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Over One Million Lithuanian 
In The United States

Izraelis ruošiasi pulti Libaną?

JOHANESBURGAS. — P. Afrikos ministeriui pirmininkui 
Volteriui ruošiantis važiuoti į Šveicariją, į pasimatymą su sekr. 
Kisingeriu, kelios dienos anksčiau jau prasidėjo įvairiose vieto- 

į; vėsė neramumai. Gi išvažiavimo išvakarėse riaušės, atrodo spe
cialiai sudiriguotos, persimetė į Cape Town miestą, baltųjų gyve
namą rajoną, kuriose dalyviai buvo rišu rasių žmonės.

Pirmiausia riaušės prasidėjo 
mulatams skirtame priemiesty- 
jėiHanover Pafk, vėliau'-i: prie
miesty j e Grassy Park if net pa
čiame Cape Town miesto baltų
jų gyvenamame centre. Demon
strantai daužė krautuvių langus, 
puolė pravažiuojančias-mašinas. * 'i K ai

Policija malšino riaušininkus 
ašarinėmis dujomis ir policijos 
“bananais”. Judrioje Cape Tow- 
no . Adderiey gatvėj e nukentėj o 
nemažai pašaliečių, kurie slėpė
si krautuvėse bei tarpuvarčiuo-

■ ' se. '; '' .
Policijai pradėjus riaušinin

kus malšinti ir juos rankioti, kai 
kurie jų subėgo Į Pietų Afrikos 
parlamento rūmus;

Atrodo, kad Pietų Afrikos gy
venimą .pradėjo 'diriguoti kaž- 
kokia paslaptinga magiška fan- 
ka, kuri šokdina juodukus pagal 
tos dienos reikiamą gaidą. Jiems 
tada pritaria mulatai, aziatai ir 
net baltieji, vienaip arba kitaip 
pasireikšdami. Kas keisčiausia, 
kad į tų “šokių” muzikos ritmą 
atsiliepia pasaulio politikai, ku
rie susitikę stengiasi pakeisti 
P. Afrikoje girdimus gaidų to
nus. ' ' ' . - - ’-A

IŠ VISO PASAULIO

1

BEIRUTAS. — Libano mu
sulmonų ir krikščionių radijo 
stotys ketvirtadienį pranešė, kad 
Izraelis sutraukė .savo kariuo
menę ir tankus į . šiaurinį pasie
nį tikslu pulti civilinio karo nu
niokotą Libaną. Izraelis tuos 
pranešimus paneigė, bet pripaži-1 
no, kad dėl Libane padidėjusių 
susirėmimų su partizanais Izrae
lis padidino savo budrumą. Mu
sulmonu radijo stotis Beirute 
paskelbė, kad Izraelio kariuome-. 
nė peržengė Libano sieną ir ap
supo krikščionių kaimą EinEbfl,-

j uos nuo palestiniečių . partiza
nų. Krikščionių radijo stotis tą 
musulmonų žinią patvirtino.

■Gaudo Indiros Gandhi kritiką

žinių agentūrų pranešimu, 
JAV valstybės sekt. Kisingėris 
vyksta į Londoną pasiimti nau
jų gaidų iš Angijos užsienio rei
kalų minrsterio Anthony Cros- 
lando, kurias vėliau susitikęs

NE\V DELHI. — Indijos par
lamentas nubalsavo pradėti tar
dymą vieno iškalbingiausių mi- 
nisterės pirmininkės Indiros 

! Gandhi kritikų, dešinių j ų sparno 
opozicijos vadą Subramanian 
Swamy, buvusį Harvardo uni
versiteto profesorių, Indijos par- 
amento aukštųjų rūmų narį, kurs 
išvengė arešto pabėgdamas į už
sienį.' Komunistai ir premjerės

Šveicarijoje su P. Afrikos mi-/ Kongreso partija kaltina prof, 
nisteriu pirmininku John Vors-1 Swamy; kad jis esas CIA »agen_ 
x x x l. . ... .... Kalbama, kad Indiros par

tija kongrese stengsis atimti iš 
jo kongreso narystę. Indijos vi
daus reikalų ministeris Om Meh- 
te kaltina Swamy, kad jis vedąs 
prieš-indišką propagandą, siek
damas “apšmeižti ir suniekinti 
parlamentą, jo narius, vyriausy
bę ir visą tautą”.

t erių turės aptarti ir, jei rei
kės, net pakeisti, kad ,“P. Afri
kos. abejingumas derintųsi su 
žmoniškumu”, kad sistema, ku
ri dabar veda į riaušes ir nera
mumus, būtų visiems priimtina.

SVĖTIMŠALIAI NEPRIIMAMI 
Į VALDŽIOS ĮSTAIGAS

WASHINGTONAS. — Prez. 
Fordas, nesiskaitydamas su vy
riausio teismo sprendimais, įsa
kė civilinės tarnybos komisijai ir 
toliau nepriiminėti svetimšalių 
į valdiškas tarnybas. Preziden
to įsakymo laiškas buvo viešai 
paskelbtas Baltųjų Rūmų ir pa
siųstas kongresui;

AUTOMOBILIŲ VAKUOJANT 
ATSARGIAI SU ALKOHOLIU

SPRINGFIELD, Ui. — Aiš
ku, būtų malonu Darbo dienos 
savaitgaliui apleidžiant miestą 
atsigaivinti gurkšniu kitu šalto 
a|aus, bet general prokuroras 
William J. Scott perspėja, kad 
ne tik automobilyje, bet ir jo 
traukiamame t rei toryje arba 
“namuose ant ratų” .bet koks 
gaivinimasis alkoholiniais gėra
lais reiškia įstatymų laužymą. 
Baudžiama ne tik hž svaigalų 
gėrimą vieškeliuose, bet ir už

Sovietai ginkluoja Libiją

TRIPOLI, Libija. — Libijos 
“tautos vadas” Muammar Ka- 
dafi pasiūlė baigti žodžių karą 
su Egipto prezidentu Anwar Sa- 
datu ir savo pasiūlymui priduo
ti svorio suruošė savo naujųjų 
ginklų paradą, parodydamas iš 
sovietų atsiųstus sviedinius, ga
linčius pasiekti net Izraelį; 2% 
valandas trukusiame parade Ka- 
dafi rodė toli nešančius sviedi
nius Sovietuose gamintus SAM 
2, 3 ir 6 modelius ir prancūzų 
Crotale sviedinius bei kariškus 
sprausminius Mirage lėktuvus. 
Kadafi Libijoje įsigalėjo kai 
1960 metais ugsėjo 1 d. buvo nu
verstas karalius Idris.

t

Nukrito lėktuvo padanga

NEW ORLEANS. — Delta 
Air Lines lėktuvai pakilus skris
ti, iš 3,000 pėdų aukščio į žmonių

rastas atidarytus svaigalus, len- “pilną” gatvę nukrito 250 sva- 
t gvai pasiekiamus vairuotojui ar rų sunkumo lėktuvo rato padan- 
kfttemš automobilyje važiuojam ga. Laimei* niekas nebuvo au
tiems. žeistas.

Cleveland© "Grandinėlė" šoko visose šventėse. Praeitoje šventėje šokėjos skepetai 
temis sveikino žiūrovus. Ateinantį sekmadienį "Grandinėlė" šoks ruošiamoje šokiu šventėje.

MEKSIKOS VALDŽIA NUVERTINO 
SAVO PINIGUS ;

MEXICO CITY. — Meksikos —- ■ -----
valdžios bankai oficialiai pezol ““ 
vertę vertina žymiai pigiau. Da
bar už dolerį; Meksikos bankai 
moka 20.4-20.6 pezus. Kitaip sa-

va neteko vertės 38%, jį laisvai 
paleidus plaukioti laisvoje rin
koje.

Iš. tikrų jų; tai Meksikos pe- 
zas buvo nuvertintas preziden
to Luis Echevarria aktu rugpiū- 
čio 31 d., kurį paskelbė Meksikos 
vyriausybės ekonomijos minis
teris Ramon Beteta. ,t . ‘

Paskutinės žinios praneša, kad 
laisvoje rinkoje pezas kaštuoja 
žymiai pigiau, už vieną dolerį mb 
'karna iki 30 pezų.

Meksika, šiandien yra skolin
ga užsieniui daugiau kaip 3 bi
lijonus dolerių. Skola ir buvo 
pagrindinė priežastis nuvertin
ti pezą.

Bilijonai LEAA 
agencijai

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmai nutarė prailginti agen- 
cijos LEAA gyvenimą dar vienus 
metus, paskiriant jai 1.1 bilijo
ną dolerių. .Minima agencija pa
deda valstijų administracijai ko
voti su kriminalais.

Naciai Argentinoje 
.skelbiahdam karą

B UENOS 'AIRES, i—- Grupė 
pasivadinusi Argentinos Natio
nal Socialistų ■ Frontu, paskelbė 
“totalinį karą prieš žydų-bolše- 
vikų plutokratiją” Argentinoje, 
kaltindama žydus dėl visų tos 
šalies" problemų.

Valdžios pranešėjas pasmerkė 
tą iki šiol negirdėtą organizaci- 
jąkaip “nereikšmingą mažumą”, 
siekiančią sukelti baimę ir dirb
tiną nepastovumą, siekiant at
baidyti nuo Argentinos svetimų 
šalių investmentus”. Laiške, iš
siuntinėtame spaudai ir radijo 
stotims toji ■grupė pasisako 
imanti -atsakomybę už praėjusį 
penktadienį Buenos Aires dviejų 
sinagogų ir vienos, vaistinės iš- 
bombardavimą.

Tai yra vienas iš reiškinių, ro
dančių antisemitizmo didėjimą, 
kurį palydi laikraščių kioskuo
se pasirodymas naciškų doku
mentų ir Adolfą Hitlerį Stovin
čios ’’literatūros”.

Argentinoje žydų bendruo
menė priskaito apie 600,000 sa
vo narių. Po Izraelio, Jungtinių 
Valstybių ir Prancūzijos, Ar

gentinos žydai daugumų skaito-

Nebus atominio karo
LONDONAS. — Londone vei

kia institutas, kurio tikslas sek
ti, nagrinėti ir daryti pasaulio 
karinio pasiruošimo išvadas. In
stitutas dabar' priėjo išvados, 
jog tuo tarpu atominio karo ne
gali būti, kadangi JAV ir Sovie
tu Rusija yra taip subalansavu
sios savo atominio pašifuošimo-. 
arsenalą, jog nei viena šalis ne
gali pirma pradėti puolimo.

Instituto daviniais, Sovietai 
turi 20% persvarą raketų skai
čiuje, kurios gali toli nešti ato
mines galvutes', ir pačių galvu
čių galioje. Bet JAV turi dvi
gubai daugiau už Sovietus ato
minių galvučių ir beveik 3 kart 
daugiau tolimo skridimo bom
bonešių, kurie gali nešti atomi
nes bombas.

Institutas dar sako: Rytų ko
munistiniai kraštai viršija va
karus šarvuočių, artilerijos, lėk
tuvais naikintuvais ir -kareivių 
skaičiais, bet Nato gynyba yra 
pajėgesnė. Antra, Sovietai ir 
vakarų visas pasaulis lenkty
niaudami ginkluoja Mažosios 
Azijos rajoną. Tiek arabai, tiek 
ir Izraelis baigia prikimšti san
dėlius reikiamais ginklais. Rau
donoji Kini jas turi mažiausiai 
1-300 vandenilio atominių bom
bų; yra pasigaminusi tarpkon- 
tinentinių raketų.

Kiekvienoje valstijoje fede-jmi ketvirtoje vietoje.
ralinė administracija išlaiko įs
tatymų priežiūros ir vykdymo 
agencijas, kurių svarbiausias 
tiksals, kaip minėta, iki minimu
mo sumažinti kriminalinį nusi
kaltimą visoje Amerikoje. Bet 
kaip matome, gyvenime vyksta 
priešingai: nusikaltimai ne tik 
kad nedingsta, bet vis didėja. Tą 
mato , valstybės administracija, 
tą mato ir kongresas.

JUNGTINĖS TAUTOS. — Ge
neral sekretorius kreipėsi j Jung
tinių Tautų visuotinį susirinki
mą su pasiūlymu ateinančioje se
sijoje imtis žygių sudrausti tarp
tautinį terorizmą, kurs “darosi 
grėsmė visoms valdžioms ir tau
toms”, Visuotinis JT susirinki
mas prasidės šio rugsėjo 21 die
ną. Paties Waidheimo kaip JT 
general, sekretoriaus terminas

Reikia priminti, kad Argenti
noje ilgą laiką slapstėsi ir Hit
lerio “ministeris žydų naikini
mo reikalams” Adolf Eichmann, 
kol žydai jį sugavo, nusigabeno 
j Izraelį ir ten pakorė.

Geras ženklas
WASHINGTONAS. — Ame

rikos darbo departamentas rug
sėjo 2 d. pasidžiaugė, kad bend
ras visų prekių kainų vidurkis 
krito 0,1 procento. Tai, esą, 
ras ženklas. Tai rodo, kad 
fliacija mažėjanti.

Tačiau ne visikas jau taip
žava, kaip darbo departamentas 
piešia: centralinis pieno gamin
tojų kooperatyvas savo keliu

ge- 
in-

ru-

Rugsėjo oras
The Enquirer paskelbė spėja

mus koks tas oras per rugsėjo 
mėnesį septyniose Jungtinių 
Valstybių ir Kanados zonose, 
čia pateikiamas spėjimas ant
rai zonai (Area 2). Didieji Eže
rai, Viduriniai Vakarai, Vakari
nis Kvebekas ir Ontario:

Nors Detroit ir Chicagoje iki 
trečios šio mėnesio savaitės im
tinai temperatūra pavakarėmis 
pakils iki 80 laipsnių, bet bend
rai rugsėjo mėnuo bus vėsesnis 
negu paprastai būna. Zona į pie
tus nuo Chicagos ir Pttsburgo 
vidutiniškai bus 4 laips. žemiau 
normalios. Darbo Dienos savait
galis didžiojoje šios srities da
lyje bus palyginti vėsus. Mė
nesio pabaigoje naktimis nukris 
iki 40 daipsnių, o Green Bay ir 
Ottavoje net žemiau šalimo Ii-

BRAŽINSKUS IŠ TURKIJOS
Pažintis su dabartiniu turkų premjeru 

padėjo išgelbėti abu Bražinskus
Spausdiname oficialų Balfo centro valdybos pranešimą apie 

• Prano ir Algirdo Bražinskų išgelbėjimą nuo sovietų kerštingų 
' nagų. Bražinskai, nujausdami pavojų, pabėgo nuo turkų karių 
teikiamos gloljos. Teko įsikišti Amerikos lietuviams, kad išgelbėtų 
tiek metų dėl savo laisvės kovojusius Bražinskus. Daugiausia 
darbo įdėjo Marija Rudienė, Balfo pirmininkė, specialiai važinėjusi 
Turkijon, Italijon ir kitur. Rudžių ilgų metų pažintis su premjeru 
Demirel labai daug padėjo Rudienei išvežti Bražinskus i Venezuela.

| Spausdiname Balfo centro va-1 
J dybos tuo reikalu gautą praneši- 
i mą:

Nuolatinėmis Bendro Ameri
kos Lietuvių šalpos Fondo pa
stangomis, pačiai Balfo pirmi
ninkei Marijai Rudienei nuvy
kus į Turkiją ir pasitarimais su 
Turkijos vyriausybės žmonėmi* 

(ir Amerikos ambasada pavyko 
'gauti leidimą Pranui ir Algirdui 
Bražinskams išvykti iš Turkijos 
ir pasisekė gauti leidimą jiems 
įvažiuoti Į Venecuelą. Bražins
kų reikalas buvo susietas su 
penkių kraštų vyriausybėmis ir 
tik po penkių savaičių labai uo
liai vedamų, deiybu. pavyko lai
mėti.

. Dėl ypatingų 1970 m. įvykių 
Bražinskams pasitraukus į vaka
rus, jų reikalas buvo labai susi
komplikavęs. Buvo sunku gau
ti leidimą išvykti ir sunku rasti 
kraštų, kuris sutiktų juos pri
glausti. Reikalai dar labiau bu
vo pasunkėję, kai Bražinskai, ne
paisydami teisinių nuostatų, iš 
turkų apsaugos pabėgo Į Ame
rikos ambasadą Ankaroje. Tik 
po labai ryžtingų pastangų Ame
rikos ambasadoje ir Turkijos vy
riausybėje Balfo pirmininkei pa
vyko Įtikinti Turkiją, kad su
tiktų juos išleisti, nebe bausti už 
pabėgimą ir leido Balfo pirmi
ninkei juos išvežti iš Turkijos, 
Bražinskų bėgimas buvo sukė
lęs daug tarptautinių ir teisinių 
problemų, bet Turkija negrąžino 
jų į Sovietų Sąjungą. Ji neturė
jo atitinkamų ekstradicijos su
tarčių.

Bražinskus apgyvendinti Ve- 
necuetoje nepaprastai daug Bal
tui padėjo Carakase gyvenantis 
nuoširdus lietuvių bičiulis dr. 
Felix Zubris, kurio artimi- ry
šiai su vyriausybe padėjo iš
spręsti sudėtingus šios imigra
cijos klausimus.

Taip pat dr. Zubrio pastango
mis šią savaitę, praslinkus 30 d. 
po Bražinsku atvykimo į Vene
cuelą, jiems bus suteikiamos pi
lietinio svetimšalio (alien resi
dent) statusas. Venecueloje Bra
žinskai buvo atiduoti globai šių 
lietuvių: Jūratės Rosales-Stat- 
kutės, Juozo Menkaliūno ir Hen
riko Gavorskio. Tą visą pasie
kus, Balfo misija atlikta, juos 
išvežant į laisvą kraštą ir pasi
ėmus juos goboti Venecuelos lie
tuviams.

Balfo Centro Valdyba

Viking II
PASADENA. — Vikingas I 

pasiekė Marsą ir nuleido labora
toriją liepos 20, gi Vikingas ant
rasis dar tebeskraido Marso or
bitoje ir tik paskutinėmis die
nomis pasirinko savo laborato
rijos nuleidimui rietą taip va
dinamoje Utopia vietovėje, 4,- 
600 mylių toliau į šiaurę nuo Vi
kingo I nuleistos laboratorijos.

Vikingas H savo laboratoriją 
nutupdė ant Marso rugsėjo 3 d. 
5:58 vai. Čikagos laiku. Labora
torijos nusileidimas užtruks 31Ą 
valandos..
fPasadėnoje laboratorijos nū- 

sileidima tvarka inžinieriai bei 
mokslininkai, patikrinę, rado 
viską tvarkoje. Juos tik gąsdi
na, jog aboratorijai nusieidžiant, 
ji gali perkaisti.

Laboratorija, turi instrumen
tus ir kitus įrengimus, kurie nu
statys ir suras ar Marse yra 
kokia nors žemiškai suprantama 
gyvybė.

Kasyginas serga
MASKVA. — Sovietų minis-’ 

tens pirmininkas Aleksas N.-Ro
sy ginas jau nebedalyvavo pas
kutiniame politbiuro posėdyje. 
Jį atstovavo naujai paskirtas jo 
pavaduotojas 70-ties metų Ni- 
kaojus A. Tichanovas, kuris, sa
koma, yra Brežnevo jaunų dienų 
draugas. Jis politbiuro nariu 
yra nuo 1965 m.

Politbiuro narį Tichanovą pa
darant Kosygino pavaduotoju, 
Tass, tai paskelbdamas, neuž
simena politbiuro nario Kirili- 
jaus T. Mazuravo, kuris, mano- 

‘taa, ' buvo numatytas Kosygino 
vieton. Vakarų diplomatai išve- 
džioja, kad Tichanovas paskirtas 
greta Mazurovo, nepakeičiant jo, 
kad būtų kam tvarkyti pramo
nės reikalus, vienkart palengvi
nant Kosyginui pareigas.

kadetų akademijoje
COLORADO SPRINGS.—Vie

no kadeto advokatas Joel Meyer 
rugpjūčio 26 raštu pranešė aka
demijai, kad joje veikia 4 metų 
senumo vagių lizdas arba tam 
tikras kadetų vagių žiedas, kurį 
sudaro kas keturi kadetai. Toks 
kadetų vagių žiedas akademijoje 
prasidėjo 1972 m.

Kadetij akademijos viršinin
kas t. gen. James.Allen tuo labai 
susirūpino ir įsakė viską nuo-

praneša, kad nuo š. m. rugsėjo nijos. Rytinė didžiųjų ežeru da- Į dugniai ištirti.
6 dienos pieno galionas Illino- lis bus drėgna; vakarinė Wiscon- 
juje pabrangs 8-10 centų. Tai sįno dalis turėtų būti sausesni pajėgų akademijos daug kadetų 

baigiasi atėtnafitį gruodžio mttt ' ne-TOM, bęt .blogas ženktos. . J negu pagristai. ' 7 yra tų vagių žiedo aųkoe.

lis bus drėgna; vakarinė Wiscoh- AdVokatas laiške rašo, kad oro
Lis
Saulė teka 6:18 leidžiasi lyra tų vagią žiedo apkoa.



Rugsėjo 8-tojį r- diviguba švente
Rugsėjo tik bainy- Taigi, rugsėjo 8-toji (Mena aki

tine - šv. Mergelės Marijos Ha didžiajai Lietuvos prąei- 
Ginninu, — bet į* tautos — Vy čiai paminėti. Ji mums prime
tamo uidžiojo ir Jo didžiąją, na mūsų tautos garbingų, nors 
istorinę gadyn* paminėti —j dažnai ir skaudžią praeitį. Ji 
skirk ta šventė.

Ji buvo įsteigta ir pirmą kar 
tą iškilmingai atšvęsta nepri- 
klauuitioje Lietuvoje 1930 mb- 
tais, iiiiuinl Vytauto Didžiojo 
miriks 5UO metų sukaktį, kuri 
visoje Lietuvoje ypatinga pa
garba ir didžiu iškilmingumui diciškai, 
paminėta. Net 1930 — tieji me- me švęstu 
tai istorijoje įrašvti Vvtauto „ , , T . e .rA- r - i ~ ’ j Nepriklausomoje Lietuvoje1Didžiojo vardu. I - .t \ . J *. iškilmingai švęsdami rugsėjo f 

Didžiosios Lietuvos Kunigai- g_ją, visi krašto gyventojai u. 
kšiiju.s, kurios viršūnėje iš se- gimdavo savosios istorinės pra 
nov<b mūsų tautos istorijoje j eities didybe, pajusdavo tos di 
buvęo Vytautas Dydysis, kuris 
Lietaus Karaliumi vainikavi- 
mosi datą buvo paskyręs rug
sėjo 6-ląją dieną Vilniuje.

Istorija liudija, kad Didysis 
Lie lavos Kunigaikštis Vytau
tas ividysis buvo ne tik žymiau 
sius Lietuvos valdovas, bet ir 
vienai 
poli ii k ų ir karo vadų visoje 
Europoje. Jo amžininkai lygi
no jį su Aleksandru Didžiuoju 
ir net Cezariu. Jo karo genijus’ laikomos iškilmingos pamal-’ 
savo nuopelningais Vakarų Eujdos ir sakomi tai šventai pri- 

, -_ • - __ ♦ __ l . -i - , y

primena ta« nesuskaičiuojamas 
kruvinąsias tautos vaikų au
kas, amžių būvyje sudėtas ant 
Tėvynės laisvės aukuro.

Rugsėjo 8-toji yra tautos 
šventaė, kurios kur begyvenda
mi neturime užmirštu bet tra- 

iškilmingai' privalo-

fuvusitu karžygius, su dėdami 
kainus vainikų ir1 gėlių. Po- 
eisenų, paradų ir žuvusių 
pagerbimo, Šaulių namuose ir 
kitose salėse įvykdavo susirin
kimai, paskaitos, koncertai, 
vaidinimai... •

Ir dabar okupuotoje Lietu- šomi užsireįpstnioti' šiais telefonai*• 
voje juntama šios svarbios" lie
tuvių tautos šventės nuotaika.
Tik, deja, diametraliai priešin
ga buvusiai laisvoje nepriklau

Į ska* ir Veieria Stanaitis.
I __ ______ .-.

P R AN IŠIMAI
Lieuivmmtai Pensininku Sąjungos 

Valdyba šių metu rugsėjo mėn. 9 d 
organizuoja išvyką autobusu | p, p. 
Briedžiu sodyba, Lemonto apylinkė
je. Norintieji išvytoje dalyvauti; pra 

434-8063 GT Vamgūnas) arba 434^

Našliu, naihukiu. ir pavieniu as
menų klubas turės poatostogini su
sirinkimą rugsėjo mėn. 10 d. 7 vai. 
vak. Vyčių salėje, 2455 W. 47 St. Vi
si nariai ir norintieji būti nariais 
kviečiami atsilankyti. Taip pat susi
rinkime galima bus įsigyti banketui 
bilietų, kuris įvyks Polonia Prove 
spalio mėn. 17 4 gorintieji dalyvau
ti bankete prašomi bilietus įsigyti iš

Miestuose ir miesteliuose jau 
iš vakaro gyventojai — lietu
viai jaučia pagyvėjusi saugu-. . . . i u učmjLrve praauim ututiud lai&yu 13
miečrų ir jų bendradarbių ju- anksto p0 susirinkimo vaišės ir sė
dėjimą, vadinamą budrumą. “ai J- Jo£llkio orkestrui grojam.^

Net ir dviračiais važinėda-
a~jmi tie uolūs pareigūnai, galvas

’ užrietę stebi bokštus ir aukš
tesnius medžius ąr neplėyesuo-
ja kur lietuvių tautinė trispal
vė vėliava, ar nėra kur prityir

DON VARNO POSTAS

Don Varno Amerikos Legio- 
m š“ we&ia??

Po įvesdinimo apeigų įvyks 
vatuos. Visi kviešiami daly
vauti.

Kasiulių paroda
Rugpjūčio 27 d; Jaunimo 

centre atidaryta dailininkų pa 
rytiečių Vytauto ir Bronės (Bo 
aite) Kasiulių kūrinių paro 
da. J atidarymą susirinko la
bai daug meno mylėtojų ir juo 
besidominčių. Matėsi daug me 
pininkų, meno mylėtojų, kul
tūrininkų, intelektualų.

Parodą globoja Neo- Li th lia
nų Chiragos skyrius. Atidarė 
Neo lithuanų Chiuagos sky
riaus pirmininkė dr. Živilė Mo 
destienė. Kasiulius priestate 
dail. A. Valeška, pažymėdamas,

DEBESŲ* : 
tarp laiko ir erdvės 
KARUŽA
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dingos praeities nemarumo 
dvasią.

Rugsėjo 8-tosios — Tautos 
šventės rytą, visi krašto mies
tai, miesteliai, bažnytkaimiai 
ir net didesnieji kaimai pasi- 

iį puošdavo tautinėmis vėliavo-i 
------ ---- - — ir mis. Į didesnius centrus rink- 
gabiausiųjų ano meto davosi tūkstantinės žmonių mi

nios, įvairios organizacijos su 
vėliavomis. Bažnyčiose ir ki-, 
tuose maldos namuose būdavo \5 ^rlsPa'e 

i f lis.
Tėvynės meilė nemari. Ji te 

ropo> žygiais, apginant ją nuo,! taikinti pamokslai. Po pamaldų bėra gyva širdyse lietuvių, ku- 
puslaukinių totorių ordų inva' 
zijos. Jo laimėtoju Žalgirio mū
šiu, padariusiu galą plėšikiš-

jus vadybos narius
tintos kokios karikatūros ar rugsėjo IĮ d. S yal. vak. Po^tę 
humoristinio plakato okupan- salėje, 6816 S. Western Aye.
to ‘‘žygdarbiams” paryškinti. | Dabartinis kamandieris' Ja-

Nepaisant tokio uolaus bol- mes Radcliff praneša, kad šių 
ševikinio budrumo — aplinkos metų valdybą sudarė: Bruno 
stebėjimo ir uostymo, atitin- Basowski, komanderis; Bruno 
karnose vietose, iš nakties, vė- Mikėnas, 1- vįcęi--William Pet- 
jelio judinama neretai pasiro- rulis; 2-ras yice; Edward Po- 

i do beplčvesuojanti gražioji.mū cius, adjutantas, Joseph Stanaj
— laisvės simbo- tis, iždininkas. Kiti valdybos na 

riai yra: Adam Ąnderson, ĮĮcv.
... . .. \ * Anthopy Švedas, Charles Pel-

ž * * * - .

1 rita, Paul Jocius, Anthony Par

būdavo kariuomenės, kūrėjų ■ rie nebodami jokiij pavojų ri- 
— savanorių, ramovėnų, sau--zikuodami reliatyvią laisve ir 
lių ir kitų įvairių visuomenės,! net gyvybe paruošia ir prity- 
jaunimo ir organizacijų ir mo-' koję akimirka iškelia trispąl- 
kyklų moksleivių iškilmingos-vę, tuo pabrėždami savąjį ryž- 
eisenos — paradai. Moksleiviai, tą ankščiau ar vėliau nusimes- 
organizuotas jaunimas ir mi-jti sunkų vergovės jungą ir vėl 
nios žmonių susirinkdavo prie: tapti laisvais ir nepfiklau§6- 
již Lietuvos Laisvę ir Nepri- mais žmonėmis, 
klausomybę žuvusių karių pa
minklų, kurių buvo ne tik lai- tuvis,

Ir reikia tarti Ispanijos vynas geriausio sko
nio, sveikas ir aukštos kokybės. Taip bekalbant priartė
jome kalvoje miestelį — Toledo. Privažiavome vartus, 
kurie buvo mūriniai, lyg tvirtovės įžanginė vieta. Pro 
juos autobusas pravažiavo ir pakliuvome į miestelį, siau- 

I romis suktomis gatvelėmis kilome aukštyn kurios apsu
po pilies tvirtovę ir autobusas sustojo aikštėje. Išliponme 
ir ėjome apžiūrėti pilies vidaus. Oras buvo tiesiog biau- 
rus, nes lijo ir dangus buvo tartum švino spalvbs. Vienu 
tarpu blykstelėjo saulutė. Aš tuojau padaviau foto apa
ratą, kad mane nufotografuotų prie didelio kario pamink
lo., • ■

Atėjome Į pilį, kur tuo metu buvo atvesti baigę karo 
mokyklą akademijos jauni karininkai. Jiems ten vienas 
generolas pasakė sveikinimo žodį ir papasakojo ispanų, 
kalba apie atsiradimą pilies, ir ypač pabrėžė kaip komu
nistai su Rusijos savanoriais norėjo paimti pilį 1936-me
tais, bet pulkininkas 01 Moscardo ją gynė ir jos nepaė
mė 72 dienas, kur vėliau atvyko su savo armija Franko 
ir išvadavo nuo priešų komunistų. ' z z -

Taip apvaikštinėjome visus pilies tvirtovės kamba
rius, kurie atrodė, kad ten yra labai sena ir akniėnš am- 
žiaus statyba. Tvirtovėje yra įrengtas, lyg muziejus, ku
riame plačiau paaiškinama praeities karų istoriją. Taigi 
čia aš noriu pasidalinti su skaitytojais ką mačiau, ir pa
tyriau Toledo mieste. .

TOLEDO TVIRTOVĖ — ALCASARE
Alcazare buvo įrengta vyriausia^bustinę, miesto • ap- 

^nfipui -nuo raudonųjų. Organizavo kąriiiom.ėnęs ko
mendantas pulkininkas Don Jose MoscardoStuarte. Tuo 
laiku Alazar buvo pėstininkų, kavalerijos ir-karo akade
mijų kareivinės. Viso 1.050 žmonių (civilių ir kariškių) 
įrengė apginti gniestą nuo marksistų.'Raudonieji turėjo 
pagrobę pulk. Moscardo 2 sūnus ir žinpną. Jie pulkinin
ko sūnų grąsino sušaudyti, jei jie nepasiduos. Telefoninis 
pasikalbėjimas raudonųjų komęiidąntbį pulk;. ZJcsčąncio 
ir jo sūnaus Luis 1936 m. liepos 23 d. nulėmė ko^bš

Raudon, komendantas: Jūsų-žmonės yrą atsakingi 
už visas žudynes, kankinimus ir nusikaltimus. Ąš duodu 
jums 10 minučių laiko pasiduoti. Jei Jūs to nepadarysi
te, — aš sušaudysiu Jūsų sūnų.::' ‘ 9'

Pulk. MoscardoteAš tikiu tuo.
Raudon, konjendąnt.: Patvirtinti, kad aš tai pada

rysiu, štai jis stovį ant ribos prie sienos.
Luis Moscardo. Sveikas Tėve! v
Pulk. Moscardo : Kas čia darosi, sūnau ?
Luis Moscardo: Nieko, tik jie sako mane sušaudysią, 

jei Jūs nepasiduosite Alcazare.
Pulk. Moscardo: Tai tada, paskirk savo sielą Dievui, 

šauk ‘"Tegyvuoja Ispanija! ir mirk, kaip,patrijotas is
panas.

Luis Moscardo: Mano meilė Tau, Tėvę^?'
Pulk. Moscardo. Ir mano Tau, mano sūnau. (Raudo

nųjų komendantui) Taupykte tą.laiką sau, kur man da
vėte. Alcazarąs niekada nepasiduos.

Pulk. Moscardo sūnus Luis buvo sušaudytas, vėliau 
ir kitas sūnus ir žmona 10 savaičių raudonieji puolė, dau
žė Alcazaro tvirtovę altilerija, avijacija, bombomis sprog
dinimais, bet Alcazar nepasidavė įr pasiekė Įamęjinią. 
Raudonieji buvo priversti bėgti. Generolui Frankui ap
lankius Alcazaro tvirtovę po laimėjimo pulk’. Mosckrdo 
atreportavo: “Mano generole, aš perleidžiu Jums sudau
žytą Alcazarą, bet jo garbė liko nepaliesta^’.

Generolas Franko:: Nieko naujo. Apžiūrėjo pilį ir 
išvažiavo į Madridą. ' , ' » ;

Pilies tvirtovė yra palaidoti pulk. Moscardo ir jo du 
sūnūs Pilies viduje, muziejaus skyriuje pakabinta ant 
sienos tėvo ir sūnaus du dideli paveikslai, o tarp jų vidu
je pasikalbėjimas tėvo su sūnumi prieš sūnaus sušaudy
mą. Visas tekstas Įrašytas, kur pažymėjau anksčiau. ■

Praeidami turistai pro šiuos paveikslus, skaito, tė
vo ir sūnaus pasikalbėjimą ir stebisi jų patriotine ideolo
gija— pasikalbėjimu prieš mirtį. x.. . M " < 

Pulk. Moscardo gindamas pilį, prarado kovoje su 
su raudonaisiais viso 104 karius, bet jis išėjo su liku
siais kariais laimėtojas ir raudonieji pabėgo ir daug pa
sidavė į nelaisvę. gf

Apžiūrėję polį išėjo ir pasukome į gražią katedrą, 
kuri rymojo su aukštu miesto pietų pusėje. Yra Įdomi 
savo praeitimi ir menu, kurios yidųs blįzga auksu ir 
skulptorių darbais-statulomis. Pats vidus nepaprastai me
niškai išpuoštas nuo apačios iki viršaus. Įėjus -į vidiĮ, 
rodos, Į rojų esi pakliuvęs. Galvojau, jeigu būčiau rašyt. 
Juozas Tininis, tai mėginčiau plačiau ir įdomiau aprašy
ti šios bažnyčios atsiradimą, skulptūras i£ meną.

» ’ M (Bos ^daugiau) *

yrą vienas iš stipriausių, savu 
stiliumi ir charakteriu. Daili
ninkui iškilti reikalinga ir vi
suomenė? paramą- Kasiulis iški 
lo tik pilnai menui pasiauko
jęs. Taip pat savo darbais įdo
mi ir Kasiulio žmona ponia Bo 
nite.

Kasiulis trumpai padėkojo, 
parodos rengėjams ir visiems 
kitiems.

Abudu dailininkai parodai 
išstatė po 30 savo darbų. Kasiu 
lį čhieagiečiai jąįj įr anksčiau 
yra malę. Šį kai^ą jis vėl tas 
pat, jau pažįstamas, o kartu 
ir naujas. Apie trečdalis jo dar 
bu yrą religinėmis temomis, 
įjaip; Pieta, šv. .Veronika, šv. 
Jurgis, Šv. Petras, Bėgimas į 
Egiptą ir kiti. . K

Dailinikės Kasiulienės kūry
ba matoma pirmą kart. Ji yra 
švelniai įdomi. Išstatytuose kū 
riniuose vyrauja gėlės.

Pagoda įdomi, nauja. Jos 
įvertinimas priklauso tos sri
ties žinovams. Paroda tęsis li
gi rugsėjo 6 dienos. Po atidary 
mo, kavinėje dalyviai pavaiši
nti kava ir pyragaičiais.

P. Venclova

Simonaitis.
Įvesdinimo pareigas atliks 

Adam Anderson ir Anthony 
Pargauskas, o programą praves 
Dr. John Snnpnaitis.

Moterų vieneto 1977 m. val
dybą sudaro: pirmininkė Ajųelė 

*' . Pocius; 1-vice pirm., Stella Mi- 
Amžiais .už laisve kovojo lie-'rous&» 2ra .vice Mary Jurgel, 

. Neužmirštini’mūsų kūrė- ^Uetorė Jean gargauskaa; iž-

zikuodami reliatyvia laisve ir

cių Lietuvos žemių užpuldinė
jimams, Jo talentais valdyti 
plačiausias sritis — Europos 
dalį nuo Baltijos iki Juodųjų 
jūrų ir jo kultūrišku darbu, 
suteikiant tiems kraštams mo- 
mmientalinės reikšmės teisiu____ _________ _

^-4 *- * “ -j -.--v :

kodeksą, mes turime pagrindo Į kinoje sostinėje prie Karo Mu- ju-sayanoriu, partizanų, sau- 
didžiuotis prieš kitas tautas

Vytauto Didžiojo

dininkė Valeria Stanaitis; isto- 
ziejaus, bet apskričių miestuo-Gių laisvės kovų žygiai ir visos

realizmu se įr daugelyje kitų miestelių tas kovas rėmusios tautos ko- .e'
ir humanizmu palitikoje, gali- aikštėse, kursu specialiomis ge yose sudėtos kraujo ir gyvybių V>njS?Ž^S 1O*

- me inspiruoti? ir šiendieną. dulo apeigomis pagerbdavo aukos.. . . . r ; < • let Jqpns
lyesdinimo \ pareigas atliks 

Anna ShulmisiraŠl Jean Pargau

Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful

COLORTVSETS
WH/LE you EARN 6% % to 7% %

 t. . ’ " OUR SPECIAL ACCOUNT

17” Diagonal COLOR

OrWith $2,000
And your money grows to $2x83.06 in 4 
years.

vwth $1,500
You can have this 17" RCA XL-100 
COLOR TV. . .and your money grows to 
$1,897 in 72 months.'

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

with $1,500
You can have this 19" RCA XL400 
COLOR TV. . .with Remote Control. . 
.and your money grows to $1,695.54 in 72 
months. ,

Or With $2,000
And your money grows to $2,112.23 in 4 
years.

OrWith $5,000
And your money grows to $5,408.95 in 
2% years.

OrWith $1 0,000 j
And your money grows to $10,551.99 f 
in 1% years.

Or With $20,000
And your money grows to 
$20,890.22 in 1 year. A

OrWith $5,000
And your money grows to $5,558.48 in 
214 years.

OrWith $10,000
And your money grows to $10,691.09 in 
114 years.

. OrWith $20,000
And your money grows to 

J^k$21,(24.81 in T year.

Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST
•Fur«d« rrurn in »ccount for term of certdcMe. From your cJeoo^t, we deduct the cost of The item, but the interest you tern
for k, plus you sn ę^n of to 7*M oh yoor M deoosK. Federal reguUfons require Subeentm) imerest per«hy for

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
DES PLAMES O^FlCC 
*065 OAKTON S’REF’

PLAINES ILLINOIS
TELEPHONE

600^6

ALMtOA OFFICE: 
3434 WEST NORTH AVENUE 
OOGO, ILONOS VM47 
TELEPHONE; 400-3113

MAIM OFFICE: S245 SOUTH WESTEtM AVENUE . CHICAGO, ILLINOIS 60636 TELEPHONE: 476 7575

Mus jaudina liepsnose skęs
tančio jaunuolio R -Kalantos 
šauksmas Laisvės Lietuvai! 
Tai • yra iendros infisų kovos 
paskatinimas, kurių tęsime tol, 
kol žlugs Kremliaus tironiją 
ir mūsų Tėvynė Lietuva vėl 
bus Laisva- ir Nepriklausoma l

★★★★★★★★★★★★

-T AC E COSTS MONEY .

Rt-v U S. SAVINGS BONDS

★ ★★★■A ★★★★★★★

SKAMBINKITE DABAR
aK X •'* • F . -s» - - •=»- -

JŪSŲ NĄMA
EK« |> J.

MICHAELS
4637 So. Archer Avė.

(Prie 47-ios)
254-8500

PARDUODAME VI-
PRIEMIESČIUS IR

* 7,000 MIESTŲ JAV-SE PER RE LO
n t er -City Sem« z J *

MEMBER MES TAIP PAT 
S SUS CHIUAGOS

CRANE SAVINGS and Loan Association
0. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 apd Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA

7
ry Mokamu į 
/y) C*,rtifilcafpt7»«.

Mažiausia $5,000
ar daugiau.

AUTOMOBILIAMS
♦

6
1 A Crf Mokama 1 metų
/2 /O Certifikatami.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

El A 0/ ON INVESTMENT 
y Zp ACCOUNTS

Taupmenos pėdė tot | reguliarias taupymo įskaitas jtd mėnesio
10-tos dienos duoda pelno dividendą už vha

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MANŽsiaI
A . , - % tr %* # 4

VAJ-ANPOS: Plnnad. ir ketyto- 9:00 »3?o — 8:Q° vak-:'$£>• -“* 5Ar vakaro.- Bcifa-
dictu.iis 9:00 ry<o — 12:00 dimo*. Trečiadieniais už
daryta.

VISI BIZNIERIAI

— MAUUI&MO&. CHICAGO I. ILL. — Saturday, September, 4, 1976



* šiaudinė pastogė Kulšių kaime, Unguros aps.

HUg
BENDRADARBIAVIMO KLAUSIMĄ

(Tęsinys) darbiauja? Nesam- tokie, nay-
Kalbant apie minėt, koncet-1'^. kad lik6lu"’ ***“ 

tą Cievelande, tenka atkreip- ‘ 1 U1‘ 
ti visuomenės dėmesį kokiais Tęsiant toliau lankiniosi okup.i 
apgaulingais būdais tokie koarLietuvon klausimą, reikia pa-Į 
eertai rengiami. Koncerto ren' sakyti, kad tie "kurie turi girni; 
gėjai pirmiausia paskelbė per nių priklausančių komunistų’ 
vietos liet, radiją, kad įvyks partijai ir užimančių aukštas 
Vilniaus operos solistės kon-> vielas, kad jiems nepakenkU, 
certas tą ir tą dieną nurodytoj vengia bet kokios veiklos prie
vietoj.. Vėliau susigriebė, kad(šingos okupantui. Dėiiai to jie tancių į tokias studijas, nes atei įnirštos. Labai teisingi senato- 
gali Įvykti piketavimas ir ki-( gauna privilegijas krašte ii-įty gali priseit gailėtis. Vakarų riaus žodžiai. Laisvėj' esantie 
ti nemalonumai, todėl paleido giau pabuvoti,ir daugiau vietų valstybės žino savo priešą ir ji privalom vesti kovą visais 

atlankyti. -jį, užmačias. Tokie kurie'vyks įmanomais-būdais, koks gali
Studentų verbavimas Lietu- ta į kursus, kokie jie bebūtų, būti

vių kalbos ir Istorijos studijoms,galį ‘būti paskaityti kaip;paruoš priešu, kuris tau. neria kilpą 
Vilniaus universitete yra dau- ti - priešo agentai ir, kaip to- ant kaklo? Tiesiog sunkiai su-

gandus, kad koncertas atšauk 
tas.

Tačiau, slaptai vykdė pasi
ruošimus ir koncertas įvyko

bendradarbiavimas su

Apie sųlistę kalbėjo, kad jinai 
atvyko čia pas gimines ir nol 
rėtų užsidirbti keletą dolerių' 
savo reikalams. Esą ji pati pra 
siusi, kad koncertas nebūtų 
garsinamas, nes ji nenori, kad 
Sovietų pasiuntinybe sužino
tų. Buvo pabrėžta, kad kitur 
ji gastrolių nedarys.

Taigi buvo apgaulė. Jai ren
giami -koncertai ir kituose mies 
tuose. Skaičiau Keleivy jos 
koncerto recenziją Bostone. 
Tai ar vis savo reikalams už-

niestinas, nes nuo rugpjūčio m. 1936 metais birželio mėnesyje, 
t <1. atlyginimai pakelti tik 16 šiemet yra jau minima 10 me

(centų valandai. Dabar eilinis 
plieno darbininkas gauna ^»,67

! valandai. Vidurinės klasės spe 
Į eialislas ...6,71 ir pats aukš- 
Į ėiaušias atlyginimas yra .|8,03 rodo bus žymiai skirtingesnė 
kurį gauna tik formanai va- nuo ligšiol buvusių. Pavasary- 
landiniai atlyginami. Atlygini je pravestuose unijos skyrių 
iriai pakeliami, bet automatic- rinkimuose daugumoje laimė- 
kai už juos pakyla ir įvairūs jo taip vadinamas “rank and 
“hoklapai”. Rezultate pačiam file” sparnas, kuris žymiai ski 
darbininkui iš to didelio atly-'riasi nuo dabartinio unijos ca debatus, 
ginimų debesio telieka tik tru >o Isaac W. Airei vedamos po-j kas tenai laimės; 
piuėliai. — Plieno darbininkų Klikos. Numatomas žynius su-įsu savo padėjėjais ar 
unija skaitosi suorganizuota sikirlimas. Pirmiausia bus sic-'and file” grupė.

tų jos gyvenimo sukaktis. Bug 
piūčio 3l) iki rugsėjo 3 d. vyks 
ta Las Vegas mieste šios uni
jos IK-ji konvencija, kuri at-

kiatna, kad patys darbininkai 
balsavimu priimtų ar atmestų 
sudaromą darbo sutartį. Per 
tvarkyli unijai mokesčius, ku 
rie dabar yifc labai išjcelir ir 
apskaičiuojami kaip income tu 
xai. Dirbti trmupesn;’ 39 va
landų darbo savaitė gaunant 
ta patį dabartinį 40 valandų sa 
\ a i i < s a t ;y gin i m ą. I \r t vark y t i 
atostogas ir kitus reikalus, ku
rie konsenciioje turės karštus 

N e t r u k us ž i uosi r ne
; I. W. Abel 

Tank

. giau negu nesusipratimas. Lie-’kie, yra registruojami kaip ne. prantamas reiškinys, kad žino 
tuvių kalbą gali neblogiau iš- patikimi. Tai galį -^pakenkti jau gus turėdamas laisvę, pradeda 

(mokti ir išeivijoj. O .mūsų įsto( nuolio karjerai, ypač, valdiš- vėl siekti priespaudos. Čia tik 
riją, visiems žinoma, kad yramose institucijose, 
visiškai suklastota ir tik 
sužaloti jaunosios kartos 
rajį žinojimą apie mūsų 
tos garbingą praeitį. Šiose

idijose jie gudriai įtaigoja jau- 
I nimą kiek Lietuva visose sri
tyse yra pažengus kai tapo įjun 
gta į Sovietų -S-gz, bet gi ne
parodydami jiems krašto skur 
daus gyvenimo’. Tenka atkreip 
ti tėvų ir jų vaikų dėmesį vyks

JEI JOS NORITE SIŲSTISIUNTINĮ - DOVANA Į LIETUVĄ IR USSR DALIS
■ NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 

ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VN EŠPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

gali 
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NAUJIENŲ
RUDENS

PIKNIKAS

Rugsėjo 12 d.
POLONIA GROVE

4604 ARCHER AVE. (prie 46-tos gatvės) 

Visi lietuviai maloniai kviečiami į “N.” pikniką

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienos* g*|lmi gauti puikiy knygy, kurios p a pu oi txt kokią 

knygų spintą «r lentyną.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienur«KainiSKi>, m co VKĮjLiMmc. jaunius jaunų urenu > 

atsiminimai ir įvykiu bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- ( 
manas. 367 psL Kaina $5.

A. Pakalnilkis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- )

j psichiatrai galėtų išaiškinti to 
Nesiliauja ir mokyklinio am ^į reiškinį.

žiaus vaikų gabenimas į pio-< Išeivijos Veiksniai turėtų iš 
merių stovyklas okup. Lietu-jnauj° bendradarbiavimo klau 
voj. Pamatyti savo tėvų kraš- sim^ persvarstyti savo konfe- 
tą nėra smerktinas dalykas. Ta ^eneijose. Pasaulio LB ir Ame 
čiau, jaunuoliams turį būti ten 
pat išaiškinta, kad gražus mū
sų kraštas yra svetimųjų oku
puotas, kurie ir mūsų vardą 
nori palaipsniui išbraukti iš 
Istorijos lapų. ‘ '

Vietoj to, tokių grupių vado 
vės mokytojos (iš Bostono) 
propagandiniam išeivijos mul
kinimui laikratpalakiui — 
Gimtą j am Kraštui duoda pasi
kalbėjimus pasidžiaugdamos 
gražiu priėmimu ir padėka Te 
visk ės draugijai už suteiktą pa 
rainą. i

Visam šiam bendravimui da 
ro planus ir vadovaują, taip 
vadinama Tėviškės Draugija 
nesenai Įkurta. Seniau vadino 
si Komitetas už sugrįžimą Į te 
vyne. Matot, net vengiama pa
minėti Lietuvos vardas, tik tė 
yiškė. Kaip “Laisvojoj Lietu
voj” rašoma, Tėviškės D-jai 
vadovauti yra išrinkti: pirm. P. 
Petronis, pavadotojais V. Ka
zakevičius ir R. Skackauskas. 
Pirmam posėdy patvirtinti pla 
nai vesti propagandai užsienio 
lietuvių tarpe. Tėviškės D-jos 
skyrių kontroliuos Maskvos ka 
capas Ovsianikovas. Lietuviai 
bus tik jo įsakymu vykdytojai.

Vadinasi, bus: pradedami nau 
ji būdai išeivijos lietuvių vie
nybės skaldymui su tikslu nu
tildyti išeivių balsą, skelbiantį 
pasauliui, kad Sovietų S-ga oku 
pavo mūsų kraštą ir naikina 
mūsų tautą, šio akyvaizdoj da 
bar yra pats laikas mums ap
sispręsti.

Okupuotam kraštui išeivijos 
lietuvių bendravimas su oku
pantu ir jam tarnaujančiais pa 
reigūnais, padėties nelengvina. 
Patys okup. krašto gyventojai 
sunkiai gali kovą vesti del išsi 
laisvinimo, išskiriant heroiš- 
kus pasireiškimus, kaip antai, ninku unija sako, kad dauge- 
N. ’ Sadunaitės, S. Kudirkos, 
kun. Jdebskio ir kt. JAV sena
torius Percy, rezoliucijos Nr. 
319 senate priėmimo proga pa
sakė, kad Pakaitės kraštų gy
ventojai okupanto yra nutildy 
ti ir negali kreiptis Į mus, bet 
Amerikoj gyvenantieji paverg 
tų kraštų gyventojai, per savo 
puikias organizacijas mus in 
formuoja apie savo pavergtų 
kraštų sunkią padėtį : ir todėl 
mes rūpinamės, kad 36 metas

ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- f. 
tyti į 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.

Dr. K«iy» Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, Gra- |į 
žiaia viršeliais. 336 psl. Kaina S6.00. Minkštais virš. S5.00 (

Prof. Vacį. Biržiika, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psl-, įrišta — S3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; U dalis, 225 psl., įrišta — S3,00. minkš
tais viršeliai*..J___ ___ $2.00 ■

Hanrfkas Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. , 
Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, itin- ' 
stradjomis ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $6.

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

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai
170 psL S3.00 »

M. Gudaity POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 232 «
puslapiai_____________________ ;-------------------------------- $3.00 »

Knygų užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

17S9 S. Balrted SL, Chicago, DL 80608. — TeL HA 1-8100

rikos LB aiškiai tuo klausimu 
vengia pasisakyti. Esą, studen 
fu ir vaiky siuntimą j okup. 
kraštą organizuoja privatūs as 
menys. Tai lengvas rankų nu- 
siplovima&i: Tie privatūs asmc 
nys, juk, yra LB nariai. Ar ne 
galima jų sudrausminti?

Gal ir galėtų, bet kiek žino
ma, LB vadovai yra palankaus 
nusistatymo paskirt] jos narių 
bendradarbiavimo Įdėjai. RLB 
yra aiškus ir griežtas'nusistaty 
mas prieš bendradarbiavimą. 
Lauktina, kad naujai išrinkta 
ji ALB Taryba, sudarydama 
naują LB;valdybą, tuo klausi
mu pasisakytų aiškiai .ir ne 
dviprasmiškai. Suprantama, 
kad mūsų Veiksniai neturi to 
kios galios, kad priverstų išei
vius taip ar kitaip elgtis; tai! 
būtų laisvės varžymas gyve-.- 
nant laisvuose kraštuose. Vis 
dėlto, Veiksnių vieningas pasi
sakymas b e n dradarbiavimo 
klausimu Įpareigotų, išeivijos 
lietuvius laikytis vieningos li
nijos. Turim visi suprasti, kad, 
bendradarbiaudami su priešu, 
mes jo nepakeisim. ’ C. K.

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 — Tel.: 581-6590—581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, joserasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
126 Tilghman Street------------

1900 Fleet Street------- -------
— 485 McDonald Avenue

701 Fillmore Avenue —...—
1241 No. Ashland-Avenue —-

— 2608 West 69 Street____
— 1855 West 47 Street _____
— 1028 Kenilworth Avenue------

- 11601 Jus Campau Avenue:-----
. — Freewood Acres Rt 9 .......
— 11339 Jos Campau Avenue

— 122426 Hillside Avenue .....
159 So. Vermont Avenue

ALLENTOWN, PA. — 
BALTIMORE 31, MD. - 
-BROOKLYN, N. Y. 11218 
BUFFALO 12, N. Y. - 
CHICAGO 22, 111. — 
CHICAGO, ILL. 60629 
CHICAGO, ILL. 60609 
CLEVELAND 13, Ohio 
DETROIT 12, Mich. - 
FARMINGDALE, N. J. 
HAMTRAMCK, Mich. 
HARTFORD 6, Conn. ■ 

/ LOS ANGELES 4, Calif.
MIAMI BEACH, Fla. 33139 120147 St. ----------------- ----------
NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue ___ ....... ........
NEW YORK 3, N. Y. — 141 Second Avenue______ —.
PHILADELPHIA 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue______
PHOENIX, Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canyon Hwy . 
RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue 
SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue_____ —-

, SILVER SPRING, Md. — 622 Elsworth Dr.__________ __
SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street_______
WOODHAVEN, Queens, N. Y. 11421 — 80-14 Jamaica Ave. 
UTICA, N. Y. 963 Bleeker Street 

- 435-1654
- 342-4240
- 633-0090
- 895-0700
- 486-2818
- 925-2787
- 376-6755
- 771-C696
- 365-6780
- 363-0494
- 365-6740
- 246-2348
- 385-6550 
305-673-8220
- 674-1540 

475-7430
- 769-4507 
602-942-8770
- 381-8800
- 257-6320
- 589-4464
- 475-9746
- 296-5253
- 732-7476
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PLIENO LIEJYKLŲ
SPROGMENOS J

—; Plieno gamyba tai yra f 
veidrodis, kokia krašte vyksta V 
gerovė darbo fronte, šiuo lai- ■ 
ku atrodo, kad krašte Nyksta f 
gana gerai Įvairi gamyba ir V 
darbai (ganėtinai cirkuliuoja C 
US Steel South Works Chica- ■ 
goję savo gaminiams turi ge- > 
ra rinką ir plieno produkcija ‘ W 
traukiniais, laivais bei sunk- < 
vežimiais keliauja į visas ketu g 
rias krašto puses. Skystas meta B 
las dažnai net iš Gary Works, % 
Indianos, atvežamas perdirbi- g 
mui į Chicagą. Plieno darbi- >

Taupykite dabar
pas mus

lis gamybos Įmonių stengiasi 
apsirūpinti plieno didesnėmis 
atsargomis nes ateityje numa
tomas žymesnis ir dar dides
nis plieno kainų kilimas. Kas
kart vis brangsta žaliavas 
transportas, energija, reikme
nys, patarnavimai na ir darbi 
ninku atlyginimai.

— Paskutinis pUieno kainų 
pakėlimas nuskambėjo, nuai
dėjo kad tai yra išdava plieno 
darbininkams atlyginimų padi 

pavergtos tautos nebūtų už- dinimas. Tas teigimas yra at-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A KISS IH THE DARK. PikantiSln) Ir intvmlr nuotykis

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 senąją amžią iki pokario metą. Vidutinio formato. 142 
psl., kainuoja $2.00. .. > *

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

Dauguma šią knygą yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius j Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
pinigine perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, 1H. 60608

Pas mus taupomi Jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomene ir parūpina fondus namams jsi-

Taupykite dabar.

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

i i

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

UNIV RSAL
1800 So. Halsted St Chicago, UI 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

įsteigta 1923 metak. TEL. 421-3070

{Ftateoą pietuose kiemas automobiliama pastatylL
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Marquette Parko pamokos
Chicaga yra didelis penkių milijonų miestas. Chi- 

cagos gatvės plačios, turi daug parkų ir nepaprastai di
delius priemiesčius. Šimtmečio pradžioje Chicagoje dau
giausia gyveno baltaodžiai, bet kai prieš 30 metų juo
daodžiai pradėjo keltis j Chicaga, tai miestas pamažu 
keičia savo veidą, šiandien juodaodžiai jau yra įsistip
rinę ežero pakraščiuose, pietinėje dalyje ir labai leng
vai veržiasi Į šiaurinę Chicaga. Didelė Chicagos miesto 
dalis yra juodžių visai apgyventa. Yra kelios kolonijos, 
kuriuose gyvena juodi ir balti, yra kelios užsilikusios 
salos, kuriose juodaodžių dar visai nebėra.

Marquette Parkas yra viena tokia pietvakarinės

Maršuotojus pasitiko jauni vyrai ir moterys, jiems pa
tarė grįžti atgal, o kai kurie paleido kelis plytgalius ir 
išgertas alaus bonkas. Policija einančius apgynė nuo sti
presnio apkalimo ir išlydėjo iš Marquette Parko.

Kingininkų vadovybė pasisamdė kėHsx advokatus ir 
užvedė Chicagos miestui bylą. Kingininkai skundėsi 
kad policija jiems nedavusi reikalingos protekcijos ir 
nesuėmusi visų akmenų svaidytojų. Be to, jie reikalavo, £3 
kad miestas sumokėtų jiems 200,000 dolerių už padary
ta eisenos metu žalą. Federalinis teisėjas John F. Gra
dy, išklausęs abiejų pusių liudininkus, kingininkų advo
katams šios juodžių grupės vadams pasakė svarbų pa
mokslą, kurį verta atminti kiekvienam šio krašto gy
ventojui. Liudijimo metu paaiškėjo, kad 200 maršuo- 
jančių kingininkų, juodų ir baltij, lydėjo 480 policinin
kų. Jiems buvo įsakyta apsaugoti maršuotojus. Be to, 
atsargoje buvo paruošti dar 349 policininkai. Padangė

ms sukinėjosi helikopteris, sekęs ■ eiseną ir informavęs 
policijos vadą apie galimus netikėtinumus. Policija su
ėmė 34 asmenis, o nuo plytgalių ir bonkų nukentėjo 29 
policininkai, kuriem reikėjo teikti gydytojo pagalbą. 
Teisėjas atmetė kingininkų skundą, atsisakė svarstyti 
200,000 dolerių reikalavimą o advokatams bei vadams 
tarė šiuos žodžius: v, .

“Gatvės ir parkai yra tokios viešos vietos, ku
rios yra atdaros ne tik maršuotojams, bet ir žmo
nėms, kurie nori stebėti eisenas. Tikrumoje, visa 
parado idėja yra surišta su stebėtojais. Ta pati di-

. Irenos.Smeliauskienės išmokyti "Grandies'’ šokėjai šoks dabartinėje Tautiniu Šokly švenėje. Pavėkšle mato* 
me "Grandies" šokėjus, praefats metais šokusius Naujieną rudeniniame piknike.
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pus?, o peronas su visais pasi- 
I likusiais į kitą. Toliau mus ly- 
j dęjo tamsa, tik dažnai garvežio 

kibirkščių skrodžiama. Sudėjo
me trečiosios klasės vagone ty
lūs, susikaupę savyje.

Senelė pabudino mane švin
tant. Traukinys sustojo Oršos 
stotyje. Didelė geležinkelio sto
tis, tai Maskvos VarŠirvo® ir 
Liepojos - Romiių geležinkelių 
sankryža. Mes turėjome perei
ti iš vieno perono į kitą skersai 
stotį. Kadangi traukinio reikė
jo laukti apie 2 valandas, tai šu- 
sikraustėme į stoties trečiąją 
klasę, čia mums vaikams sene
lis pasakė;

— Vaikučiai, yiša lyguma, kur 
stovi ši Oršos stotis maždaug 
prieš keturis šimtus mėtų (1514 
rii.) buvo karo laukas, Čia 30 
tūkstančių Lietuvos karinome- . ...1 >v '
nė' sumusė 80 tūkstančių rusų 
— Maskvos kariuomenę. Taigi, 
kada; jums teks čia;būtį, neuž
mirškite sukalbėti “Angelas Dię- 
vo” arba nors trumpai pasakyti . 
“Amžiną atilsį” už žuvusiųjų 
sielas šiame karo lauke.

Turėjome persėdimą dar kar-

Kaip lietuviai pirko Malkavos dvarą Rusijoje 
Ig Andriaus Ryliškių atsiminimų knygos “Fragmentai 

iš praeities miglų”
dyštė vištfortiet pataria klastin
gai. Sparnuotos svajonės pra
eityje ir atsiminimai džiugina 
senius, i » “r- ' . ’ ’ Y
Mano paauglio kelionė į Lietuvą

Senelis ir senelė pagaliau įsi- 
rubšė aplankyti gimtąjį kraštą 
Lietuvą 1908 m. per Sekmines. 
Mat, prieš Sekmines iš Vilniaus 
bažnyčių eina procesija į Kalva
rijas. . Jie apsisprendė imti su 
savimi mūs du vyresniuosius 
vaikus paauglius. Tėvas atve
žė arkliais į Mogiliavo geležinke
lio stotį už 75 km. Seneliai,'paė
mę-bilietus, išėjo į peroną. Greit/ 
ir stoties viršininkas su raudo
na kepure pasiroctė perone. Iš 
tamsos pasigirdo garsus alsavi
mas ir artinosi akinanti garve
žio šviesa. Viskas sujudėjo pe
rone, sukriftėjo. Didėlis garve
žys su ilga’keleivinių vagonų 
uodega , išniro iš nakties tamsos 
ir čia pat sustojo greta perono.

(Tęsinys)
MalkdvieČių gyvenimo būdas
Mūsų gyvenime viskas atei

na,. tik ne taip kaip svajonėse. Iš
delė minia turi teisę ten būti, kaip ir iharšuotojai, kyla nauji nerimai, prisėlina ne- 
ir policija neturi jokios teisės jos vyti kitur, šio
miesto gyventojai privalo būti dėkingi policijai. Tas1 Markbviėčiai nors ilgai buvo 

faktas, kad pohcija nepntare eisenai, kaip aiškėja bet ten giftęs ir augęs jaunimas 
IŠ kai kurių tyčinių pastabų, bet ji ris dėlto sąmo- nors ir rusišką mokyklą lankė, iš

laikė lietuviškas tradicijas ir 
gyvenimo būdą, nes lietuvišku
mas jiems.buvo brangus ir mie
las širdžiai:

Malkavos žmonės šiaip gyve
no laisvai niekieno nevaržomi. 
Jų vienižtelis effgėjis buvo Maš- 
kVoš komercinis bžnkas,'kundih 
reikėjo mokėti už pirktąją žemę 
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džio mėn.

ningai pasiliko savo vietose, galėdama. būti sužalo
ta, yra didelis kreditas policijai”. (Southwest News 
— Harald, 1976 m. rugs. 2 d. 1-27 psL/
Federalinis teisėjas Grady juodžių advokatams pa-

Chiagos dalis, kurioj juodaodžių yra mažiausiai. .Mar- sakė, kad ne tik maršubtojai turi teisę eiti: gatvėmis, bet 
quette Parke gatvės yra švarios, saugumas didesnis, ir vietos gyventojai turi teisę būti tose pačiose gatvėse 
prekyba eina be didelės baimės ir parkais naudojasi vi- ir šaligatviuose, kuriais nori maršuoti. kiiigĮninkai. Jie 
si cPietų Chiagos gyventojai. Marquette Parke gyvena dar pastebėjo, kad policija gali apsaugoti juos nuo smū- 
didokas lietuvių skaičius. Lietuviai ten turi savo pre- 'gių, bet ji neturi teisės varyti laukan eisenos stebėtojų, du kart metuose: birželio ir gru°-
kybos ir finansines Įstaigas, ten yra mokyklos ir tiky- nes vienų ir antrų teisės yra vienodos. O kingininkų rei- dzio.men-

binės institucijos. Ten stovi Dariaus ir Girėno pamink- kalarimas sumokėti jiems 20Ū,000 dolerių ftž eisenos me-i Jsivyrąvo įvairios laisvos tal- 
tū padaryta žala paties teisėjo būvb-atmestaš. Jis rėmė-i ^os mTu,s9. kaime: rugiapiūčių 
si ne tik policijos liudijimais, bet jis naudojosi ir pačių1 ?^bai?ty.vė3- . rudenį 

kmgimnkų teisme pasakytomis mintimis. ■ b^iūms statyt. Viso7'
Teisėjo Grady sprendimas ir tėišmė padarytos pas- į džižugšmas: — vestuvės, o šeimų 

tabos buvo šaltas vanduo Įkaitihtoniš . kingininkų gal- V1S1 dūsavome ir
voms. Jie nesitikėjo gauti 200,000 dolerių, bet. jie vis dėl- ■ ‘1 ar0Jdni® P-*- asynose- l.ru.sus 

to manė, kad gaus federalinio teismo simpatijas ir “di- 
dedę skriaudą”, kurią Marquette Parko gyventojai liepos 
17 dienos eisenos metu padarė ne tik patiems kinginin
kams, bet ir tiems Northwestern universiteto .profeso
riams, kurie ryžosi eiti kartu su kingiirinkais ir vėliau 
liudyti teisme apie teisę, kurios jie nesupranta ir netei

singai interpretuoja. Tokia savo7 elgsena jie ne tik ken
kia juodžiams, bet sukelia rūpesčių miesto pdličijai ir < nesvajoja. Mat, patyrė, kad jau 
kelia visai bereikalingą nerimą.risiėifis.gyvėhtSjaifis; . I

Teisėjas Grady kingininkams pasakė,, kąd gyvento^ j r___ _________ e_____ _____________ _____________ o____ ______
jai turi teisę būti gatvėse, kai jĮe gauna leidimą njar-> lingo leidimo tokiai eisenai. Be leidimo, jie žihb, kad ne-

las, ten visiems patarnavimus teikia lietuvių pinigais' 
pastatyta šv. Kryžiaus ligoninė. Marquette Parko cent
re yra Chicagos miesto pavadinta “Lithuanian Plaza”, 
užimanti kelis miesto blokus. Vietomis yra ištisi blokai, 
dažniausiai lietuvių apgyventi. Lietuviai Marquette Par-: 
ke turi daug namų, krautuvių, biznio Įstaigų ir mokyk
lų. Juodaodžiai dirba keliose Marquette Parko vietose, 
bet jie ten nebegyvena. Vienas kitas Marquette Parko 
apylinkėse jau turi Įsigijęs savo namus, bet jų dar ne
daug.

Kažkokiais sumetimais dabartiniai Martin Luther 
King Jr. valdybos nariai užsimanė pakenkti ramiai gy
venantiems Marquette Parko žmonėms. Šią vasarą jie 
pradėjo ruošti eisenas Į Marquette Parką ir kelti neri- 

, mą šios apylinkės gyventojų tarpa. Liepos 17 dienai 
jiems buvo duotas leidimas ir policijos protekcija. Poli
cija ir miesto valdyba nori ramybės, todėl ir neleido 
kingininkams maršuoti, bet vienas teisėjas Įsakė mies
tui leisti kingininkams maršuoti į Marquette Parką. 
Eisena pasiekė parką, bet toliau nebedrįso maršuoti

žmonės skubėjo į traukinį: bė- i tą Minsko' geležinkelio stotyje 
go, lipo stačiais vagono laipte- pagaliau ketvirtadienio rytą 
liais. Po traukinio langais tel- J 
kėši išleidžiantieji. Rėkiau

^glvui sudiev, įskisęs galvą pro va-» • 
/_ii Sdiflėš nužertas"miestas, žmo

nių kamšatis gatvėse. Nauja 
svetima aplinka savotiškai ma- 
rfė džiugino: BažnyČi^. maži var
pai ękam.bėjo plonais balsais, 
kaip2 lakštingalų suokimai. Vidu
tinio dydžio, va'rp&i pritarė rim- - 
tai ir pasitikinčiai. Visi jie gie- 
dojos tipfiai ir patraukliai. Jų 
garsai pleveno virš miesto ir 

, skriejo toli, tėli, kažkur į laukus 
. bei mišką erdvę. Iš varpinių di-

rtiošią ėisehžš Į Marųuėtte Parką. Jie net negavo f ėika- die ji varpai patraukdavo bosais

dažnai žiūrėjome, kaip i valdžios gono ^an°^ ' JĮ
p&iųstūs Šnipus. jnuo vagono Kr go, Ę&maei^ jb

1908 m. Malkavos kaimas iš
siskirstė į vienkiemius. Vaka
rais vėjai dažnai atnešdavo ai
dinčių dainų nuotrupas, d žiemą 
š’ūfių stūgavinfds.

Metų pynė kartojasi, kaip se
niau. ‘Senesni žmonės daugiau

veidą gretakažkokios ponios 
skrybėlės). Susiradome vienas 
kitą akimis ir pamojavome ran
komis.

Po trečio skambučio pasigirdo 
ilgas, kurtinantis garvežio Švil- 
pimas ir vagonai pajudėjo, Trau
kinys su mumis šliaužė Į vieną

buvome Vilniuje.

Vilnius

ir savo garsais pripildydavo pa
suoti. Niekas negali jiems tos teisės atimti,-, net ir polici-' galės maršuoti. Teisėja Grady gerai patarnavo Chica- vasarj° or?- ’^Ine varpų gaude-

- . « ■ - ' f ° x . oria Kiixrr\ Lr o t Iro a aiinlriai aii'tm-.kad del to kingininkai nustojo j gai ir visai Amerikai,, išryškindamas krašto įstatymus j ^^ĮJ>UV0 kaž^as sun^ai suvo* 
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ja. Galimas daiktas, 
skelbę, kad visais trim pirmais rugsėjė’ šeštadieniais jie ir kiekvieno piliečio teises.

J. VENCLOVA

Senovės graikai, giruliai ir getitai 
ir jų ryšys su lietuviais

SENOVĖS GRAIKAI

(Tęsinys)

Apie graikų rasę antropologas dr. L. Wilser (lo3- 
59) taip rašo: "Tikros graikų kilmės žmonės yra daž
niausia švieiaplaukiai, mėlynakiai ir pagal iškasenas 
pailgagalviai”. Prof. F. Owen (<S-19) paryškino: “Dau
guma Ilijandos ir Odisėjos dievų yra blondinai: deivė 
Athena-mėlynakė, Afroditė turinti auksinius plaukus 
Helena turinti šilkinius šviesius plaukus, šviesias akis, 
skaisčia balta oda’\

Pagal prof. C. Hayes (12-73) graikai buvo labai 
vaišingi: svečius ir pakeleivius savo namuose kuo nuo
širdžiausiai priimdavę. Be to mėgo pasilinksminti ir 
buvo religingi.

Graikų religija

Sulig prof. dr. C. Seignobos (119-112). graikai, kaip 
ir kiti arijai, garbino gamtos jėgas ir turėji daugybę 
dievu, deivių ir kitų dievybių. Kaip jau minėjome, 
seniausias graikų dievas buvo Kronos, kuris klastin
gai savo sūnaus Dzenus buvo nuverstas nuo sosto, o po 
to Dzcus pasidarė graikų Olimpo vyriausiu dievu, 
reikšdamas savo valią griausimais.

Dr. G. Wilke (1511130) pareiškimui iškilmingiau
siai reiškėsi saulės dievaitis Hellios, kaip gražus jau
nuolis su spindinčiomis akimis, banguotas plaukais, 
pasipuošęs žėruojančiu vainiku ant galvos, dieną va-

__  J— -------------J- "T----
žinėdavęs padangėj su pakinkytais keturiais ugrriiT- 
gaiš žirgais. Jo, kaip gražaus jaunikaičio, buvo sužie
duotinės: Jokaste, Aitra, Augę, Dana, o sesuo-deivė 
Aušra (Eos), kurios pareigos buvo atidaryti Rytui du
ris. Ji kas rytą išvažiuodavo paskui Aušrinę savo ket
vertu arklių.

Kitas gražuolis dievaitis buvo Apolonas; deivės Le
tos (Letonos) ir pačio vyriausio dievo Dzeus sūnus. 
Apolonas buvo meno, pranašyščių ir muzikos die
vaitis. Jis grojo sAVO kanklėmis bei lyra, kada niūros 
dainavusios. Dr. J. MaččiiIIach lūpomis tariant, Apo
lonas pasirodydavęs danguje, kankliuodamas ir šok
damas, ligi Plejados pakildavusios (Plg. L. Gray, 10 p.).

Iš moteriškų dievybių amžina jaunyste ir tyrumu 
reiškėsi to paties Dzeuso ir ir Letos dukra Diana; kuri 
buvusi palaimos dėivė,- ypatingai globojusi jaunuo
lius, kaip pažymėjo dr. G. Muehlmann (89-116). Die
viškoji išmintis įsikūnijusi buvo pas deivę Ateną. Ji 
kartais atstovavo karžygių gynėją, apsišarvavusią su 
kardu ir ietimis.

Iferodotus (Vili, 138) mirti: “Silenas, graikų miš
ko dievaitis”. Nerėjūs buvo jurų dievaitis, turėjęs pui
kius rūmus jūros dugne, kaip ir lietūvių deivė Jūra
tė. Buvo galingoji deivė Lctoia, titano Kojo dukra, o 
vėjų dievaitis Euras.

Prof. B. Redfield savo veikale “Gods” mini ir dau
giau graikų diėvybių: Ares-karo diėvas, Semele-že- 
mės deivė, jos sūnus Dionysas-pasėlnį dievaitis, Lina- 
linų deivė, Litas-prielankumo drivė,: treti e-f a ikos dei
vė, Doris — jūrų dievybė, PaseidonaS — jūrų dievas, 
Iris-deivė laumės juostos, Themis-teisingumo deivė, 
Selenč-mėnulio deivė, Upis ir kiti. Be to, graikai tu
rėjo nimfas: Aegle, kuri saugojusi žertiės auksinius 
obuolius, Sagaritis etc., o taip pat laumes, kurios pa

gal prOf. J; Schmidt (Kuhns Zeitschrift, 25/ 147) bu
vo giminingos lietuvių laumėms.

ŠČh’p^čš, {friiikži turėjo savo* pąišvęsfas girąites-al- 
šos (liet at^.a) ir. Šventovės, apie ką rašo prof. dr. S- 
Čhaftefji (ff-116/: “dnė of (lie oldest and most res
pecter! shrines in Greece was the Sanctuary of Zeus 
in JhČ oAkgrSveš of bodona in North-western* Greece ’, 
prie kurių buvo ir orakulai,, kur kunigai ir vaidilutės- 
pitijefe iš ąžuolų la’pį' šlamėjifnb špedživę dteitį.

'Aukojant dieyams, senoviniu papročiu giedodavo 
aoidas (yaidila-dąinius),, garbindamas dievus ir gir
damas didvyrių žygius. Iškilmingesniais atvejais, au- 

- kodaryę baltą žirgą, nes ant baltų žirgų jodavę jų die- 
vai*(Apolonąs, Ares, Letona, Athena etc),'kaip seno
vės lietuvių laisvės deivė Lietuvą ant balto žirgo (pla
čiau J. Venclovos “Lietuvos vardo kilmė”, 1972 in.).

Iš Homero poemų galime pastebėti tris dvasinin
kų bei žynių laipsnius: I) šventikas (hierus), 2) žy
nys (mantis/ ir-3) sapnų aiškirt'tojas. čia tenka pri
minti ir jų vaidilutes-pitijas prie šventovių bei orakulų.

įrraikų ųgoėnitna būdas

SėnoVės graikai, kaip if- lietuviai, reiškėsi savo pa
triarchaline sahtvrtrica, ktir šeimos priekyj tėvas tu
rėjęs aukščiausią galią. Iš šeimų susidarė atskiros ^ėd- 
tys, kurtūs valdė karaliai (basileoj), apsūpti diduome
nės.

Višrfs kraštas •jfevo pasiklrstęs-j k abitus (kome) it 
miestas (polis). Apie karaliaus galią rašo prof. V, 
šilkatsiis (127-įŽg.): “KAralfus yra ginkluotų pajėgų 
vadas, paskiau savo valdinių teisėjas visais atvejais, 
kur namų ar padermių teismas neįstengia ginčo iš- 
spręsii, pagaliau — Raralftfs šsVo tatiteš srtštbVas san-

tykiuosesu dievais”. Ligi maždaug 6 amž. prieš Kris
tų kraštas tvarkėsi papročių teise.

Kariavo graikai dažniausia raiti su kardais ir ieti
mis, o taip pat naudojo, kaip ir letuviėi, kuokas. Tad 
žirgas senovės graikui buvo geriausias draugas jo žy
giuose: prof. dr. J. Negelėin (96-11) nurodė: “Kaip 
graikų legendų didvyriai kalbasi su savo žirgais... Jau 
Homero laikais graikai žirgą laikė reikšmingiausia gy
vuliu, ypač dėl jo panaudojimo karo žygiuose “Ypa
tingai mėgo senovės graikai žirgų lenktynes.

Anot prof; T. Mommsen (88-232), graikai trobe
sius statė iš medžio, stogus (gr. stegos) apdengdami 
šiaudais ar skiedromis. Pirkios viduryj buvo židinys, 
kur degė amžinoji ugnis.

Moterys dirbo namų ruošos darbus. Jos gamino 
drabužius. Buvo geros audėjos, čia prof. V. Šilkarskis 
(127-439) pastebėjo: “Ątheha mokėjd puikiai austi”. 
Merginos pasižymėjo, kaip geros vandehs nešėjos: 
Prof. K. Regling (109^-14):” .. .taip. Čia sutinkame šiau
rės Graikijoj vandenį nešančias merginas”.

Jau nod senų laikų Graikijoj buvo išsivysčiusi 
žemdirbystė. Hesiodas kalba apie ūkininką, kuris miš
ke kirto ąžuolą žagrės pasigapiiniftiui. Jie turėjo nei 
pasėlių dievaitį Dioriysą. Ypač mėgo auginti linus,4 
kuriuos globojo Liria deivė, kaip pas liėttfVius Vaiž-; 
gantas dievaitis. O merginos, raudamos linus, daina
vusios dairtą“Linus” (prof. Redfield, 175). Tas patrf 
Hesiodas rturodė, kad kukuojanti gegutė pfrtDeša sėji
mui-laikąs" - . , .

(Bus daugiau) ' *" . j
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DR ANNA BAUUNAS
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2858 W. 63rd Strwf
Valandos pagal susitari™^

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaslu Rd. (Cr*wtcrc

Medical Building). T»L LU 5-6446 
Pruma ligonius pagal susnanmą.

Jei neatsiliepia^ skambinti 374-8U04

DR. C K..______
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Ttlef. 695-0533

V«ll«y M.dicl Ceot.r 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PčTėR BRAZIS
PHYSICIAN AND SURUEUN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5i-ty 

Razidu 388-2x33 
OKliiU V ALANUOS;

Pirmadifcauuis ir Ketvimu. i—/ vaL. 
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ir iiKUii Kusilhrus,

DR. .PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRukvaS 
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M«aici<ios dirsKiociUi,

1948 3. Manaam. Kg., ¥k«»:cncsrer, iii. 
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w TiH i IK trtuNUKuAj
SPLLlMul &£ AKIŲ LiGVS 

lUJrd on-eel 
Vaiandos pagal susitarimą.

W K. A. V. JUČAS 
489-4441 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N, WESTERN AVfc. 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai.

5oI-46u3

Ofiso tel.: HE 4-18)8
Rezidencijos: PR 6-98GI

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAI tK teHlKQKkrMd 

VIDAUS LiGŲ SHEČiALiSTAS 
2454 WEST 71st STREET

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

Trečiadieniais užri^ryth,

DR. PRANK i-LiCKAS
OPTOMETRIS Y AS 

‘ KALBA UEfUVlSKAl
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir

' "contact lenses’’.
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SABUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso teief^ 776-2880 
Naujas rez. telef.: 448-5545

GERŲ ŽMONIŲ SUBUVIMĄ S
— Kokių žmonių? paklaus sumaišyčiau kuri kurio, 

kas subuvime nebuvęs.
— Gerų lietuvių ir lietuvai

čių. Aišku!
Ne piknikas ir ne gegužinė, 

ne kurio klubo ar draugijos iš 
M3 į gamtą, o keliolikos lie
tuviškų šeinių bei kelių “singe 
lių”, gyvenimo audrų vietytų 
ir mėtytų, per aspera at astra 
likimo čia atblokštų, vienų 
dar gimtojoje Žemėje artimais 
buvusių, kitų Diasporoje drau 
ge sunkia tremtinio-pabėgėlkr 
dalia besidalinusių, pagaliau 
Naujajame Pasaulyje bendro
je saviškių kolonijoje apsigy
venusių ar bendrame darbe su 
artėjusių, savas pas savą lin
kusių, į draugišką šeimyną su 
sigyvenusių ir prasigyvenusių 
gerų lietuvių ir lietuvaičių se- 
!nuju, ateivių terminu sakant 
šiltai draugiškas subuvimas!

—Niekur neprapulk, rytoj 
lygiai pusiau dešimtą atvyksiu 
tave paimti, dar iš vakaro pa
tvarkė mano čaperonas Jonas 
ir minutė minutėn sekmadie
nio rytą atvyko sayo žodžio te
sėti.

Su broliais Kaziu ir Vladu 
Skripkais į Antano ir Rūtos Ur 

: bonu vaišingą farmą, esančią, 
’prie 83 Kelio kažkur Lemonto 
; apylinkėje atskubėjome pir
mieji.

Žinodamas mano silpnybę 
į prie grybų, mano čaperonasj 
kurs Urbonų ūkyje jautėsi ge
riau kaip namie, leido man, 

Į vaišingo šeįmininko didele stį 
įkline dvasinio peno (spiri tuąl- 
i ly) sustiprintam, kol kiti su
buvimo dalyviai suvažiuos, 
“pagrybauti”,’ nupasakodamas 
visą šimto akrų farmos topo
grafiją, lyg pats būtų gimęs, 
augęs ir* veršelius ganęs-tiek 
gerai žinojo laukus, išdžiūvusį 
akmenuotą, vešliais krūmais 
apaugusį upelį, jo gale tvenki
nį su žuvelėm, sodą su kriaušė
mis, bet kur tie grybai nė žo
džio." ,

Farnia didele, jos sodyba di 
dižulių medžių pavėsyje trau 
kte trauke karštą saulėtą vasa 
ros dieną prie bemaž pusės blo 

. ko ilgumo retomis valgomomis 
ir geriamomis gerybėmis aps
tatyto stalo.

Grybai kukuruzų laukuose 
neauga, bet geresnį laimikį ra 
dau-dviSubuvimo viešnios pa 
našių intensijų vedamos pau- 
piais-pakrūmiais grybų besi
dairančios. Parvedžiau dvi, tiki 
negalėjome sutarti — aš jas ar 
jos mane rado.

Aplink ilgąjį stalą jau spie
tė nedidelis, bet gyvas savų 
malonių žmonių spiečius: lin
ksma* šeimininkų Urbonų šei
ma; Vytautas ir Sofija Rips- 
kiai, jų dukra Vida su savo vy
ru, Ripskių žentu prof. Gilvy- 
džiu ir dviem vaikučiais; Pum 
pūčiai — Klaudijus ir žmona 
Birutė; ji baigianti medicinos 
daktarė, jis Jūros šaulių laivo 
kapitonas; Kazimieras ir Luci 
ja Balsevičiai; Jonas Staniulis 
su žmona; Vytautas Jasinevi- 
čius, Jonas Samaitis. Apie jį 
rašyta Naujienų Nr. 207); Jo
nas Meržvinskas — kas su žmo 
nomis, kas be — bijau, kad ne-

palieku laisvus. Dar liko 
malonūs vyrai ir meilios 
terys, iŠ kurių pasąmonėje be
liko tik vienas vardas Loreta... 
Vaišių pagrindą sudarė keptos 
silkės, šutinti žirniai ir alus 
statinėse! Tokių vaišių bebu
vo smaguriauta prieš pusę 
šimto metų Baltokuose, netoli

Kaip kokia nelemtą taisyklė 
yra kad kur tau gera-geriau- 
sia, ten laikas lyg užkeiktas 
bėgte bėga. .. Su buvimas bu
vo nepamirštinas. Tai susigy
venusiai šaunią lietuvių ir lie 
tuvaičių grupei Ilgiausių me
tų, o (būsimai) daktarei Biru
tėlei milžinišką ačiū už parve
žimą! J. Pr.

.....Šauliai pavežios ežeru ....
Čikagos jūrų šaulių kuopos 

vadovybė maloniai prašo at
kreipti dėmesį į tai, kad šios 
Kuopos organizacinis Laivas 
mielai pavėžina Michigano eže 
re visus, kurie ir kurios mėgs
tą laivus, yanderų, bangas ir 
tyrą orą. čikagiečiai jūrų šau 
liai maloniai jus sutiks, aptar
naus ir suteiks reikalingus pa
aiškinimus, plaukiant puikiais 
Čikagos miesto paežerio pa
kraščiais.

Ypatingai kviečiame ant šio 
jūrų šaulių laivo bent trum 
pam poilsiui ir atsigaivinimui 
V-sios Tautinių šokių dalyvius 
bei dalyves, vadovus (es), o tapi 
pat ir toliau ar arčiau suvažia 
visius svečius ir jūnj šaulius 
su šeimomis. ■

Šia proga taip pat praneša
ma, Gen. T. Daukanto Jūrų 
Šaulių. Kuopos Laivas išplau
kia šio šeštadienio ryte skersai 
Michigano ežero į Union Pier, 
Mich, kur sustos New Buffa
lo uoste. Ten išbus per visą il
gąjį savaitgalį, vežiodamas jau 
nimą ir svečius, b ypač tuos ir 
tas, kas remia jūrų šaulių vei-

Dėl susitarimo paplaukioti, 
laivu prašome skambinti vaka
rais: 247-3341 ar 927-3559, ar
ba bet kuriuo laiku — 254- 
2665. Jei reikalinga, parūpin
sime atvežimą j uostą in atgal. 
Prašome šią žinutę perduoti sa 
vo svečiams bei pažįstamiems, 
kurie vięši atvykę iš toliau.

Kuopos sp. ir inf. tarnybų

? Indija su savo savotiškais 
I papročiais, tradicijomis ir tikė- 
Ijimu dar ir dabar tebėra pasa
kų šalimi, nekalbant ape seno
vę, 1875 m. dvilikmetis netur
tingas berniukas, nemokąs nei 
skaityti, nei rašyti, buvo išrink
tas Baroda provincijos valdo
vu — maharadža gana keistu 
būdu. Visi kandidatai buvo su
sodinti už didelio skaniais val- 
gais apkrauto stalo. Visi kandi
datai puolė savo įprastu būdu 
valgyti, tik vienas vis žiūrėjo į 
šeimininkę ir imitavo jos laiky
seną bei valgymą. Jis tapo ma
haradža ir išmintingai valdė 
provinciją 64 metus.

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8»ndr» praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas; 2652 WEST 59th STREET 

Tai.; PR 8-1223
OFISO VAL.; pirm., antrad., treėiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

. pagal susitarimą.
PERKRAUSTYMAI

P, ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

jCS Aparatai - Protezai, Med. Ban 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

% (Arch Supports) ir t t.
Vai.: 4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago III. 60629 

TeTefu PRospect 6-5084

M 0 V I N G 
Leidimai — PHna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausi** Ii rwLdlal 

plu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT**1 ?AS) 

DAUBARŲ SONUS

5525 Sou Harlem Ava. — 586-1220

remkite tuos Biznierius.
KCTUE GARSINASI 

"NAUJIENOSE"

Apdraustas perkrausimai 
ii jvairiv atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeL: F R on tier 6-1882

GtLES VISOMS PROGOMS

, Beverly Hills

PER 4NNUM
PĄ3SBOOK
ACCOUNTS

PER AtyPMpl 

$5000 or tporg 
minimum 

30 mentht2443 WEST 63rd STREET 
T«l«fonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834

tad 
keli 
ino-

Mylimai Motinai Vilniuje minis, liūdin 
čią dukterį

IDĄ MACIUKAITĘ-VALAUSKIENEMAČ1UKAITE-VALAUSKIENĘ
ir jos vyrą JONĄ nuoširdžiai užjaučiame.

rL. ir A. Juškevičiai

Dviejų Metų Mirties Sukaktis

PERONĖLĖ SENULIS 
' Pagal tėvus Vadinskaitė 

. Marquette Parko apylinkėj

Velionė buvo žmona mirusio Petro ir sesuo mirusių — Anelės
Mirė 1974- m. rugsėjo mėn. 5 diena, 7:30 vai. ryto, sulaukus 73 

metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Tauragės aps.J Sartininkų vis.
Palaidota šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Kuzmik ir Stefanijos Balcitis. ‘ .

Uz jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamo^ rugsėjo 5 d. 9:15 vai. 
ryto šv. P. Marijos Gimimo bažnyčioje.

Visi giminėj draugai ir pažįstami kviečiami Į pamaldas, o taip 
pat prisimint i velionę maldose ir kalbose.

Mes Tavęs, Mūsų Brangioji, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįsi, bet mes anksčiau ar vėliau pas' Tave nueisime. 
Tebūnie Tau lengva’ ši žemelė. -

Likę liūdėti:.
’"' • • Duktė Bernice Yanas, žentas Stanley, anūkė Patrice 

*7 Traub, Jos vyras Robert, proanūkai John ir Alexandra 
bei kiti giminės % — •- -

DOLORES J. BARAUSKIS
Pagal tęvus FISCHER.

. Gyv. Chicago, Illinois.

Mirė 1976 mr rugsėjo 2 d., 6 v. ryto, sulaukusi 43 m. ątož- Girnių
Chicago, Illinois. ’ ’

Paliko nuliūdę: vyras Casimir, duktė Diane Mateja, jęs vyras 
yvjlliam, sūnūs — Casimir Michaeį _ ir Jęhn Roj>ert. uošvė Rose 
DidŽgalvis, seserys — Judy Trella, Nancy Pacholski, Susan EHen ir 
Mary Hope Meadows,, brolis William Fischer, Jr; ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

šeštadienį, 6:00 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Blacke-Lamb ko
plyčioje, 712 W. 31 Street

Antradienį, rugsėjo 7 dieną 10:00 ryto bus lydima iš koply
čios į St. Pancratius parapijos bažnyčią, o po geudulingų pamaldų bus 
laidojama Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a.a. DOLORES BARAUSKIENĖS giminės, draugai pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka;
Vyras, duktė, sūnūs, švogerka, seserys, brolis.

Laidotuvių Direktorius Blake-Lamb. Tel. 735-4242.

HIGH
— < . - ) » f

PAID QUARTERLY AT F5R w

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

$5000 pr rr»o^« 
4 year mrh.

4071.ĄRCHĘR AVENUE ( 
CHICAGO- IIJJNO1S 60632

TEL.: LA 3-8248
{WEST OF CALIFORNIA AVE.)

2%
PER ANNUM

,?r C??1'* 
I year min.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Jei kas mana myli, laikysis mano žodžio ir mano Tėvas H mylės, nas pas 
H ateisime ir apsigyvensime". — Jono 14:23.

Ar girdėjai Jėzaus beldimą? Jis juk sako: “štai aš stoviu prie durų ir 
beldžiu, įei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir ya- 
karieniausiu su juo”. (Apr. 3:20) Ar esi pabudęs ir atidaręs jam savo šir
dies duris ir leidęs įeiti? Apaštalas sako, kad tie, kurie miega, miega nak
tį, bet mes juk esame dienos vaikai ir šviesos vaikai. “Todėl kaip dieną 
elgkimės, padoriai. Naktis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime šalin 
tamsybės darbus ir apsivilkime šviesos šarvais”. (Rom. 13:12) Ar esi ap
dengtas Kristaus brangiausiojo kraujo nuopelnais ir apsivilkęs teisingumo 
rūbais? Ar laikai šituos rūbus baltus ir nesuteptus šiuo pasauliu?

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

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 60629
ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI

. JM Į . J, f A e f. • -r . , f •- ’j> ■» i. ’ ■ ‘

TĖVAS IR SONUS

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

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-3

TRYS MODERNISKCS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

-F-

Direktoriai

EUDEIKISGAIDAS ■■ DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

* *. % » ■ - "

MODERNIŠKUS AlR-COiNDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos v 
Lietuviu 
Laidotuvių 
’Jirektorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.★
TURIME 

KOPLYČIAS '
VISOSE MIESTO |

DALYSE. |

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
J.446 So. 50th Aye^ Cicero, 11L Phone: OLyxnpic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
; (LACKAWICZ)

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

P. J. RIDIKAS
3?54 So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-1911

- ........... .
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REAL ESTAT€ SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — PardavimuiDUNDICK CORP.

4616 W. 20 St. Cicero. 
TeL 656-6363 PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJ1MAIS
DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

L 4
/ i TURRET LETHE OPERATORIAI 

“ ĮRANKIU DIRBĖJAI 
MAŠINISTAI

Nuolatinis darbas su vršlaikais. Auk 
ščiausi atlyginimai. Daug priedu. Ga
limybės pakilt. Mes kalbame letuviš- 
kai.

- EENDRUOMENfi RUOŠIA
male

. *- • ?O«A>inkv .RiiW«
Maloniai kviečiame atsilan-.—'t-?”—7“"*..... .........

kyti j IJ^Manpiette Parko Apy
linkės RUDENS BAIJV, kuris 
įvyks š. m rugsėjo mėn. 25 d.
7 vai. vakaro, Vytauto Didžiojo
Rinktinės Šaulių NlunuQse,2tl9 

j West St.-, (Chicago.
Trumpa meninė programa: 

šalta ir šilta vakarienėj Veiks 
bufetas bei kiti paįvairinimai, 
šokiams gros Korp. Neo-Lithu- 
anią orkestras Vytis. Bilietus 
galima įsigyti pas valdybos na-

tn ra lietuvių. Bet man smagu pavardės prašė neminėti. Dė- 
skaityti, kad atsiranda naujus kui už auką ir už dėmesį. VJe 
skahytofų ir' aF jitos visus lu- skaitytojui prašomi remti Nau- 

Artėjąnt rudeniui, jienas įr jas platinti.’Virf lietu 
viai kviečiami atkreipti į- jas 
savo asmenišką dėmesį gerai 
su jomis susipažinti ir pareikš 
ti savo asmenišką nuomonę jas 
užsisakant.

’ bai gerbiu.
jas norėčiau skaityti bent apie 
i tris naujus skaitytojus kiekvie 
į na dieną. To ir linkiu”. Dėko- 
I darni p. Agnes už laišką, pa
nešame, kad platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia-* 
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pa- 

Į geidavimus arba skaitytoją at
siųstus galimų prenumeratorių 
adresus.

— žurnalistas Kasniūnas pia 
neša, kad šokių šventės išvaka
rėse Jėzuitų Centre rašytojas 
Vytautas Alantas skaitys pas
kaitų (Jiicagos žurnalistams.

— Cicero Jūrų Šaulių kuopa 
Klaipėda spalių mėn. 9 <1. 7 
vai. Balio Pakšto salėje ruošia 
tradicinį švyturio balių. Pak
vietimai pas Joną Dekeri, 4705 
West 12 PI., tel. 863-8861.

— Iš Okupuotos Lietuvos 
gi'įžę ekskursantai pasakoja, 
kad maisto produktai mažėja 
ir parduotuvių lentynos tuštė
ja. Mėsos ir kiaušinių vis re
čiau lietuviai Lietuvoje began 
na nusipirkti.

— Ponia Agnes Vlakis, Co
raopolis, Pa., pratęsė iš anksto 
be raginimo savo prenumeratą 
ir atsiuntė toki laiška: “Siun
čiu jums metinę duoklę už Nau 
jienas. Jas skaitau nuo 1925 
metų ir nenoriu su jom skirtis. 
Be lietuviško laikraščio, ypač 
Le Naujienų, būtų labai neįdo 
mus gyveninis. Mielai norėčiau 
prisidėti prie Naujienų platini,sakė Naujienas 3 mėn. tinka
mo vajaus, bet aplink mus veik mesniam susipažinimui, todėl

— Agutė Galinauskiehė po 
operacijos guli Šv. Kryžiaus li
goninėje. Ligonė būtų paten
kinta, jei artimieji ją aplanky
tu
—Toronto lietuviai; Pamanė ----------- -

Ponia Anna Luber su dūk Sakalaitė ir Algimantas Jonai fius’.ar 
ra Genovaite iš Cicero apylin . Rasa Dilkutė ir Edmundas 
kės išsikėlė gyventi į Sarasota, Venslovaitis. Regina Stončiū- 
Floridos valstijoje. Pratęsda- 
nia prenumeratą, p-lė Genovai 
tė rašo, kad jos miela mamytė 
Auna yra sulaukusi 92 metų am 
žiaus, bet yra sveika, žvali, ido 
maujasi lietuvių gyvenimu bei 
veikla, kasdien laukia Naujie
nų in siunčia bendradarbiams 
bei darbuotojams sveikinimus 
ir gerus linkėjimus.

Vladas Jomantas, Detroit,\ (jyj)a< vadovaujama B. Vaičai 
Mich., pratęsdamas prenumera' £įo j

LB Marquette Parko apylinkės 
— Henrikas Paškevičius, San narius ir visą lietuvišką visuo- 

ta Monica, Cal., sėkmingai dir nienę dalyauti vėliavų iškėli- 
ba brokeriu nekilnojamos nuo me. O taip pat dalyvauti 10:30 
savybės pirkinio - pardavimo vai. šios bažnyčios pamaldose, 
versle. Jis in Albinas Markevi- 1:30 vai. p. pietų įvyks tradi- 
čius remia vietos lietuvių veik cine Šiluvos Dievo Motinos gar 
lą. Ten yra teisininkas J. Kut bei procesija. Prašome visus 
ra ir A. Giedraitis, patarnavę rinktis Marijos High mokyklos 
daugeliui tautiečių perkant ir kieme. Mišių metu ir procesijo- 
parduodant namus. Jie taip je LB Marquette Parko apylin- 
pat remia lietuvišką veiklą ir kės dalyvaus su vėliavomis, Pa
spaudą prenumeratomis, auko neles ir ponios prašome pasi
ims ir raštais. I puošti tautiniais rūbais šiai iš-.

'■ kilmei. .
j Marquette Parko Apylinkės 
Valdyba iš anksto dėkoja vi
siems,kurie dalyvaus iškilmėse.

LB M. P. Apylinkės Valdyba 
'; (Pr.)

Dar nepasivėlinai šokių šventėn 

Prasmingai joje dalyvausi,

! Venslovaitis, Regina Stonciu- 
tė ir Stasys Ramanauskas, Do_ ‘ 
nata žulytė ir. Algis Puteris 
rugipūčio mėn. siikurė lietuvis 
kas šeimas.

fonais: RE 6-1540, HE 1-3713,
Auka $8.00. z ,

Rengėjai LB M.P. Apyl. V-ba 
(Pr.)

AUTOMATINĖS SCREW MAŠINOS 
OPERATORIAI IR SET-UP 

SPCIALISTAI
patyrę su Brown & Sharp mašinomis. 
Nuolatinis darbas su viršlaikiais. 
Aukščiaus atlyginimai. Daug priedų. 
Galimybės pakilti. Mes kalbame lie
tuviškai.

DUNDICK CORP.
4616 W. 20 St. Cicero.

Tel. 656-6363.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Vv. Cermak Roar* Chicago. IF Virginia 7-7747

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTA RIA TA S — VERTIMA!

BENDRUOMENĖS
KVI E T I M A S

— Rita Askinijtė, Manitobos 
universiteto studentė, buvo iš- Rugsėjo mėn. 8 dieną yra

Folklorą- mūsų Tautos šventė. Ta proga 
rugsėjo 12 d., sekmadienį, 10 
vai ryto priė Gimimo švenč. 
Mergelės parapijos bažnyčios, 
Marquette Parke, bus iškele- 
mos vėliavos. Kviečiame visus

rinkta Winnipego
1 ma 76” iškiliąją Jietuvaite — 
Miss Vilnius. Lietuvių paviljo
no įrengimu rūpinosi LB val-

PRESS BRAKE
Must be experienced in making 

own complete set-ups on press brakes 
from blueprints.

$ e *

į VISŲ KCSIĮJ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-223?

tą, atsiuntė Naujienų paramai 
j $4. Tos apylinkės tautietis užsi

PUNCH PRESS
Must_ have experience making own 

complete setups from blue-prints. 
Complete knowledge of progressive 
dies, automatic fetds and straight 
side presses. / --

$

IŠPARDAVIMAS UŽ % KAINOS iš Europos imp. (Vak. Vokieti
jos) vasarinių batų vyrams, moterims ir vaikams. Daug medelių, gaila, ne 
bevisi dydžiai kiekviename modelyje, ypatingai vyrams.

Be to, pas mus galite gauti ir vokiškų plokštelių, tarp jų Vokietijos te
levizijoje labai populiarios šlagerių dainuotojos lietuvaitės Lena Valaitis. 
Taip pat mes turme vokiškų 8-tracks ir casssettes, laikraščių ir žurnalų. 
Siunčiame ir paštu.

NORDEN IMPORTS
3059 N. Lincoln Ave., Cricago, III. 60657 

Tel. (312) 248-2646

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted ct., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320 

V. VALANTINAS

1i

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekių.
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

— Lietuvių Dienų žurnalo 
piknikas bus rugsėjo 19 d. Mc- 
Cambriidge parke, Los Ange
les priemiestyje, Burbank, Cal. 

k * l . _ . • 11 J i . .

— Anatolijaus Kairio scenos 
kūrinį Sidabrinė Diena stato 
Los Angeles Dramos Sambū
ris rugsėjo 25 d. 7:30 vai. vak. 
King J . .
Po programos bus vaišės. Vai-| 
dinimas }Ta Kalifornijos Lietu
vių Diemj programos dalis. Jas

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA.JUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu Minint t$ rukakti. gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar Jų įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, Jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
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 metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius, pasekti lietuvffkos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagojt Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $15.00, 

trims mėn. — $850, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14-00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančiu atkarpą.

Junior aukšt. mokykloj. Prisidėdamas prie bendros lie- 
ituviskos talkos, padengiant mū- 
' sų jaunųjų šokėjų kelionių iš
laidas. ■ ?:‘.i ' ' 11 r

Nusipirk Laimę iš mūsų šal
tinėlio. Gal pajėgsi ir daugiau? 
Juk su didžiausruoju laimikiu 
galėsi net namo parvažiuoti.

Skambink tuojau —652-1381 
arba 737-8600. Ačiū Tau.

-Dr. F. Kaunas 
(Pr.)

— JAV LB(R) Cicero apylin
kės valdyba š.. m. rgsėjo 12 d. 
rengia Tatos Dienos minėjimą. 
10 vai. 30 min. pamaldos Šv. 
Antano bažnyčioj už žuvusius ir 
kenčiančius dėl Lietuvos lais
vės. 12 vai. mokyklos salėje pa
skaitą skaitys dr. Juozas Taut
vilą. Jaunimas ^suvaidins- R-. Ru- 
nimo vaizdą “Liaudies prie
šas”. Po minėjimo kavutė su 
užkandžiais. Kviečia visus da
lyvauti — y

Ta pačia prtoga ruošiama dail. 
Aldonos Variakojienės darbų 
paroda Tautiniuose namuose 
ir sporto varžybos Marshall mo 
tykioje.

— Los Angeles Lituanistinė 
mokykla pradės mokslo metus 
rugsėjo 18 d. 9 vai. ryto šv. Ka • 
zimiero parapijos patalpose.

— Tradicinė Lietuvių Foto- 
grafų paroda iyyks s. m. lapkri 
čio mėn. 19-29 dienomis Jau
nimo Centre Chicagoje. Visi j 
lietuviai fotografai kviečiami 
dalyvauti. Pahodos ir konkurso 
taisyklės neužilgo bus išsiųstos 
tiems, kurie praeityje yra pa
rodose dalyvavę, arba kurių 
pavardės ir adresai yra turimi 
Lietuviu Foto Archyvo. Visi ki
ti. gali kreiptis į Archyvą, ad
resu 2345 West 56fh Street 
Chicago. Illinois 60636.

ILLINOIS LIETUVIŲ

ORGANIZACIJA
RENGIA

skaitlingą lietuvių grupę daly
vauti demokratu partijos prezi
dentinio kandidato JIMM Y

Valdyba..

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Btrdavimas ir Taisymai 

2444 WEST STREET 
Talafj 9 E public 7-1941

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NBDZIN«KAS. 4045 Archer- Avė

Chlc*sK5, III. W6J1 Tel. YA

NAUJIENOS, 
r 39 So. Halsted St. 
Chicago, m. 60608

FAKELU EISENOJ, 
kuri įvyks Chicagoj ketvirtadie- 
nj. rugsėjo 9 d., 7 vai. vakare. 
Lietuviai renkasi prie Wacker 
Dr. tarp Dearborn ir Wells gat
vių 6 vai. vakare.

ELEKTROS ĮVEDIMAI, 
PATAISYMAI.

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL: 927-3559

ga-

□ Siunčiu dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

pavarde ir vardas

ADRESAS

— Dail. Kasiuliu dailės darbu 
paroda atidaryta Jaunimo Cen
tro Čiurlionio Galerijoje (5620 
So. Clermont). Lankymo valan 
dos: šiokiadieniais 7—9 v. v.; 
šeštad. 11 v. r. — 9 v. v.; sek- 
mad 11 v. r. — 1 vai. p. p. ir

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iŠ W0PA* 
1490 Mu A. M.

NAUJIENOS, CH^AOO 8, ILL,— S«turfday, September, 4, 1078

Paroda uždaroma rugsėjo 6 d. 
(pirm.) 8 v. v. Nupirkti paveik
slai atsiimami uždarymo die-

Lletuvly kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
’•00 i. popiet. — šeštadieni ir 
gelcmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 80620

• H,?

We offer complete Company paid 
benefit package, which includes hos- 

.pitalization major medical, -life insu
rance, pension, profit sharing. We of
fer up to $6.51 per hour to start with 
periodic increases plus cost of living 
adjustments. Overtime available. Ex
cellent conditions.

ERDVUS mūr. 3 meg. bungalow i 
vakarus nuo Califomijos ir 62. Nau
ji alūnu langai, did. garažas.

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOsrr. 
ĮVAIRUS draudimai

Maloniai jums patarnam
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER. AVE, CHICAGO  JE 
TeL 254-5551

133-TA IR ARCHER AVĖ. 
TeL 257-5861

IF YOH HAVE SKILLS FOR 
ANY OF THE ABOVE JOBS 

Apply:
READY METAL MFG. 

4520 W. 47th St. -

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkty' reikia

LIVE-IN HOUSEKEEPER
for elderly lady 5 ‘ days per week.

Top salary. Skokie.
Call 9 to 5.

OR 3-3845

------------ ---- ---------------------------------

RENTING IN GENERAL 
Nuomas

-T^NTinMUOJAM A S A 
hutas rimfai $951
So. Campbell ^vėl TeL VI^ 7^4316. \

IŠNUOMOJAMAS naujai dekoruo
tas 4 kambariu butas beismonte su
augusių porai Brighton Parke. Tel. 
254-7287Z

MARQUETTE PARKE išnuomo
jamas 6 kambarių 3 miegamų butas 
2-me aukšte, suaugusiems be gyvu- 
Jiuku Atskiras šildymas gazu.

Tain pat išnuomojamas miegamas 
kambarys suaugusiam vyrui ar mote
riai su virtuvė* privilegija.

Tel. WA 5-6743.

TAISOMA 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS

1 Greitas ir sąžiningas darbas, 
kaina nebrangi.

Telefonuos 737-3988 — TEXACO
58-tot Ir Western Avenue kampas

PUSMEČIUI $52 CICERO.TE 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams automobiliu
APDRAUDA 

Amžius 62—80
L BACEVIČIUS 778-2233

STASE’S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedzie Avenue 

Tel. 436-4184 
Sav. Stasė Bacevičienė z

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

(Tomtfi of vL>k«)

Dažo mmui Ii buko Ir IŠ rMivt 
Dirbat forantuotai.

Skambinti YA 7-9107

— R. VILIAUS Poezijos kny
ga vakarų vėjai, no psi. 
dar galima gauti Naujienose, 
jjrisiunįiajat & .doleriu

PARDUODAMAS NAMAS SU TA
VERNA Chicagos pietvakarių apylin
kėje. Viršuje yra gyvenamos patal
pos. Teirautis popiečių valandomis' 
ir vakare. Tel. GR 6-8121.

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maolewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra-t 

šymal ir kitoki blankai.

AR JAU PASIDARĖTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

s Su legališkomis formomis 
i Knyga su formomis gauna

ma. ‘Naujienų’ administracijoj, 
Knygos kaina S3.. Su legališko
mis formomis— S3.50. , 1

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

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyt4 prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

'(Try.

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams.! 
Jiems yra ir Taupomoji — En* 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdrauda organizacijų na
riams
draudą. Dėl šių ir kitokių in-

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ązolyno 

11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas Savininkas ligonis parduoda ūž 
$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 aukštu mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette Parke. $38,000.

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

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

PLATUS LOTAS arti Šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTOR? 
Nemp StatyKt ir. Ramentas

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas 
778-8165

HEATING AND AIR
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. III. 60609 Teel. VI 7-3447

DĖMESIO - 
82—*0 M AMŽIAUS VAJRUOTOJĄf 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AYB. 
523-87 75

BESTfflINGS IN UFE
Call Frank Zapolis 

32081/2 W.95trh St.
GA 4-8654 IMlU*ANCf

LStateFjirrnt^ Insurance Company

Didžiausias kailių
T Parinkimai

formacijų skambinkite Kristi-’/ 
nai Austin % 
Tel. 421-6100.

Naujienos
(Pr).

Stalo sidabras ir stalo stain
less steel Terroj 3235-37 West 
63rd Street, Chicago, Ill., 60629, 
telefonas — (312) 434-4660, da
bar ir visada išpardavimo kai
nomis, t y. su 30—40% nuo
laida nuo pilnų setų kainų rin
koje. Wallace sterling (pilno 
sidabro) dirbiniams nupigini- *
mai laikomi ne tik setams, bet skaITYK IR KITAM rATARK

ir jų dalims. .(S^Z

185 North Wabaah Areno* 
2nd Floor Chicago, UI. 60601

pfi.0 vieninteli 
lietuvi kailininką 7^ 

Chicago)© ~ 

NORMANĄ
BURŠTEINĄ 

Tel. 263-5826 
(įabiijro*) ir 
677-8459 

(buto)

SKAITYTI ’ NAUJUMAS ■




