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Libano musulmonai

Amerikos

Šiltas, giedras
Saulė taki 6:81, leidžiasi 6:50

Amerikos karo laivų nelaimė 
šį kartą j vyko jiems dalyvau
jant Nata jurų pratybose’ kai 
USS naikintojas Bordelon, plauk
damas lygiagrečiai su lėktuvne
šiu Kennedy, pildėsi sau kuro.

* Per komisijos apklausinėjimą 
Illinois Valstybės Name, N. La 
Salle.s.t., ji pasiūlė išleisti valsti
jos Įstatymus, “kurie padidintų 
moterų protekciją. . ;

šiais metais trafiko nelaimė
se liepos mėnesyje žuvo žmonių 
6% daugiau, negu tame pat mė
nesyje pereitais metais. ■»

noš mušimas turės: būti' skaito- -dama beveik 1.000 gyvybių, i 
maš'1 {kriminaliniu nusikaltimu J griaudama daug namų ir 1.t. 
kaip smurtingas ■ užpuolimas 
(battery)Ji pasakė Dlinojaus 
Moterų Statuso; Komisijai, kad 
pdicija ir teismai-tą. probemą 
te be traktuoja labai .nepatenki
namai retai .teareštuojamas sa
vožmoną mušantis vyras ir kai 
toks.-vyras areštuojamas,' polici
ja dažniausiai. jj~pakaltina tik 
nęfvarkingu elgesiu, kuomet tu
rėtų būti kaltinamas užpuolimu 
ir sumušimu, įkalbėjo Ms.lWilr 
liamš.J j .

Sugriuvusiame name Žuvo
139 žmonės

' The Firt and Greatest \
Lithuanian Drnbj m America

CHTCAGA.Legalės Pagal-

WASHINGTONAS. — Atsto
vų rūmų teisių komitetui 23 bal
sais prieš s &oAa«ė

BUENOS AIRES. — Anksti 
rytą, auštant, būrys partizanų 
kulkosvaidžiais iri -rankinėmis 
bombomis puolė automobilių ga-. 
myklos Fordo kompanijos sky
riaus Argentinoje ekzėkutyvo — 
Įmonės vedėjo Jorge Paquet re
zidenciją. Atakos riežastis aiš
kinama tokia, kad’ Fordo ir 
Chrysler Įmonės pašalino iš dar
bo 121 darbininką, per dvi-sa
vaites vadovavusius streikams 
ir Įvairiems darbo lėtinimams bei 
trukdymams. Pranešama, kad 
atakoje žmonių aukų nebuvo.

MAŽIAU PRALEIDŽIA
PAMOKŲ •

Italų kova su Vatikanu 
.-' -'- dėl abortu ('

KARACHI, Pakistanas. -- 
Kareiviams ir civiliams darbi
ninkams pašalinant 6 aukštų 
apartamentų namo griuvėsius 
rasta 139 žmonių, to namo gy
ventojų lavonai. Namas sugriu
vo nakties metu, kai visi gyven
tojai buvo namie ir miegojo. 
Premjeras Zulfikar Ali Bhutto 
žuvusiųjų šeimoms pažadėjo 
kompensaciją.

o . .Library of Congress Gr.
Price 15>C Periodical Division
. .i j Washington, D. C. 20540

Izraelio ge
ologai rado ženklų, 30-ties kilo
metrų atstume nuo Tel Avivo, 
kuriais remiantis manoma ras- 

b ti žemės alyvos. Geologai yra 
‘ri^.^L-Jabid..’ optimistiškai nusiteikę .ir 

jiė >ttwtar kad Izraelyje tikrai 
bus rasta famėa alyva.

i Pasitarimu metu buvo paliės- 
1 ti Namibijos ir Rodezijos klausi
mai; Sekretorius Kisingeris iš
dėstė prezidentui Nyererei savo 
nuomonę šiam klausimui spręs
ti ir išklausė Tanzaniios prezi
dento nuomonės. Kisingeris pa
sižadėjo prezidento Nyereres 
nuomonę išdėstyti Pietų Afrikos 
vyriausybei, dar kartą grįžti į 
Dar es Salaamą ir dar kartą 
bandyti tartis su prezidentu.

■Sekretoriui Kisingeriui nepa
tiko, kad Tanzanijos preziden
tas, vos baigęs pasikalbėjimus 
su sekretorių Kisingeriu, tuojau 
sukvietė laikraštininkus ir jiems 
išdėstė pesimistinę savo nuomo
nę apie Afrikos valstybių atei
tį. Jis buvo Įsitikinęs, kad Ro- 
dezija ir Namibija tuojau bus 
perleistos juodžiams valdyti, bet 
sekretorius tokiam perleidimui 
buvo priešingas. Jis sutinka 
perleisti juodžiams, bet perleidi
mas privalo būti padarytas tvar
kingai. Turi būti sudaryti , vie
tos gyventojų sąrašai, praves
ti rinkimai, išrinkta vyriausybė, 
o vėliau viskas jai perduota. 
Jeigu valdžia bus perdavinėja
ma ant greitųjų sudarytiems ko
mitetams, tai vėl vietos gyven
tojams gali būti primesta sveti
ma vyriausybė.

Laikraštininkai paklausė pre
zidentą Nyerere, ar Rodezijoje 
kovojantieji partizanai priims 
užsienio valstybių karo jėgų pa
galbą, ar priims talkon Kubos 
karo jėgas? Tanzanijos prezi
dentas labai nepatenkintas Ku
bos karo jėgų paminėjimu. Vie
toj atsakymo, jis paklausė, o 
kuriems tikslams Amerikos karo 
jėgos tebėra Vokietijoje. Jis la
bai pyko, kai jam buvo aiškina
mos skirtingos pozicijos. "[Jai 
skirtingas klausimas. Vokieti
jos vyriausybė prašo, kad JAV 
karo jėgos pasiliktų Vokietijoje, 
tuo tarpu Angoloj Kubos karo 
jėgos eina prieš gyventojų dau
gumos pageidavimus.

Ketvirtadienį sekretorius Ki
singeris. patarėjų lydimas, jau 
buvo Zambijoje ir Lusaka mies
te tarėsi su prez. Kaunda. Su Ka- 
’unda Kisingeriui pavyko susi
tarti pačiais svarbiausiais klau
simais. Iš Lusakos sekretorius 
skris tiesiai į Pietų Afriką, kur 
jo laukia ilgas pasikalbėjimas su 
premjeru Vorsteriu ir kitais Pie
tų Afrikos atsakingais pareigū
nais. Vėliau Kisingeris grįš i 
Zambiją ir Tanzaniją. Galimas 
daiktas kad jis užsuks dar į ke
lias kitas Pietų Afrikos valstr-

Amerikos-Rusijos 
prekyba

Gal atrodyti, kad indėnė Cora Gordon renka stulpelius rudeninėms indėnę šat
roms, bet taip tik atrodo, Cleveland^ yra Antanę Specialistu bendrovėj Moteris ren
ka ir rūšiuoja_antenas, taikomas specialiems tikslams, -

Žemės alyva Izraely
TEL AVIVAS.

Alyvos gręžimas 
jūros gilumoje

NEW ORLEANS. •—Apie 100 
myl. nuo Louisianos krantų Mek
sikos Įlankoje specialus automa
tiškas kontrolės mechanizmas 
•pumpuoja alyvą (naftą) jūros 
dugne e240 pėdų gilumoj po van
deniu. Tai ‘ skaitoma dideliu 
žingsniu Į išsprendimą proble
mos j kai alyvos šulinių gręžikai 
nebegali turėti viršum vandens 
platformos ant keturių ilgų plie- 
,nokojų. ....

. Gilios-jūros dugne alyvos grę
žimo sistema numatyta ateity
je iki .3,000 pėdų vandens gilu
mo, bet platforma virš 1,000 pė
dų gilumo vandens skaitoma ga
lutinė riba. Vienos tokios plat
formos pastatymas kaštuos dau- 
giąu kaip S150 milijonų dolerių. 
Viena tokia platforma galės ap
tarnauti 50 ar daugiau šulinių 
ir iškelti Į viršų iki 50,000 sta
tinių alyvos per dieną. .

Tiio tarpu, iki šiol giliausios 
produkcijos sistema visame pa
saulyje dar, nesiekia 500 pėdų 
po .vandeniu.

Pati atkakliausioji jo konku
rentė buvo Bella Abzug, turinti 
nepaprastai lankstų liežuvį ir 
pataikaujanti ekstremistams. D. 
•Moynihan naudojo- visiems su
prantamas amerikietiškas pozi
cijas. Jis . pareiškė, kad Ameri
ką privalo būti'galinga, pati ga
lingiausioji, . . .... .___ . ---
Įtakos tarptautiniuose sprendi- pasiūlymus dėl'abortų reformos 

Vatikanui griežtai priešinantis. 
Atstovui rūmu sveikatos ir tei
sių komisijos svarsto socialistų, 
socialdemokratu, liberalu ir ra- 
dikalų projektus. Pirmoji po 
krikščionių skaftlingiausioji ko
munistei partija šiomis dieno
mis Įteikia savo projektą, kuriuo 
būtų legalizuoti terapeutiniai 
abortai daktarui rekomen- 
duojant. ;

V Gedulas 'Jugoslavijoje ^

ZAGREB, Jugoslavija. . —- 
Dviejų keleivinių lėktuvų ore su
sidūrime nelaimėje žuvusių 176 
keleivių gedulingame paminėji
me dalyvavo šimtavžuvusiųjų 
giminių ir tūkstančiai jsiaip pu
blikos. J Gedulo apeigoms vado
vavo ministėrių pirmininko pa
vaduotojas. Anton yratųšą. Pa
minėjimo salė buvo" dekorįdta 
■trimis juodomis, vėbavomiš ir 
vėliavomis' fu salių, kurių pilie^ 
čiai žuvo toje nelaimėje, būtent 
Britanijos, Vakarų Vokietijos, 
Turkijos,- Australijos,' Danijos, 
Saudi Arabijos ir Jugoslavijos.

Ataka prieš Ford Co. Argentinoj

ROMA. — Italijos parlamen- 
jeigų nori turėti tas vėl ėmėsi svarstyti. Įvairius

Didėja trafikos 
nelaimių skaičius 
WASHINGTONAS. — Ame

rikos saugumo tarybos praneši
mu,, šiais metais per pirmus 7 
mėnesius kelių nelaimėse .už
muštų amerikiečių skaičius pa
didėjo 1%, lyginant tai su tuo 
pačiu 1975 m. laiku. 1975 m. 
per 7 mėnesius kelyje žuvo 25,- 
510 amerikiečių, gi šiais 1976 
ta. — 25,870.
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pareigas 
iš Franjieh. Tie pakeitimai esą 
prieš konstituciją ir padaryti 
tikslu sumažinti galią naujajam 
prezidentui,' ‘

Kairiųjų musulmonų lyderiai 
pakeitimus, apšaukė esant’-‘'ko
mišku lėliu teatru”-. '

WASHINGTONAS. — JAV 
prekybos departamento praneši
mu, šiais metais Amerikos-Ru- 
sijos -tarpusavio prekybos apy
varta pasieks 2,600 milijonų do
lerių sumą, kuri bus 23% di
desnė už pereitus metus.

Maskva iš Amerikos Įsiveža 
prekių bei gaminių už 255 mil. 
dol., o išveža už 2,3 mil. dol. Ame 
rikoje rusai daugiausiai perkasi 
duonos ir Pepsikolos.

• Reik pažymėti, kad Maskva 
užsienyje stengiasi viską pirk
ti kreditan ir, jei gauna, palan
kiausiomis sąlygomis.

Izraelitai imaudoja 
saulės energiją

TEL AVIVAS. — Izraelitai 
sugeba praktiškai sunaudoti sau
lės šilimą, paverčiant ją ener
gija. Vienas Tel Avivo izraeli
tas išrado būdą saulės šilimą pa
versti energija čia pat automo
bilyje ir ją įkinkyti, kad varytų 
automobilio varyklį. Saulės ši
lima varomas automobilis išvys
to 30-ties mylių greitį. Mašina 
važiuoja, be jokio triukšmo, vi
siškai tyliai.

Išradėjas jau važinėja Tel 
Avivo gatvėmis, naudodamas 
ąataės šilima auto mašinai vary- 
ti.-^tfis' pasididžiuodamas sako: 
“Greičiau arabų alyvos šaltiniai 
išdžius, negu Izraelis pristigs 
saulės”.

BEIRUTAS. — Kriščionis prė-' 
zidentasSųlermanFranjieh; per- 
tvarkydamas Libano ministėrių 
kabinetą^ “nuskriaudė” musul
moną (moslemąLministerĮ pir
mininką Rašid Karam!, palikda
mas ji premjeru, bet atimdamas 
iš jo pasisavintus vidaus reika
lų, karo ir užsienių ministėrių 
postus, r ' • - .į - -

Kaire būdamas Karami tą pre
zidento žygį* apšaukė esant “pta- 
Ęų Į nugarą” ir' konspiracija

Mūris pertvarko Japonijos 
ildžią

Ministeris pirmi

DANIEL P. MOYNIHAN LAIMĖJO
N. Y. PIRMINIUS RINKIMUS

Dabargi, rugsėjo 15,' vėl su- 
Į drebėjo žemė Itaijos šiaurinėje 
dalyje, prie Austrijos ir Jugos- 
avijos sienos, ši kartą žemės 

’drebėjimas buvo taipgi stiprus : 
Richterio skalė užregistravo 6.4 
punktus. Įdomiu, kad žemės dre
bėjimas Itali j oje nebuvo ’ su sto
jęs. Ji nežymiai drebėjo visą prieš naujai išrinktąjį preziden- 
laiką. Nuo gegužės mėnesio iki tą Elias SarkĮ, kurs ateinančią 
dabar seismogrąfai Italijos šiau- savaitę turi pemiti 
rėje buvo užregistravę 241 že
mės drebėjimą. ' <

Rugsėjo 15 d. sudrebėjusi že
mė sugriovė daug namų, apardė 
kelius, užmušė ir sužeidė žmo
nių; Daugiausiai nukentėjo Ud- 
line vietovė, žemės drebėjimas 
jautėsi Jugoslavijoje, Austrijo
je, Šveicarijoje ir net Prancūzi
joje' Jugoslavijos Tolmind kai
me sugriuvo namai.

Griūdami kalnai užvertė ke
lius, suardė geležinkelius. Kaž
kurie tiltai sugriuvo. Udline 
mieste visas gyvenimas sustin
go. Miestas liko visiškai atskir
tas nuo išorinio, pasaulio. Vene
cijoje silpniau statyti namai iš
krypo, sukrito stogai.

, TOKIO 
pinkas Takeo Miki paskyrė nau
jus ministerius į savo kabinetą 
ir .savo vadovaujamos Liberalų 
deinokratų partijos naujus ly
derius, tačiau naujieji paskyri
mai ' buš • tik lai kini, kadangi 

Pastebėta, kad Cook apskričio gruodžio mėnesį turės įvykti nau- 
mokyklų mokiniai mažiau prar|ji rinkimai. Mikio padaryti pa
dėjo praleidinėti pamokas. 1975-1 keitimai aiškinami dalimi kom- 
76 mokslo metais praleistų pa- premisų -siekiant baigti nasan-

Kisingeris skrenda j Piety Afriką, kad 
"galėtų aptarti Namibijos klausimą

DAR SALAAM, Tanzanija. — Tanzanijos prezidentas 
Nyerere, praleidęs puspenktos valandos su sekretorių Henry Ki
singeriu, pareiškė, kad jis dar turįs mažiau vilčių susitarti su 
naujai Įsteigtomis juodaodžių Afrikos valstybėmis, negu prieš 
pasikalbėjimą su Kisingeriu. Sekretorius nieko jam neprižadėjo 
duoti. Jis pareiškė, kad JAV nesirengia kištis Į Pietų Afrikos vals
tybes. Jos’yra pasiruošusios padėti tiktai tuo atvejut jeigu pa
čios vyriausybės Į Ameriką kreipsis.

Sumušė ekstremistę Bella Abzug, Ramsey 
Clarką, Paul O'Dwyer ir kitus

NĘW YORKĄS, N. Y..— Buvęs. JAV ambasadorius Jųng- 
tinėse Tautose Daniel Patrick Moynihan laimėjo demokratų par
tijos pirminius rinkimus New Yorko senatoriaus pareigoms. Jam 
Teko vesti nepaprastai sunki rinkiminė kova, bet jis laimėjo.

New Ydrko demokratų parti- 
jps. pirminiai rinkimarrodo kras- 
to gyventojų daugumos nuotai
kas; žmonėms jau Įgriso daug 
plepantieji ekstremistai, jie no
ri:. .rimtos, pastovios ir stiprios 
■politikos.

■ Daniel P. Moynihan surinko 
327,497 balsus. Tai sudaro 36 
nuošimčius . balsavusių. Bella 
Abzug gavo 317,911 balsų: - Už 
ją balsavo visi ekstremistai, vi
sas kairysis New Yorkas. Ji ga-_ 
yo 3ū% paduotų balsų. Vietna
me važinėjęs ir Amerikos karo 
vądovybę aštriai kritikavęs Ram
sey Clark surinko tik 92,937 bal
sūs. Dabartinės N; Y. miesto ta
rybos pirmininkas Paul O’Dwyer 
gavo tik 8,3542 balsus, o neaiš
kus kandidatas Abrahąm Hirsch- 
field gavo 81,542 balsu.

Demokratų dauguma atsikra
tė ^ekstremistų Kalifornijoje, 
o dabar nušlavė,.visus ekstremis
tus-New Yorko valstijoje.

Pabrango gydymas 
apskrities ligoninėj

Cook apskrities ligoninės ko
misija pakėlė ligoninėje gydo
miems ligoniams dienos kainą. 
Dabar ligoninėje gulintieji ligo
niai turės mokėti į dieną už ir 
mediciną bei priežiūrą, 270 do
lerių, vietoje anksčiau 230 dol.

Cook apskrities sveikatos ir 
ligoninių komisija kainos pa
kėlimą patvirtino.

Ulinojaus valstijoje ligoninių 
imamas užmokestis nėra vieno
das; Northwestern Memorial li
goninė irrfa l53 dol. parai, Pres
byterian St. Luke’s — 167 ir Mi- 
cheefi' -Reese, Medical Center **• 
iM. ’’ ?' '

Airių parlamentas prieš LRA

DUBLINAS, — Airi jos par
lamento žemutiniai rūmai (Dail) 
trečiadienio naktį baigė svarsty
ti ir priėmė žymiai pagrięžtin- 
tus Įstatymus prieš pastatytą 
už Įstatymų ribų Airių Respu
blikos Armiją (IRA) bei kito
kias ekstremistų grupes. Įsta
tymas jau pradėtas svarstyti se
nate. Vien ūž priklausymą 
IRAi bausmė kalėjimu iš*2 pa
kelta iki 7 mėtų, o už “dbstruk^ 
ciją ^valdfejd^ii T Ud 20 metų 
kalėjimo. <-

iriuose, čia pat nurodė, kad Bel
la Abzug, būdama kongrese, 
kiekvieną kartą balsuodavo už 
karo- reikalams skiriamų sumų 
mažinimą.

Rinkimai rodo gyventojų 
nuotaikas

NORFOLK, Va.
karo laivyno lėktuvnešis John 
F. Kennedy, neprasinkus nei 
metams, vėl susidūrė su USS 
naikintuvu. Susidūrimas Įvyko 
100 myliu j šiaurę nuo Škotijos 
krantu. USS naikintuvo 6 jūri
ninkai buvo sužeisti.

Prieš .10 mėnesių lėktuvnešis 
Kennedy buvo susidūręs (1975 
m. lapkričio 2Ž d.) ties Italija 
Jonėnų jūroje su kreiseriu USS. 
Tuomet 8 jūrininkai žuvo ir 48 
buvo sužeisti, o kreiseriui Belk
nap buvo padaryta žalos už. 100

-"t“*, -Z-■ • ■L. . /V A-
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“N<, ne per mažas tautinis sa

vitumą® yra visų žmonijos ne
laimiu židinys. Tas židinys kas 
kita. Jis dabarties politinės so- 
cialės tvarkos pamatai, ir, tik 
sugriovus juos ir pastačius nau
jos politinės socialės tvarkos 
trobesį, žmonija pasiliuosuos taip 
nuo vi'-ų nelaimių bendrai, taip 
ir nuo dalinos nelaimės, kuri 
yra "tautų” kova ir tautinio sa
vitumo garbinimo liga... Tauti
nė ku'tjra... tai ne kas kita, kaip 
tik fygos lapelis pridengti ne
gražiems buržuazijos tikslams”. 
(J. J. Raštai ,tom. II, 143).

Janonis savo straipsnio išva
doje r-’sisako prieš Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymą, nes 
tuo skaldomos Rusijos revoliu
cinės jėgos kovoje prieš carizmą.; , . , . .,pilną laisvę, kuri galima tik pil-

KĄHPSĄS

JULIUS JANONIS
(Komentarai)

tautos turėtų juo didžiausią 
laisvę savitai apsispręsti... pri
pažinimas tautoms teisės apsi
spręsti dar nereiškia stengimo
si, kad atsiskyrimas įvyktų... Pa
stangas paversti tautas sava
rankėmis vienetomis daro ne 

darbininkų, bet buržuazijos rei
kalų reiškėjai... Tik socializmo 
karalijoje gali būti padaryta ga-i 
lutina taika... Apie tai liudija* 
pavyzdžiai nors ir šveicarų ir 
Amerikos. Tam reikia sudemo- 
kratinti kraštą ir suteikti tau
toms liuoso plėtojimosi laisvę”. 
(J. J. Raštai, tom. II, 147).

Pacitavę Janonio ilgesnius pa
sisakymus tautos klausimu mes 
pernelyg susiduriame su priešta
ravimais. Pirmuoju atveju jis- 
principiniai pasisako prieš “tau
tiškumą”, kitame — už tautų

I

V-tosios Tautiniu šoki y šventės uždarymo momentas. Ii k. i d: 
šventės pranešėja j. Kriaučeliūnaitė. muz. A. Jurgutis, žventės šokiŲ 
vadovė G. Gobienė ir muz. A. Mikulskis. Nuotr. P. Malėtos

Ne šovė jis pro šalį ir antruo
ju atveju, nusakydamas išsilais
vinusių tautų ateitj. Po II-Pas. 
karo, nugalėjus nacizmą ir fa
šizmą bei sugriuvus mažoms na
cionalistinėms diktatūroms, V. 
Europoje Įsigalėjus demokrati-

tuf įsijungti į rusų RSDDP(b) 
partiją, bot tam neradęs prita-1 
rimo. Tuomet organizuoja pa
vienius Hetuvių moksleivių ir 
darbininkų ręevoliucinius būre- 
’iusv (matomai dirbdamas ne vie
nas, nors šaltiniai apie tai ne-' 
uąsįmena), kurių sudarė devy- 
nius. Lapkričio mėn. 21 šaukia
ma slapta būrelių vadovų kon
ferenciją, kurioje sudaromas 
lietuvių rajono komitetas ir už- 
mezgamas: ryšys su RSDDP(b) _ __  __ _______ _______ ___________________ ___
partija. Bet jau gruodžio 12 pa- ’pyf^įšpyškėjome traukiniu link Nicos.. Pravažiavome. Iš
tenka j kalėjimą, ir veik tuo pa- 4 J .
Čiu laiku pašalinamas iš gim
nazijos už pamokų nelankymą. no policija .pasus ir kai kurių žmonių lagaminus.

(Bus daugiau)

Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje
KAZYS KARUŽA /
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Grįžtų ir vėl krintu į lovą, skausmų raižomas iki 6 
vąl, ryto. Bet vėliau nustojo skausmai ir nušvito, mano 
akys. Kaip ranka nuėmė. Pasirodo, kad “Tolgo” pietūs 
užnuodijo mano vidurius, kurie vos neatnešė man mir
ties. Nuo to laiko nevalgiau traukiniuose pietų, d gėriau 
kavą ir alų. Taip be miego su savo bendrakeleiviais 8 vai.

panijos ir Prancūzijos sieną. Sustojo traukinys. Patikri-

I Mano atidarė odinį lagaminą.' Pavartė ir uždarė 
muitininkas. Bet prisikabino prie vieno pliko keleivio. 
Išvartė visus jo lagaminus, išpurtė jo rūbus ir kišenes 

Virš 2-1,0<x) pėdų -aukščio jr neį iščiupinėjo visas siūles du uniformuoti muitinin- 
108 kalnų viršūnės, iš jų 96 
Himalajų kalnuose.

ęialrevoliurioniedhis, kurie atsi
likusioje Rusijoje planavo Įgy
vendinti socializmą.

Ar Janonis pasidavt tokiai j 
utopinei iliuzijai? Sugrįžęs iš 
atostogų Į Petrogradą, jis pasi- 

----- daręs veikliausiu revoliuciniu
nems santvarkoms, pasireiškė y^u lieįu^ Moksleivių jr b 

darbininkų tarpe. Akivaizdoje ★ Turtingiausia kaili? visame mačiau savo .kelionėje tokius nemandagius žmones. — 
bręstančios revoliucijos, jis agi-' 
tųoja Lietuvių social-demokra-1490,000 žodžių

yra
kai ir civilis inspektorius. Jie nieko nerado.

Taip suverstus paliko daiktus ir nuėjo Į kitą vago- 
■ ną. Pagalvojau, kad žiaurūs muitininkai. Pirmą kartą

biavimas su aiškia tendencija 
sudaryti Jungtines Europos vals
tybes.

žvelgiant iš 60 metų, nuo Ja
nonio mirties perspektyvos, mus 
stebina jo gilus intelektualinis 
pajėgumas įžvelgti, permanyti 
ir teisingai numatyti tautų išsi
laisvinimo eigą, kurios dar ne
pagauna mūsų laikų lietuvių po
litikai ir rašto žinomai, jei’ pana
šūs procesai nevyko Rusijoje, tai 
tenka šį nuopelną priskaityti bol
ševikų partijai, kuri sąmokslo 
keliu užsmaugė, demokratinę Va
sario revoliuciją ir jos vieton, 
Įgyvendino totahtaristinę dik- I 
tatūra. . ’

i

Galima šioje vietoje priekaiš
tauti Janoniui, kad,- studijuoda
mas Markso teorijas, pražiūrėki 
jo jo pagrindinį tvirtinimą,, kad 
socializmo Įgyvendinimas tega
limas tik aukštai išsivysčiuose 
kapitalistinėse kraštuose. Mark
sas visu savo autoritetu negai
lestingą! kritikavo Bąkųniną 
Kropotkina ir bendrai rusų so

**,-*<.
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Kitame straipsnyje, taip pat 
rašytame maždaug tuo pačiu lai
ku, “Darbininkai ir tautos klau
sima'-’ jis pasisako: “Iš to, kad 
darbininkams su tautininkais' 
nepakeliui, da nereikia daryti iš
vadų, kad darbininkai turi pra
eiti užsimerkę pro patį tautinį 
klausimą. Ne. šiaip ar taip, tau
tinis klausimas yra, plėtojasi, 
veiki i i gyvenimą ir... spiria dar
bininkus tarti... savąjį žodį”.

‘’Sveika klasinė politika ver
čia darbininkus būti juo griež-

noje demokratijoje, ar kaip vė
jau išsireiškia — socializmo ka
ralystėje.

Ši painiava susidarė dėl nevy
kusio termino pavartojimo. Jei 
vietoj žodžio “tautiškumo” bū
tų buvęs pavartotas tinkamas 
terminas “nacionalizmas”, tuo
met Janonio argumentai būtų 
Įgavę konkretumą. Nacionaliz
mas yra ideologija, kuri po I 
Pas. karo greitu laiku peraugo į 
fašistinius ir nacistinius sąjū
džius, kurie sudarė idėjini pa-

čiausiais tautų engimo priešinin- j grindą suklestėti V. Europoje 
kai'. Raibos, spaudos ar kokių j diktatūroms ir totalitarizmui, 
kitų tautinių ypatybių varžy-.

mas varžo kartu ir pati darbi
ninkų judėjimą... Be to, persekio
jamosios tautos buržuazijai, ap
simetus tautos laisvės gynėja,, 
lengva rasti užuojautos tos pa
čios tautos darbininkų tarpe”.

“Todėl darbininkams turi rū
pėti. kad nė viena tauta nebū-„ josiąs pagimdyti, vietoj carinės, 
tų r e^sekiojama ir kad visos savo diktatūrą.

plekų nesiskiriančiu nuo bolševi
kinio..

Tuo atžvilgiu Janonis savo re
voliucine nuovoka, nors ir var
todamas doktrinalinį marksisti
ni metodą, ne šovė pro šalį, bet 
aiškiai numatė lietuviško nacio
nalizmo augimo pasekmes, turė-

z ...A
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Molly Pitcher loved her husband.
So much so, that when he went into battle 

during the Revolution,she did too. Right by his side.
Then one day, while loading cannons, he was 

killed by a British bullet.
Molly knew the time had come to take 

■stock in her country. So she picked up 
where her husband left oft And when 
the smoke cleared, America had a 
new victory and a new heroine.

Today, when it’s time to take 
stock in their country, Americans 
buy U.S. Savings Bonds.

When you join tire Payroll

: A?
..i

Savings Plan at work, a little is set aside from each 
paycheck to buy Bonds. Regularly- Automatically.

That way, you’re making a real investment in 
your future. And in Americas,too.

So buy United States Savings Bonds.

opportunity investment

Nuo 
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mfl- 
SU apylinkės Dėkojime 
Jums ui mums parodyta 
pasitikėjimą r Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje. ;-L

Suskaito* apdraustą* i|cl
$40,000 i

i
ci 5 years (4h% o* fa# year). to^r. stolen <x dc«troynį

pasaulyje yra anglų. Ji tun virš Krito man mintis į galvą, kad aš irgi buvąu muiti
ninkas nepriklausomoje Lietuvoje, ir čia' noriu primin- 

= ti vieną įvyki, o jų buvo labai daug Lietuvoje;' ;
j Vieną kartą pro Pagėgių muitinę važiavo traukiniu 
i Kauno ginklų pardavimo krautuvės .savininkas žydų 
tautybės. Jis keliavo į Vokietiją. Išlipęs iš traukinio, tu
rėjo praeiti muitinės kontrolę per salę. Vienas aukštas 
muitinės valdininkas jį paklausė:

— Kur važiuoji ir Liek vežiesi su savimi pinigų į 'už
sienį? ' .J :

Jis pasakė, kad vežasi tik tiek, kiek leidžiamą,.val
džios pagal pasą, 100 litų. ;. ;;v;

— Ar daugiau neturi prie savęs pinigų?, — klausia 
muitininkas? ..<>

Neturiu, išskyrus tuos .100 litų.
—Prašau užeiti f muitinės tikrinimo kambarį, kur 

būsi patikrintas iki nuogumo. Nusigando ginklų - krau
tuvės savininkas, bet .eina į muitinės "kambarį; -kur bu
vo įsakyta muitinės sargui Vigricui išrengti tautiėtį ir 
patikrinti. Rado paslėptos svetimos valiutos. .

; Išeina nusiminęs raudonais veidais, bet. jis. prašo 
muitinkus, kad jo nesodintų į kalėjimą, bet leistume 
pranešti, kad už jį užmokėtų baudą Pagėgių .mannufąk- 
tūros savininkas Įzaak. Taip atskuba jis ir apmoka, bau
dą, o “Muškat’ b-vės savininkas išvyko toliau į Voldeti- 
ją prekybos reikalais. ,

Tai buvo paskutine Ispanijos geležinkelio ' stotis. 
Greit traukinys riedėjo prie Prancūzijos sienos, bet^nie
kas netikrino vagone pasų, nors mačiau, kaip praėjo 
du policijos kontrolieriai, užsimovę ant galvos išdidžią 
Dęgaulės kepurę. Taip netrukus ekspresas . sustojo tik 
trumpai geležinkelio stotyje: —- Narbonne, ir vėl neša
si, švilpia toliau. Dairausi pro langus. Aplinka graži. 
Sodai, sodai, vynuogių plantacijos ir miškai. Kalnuotos 
vietos, bet žaluma veria akį rodos, žodžių buvo kas pa
matyti, žiūrėtum ir nenųleistum akių, kur pamačiau pir
mą kartą savo gyvenime Viduržiemio^

Diena graži, saulėta. Pajūryje tik mirga žmonės, 
ir pristatyta daugybė palapinių, lyg miestas tęsiasi vi
sa pakrante. Netrukus privažiuojame didelę gęlęž, sto
tį Montpellier, o vėliau dar didesnę — Marseille; kur 
prie krantinės įrengtas didelis uostas. Tai nešasi toliau 
traukinys link Italijos ir netrukus privačiu ojąmeNicą 
ir Monaco, valstybėlę. Prancūzų muitinės kontrolės ne
buvo. Traukinys ilgai nestovi ir greit nešasi toliau.

Ateina vagono taku du italai policininkai.' Sėdžiu 
su savo bendrakeleiviais. Atidaro kupė duris' ir -klausia 
— Americano? — Yęs. Jie pridėjo Ūkei ir nuėjo to
liau kitų keleivių tikrinti Nežiūrėjo, ar turime, ar ne 
pasus. Pagalvojau-mandagūs Italijos pareigūnai’ir pa
sitiki amerikiečiais... -/

Taip vingiuotais jūros krantais nešamės toliau, 
kur stovi maži miesteliai, ir prie gatvių stūkso didelės 
ir mažos Kalifornijos palmės, t. y. ta pati augmeniją, 
kuri auga ir mūsų šalyje. Be to, matyti pajūriuose pris
tatyta daug naujų, aukštų apartamentų ir moderniškų 
viešbučių, net kai kuriuos, važiuodamas pro laiigus, nu
fotografavau. Prašvilpėme didelę geležihkelio; stotį — 
Genovą, kur miestas gulėjo ant jūros kranto ir šalia 
knibždėjo didžiulis pramonės uostas, z . f

Tiesa, pravažiavus Ispanijos, Prancūzijos teritori-

8929 So. HARLSM AVE., ■ 
Bridgeylow, lllinnjt 60455 | 

Tel. 598.9400

Certificate 
(Minimum $5.000),

■ I

; ją ir patekus į Italiją — Jau aukštesnės kultūros žemes 
ūkis, nes gražūs ūkininkų namai, sodybos, sodai bei laii- 

. kai, nors apylinkės • kalnuotos, bet turi ir dirbamos že
mės, kuri nėra pirmos rūšies, bet gerai prižiūrima, at
rodo derlinga." w

Traukinys važiuoja greit, mažai kur sustoja. Taip 
artėjame j amžiną miestą -=■ Romą, kur netrukus pris
paudė savo juodus padus geležinkelio centrinėje sosti
nėje Romoje. Tai senovės romėnų, gladijatorių mieš
tas, kur senais laikais žuvo tūkstančiai žmopių nuo žiau
raus Cezario rankų. Taip galvojau, važiuodarnas Ro
mos priemiesčiais. •< ■’

(Bus daugiau)
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MYK. MAKSVYTIS

JACHTA PER MICHIGANĄ

vai-

Čikagos Gen. T. Daukanto^ kių praėjo jau 13 melų, bet jie 
vardo Jūrų šaulių Kuopa pra- jūrų šaulių veiklos atžvilgiu 
ėjusį ilgąjį Darbo Dienos sa- nepraėjo veltui, nes buvo sek- 
vaitgalį Union Pier vasarvie- mingi ir brandūs, kurių 
tėję surengė pavykusią jūrinę siais galime tik didžiuotis. Ne
šventę. Šią vietovę čikagiečiai skaitlingas pirmas Čikagos jū 
jūrų Šauliai yra pasirinkę ir 
pamilę jau nuo pat įsisteigi- 
mo dienų, nes Michigano eže
ras, jo ošiančios bangos, smė
lio kopos ir iš visur suvažiavę 
vasarotojai p.įmena mūsų tė-t 
\viręs gražiąją Palangą.

1963 m. liepos 26 d. išeivi.'o lą. 
jc atsikūręs Čikagos Jūrų šau

rų šaulių būrys užaugo ir pa-Į 
sidarė tvirta Gen. Daukantu 
Jūrų Šaulių Kuopa, kuri tuoj 

!- įsigijusi savo didesnį laivą jr!
praktiškai — ne aut popieriaus 
— iki šiol puoselėja savo nusi- 

| brėžtą jbt iniai-šaulišką veik-

Nuo’šios kuopos įsikūrimo, 
lių Būrys vos už mėnesio-ragpJ pO vjenų maždaug metų, jau 
^4 ir 25 dienomis savo nario Kuopos vadovai suka galvas

Siu mėty liepos 5, 6, 7 ir 8 dienomis Chtca toje vyko Susivienijimo Lietuviu Amerikoje-sei
mas. Liepos 7 dieną buvo suruoštas didelis banketas. Banketo metu Amerikos Lietuviu Tarybos 
pirmininkas pasakė svarbią ir įdomią kalba. Paveiksle matome Dr. K. Bobelį, kalbantį banke
to dalyviams. Paveiksle iš kairės į dešinę sėdi ponia Rose Farina, Chicago* mero Richard J. 
Daley atstovė, generalinė Lietuvos konsule Juzė Dauzvardienė; SLA Pildomosios Tarybos pirmi
ninkas Povilas P. Dargi s; kalba Dr. Kazys Bobelis; SLA centro sekretorė Genovaite Meiliunienė; 
S u A iždo globėja Kristina Austin; iždo globėja Josephine Mileriui© ir SLA daktaras kvotėjas 
Dr, Danielius Degesys. ' ;

visa Centro Valdyba susideda( STASYS JL'šKeNAS 
iš jūrų šaulių. Taip pat malo-

Juozo Ulevičiaus privačia jach rūpinasi, kad galima -būtų įs- nu matyti, kad jūrų šaulių kuo 
ta pirmą kartą atliko laivu ke-_ teigti ir daugiau jūrų šaulių^pose dalyvauja didesnis pro- 
lionc į aną pusę ežero nuvyk-. kuop£ Tuo tiksiu pritraukia- centas jaunesnio amžiaus na- 
.> nia keletas Cicero lietuvių, kad.rių.

jie pradėtų ten ieškoti tinka-\ Trumpai sutraukus, plau- 
mų narių antram jūrų šaulių kiant kuopos laivu iš Čikagos 
dariniui, kas pilnai pavyksta, skersai ežerą, banguotu Michi

ta pirmą kartą atliko laivu ke- teigti

dami ir apsistodami pas savo nia keletasCicero lietuvių, kad(rių. 
narį bei rėmėją P. Lengviną.*

Tada, viešint pas jį, ir arčiau 
susipažinus su vietove, aplin
kybėmis bei galimybėmis, ki
lo mintis dar tą pačią vasarą 
čia surengti didesnio pobūdžio 
ir platesnės apimties jūrų šau
lių išvyką-gegužinę ateinantį 
ilgąjį Dai'bo Dienos savaitga
lį, kas turėjo būti už savaitės. 
Suorganizavę visus savo nau
jus narius, rėmėjus ir svečius i Pagaliau, Cicero mieste atsi 
tuo pačiu IaJvu ir au^omo^-j radus pakankamai kandidatų, 
liais .vėl suvažiavome pas Lengi ppie§ pat Kalėdas, 1964 m. gruo- 
v aus rugsėjo 1 ir 2 dienomis į j-g <j., Čikagos Jūrų Šau- 
į pirmąją jūrą šaulių platesnės j vadovai sušaukia Cicero lie 
apimties Darbo Dienos ilgojo, xllvių parapijos salėje visus 
savaitgalio išvyką, kuri praėjo - ’ - * - -
nelauktai sėkmingai. Nors 
anais-pirmais veiklos metais 
buvome dar negausūs, veikė
me tik jūrų' šaulių būrio sūdė 
tyje, kuris buvo pats pirmas 
ir vienas vienintelis’ jūrų šau
lių dalinys išeivijoje, bet jau 
tada sugebėta sutraukti virš 
100 dalyvių ir net 4 savo narių 
laivus, laimėjus savo būrio ka 
sai pirmas gausias pajamas nu 
matomo didesniam organiza
ciniam laivui pirkti.
-’Gal svarbesnis mums tada 
atpildas buvo-tai pajutimas, 
kad mūsų visuomenė priima 
mus palankiai ir remia ką tik 
mūsų pradėtą jūrinės idėjos ir 
minties palaikymo bei platini 
ino jūrinę veiklą šaulių Sąjun 
goje-išeivijos aplinkybėse.
. Ši pirmoji — taip gerai, pasi 
sekusi Darbo Dienos išvyka

JAV REGISTRUOTOS LB ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

1961 in. rugs. 6 d. įvykusiame 
šaulių Sąjungos atstovų suva
žiavime jau į Centro Valdybą 
pasisekė pravesti ir vieną jū
rų šaulių atstovą, o taip pat 
tapo atidarytas prie Centro 
Valdybos ir Jūrų šaulių sky
rius. . . į

gano ežeru, dabar — į 14-tą 
Darbo Dienos ilgojo savaitga
lio išvyką Union Pier vasarvie
tėje — prisiminė kaip tada 
plaukėme į pirmą jūrų šaulių

Išplaukiame šeštadienio ry
te, kad už 4-5 valandų pasiek- 
tumėm aną pusę, kad gal tu
rėtumėm laiko popietėje pava 
žinėti svečius, o vakare reikės 
dalyvauti tenai lietuvių salėje 
.mūsų tradiciniame jūrininkų

vis.usl baliuje. Nors bangavimas bu- 
kahdidatus, ten įsteigia antrą vo aukštas, laivą tai iškelia į 
jūrų šaulių kuopą ir juos iš-j aukštybes, tai meta į gilią dau 
kilmingai prisaikdina. Po kiek bą, bet džiaugiamės, kad plau- 
laiko įsisteigia trečia kuopa kiame naujesniu, Kartesnių ir 
Detroite, po to Montrealyje, greitesniu laivu. .Senuoju Kuo- 

. Torfcmte ir St Petersburge. P°s laivu, kurį pardavėme 
Atsiradus daugiau j. š. kuopų, prieš 3 metus, plaukdavome 2 
į jūrų šaulių eiles įstojo visa 
eile’šviesių asmenų,- k. a. ka
rininkų, jūrų skautininkų, ku
nigų, visuomenininkų ir pro
fesionalų. Tada jūrų šauliai įga 
vo tvirtesnį žodį pačioje Są
jungoje, o taip pat įsitvirtino 
irx mūsų plačioje visuomenėje. 
Kiekvienoj e" Są j ungos kaden- 
cijoje matėsi vis daugiau jū
rų .šaulių-šaulių Centro Valdy
boje, o dabartiniu metu, po 13 
metų nuo pirmųjų jūrų šaulių 
pasirodymo, dėka sėkmingų ir 
brandžių metų, dėka daug įdė 
to darbo ir pasišventimo, dėka 
sėkmingai išvengtų kliudymų, 

davė-Čikagos jūrų šauliams įk stabdymų ir kt įvairių nema- 
vėpimą ir paraginimą dar la-Glonumų,-'šiandien JAV ir Kana 
biau įsipareigoti jūrų šaulių. dos visai šaulių Sąjungai va- 
veiklai. Po šių aprašomų įvy- dovauja jūrų šaulys, o beveik

------- ■.------------ —------- į------>mą kartą plaukia skersai eže-

-k (Tęsinys)
Vėliau atvykęs Alto pirminin

kas dr. Bobelis, pasveikinęs su
sirinkimą, išdeiškė apgailestavi
mą, kad lietuvių tarpe įvyko ski
limas."Prašė kiekvieno lietuvio 
vieningai veikti prieš Lietuvos 
pavergėją — okupantą rusą.

Rezoliuciją komisiją sudarė: 
kun. V. Zakarauskas, dr. Vla
das Šimaitis ir Domas Adomai
tis. Praeito susirinkimo proto
kolą perskaitė Marija Peterai- 
tienė. Priimtas be pataisų.

Tarybos prezidiumo vardu ka-1 
bėjo Repšienė, papasakojo apie 
nuveiktus darbus. Apgailestavo, 
kad Draugas ir Darbininkas ne
deda jokio straipsnelio. Prieš 
Vasario 16 minėjimą buvo vi
siems laikraščiams išsiuntinėtas 
straipsnis, prašant, kad per Va
sario 16 . minėjimą surinktos 
aukos būtų skirtos Alto reika- 

4amš-ir nebūtu skaldomos. Pa- 
fminėti laikraščiai šio rašinio ne-kartus- ilgiau, nors gal jautė- 

mės kiek patogiau, nes buvo ~įr 
didesnis >r jo gremzle i3voji Lfetu’ Reiškė

buvo gilesne. [protestą dėl Bostono lietuvių vai-
Dabar turime daug greitesnį kų vežimo Į okupuotą Lietuvą 

laivą, bet jokio greičio išvystys ir vadinamas “lituanistikos” 
ti-negalime, nes šiaurės rytų kursus..
stiprus vėjas, siautęs penkta
dienį ir dalinąi naktį j. šeštą-Dargis primindamas, 
dieni, Michigano ežero pavir- kad tekę gerokai padirbėti. Pa- 
šių suvarė į kalnus bei slėnius, stebėjo, kad Vasario 16 proga 
kurie dabar, vėjui beveik visai Į buvo pakviestas skaityti paskai- 
aprfmus,.bėt vis pučiant iš tosjtą Detroitan. Deja, jo paskai- 
pačios krypties, nors ir mažęsi toje vadinamieji frontininkai 
nio didumo, diktavo laivo grei nedalyvavo. Išbėgiojo net į Ka- 
čiui, atsižvelgiantį bangavimą. Jnadą. Publikoje juokas. Dėko- 
Laivu plaukiame 5 dūšios: abu 
Pumpučiai, kuris yra ir laivo 
kapitonas, abu Tarbūnai ir aš, 
vienas senis tarpe jų. Nors jie 
wisi dar jauni/bet jau ne pin

Cormick salėje parengimas bu
vęs daromas, kaž kokiems L. B. 
trukdymams. Tikrumoje tai yra 
melas. Tokių tikslų rengėjai ne
turėjo.

Mok. Serapinas smulkiau pa
pasakojo apie vaikų vežiojimą 
į vadinamus lituanistinius kur
sus ok. Lietuvoje. Tai yra gryna 
apgavystė. Tuose kursuose tik 
dėl akių dėstoma šiek tiek litu
anistinių dalykėlių. (b. d.)

į valstybei visos nereikia ir ji ga-t Pasibaisėtina, kur ve iami mn- 
j Ii d;.!į parduoti bažnyčiai auto-'srj ateitininkai: išvakarėse rin- 
1 rno; iliams pasistatyti. ' ko parašus, versdami kaltę ant

Minėtą šeštadienio, spalio 23 nacių, o Šokių šventės dieną su- 
<!., vakarą bus skani vakarienė! ruošė demonstraciją, kurios pla
sti laimėjimais ir šokiais Aristo-’katu šūkiai buvo nukreipti prieš 
crat orkestrui grojant. Parapi- 
jonams tikėtai buvo išsiuntinė
ti rugpiūčio mėnesį. Rugsėjo 
mėnesio puotai bilietai po 7 dol.

I asmeniui.
Garbės pirmininkai yra kle

bonas A. Eduard ir .klebonas 
Jonas Rikteraitis. Vincas ir Do- 
rotea Vilčinskai yra programos 
pirmininkai, Rose Kašėta yra 
sekretorė.

Komisijų pirmininkai ir na
riai yra; Baras-Juozas Leiberis; 
laimėjimui — Adomas ir Ka
terina Kvedai; viešumas — Mary 
Hicks, Juozas Balčiūnas, Jonas 
Matutis; papuošimai — Jonas ir 
Rose Kašėta; maistas — Fran- 

'ces Leipetz.
Jei bus geras bendradarbia

vimas, mes tikrai būsime labai 
sėkmingi.

JAV prezidentą Fordą.

irera Pran«kovičienė

Juozas Balčiūnas,
50 Eddy-Glover Blvd., 

New Britain, Conn.

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

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

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

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

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nauflenet* galima gauti puikiu >nvgu, kuriat papuež baf kakle 

knygų tolnfa ar V^ntyna.
Aleksandras Pakalnilkls, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienu 

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

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

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

Prof. Vacį. BIrfflBca, SENŲJŲ LIETUVIiKU KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psl.. Įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2.00; II dalis, 225 psl., įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais ___ — ------- —--—— —---------- — w 00

Henrikas Tomės — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $6.

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

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ 
170 ---------------------------------------------------------------- •—«' w 0°

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 
puslapiai---------------------------------------------------------------$3.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et palto ifflatdonw.

Gra- 
$5.00

1739 8. Halsted St, Chicago, HL 60608. . TeL HA 1-6100
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NEW BRITAIN, CONN.
Parapijos Lietuvių diena

Švento Andriejaus parapija 
rengia antrą metinę * Lietuvių 
dieną su programa, kuri įvyks 
bažnyčios salėje 396 Church 
gatvėje, New Britain, Conn., šeš
tadienį, spalio 23 dieną nuo 7 
valandos vakaro.

Pernai Pirmosios Lietuvių die
nos programą planuoti komisijos 
nepradėjo ligi rugsėjo mėnesio, 
bet parengimas buvo labai sėk- 

/ i mingas. Daug žmonių atvyko ir 
1- ‘ parapija savo $3,400 pelno. Su 

šiais fondais parapija galėjo at
remontuoti mažąją bažnyčios

BOGOTA. — Kolumbijos vals
tybėje yra daug nerašytų, bet 
tik papročiais remiamų įstaty
mų, kuriais, kad ir žiaurūs pi
liečių veiksmai būdavo pateisi
nami ir nebuvo baudžiami. Pa
vyzdžiui, jei svetimas išniekin
davo motiną, žmoną ar seserį — 
žmonos; vyras, vaikai ar bro
liai galėjo tokį nevidoną nužu
dyti, nepranešę teismui, policijai 
ar kam kitam. Jiems tai leido da
ryti papročių teisė.

Bet štai, šiomis dienomis pri
siekusiųjų teismas Bogotoje pri
pažino nusikaltus žmogžudyste, 
kai Saul Barcia atsuktuvu nudū
rė savo geriausią draugą Hen- 
rando Romero, radęs ji lovoje su 
žmona Aurora Garcia.

Tai pirmas toks Kolumbijos 
istorijoje teisinis atsitikimas, 
kai prisikusiųjų teismas panei
gė papročių teisę ir pripažino 
kaltu žmogžudystėje ginant šei
mos garbę.

Centro Valdybos vardu kalbė-

kad tekę gerokai padirbėti. Pa-
šiemet komisija norėtų su

rinkti pinigų pirkti žemės skly
pą kitapus gatvės priešais baž
nyčią. Anksčiau Connecticut val
stybė buvo tą žemę paėmusi ke-

ATŠAUKIU SAVO PARAŠĄ
šių metų rugsėjo 4 dieną, kai 

Chicagos Amfiteatro patalpose 
vyko Lietuvių Tautinių šokių 
Šventės generalinės repeticijos, 
salėje atsirado daugelis ponų ir 
ponių, kurios šokėjams pradėjo 
aiškinti, kad naciai, norėdami 
sutrukdyti Tautinių šokių šven
tę, prie teatro ruošia demonstra
cijas. Aiškino, kad prieš tas de
monstracijas reikia protestuoti. 
Tiems protestams rinko parašus 
iš visų ten esančių, neaplenkda
mi net nepilnamečių vaikų. "*

Vienok parašų rinkėjai neiš
drįso pasakyti teisybės, šių me
tų rugsėjo 5 dieną prie įėjimo 
demonstravo ne naciai, bet atei
tininkai, vadovaujami Lino Ko
jelio ir Aldonos Zailskaitės.

Parašų rinkėjai apgavo p. Jo
aną Lašinskienę ir mane. Pati
kėjome jų žodjiais ir pasirašė
me. šiuo savo viešu pareiškimu 
atšaukiu' savo ir, jos įgaliota, 
Lašinskienės parašą. Tą pasi
rašymą skaitau beverčiu, nežiū
rint kuriais sumetimais ir ku- šinimas sterilizacijai, ypač kur 
riems tikslams jis būtų bando- buvo bandoma sterelizuoti per 

liui (Route 72) statyti, bet Conn, mas naudoti.

Indijoj sterilizacija 
mažins prieauglį

NEW DELHI. — Oficialiai 
paskelbta, kad siekiant suma
žinti nepaprastai spartų gyven
tojų prieaugli per praeitus 5 
mėnesius sterilizuota daugiau 
kaip du milijonai indusų.

Prajusio kovo 1 d. apskaičiavi
mu, Indijoje jau yra 605 mili
jonai gyventojų, kurių nuo ko
vo 1 iki liepos mėn. antros sa
vaitės priaugo dar 5 milijonai. 
Vyriausybė nusistačiusi šiemet 
išsterilizuoti dar 4.3 milijonus.

Pastebėta, kad kai kuriose In
dijos vietose pasireiškė pasiprie-

prievartą.

jo Naujienoms ir Laisvajai Lie
tuvai už McCormick patalpose 
200 metų Amerikos nepriklau
somybės minėjimo garsinimą. 
Piktinosi, kad Draugas ir Darbi
ninkas atsisakė kooperuoti. Gi 

ra. Ypač iš jų yra išskirtinas Įvairūs klapčiukai,

Taupykite dabar
jvamais.

pas mus
Jurgis Tarbūnas. Jis įsijungė 
į jūrų šaulius dar jaunutis, vos 
atvykęs į Čikagą. Atliko daug 
kelionių, dirbo daug prie lai
vo, o kuomet pabaigė gimnazi
ją ir reikėjo atsitarnauti Dėdės 
Šamo kariuomenėje, tai įstojo 
į Karo Laivyną, kur, išėjęs ata 
tinkamą apmokinimą laivyno 
helikopterių aptarnavime, 4 
metus atitarnavo ant laivų, ap 
Šliaukydamas tol imiausiose 
kraštuose, k. a. Japonijoje, For 
mozoje, Filipinuose ir, žinoma, 
mėnesių mėnesiais atidavęs

net ir neleistinais veiksmais 
trukdė. Minėjimas buvo labai 
aukšto lygio. Prašė visomis iš
galėmis vesti neatlaidžią kovą 
prieš Lietuvos okupantą ir jo 
pakalikus. Neleisti Gailai ir Ge- 
čiui skaldyti lietuvių.

Brusokienė pastebėjo, kad da
bar skleidžiami gandai, kad Mc-

įsijungė i savo Čikagos Juru 
Šaulių Kuopų, kur gavot pir
mus apšlifavimus ant kuopos 
laivo. Todėl mes visi jautėmės 
prieš jį kaip “balų kapitonai”,

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 įsi
gyti

Taupykite dabar.

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

duoklę ‘ Vietnamo pakraščiui ka’P mus’5 plaukl°-
Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

lojus savo kuopos laivu — pa
vadino vienas buvęs lietuvis 
jūrininkas. Už tai net ir laikas 
greit prabėgo, besiklausant 
apie jo tarnybą ant lėktuvne-

se, iš kur daug pakilusių lėktų 
vų nebesugrįždavo.

Atsitarnavęs ir grįžęs į Čika
gą, gavo kario-veterano stipen 
diją inžinerijos studijoms, ve- šių, kur dviem atvejais pasiti- 
dė tiek metų išlaukusią savo ko nusileidžiančius astronau- 
mergaitę ir, aišku savaime, vėl tus. . ; < i

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmlnn, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir intymiu nnotykiTj 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $250.

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vyr 
tau»o bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos’ kaimynų istoriją 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Ju Ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
pinigine perlaidų. , /

1739 South Halsted Street, Chicago, UL 60608

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

įsteigta 1923 metais. TISL. 421-3070
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Paveiksle matome 1933 metais Šančiuose pastatytą aukštesniąją mokyklą

mia-i į i t i r ? r
1 >we*

j < 1

Chicagos ir Bostono “karas”

matė ir kur buvo nuvežta, bet Ji nieko 
sutiktus įstaigų pareigūnus ir sveikinimų turinį.

Savo reportažą mokytoja šitaip baigia:
“Kai kas galvoja, kad šitokios ekskursijos 

rėš neigiamą ideologinę įtaką mūsų jaunimui,
taip negalvoju, kitaip nebūčiau jaunuoliu vežusi. 
0 iš patyrimo tikrai žinau, kad apsilankymai Lietu
voje turi labai teigiamą įtaką išeivijos jaunimo tau
tiniam sąmoningumui. Be to, ir Lietuvos jaunimui 
labai smagu ir įdomu pabendrauti .su mūsiškiais, 
žodžiu, mano nuomone, teigiami rezultatai tokių 
kelionių mūsų išeiviškam gyvenimui svarbesni, ne
gu galimos ar įsivaizduojamos neigiamos įtakos. 
Jeigu kiti galvoja kitaip, tai jų reikalas ir teisė”. 
(Keleivis, 1976 m. rugs.- 31 cL, 3 psl.) " .
Laimė, kad mokytoja Skirmantė pripažįsta teisę ne 

ik čikagiečiams, bet ir visiems Amerikos lietuviams ki- 
aip galvoti, ko kai kurie Keleivio rašytojai, atrodo, ne- 
lorėtų pripažinti. Jeigu jie tokią teisę pripažintų, tai 
Ihicagai karo neskelbtų ir tokiu tonu nerašytų. Kelel
is mano, kad mokytojos Skirmantės reportažas yra ge

ras, tinkąs ilgų metų studijoms, bet galvojantis lietuvis, 
minėtą reportažą paskaitęs, tuojau pastebės, kad jis 
yra labai jau vienašališkas.

Mokytojos Skirmantės reportažas .1 taip parašytas, 
kad jį galėtų persispausdinti ne tik Gimtasis kraltas, bet 
ir bet kuris Vilniuje rusų leidžiamas, nors ir lietuvių re
daguojamas propagandinis komunistų laikraštis. 0 jei
gu prie to reportažo pridėtų dar Gimtojo krašto pas
kelbtą pasikalbėjimą, • tai okupantas galėtų -atmušti šį 
reportažą atskiru lapu ir kamšioti kiekvienam, kuris no
rėtų jį skaityti. Mokytoja Skirmantė buvo Vilniuje, 
Kaune, Druskininkuose, Trakuose, Anykščiuose ir ke
liose kitose vietose. Nei vienoje šių vietų ji nepastebėjo 
jokio krislelio, kurį ji galėtų primesti /okupantui arba 
sovietinei sistemai. Kolūkis įsteigtas pačiame gražiau
siam Suvalkijos kampelyje. Puntukas, Biliūno kapas,. 
Anykščių šilelis ir Baranausko klėtelė yra. “neabejoti
nos reikšmės vietovė mūsų kultūros istorijoje”. Riešės 
žirgyne turėjo progos pamatyti-žemaitukus, d specialis
tai pademonstravo jojimo techniką. Čiurlionio meno- 
mokyklos direktorius Sereika oficialiai atvykusius priė
mė. ir pasveikino...

Mokytoja Kondratienė yra įsitikinusi, kad kalbos, 
sveikinimai, valdybos ir sudarymas progų- vaikams pa
matyti tai, ką okupantas ’ nori parodyti, neturės neigia
mos įtakos į jaunimą. Ji tvirtina, kad ji nebūtų jaunuo
lių vežusi, jeigu taip būtų galvojusi. Mums atrodo, kad 
okupantas neleistų panašioms ekskursijoms kojos įkel
ti į pavergtą Lietuvą, jeigu jis nesitikėtų padaryti įta
kos ne tik į jaunimą, bet ir į pačias mokytojas.. Okupan
tas žino, kad visai lietuvių tautai jis padarė didelę 
skriaudą. Dabar jis bando sudalyti įspūdį, kad ta skriau 
da ne tokia jau didelė/.. Atvažiuokite, aš jums paro
dysiu... . u?'

Bet yra kita medalio pusė. Okupantas, iki šio meto 
nepajėgęs nutrinti lietuviams padarytos skriaudos, (lais 
vasis pasaulis tokios teisės jam nepripažįsta), bando da
bar naudoti pačius lietuvius pavergimo teisei išsikovo
ti. Atvykusioms Azijos, Afrikos ir Amerikos eskursan-

Mokytojos Skirmantė Kondratienė ir Dalia Laz- 
dėnienė šių metų birželio pradžioje suruošė 15 berniukų 
ir mergaičių ekskursiją Į rusų okupantų pavergtą Lietu
vą. Vakar rašėme tos ekskursijos reikalu, bet šiandien 
paštas atnešė rugsėjo 7 dienos Keleivį, kuriame “pas
kelbtas karas’’ ne tik Chicagos Lietuvių Spaudos Klu
bui, Reorganizuotai Lietuvių Bendruomenei ir, jeigu 
galima prisikabinti, tai ir pačioms Naujienoms, kelian
čioms viešumon lietuviško gyvenimo negeroves, ne tik 
Chicagoje, bet ir Bostone, jeigu jos ten pasitaiko. Dvi 
Bostono mokytojos galvoja, kad vaikų kelionė į okupuo
tą Lietuvą neturės neigiamos Įtakos į gyvenimo nepažįs
tantį lietuvišką jaunimą, spaudos darbą dirbantieji bos
toniečiai tyla tokia nuomonei pritarė, bet bando suda
ryti įspūdį, kad čikagiečiai yra kalti dėl visos tos nelem
tos istorijos.

Jeigu ne čikagiečiai, tai nei Šuo ne būtų sulojęs apie . 
tų dviejų mokytojų suorganizuotą ekskursiją į paverg
tą Lietuvą. Mokytojos ir ekskursantai išskrido iš Vil
niaus birželio 23 d., o Skirmantės Kondratienės repor
tažas Keleivyje pasirodė tiktai rugpiūčio 31 d. Jeigu 
mokytoja minėtą reportažą būtų paskelbusi birželio mė
nesį, sugrįžusi iš kelionės, tai nei bostoniečiams nebūtų 
reikėję skelbti Chisagai karo, nei Chicagos registruotai 
Bendruomenei nebūtų reikalo atkreipti dėmesį į "Šį įvykį.

■ Keleivis mano, kad čikagiečiai, paskaitę mokytojos 
Skirmantės reportažą, bus patenkinti, išsamiai ji gvil
dens “bent porą metų” ir net dar ilgiau, negu elemen
torių “Tėvų nameliai brangūs”. Keleivio redakcija klys
ta, jeigu ji taip mano. Mokytojos Skirmantės Kondra
tienės reportažas čikagiečių netenkina. Nemanome, kad 
tas reportažas galėtų patenkinti visus bostoniečius. 
Jau vakar minėjome, kad mokytoja Skirmantė paliko 
pačią didžiausią spragą, savo reportaže. Ekskursijos 
pabaigoje ji padarė pareiškimus Gimtojo krašto redak
cijai. Tie pareiškimai, kaip jie yra suredaguoti, naudin
gi tiktai okupantui. Mes nežinome, ar tame reportaže į tams jis rodys, kaip Bostono lietuvių vaikų ekskursija 
paskelbtos mintys buvo redaktoriams pasakytos, ar jie buvo atvykusi į Lietuvą ir kaip juos žirgyne mokė j ūdi
jąs primetė mokytojai Skirmantei, kaip jie gana dažnai nėti... Okupantas, aišku, ir užsiminti nenorės, kad tūks 
padaro. Reportaže mokytoja fotografuoja, ką oficialiai tančius arklių jis išsivežė į.Rusijos gilumą ir naudojo

jos parolės bylos, kurioje pats 
būsiąs savo, advokatu.

Sekančių metų rugsėjo mėne
sį Parolių Taryba vėl turės svar
styti Specko paleidimo klausimą 
ir taip kasmet.

Trečiadienį svarstant Specko 
parolės klausimą, vienas. advo
katas Specka pavadino “paties 
pragaro išperėti! išgama”, o viens Rū- AmeriKos ueiuvių larynos . , , , , .. ■

- . „ .. iv <. nL- lnos nužudytos studentes tėvas
. -J dal^".ao IH 60629 Tel 13121 77£ PareiŠkė: i<AŠ manaU,kad Speck 

vautų prez. Fordas ar prezi-.®^-^-iei- zz,>( tnrėtn •na«iinr+i iraiėnmo 
dentienė.

DĖKOJA DR. K. BOBELIUI UŽ
PR] ENTIENES PAKVIETIMĄ

Ryšiai su dirbančiais 
informacijoje

Tautinių, šokių rengimo ko
miteto pirmininkas Br. Juode- ' 
lis atsiuntė padėkos raštų Ame 
rikos Lietuvių Tarybos pirm.' Maloniai prašome įvairių ko' 
dr. K. Bobeliui už talkinimų lonijų lietuvius pranešti j J 
kreipiantis į Baltuosius Rū- Amerikos Lietuvių Tarybos 
mus, kad šokių šventėje

Amerikos Lietuvių Tarybos 
metinis suvažiavimas

Amerikos Lietuvių Tarybos 
36-asiš suvažiavimas įvyks š. 
m. lapkričio mėn 13 d., šešta
dienį, Sheraton Tower viešbu 
tyje, 9333 South Cicero Ave
nue, Oak Lawn, Illinois 60450. 
Visi ALT nariai, skyrių ir or
ganizacijų atstovai bei lietu-

7 XT

- j « r i turėtų pasilikti kalėjime, kol tos 
• - *lr a^resJ1 ketu- i mergaitės pasiliks savo kapuose”

vių kilmes žmonių, kurie dir-' \ 
ba amerikiečių Televizijos ar. rr v * J*
radio stotyse, laikraščių redak■ 
ei jose. Glaudesni ryšiai su jais1 
gali gerai pasitarnauti lietuvis1 
kam reikalui: . u-

ALT Tnformacija> \ _

Specko nepaleido
CHICAGA. —. Praėjusį tre- 

. - įčiadienį Illinois Parolių ir Baus-
vįų visuomenė kviečiami daly-(miq DoVailo.jimo 10 narių Tary- 

I ba vienbalsiai atmetė Richardo ; < ■ • 
| Specko paleidimo klausimą.'

Tas “pradaro išpera”, kurs 
1966 metų liepos 14 dieną nu-

vauti.

Pasirodant netikslioms 
informacijoms

Jei kurio miesto amerikie
čių laikraščiuose ar žurnaluo
se pasirodo netikslių informa
cijų apie Lietuvą ir lietuvius, 
svarbu, kuo skubiau telefonais, 
asmenišku atsilankymu į re
dakciją ir raštu reaguoti. Jei 
kam būtų sunkiau parūpinti 
anglų kalbą atitinkamą atitai
symą ' ar protesto pareiškimą, 
malonėkite atsiųsti iškarpą ar 
atspaudą atitinkamo teksto j 
Altos centrą,2606 W.63 St., Chi
cago, Ill., 60629, ir bus tam lei
diniui nusiųstas reikiamas at
sakymas.

žudė 8 mergaites, slaugių (nur
ses) mokyklos studentes nakties 
metu įsilaužęs į jų internatą pa- 
vieniui visas nužudė, tik viena 
po lova pasislėpusi išliko gyva 
ir jos dėka piktadaris buvo greit 
sugautas ir nuteistas 8 kartus 
po 50 iki 150 metų kalėjimo. Žu
dikas nei teisiamas, nei .parolės 
prašydamas nerodė; kad gailė
tųsi tai padaręs. Jis giriasi tu- 

t rįs alibi, tai yra kelis į save pa
našius, kurie galį “paliudyti”, 
kad tą. mergaičių skerdimo nak-" 
tį Speck su. jais drauge buvęs 
tavernoje. Jis dabar kalėjime 
studijuojąs teisę ir lauksiąs nau-

savo tikslams, o parodys žirgyne kelis parodai laikomus 
arklius. Skirmantės vežami Bostono lietuvių vaikai lau- 
žia tą valią, kurią lietuviai iki šio meto rodė okupantui, stymas.

Medicaid fondą
ČHICAGA. — Dienraštis The 

| Sun-Times ketvirtadienio laidoj 
paskelbė slaptų auditorių rapor
tą, kaip buvo švaistomi tūkstan
čiai Medicaid Fondo dolerių to
kiems “reikalams” kaip direkto
rių ir kitų Medicaid pareigūnų 
pasismaginimo kelionėms į Las 
Vegas, į Floridą, į Kaliforniją ir 
kt., nepaisant, kad jų adminis
truojama beturčių sveikatai glo
boti Cure Health Plan Inc.,in
stitucijafinansiškai labai var
gingai laikėsi. Vietoję parūpinę 
sveikatos pagalbą beturčiams, 
jie pinigus leido gėlėms ir like
riams ir pietums isstaiginguose 
restoranuose, fondas buvo nau
dojamas pirkti apdarams, meno 
kūriniams pirkti, rašoma tame 
pranešime. Vien už kumpius ir 
kalakutus sumokėta $1,000 to 
fondo Įstaigos lėšų ruošiant sau 
Kalėdų partiją. '

Nuo 1974 metų lapkričio už 
Cure Health Plan išmokėta $4.3 
milijonai valstijos ir federalinių 
lėšų ir jau daugiau reikalauja. 

: Apdraudos departamentas 
priėjo išvados, kad Cure Health 
planas yra nuostolingas ir San
gamon apskrities teismas prasi
dės viso plano likvidavimo svar-

J. VENCLOVA

Senovės graikai, giruliai ir getitai 
ir jų ryšys su lietuviais

SENOVĖS GRAIKAI
(Tęsinys)

Apie girulių rasę ir papročius trumpai

Bizantijos istorikas Procopius, kuris pats matė gi- 
rulius (Erouloi), rašė (Bell. Vand.. I, 2), kad jie turė
jo baltą odos spalvą, šviesius plaukus, aukštoką ūgį 
ir gražią išvaizdą. Jordanes (c.23) papildė, jog jie bu
vo stiprūs ir išdidūs. Tas pats Procopius kitam savo 
veikale (Bell. Goth., 2, 13) vadina juos narsiausiais ir* 
drąsiausiais kariais.

Apie jų religiją prof. W. Maciejowski (81-22) taip 
rašė: “Guruliai garbino daugybę dievybių kaip lietu
viai”. Gi istorikai: O von Butenberg (147-6), prof. I. 
Danilowicz (21-31), A. Kotzebue (68-28), prof. Kruse 
(Urgeschichte des esthnischen Volkstammes, 131) ir 
kiti nurodė, kad girulių papročiai ir* religija yra la
bai artimi lietuvių papročiams ir religijai.

O prof. V. Kojalowicz (66-5) priėjęs išvados: “He- 
rulis proinde veteribus af Litvaniam, et religios eius- 
dem gentis pronuncias. (idem atque origincm fuisse 
vix posum ambige’re. Accedit, quod leges et institutą 
Herulorum paria sunt illis, quae de majoribus Litva- 
nonim varii proderunt” — herulių (girulių) įstaty
mai ir gyveninio būdas tolygus su lietuvių...

Apie girulių kalbą
šiek liek turime žinių ir apie girulių kalbą. Prof.

K. Bohusz (6-57) tvirtino: “Kad heruliai (giruliai) lie

tuviškai kalbėjo, tai liudija mokslininkai: dancigietis 
Clunverrius savo geografijoj (Cluverius Georgr.), W. 
Lazius ir Chamberlains. Paliko mums įrodymui para
šytą raštiškai maldelę “Teve Mūsų”. Dr. Hartknoch sa
vo disertacijoj apie lietuvių kalbą, prancūzų impe
ratoriaus spaustuvė Paryžiuj 1805 m., tuo laiku, kai 
lainkėsi Popiežius Pius VII, tarp 150 kalbų vardu We- 
rulių kalba išspaunsdinta... Visi šie žodžiai yra lietu
viški.”

Dr. A. Račkus (106-225) nurodėz “Huppel, žinomas 
pasauliui mokslininkas, atspausdino gerulių “Tėve 
mūsų”, remdamasis ant Marienburgiškio klebono Protz 
buer laiško, kuriame pažymėta, kad Frank yra para
šęs V. amž. Meklenburgo kroniką ir toje kronikoj įra
šęs vietine (gerulių) kalba “Tėve Mūsų”. Vide: Too- 
ke “Histoire de Russie, Paris, 1801, II t., 259 p.”. Dr. 
C. (55-45) paminėjo:” Analleged text of Paler Noster 
in the Gerullian language (understood by any Lithua
nian today) seem to indicate”.

Net visų laikomas kritišku istoriku prof. J. .Taros- 
zewicz (.50-167) konstatavo: “Bet dargi Brandenburgo 
ir. Meklenburgo grafystėse gyveno lietuvių giminaičiai 
heruliai (giruliai), kalbą lietuvių kalbos skirtingu dia
lektu”. Kalbininkas drt. T. Thurston (Lith. Days, 1962, 
I nr.) pažymėjo: “Thereis a similar reason for supo- 
sing that the Herulj (Giruli)... and their language 
had the same origin, for they were ancien Lithuanian 
people”.

Dabar patieksime paties daugelio veikalų auto
riaus V. Lazio knygos “De Gentium aliquot roigratio- 
nibus” (Libri XII), Bassileac, 1686 m. Ištrauką (787 
p.): Quern ad modų du lingua posterifatis Herulorum 
argumento ėst que nistra etate natae solu tenet in 
Mecllaburgensi disione, nomine Verulu. Placet Do
mi nca opationem eius gentis recensere: “Tabes mus

kas tu es ekšan debesis, švetię tovs vare, enak mums 
tovs valstybe...”

Atrodo, kad pats V. Lazio maža žinojo pačių he
rulių kalbą, tad randasi iškraipymų. Vienok ir iš šio 
teksto galima daryti išvadą, jog herulių (girulių) kal
ba buvo artima lietuvių kalbai.

. . Girulių asmenų vardai

Ir girulių asmenų vardai byloja, jog jie buvo arti
mi lietuviams. O labai kritiškas senojo Vilniaus uni
versiteto profesorius I. Danilowicz (21-31) savo tyri
nėjimuose aiškiai priėjęs išvados, jog herulių (giru- 
lių) karalių yardai tolygūs su lietuvių vardais.

Dabar patieksime šiek tiek girulių (herulių) var
dų, aptiktų pas atskirus autorius: Dr. L .Schmidt “Ges 
chichte der deutschen Staemme”: Sindila% Vitalis, Su- 
artua, Visandas, Aluitis, Aruthis, Carioto, Karisa, Ėdi
ką (Odokario tėvas), M. Praetorius”, Orbis gothicus”, 
III L: Antyris, Samula, Anavas, Alimeris, Alaricis, C. 
Adclung “Aelteste Geschichfe der Deutschen”, Leip
zig: Alarikis, Pulkaris, Levila, Naulobatis, Salinga, Vi- 
candas, Dr. A. Račkus “Guthones”: Naulobaitis, Alkri- 
kis, Vadųkaris. _

G etilą (hititai) Apię getitų vardą

Getitų vardas istoriniuose šaltiniuose įvairiai rašo
mas. Čia visai teisingai istorkas V. Zamarovsks (155- 
II) nurodė: “Hebrajiškame Biblijos originale rašoma 
Hittim.A Slaviškoji forma Hetiti. Vokiečiai rašo Het- 
hiter, ptanęūzai teologų raštuose Hetheens, o moksli
ni use.’— Hittites, anglai Hittites”. Kiek papildo kalbi
ninkas P. Cleator, (12>H7)> “That the Kheta of- the 
Egyptians, the Haiti of the/ Babylonians, ant the Hit- 
tim of th6 Rebrews, were one 'and 'the same people”. 
Be to, izraelitų kronikos žymi ir “Hittites”. Tad gali

mas dalykas, kad anglai su prancūzais perėmė iš iz
raelitų šį pavadinimą “Hittites”. '

Bet ir pas hebrajus užtinkame “Heth” vardą (žiuit 
Gen. XXIII ir Karalių kng.I). Tokiu būdu, atrodo, kad 
pirmykštis jų vardas galėjęs būti “Heth”, kuris savo 
keliu galėjo reikšties trakų padermės “Gethe” vardą. 
Tuo labiau, jog iš istorijos yra žinoma, kad trakų pa 
dermė Getai jau nuo seniausių laikų darydavę žygius 
į Mažąją Aziją, pasiekdami net Egiptą (Plg. pr*of. A. 
Gutschmid, Schirren, 1862).

Getitų įsiveržimo laikas

Getitai į Mažąją Aziją atvyko iš Europos ir ten įkū
rė galingą savo imperiją. Bet nėra žinoma tikslios at
vykimo datos. Prof, dr. A. Senn (H8-20), pasirėmęs 
įrašais, nurodo, jog getitai apie 1900 metus jau buvo ži 
nomi Mažoj Azijoj. 

• & ' «
Ir iš kitų istorikų (prof. E. Sturtevant, prof. G Ha

yes etc) raštų galime pa t e bė t i, kad'getitai Mažoji Azi
joj apie 1900 metus jau kūrė savo imperiją. Getitų im
perija su įvairiais pakeitimais gyvavo virš 1000 me
tų, kada apie 700 met prieš Kristų buvo galutinai in
korporuota į Asirijos valstybę. • -

Getitų protėvynės klausimu

Vieni istorikai (prof. Cowley, S. Contenau etc) 
tvirtino, jog getitai iš Europos į Mažąją Aziją nužy
giavo per Bosporą, kiti (E. Meyer, prtjfl Bissing etc) 
nurodinėjo, kad getitai per Kaukazą įsiveržė į Mažąją 
Aziją, čia-prof. M. Vieyra f 143-2) pareiškė, kad dau- 
gfau patikimesnė prielaida, jeg gititai iš šiaurės per 
Kaukazą atžygaVo į Anatoliją Mažoj Azijoj ir čia su-, 
kūrė galingą imperiją. — z 

(Bus daugiau)
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DR ANNA BALIUKAS
AUSŲ, NOSIES

» GERKLĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

VALEIŠA

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
M49 So, Puhtkj Rd. (Crawford

Medical Buildinfl). Tai. LU 5-6446 
Fruma ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinu 374-3UG4

DR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talaf. 695*0533 

,f.x .Valley M. d teal Cenitr 
880 SUMMIT STREET 

ROUTE 53, ELGIN, ILLINOIS

- ALGIRDAS VYTAUTAS
1935 m. rugpiūčio 11 dieną kartu su kitais studentais iš Vilniaus 

atvykęs j Kauną, draugu buvo sutiktas ir pavaišintas.

DR. P£T£R BRAZIS 
PHYSICIAN AND SUKGfcUN 

2434 WEST 71»t STREET 
Ofisai: HEmiock 4-5649 

RszicL: 388-2233 
OFISO VALANDOS;

firmadiemais ir Ketvirtao, 1—7 vaL. 
antr&o.. penKUKūem nuo 1—o. crec. 

ir seslaa. ukui susitarus.

Tiko je
Australijos į urnai istas Anta- buvo ilgesius mano rašinys apie 

nas Laiukaitis, pavažinėjęs po Eu Suvalkų trikampio lietuvius.1 
, repą ir Kanadą ir paruošęs įdo- 1 Jūs padarėte kelias to straips-1 
'mių reportažų atvyko j Chicagą nio ištraukas. 'Man jas parodė',

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA SOTINI KRIKŠČIONIUI
"Broli* išduos brolį mirti". — Mato 10:21.

Nėra malonu skaityti tokią grasinančią mūsų Viešpaties pranašystę, 
_ - e’ bet žinokime, kad tai yra parašyta mus pamokyti, kad turi ateiti toks lai-

ir buvo užsukęs į Naujienas. Da- kai buvau Kanadoje... Australi- kas, kad Dievo meilė taip atšals kai kurių širdyse, kad jie galės lyg kar- 
lyvavo Šokių' šventėje, matė šo- ‘ joje apie Naujienas mažai kas du žudyti savo brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats leis taip 
kančią jaunimo minią ir šokių težino, bet kai atmušėte mano kov°ia kiti, mes kovosime tik prieš didžiausiji priešą, šėtoną- Pasau- 
pasižiūrėti atėjusius žmones.

— Kaip ta šventė Jums at-Į
rodė? ■ 
svečio. " * j

— Tokio dalyko aš nebuvau:ves—
matęs, — pasakoja Laukaitis. ■ žinau, mačiau... Čikagoje
— Mes taip pat ruošiame lietu- j turėjau progos dažniau jas pa- 
viškas dainų šventes, maždaug skaityti, todėl ir užėjau... Noriu

j straipsnj tai panorau pažiūrėti. 1 ginklai nevien * kardaū ir liežuviai ir piktos kal-
- čia’keli politikai stengiasi ?>O!L.?VO turi“e garbinti Wevą i, dėkoti Jam už jo gerada-

------- — ! .. H° įvykti trumpai pirm savo karalystes įkūrimo. Ryžkimės, kad nežiūrint to, 
— paklausėme atvykusio nuverunn... Jles keliame kai Ypatingai taip turi būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo baž-

į kurias mūsų gyvenimo negero- nyaoje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir pali^Eia kiekvieną. Bet kur yra ml- 
rusie|i? ] t< klausim, atsako knygutė "Viltis po mirties", kurU gausite 
nemokamai. Rašykit*:

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

DU PAUL V. DAKDB 
GVDYTQJA5 IR CHIRURGAS 

WMtchosier Conununiry znniKcs 
medicinos direKtonus,

1Y3S S. f/unnain; xa.f ht»

YALANDUB; J—darbo dienomis n

lei.; ocz-z/z/ ar na ^02-2/24

tri S-Ud73

uk. w, fciSiM - čismAš 
ik moterų ligos 

uiimenULwlriE CrtlKUKUiJA

V'mjlauUU* ya&U SUSlULCUlią. Jei 
auittjpitt, aKammmi mi J-uuūt.

Dit A. & OUViUW
w i a ^.niKURuxo

AKJŲ LIGOS 
a Yu/ vitsr iUdrd si reel

V samiuos pagal susi lai mią.

DR. K. A. V. jūCAJ 
, ■*’•489-444)'”’-’ į>oi-4ouo

ODOS LIGOS — ČHiRURGiJA
IUU2 R. lYCO fhKN. A¥L, 
5214 N. WESTERN AVĖ.

Telefonas atsaxomas 12 vai.

Qtiso reL: HE 4-itfid 
X.«zidcnciios: ER o-Vfibl

DR. J. fticSKAUSKAS 
ulDYTQjAo irt. <.nirt\jrtOAj 

, VIDAUS LiuŲ jrcLiML^lAO 
2454 WhoI 71st OiKtefcf

VALANDOS: rumadiexucus, aniradie 
niais. Ketviriaaiemaiš ir penKia- 
oiemais nuu J mi i vai. popiet 
x-U ^osiUnus.

rreciaoiemais uzcuoy ui.

lei. /C/-5I49

DR. FRAhK ricLKAo 
OPTOMETRISIA^ 

KALBA Ld±- X u ¥ jUxCkAl 
26IR W. 71st ^T..-Y - - ; •- ->

llcnna aku. hniaiKu ammus u 
“contact lexises .

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. IE0NA5 SEIBUriS 
INKSTŲ,. ruSLES ik 

PROSTATAS CHIRURGIJĄ 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: anvad. quo i—i po pietų, 
ketvirtad. quo 6—Z vai. vaa.

Ofiso teief.: 776-2080 
Naujas rei. telef.: 446-5545

ALGIRDAS VYTAUTAS VALEIŠA
Šiomis dienomis Naujienose drįsusių pakelti balsą prieš oku- 

skaitėme nepaprastai įdomią Al- pantą arba turėti drąsos neįsi- 
girdo Vytauto Valeišos 31 metų <_ traukt į sovietinio imperialisto 
mirties sukaktį. Iki šio meto ne- < kiekvienam lietuviui užmesta 
girdėjome nei žodžio apie šį 25 į tinklą, 
metų amžiaus lietuvį, o staigiai T , .,
pamatėme, kad viena gabi lietu-L. Ąunas Vak.lsa’ nesP^s tė
viška plunksna paskyrė jam gi- P 1St°nJ°S lrl^atūros studi^> 
lu ir gražu eilėrašti. ! i kaiP ^rankiškai galvojantis 

į studentas, profesoriaus Leono 
. 25 metų jaunuolis turėjo būti' Karsavino buvo pakviestas gi- 

ko nors vertas, jeigu Kazys In- j Imti- žinių ir pasirinkti lietuvių 
čiūrą jam atminti paskyrė tokį ■ literatūros ir istorijos studijas, 
puikų eilėrašti. Inčiūra.. taip ‘ Okupantas, nagus įleidęs į kraš- 
lengvai eilėraščiais nesisvaidė.! tą ir pradėjęs čiupinėti kiekvie- 
Ir jeigu jis vis dėlto ryžosi jam.ną inteligentą aiškinti jo galvo- 
paskirti eilėraštį net po to, kai i seną, iš Karsavino atėmė daug 
okupantas jauną lietuviškos li-^‘ žadėjusį studentą ir išsiuntę 
terątūros tyrinėtoją iš universi- “miškų kirsti”. Suėmūsieji der- 
teto'išsivędė ir pasiuntė-į šiau-į žimordos .jam aiškino, kad jam 

pačiam, kaip jaunam mokslinin
kui, miškų neteks kirsti, bet jis 
privalės prižiūrėti brigadas miš
kus kertančiųjų.

Valeiša komunistus ir okupan
tus ganą gerai pažino. Jis tu
rėjo progos pasiklausyti iš pa
ties prof. Karsavino bolševikų 
filosofijos ir elgsenos. Jis ži
nojo, kad išvažiuoja didelei prie
vartai. Važiavo tūkstančiai, va
žiavo tam pačiam likimui ir Va
leiša.

rę miškų kirsti, tai reikia . pa
sakytų kad poetas Inčiūra Va- 
leišą turėjo gerai pažinti, ji.auk
štai vertinti, jei. asmeniškai ri
zikavo tokiu eilėraščiu.

Aišku, kad poetas Inčiūra vė
liau pats nukentėjo. Jis pats bu
vo išsiųstas Į Rusijos šiaurę, 
kaip ir Valeiša. Jis..kentėjo kaip 
šimtai jaunų lietuvių patriotų,

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

,;Rusai išvežė “miškų kirtėjų 
prižiūrėti” jauną, sveiką, daug 
pasiryžusį atlikti idealistą, o 

.1945 m. rugsėjo 16 d. parvežė su- 
i žalotą lavoną. Didžiausioji sky- 
 lė buvo lavono galvoje.

Apdraustas per kraustymas 
i$ įvairiu atstumų.

ANTANAS VILIMAS z 
823 West 34 Place 

Tel: F Rentier 6-1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

1 • ■ - ' < _____

,. DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJA* IR CrtiKUKUAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos)
Ofisą*; 2652 ftfcST Stth SfRfcET :

TgL: PR d-1223
OFISO VAL.: pirm., aniraa.. treciad. 
ir penkt. 2-4 ir o-d vaL vaa. Sestaaie- 
nuus 2-4 vaL pu pietų ir kitu duau 

\ •- pagal susitarimu.

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai PR 8-0833 ir PR 8-0834

Pajamų pasidalijimo 
įstatymas

WASHINGTONAS. — Ame
rikos senatas, 80 balsų prieš 4, 

■ prailgino dar šešiems metams 
mokesčių pasidalijimo įstatymą. 
Tuo įstatymu per 6 metus Ame- 

! rikos valstybės iždas gdąžins 
j valstijoms, apskritims ir vals
čiams 41.2 bil. dol.

apie metų galą, kai pas mus pa
vasaris, bet mūsų švenčių ne
galima palyginti su Jūsų su
ruoštąja. Nemaniau, kad čia yra 
tiek daug lietuvių, kad palėtų su
važiuoti tiek šokėjų ir taip su
derintai šoktų... Aš net nežinau, 
kaip aš saviškiams papasakosiu 
apie jūsų suruoštą šventę... Tai 
didelis dalykas. Reikėjo daug 
darbo įdėti.

— Turėkite galvoje, jog tai 
ne pirmoji... Amerikos lietuviai 
jau suruošė penkias tokias šven
tes. Kiekviena vis gausesnė, net 
ir amerikiečiai nori jas pamaty
ti.

— Jūs galite tokią šventę su
ruošti, bet mes negalėtume su
traukti tiek žmonių... Mes gyve
name išsisklaidę...

Laukaitis yra sportininkas. 
Jis dalyvavo įvairiose sporto 
rungtynėse, pažįsta lietuvius 
sportininkus. Dabartiniu metu 
jis dirba Australijos pašte. Ten 
jis . gavo tarnybą prieš dešimt
metį. Australijos pašto tarnau
tojai gauna ilgesnes atostogas. 
O kai praeina bent 10 metų, tai 
atostogos gali sudėti ir vienu me
tu jomis pasinaudoti. Laukaitis 
gavo tris mėnesius ir išvažiavo 
po pasaulį, pasidairyti.

Jis lapai sveikai atrodo, kaip 
visi sportininkai turėtų atrody
ti-, jaunas, stiprūs, greitai orien
tuojasi, atidžiai seka pasaulio 
įvykius,., o pačioje Australijoje 
pažįsta veik kiekvieną iškilesnį 
lietuvį, nes sporto šventėse ar 
konferenciose jam teko su jais 
susitikti ir paberidrouti.
' L_i- Ar pažįstate Liutiką.? — 

paklausėme.
- — Ar Česlovą?

:— Žinomaš Česlovą Liutiką.
— Kaip nepažinsi, — atsako 

Laukaitis. — Anksčiau jis gyve
no N.-Zelandijoj, bet jau prieš 
kelis metus atvyko į Australiją... 
Ten jis dabar dirba bibliotekoje, 
renka pašto ženklus, laikraščių 
komplektus, senienas...

— Tai steigia naują muziejų?
— paklausėme. .

—Ne muziejų/bet dirba mė
giamą darbą. Aš pats pas jį pa
sižiūriu į Naujienas. Nutariau 
užeiti į Naujienas ir pamatyti, 
kaip jūs čia jas prirašote ir at
spausdinate.

—■ Tai labai malonu, kad už
ėjote, — jam atsakėme.

— Bet aš užėjau dėl kito da
lyko. Aš Dirvai parašiau eilę 
straipsnių, kuriuose dėstau kai- 
kuriuos kelionės įspūdžius. Ten

pamatyti, kaip jūs čia dirbate...
Apžiūrėjo žurnalistas spaus

tuvę. liejyklą, pasikalbėjo su 
Naujienų darbininkais, painfor- 

•mavo apie neseniai j Australiją 
išvažiavusius Beverly Shores Mi- 
siulius ir visą eilę kitų žmonių.

Susidaręs vaizdą apie Naujie
nas, žurnalistas®ir sportininkas 
Antanas Laukaitis, palinkėjęs 
sėkmės, išvyko tolimesnėn in- 
formacinėn kelionėn.

Reporteris

TĖVAS 1R SONUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
■ AIKSTŽ TUTOMOBILIAMS PASTATYTIUpytes klubas ruošia išpardavimą 

dėvėtų drabužiu ir įvairiu kitu daik
tu rugsėjo 15 ir 16 diena Bataan sa
lėje, 4046 So. Western Ave. Nuo 10 
vaL ryto iki 7 vai. vak.

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

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

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu Drau
gijos poatostoginis susirinkimas yra 
atkeliamas viena savaite pirmiau. Jis 
įvyks penktadienį, rugsėjo 17 d. 7 
vaL vak. Chicago Savings bendrovės 
patalpose. 6245 S. Western Ave.

Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbiu reikalų aptarti. Po susirinki- 
,mo bus vaišės.

E/Strungys, nut. rast.

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos Klubo poatostoginis nariu susi
rinkimas įvyks sekmadienį, rugsėjo 
19 d., 1:00 vai. popiet J. Vaičaičio sa
lėje, 4258 S. Maplewood avė. Nariai 
kviečiami atsilankyti, nes yra svar
bių reikalu. Bus ir vaišės.

Rose Didžgalvienė, rast

SUSIRINKIMU

— L. K. V. S. “RAMOVĖ” 
Centro Valdyba ir Chicagos 
Skyriaus ramovėnai rengia 
koncertą-balių, kuris įvyks ( 
1976 m. rugsėjo mėn. 18 d. 7 
vai. v. Jaunimo Centre.

Koncerto piogramą išpildys, 
L. K. V. S. “Ramovė” Clevelan 
c’o sk. ramonėnų vyrų choras. ■

Koncerto pelnas skiriamas 
Laisvės Kovų Muziejui įrengti.

Chicagos visuomenė malo
niai kviečiama koncerte daly? 
vauti. Bilietus galima įsigyti 
Marginiuose, 2511 W. 69 St. ir 
prie įėjimo.

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

I
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

............a

give...
so more wilt live

HEART 
FUND

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
3irektorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ. 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

f

P. ŠILEIKIS, 0. P.
- i ORTHUrtUAS-PROTEZiSTAS 

AS,Aparatai - Kroieiai. Mea. baa 
'V dažai, Speciali pagalb. K.o|om>

% (Arch Supports) ir L L
VaL; if—iir6—8. Sesuaiemais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago. 111. 60629

T.I.f.: PRospact 6-5084

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to Regularly!

see us for 
financing

AT OUR 10W RATES

0T A SUSIVIENIJIMAS
1 / ZX lietuviu A- AMERIKOJE

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. L1TUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401
I

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiautie* L axtha

piu papuošimui Ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT?* VU AS) 

DAUBARŲ SŪNUS

5525 So. Horitm Ave. — 586-?220

remkite tuos biznierius.
KURIE GARSINASI 

TiAŪJlSNOSF

į WITH REPAYMENT * 
TO «T YOW INCOME

' Paid astl 
Compound

Qua rterly

OUR SAVINGS

CERTIFICATES
EARN UP TO 7%%

SLA

SLA

SLA

SLA

SLaandloan
CHICAGO, ILLINOIS
Pfconct Virginia 7*7747

2212 WEST CERMAK ROAD

Prm KazaxacskaSv

HOURSi Mon.Tue.Fri.9~4

SERVING CHICAGO AND

Hl • 1 "

SLA — jau $0' uuuauja lietuvių visuomenei ir iSmoKejo Gau 
giau kaip SEfTTYNlUb MILIJONUS dofenu *avo apuraus 
Uems nanarns.

SLA — didžiausia lietuvių tmternahne organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUMVLE, 
NUIMA S neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpines 
pagalboj pagrindu.

jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu keptral^, 
tad jg apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis Čia gau 
gauu įvairių klasių re ika tingiausia s apdraudė* nuo , $100.00 
Iki $ioTow,oo.¥- > \

— jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą Endowment In 
turance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigi^ą TERM apdraudę 
už $1,000.60 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

— AKCHMENTALI; APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme 
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugilv na 
riams. Ui $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2 (MJ 
1 metus.

— kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicėro, I1L Phone: ULympic 2-1003

SUBURBS SINCE 1905
J

Gausite spausdtntas informacijas, jeigu

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
W? WEST M STREET, NEW YORE, N. Y. UMMH

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVĖ. Tek: 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, III. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-1911
i U 'Wil.u '
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CICERO

mo

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

REAL ESTATE

Nauja lietuviška radijo programą
LIETUVOS AIDAI

Šeštadienį ir

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

niurni nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

. PERSONAL 
Asmenų Ieško

2625 WEST 71 STREET
Tel 737-7200; arba 737-8534

Saokeft ABC* 
AJwr hold MEcbs e® *nUL 
9t m» » drew sH ampfroų

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai S4.00, minkšti

tildomi pilietybės pra- 
r kitokį blankai.

Lietuvi y kaltui: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1a00 v. popiet 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

BUILOERS AND CONTRACTOR? 
Namu Statyto ir Remontas

185 North Wabash Areno* 
2nd Floor Chicago, HL 60601

Call Frank Zapolis
SlOSVa W.95trh St.

GA 4-8654

NAUJIENOS, 
T'39 So. Halsted St, 

Chicago, Hl. 60608

TeleL: HEmlock 4-2413

LAIKRODŽIAI IR 3RANGEMYBŽS 
Pardavimes ir Taisymas 

2645 WEST 69th STREET 
TalHj REpubllc 7-1941

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

— LB Waterburio apylinkė 
spalio 16 d. ruošia viešą vaka
rą, kurio programoje bus New 
Yorko choro Perkūnas koncer-

— Jonas'Jasaitis, L. š. S. T. 
Spaudos-Inf orm aci j os va do vas, 
skaitė paskaitą,© Juozas Petrai! 
skas, šauliu rinktinės meno va- 
dovas, pravedė meninę dalį su
rengtoje Tautos šventėje šaulių 
namuose .Chicago  j e. .

Klubo "Ešerys” susirinkimas

2 ACRES ESTATE. 8 room residence 
with 2. baths.

Lemont area. S125.000.
Tel. 257-7950.

Budraitis. Realty Co
PIRKSIT

; M, A. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel: 254-7450
Taip pat daromi vertimai, glmlnip 
Iškvietimai, 

šymal

Geriausi patarimai dažnai

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava 
Chicago, HI. 10632. Tel. YA 7-5930

PARDUOSIT - 
NUOMOSIT. - 

ĮVAIRŪS draudimai

Maloniai jums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

I /3b So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

—- J. Matijošaitis, Los Ange
les, Cal., sunkiai susirgo ir gy
dosi ligoninėje. Juo rūpinasi, 
tap pat jam pristato mėgiamą 
spaudą jo sūnėnas K. Mat-

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

$3.00.
Įdomi kieknenam 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:

IŠNUOMOJAMAS naujai dekoruo
tas A kambariu butas beismonte su
augusio, porai Brighten Parke. TeL 
254-7287.K* “ —-

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

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKBJ1MA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Hgu metę patyrimas.

PARDUODAMAS MOTOCIKLAS 
Chapedpenhead 59. $1,995. 

Tet 257-7950.

DĖMESIO 
12-40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pentfnlnkam*. 

Kreiptis:
A. L A U RASTIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
52347/0

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žem* — Pardavimui

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas 
778-8165

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
TeL 254-5551 

I35-TA IR ARCHER AVĖ.
TeL 257-5861

REAL ESTATE SALE 
Namai, Žemė — Pardavimu!

ERDVUS mūr. 3 meg. bungalow i 
vakarus nuo California os ir 62. Nau
ji alum, langai, did. garažas.
; 4% AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 59 ir Tahnan.

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 H. A. M.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: "Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs- gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politiniu, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimų, šiandienų, drąsiai galima sakyti. lietuviu 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

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

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

čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu: ,,

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigui, tuojau knyga pasiųsim.

trims mėn,
— $26.00, puse! metų
t# — $31.00 matams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą

DVIEMS vyrams reikalinga leng 
vam, mažam nuolatiniam darbui šei- 
mininkė: 40-pensininkė. Duodu kam
barį* ir pilną užlaikymą, algą susi
tarus. Skambinti 501—632-6618 col
lect arba rašyti, šeimininkui. 635 Qua- 
chita avė.. Hot Springs. Ark. 71901.

PETRAS KAZANAUSKASr Prezidentas
2212 Vr. Cermak Roa^ Chicapn D1 Virgiui* 7-7747

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS - VALDYMAS 
NUTARI ATAS — VERTIMAI.

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos toleruotu ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

į VISŲ ROšTŲ DRAUDIMO AGENTŪRA | 

L BACEVIČIUS— BEIL REALTY 
INCOME TAX SERVICE -

R ENTING IN GENERAL 
’N M© m į s

THIS ONE HAS IT ALL
Marquette Park. Big House, low price 
4 bedroom brick. Family room. 
1% baths. Basement. 2 car garage. 
You can move right in. r-

Call for details — 425-2084.
T.J. MALONEY 'REALTY WORLD

NAUJIENOS, CH^*.AGO 1, ILL. — Friday, September 17, 1976

Yra pakviesta valdžios žmo
nių ir kandidatų į įvairius val
džios postus. Išgirsme jų nuo
mones mums rūpimais klausi
mais. Tad pripildykime salę.

— ŠAKIŲ apskr. klubo susi
rinkimas įvyks rugsėjo -19 d., 
sekmadienį, 3 vai. po pietų 45 
St. ir Talman. Narių dalyvavi
mas būtinas. Norintieji įstoti į 
klubą yra prašomi atvykti. Vė
liau bus vaišės.

— Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Organizacijos 
narių susirinkimas įvyks penk
tadienį, rugsėjo 17 d., 7. vai. 30 
min. vakare, parapijos salėje.

ELEKTROS ĮVEDIMAI, 
PATAISYMAI.

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel.: 927-3559

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

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

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 
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.

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

P*1* vieninteli
rf ItetuvĮ kailininką

Chicacoje —

^MBsqNORMANA 
dKjM^URŠTEINĄ 

263^826
ABV (i*taigos) ir

677-8489 
®ĮwTE< (huto)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENfi _ VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St^ Chicago, HL 60629 • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekiy.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

V. V A L A N T I N A S

— Montrealio Lituanstinė 
kykla, Mokyklų komisijos 
geidavimu, pradės mokslo 
tus kartu su kanadiečių mokyk 
lomis. Apie tai bus pranešta vė 
liau. Dabar mokyklos vedėja 
Moniką Jonynienė registruoja 
mokinius tel. 489-2106.

AR 7AU PASIDARĖTE 
SAVO TESTAMENTĄ ?

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

kaip Sudaromi 
TESTAMENTAI

Su legališkoinis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujieną’ administracijoj, 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
mis formomis —- $3.50.

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

Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir’teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, 'nors' dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . . .

JUBiijiE,nNiU mehj
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA.IUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 80 metu. Minint tą sukaktį gerbiant pirmoj* 
Amerikos lietuvių 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 pavergtu 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 visu 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 yrs mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chfcaųolt Ir Kanadoj* metams — $30.00, metu — $18.00, 

$3.50, vienam min. $3.00. Kitos* JAV vietose metami 
514J50, vienam mėn. — $L50. UžsUnlue-

Akinantis klubo metinis tra
dicinis balius įvyks lapkričio 13 
d. Apie tą subuvimą bus skel
biama Naujienose. Jis, žinoma, 
bus p.j). Pečkių svetainėje, 1501 
So. 19 Ave., Cicero, Ill. A. V.

Klubo “Ešerys” metinis su
sirinkimas įvyko š. m. rugs, 12 
<1. p. p. Pečkių svetainėje, 1501 
S. 19 Avė., Ciceroje. Klubo tik
slas: medžiotojų ir meškerioto
jų subūrimas, kurie negali, ar 
neįstengia finansiškai ar dėl ki
tokių aplinkybių priklausyti ki
tiems klubams. Steigėjas — p. 
J. Juškauskas.

Ir štai suėjo vieni metai, kai 
klubas gyvuoja. Ir jis gyvuoja 
nenuilstama energija ir suma
numu steigėjo ir jo artimų pa
dėjėjų. Prie klubo gero vysty
mosi širdį įdeda p. p. Pečkiai, 
kurie ir sale ir maisto paruoši
mu nepamainomi.

yra ignoruojami vien dėl savo SKAITYK IR KITAM rATARK 
planų arba idėjų.

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. UI. 60609 Teel. VI 7-3447

— Irena Pranskevičienė iš Ci 
cero apylinkės įteikė penkinę 
Masini] fondui. Tos apylinkės 
tautietis užsisakė Naujienas 3 
mėn. tinkamesniam susipažini
mui, todėl pavardės prašė ne
minėti. Dėkui. Platinimo va
jaus proga Naujienos yra siun
čiamos susipažinimui 2 savai-

Klubas yra tik vienų metų se 
nuino — dar vystykluose, o jau 
turi .sutaupę per $600 kasoje 
Klubas yra jau numatęs, .kur 
nors, įsigyti, prie ežerėlio, ba-; 
kūžę, kur savaitgalius galėtų 
praleisti klubo nariai — pagau
ti žuvelę ir skaniai pavalgyti. 
Klubas neturi jokių politinių 
tikslų. Klubui priklauso 32 na-j 
riai, nauji nariai visuomet lau
kiami, ypač jaunimas.

Susirinkiman atsilankė iš 32>
— tikrų narių — 22. Pirminin
ku išrinktas p. J. Juškauskas— 
steigėjas. Jo padėjėju, geras me 
džiotojas ir meškeriotojas p. 
A. Kislaitis. Kasninkas p. P. 
Okincinas. Parengimų vadovas
— V. Karnošius, visuomet jau
nas ir žvalus jaunuolis, 3 direk-

Jauną vyrą ar moterį apmokysime šio ama
to. Darbo valandomis informacijų prašome 
kreiptis šiuo telefonu1

HA 1-6100. T" •'& ■---

re-Į — Nijolė Kaveckienė ir Aud- limų prenume ra oratorių 
Z. FOfifr -TtHmjMmė -pąk v t ėstos M ąr Sjgri'' "V“ ~ '

Hal (Įiiette Parko Lietuvių iho 
kyklos Molinų klubo įvesti 
pyragų išpardavimą ši šešlmlie- 
nį, o sekmadienį tuoj po panini 
dų suruošti pusryčius mokyk
los patalpose. Pelnas skiriamas 
mokyklos šlaikymui.

— Dr. Julius Bielskis, Lietu
vos gen. konsulas Los Angeles 
mieste, pradėjo 86-tus amžiaus 
metus. Sukakties proga sukak
tuvininkų dr. Julių ir jo žmoną 
ną aplankė Los Angeles skauti
ninkų delegacija. Dr. Bielskis 
gimė 1891 m. Tytuvėnuose, A- 
merikon atvyko 1908 m. Čia nio 
kėši įvairiuose universitetuose, 
o jau '___ .... —_ — —

i toriui — kurtu einantieji ir 
vizijos komisijos jiareigas: 
Tamoliūnas, A. Tulius ir 11, 

j li ūnas. <
Išvyka numatyta rugsėjo 

id. i Xacida, \Viš.

• Jonair Razmukas iš mūsų 
i kaimynystę lankėsi Naujieno
se pratęsti prenumeratų ir, kaip 
visuomet, įjąrėmė laikraščio lei 
dinią $10 dovana. Dėkui už nuo 
latinę paramą.

—M. Budris iš Marquette Par 
ko apylinkės lankėsi Naujieno
se pratęsti prenumeratą ir ;ta 
proga įteikė .dešimkę jų para
mai. Dėkui už vizitą, gerus lin
kėjimus ir už auką.
— Aldoną ir Vincas Kačinskai 

dalyvavo Naujienų rudeninįa- 
iine piknike, bet kiti įspareigo- 
‘jimai neleido ilgiau pasisve- 

, , T. . įčiuoti. Dėkų jiems už ta proga 191b m. atstovavo Lietu-'.... . . .. °.
t jtcilctcis ^10 Neini ienų p3FciniRi.vą pavergtų tautų konferenci-l 

joje, įvykusioje Lozanos mie
ste. Grįžęs įsteigė informacijos 
biurą ir įvairiais būdais rėmė 
Uetuvos laisvinimo darbus, o 
atgavus nepriklausomybe— tei
kė bei organizavo didžią para
mą 
suliarinėn tarnybon, kurioje ir 
dabar tebėra, visą energiją ir 
ilgamete patirti 
Lietuvos laisvei.

<achman
4 day*— 40 hour week.. 

53 per hour to start,
MUST SPEAK: SOME ENGLISH.

1432 West 21st St. ,
Call Don Edwards..

226-1800.

—■ Dr. Antanas J. Gustainis- 
Gussen apgailestavo, kad dėl 
mielos žmonos ligos negalėjo 
dalyvauti, Nau j ienų rudeninia
me piknike. Jo rengėjams jis 
pareiškė pasigėrėjimą gerartvar 
kai, puikiu svečiams patarnavi
mu ir gausių svečių draugišku
mu bei gera nuotaika. Apie pik 
niko eigą jis buvo tuojau iš ten 
pat informuotas. Vakar, lanky
damasis Naujienose, jis įteikė 
dešimkę laikraščio paramai;

tęs nemokamai pagal gautus pa Dėkui už auką ir nuolatinį dė- 
geidavimus arba prisiųstus ga- mesi Naujienoms.

FREE SLEEPING ROOM for women. 
Light housekeeping, will pay if ne
cessary. Free to go days. Near Irving 
Park Rd. & Lake Shore Dr. Call 248- 

after 10 A.V.
~ MISCELLANEOUS for ’sale 

% Įvairūs Pardavimai

— Ponia G. Jurgelis iš Mar
quette Parko apylinkės pareiš
kė padėką Naujienų pikniko 
rengėjams už gerą tvarką, pui
kų ivsų darbuotojų patarnavi
mą, visų piknikautojų labai 

1939 m. buvo paskirtas kon draugišką elgesį, tuo sudarant 
nepaprastą poilsio bei atvangos, 
popietę. Savo linkėjimus Naų- 

skirdamas jienoms ji parėmė $10 auka.
Dėkui už pareiškimą ir .už pa
ramą. ’ f
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