaldyti kairiuosius

BANGKOKAS, Tajus. — Ddidžiausiame Tajaus universitete 
paskutinėm trim dienom ėjo krivini susirėmimai tarp kairių ir 

■ dešiniu studentu. Susirėmimai buvo toki žiaurūs, kad kovu metu 
gyvybės neteko 27 studentai, o sužeistų skaičius siekia 180.

Krašto apsaugos ministeris >
Sanged čalavju, matydamas, kad 
policija nepajėgia įvesti tvarkos 
'universitete ir nenorėdamas, kad 
t mokslo įstaigoje prasidėję ne
ramumai persimestų į sostinę 
bei provincijas,' pašalino ryžto

Politinės antys
WASHINGTONAS. — Demo

kratų partijos atstovas kongre
se D. B. Fascell pasistengė, kad 
būtų paskelbta Mayaguez laivo

neturinti premjerą Seni Prantoj»trijų dienų kovos apyskaita. 162

kanapėmis
WASHINGTONAS^Vienasj 

marijuąnos. vartotojas teismo

Prancūzai Tranui 
statys branduolinius 

reaktorius
TEHERANAS. — Reuterio 

pranešimu, Prancūzijos prezi
dentas Valery Gišcard d>Estaing 
ir Irano šachas pasirašė atomi-

i nio bendradarbiavimo sutartį, 
pagal kurią prancūzai Irane sta
tys du branduolinius reaktorius. 
Pastatymas dviejų tokių atomi
nių jėgainių po 900 megavatų 
Darkuvin vietovėje - prie’1 alyvos 
eksporto uosto Abadan kaštuos

kad jis vartojąs marijuaną gy- 
: dydamas akis nuo glaucomos.

Federalinė sveikatos - įstaiga 
•į tai atkreipė dėmesį ir leido 
kanapes (marijuaną) vartoti ty- 

. rimo-tikslais gydant nuo glauco
ma ligos žmogaus akis.

Kanapių gydomos savybės bus 
tiriamos Howard . universitete, 
kur penkiasdešimčiai akių ligo
mis sergančių pacientų bus vie
niems duodamos vartoti mari
juanos kapsulės, o kitiems bus 
leidžiama ją rūkyti. . 1

- Apie 2 milijonus amerikiečių 
serga glaucomos akių liga. Ji 
pasireiškia, kai akies skysčiai 
savaime nebegali pasikeisti, kas 
ir priveda prie aklumo.

Be to sutartyje numatyta Is- 
fahare, į pietus nuo Teherano, 
statyti atominių tyrinėjimų cen
trą, .kur bus apmokomi Irano 

‘mokslininkai ir technikai.
Irano premjeras Amir Abbas 

Hoyeyda pareiškė reporteriams, 
kad “Atominės bombos mūsų, ne
domina. ‘ Mes: norime. išmokti 
branduolinės technologijos”.

Prancūzija oficialiai pareiškė, 
kad tos 'sutarties neliečia pre
zidento Fordo pastangos prikal
binti visas vyriausybes susilai
kyti nuo plutoniump eksporto 
atominei industrijai- plėsti, kol 
bus susitarta dėl tarptautinės 
kontrolės, kurių būtų uždrausta 
naudoti atominę medžiagą bran
duoliniams ginklams gaminti.

3 amerikiečai 
siekia Everesto į

KATANIANDU. — Trys ame
rikiečiai, norėdami atžymėti Ame 
rikos 2QG'metų nepriklausomy
bės sukaktį, nutarė įhpti į aukš
čiausią Himalajų kalnų Everes
to riršūnę,' tonnčią 29.1)28 pė
das aukščio. Jie jau jyra įlipę į 
26,200 pėdų .ąukštį,*'ltor pasista
tę palapinę-kelias dienas ilsėjo
si, bet jau spalio mėn:7 pajudėjo 
stengdaihiesi-pasiekti pačią auk
ščiausią Himalajų kalnų viršū
ne. .< L':

- 1

Jfrnmy Carter Playboy žurnalui padarė gana stiprius 
pareiškimus apie gražias moteris ir jų įtaką kandida

tė rtui 'prezidento pareigoms. Carterio motina pradžioje 
: buvo susirūpinusi, bet vėliau pareiškė, kad jis vis dėl

to ir ten pasakė teisybę. Ji patenkinta sūnaus daromais

t ir pats atsistojo vyriausybės l lapų pranešime kritikuojama 
[Priešakyje. _ < įprez. Fordo pastangos išlavin

ti Amerikos prekybos laivą ir 39 
jūreivius, kuris buvo sulaikytas 
Kambodijos karinių jėgų ir ku
ris buvo laikomas vienoje sa
loje netoli Kombodijos pakraš
čių. Esą, išlaisvinimo bei gel
bėjimo kovos trukusios 3 dienas. 
Iš "Amerikos pusės žuvo 41 ka
riuomenės karys, buvo pašautas

I
pi V J C.

Didžiausiame Tamasat univer
sitete jau kelinti metai turėjo 
gana didelės įtakos komunistuo
jantis elementas. Universiteto 
sienose buvo organizuojamos ko
munistų ruošiamos pakaitos ir 
sudarytos gana karingos akty
vių grupės. • Universitete -deši
niųjų studentų buvo didėlė dau-

Salvador ir Honduras 
susitarė siekti taikos

Žudynės Airijoje 
nesibaigia

Paminklas susirado
57 -i v*" C ■' ‘ ■

ČIKAGA-^1886
d.4 buvo' vykdomos 'darbinm^ų 

demonstracijos, kurios Vėliau iš
virto į riaušes- ir kuriose' ’žuvo 
7 riaušes malšinantieji policini^-’ 
kai. Jiems atminti buvo pastaty
tas paminktlas riaušių vietoje 
Haymaiket. aikštėje. Paminklas 
minėtoje aikštėj e išstovėjęs dau
gelį metų, buvo pagaliau net du 
kartu susprogdintas ekstremistų 
padėtų bombų. ' ' -

Paminklas buvo laikomas Či-

Latybų biuras Trečios apylinkės
HARVEY. — Patrick Billups 

bandė verstis visokiais bizniais,! 
bet-vis negaudavo iš Harvey bur- 
mistro lieidimb. .Tuomet, jis iš- 
nuomavo policininkui priklausan- 
tjrtrijų mašinų garažą ir pradė-

■ jų verstis lažybų -ir* visokių lo- 
f Simų) bizniu, pardavinėdamas lo
šimų bilietus.. > ’ -.. ■. -

> c*- y . A-- * • ’ • vy ■ -

Harvey, mero įsakymu, lažybų
. biuro' savini nkas P. Billups. poli
aijos buvo jau Trečią kartą suim
tas, apkaltinant jp prekiaujant 
be Tei dim o ir < neteisėtais loši
mais. . --

kandidatai

_ w BELFASTAS, šiaurinė Airi-j agOs policijos vyriausioje būs-
Centrinės Amerikos šalys Eltya- Belfasto mieste savo namuo- Itinėje, bet šiomis dienomis jis 
Salvador ir Honduras padarė Ise nakties metu bemiegant nu.

WASHINGTONAS.

pirmuosius praktiškus žygius į 
taiką susitarimu pavesti tarpi
ninkui savo 7 metus trukusį gin- 

.zxą, prasidėjusį 1969 metais “fut- 
• i L ' ix>lQ karu”. Argentinos diplo

matas, Alejandro Orfila, tarpi- 
ninkavęs šių dviejų šalių dery
boms, pareiškė, kad susitarimo 

- diena yra istorinė visai pietų 
Amerikai : El Salvador ir Hon
duras pasirašė 14 punktų sutar
tį, kuria baigiama nesantaika 
nuo karo, kai Salvadoros kariuo
menė trumpam laikui buvo oku
pavusi dalį Hondūro teritori
jos.

Kolumbo diena
ČIKAGA. —Kolumbo Ameri

kos atradimo diena Amerikoje 
'švenčiamą kiekvienais metais 
spalio mėnesyje, todėl ateinantį 
pirmadienį, spalio 11 bus užda
rytos mokyklos ir visos valdžios 
įstaigos. ’ Tą dieną paštas nebus 
pristatomas. ' Dauguma bankų, 
apie 80%, bus uždaryti, tačiau 
privačių biznierių tik 7% užda
rys savo duris.

žudyta senesnio amžiaus mote
ris ir jos. 34 metų amžiaus sū
nus, kurio žmona išsigelbėjo pa
bėgdama per langą. Įtariama, 
kad žmogžudystę padarė protes- 
tonų ekstremistai, kurie kaimy
nams sujudus pabėgo per namo 
užpakalines duris.

Pratęs Ryan liniją
ČIKAGAI. — Čikagos meras 

Daley, pasivažinėjęs spalio 6 
moderniausiu greitoje susisieki
mo traukinėliu, kuriam yra mies
to užsakyta 200 naujų vagonų 
ir kurie miestui kaštuos 61 mil. 
dol., pareiškė spaudos atstovams, 
kad Dan Ryan greitųjų trauki
nėlių linija turėtų būti pratęsta 
į pietų rytus ir į pietų vakarus.

Dan Ryan traukinėliais kas
dieną pravažiboja 135,000 kelei
vių. k , , . . ...

Carteris nenori
. pažinti McCarthy
Carterio vyr. būstinė prane

šė nepriklausomam kandidatui į 
prezidentus McCarthy, kad de

al i mokratų partijos kandidatas 
o-»Carteris atsisako turėti debatus, 

licijos akademijoje, Jackson ir j Kitaip sakant, Carteris nenori 
“pažinti” McCarthy.

ČIKAGA. — Trečios kongre- . 
sinės rinkimų apylinkės nuo de
mokratų. partijos kandidatu yra 
M. A. Russo, kurs 1974 m. buvo 
išrinktas į kongresą, o nuo res
publikonų partijos — R. Buike
ma. .

-Buikema tikisi nugalėti Rus- 
.sakydamas: “Aš neturiu boso 
Daley, kurs įsako daryti tai, da
ryki -tą”. ?.7 . .

Buikema sakosi esąs subalan
suoto biudžeto šalininkas. Gi 
Russo sakosi esąs stipriai konser
vatyvus ir jis yra priešingas 
abortams, nusistatęs prieš vai
kų vežiojimą į tolimas mokyk
las ir esąs mirties bausmės ša
lininkas.

susirado saU nauja ir tikriausiai 
nuolatinę vietą, tai, būtent, po-

Loomis gatvių kampe.

tektw J it p&tir&lė

Cartvrhi Iki Mo mot

- 3i

rfi|o« kandidatas 
4 kraity ir daro 
Mo valdymo pro- 

cventyti l»ia- 
. Tvo tarpu

Witter Monetalcr ctamokriti 
viceprezidento pareigoms, 
9*ne proffnovs peroiikimus.

Išvežamos bulvės
WASHINGTONAS. — i 

metais . viešpatavusi Europoje 
neįprasta sausra išdžiovino visus 
laukus ir net bulves, ir tos nega
lėjo augti. Europiečiai, neragavę 
anksčiau amerikoniškų bulvių, 
šiemet tiek jiems jos patiko, kad 
žada. Amerikoje išpirkti visas 
bulves. Spėjama, kad nemažiau 
20% Amerikoje užaugintų bul
vių bus išpirkta europiečių.

Ankstyvesniais metais Ameri
ka į užsienį išsiųsdavo,vos 
bulvių derliaus ir tai tik į 
nadą. Amerikiečiai mano, 
ateinančių metų pavasari

guma,- -bet Hėbhvo-^ergani-’ viėnas helikopteris ir apgadintai 
zuoti ir nesiėmė iniciatyvos- “ 
priešintis komunistų rengia
miems mitingams bei įvairioms 
protestų rezoliucijoms.

Praeitą . pirmadienį reikalai 
pradėjo keistis. Dešinieji studen
tai arba jokiai politiniai parti
jai nepriklausantieji mokslų ži
nių siekiantieji jaunuoliai ryžosi 
rustabdyti pamokų trukdytojus. 
■Jie atvyko į Bangkoko univer
sitetą mokslo žinių įsigyti, bet 
ne agitatorių kalbų klausyti. Su
sirėmimų pradžia kilo dėl ramy
bės paskaitų metu. Kai komunis
tai neaprimo, tai studentų dau
guma išėjo į koridorius ir gero- 
kia. apdaužė triukšmaujančius.

Komunistai studentai labai 
pasipiktino, kai patyrė, kad bu
vęs Tajaus karo jėgų viršinin
kas Thonam Kitikačomas, trem
tyje praleidęs trejus metus, grį- 
’ žo į Tajų. Jis pareiškė, kad ka
ro reikalais daugiau nebesirū
pinęs, įstojęs į budistų vienuo
lyną ir norįs pabūti su vyresnio 
amžiaus. sulaukusiu savo tėvu. 
Gen. Kitikačomas savo laiku bu-

Šiais (vo tikraisis Tajaus valdovas, bet

vienas karo laivas.
Manoma, kad toks pranešimai 

buvo paskelbtas politiniais sume
timais, norint pakeikti prez, 
Fordui. Sąskaitybos departa
mentas sako, pranešimas pa
skelbtas Atstovų Rūmų vyr. ko
miteto pastangomis, kuriam va
dovauja atstovas Fascell, ir-be 
departamento žinios.

Filmas apie 
prezidentus

Vėsus . _ _
Saulė teka 6:58, leidžiasi 6:28 .b'.rtwv®*

Ka- 
jog 
bus

prieš trejus metus maištaujan
tieji ir kelios darbininkų grupės 
privertė jį atsistatydinti ir iš
vykti į užsienį.

Lygiai prieš trejus metus kai
rieji universiteto studentai pa
varę iš krašto gen. KitikaČorną, 
o kai.dabar patyrė. kad jis grį
žo, tai vėl pradėjo kelti neramu
mus. Šį kartą pasipiktinimas pa
čių studentų tarpe buvo toks di
delis, kad jie pakorė du kairiuo
sius studentus, o po porą dešim
čių gerokai apkūlė. Tajaus po
licija nepajėgė studentų riaušių 
suvaldyti, todėl kariai pašalino 
premjerą Senį Pramoj ir sudarė 
kitą vyriausybę.

Policija, nepajėgusi baigti 
studentų riaušių, tai padarė, kai

' SACRAMENTO, Kai. — Pre
zidentinių rinkimų proga, bbmie- 
rai stengiasi pasinaudoti pripil- 
dant kišenis doleriukais. War
ner Bros., pasinaudodami situa
cija, išleido filmą apie visus 
Amerikos prezidentus, kurioje 
je pagrindinė, mintis sukasi apie 
Watergate skandalą, privertusį 
prez. Niksoną apleisti prezidetn- 
tūrą.

Filmas pasirodys daugumoje 
Amerikos filmų teatruose spa
lio pabaigoje, ir todėl manoma, 
kad tuo filmu norima pakenkti 
respublikonams.

Kolumbijos potvyny

• L Mažumos Amerikos 
laikraščiuose

New Yorke esančios žurnaliz- 
mo bendrovės surinktomis žinio-typrie universiteto atvyko gink- 
mis, visos Amerikos laikraščiuo
se mažumos tarnautojų bei žur
nalistų tarpe sudaro tik 3.8%. išvaryti į sporto aikštę ir su- 
čikagos Sun-Times mažumų dir-| guldyti ant žemės. Policija yra 
*&a 13% risų tarnautojų, The f pasiryžusi nustatytitikrusriau- 
Daily News—11.8% ir Chicago šių kėlėjus ir sudaryti sąlygas 

y universitete mokytis.

luotas kariuomenės dalinys. Visi 
maištaujantieji studentai buvo

PEREIRA, Kolumbija. — 
Smarkiai audrai su tropikiniu 
lietumi pralaužus Otun upės 
tvenkinį staigiam potvyniui už
liejus Pereiros miesto lušnynU* 
58 prigėrusių žmonių lavonai jau- 
surasti, bet prisibijoma. kad 
daug žuvusių tebėra apnešti upės 
dumblu. Tvenkinys smarkios 
audros buvo pralaužtas pačiame 
vidurnaktyje žmonėms bemie
gant. Potvynio pasekmėje dau
giau kaip 500 žmonių liko be pa
stogės. Staigi audra su liūti
mi užėjo po sausros, kuri tęsėsi 
keletą mėnesių.

5^%;

— Galite ramiai savo namuo
se miegoti, — pareiškė naujai 
premjeras. — Niekas į jūsų pri
vačius namus nasimrŠ.
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jo dienų, kai jis įstojo į .stribų kalbą verčia Požėros poemas.-*- piktai rusų kalba riktelėjo 
(civiMai padėję kariuomenei Prieš grįždamas | Vilnių^ po-t ^oėfas, ~ "Tamara, esate ne
kovoję prieš partizanus )bata etas pasikvietė Ritą į restora-|gana inteligentiška mokyti ma 

ne, kaip elgtis su užsieniečiais. 
Aš esu daug daugiau patyręs 
už jus ir aš niekuomet nepada 
rau klaidų. Tamsta kiekvienu 
savo žodžiu daro te klaidas. 
Tamstos elgsena kompromi-

Iš snaudos išėjo seniai laukta 
prof. dr. Vandos Sruogenės kny
ga “ :etuvos Steigiamasis Sei
mas”. Vliko bei Tautos Fondo 
leidinys, 1975 m. kaina 6.5 dol. 
Gausiai iliustruota, 262 pusi.

Leidėjai savo pratarmėje ga
na ryškiai apibūdino šio leidi
nio tikslą:

“Kai per aukas ir pasišventi
mą Vasario šešioliktosios Aktas 
buvo paverstas valstybine rea
lybe. I ietuvių Tauta demokra
tišku būdu išsirinko Steigiamą
jį Ss'm ’ ir, perdavusi savo su
vėrę i nės teises, jam pavedė 
tvark; ti visą valstybinį gyveni
me

Ši eimo atliktiems darbams 
aptari i, nušviesti bei išryškinti

vos ir nepriklausomos valstybės 
buvo sukurta, kas laisvės žydė
jimo metais buvo atsiekta.

Boną. Už Savo vėliau paiašy-' ną pietų. Nors jai! daug vais
tas poemas apie šias kovas, pa rų jie abu buvo praledę Vieš- 
gal sovietinę terminelogiją jbuty, bet šį kartą Rita pietų 
“su banditais”, už šlovinimą neatėjo. Tai buvo poetui dide- 

! sovietizacijos, ypač žemės ūkių lis ir nelauktas smūgis iš riio. 
kolektyvizacijos, Požėra gavo, terš. Labai susinervinęs ir ne- 
Stalino vardo literatūros pre- bespėjęs papietaiiti, Požėra iš- 
miją.

Sovietiniam rėžimui atsida
vę poetai ir kiti rašytojai savo' , . ... .. . ..
... . .- • > - . ' . .. į tų kupė ir dar turėjo stoti į ei-literaturme kūryba vare . ........ ,
džiausią sovietizacijos propa
gandą. Požėros gyvenimo bū-

Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje 

KAZYS KARUŽA

Einame toliau naujamiesčiu. Gražios, plačios ir tie
sios gatvės šonuose prisodinta medžių, lyg eitum alėjo
mis. Nauji namai moderniški ir yra skirtingi nuo seno

skubėjo į šfotį. čia patyrė jis 
kitą smūgį* kai negavo minkš
tasuolio vagone tik keturių vie

ne. hk. I“8’ beA,n vės pastatų, daugiausia dviejų aukštų, puikūs pastatai, 
prdšau susičiaupti, jeigu Ta- uz jų žaliuoja daržai ir sodai. Viskas tvarkingai priziu-

Praėjo daug metų nuo to lai
ko, Steigiamasis Seimas gerai 
ir garbingai atliko savo uždavi
nį. Per tuos metus priaugo dau
giau negu dvi kartos, o Seimo 
darbai eina užmarštin. Kad jie 
nedingtų istorijai, ir yra vie
nas šio leidinio uždavinių. Be to, 
jo paskirtis yra prisidėti prie pa
stangų, kad Lietuvo ir jos byla 
neliktų svetima naujai priaugan
čioms kartoms. Pirmiausia 
joms reikia pažinti nepriklauo- 
somos Lietuvos valstybės poli
tinio gyvenimo įvykius, žmo
nes, pajusti Lietuvos demokra

to meto mūsų tautos subrendi-1 tijos dvasią, Lietuvos politinės 
mą iki šiol nebuvo išleistas joks > demokratijos tradicijas ir for- 
dide'nės apimties leidinys. Į mas,- ko Lietuvoje okupantas' ne-

I ietuvos okupantas niekina,1 leidžia. Tdinš spragoms užpil- 
griauna ar slepia visa, kas lais-: dyti ir skiriamas šis leidinys.”

■ess

Dar vienas pasauliui priminimas

i lę prie bilietų kasos.
Išėjęs į peroną prie pirmos 

das ir elgsena rodyte rodo, kad, klasės vagono jis pamatė susi 
sovietinėje klasių kovos herar- kūrusią žmonių grupę. Ten pas 
chijoje, poetai bene bus iški- tebėjo juos kitaip apsvilku- 
lę į pačią klasinę viršūnę. Knygius, kitokius lagaminus it tarp 
goję rašoma, kad Požėra pri-'jų labai patrauklią, brangiais 
klausė pačių riebiųjų katinų kailiniais ir laisvai angliškai 
klasei, kurie specialėse krautu kalbančią motermį.Ta buvo Ame 
vėse galėjo gauti pirkti ko tik’rikos lietuvių turistų būrys, ku 
širdis nori, nes jam nekuomet riam vadovavo inturisto atsto- 
netrūko pinigų. Visuose Sovie vė, KGB tarnautoja. Tokiais va 
tijos bankuose jam buvo atvi- dovais skiriami labai gerai pa
ras kreditas, privilegija bau do ruošti pareigūnai. Šita turistų 
tis minkštasuoliais vagonais, grupė važiavo į Vilnių.
keliauti į užsienį ir kt. Dėl sa 
vo garso, socialinės padėties, 
literatūros ir gražios išorinės 
išvaizdos, Požėra buvo didelė 
moterų silpnybė ir jo seksua
linis pomėgis tuo naudotis, vai 
dino didelį vaidmenį. Tai nau 
josios klasės saliohų liūtas ne 
tik Vilniuje, bet ir Maskvoje, 
Leningrade, Soči, Jaltoje ir ki
tur. (Kartą mūsų poetas Jonas 
Aistis Draugo diennašty rašė: 
“Rusų poetas Majakovskis, sa
vo literatūra daug daugiau tau 
tai žalos padarė negu Deržins- 
kis” — cituota iš atminties)

! Požėros poemos buvo verčia-

reta ir matosi aukšta kultūra, nesr kaip žinia, vokiečiai 
yra labai darbštūs žmonės, kaip žemės ūkyje, taip ir. sta
tyboje, pramonėje. Kiekviena įmonė žavi keliautojus, , 
ypač svetimšalius turistus. Nors miestas išsiplėtęs, bet 
prarponės įmonėmis nepasižymi. Jame gyvena žmonės, 
kurie dirba už 50 kilometrų Hannoveryje ir kiekvieną 
dieną važiuoja automobiliais, autobusais ir traukiniais, 
o vakare grįžta į Stadhageną. Kodėl aš rašau daugiau 
apie šią vietovę, o todėl kad čia prie šio miesto buvo įsi
kūrę pabėgėliai pabaltiečiai, kurie už 3 kilometrų nuo 
miesto gyveno Meerbecko kaime, jų tarpe virš .700 žmo
nių lietuvių, čia toliau noriu paaiškinti apie Stadhageną 
ir Meerbecko kaimą.

Stadhagenas — Prieš 32 metus, t. y. 1945 m., rodos 
gegužės 5 d. baigėsi II-sis pasaulinis karas. Šalia Stad-

Rašo JUOZAS AUDĖNAS
“ F^sa” svet miesiems" — 

romanas apie sovietinį poe
tą. (Truth is for Strangers, a 
Xov'-I About a Soviet Poet, by 
Efrrri.tx Ševela). Pagrindinė te 
ria knygoje — raudonųjų karas 
su Lietuvos partizanais.

■ . jis pasakojo ;.
’ .- ->s — Efra’m Sėvela. giniij inds.' Apie tai jė-parašė knygą f su- 

Mask-.oje. Jis. kaip karinis korespon- sitarė,- kad ją anglu kalba išleis Doub 
deiL .j ouvo su sovietų kariuomenės leday leidykla. Knyga neseniai pasi- 
dil n a kovojusiais su partizanais rodė ir čid ■ duodama jos apžvalga 
Lie“rijje. čia jis praleido! 7 metus, o...,*- .*
sudari pažintis su visa Vilniaus poli-1 Poetas. Stalino laureatas Al
tine kultūrine rusą ir lietuvių girdas Pbžėfa yra pagrindinis,_______  _ ____ _____ c,_t

įS? kalbėti^^Un^Sėtu Ef UK-inano herojus nuo gimnszis-jžo į Maskvą. Dabar jis į rusų

/Simas Maskvoje, drauge su kitais 
žydais badavo, demonstravo ir kitais 
būdais reikalavo leidimo išvykti i Iz
raeli,

1972 m. pavasari atvykęs i New 
Yorką.' Efraimas ieškojo lietuvių ir 
jam, buyo. nurodytas VLIKas. Vliko 
valdyba, iškaitant ir šių eilučių au
torių kaioėjosi sū svečiu apie 4 valan 
das ir tik apie Lietuvą. Svarbiausia, 

_ < pasakojo apie kovas su partiza-

mos į kitu tautu kalbas. Jas' - 
skaitė net trečios kartos Amėri 
kos lietuviai. Požėra svečiavo
si Maskvoje pas komunistą Jo 
ną Šimkų, buvusį lietuvių kai 
bos mokytoją . vienoje Kauno 
gimnazijoje. Jis buvo vedęs žy 
dę ir dar prieš kartą išvažiavo 
į Maskvą. Sovietų saugumas jį 
palaikė šnipu, stumdė po kalė 
jimus ir, pagaliau, 20 m. ištrė
mė Į Sibirą. Atlikęs bausmę, 
su žmona ir dukterim Rita grį

for different
f

People want different 
things from a college 
education.

But they all agree 
on one thing. It takes 
more than brains to 
get a diploma.

Whv not make the 
burden a little easier. 
St-art buying U.S. 
Savings Bonds now.

Bonds are a depend- 
able way to build a 
college fund for your 
children. And an easy 
way to start saving 
them is by joining the 
Payroll Savings Plan.

now with U.S. Savings 
Bonds. They just might 
let your kids spend more • 
time studying and less 
time working to stay in 
school—whatever they

Užėmęs savo keturių vietų 
kupė, Požėra, pasišlakstęs kve 
Palais, nuėjo į valgomąjį va
goną, kuriame jau buvo'lietu
viai turistai ir jų palydovė 
Tamara* nesutikus poeto įleis
ti pas turistus. Požėra pasisa
kė esąs poetas — laureatas ir 

. jo va/das ir paveikslai’ plačiai 
žinomi ne tik visoje Sovietijo- 
j-e, bet ir tarp Amerikos lietu
vių. Tamara kapituliavo. Ji su 
pažiįjdirio turistus su poetu. 
Turistė Joannė Mage (buvusi 
Mažeika) pribėgusi prie Požė
ros, spaudė jo ranką ir pasisa- 
kė, kad jį (poetą) pažįstanti 
nuo tada, kai jis prieš dvej is 
metus Pittsburgh skaitė savo 
poeziją, Ji ruošianti disertaci 
ją apie Lietuvos poeziją ir no- 

, tinti su juo-apiė”fąi pasikalbė 
' [i. Ji esanti iš Čikagos, litua

nistinėje mokykloje dėstanti 
' lietuvių kalbą.

Kai Joannė sfl Algirdu susė
do prie yiėfia stalct f tai tuojau 
savo žvilgsnįį atkreipė Tamara. 
Ji, paprašiusi dėmesio, pasakė 
suprantanti ekskursantų, rūpės 
tį pasikalbėti su poetu? bet; jis 
esąs pavargęs. Todėl ji norinti 
dalyvauti pasikalbėjime. Klau 
skite angliškai, o aš jam iš
versit! rusiškai, jjp atsakymus 
jums atsakysiu anglų kalba.

Pirmoji paklaušė, ■ ar jis Ve
dęs ir ar turi vaikų, šis pa
klausimas visus gerai nuteikė, 

j Toliau ėjo klausimai —į- ar tu- 
I ri namą, autofiiobilį, kaip jie 
i brangūs* PO šitokių it pana- 
. šių klausimų Tamara leido 
jiems su Požėra kalbėtis lietu 

! vįškai. Kad pokalbininko ne- 
! nuvarginus* ekskbfsBHtai su- 
i tarė klausti tik po vieną kar- 
į tą. Pirmoji prabilo Jdannė: 
i “Prašau ponas Požėra pasaky 

f i mums, ar tiesa, kad Sovietų 
Sąjungoje nėra laisvės kalbė
ti ir, kad artistai ir rašytojai 

i išreiškia ne savo idėjas, bet 
I tas, kurias jiems leidžia komu 
! nistų partija? “Tai pasakiusi 
Joannė maloniai nusišypsojo, 
o jos pilkos akys sužibėjo, ma 

inydama jam pasakius kompll- 
: m on fo

msia -vertini savo darbą”.
Pasidarė visiems nejauku. 

Taniaia nutilo. Algirdas alsa-. 
kinėjo į daugybę klausimų 
apie ūkio augimą, švietimą,! 
sveikatingumą ir kt. Bet visa 
tai, ką jis sakė, buvo netiesa. 
Lietuva išgyvena didžiausią 
tragediją. Požėra tai labai ge 
rai žino. Antra vertus, manė 
jis, o kodėl turi būti sakoma 
teisybė. Juk tai būtų druskos 
pylimas į žaizdas. Kas iš to lai 
mėš?. Lietuva? Lietuviai, ku
rių taip maža beliko savo že
mėje? Kurstyti kitą sukilimą? 
Suerzinti žmones savižudybei? _ ..... ...
Tegul sau tai daro kas kitas, jhageno miesto, pietų pusėje už 8 km., buvo įrengtos po- 
bet nė Algirdas Požėrą. Jis my žemy ginklų gamybos įmonės (po kalnais). Jose dirbo 
Ii savo žmones. svetimšabai, bet daugiausia prievarta atvežti lenkai ir

Joanne davė jam kitą klau- Vgjįau Mussolinio karo belaisviai. Buvo griežtoje vbkie-
beklansti. Ji savo klausim, pa-|cn» kanuommenes sargybinių priežiūroje. Jie saugojo, 
kartoijo ir angliškai, kad‘žino kad svetimšaliai neišsprogdintų karinių fabrikų ir kitų 
tų ir Tamaua. Ji klausė: “Pas-1 įrengimų. Taip sakant, juos laikė kaip kriminalistus 
Rūtiniu melu Vakarų spauda,1 kalinius ir prievarta vertė sparčiau dirbti Trečiojo Rei- 
ypač pabaltiečių išeivijos laik,cho karo mašinai. “Karo mašinos turi riedėti perga- 
raščiai, skleidžia siurpulmgas ;geį įgįkas dirbo ne vokiečių naudai, neš apsupo^ vi- 
žimas apie tai, kas tuoj po Ant sa Vokietija alijantų kariuomenė, visa vokiečių valdo- 
tavoje. Atrodo, kad rusai Lie-'ma musl° te«tonja vis mažėjo, juos apsupo, ir paga- 
tuvoje vykdė masines žmonių-hau buvo priversti kapituliuoti. Aš su šeima ir kitais 
žudynes, kokias maždaug tuo lietuviais pakliuvome j šio ugnies žiedo apsupimą t tarp 
pat metu prancūzai pateisino'Liubeko ir Hamburgo, per fronto mūšį patekome į Ham- 
Alžyre, kad numalšintų Lietu burgo degantį miestą, kuris buvo bombonešių sUgriau- 
yą, priverstų ją pasiduoti, ka^^ paskendęs dūmuose ir Ugnyje. Kai vokiečių kąriuo- 
ji pra ado .autonomiją. Kiek|irien^ kapituliavo prieš alijantus, visi svetimšaliai išėjo 
klystu, ponas Požėra, jūs tada Į laisv§-,^P^.6 belaisviai is pramones minėto - centro 
buvo suaugęs ir žengėte savo 
pirmusius kūrybos žingsnius. 
To meto Tamstos poemos yra 
pašvęstos klasių kovai ir ko
munistų narsumui. Todėl jos 
.iki tam tikro laipsnio atvaiz
duoja tuos įvykius, nebent -vi
sa tai yra priešų melas. Tada 
jūs rašėt apie jaunas lietuvai
tes* einančias į mirtį aukštai 
iškeltom galvom. Ir tai buvo 
po karo, taikos metu. Prieš ką 
još stovėjo ir kas joms grasi
no? PaJdausėja palietė patį 
nervą, kuris giliai ir atsargiai 
buvo slepiamas nuo Vakarų. 
Prieš paklausdama, Joannė iš 
anksta pasakė kad jei poetas 
dėl kai kūrių sumetimų į tą 
klausimą nenorėtų atsakyti* 
gali neatsakyti.

Baigusi klausimą, Joannė žiū 
rėjo Požėrai į akis ir laukė at
sakymo. Išklausęs ilgą paklau
simą, Algirdas automatiškai 
palenkė galvą. Dieve, kaip aš 
galiu pasakyti jai tiesą? Nega
lima* kas toliau? Vėl melas? 
Kas paskatino mane rašyti tas 
poemas? Nei Joannė, nei enti- 
gfantų spauda nežino nė de
šimtos tiesos dalies. Tai būtu 
baisu apie tai kalbėti, po dvi
dešimties metų atverti žaiz
das, nors apie lai jis žino la
bai daug.

(Pabaiga sek. Akimirkų nr.)

stock

Buy U. S. Savings Bonds r t pay * -h-i b-M te mat™^
T« (4% tlte «*te yter).

'men ta. ¥
Tas klausimas Algirdui he- 

■ buvo naujas. Visi užsieniečiai 
apie tai klausinėja, o jam daug 
važinėjusiam po Užsienius teko 

; atsakinėti. Žiūrėdamas į pil- 
kas Joartrtės akis, Požėra tėviš
kai atsakė, kad Hk socializmas 

I duoda artistams pilną laisvę. 
Tačiau ką jts kalbėjo apiė li
teratūrą ir meną, kiti turistai 
nedaug ką suprato. O Joannė 

. atsiliepė taip: “Jūs martęs nė- 
' įtikinote“. Kita sena moteris 
angliškai pasakė, kad panelės 
Mage atsiliepimas buvo neta
ktiškas.

4 = •» t ■ f

Tamara, nieko n&mpfatusi, 
bet labai susinervinusi, staiga 
pašoko ir pasakė, kati mes ne 
duodame sžvu sveėitrf paVflb 
lo ti, o jmsikathėjinMr* galėsi
me tęsti Vlhttnjr.

Be sure

> .r. a

Lehkai iš Stadhageno apsigyveno Meerbecko kaime, čia 
trumpai nurodysiu priežastį, kodėl jie ten apsigyveno 
ir kaip vėliau įsikūrė pabaltiečiai Meerbecke. Taip pa
sakoja vietos žmonės: ‘J ’ . - į

Vienerius metus prieš Kapituliavimą vokiečių žval
gybinis lėktuvas ar priešlėktuvinė patranka pašovė ame
rikiečių bambonešį, kuriame buvo gal 10 lakūnų, kurie 
nukrito Meerbecko kaimo pievose, pietų pusėje. Kaimo 
ūkininkai subėgo su lazdojms ir tuos lakūnus negarbin
gai užkasė į duobę pievoje. Bažnytėlės klebonas neleido 
jų palaidoti kaimo kapinėse. Taip mums aiškino vieti
niai gyventojai ir Mussolinio belaisviai.

Pasibaigus karui, lenkai pranešė anglų kariuomenei 
apie lakūnų tragišką žuvimą. Anglai tuojau iškvietė 
amerikiečius, kur iškasė karių palaikus. Supyko anglai 
ir amerikiečiai ant vokiečių ir davė įsakymą per kelias 
valandaš pasišalinti iš kaimo. Jie buvo priversti su visu 
turtu išsikelti į gretutinį kaimą, šiame kaime leido įsi
kurti lenkams darbininkams? kurie atvyko į kaimo tro
bas ir čia apsigyveno? bet jie po karo tūrėjo grįžti į Len
kiją. Palikdami kaimą, išdaužė namų langus ir duris. 
Viską sujaukė, kas buvo gražu ir tvarkinga. Tai lenkų 
velniškas kerštas. Po jų ten atvyko ir Musolinio karo be
laisviai ir buvo įsikūrę laikinai Praslinkus keliems mėli, 
po karo pabaigos, anglų karuomenės vadovybė davė įsa
kymą iš apylinkių pabėgusiems pabaltiečiams įsikurti 
Meerbecko kaime, kurių buvo apylinkėse apie 3,000 žmo
nių. š

Kaip minėjau anksčiau, aš su šeima pabėgau nuo 
raudonojo siaubo iš Lietuvos, pravažiuodamas rytų Vo
kietiją, Sudetų kalnus; Čekoslovakiją (Bryną), nuva
žiuodamas arkliu pakinkytu vežimu į Austriją. Kapi
tuliavus Rumunijai' ir Bulgarijai prieš Rusijos armiją, 
vėl grįžau per Čekoslovakiją pro Pragą į vakarų Vokie
tiją, kur apsigyvenau Maklenburge, o prasilaužus rušų 
armijai pro Sietiną, pasukau arkliais į Liubecką ir at
vykau su šeima į degantį Hamburgą. Laikinai apsigyve
nau Blankanėzėje, o vėliau išvykau ir apsigyvenau prie 
Bremeno Durkerdeno kaime, kuris yra arti Vėzerio 
upės. Jos apylinkėje gyveno pabėgtisių lietuvių apie 200 
žmonių. . , , ’

Vėliau buvo įsakymas visiems pabėgėliams keltis į 
stovyklas, kurias steigė Anglijos karo vadovybė. Iš vi
sos apylinkės lietuviai skirstėsi iš kaimų ir grupavosi į 
stovyklas. Vieni važiavo į Hamburgą, Osnabrucką, o 
kiti į Meerbecko stovyklą, esančią 76 kilometrų atstumo 
nuo Hannoverio. Visi lietuviai išvažinėjo, o aš likau vie
nas gyventi* toliau su; šeima Durverdeno kaime, nes bu
vau sunkiai susirgęs; Mano žmona susirūpino, kad visi 
lietuviai išvažiavo, o likome mes vieni kaime. Ji nerimo 
ir ieškojom kur nors persikelti arčiau prie lietuvių,' nes 
ji girdėjo, kad įsikūrė lietuvių? estų ir latvių pabėgėlių 
Meerbecko kaime. (Bus daugiau)
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Trečiadienį, spalio 6 d., popie
tę Pranas ir Algirdas Bražins
kai trumpam laikui buvo užėję 
į Naujienas, kad galėtų susipa
žinti su laikraščiu, kuris sten
giasi informuoti Amerikos lie
tuvius apie didžiąją šių dviejų i 
lietuviu odisėją ne tik pačioje 
pavergtoje Lietuvoje.

Dr. Kazys Bobelis, Alto pirmi
ninkas, pranešė, kad Bražinskai 
galėtų ir norėtų užsukti į Nau
jienas ir pasimatyti su žmonė
mis, kurie kiekvieną dieną pa
ruošia dienraštį ir informuoja 
lietuvius ne tik apie jų pasku
tinių metų rūpesčius, bet ir ki
tus lietuviams svarbius dalykus.

— Dienos metu rųes visi esa
me užimti laikraščio paruošimu, 
bet mielai sutiksime kovotojus 
už Lietuvos laisvę, — Alto pir
mininkui buvo atsakyta ir pa
prašyta, kad Bražinskai užsuktų 
į. Naujienas. Juos atvežė jų pa
lydovas Jonas Balčiūnas.

Pranas Bražinskas, nedidelis, 
kresnas, kelionių išvargintas, 
bet labai gyvas ir greitai besio
rientuojantis . žmogus įžengė į 
Naujienas. Kartu su juo atėjo 
ir jo sūnus Algirdas, daug už 
jį aukštesnis, gražiai nuaugęs 
jaunas vyras.

Atėjome į Naujienas padėko
ti už visas tas žinias, kurias apie 
mus skelbiate, — pareiškė Pra
nas Bražinskas, tiesdamas rant- 
ką redaktoriui Gudeliui, admi
nistratorei Kristinai Austin, re- 

_ daktčriams Pranui Lukui ir Vac
lovui Phičui. Norėjo sutikti 
Pronskų,- bet jis buvo išėjęs.
. —Iš kur pramokai angliškai 
rašyti? — ponia Austin paklau
sė jaunojo Bražinsko, kuris iš 
Turkijos jai paraše kelis laiškus. 
'■ .Būčiau galėjęs lietuviškai 
paisyti, bet norėjau rašyti an
gliškai, kad galėčiau pasimink- 
liiiti kalboje, — pasakė Algir
das, dėkodamas už Turkijon siųs
tas Naujienas;. >
; ?— Bet kur angliškai pramo
kai.?. — jam buvo - -pakartojo 
klausimą.
r — žinote, Turkijoje praleido
me seseris metus, — pradėjo aiš-

• kinti Algirdas, — tai veltui lai
ko neleidau. Mokiausi turkų kal- 
bos ir. angliškai.

. —Turkijoje turkiškai moky
tis —gera vieta. bet Turkijoje 
angliškai mokytis kažin ar pa
tartina...

? - — O vis dėlto aš ten neblogai 
angliškai pramokau, — tęsia Al- 
girdas. — Kai nuvykau į Ameri
kos- ambasadą/ ir norėjau paaiš- 
įkinti ambasadoriui, kuriais su- 

. jmėtimais mes čia atvykome, tai 
/pastarasis .tuojau pasikvietė ver- 
""t, . T -V - -r- .'V _■

jingame kelyje j galutinę laisvę 
Turkijoje, Italijoje ir Venecuo- 
loję. Tas ilgasis laisvėj kelia1'

fėją, bet netrukus jis įsitikino, apsivainikavo galutine pergale, 
kad vertėjas jam visai nebuvo [mums pasiekus laisvūs’Ameri- 
reikabngas. Aš galėjau su juo,kos krantus. Mes tikime, kad 
lengvai angliškai išsiaiškinti yi- tūkstantinė minia sugužėjo į

Kuwlmcnai Izraelyje 

ruošia demonstracijas

TEL AMV. — Naujos aist
ringos demonstracijos prieš Iz
raelio okupaciją Jordano upės 

giatės šia pergalė ir padėsite vakariniame krante prasidėjo 
mums ją įtvirtinti, nes Mask- pirmadieni? Hebrone, kur jau 
vos spaudimo grėsmė, persekio
jusi mus šešerius metus, dar to
li gražu nėra praėjusi.

___ ___ _ _ w Už didžiulę moralinę ir mą- 
Rašiau antiškai Ir jam terialinę pagalbą, suteiktą mums

■ į sunkiame kelyje f laisvę,
* TF-fc 51 • V W J

O kai perskaitė,-tai pasakė, 
kad gerai parašyta... Jis viską 
suprato, jam vertėjo nereikėjo... 
Tai matote, anglų kalbą man bu-1 
vo naudinga.

— O kaip su turkų kalba? — 
jo paklausėme.

— Pramokau ir turkiškai, —' 
atsakė Bražinskas. -— Ne tiktai 
?aliu kalbėti,, bet turkiškai ga- 
’iu ir rašyti.

— O kaip tėvas?
— Tėvas kalba turkiškai, bet 

iam rašyti sunkiau.
Bražinskai apžiūrėjo Naujie

nų spaustuvę, pasisveikino su 
rinkėjais, laužytoju ir kitais tuo 
metu dirbtuvėje buvusiais nau- 
jieniečiais ir išskubėjo.

Dar kartą padėkojo už teikia
mas žinias ir administracijai už 
Turkijon siųstas Naujienas.

— Mes dar susitiksime, — 
pareiS^ė abu Bražinskai atsi
sveikindami. — Mes ir vėl grį
šime į Chicagą, o dabar turime 
skubėti į aerodromą ir vykti. į 
New Yorką.

Atsisveikindamas Algirdas dar 
pastebėjo:

— žinokite, kad Naujienų re
porteriui atsakiau pirmuosius 
klausimus... New Yorke buvo 
suruošta spaudos konferencija. 
Ten nespėjo tėvasbaigti mu- 
.dviejų pareiškimą, jūsų reporte
ris Jonas Gaidys pirmas ir pa
klausė čia visiems svarbaus, bet 
mums tokio aiškaus klausimo, ] 

-į kurį aš jam. ne tik noriai at
sakiau, bet ir pakomentavau... 
.Tikiuosi, kad netrukus ir vėl . pa
simatysime. — pareiškė t abu 
Bražinskai, skubėdami į O’Hare.

y Reporteris

Bicentennial Ženkliukas Ir P. Ford
jyLškkii ženkliuką galėsite tenai 
įsigyti, (iros'geras orkestras, 
veiks baras ir liūs dan įvairiau 
siu kitų įdomybių.

%

sus jam rūpimus klausimus. Ne
žinau, kokia yra ta mano anglų

i kalba, be mudu susikalbėjome...
O kai viską išsiaiškinome, tai 
ambasadorius paprašė, kad aš 
am parašyčiau bendrus mudvie-į 
ų kalbos bruožus... Padariau ir* 

’.uos. ' 
teikiau.

Bražinskų padėka 
Balfo pirmininkei 
p. MARIJAI RUDIENEI

Mes, Pranas ir Algirdas Bra
žinskai, su gilia pagarba dėko
jame Jums, p. Marija .Rudiene 
ir p. Antanai Rudi, už daugkar
tinį lankymą mus Turkijoje, rū
pinimąsi mūsų likimu ir aktyvią 
pagalbą š. m. birželio, liepos, rug- 
piūčio mėnesiais ilgame ir pavo-

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

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

Įdomi kovga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki- 

: tas tremlies vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu
site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

173b' So Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N«o|l»n0M galim* gauti puikiu knygy, kurio* papuo) bat koki* 

knygų «einfa ar lantvna.
Alaktandra* Pakatnilkls, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienu 

atsiminimai ir įvykių bei vietą aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina S5.

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

Dr. Kazy* Grlnhi*, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 
fiala viršeliais. 336 psl Kaina S6.00. Minkštais virš.

Prot. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO- 
RIJA, I dalis. 208 psL. Įrišta — S3.00, minkštais vir
šeliais — £2.00; H dalis, 225 psL įrišta — $3.00. mlnkš- 

r bris viršeliais ___ :-------------------  —
Hanrfkas Tome* —

Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl„ kaina S6.

P. KatlOna*, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima J
170 psL--------------------------------------------------------------M0°

M. Gudai!*, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 232 
puslapiai - ____________ S3.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto Išlaidoms.

NAUJIENOS,

Gm- 
$5.00

_____________ _ <700
Tamaiawkx, LIETUVUKASIS PAMARYS.

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

arti pusės Jimto metų, kai ne
santaika tarp žydų ir musulmo
nų nesibaigia, musulmonai sek- 
madzenį friseržę j žydų sinago
gą ją visaip išniekino ir sudau
žė. Susirėmimuose 60 arabų su-

_ v; „ Į žeistą, Arabai iš sąvo pusės kai-slerns Balfo znroem, siunuume d koMenM_
nuonrai hetuviSz, ac.u. _ toriai, šęsdaoū savo Yom Kippur 

Vardan tos Uetuvos vienybė metinę švęntę išniekino musul- 
x - ' monų šventąją knygą Koraną

. ir Abraomo kapą. »
Pranas ir Algirdas Bražinskai '

• j Abraomą kaip žydai taip ara- 
Chicaga, . Lai labai gerbia ir savo tėvu va-

1976 m. spalio 4 d. dina
Betty Ford

problemoms bei uždaviniams 
nekaip f>rez. Fordas, nežiūrint, 
kad Carteris priešinai konstitu 
ciniain priedui* kuris draustu 
daryti abortus. Prez. Fordas pri 

i taria konstituciniam 
• kurs suteiktu te*s

*

priedui, 
suteiktų te»s vn’<'ijoins 

suprasti abortų reikalus — už
drausti ar leisti.

j Katalikų grupė, kuri įsitiki
nusi Į teisę gyventi, mano, kad

į Dvi katalikų grupės 
remia Carterį

svarbus abortų kataliku bažnytinės vadovybės 
klausimas suskaldę pačius ka- priešabortinė veikla padaro 
taliktis šiais prezidento rinki Amerikos prezidentinio rinki
mo melais. \ ieni katalikų re-lnio kampaniją vienapusiška, 
mia -prez. Fordą, kiti gi jau j _

į Bendrovė giriasi
Į Johnson Wax bendrovė pa
sigyrė, kad ji jau daugiau ne- 
1 bevartojanti prieštaraujantį ir 

*! kenksmingą fluoro anglies mi 
Hšinį bei dujas, gamindama vi 

šokius purškiamus antisepti
kus. j v ,

.Ankstyvieji Johnson Wax

Katalikams

mia prez. Fordą, 
pradėjo remti Carterį. I ’

Katalikiško Notre Daine i 
universiteto grupė pasiskelbia | 
remsianti demokratų partijos 
kandidatą į prezidentus JiminyĮ 
Carteq; nes jis neturįs “kata-į- 
likiškų sunkumų” savo abortų Į. j 
klausimu užimtoje linijoje. Gi 
Vašingtono D. C. Romos kata
likų grupė, Virginijos priemies
čių ^ventojay sako, jog jie pri bendro^ aerosol purškiamie

• Puerto Rico sala ir valstija

K

K

£

INSURED

CHICAGO, ILLINOIS £XC3 
Phone: Vbgi^Zs. 7-774?

PASSBOOK 
SAVINGS,, 
the best way to ularty!

our savings .
CERTIFICATES

73404.EARN UP TO /o

2212 WEST CERMAK ROAD

Pxrsa Kazanacsxas. Pmident
HOURS: Mon.Tue.Fri.S-4 Thur.9-3 Sat. £-3.

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

WITH REPAYMENT įgj 
TO AT YOUR INCOM®

___ _ , adj:

ji gaminiai gadino, kenkė ir 
keitė atmosferos orą, pasak 
chemiku bei daktaru, c v-

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di-

UNIVERSAL£

r

siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomene ir parūpina fondus namams įsi-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

Programos yedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W. 71 St., 
•Chicago, Ill. 60629 Tel. 778-5374.

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1809-1959) metą 

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

Knygoje aprašyta pirmas Cbicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinrų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 1800 So. Halsted St Chicago, UI 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

įsteigta 1923 metai*. TEL. 421-3070

Įstaiga* pietuose kiemai automobfliama pastatyti.

Norintieji Šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money
Orderi ■ , ' . ’/i DM1

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So, Halsted St, Chicago, DL 60608

Nauja lietuviška radijo programa 
LIETUVOS AIDAI

tetas išleido 200 metų J. A. V. 
sukakties paminėjimui labai 
gražų ženkliuką. Kada prezi
dento Ford žmona lankėsi Illi- 

: nojuje toks ženkliukas su gin- 
J tariniu žiedu buvo padovano- 
'• tas jai. Žemiau dedame jos pa- 
j dėkos laišką. The White Hou
se, Sept. 22, 1976.

Dear Mrs Balčiūnas:
I want to thank You or yuor 

thoughtful rememberance du
ring my visit to Illinois. The 
lovely ring which you expertly 
handcrafted and the Bicenten
nial pin are meaningful gifts 
I shall cherish always.

With my deep appercciation 
for your kindness, and with 
warmest best wishes to you 
and Dr. Balčiūnas.

Sincerely, Betty Ford.
Lietuvių pagamintų Bicen

tennial ženkliukų pirmoji lai
da jau seniai išparduota. Pa
gaminta jau antroji laida ir ta 
jau gerokai įpusėjusi. Kas no
rėtų įsigyti tokį ženkliuką te
sikreipia į Lithuanian Bicenten 
nial Committee, 2951 West 63 
rd. St., Chicago,’'Ill, 60629. Įdė
ti sau užadresuotą voką su pas 
to ženklu ir už vieną ženkliu
ką trijų dolerių auką. Be to tas 
pats komitetas ruošia š. m. 
spalių mėn. 10 d. Vyčių salėje 
2455 West 47 th Štr., Chicago, 
III gegužynę pikniką, kuris 
prasidės tuoj aus po pietų, čika

ims j katalikiškąjį laikraštuką 
“National Catholic Pieport” 
skelbimus, pranešančius for
mavimo organizacijos “Catho 
lies for Carkter”.

Minėtos dvi katalikų grupės pradžioje buvo vadinama San 
mano, kad Carteris savo rinki- Juan, o ten esantis miestas San 
minėje kampanijoje yra arti- Juan tada buvo vadinamas Pa
inesnis socialinėms bažnyčios erto Rico.

Paid and 
Compounded

see us for 
financing

* AT OUR 10W RATS

MBL

Mutual FedėraB 
Savings and Ec

TaupyKite dabar

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
nų, neša nuošimčius nuo mėnesio ninnos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

3 — NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL.— Friday, Octotw 8, 1976

4



CbhCahed Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc 
1739 So. Hoisted Street, Chics9o, III. 6060C. Talephon. HA 1-4100 

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

Subscription Aates:
Ln Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
jlx month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six mon tas. $7.00 per 
three months. Canada >30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

15 cents per copy.

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams -$30.00 
pusei metu------------------$16.00
trims mėnesiams  $8.00
vienam mėnesiui $3.00

Kitose JAV vietose:
metams -
pusei metu $14.00

trims mėnesiams _ 
vienam mėnesiui 

Kanadoje:
metams________
pusei metu _____
vienam mėnesiui ~

Užsieniuose;
matams  $31.00 
pusei metu —------------------ $13.00
vienam mėnesiui —-------- - $4.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Taidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St. Chicago 
Ill. 60608. Telet HAymarket 1-8100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

.. $2.50

$16.00

tas. Bet tuo tarpu Chicagos dar nepasiekė spauda, kuri 
perduotų pilną debatų eigą. Chicagoje turime tris dide
lius angliškus laikraščjus, kurie savo skaitytojus infor
muoja apie vykusius debatus. Bet tie debatai ne pilni, iš
marginti daugtaškiais. Jais parodoma, kad laikraštis vis
ko nespausdina, mintis kapoja, o vietomis jas praleidžia. 
Kol gausime pilną tekstą, tai turime vadovauti tomis ži
niomis, kurios Chicagą pasiekė. Peržiūrėjome visus tris 
dienraščius, bet nei viename neradome, kad prezidentas 
Fordas būtų paminėjęs pavergtą Lietuvą, Latviją arba 
Estiją. Jis minėjo kitus kraštus, bet neminėjo Lietuvos. 
Demokratų partijos kandidatas pasielgė panašiai. Jis su
minėjo visą eilę kitų valstybių, bet Chicagoje prieinamo
se jo pastabose Lietuva visai nepaminėta.

/

Chicago laikraščiuose Rytų Europos reikalus liečian- 
debatų paragrafas šitaip yra perduotas:tis

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

“Fordas: ... Nėra sovietų dominacijos Rytų 
Europoje ir jos niekad nebus prie Fordo administra 
cijos... Ąš netikiu, kad jugoslavai skaitytų save 
Sovietų Sąjungos dominacijoj. Aš netikiu, kad ru
munai save skaitytų Sovietų Sąjungos dominuo
tais. Aš netikiu, kad lenkai save skaitytų Sov. Sąjun
gos dominuotais. Kiekviena šių valstybių yra nepri
klausoma, autonomiška. Kiekviena turi savo terito- 
rolinį integralumą...

Carteris: Man butų Įdomu matyti prezidentą 
Fordą Įtikinantį Amerikos lenkus ir Amerikos ce
chus ir Amerikos vengrus šiame krašte, kad tie 
kraštai negyvena sovietų dominuoti ir nėra kitoje 
geležinės uždangos esančios Sovietų Sąjungos dabo 
jami.” (Chicago Tribune, 1976 m. spl. 7 d. 8 psl.) 
Prezidentas Fordas savo debatuose nepaminėjo Lie 

tuvos, Latvijos ir Estijos. Šių pavergtų rusų valstybių 
ir tautų nepaminėjo nei Jimmy Carteris. Prezidentas 
Fordas paminėjo Jugoslaviją. Rumuniją ir Lenkiją. Jim
my Carteris paminėjo Lenkiją, Čekoslovakiją ir Vengriją 
Abu kalbėtojai kalbėjo apie du skirtingus dalykus. Prezi
dentas Fordas turėjo galvoje komunistų valdomas Rytų 
Europos tautas, bet nesančias sovietų valdžios dominaci- 
joje. Komunistinės santvarkos gali mums nepatikti, bet 
vis dėlto Fordo paminėtose valstybėse Sovietų • Sąjunga 
neturi tokios dideles Įtakos, kokią ji turi pačioje Rusijo
je arba pavedgtoje Lietuvoje. Prezidentas Fordas praei
tais metais aplankė šias valstybes, išsikalbėjo su. jų vado
vais, komunistais ir turėjo progos patirti, kad rusai tuose 
kraštuose riedominuoja. Žinome, kad Tito pradėjo varyti 
laukan rusus dar prieš karo pabaigą. Rusai labai norėjo 
daryti Įtaikos Jugoslavijoje, bet Tito vadovaujamos jėgos 
rusus išvijo. Tvarką ten veda Jugoslavijos komunistai, 
bet ne Sovietų Sąjunga. Rumunijoje taip pat yra komu
nistinė santvarka, bet ir Ceausescu neleido rusams daryti 
manievrų rumunų teritorijoje. Jeigu sovietų karo vadai 
būtų tai darę, tai būtų kilęs karas. Rumunų kariai turė
jo Įsakymą ginklais pasipriešinti žygiuojantiems sovietų 
kariams. Visi žinome, kad Gomulka Įsakė Rokosvksiui iš
sikraustyti iš Lenkijos. Lenkiją valdo lenkai komunistai, 
bet ne rusai. Dubčekas bandė atsipalaiduoti nuo rusų, "bet 
jam nepavyko. Atsiųsta raudonoji armija sudorojo čekus 
komunistus.

“Mindaugo vainikavimas”Prof. A. Varnas

Nustatykime faktus
Kol Amerikos lietuviai klausė San Francisco mieste 

vykusių prezidento Gerald Fordo ir kandidato į preziden
tus Jimmy Carterio debatų, tai jokio nerimo dėl debatų 
metu pasakytų kalbų nekėlė. Jie išklausė' rimtus prezi
dento Fordo pareiškimus ir ramiai išklausė kandidato 
Carterio kritiką. Jeigu būtų nustatyta tiksli abiejų kan
didatų vartotų žodžių reikšmė, tai jokių ginčų krašte tuol 
reikalu nebūtų.

Bet kai pradėjo prezidento žodžius kartoti radijo ko
mentatoriai, kai prie savo komentarų jie prikergė ir tai, 
kas prezidento nebuvo pasakyta, tai visas reikalas pakry
po i kitą pusę. Daugelis ištikimų respublikonų, pasiklau
sę komentatorių interpretuojamų minčių pradėjo keisti 
savo nuomonę. Jeigu prezidentas Fordas pasakė ką šian- . 
dien radijas kartoja, tai ir geriausi respublikonai už pre- i 
zidentą Fordą nebalsuosią.

Komentatorių Įtaka didelė, bet vis dėlto turime pir- ■ 
ma nustatyti faktus. Kurie klausėme kandidatų i prezi
dentus debatų, tai nieko pavojingo nepastebėjome. Bet 
kam teko pasiklausyti ketvirtadienio ryto komentatorių, 
tai užgirdo tai, ko iš vakaro negirdėjo. Komentatoriai pa
sakojo, kad prezidentas nematęs jokios sovietų Įtakos,ki
toje geležinės uždangos Įrašė j e. Jam rusai nedominuoja 
ne tik Lenkijos ir Jugoslavijos, bet jis pripažįsta-autono
minės Lietuvą, Latviją ir Estiją. Jeigu taip prezidentas 
galvoja, tai už ji negalima balsuoti.

Bet mes šiandien dar nebalsuojame. Iki rinkimų dar 
yra ištisas mėnuo. Iki lapkričio 2 dienos dar turėsime iš
klausyti Įvairiausių tvirtinimų, būtų ir nebūtų. Tuo tar
pu nedarykime jokio sprendimo, bet bandykime nustatyti 
tikrus faktus. Juos galėsime nustatyti tiktai tuo atveju, 
jeigu gausime ištisą debatų eigą. Turime paskaityti, ką 
prezidentas Fordas pasakė, tai žinosime ko jis nepasakė. 
Turime peržiūrėti visą Jimmy Carterio pareiškimą, kad 
galėtume susidaryti pilną vaizdą, kokia yra jo pozicija ru
sų pavergtos Lietuvos, Latvijos ir Estijos atžvilgiais.

Radijo pranešimais ir priešingos partijos komenta
toriais neverta pasitikėti, nes jie labai dažnai iš adatos 
vežimą priskaldo. Jie randa šipulių ten, kur nieko negali- neigė, kad nebūtų komunistų, bet pasakė, kad ten neval- 
ma atskelti. Spauda jau yra daug patikimesnis elemen- do rusi. Išsiaiškinkime, o vėliau seklbkime sprendimą.

Turime išsiaiškinti, ką prezidentas Fordas turėjo gal
voje, kai jis šias valsytbes paminėjo savo kalboje jis nepa-

vai išduodamų paskolų. Pavyž 
T nnrirn džiui, Federal Depdsit Insu-

j vUImIuJA rance Corp, sako: Amerikoje
net 368 bandai turi piniginių 

(Tęsinys) pria sargyba laikė Bražinskus bei paskolos grąžinimo sunku- -
T , , , „ geriausioje ligoninėje ir laikraš mų, kurių 23% yra labai rim
r prie i asa os uvo ^^“’tininkų neprileido. Vėliau nak- toje finansinėje padėtyje.

gunueciai su automatais. Ta-’ . , -t ... . , . . JJ) ti atėjo laikraštininkų ir polici- . . .y. . įmausimus sunkumus tunnjos būrys, prikėlė, išvežei i aero- ,
j dromą, įteikė turkiškus pasus an sąrasas^ ėja, et 
ir įsodino į skristi paruoštą lėk- -banklĮ atsto^ suvazxavimas ne 

t tuvą Romon. ' ' . i Paaria, gelbstint bankų kise-
Dabar abiem Bražinskam la- nut^au^d dividendų išmokė 

blausiai reikia trijų dalyku: pir J už bankuose padėtus pi
nigus.

J. zGAIDYS

sadą ir Bražinskų nelaukė. Kai 
Bražinskai žengė per virvę, pa
kabintą tarp įvažiavimo vartų, 
saugumiečiai turkiškai sušuko:!
— Stoki...

Algirdas Bražinskas prakal- ma, dolerių; antra, dolerių ir, 
bėjo angliškai. Algirdas Braziu trečia, dolerių. Ir jiems reikia J 
skas. sakėsi esąs studentas. Tur- ne skambančių, o švelniai malo' 
kai reikalavo dokumentų. Algir! njaį šlamančių. 
' ’ ......................— - - f. .

Brazinska neturi teisės dabar 
dirbti, nes jie gyvena'Amerikoj 
tik afsifiktinai. Daug mėnesių 

.praeis, kol jie gaus nuolatinio 
apsigyvenimo teisę ir teisę dirb 
ti Amerikoj. Jie dėkoja visiems 
lietuviams už jau suteiktą jiems 
moralinę ir materialinę para-

Konsulato skyriuje išsiaiški- mą- Jie nori aplankyti Ameri
nd, kad Braznskai atbėgo, sau- kos ir Kanados liet aviškas ko- 
godąmi savo gyvybę. Konsulate lonijas, bet turi ir . įvairių kliu- 
vėliau pranešė, kad ambasado- čių. 
riūs leido pasilikti ambasadoje Birutė Miliauskaitė, duktė 
ir abadu Bražinskus išvežė į vie (Juozo,, dabar AlgirdienėBrazin -
ną amerikečių kariuomenės ba[škienė studjuoja ir tik po dvie- čioji risuomeiiė iš 'riša fitesido 
geriausioje ligoninėje ir laikraš jų nietų jšigys mokytojos pro- ‘v'ėrtybėš popieriais. . 
rimas Washingtono valdžios bu (f esi ją. Bet aišku, kad studijuo- . . . , ■
vo pakeistas. i dama negali dirbti arba, jei dir

Amerikos ambasadorius poĮba, tai labai mažai. Ji pati la- 
ilgų derybų su turkų ministeriu bai stipriai parėmė ' moraliniai 
išgavo 3 pažadus: 1) kad Bra
žinskai nebus išduoti rusams; 
2) kad Bražinskai nebus bausti 
už pabėgimą ir 3) kad artimiau 
siu laiku leis Bražinskam išvyk 
ti į foką valstybę, į kurią jie pa
tys norės.
Brazauskai neturi teisės dabar 

vo 3 dienas. Kritiškų sprendi
mų inomentu tėvas bandė žu
dytis. Marinas sulaikė. Buvo pa 
šauktas daktaras. Pats ambasa 
darius palydėjo į pasidavimą 
turkams. Turkai toliau po sti-

das sakėsi palikęs viešbutyje ir 
einąs j konsulatą atsiimti laiš
kų. Turkai klausė pavardės.. Al
girdas pasivadino Joe Brown. 
Turkai tarėsi, ką daryti su tais 
amerikonais? Vienas pasakė:— 
Velniai nematė!... Praleiskime... 
Tegul eina!

riūs leido pasilikti ambasadoje

ir teisiniai Algirdą Bražinską.
Jiedu apsivedė. . ...

(Pabaiga) - ■

368 bankai turi

I Akcijų vertė krinta
Vertybės popierių rinka ir 

toliau silpnėja, akcijų vertė 
krinta. Vertybės popierių yet- 
tės kritimo priežastį randama 
silpnėjaniame Airierikdš ūky
je, kurio stingimą patvirtina 
vyriausybės paskelbta ėkdno- 

' minė statistika’, _ .liečianti tre- 
tijį šių metų ketvirtį.

Pirmoje vietoje pastabūs 
vertybės popierių makleriai 
pradėjo nusikfatyfi nuo 
jų, gaudydami pelnusį- d pla-•

'- S' ' * <_

$35,000 metinės algos 
per maža keturių šeimai

BOSTONAS. — Policijos kc- 
manderis Robert I. diGardfa pėf- 

' keliamas Montgomery apskri
ties policijos virsinirikti, al
gos gaus $45,000 metams. Jis 
nusiskundė Bostone iš $35 tūks
tančiu algos neišgalėjęs leisti du 
savo sūnus Į kolegiją ir dukrai
tę siųsti į kataliku mokyklą.

Amerikos bankij sąjungos 
suvažiavime spalio 5 paaiškė-j 
jo, j°§ daugelis 'bankų yra atsi • jg lagjgos skerspjūvio, kaip 
dūnę sunkioje padėtyje dėlei jr jg medžio, galima spręsti am-, 
nevykusio vadovavimo ir leng žiu pagal metūgius.

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

RUSIŠKASIS KOMUNIZMAS
IR IŠEIVIŲ VEIKLA

Katalikams yra svarbiausia Rusiją atversti į tikėji
mą. kad nekomunistinių lietuvių. Pagal dr. Maceinos 
filosofiją, tiek Lietuva, tiek Rusija abi vienodos kan
kinės. Jas abi vienodai pagrobė iš kaž kur atėjęs ko
munizmas... Tam įrodyti dr. Maceina vėl cituoja sa
vo draugo frontininko dr. Griniaus nepaprastos išmin
ties žodžius: "Lietuvos sovietinė okupacija yra pir
miausia komunistų darbas, nuo kurio nemaža kenčia 
ir patys rusai". Teisingai, nes caro okupacijoje rusai 
kankino tiktai svetimų (aulų pavergtuosius. O kas ži
no, gal tai Dievo jiems bausmė, kad patys patyrę ant 
savo “kailio“ daugiau taip nesielgtų su svetimomis (au
lomis. .. Rusai kenčia nuo savo pačių valstybės bai
sios santvarkos. Tai jų krašto vidaus reikalas. Kaip 
patys pasiklojo, taip ir miega—

Bet ką lietuviai bendro turi su rusų tauta, kodėl 
jie turi eiti atstatyti jų krašto vidaus netvarką? Kiek 
vieną priešą, jėga jsivaržusį į Lietuvą, lietuviai turi 
vary ti lauk J Tai yra pati teisingiausia ir logiškiausia 
kova prieš okupaciją, o ne okupantą pasiliekant steng
ti4 jį perauklėti.. . Bet mūsų politinę kovą, reikalavi
mą, kad okupantai rusai išeitų iš Lietuvos, dr. Macei
na su dr. Grinium laiko nekrikščioniška. Atseit, mes 
kovojome prieš Rusijos žmones. Bet juk lietuvius žu
do, kankina, tremia į Sibirą, ne Rusijos kiaulės, kar
vės ar arkliai, bet rusai (žmonės); tas komunistas yra 
kartu ir rusas.

L K Bažnyčios Kronika ir politinė veikla.
Lietuvių Universalaus krikščionybės fronto prakti

nės veiklos ryškiausia išdava yra “Lietuvos katalikų 
bažnyčios kronika’’. Kronika (tirašas — 5000) Vaka
ruose pasirodė 1974 m. talpinanti 1972 — 1973 metų 
kronikas. Antrasis numeris išėjo 1975 m. talpinantis 
1974 — 1975 mėtų kronikas. Kronika yra rašoma fron 
tininkų draugų oknp. Lietuvoje, o leidžiama Chicago
je. Yra kalbama, kad jai įvadą parašė dar prieš mirtį 
frontininkas prof. J. Brazaitis. Tačiau po tuo įvadu, 
Kronikos turinyje pagadintu “LKB Kronika tautos isto 
rijoje" vietoje parašo padėti tik inicialai Z. V., kad ne 
prof. Brazaičio. Kronikas iš okup. Lietuvos gauna 
Chicagos Tėvų Marijonų ir frontininkų dienraštis 
“Draugas", o iš jų vyriausias leidėjas kun. K. Kuzmins
kas. Įvadas sako, kad Sovietų Sąjungos pogrindinio 
“samizdato” leidinys “Kronika tekuščych sobytyj”, ga
lėjo būti akstinas LKB Kronikai leisti. Įvade rašoma: 
“Kova prieš religiją, Bažnyčią ėjo kartu su kova prieš, 
(autinę sąmonę. Religinė ir (antinė sąmonė visuomet 
buvo glaudžiai sutapusi Lietuvoje, o ypač išorinio pa
vojaus meto.” Tai kodėl šitų keturių metų laikotar
pio kronikose niekur neatsispindi toji tautinė sąmo
nė, o tik religinė? Kodėl šitose kronikose visur vyksta 
tik kova už tikėjimą, priešinimasis dėl neleidimo ne
šioti kryželius, prieš draudimą lankyti batžnyčias, prieš 
neleidimą spausdinti religinių knygų, o niekur nė men 
kiaušio tų pačių žmonių pasipriešinimo dėl vykdomos 
rusifikacijos, niekur nė menkiausios kovos prieš oku
paciją? Tai kur tas glaudus sutapimas' tos religinės ir 
tautinės sąmonės praktiškoje veikloje?

Įvade vėl kalbama tas pats: “O kai Brežnevo poli
tika nuo 1965 sustiprino tautybių asimiliacijos pas

tangas, sustiprino drauge kovą prieš tikėjimą jau at
virai policinėm priemonėm.’’ Arba: “LKB Kronika yra 
tautinės bei reKginės gyvybės bei jos kovos apraiška. 
Ji yra taip pat kovos priemonė už tautinį bei religinį 
išlikimą.” Aš vėl noriu Kronikos leidėjų paklausti ir 
šį kartą prašyti nurodymų: kurioje LKB Kranikos vie
loje yra toji tautinės gyvybės bei tautinės kovos ap
raiška? Aš esu tikra, kad to įvado autorius jį rašyda
mas dar neturėjo supratimo kokio turinio bus toji 
Kronika, nes nebūtų skelbęs tokią tautinę teoriją, ku
ri nepriimtina Kronikai. .. Jau vien tos Kronikos pa
vadinimas kalba apie jos turinį, nieko bendra netu
rintį su tautine sąmone. Nei Nijolė Sadunaitė, nei V. 
Jaugelis, nei P. PJuiras nei kiti kovotojai už religijos 
laisvę nereikalavo nepriklausomybės Lietuvai, nesiūlė 
rusams išeiti iš Lietuvos. Visos kovos, siekimai ir pas
tangos tose keturių metų apimties Kronikose tartum 
susiplaka į vieną molto: “Duokit mums laisvę tikėjime 
ir mes būsime patenkinti rusų okupacijoje...

Yra nemažai ir korespondentų nesugebančių su
prasti religijos ir tautinės kovos užzLietuvos nepriklau
somybę sąvokų. Pvz.: “Naujienose*’ 1976 m. rugpiūčio 
12 d. buvo atspausdintas SLA 72-tos knopos pirminin
ko J. šarapnicko kalba, pasakyta Nijolės Sadūnaitės 
garbef tos kuopos iškyloje (piknike). Jis sakė: “Taip 
Nijolė Sadūnaitč yra tapusi didvyre ir kovotoja už 
Lietuvos laisvę.” Kitoje vietoje šarapnickas Sadūnai- 
tę prilygina savanoriui — kūrėjui, koris 1918 metais 
su ginklu kovojo už Lietuvos laisvę. Juk kova už tė
vynės laisvę ir kova už religijos lirisvę.nėra tarpais? 
Gali žmogus savyje tatėti ir tautinę sąmonę ir religi
nę: gali būti geras katalikas ir karštai mylėti savo tė
vynę, bet tai nėra tas pats. Religinės šventės ir tautines 
šventės turi skirtingą prasmę. Tautinės šventės pri

klauso valstybei, d religinės šventės Bažnyčiai. Žmo
gaus tautinė kova atstovapja Lietuvai, o religinė kova 
atstovauja Bažnyčiai.

Ir Kronikos atžvilgiu frontininkai neapsieina be pa
sigyrimo sakydami, kad partizanų atneštas Lietuvos 
katalikų laiškas šv. Tėvui Pijui XII ir įteiktas 1948 m. 
per apaštališkąjį delegatą kan. F. Kapočių, nerado at
garsio laisvuose Vakaruose, bet Kronika rado— Įvado 
autorius rašo: “LKB Kronikas likimas kitoks. Jos bal
sus apie persekiojamą Lietuvą pirmieji išgirdo vadi
nami disidentai pačioje Sovietų Sąjungoje.- Lietuvos 
kalinių laikyseną kacetuose labai vertino Solženicy
nas. Liesdamas vėliau visą Sovietų Sąjungos likimą, 
jis laiške Sovietų vadam pasakė ir už Baltijos respub
likų atleidimą iš Sovietų Sąjungos. Pasisakė Sacharo
vas prieš baltiečių persekiojimą". Tai kodėl jie to" Sol
ženicyno laiško, kuriame jis pasisako už Pabaltijo res
publikų atleidimą iš Sovietų Sąjungos, iiėpafalpino 
Kronikoje? šiandien, siekiant tą Kroniką išleisti net 
skirtingų valstybių kalbomis būtų didelis dalykis Va
karų pasauliui priminti žiaurią bei pražūtingą Lietu
vos okupaciją pačio ruso Solženiuyno lūpomis... Ta
čiau, kaip visi mano Šio straipsnio pavyzdžiai rodo, 
frontininkai ir visų katalikiškų centrų šulai nenori Va
karų pasauliui sudaryti opinijos, kad mes siekiam ru
sus išvyti iš Lietuvos, priminti Rūsfjbs imperialistinį 
agresyvumą, nes toks mūs veiksmas ano! Maceinos ir 
Griniaus,-būtų nekrikščiondškas.

(Bus daugiau)

SKAITY KITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS” Y x
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DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES, 
IR GERKLĖS LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS 
. INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

1976

Penktadienį visame krašte bus renkamos au
kos akliems Rinkliavai vadovauja Lions organizacija. 
Aukojusieji gaus dovany.

Soviety Šnipai JAV
Vakaruose

tvarkymui, o tik daug Vėliau 
veido kaukes pradėjo dėvėti me 

su-i dikai.CHICAGO.
rinktomis informacijomis sovie-Į 

(tai Jungtinėse Amerikos Vals- 
• tybėse turi daugiau kaip 1,000
savo agentų — KGB ir GRU, Ui P R A N d Š T M A I 
yra Sovietų žvalgybos šnipų. Vi- ~_______—„.j.

si jie turi pilnai oficialius už- r ’
siėmimus arba šnipų žargone Našlių. NašŪukų ir Pavienių klubas 
“dangčius”.

D. Z. žinioje iš Washington© 
praneša, kad prezidento pata
rėjai pataria su ta šnipų invazi
ja “padaryti panašiai kaip ang
lai 1971 metais padarė — vienu 
konvojų deportuodami iš Ang
lijos 105 sovietų agentus.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

SUSIRINKIMU

S. m. spalio mėn. 8 d. 7 vai. vak, 

turės eilinį susirinkimą Vyčių salėje, 
2455 W. 47 SL Klubo nariai ir norį 

nn! 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

DR PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON' 

2434 WEST 7Tst STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid. 388-2233 '
OFISO VALANDOS: 

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

MAGDUTES margumynai
'javainių tinka pašildytos mė

sos gabaliukai ar spirgai. Džio
vintos vynuogės, riešutai, džio- 

apie vjnįį vaisiai gali būti javainių
avalinės pasirinkimą ir jos prij lėkštės dalimi.
taikymą ilgai varginant parda Daugelis stebisi, kad Eza

Naudingi patarimai 
ir įdomūs dalykai

Kuriami anekdodai

• Burnos Uždangą pradėjo 
dėvėti nuo seną senovės Jain 
sektos Indijos gyventojai Jiems 
nevalia jokio gyvio žudyti, to- 
ralius atsisakė pasigailėti, tik pa 
ten koks gyvis nepakliūtų ir ne 
nusigalabintų. Udąipuro maha- 
radžia to tikėjimo pasekėjus pa 
naudojo higieniškam maisto

Lietuvių Moterų Draugijos Apšvie
tos poatostoginis narių’ susirinkimas 
įvyks šeštadienį, spalio 9 d. 1:30 vaL 
po pietų. 2549 W. 71 St. Narės kvie- į 
čiamos atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir vai- 
sės. Rože Didžgalvienė, rast. (

"Bet Dievai, kurti yra turtingas gailestingumu, dėl begalinės save 
meilės, kuria jis mus mylėjo, kai mes buvome mirę nuodėmėse, atgai
vino mos drauge su Kristumi". Jono 3:14-16.
Kaip labai didi ir stebėtina šita Dievo ir Kristaus meilė- Atrodo ne

galima pasiekti jos aukštumą ir gilumą, ilgumą ir platumą. Kurie priėmė 
Viešpati kaip savo Atpirkėją ir padarė-sandorą su juo pašvęsdami jam visa, 
ką jie turi, tie gavo jo palaiminimus. Kuomet juos trukdo kūno silpnybės 
arba kitų pasipriešinimas, jie turi atsiminti didžiąją mūsų dangiškojo 
Tėvo meilę ir jo Sūnaus meilę, kuria Jis mylėjo nusidėjėlius. Jei tik pa
siliksime ištikimi ir paklusnūs jam, tai iš tikrųjų dalyvausime su Kristumi 
jo garbėje ir šlovėje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ir.U 
rusieji? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite;

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILU 60629
ŠV. RAŠTO TYRLNtTOJAl

S. L. A. 134-tos Moterų Kuopos su-: 
sirinkimas Įvyks šeštadieni spalio 9 
d.; Chicago Savings ir Loan patal
pose 6245 S. Western Ave.; 1:00 vai. 
popiet Malonėkite dalyvauti Po susi
rinkimo bus kavutė. .

TĖVAS IR SONUS

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

DR. PAUL V. DARG1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchester Community klinikos 
Medicinos direkrorius.

1938 SJwanneim Ka.,Westcnester, iti. ► drabužių nuošimtis. Namams 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir apyvokos grąžinamų daiktų 

nuošimtis yra sekantis savo di 
; durnu. Jis sudaro 13% nupirk- 

REZ.: Gi 8-0873 . lU daiktų. Dėl įvairių priezas-
DB. W. hiiSiiS - liiiSLN AS čių gražinama į krautuves net / • i •- 13.1 _ <*<>' .-J :

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHiHURuUA

61 wx So. Kedzie Ave.. WA b-zo/U

kas antrą šeštadieni b—3 vai.
i ei.: 5ox-2/27 arba 5oz-z72č

vėjus. A iėnok net 28% nupirk- vas pardavė Jokūbui pirmagi- 
j tos avalinės pirkėjai gražina, mystę už lėkštę pupelių sriu- 
I loks pats yra ir gražinamų (5os. Senovėj maistas buvo lai

12% nupirkto maisto. 6% auto 
mobilių, radijo, TV ir kitokių 
pramoginių prekių gražinama 

Valandos pagal susitarimą Jei neat- pardavėjams dėl įvairių trū-
sūiepia, skambinti Ml 3-0001.

Telef. BE 3-5»93

DR. A. B. GiJ^vECKAS ; 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West lU3rd Srreet 
Valandos pagal’susitarimą

DR.1K. .A.Lv^ JUČAS
489-4441 561-46Ū5

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN a v =. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

kūmų. Gražinamos automobi
liams dalys ir įvairūs įrankiai 

; sudaro 4%. Tik padangose te
randama mažiau paklaidų — 

(3%, tiek pat balduose, žinoma, 
dalis tų daiktų yra gražinami

komas labai brangiu dalyku. I 
Už duonos kepalo pavogimą 
buvo net mirtimi baudžiama. į

• Pietinėje Australijos dalyje 
mo terų išsilaisvinimo sąj ūdis 
pareikalavo, kad būtų išleistas 
tots įstatymas: vyras neturi 
teisės savo, žmoną pabučiuoti,,' 
jai nepareikalavus. Manau, kad 
nevedusios moterys ir mergai 
tės šiam propektui pasiprie
šins. ' . ‘

15 Metu Mirties Sukaktis 1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-3

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Ofiso tel.: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. fiiESKAUSKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

VIDAUS LIGV SPECIALISTAS 
2454 WEST 71sf STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, an tr a die
niais. ketvirtadieniais ir penkta- 
.aieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK HtfCKAS 
OPTOMETR1S TAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71sf St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pntaiko akinius ir 

“contact lenses”.
tfal. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTU, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.; amzad. nuo i—4 po pietų 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vak 

Ofiso teist.: 776-2880- 
Naufis rei. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIKUKGAS 

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

ToU PR 8-1223 i
OFISO VAL.: pirm., anirad.. ireėiad 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Sesladie- 
mais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

. Arbūzai pilvūzai

Yra daug arbūzų rūšių, vie- 
_ . nas jų — vandeningasis nie-

ne dėl gamybos trūkumų, bet Jonas. Jo tėvynė yra Afrikoje, 
dėl kitokių priežasčių. I Tenykščiai, radę vandeningą-
- Vienas-LoRdouo. niiesto.dan
tų gydytojas testamentu pali-įv0- 1al ‘K!V0 jiems i;e tik ^Ra
ko savo kabinėto sekretorei įrič'stars, bet ir gero vandens šal 
$400,000. Tik įrašė gana sun
kias sąlygas: - penkis metus ne 
turėti jokių kavalierių, nevar
toti lūpoms dažų ir nagams 
lako, taip pat nedėvėti jokių 
papuošalų. Trumpiausią tes
tamentą parašė vienas Vokie
tijos čekas. Visas jo testamen
tas buvo tik du čekoslovakiški 
žodžiai: “Viskas žmonai”.'Ant
raeilės ištikimybės vyras užra
šė visą turtą savo žmonai, bet 
įrašė sąlygą: parduoti brangią 
mašiną ir pinigus atiduoti mie 
lai merginai —girlfriend. Žino 
na įvykdė mirusiojo valią: par 
davusi automobilį, gautus $100 
įteikė vyro draugei.

♦ Karšti arba jau paruošti 
valgymui javainiai (cereal) vai 
gomi ne tik su pienu arba ru
duoju cukrum, bet ir su me
dum, uogienėmis, želatiria ir si 
rupu. Javainiai taip pat kom 
binuojami sn šviežiais ir kon
servuotais vaisiais bei - daržo
vėmis. Patartina maišvti dvi 
ar daugiau javainių rūšis. Karš 
tus javainius galima pagražip- 
li užbarsiant paruoštais val
gymui javainiais. Prie karštų

Imis.
Portugalijos jūrininkai van

deningąjį meloną atvežė Eu
ropon, o iš ten — Pietų Ame
rikon. Iš vietinių Pietų Ameri-. 
kos gyventojų jis pateko pas' 
Seminole kilties indėnus Flo
ridoje, o kun. Marquette ke
liaudamas palei Mississippi 
upę, juos ten pastebėjo 16 73 
m.

Vėliau fą augalą perėmė kul 
tivuoti pirmieji Amerikos imi
grantai. Jų daržuose ir laukuo
se jis augo ir vis didėjo. Vie
nas Arkanso valstijos farme- 
ris išaugino net 138 svarų me
loną. M. Miškinytė

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai, Med. Ban 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Ąrch Supports) ir t. L

2850 W««t 63rd St., Chicago III. 60629
Telirf.: PRospect 6-5084

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausiu k 

piu papuošimu/ Ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUY»*V.l t AS)

DAUBARŲ SONUS
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

PER KRAUSTYMAI

MO V I N G 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. i Ė R t N A S 

Tel, WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkfaustym** 

• ii įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

123 West 34 Phea
Tel.: Frontier 648*2

Gėlės visoms progoms 
BEVĖRLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
TetelonSi: PR 8-0833 Ir P* 8-0834

Taip pat naujoji Barbaro* ir 
Gena Drishlų krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tai. 498-1318

Temoko milijoniniai kyšiai
TOKIO. — Japonijos valdžia 

apsisprendė buvusiam savo mi- 
nisteriui pirmininkui Tanakai 
uždėti mokesčių ir pabaudų iki 
$1.8 milijonų, lead Buvęs prem
jeras Kakuei Tanaka menamai 
gavęs §1.6 milijono kyšio iš 
Lockheed Corp, kaip skelbia To
kio laikraščiai savo antradienio 
laidose. Japonų visuomenė tą 
milijoninių kyšių bylą skaito 
pikčiausiu pokarinės Japonijos 
politiniu skandalu.

Tokio Distrikto Prokuratūros 
įstaiga paskelbė, kad Tanaka ga
vęs iš Lockheed korporacijos ky
šių kartkartėmis tarp 1972 ir 
1973 metų. Ministerių pirmi
ninku jis buvo dviem atvejais 
nuo 1972 ir 1974 mėtų.

RADIJO <FlMOS VALANDOS

Visos programos M VVOPA 
1490 ui. A. M

Ltotvvlu kame: ąuo piriu-> I
dieni o iki pranta dieniu 12:30- ‘ 
’ 00 v popiet — r 
sekmadieni nuo 8:30 Iki 9:30 vai.! 
rytn. = .
Telef.: HEml^ck 4-2413 

7159 So. MAPLEWOO6 AVB

mio 12:30- 1 
§*f*adieni h

Direktoriai

EUDEIKGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Pagal tėvus Laurinavičiūtė
Sophie Barčus radio šeimos vedėja

Gyreno 7159 South Maplewood Avenue

Mūsų mylima motina ir senelė 
mirė 1961 metų spalio mėn. 9 d., 
2:50 vai. ryto, - sulaukusi 63 metų 
amžiaus. 4

Gimusį, Lietuvoje.. Kilo iš Šiau
lių apskr. Užvenčio miesto.

Amerikoje išgyveno 57 metus.
Paliko giliai nuliūdusius: duk

terį Aldoną Daukus^ anūkę Sophią 
anūkus Terry ijč Michael, broli

• Chester Lawrence,^ brolienę Eliza
beth ir jų šeimą, mirusio brolio 
William Lawrence žmoną Constan
ce ir jos šeimą, brolvaikius
Anthony Steeples su šeima. Va
leriją Sebastian su šeima ir velio
nės a. a.' Susan Lytie šeimą, kitus 
gimines, draugus ir pažįstamus. ,

Lietuvoje liko pusbrolis To
mas Laurinavičius su šeima.

Velionė priklausė SLA 208-tai Moterų kuopai, Amerikos Legiono 
271 Dariaus ir Girėno posto moterų pagelbiniam .vienetui, Čikagos 
Lietuvių Moterų Klubui ir Baltui. ’ -

Mūsų brangiajai motinai ir senelei pagerbti rytoj, šeštadienį, 
spalio 9 d. 8:30 v. ryto bus atnašaujamos šv? gedulo mišios Tėvu 
Jėzuitų koplyčioje^ j

Mes Tavęs, Mūsų Brangoji. niekuomet neužmiršime. Tu pas mus 
jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. Te
būnie Tau lengva ši šventa žemelė.

šią penkiolikos metų mirties sukakti liūdnai pamini
, DUKTĖ, ANŪKAI, BROLIS IR KITI GIMINĖS

lSflS-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
k _ ■ ■ _ .. _. ■ . .............j

Dr

«*•«

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupymo i» namu 
paskolų reikalus Visos mu
su apylinkės Dėkojame 
Jums už m uitis parodyta 
pasitikėjimą. Mes norė 
tume biiti Jum* naudingi 
(f ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$40,000

$929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tel. 598-9400

Passbook Savings. 
All acrOurrts com
pounded daily — 

paid quarterly.

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AMD LOAN ASSOCUTKM

4M ARCHER AVENUE 
CHICAGO, UJNOU OCH

rHOMEi »AW»

Certificate ' 
(Minrmurn 55,000).

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti Knygių rinkoje

AMERIKOS IJBTUVIV POLITIKA
Kazio Sfrtteuško knyga apie Itetftvfy |Ih>Mi

daryti įtekusį krašto la'dihka hH fnt Kaina ?1

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių 
l^iidotuviu 

tire k tonų

Aissociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
tomas ir Laurynas Labanauskas

3:W7 So. LiTUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS • VASAITIS
1446 So* 50th Ave^ Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDJILNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWJCZ)

2424 WEST 6<Mh STREET REpuhlic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
ti028 SOUTHWEST HIGHWAY Palos Hills. III. 974-4410

3354 So. HALTED STREET Phone Y4rri« 7-1P11

17*9 84. Halrifd SL, Chicago, 111. 60608Chicago, nx. norai
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remkite tuos Biznierius. 
KURTE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"

Knygos bus išsiųstus, jei f 1.50 tekis arbn Monėv tlrdens 

Ltfs paistas teikiu arfre^a:



liudį tiwti į lietuvišką visuome
nę.

— Angelė ir Pijus Venclovai, 
gyv- Marquette Parke, dalyvau
ja Kipro Bielinio paminklo sta-
tymo komitete, kaip giminių at.... —, .—„... v

kepimo1 s|ovaj. Dr. J. Puzinas, dabar gy

r t k u m p p 2
— Ponia BiHtavičienė, gyv. 

3 HS So. Emerald Ave., Chica
go] c, laimėjo kugelio
konkurse pirmą vietą, neseniai 
įvykusiame Sandaros parengi
me. Ji buvo iškviesta prie mik
rofono pasakyti savo receptą; 
bet ji tai padaryti atsisakė, nes 
tai esanti jos pačios paslaptis. 
Kugelio kontesto teisėjais buvo: 
Juozas Skeivys, p. Kapačinskie- 
nė. Jurgelienė ir Preikšaitienė.

— Irenos Pemkienės ir jos 
dukrelės Nidos nuotraukas įsi
dėjo Elgino, III. ir apylinkių 
laikraščiai, ryšium su surengta 
Tautybių švente Elgino Civic 
Centre, tur jos su tautiniais rū
bais pasirėdžiusios publika de
monstravo lietuviu meno dirbi- 

4.

nins.
— Antanas J. Valukas, kan

didatas i teisėjus, ir Kazys G. 
Oksas. kandidatas i Cook Coun
ty rekorderius, dalyvavo perei
tą sekmadieni Sandaros paren
gime ir turėjo progos trumpą

venas Chicagoj, yra giminių at
stovu prof. Stepono Kairio pa
minklo statymo komitete.

— Kazys čiurinskas su ponia, 
gyv. Indianoje, dideli spaudos 
rėmėjai,dalyvaus Naujienų ban 
kete prie Lazauskų stalo, kaip 
ir kiekvienais metais. K. Čiurin
skas iš anksto bilietus užsisakė, 
būdamas Sandaros parengime.

—Prof- Stepono Kairio ir Kip
ro Bielinio paminklų statymo 
komitetų posėdis įvyks šj penk
tadienį dr. Jono Valaičio rezi
dencijoje, -Western Springs, III. 
Vykdomieji ir vajaus komitetai 
apsvarstys savo veiklos gaires.

— Mykolas Pranevičius yra 
Kipro Bielinio paminklo staty
mo komiteto iždininku. Prof. 
Stepono Kairio paminklo staty
mo komitete iždininku yra inž. 
Krutulis.

L A D I E S A JT B ® E N T L Ė M E N
Hair formula JIB is Patented -Guaranteed in Switzerland and IM 
Registered in USA. Canada, £art>pe. It cures Doadmtt, Falling 
Hair. Itching scalp, Splitting ends, strengthening HAIR, Root 
growth, and restoring HAaU HAL HAIR COLOR. Using J115 you 
will never be BALD or GREY. lOėęį Guaranteed. Listed in' 
Drugeist Red-Blue Book. Drug’s-Cheffiist Order STRAIGHT 
JIB LAB.: J & J, 2557 W. «9th St, 1640 W. 47th St, So. SOtžl 
Ave. & 14th SC, -Cicero, HL, 1147 N. Addend Ave^ 2834 No, 
Milwaukee Ave^, Chicago, ZB. 3TB Medicine Liquid 8 ox, 
16 week supply — 56.00. Money Order, postpaid. Send Todayj

JIB LABORATORY, 1437 So. 4»th Ave, . CICERO, ILL. 60650

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, lit. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Haisted ct„ Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

V. VALANTINAS

— Leonas -jOtųrlionlo Galerijos Dirėk
li!., lapo Naujienų skailytoju, cija nutloniuį. ^yieėia atsilanky-. 
Jas jam užsakė viėnėriėnis niė- tl į Vlado-Vaitiekūno d^i- 
tjms jo mielas brolis,;. ; Vyta u- lės darbų sukaktuvir.ę parodą,! 
tas iš Auroros. Dėkojant už pre kuri įvyks š. ju. spalio mėn. 9-— 
numeratą ir sveikinant naują 31 d.d.Ciurli<iųip Galerijoj, Inč., 
prenumeratorių, malonu pra- -KX18 Archer Avenue.
nešti, kad p. Leonas ir p. Vy- Parodos atidarymas bus šeš- 

; tautas yra iš garsios - Bildušų tadienį, 7 vai. vak.
giminės, kovojusios už laisvą, ’ Parodos lankymo valandos: 
demokratinę Lietuvą ir jos visų pirmadieniais, antradienais, kęt 
gyventojų gerovę. Ta proga pra virtadieniais ir penktadieniais 
nešama," kad platinimo vajaus nuo 10 ryto ik 4 vakaro, šėšta- 
proga Naujienos yra siuųčja- dieniais ir ąekinadienais — 12 
mos susipažinimui 2 . savaites ryto iki 8 vai. vakaro; a (Pr.) 
nemokamai pagal gautus psK ------■.________ ________——z~
geidavimus arba platintojų at- ★ NAUJI PRENL.IERATO- 
siųstus galimų Prenumeratorių RIAI’ ka’P *r V1S1 mie11 skaity- 
adresus - ' dalyvauti rėmėjams

skirtuose vertingų daiktų lai-
— Albinas Karaliūnas iš CL mėjimuose. Reikia tik užsisa-

cero apylinkės,pratęsdamas pre įyti bent trims-mėnesiams Nau 
numeratą, savo gerus linkėji- jjenas jr kaltu atsiųsti $5-už 
mus atlydėjo $10 auka Mašinų g laimėjimo' lapelius, kuriuos 
fondui. K. J. Barzdukas iš Rock yajaus komisija stropiai užpil 
fordo atsiuntė $4. Dėkui už do- 4ys siuntėjo jo nurodytų 
vanas ir už ankstyvą prenunie- asipejjų vardajs .ir atsius pak- 
ratos pratęsimą. - . y ‘viūvimą. Į

— Paul Atkinson - Atkočiū- , Minėtam reikalui Vajausiko
nas iš Oak Parko k-artu su savo, misija gavo iš.Normano Burš 
prenumerata atsiuntė $2 ir juos teiųo $1,000 vertės brangių kai 
prašė perduoti į Algirdo ir Pra-. lių paltą, dail. M. Šileikis įtei- 
no Bražinskų fondą- Ta proga kė savo kūrybos paveikslą, Jo

nas. G. Evans ir jo šeima, pas
kyrė $50 U. S. Taupymo lakš
tą. Universal Taupymo ir Sko
linimo B-vė davė $25 ■ Taupy
mo lakštą, Donald A. Petkus 
įteikė įvairių; tauriųjų gėrimų 
pintinę, Bevėrly Hills gėlių 
krautuvė išrašė $20 dovaninį 
pažymėjimą. Yra ir daugiau 
vertingų ir universalaus varto
jimo dovanų.. Jų paskirstymas 
bus spalio 24 <L Naujienų ban
kete, Personality Lodge, 6649 
Archer Avė: Visi kviečiam^ da 
lyvauti, bet virš minimų, daik
tų laimėjimui dalyvavimas ne 
būtinas. "

* Vajaus komisija prašo visus 
skaitytojus apie taį pasakytįsą 
yo draugąmšĮ.ir, pažįstamien^s, 
neprenumeruųjantiems Naujie 
nų.,, ' . !Sį< (Pr^

REAL ESTAT€ «=Qr SaLE 
Namai, žemė —'■ Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
9 JEMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS 

r y DĖL VISŲ INFORMACuV, KREIPKITĖS I

HELP WAt*T£t>-— MALK 
į

BOILER ATTENDANT

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

Call Karl Strand

581-J190

An equal opportunity employer

.. ...r TpOL MAKERS
" * -

Design and manufacturing compa
ny of spedaL automatic assembly ma
chinery needs accomplished trades
men with , jub shop experience and 
absolute top skills. Excellent wages, 
50 hours per week guaranteed, com
pany paid family major medical plan, 
profitsharing, vacation, holidays.

Call for appointment:
674-0370.

MID-WEST AUTOMATION, INC.
7340 N. Ridgeway 
Skokie ’ HI.

- -\4New- plant :Wheeling in
Early. 1977). . >

’ ' x ‘ PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentas

2212 Cermal Roar Chicapv E Virginie 7-7747

SIUNTINIAI I LIETUVĄ^ - ‘
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ. 
-------------------- ‘

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgu metų patyrimas.

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

JUBILIEJINIU I

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 50 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmb 
aus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės Išlikimui ikel 
biamo Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę 
neidamos ir nesidėdamos į sandėrius su okupantais ar jų įgalia 
tintais.

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vatų kreipiasi i visus lietuvius, pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdflata užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renes«ae.
KAINUOJA: Chicago!* Ir Kanadoje metamą — $30.00, putei metų — $18.00, 

trims mėn. — $830, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14J50, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančių atkarpų.

pranešame, kad atidaryta Bra
žinskų sąskaita Nr. 1681 Mid
land Savings and Loan Associa
tion, 2657 W. 69 St., Chicago, 
III. 60629.

— Vilius Bražėnas, žurnalis
tas ir visuomenės- veikėjas iš 
Fort Myers, Fla., lydimas V. 
Šimkaus, lankėsi Naujienose.; 
Šiandien, penktadienį, spalio 8 
7 vai. vak. jis skaitys viešą pa
skaitą apie okupuotą Lietuvai, 
išeiviją ir JAV Politiką. V. Bra
žėnas nusipelno dėmesio ir pa
garbos ne tik už savo veiklą ir 
straipsnius lietuvių spaudoje, 
bet ir už laiškus bei raštus ame
rikiečių laikraščiuose. Jis yra 
vienas iš aktyviausių pradinin
kų masinės informacijos tikslu 
formuoti kitataučių visuomenę 
pavergtos Lietuovs ir * lietuvių 
naudai. Tam tikslui organizavo 
informacij os seminarus,, akty
viai dalyvavo tokiame seminare 
Chicagoj e. t- J

— Saulė Girdžiūnaitė iš East 
Chicagos, Ind., išvyko j Carioga 
Park, Cal. K. Mickevičius iš 
Marquette Parko išsikėlė į Ci
cero. . J

— Algirdas Brazis, Metropo
litan ir Chicagos Lietuvių Ope
ros solistas, pakviestas daly
vauti Los Angeles Lietuvių šv, 
Kazimiero parap. naujosios sa-, 
lės atidarymo iškilmių progra
moje lapkričio 20 d. Solistui 
akompanuos Raimonda Apeį- 
kytė, kurios rečitalis bus gruo- 
džo 11 d. latvitj salėje-

. ---- r—j ■ .. aso.
— JAV 200 metų minėjimo 

lietuvių organizacijų komitetas 
spalio 10 d. (sekmadienį) 
čių, salėje ir sodelyje rengiage- 
gužinę-pikniką.. .Veiks, turtingas 
baras ir virtuvė. Gros’ A. Ramo 
nio orkestras jję\ bus daug ivai-^ 
rūmo. Įėjimo atika 1 doL asme
niui- Pradžia 12 vai. dienos. ,

Rengimo Rom^tetas.-

NAUJIENOS,
V 39 So. Haisted St, 

Chicago, HI. 60608

Siunčiu doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS ------------------------------------------------
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_ > INDUSTRIAL MECHANIC

Opehingfc' ė5dstsrTor industrial me- 
chanic dealing,with the repair and 
maintenance - of high speed packag
ing equipment and other equipment 
associated with manufacturing..
i Familiarity r with electrical and/or 

-machinist-skills -important.--- ■
$7.20 per hour ; A '

_ ’ Call Karl Strand ' 
^TOOTSIE-ROLL - INDUSTRIES

581-6100
An equal opportunity employer

-.‘i ‘ ’ ■ * - - * ■.

MACHINISTS" :

O Ė M....manufacturer of heavy equip
ment is seeking skilled planer ope-

U ■ ' ' -
■ Minimum 2 years experience, ex

cellent benefits and. top-rates.
^Contact . .. . .

w. JERRY PRIM ; - ■
-597=75^ ' ; - 5 '

41Ol .W.~T26ifi St.. Alsip, ni."‘"

JANITORIAL SERVICE
Janitors needed for Chicago & N. 

W.. sub. areas. You will travel to ac
countsi daily and service their sani
tary fapilitiesJ Š You must; have car, 
good driving record^ and know Chi
cago arė£ Start $10,400 per year, 
plus uniforms and company car af
ter.training period. Potential earnings 
arję; in the high; teens-.,; Must speak 
good.-English- . - ’ j

BANNER ^PERSONNEL '— < /

A private employment agency^ 
* Čaff DACE — W56456Caff DACE ‘

l HELP WANTED ^. MALE-FEMĄLE 
Reikta Darbininku irJ’DarbminkiU

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

AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 59* ir Tahnan.

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St TeL 436-787b

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

72-TROS ir Artesian. 2 butų mūri
nis. Naujas garažas. 2 židiniai. Pilnas 
rūsys. $26,500; ' y •*
....71-MOS ir Rockwell. 2 butų thedi- 
nis. Pilnas rūsys. Garažas. $18,000.

BUDRAITIS REALTY CO.

Mūrinis 5 kambariu bungalow. Prie 
71-mos ir Rockwell. Geras namelis 
suaugusių porai.

Medinis 2 butu po 4 kambarius. 
Platus sklypas. Geras. Pigus.

/ .r Brokerio tel.
. . PR 8-6916

4243 W. 63 Street 
Tel.: 767-0600.

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

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

- KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel.: 927-3559

Didžiausias kailių 
pasirinkimas $5^

{M vieninteli 
lietuvi kailininką

185 North Wabash Avenue

RŠTE1NA
TeL 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

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

VIENINTELĖ STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette Parke. $29,750.
’ MŪRINIS — MEDINIS pajamų na
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900.

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

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

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

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

REAL ESTATE
262^ WEST 71 STREET

Tef 737-7200; arba 737-8534

BUILDERS AND CCHTRACTORf 
Namy Statyba ir Ramentą*

— Kviečiami visi lietuviai Į 
Didįjį Anelės Kampelio atida
rymą, kuris įvyks 4500 S. Tal- 
man Avė., tel. 376-7883.

Atidarymo iškilmių šeimi
ninkė Anelė Kajokienė yra ne
seniai atvykusi iš lietuviško Su
valkų trikampio.

Atid. iškilmėse bus vaišės ir 
šokiai. Pradžia penktadienį nuo 
8 vai. ryto iki 2 vai. nakties, še
štadienį — 8 vai. ryto iki 3 vai. 
nakties ir sekmadienį nuo 12 
vai. dienos iki 2 vai. nakties.

(Pr-)

— Primename mūsų klien
tams, kad dabar yra tinkamiau
sias taikąs siųsti į Lietuvą Ka
lėdoms standartinus arba savo 
nuožiūra parinkti siuntinius. 
Siunčiame taip pat geros koky
bės greitai pristatomus maisto 
siuntinius iš Europos sandėlių. 
Gift Parcels to Lithuania, M. 
Noreikienė, 2608 W. 69 St., 
Chicago, Ill. 60620. Tel. WA 
5-2787. . (Pr.)

NEPRALEISKITE PROGOS’
4 - ’• ’ “ V? * f ’ ‘ W • ■

.1 Tiktai stipri Amerika gali at
silaikyti prieš komunizmą ir pa 
dėti atgauti laisyę .Lietuvai rir. 
pavergtoms tautoms. 4.< iį; i: ■ 
*, American Security . Council 
(privati patrotinė organizacija) 
yra gagamihusį garsinį' filmą

“ONLY THE STRONG^’ 
(TIKTAI STIPRIEJI), ;

kuriame matysite amerikiečių 
ir rusų apsiginklavimo palygi
nimą ir susidarysite vaizdą, į 
ką veda pastangos nuginkluoti 
Ameriką ir ką tai gali reikšti 
Lietuvos bylai.

Filmas Only The Strong bus 
rodomas š. m. spalio 8 d. 7 vai- 
vak. Marąųette.l 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.

Po paskaitos — diskusijos. 
Įėjimas neapmokamas.

Rengia laikraštis Laisvoji 
Lietuva.

Šį parengimą rėmia patrioti
nės organizacijos.

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

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės 
vadovaujama lietuviška jstaiga < r-r*

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

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

i :;,'/CUSTOM: TAILOR - r -5
? Mah;:or woman’ withrtustom tailor 
experience ' for; alterations depart- 
meiit of elegant Michigan Ave. men’s 
and1 women’sretail stbre. .

Excellent salary. 7
į * ‘ / (Must speak^Ehglish).

^IWll Wchnecki '
78743909

RENTING !N GENERAL 
' Nu b mas 

----- ----------------------- -------------------
IŠNUOMOJAMAS 4 kamb. naujai 

dekoruotas butas Viriė aukšte, gazp 
pečiukais šildomas , netoli 34-tos ir 
Lowe Ave: Tek 776-6526: < ‘ -

DIDELI KAMBARIAI/garais •šildo
mas-: butas. r^miegamkgLur^x *

.. . TeL: 842-0942

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių bu
tas su 2 miegamaisiais.. gi 
mas, 2-me aukšte.

1257 No. Campbell 
tTel. 378-3880 

Teirautis angliškai

PERSONAL’
Asmeny Ieško

šildo-

VELTUI BUTAS vyresnio ’ amžiaus 
vyrut 6 mėnesiams Lembnte. Reikia 
turėti mašiną.; • - >-

Teirautis tel. 257-7390.

AR JAU PASIDAReTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta,-teisėjo" Alphonse W ells 
peržiūrėta, ’ fSūduvos” išleista 
knyga

KAIP SUDAROMI ■ 
I; TESTAMENTAI

Su: legaiiškomis formomis
Knyga su ^formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj, 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
tnis formomis — 83.50.

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

■ 11— , ■—— ■ ■ ■■

Banke sąskaita Bražinskams
I

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 atidalyta sąskaita — 
Nr? 1681, Midland Savings and 
Loan association, 2657 West 
69th St,, Chicago, Ill. Posėdžio 
metu buvo surinkta graži pra
dinė sumą.

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

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS Jh’ETiNGIS, "savininkas 
778-8165

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Iilcaeo. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

DĖMESIO.
12—M M AMŽ’AUS VAIRUOTOJA!

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
(.lability apdraudimas pensininkams

Kreiotir

4645 Sa. ASHLAND AVE, 
523-8/

BEST THINGS IN LIFE
Call Frank Zapolis

GA 4-8654

STATI FARM

v
Stale Fenn Life ItTsoranee Company

f

LAIKRODŽIAI IR BRANGENY3BS 
Pardavimas Ir Taisymas 

ŽAU WEST 69;h STREET 
Teletj RBpublIc 7-1 Ml

Mid. 30’s male professional look
ing for beautiful model-like female 
companion. Age 21—35, 5’1” to 5*8”. 
Must be slender and able to dance.

Home, auto, finances available. 
Send letter, picture and telephone 
number to:

, Naujienos. , .
Box 212,
Chicago. Ill. 60608,

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

236 Court 
Arkansas 

623-6798.
(Pr.)

M. ŠIMKUS
t . Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
likvfettmal, pildomi pii.etybės pra- 

iymal Ir kitokį blankai.
I———

PIGIAI PAKUODAMAS geram sto
vyje pianinas.

TeL 257-7MO.

MISCELLANOUS FOR SAVĘ 
Dalykai

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINFKAS, 4065 Archer Are J 
Chicage, HI. <0672. TeL Y A 7-5M01

WY a l MVWM
SKAITYK IR KITAM rATARK

SKAITYTI BMUJWUSa




