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Turkijoje streikuoja

atlieka pirmuoju viceprezidentu. Mass. sen.rcąp: S. Brooke,

jiems te 
bylos na-

laikė ir Prana Bražinską, paskir
damas jam $5,000 užstatą. Jis 
taip pat iki teismo padėtas j ka
lėjimą.

Malonus « ‘
Saulė teka 6:3ž( leidžiasi 6:67

Unijų ir Fordo-bendrovės va
dovybė vienok yt|a pasiryžusi 
susitarti ir pasirašyti naują dar
bo sutartį. Tačiau priešingos ži
nios sako, kad Fordo bendrovės 
pareigūnai stengiasi derybas su
menkinti. . • i

WASHINGTONAS. — Se
nato Etikos Komitetas 5 balsais 
prieš 1, po ištiso pusmečio inves- 
ti gaci j ų atsisakė tolia u -tęsti ly
gius prieš Mažumbs lyderį Hugh 
Scott (R.į Pi) ir kitus" senato
rius, kurie esą nelegaliai gavę 
"kontribucijas" iš GuffOiF ben
drovės. "Jffe buvome patenkin-

šftėjo. Vienas kitam patiko ir 
jaunieji susituokė. Atrbdo, kad 
kitų žmonių pavydas buvo stip- 
rsenis, negu bet koki kitokį jaus- 
njaų Jaunas Algirdas Brazins- 

į Bostono

Kana- 
jAV; buW’pW- 

slruošimšĮiUkiall- 
pidemij^'-pasitikti

4. Pranas ir Algirdas Bražinskai, ištrūkę Iš sovietu nagp, atvyko į Amerika tr pateko Bosteno komis!- 
ionįeriaus žinion, Vlikas ir Altas stengiasi Bražinskam padėti,, kad jie galėtų -apsigyventi Amerikoje

Jaują abiejų -valstybių -4- Meksi
kos ir Amerikos kongresų -pa
tvirtinimo.

korespčndentas Schorr net' 9 
kartus aftslsakė išdubti doku

mentų vagį,'remdamasis konsti- 
tuęijos pirmuoju priedu,,' Toks 
korespondento elgesys ^Atstovų 
Rūmų, komitete yta -f- skaitomas 
kongreso paniekintmu, į bet eti
kos' komitetp';nariai, gavę daug 
korespobdeStą užtariančių laiš
kų ir 36 kongreso'atstovų prašy
mą nepasmerkti korespondentą, 
ir,'.matyti ' turėdami prieš akis 
įtinančius rinkimus, įkorespon- 
dento pasmerkimo klausimą ati
dėjo vienai sakaitei. Bet, atro
do, tšis kiausimas vėliau bus. nu
marintas arba etikos komiteto 
narių daug'uffla nepasmerks ko
respondentą' ’Sčhorr, nenorėda
mi toliau Vystyti konstitucinį kj- į k

Atmetė Bell prašymą
Ilinojaus • prekybos komisija 

atmetė Ilinojaus Bell Telephon 
ti iš klientų 6 doleriais didesnį 
mokestį įvedant telefoną ar įtai 
sant bute papildomus telefono 
prijungimus.5

Dabar telefonų bendrovė ima 
šešis dolerius už kiekvieną 
telefono prijungimą, kad ir prie 
jau buvusių telefono linijos lai
dų ir 3 dol. už papildomą ar pa
keičiant telefono prijungimo vie
tą. Bendrovė kovo 18 d. prašy
mu norėjo išgauti teisę prikerg
ti kientui dar papidomai 6 do
lerius. -

Ketvirtadienį vi-

Kisingeristaikos karvelio rolėje 
'■ JOHAMĘSBURG^ 4; Ke

ls; Washingtono -į 
Johannesburgą- atskrido būrys 
jungtinių- . Vi&styĮ»y.?’Fąąugumo 
ageųtų,"kurie /tuojaųįsi  jungė Į 
Pietų Afrikos policijos specialų 
kontingentą saugoti JAV vąlst. 
sekretorių'Henry’Kišingėrįrku- 
rio su taikos-misija-laukiama^ 
penktądįenį.. Ar - seksis -•išvengti 
karo Pietų Afrikoje, priklausys 
nu o Kisingerio; kalbamą- politi
niuose sluoksniuose. 1 .

Rodezijos baltieji nori 
pusės žemės '

SaLISBURY, Rodezija.” Mi- 
nisteris pirmininkas tan Smith 
gavo iš savo' vienų baltųjų Ro
dezijos Fronto, Partijos' “pilną 
pritarimą” si ekti~ susitarimo su 
tos šalies juodžiais, bet konstitu
cijos pagrindais, o tie pagrindai 
yra tokie, kad viena Rodezijos 
teritorij os yra 270,000 skaitoma 
baltųjų nuosavybe, o kita pusė, 
priklauso šešiems milijonams 

[ juodųjų, .' .
Smarkios riaušės Panamoje
PANAMA CITY. — Ketvirta

dienį Panamos miestą patrulia
vo ginkluota kariuomenė; padė
jusi policijai numalšinti riaušes, 
kokių nebebuvo per visą' praė
jusį dešimtmetį. Gatvėse įvyko 
aršių susirėmimų tarp. studen
tų ir nacional, gvardijos ir tarp 
įvairių kairiųjų jaunimo grupių. 
Valdžia iki pirmadienio uždarė 
universitetą ir kitas mokyklas. 
Kai kuriose skurdžiose miesto, 
dalyse įvyko apiplėšimų ir smur
to veiksmų.

ROPA — BANKO ' d 
VICEPREZIDENTAS

. Public Savings and Assn. ta
ryba išrinko R. .W, Ropą banko 
direktoriumi ir viceprezidentu.

klb,-BeK'Vyresnysis- -Bražinskas 
liepė'jam nejudėti, bet jis nepa
klausė. Įsakymo jis paklausė, 
kai Bražinskas sužeidė jam koją. 
Lėktuvo patarnautoja taip pat 
norėjo v pastoti kelią Bražins
kams, bet ir ji buvo sužeista.

'* ’Keleivinis sovietų lėktuvas 
nusileido Trapisonde, Bražins
kus-išleido, o keleiviai ir likusi 
sovietu lėktuvo įgula grįžo į So
vietų Rusiją. Keli bandė lėktu
vais pabėgti iš Sovietų Sąjungos, 
bet jiems nesisekė. Lietuviai 
Bražinskai buvo pirmieji, .kurie 
sėkmingai lėktuvu pabėgo iš ko
munistinių nagų. Vietos turkų 
teisėjas-išklausė Bražinskų gy
venimą Rusijoje ir pabėgimo ap
linkybės. ir pripažino jiems trem
tinio teises. Sovietų valdžia 
siuntė reikalavimus, ruošė pro
testų mitingą, -reikalavo, kad 
turkai gražintų juos sovietų val
džiai Ir teismams. Jie siuntė pa
čius geriausiu turkų teisės spe- 

icialfstųs. samdė įtakingus tur- 
' ;ų advokatus, keliais atvejais 
nąujino bylas, bet tie advokatai 
negalėjo paveikti turkų teismo. 

. jis'patvirtino Trapizondo teisė
jo' sprendimą. Turkai išleido 
Bražinskus, kai Venecuelos- vy
riausybė leido jiems laikinai ap
sigyventi Venecuelojė.

įjafcaf aiškėja, kad Brazins-1 
karšinsi savaitės pradžioje iš Ve- 
'ūėctfelos skrido į Kanadą. New 
Ybtkė' jis turėjo pakeisti lėktu- 

Veneeuelos lėktuvo jie
du"’ išlipo, bet kanadiškio nesu- 

’ rado • • 1i ko Am erflco j e. Tuo
"tarpti jaunasis Bražinskas su
skubo nuvykti į Waterbury., kad 
gatetiT aplankyti jauną lietuvai-

Darbininkai ■ streikuoja £- 
£ valiai tariasi
DETROITAS. — Ford Motors 

bendrovės darbininkų unija pa
skelbė streiką, rugsėjo 14. Anie 
170,000 darbininkų nustojo dir
bę, pasitenkindami gyventi iš 
45 dol. pašalpos' į savaitę mo
kamos iš darbininkų unijos fon-

korespondento -parodymus:?-me- 
drįso, pasmerkti korespondentą 
Daniel. Schorr.- Kaip, žinia, CBS 
korespondentas Schorr,! gavęs iš 
etikos komiteto.;išvogtą slaptą 
dokumentą, paskelbė yįęnąme 
Nęw Yofko. savaitraštyje.

.Jiąiįądoį jotinei jos 
atsisakOjkjairiių fili
WASHWGTONASJ “ 

da, kuri kaip: 
dėjusi ditfėlį. 
H ii slogos H '-'į 
rengiasi Visą 
ma atšaukti, kadangi iš lO pro- 
vinbijų pėnkidš jau atsisakė,-jo 
dar ketiiribš rengia^ atsisakyti;.- 
•-. Pagal, Kanados kbnĮdAttičiją, • 
jos provincijos, įvairiais** reika
lais turi pilną aųtpą<Mp^^,'’taigr 
ir sveikatos srityje. .- ;į ‘ ",sf

/ .IWSTKOS- J MIESTAS..; , 
Jungtiniu .Valstybių ir -Meksikos 
yvrimisybės -susitarė -iki- lapkri- 
eio- tpėnesio--pasirašyti '..sutartį, 
.Olą Meksikoje "nuteisti ameri- 
kiečiati dp .Amerikoje nuteisti 
meksikonai sau priteista įkalė; 
jimo bausme-galėtų atsėdėti sa-

ISTANBULAS. — Apie 200.- 
000 kairiųjų darbininkų visoje 
Turkijoie praėjusį ketvirtadie
ni pradėjo streiką, protestuoda
mi prieš anot jų. valdžios poli
tiką tęsti toliau "parlamentari
ni fašizmą”. Visi streikuojan’5' 
tieji yra susirišę su marksistų 
dominuojama “Revoliucinė Dar
bininkų l'nija”. turinčia 00,000 
narių, trumpai vadinama DIST.

DTST pareigūnu pranešimu, 
tas streikas yra "dar tik pra
džia”.

Library uf Congress G 
. Periodical Division

Price 15- Washingion, D. C. 205-

-PAKEI. SIŪLO PIRKTI, TAISYTI,
PARDUOTI APLEISTUS NAMUS

Chicago Savings vedėjas pasakė svarbiausių 
kalbą federalinės valdžios apklausinėjime

CHICAGO, Illinois. — John E. Pakeį čikagiečiams gerai pa
žįstamo John Pakel anūkas ir dabartinis Chicagos-Savings taupymo 
bendrovės reikalų vedėjas praeitą pirmadienį pasakė pačią tu
riningiausią ir svarbiausią kalbą Federalinės valdžios vedamame 
apklausinėjime. John E. Pakel yra Pietvakarių Chicagos Augimo 
Korporacijos prezidentas, jis kalbėjo keliolikos Chicagos taupymo 
bendrovių vardu. ' - "'Y-- ■ .

WASHINGTONAS. — Moky
tojų bei intelektualų komitetas 
rugsėjo 15 viešai n-o^aisirė. jog 
Amerika turi išdirbti tarptau
tine "gyvybės ir mirties” atomo 
reikalu politiką, kuri tarptauti
niu mastu turėtų tvarkyti spar
čiai besiplečiančią atominių gin
klų ir atominės energijos padėtį.

Aišku, kad atominė energija 
yra labai svarbi tenkinant žmo
nijos busimuosius energijos pa
reikalavimus, bet atominių gink-

Bražinskai praeitą 
savaite atskrido i JV ✓

WASHINGTONAS, D. C. — 
Pranas ir Algirdas Bražinskai, 
praleidę mėnesį Venecueloje, 
praeitos savaitės pradžioje at
skrido į Ameriką ir ryžosi apsi
gyventi Amerikoje. Praeitą sa
vaitę jie sužinojo susižinojo su 
Amerikos Lietuvių Tarybos at
stovais, kurie patarė jiems su
tvarkyti įvažiavimo į Ameriką 
reikalus. Džiugu pasakyti, kad 
šiuo reikalu Vliko atstovai glau
džiai bendradarbiauja su Ame
rikos Lietuvių Taryba.

Dabartiniu metu Chicago  j e 
yra keli tūkstančiai valdžios pa
skolomis pirktų namų, kuriuos 
pirkėjai, nepajėgdami' sumokėti 
morgičių, priversti apleisti. Tie 
namai eina niekais. Federalinės 
valdžios įstaigos, norėdamas jš- 
gelbėti investuotus pinigus, na
mus pardavinėja šimtais už ne
paprastai mažas sumas.- Pręzį- 
dentas' Pakel pasiūlė valdžios 
specialistams' pardavinėti' šiuos 
namus ’ penkių namų grupėmis, 
leisti vadovajampš korporaci
jos nariams - tas grupes pirkti, 
namus pataisyti ir pardavinėti 
žmonėms,,norintiems natnus įsU

CBS korespondentas 
dar nepasmerktas

. WASHINGTONAS. — Atsto
vu. Rūmų etikos komitetas, iš-

Priimtu ojuMokesčių-^Refor
mos įstatymu mumatyta; visaAgi
le įrovižijų,'kUriomismbkesčiai 
padidinami turtingesniems ir 
sušvelninami neturtingiesiems.^

Reformuotuoju įstatymu- per
nai padarytieji, mokesčių sum»ė|vo krašte; ToMa^ sutartis'reika- 
žinimai pratęsiami fr per :1977 
m., drastiškai; reviduojama v> 
sa mokesčių nuo pelno ir dovanų 

. sistema^.-susiaurinant įvairius 
: protarpius, .per kariuos 'turtina, 
gos šęimos iki šiol sugebėdavo 
išsisukti. • Av-'

Naujas įstatymas .payadintąs 
“Tax Reform Act of 1976”.

Argehtinbj''pagrobė 
jauną amerikietę

•yBUENOS AIRES. X.Pustuzi- 
nis ginkluotų vyrų įpuolė į Ąjpę- 
pikos Menonitij misijonieriaus 
namus, suraišiojo ir užrišę akis 
jam pačiam ir kitiems jo šei
mos nariams, o jo. 19 metų am
žiaus dukterią Patricia Erb išsi
vedė. Įtariama, kad ji buvo įsi
vėlusi į’kairiųjų revoliucinę veik
la. Erb .šeima yra. iš^Jackson,’ 
Minn.

: j p ^aūjupju įstatymu yžtąįtą 
-Ml iiššl

WASHINGTONAS. — Kongresas ketvirtadienį baigė ir pri- 
ėmė' vieną".Išsamiausių mokesčių reformos įstatymą, užimantį 

• 1,500. puslapinį dėl kurio advokatai;4cnygvedžiai> Pajamų Mokes
čių Įstaigos; (IRS); agentai ir daugelis mokesčių mokėtojų turės 
-gaįšti .dąug; laika^.-perspėja: Ibs:Angeles ^m€s Special; .. .., ,•

1 Atš^yųįRumup^'^Snk'p^T 
ęjo 283 Alsais.'pnesT^Cop^l 
čijoš .balsus Ir.k'ėimhHs.:yftfarido* 
r ' -r \ - ' * ■* * ‘ 5 r 7 t - -r ~

mis yeliąų.'*buyp.'p^Xhtds!^nai 
to ;34į Balsais Įtiž 'ir itįĮįbalsais 
pries. įlTea'teibjaipą't"kąd;. iiiržK

^Egiptas patenkintas!prez Sadat
CAIRO

'same Egipto krašte, įvyk o refe
rendumas oarodyti. ka"d ’gyyėh- 
toiai patenkinti dabartiniu pre
zidentu A nvarSadatir.,ka; pi
liečiai ir parodė dideletcfangufeai 
balsucxlami už Sadatą^ kurio po
litika yra pirmiausia baigti^l.i- 
bano pilietini" karą, kas -nuties 
kėlią i susitaikymą su Sirija ir 
tada j atnaujinimą taikos -de
rybų *■' visuose -Viduriniuose Ry- 
tiiose. Sadato kaip Egfnto prezi
dentė terminas baigiasi ateinan
čio’spalio 15 dieną. J ’

33 žmonės be tėvynės
; -BANGKGKAS. Tailandas, r— 
Žvejų laivas su 33 Kambodijos 

' -pabėgėliais grįžo į Tailando van- 
” deniš antra kartą prašyti leidi
mo išsikelti į krantą. Pabėgėlių, 
grupė iš 13 vyri^O moterų ir 12 
vaikų pabėgę rugpjūčio mėn., kai 
jų krašta užvaldė Khmer Rouge 
komunistai. Pabėgėliai sykį bu
ri?’atplaukę prie Tailando kran
tų, bet Tailandas jy nepriėmė, 

1 o Muplukdę’tį Malayzijos vande
ni* ten juos paliko, bet Mainai j a 

: ^gsėjo S dieną juos ik save vam
dąnų 4jvsąfcli 906/ •S’fcpaSI

Užmato taiką Libane 3
BEIRUTAS. — Arabų Lygos 

tarpininkas Hassan Sabri Kholi 
ketvirtadienį pareiškė, kad jis 
jau užmato pasisekimą savo pa
stangoms -. baigti 17 mėnesių 
trunkanti ciriliriį karą, “Galiu 
užtikrinti, kad nauj oš karinės 
ofenzyvos nebus, nors negaliu 
tvirtinti visu šimtu nuošimčių”, 
atsargiai pareiškė Kholi;’ sudė
damas visą vil^: į šį penktadienį 
prasi dedančialibano-Sirijos. ir

pataisyti ir parduoti, ueimdamos . .If-ano ..,eno.e putoto 
jokio paino. .Framwh terminas oaipaą sio

rugsėjo 23 dieną, ir tą cieną 
Ar John Pakelio pasiūlymas. jVyks naujai išrinktojo Elias 

bus priimtas, tuo tarpu dar ne- _ gaukis inauguracija. \.. .-
aišku. Prieš jį pasisakė ta pati; - 
Jean Mayer, Pietų Chicagos pa-j 
rapijos atstovė, kuri visą laikai
kabinėjosi prie į taupymo ;bend- jtų'Afriką: 
rovių ir norėjo gauti didelę? pa
skolas už mažaverčius, namus. f

^.WASHINGTONAS. — IX’i fe- 
deralinės įstaigos, vidau? ‘ Reika
lų departamentas irt tyrinėjimų 
bei išvystymo administracija, 
dirbančios energijos išvystjnpp kąjt- buvo pakviesta 

-srityje^ pasirašė tais klausimais kamisijonieriaus įstaigą pasiaiš- 
sųtartį dirbti bendrai.pifėiš-; kiritUkatp jis pateko Amerikon, 
kė prekybos sękr.^Ę. Rięhąrdsbrt Tėvos patyręs, kad sūnus Bos- 
rru^ėjo.įę_!Atstovy, Rūmu “idn^'sulaįkyths, -nuvyko į Bosto-.

į - - '.J **”'** - Kdmisionierius su-

Boston Globe aprašinėja visą Bražinsku 
odisėją Sovietijoje ir Turkijoje

BOSTONAS, Mass. — Keleivio redaktorius J. S.onda telefonu 
praneša, kad abu Bražinskai — tėvas Pranas ir sūnus Algirdas 
— vakar vakare pateko į Bostono kalėjimą. Jie buvo pakviesti pa
rodyti Amerikon įvažiavimo vizą, bet negalėjo to padaryti. Dabar 
jiedu turės aiškintis komisionieriui, kuris sprendžia šiuos dalykus.

Bražinskams buvo paskirtas • ■ - ■ ■ -
55,000 užstatas iki bylos svars
tymo dienos. Nei vienas tokios 
sumos neturėjo, todėl 
ko eiti į kalėjimą iki 
grinėjimb.

Bostone leidžiamas
Boston Globe šia proga Įdėjo pla
tų reportažą apie visą Bražins
kų odisėją komunistu pavergto
je Lietuvoje, pačioje Sovietijo
je, o vėliau. Turkijoje ir Pietų 
Amerikoje. Bražinskai išgarsė
jo visame pasaulyje, kai pirmieji 
įsakė sovietų keleivinio lėktuvo 
kapitonui-sukti ne į šiaurę, bet 
j Turkiją ir nusileisti Trapison- 
do aerodrome. Vienas sovietų 
lakūntas, buvęs raudonosios ar- 
mįjp&rkarys,-bandė.-griebtis gin- Įų vis didėjantis potencialas bei 

jėga pasidaro kabančiu Damok- 
lio kardu, grasančiu nukirsti vi
sų tautu galvas. Svarbiausia, 
kad iš atominės jėgainės atmatų 
— plutoni jaus — atominė bom
ba nėra sunku pasigaminti. Bai
giantis dvidešimtajam šimtme
čiui, plutontijaus atmatų atomi
nėse jėgainėse visame pasauly
je susidarys pakankamai pada
ryti vieną milijoną atominių 
bombų.
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nonis, D. Tautkaitė, Dumša ir mus, bet siekiant to paties tiks- 
skalbėja E. Steponavičiūtė” l0 — suprasti Janonį ir iškelti . 
(I ietuvos TSR Mokslų Akade- jo vaidmenį lietuvių tautoje. Iki-'

sprogsta. Nesulaukiau jo pra
žystant, bet, širdyje užaugi
nęs, žengdamas j šaltą kapą, 
sveikinu jį, greit bujosiant”.

Šiame eilėraštyje, kaip ir jo 
laiške draugams, apie Lietuvą 
ir lietuvių tautą tiesioginiai nie
ko nepasakyta, nes. Janonis nuo 
seniau galvojo, kad lietuvių tąu- i 
tos laisvė tegalima tik laimėjus 
socializmui visame Europos kon
tinente.

Gegužės 17(30) 1917, m,. Ju-J 
liūs Janonis užbaigė savo gyve- j 
nimą eidamas 21-sius metus.

Skaitytojas manau pastebėjo,

JULIUS JANONIS
(Komentarai)

je jis dayvavo Partijos VII kon- 
1 ferencijoje. Labai džiaugėsi, kad 
jam per konferenciją pavyko 
pasikalbėti su V. Leninu”...

1917 metų Gegužės Pirmąja 
■ Lietuvių rajono komiteto nuro
dymu, lietuviai partijos nariai 
turėjo demonstracijoje dalyvau
ti kartu su savo įmonės darbi
ninkais. Liaudininkai ėjo at
skirai, sudarydami savo atski
rą lietuvišką koloną... Janonis 
labai džiaugėsi demonstracijos i kad teko gerokai nutolti nuo Ja- 
didingumu... Gausi lietuvių de-1 šinsko dėstymo, kartais išvys- 
monstracija... išjo į gatvę. Prie-jtant jo nędasakytas mintis, kar

Iš k.-Jėjimo išleidžiamas 1917 i 
m. .’aurio pradžioje, jau su at-( 
vira džiova ir visų apleistas. Gel- į 
bedamasis nuo mirties, vyksta 
pas draugus į Dorpatą, iš kur su 
padirbt i pasu į Eketerinoslavą, 
arčiau Juodosios jūros, tikslu 
gelbėti savo sveikatą. Pakeliui, 
kaip įtartinas, areštuojamas ir 
patalpinamas į Vitebsko kalėji
mą, iš kurio išlaisvina jį Vasa
rio revoHucija ir apie kovo vi
durį vėl atsiranda Petrograde. 
Atvyk s apsigyvena viename, .. . .
kambaryje su sugrįžusiu iš Si- tais Panei^ant i° Pneštaravi-
biro Z. Aleksa-Angariečiu, aiš
kiai r a'•■likusiu bolševizmo link
me. k-> is matomai pasiryžo iš j .. r x. . , TrTTT 
Janonio išspausti paskutines jė-'!xmija: L1^atura ir kalba VIII šiolinė mūsų analizė patvirtino;

i. 237). jjašinsko nuosprendį: “kad Ja-p- .
- nonis savo dvasiniais polėkiais...- ?• ’ ■

• ■ ’ . .. i buvo labai didingas, plačių ir-?-
iiuiiiiuvoc paoanjia lac- . . » >

nes likviduotos Tautkaitės ' didehU siekto,. ZiM nunoų-as-;

Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje
KAZYS KARUŽA

Pasipylė pilna geležinkelio stotis keleivių, ir mes 
su savo bendrakeleiviais maišėmės tarpe jų. Atsisveiki
nome ir nuėjome kiekvieni savo keliais, bet žadėjome 
po kelionės sugrįžus susitikti Los Angelėje.

ROMA
Roma pasiekiau. 1975 m. birželio 25 d., 6 vai po pie- 
Einu iš geležinkelio stoties į aikštę. Laukia daūgy- 
taxi ir autobusų, kurie išsklaido,, išvežioja keleivius 
visą miestą. Prieina prie manęs šoferis ir klausia,

t. psi. 237). jjašinsko nuosprendį: “kad Ja.
I Sunku pasakyti kiek šiuose j 
, atsiminimuose yra pasakyta tie-

SOS, 1—, __  ________ _____ _______
pasakojimą pardavė kitas as
muo. Nesuprantoma, kur buvo, 
dingęs Z. Aleksa-Angarietis. Ta
čiau reikia manyti, kad Janonis 
tikriausiai matė bolševizmo die- : 
va V. Leniną, bet jam savo ej-j 

' lėse, rašiniuose ir atsisveikini- ’ 
mo laiške draugams, nepaskyrė | 
nė vienos eilutės, kaip lygiai nie- > 
kur nepaminėjo “bolševiko” var
do.

■Janonis nebuvo pirmoji Salo
mėja Neris, kuri metėsi po ko
jom atžygiuojančiam despotui. 
Jis, matomai, savo moraline nuo
jauta permatė, kas slypi Lenino

gas savo tikslams, visai nesirū
pindamas jo sveikata.

Ši‘’.me laikotarpyje Janonis 
-galutini apsisprendžia pašalinti 
save iš gyvųjų tarpo, ką liudija 
jo ne' aigtas eilėraštis: “Jau aš 
maniau, kad įkvėpimo ugnė ma
nyje ■ žgesusi seniai, kad jo at
šaką ’•elenai nubirę į tuščios sie
los bedugnę, ir kad tyliai... gruz
dės jausmų nuodėgeliai... (J. J. 
Raštai I tom., 30).

Iš to laikotarpio Janonis pa
liko keletą nebaigtų, eilėraščių, 
rašinių ir laiškų, blogai lankė 
Komiteto posėdžius,, nes rengė
si mi tin. šiame kritiškame mo
mente išryškėjo labai būdingas 
faktas, kurį aprašo savo atsimi
nimuose D. Budinas.

“1917 m, balandžio 3'(16) man 
(čia minima D. Tautkaitė, vėliau 
NKVD likviduota, VK) teko kar
tu su Janonių dalyvauti pasitin
kant V. Leniną Petrogrado Suo
mijos geležinkelio stotyje. Ja
nonis nepraleisdavo nė vieno mi
tingo, kuriame kalbėdavo V. Le-,pą; 
ninas. Balandžio mėn. pabaigo-1 taip pasaulio, to plataus dailaus menybių, kilusių iš aukštojo , ar.

tų. 
bė
PO . . . _ . . ..
kalba laisvai angliškai, kur reikia nuvežti?, „Paduodu 
adresą. Pažiūri ir sako: “Sėsk, Mister, Važiuojame”.

Jis lekia per didelę aikštę siauromis, kaip velnias, 
nešdamas dūšią į peklą. Vis ir skuba, net grįžta ir vėl 
lekia pirmyn, jie moka ir laimingai, išvažiuoja, nes.pa
žįsta. savo miesto gatves. Aš- net klausiu jį, kodėl; jis 
taip skubą ir mėtosi po siauras, gatves, o. nevažiuoja pla
čiomis gatvėmis. ■ ■' ’

At, sako: “Pone, vėlus laikas, visi žmonės skuba 
iš darbų namo. Centrinės gatvės užkimštos automobi
liais, todėl aš važiuoju,, siauromis, nes. greičiau jus. nu
vešiu i> Lituanus San. Casimir bažnyčią.

Aš tyliu. Sėdžiu ir žvalgausi. Aplinka nėra? žavėti
na, bet įdomi, nes visur seni rūmai, namai ir fabrikai. 
Taip netrukus privažiuoja, sustoja prie, vienos, bažny
čios klebonijos durų. Išlipu. Sumoku už atvežimą..3000 
lyrų ($3) ir einu prie didelių durų,.kurias atidaro bal
tais. rūbais vienuolė.. Einu į vidų. Ji, klausia, ar esu ame- 

_ ___r_____ ________ ____  rikietis. Aš sakau •— taip. Nekalba angliškai, bet vokiš- 
t ____ apduoti versmą, kuries paslaptį kai. Bet ji suprato, kad aš noriu apsistoti lietuvių-"vięšV

giliu protingu: žvilgsniu, niekuo- siturinčių; įdupksĄHį: ąj^ųoęĄlį^.l’prižadėj^ buvau saugoti, ir šian- būtyje. Dar-ji: paklausia, ar esu išanksto rezervavęs sau 
met nepagalvotumei kad būtų jie gimstabet, ; ’* 
gimęs bežemių vtriobelėję. Tary- tik t«ną. kur ’1

a..

hfctw Yprkp vąlstiįoje, /Ąamoroneck miestelyje įs- 
teiata*. klubas jauniems: vyrams ir moterims lavinti. 
Kiekvienas jaunas, žmogus privalo valdyti visus savo 
raumenis, kad safety reikalui esant ne tik gintis, bet 
besti, šokti, lipti. MąAstytis, ristis ir imtis su pavojin- 
g*is sutvėrimas. Paveksle-matome stipry jaunuolį, iš- 
matusi, į viršy lankstytis norinčią merginą. Jiedu pa
rodu weirinkusiems žmonėms, ką sveikas vyras ar mo- 
teris gali padaryti.

menybė, kuriai to meto gyveni-
‘mo rėmai per siauri” (t. p. 105).
' Jašinskas sugretino Janonį su
V. Kudirka: “kuris visame sa
vo žmogiškame trapume... yra
perregimas jo idealizmo didini-

♦ • T t -

gumas, jo kietumas tikslo sie-
j0 P^varumas darbe iki ąaugiausiaj. į§ vidurinio luomo, paprasta sakyti,, kad aš atsisa- 

yisisko issisėnųmp, uzsi aigan- geraį jr pląęįai išmokslintus, bei kąu, kad aš negaliu”.
cio ankstyva mir urn- ( . p., ) • turinčius; naujas.riejas iš pa-.Į; “Per kokius -40 metų prakti-

Peržyelgę Janonio grupines grindų periyąrkytL. visą, gyveni-. '
nuotraukas, kuriose jis išsiskiria mą. Aišku, žmogaus talentingu-
savo inteligentiška išvaizda ir mas nėra vien, kil^įigųjįįj ^ pa-

_-T.’ '..TU L. JT ’ ' _ / . < - - - : ‘

met nepagalvotumei, kad būtų jie gimsta,tolygiai liaudyje, bet

kuodamas žurnalizmą aš nieka
dos nepasidaviau reikalavimams'

dien tą negaliu daryti”
i . —--------- —

99

kambarį. Aš, sakaus. kad’ taip,, ji* žiūri į sąrašą, bet ne
randa mano pavardės. Tuomet aš prašau pašaukti, prel. 
A, Jonušą^ kuri tuojau pašaukė telefonu,, ir prelatas net
rukus atėjo. Susipažinome, nors-mudu-jau lO. metų, kaip

tai pareikšti. Savo priešmirtinį; Beržinių, triobelėje suranda. Ją- lės. sąlygoj pasį^iį. ir J . ij^jojį autorių.
eilėrašti, skirta jo mylimajai, nonio revoliucingumo ir talento .patekti; į istorij^gjisn^-PawW Esu dėkingas ’ naujieniečiams
“Avė, Vita, Moriturus te Salų-1 šaknis. Tai grubi-materialist!- tą; dirvą; - -_ -jj. Gudeliui ir J. Pronskui-: surirašinęjanię, ir pąsikęičiame? vienas SU; ahtrii; laiškais.
Sat!” baigė sekančiais posmais: imio aiškinimo, nę^ąmopę.; j — už parekamendavimą nia- J.fe mane .tuojau, nuveda.į. kleboniją, užveda į' 4^tą aukš-

Pirma laiko jaunas zustu, ne. Visos iki šiol mums.žinomos, didis talentas^- bet'jis nes, seno -žemaičio, teisininkui tąrin parodo-man nakvynės, kambarį. Visas viešbuiis. ir
Sn"Ju™?usavim ?S 2-' Bobertui^urstoyo anam klebonija paskendusi turistų, masėje, nes jų prilėkė iš

Su savim nešuos ir. meile buvo paruoštos ir vadovautos as- JJ/- amlum, nei UT Pra- P u*®* om a1j *1 viso pasaulio apie 500 lietuvių. Klebonijoje.-susipažinau
bilo i lietuvių tąutgj>ran£sę pąl- chel. Veikiai tų knyga uzsisa-K . . 2. , .f . k. T _ _ r

7 -y-™;— -Į SŪ! - < - - ■ .. —J - ---
suprantamas ■ti^ns-,'ikuriė s«nė skaičiau.

’ Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful

COLORTVSETS
į WHILE YOU EARN 6 V2 % to 7^/4 % ft.
r\ . ■'* * *’ . '' -r •W OUR SPECIAL ACCCXJHL

XL-100
■’A;~ <

55c•. J

aš

M

F.

>ri

.te

.*

as

1 lietuviu tąuto pranašę pal- chel. Veikiai tą knygą uzsisa-p. . . .. . . : . . . E . ... , /
todėl jis t^p:^štibkiai”yra kiau ir didžiai susidomėjęs per. bąjge^^IffiĮgų ^ffiaįąrĮ-įą^ą W,

__ , L______ ___ ;; jį kelis. Kartus esu.sutikęs šv. Kazimiera klebonijaje;pąs
ir besi&marsąvfr išmintį- iš* savoj; Pats ęsųr-gimęs ir augęs, že-- prel; J; Kučingf Los Angeles. Antrą ir daugiau susij^r 
.tautos - prą^ę^•■(4į^??iiito8i^inaitijojiri-. pažįstu keletą jos-1 žinau: prel. df. Jatulį, kun? Dielipinkaitį, prel. Marcin- 
;ipmanttkos;-WWM^.-p - -:-p- sioš valsčių, parapijų, kaimų,'^ prel Dabravolskį’ir kfc ’ ?

-^kų> pelkių ir| 1 ■ - « .
aręs daugelį' 

po- dįrvų ir,, išaręs kryžiuočių^ lieka, 
’ipia.- -pąg jr nežinomų žmonių kau-

LIETUVIŲ. SUSITIKIMAS ROMOJE

Susipažinau su. visais šv. Kazimiero, Kolegijos-kuni-

tiek. praktiškai, vigį. Jąnęnip krį- dirvų. Bais esu
tikai, analiįuę^ąmį j*“ ’ -21
etinį; r-—5 Ijąą. 1<; ue^muiuų ^muuiy. ».au- . . - . ... . ■ . .. . . . — . .
dėmesį'! jo susidūrimą; su so-. įjįs. .pą^esĮi meldęsis keliuose g2118’ vokietaitėm viėnuolėni; klienkais virtuvės peršo- 
cialistiniu*sąįįffižw^kMfeJtrau-> ^nkapūi^e,' prašydamas’ dier''nalu. Būtent: prel: Mincevičių, kun. dr. VI.'Dielininkal- 
kęs poetą f savo revoliucinį sū-. kaf| ^tėiktų. žinių, .kas .ten] tį,. ūkvedį, kun. Uabrayolsjęį klierikus: Škotijos lietirvį 

^kurlL Ąaiaidotas; kieno palaikai tea/Tomkų,. vilkaviškietį Sliesoraitį, Ant.?-Petrajiska. Išjtoii-
.•gimimo nebuvo‘ąpdovąno^jokio- P t S' pEnvn nA. . kraštų; suvažiavusius- susipažinau ir pažįstamų ra

inis originaliomis idėjomis-, tad -v.'. v z. dAu:?zVysk»- V. Brizgi, vysk..A. Deksnį,' min; Stasį Lože-
- T-. • _np.hirpin rasln. 'Nipknr-• • ■ v z

17” Diagonal COLOR

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

Or With $2,000
And your money grows to $2,283.06 in 4 
years.

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

Or With $10,000
And your.money grows to $10.691.09 in 
1V4 years.

19” Diagonal,COLOR, 
Rempte-ControL

$1,500
You can have this 19" RCA XL-100 
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.$2J 12.23 in.4. 
years.

Or With $5 j 000
And your money grows to $5,408.95 in 
2]& years.

<

r

■ t

OrWth $20,000
And your money grows to 

X$21,024.81 in T year.

Or With $10,000
And your money grows to $10,551.99 
in 114 years. 1 > K

OrWrth $20,000 Jp
And your money grows to
$20,890.22 in 1 yean

tty:

4. •• -4. V- i-į niaičiąi neturėjo rašto. Niekur ‘ 7; _ J ' I..
turėjo pasitenkinti savo, išmok- užna^-ta, kas anuose raitb J° Pom^ lr dU »unps, prelatui dr. P. Celiesių, Bal-
tų; iš knygų ininčiu niiograijo,- k liu^ palaidolaj< kūną,. B-Ra^žinską,. J. Tadarauskų, kun. prof. dr.,Ų; 
foms^DMieif tdlėntol o-Via-- ;kaul^ dirvos^, tniniją.“ Avižų... dek. V. Šarką< kum. dr; J. Vaišnorą, prof. Enr.
biau r genijai, skina kebą nau- Betr žemaičiV istoriją dar, Putvytę, p. K. Kleivą, kleb; A. Žąkaraušką, žUr'n.' Pi Kriš- 

' joins idėjoms^ rieiŠveppamai' s'uĮ (buvo• senųjų; žmonių pa- čiūną. dr. Br.- Shreifięldt, p. Armonięnę,x mokyt. Kre.i-
1 kurdami naujas išraiškos for-. sa^ose- Ir- W PAS^kų; niekas ne. 
'majšĮ - .1 v. ' |ūžrašė, Senieji- ijiirėį o? jų pa-

Kaip tik prie tokių' originalių, šakotos, istorijos^ tapo palaido- 
poetų priklauso Julius Janonis. drauge su kūnais.
'- ' s’an) '-' |--'Dabar dienos šviesą išvydo

. , _ . . ryte katakombų, ir, Šy. Povilo -bazilikos, lankymas. Vado7
—į šytojo Pechel. Kiek ten mums ,vauja j, vysk. A. Deksnys. Po . pietų laisvai laikas. į

j žemaičiams ir-lietuviams ne- - --
' '.girdėtų faktų paskelbta! •
‘ k Apie autorių Pechel yra to- ziavimo pradžia. 8.00, vai. Mišios Šv. Dorotėjos seserų 

. - J “Jls rašydamasĮ mokyklos koplyčioje bendrai visiems lietuviams. Mi-

Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST
n>jtt r»»m*n in account f«x of from your dAcxwty we deduct tM cost o* tM rfwn. but f** you Męrt p*V*

Mr it. pfcis you »n 9^ o<6W% to 7*%.on yovr M deposit, Fed*r^ iTQu^txxw require intenwt for

‘Žemaitijos istorija angliškai 
j ’ 7 i' '•-r- 'parašyta prancūzų kilmės ra-Reporteris atsisako

išduotrpaslaptis -girdėtų faktų paskelbta!

W ASHINGT.GNASį.* Citup-Į j^ja .pastaba: 
damas; JAV Konstitucijos. Pithj genealogijos bei istorijos srity,' 
mąjį Amęndmentą,-ii; -savof 40;se'per 50 metų, tapo didžiai) 
metų, žurnalistinę-praktiką GB?| gerbiamas visame pasaulyje.” 
TV reporteris. Daniel.-SchoiTc po j 
priesaika, pakartotinai, -atsisakė 
.Kongreso Etikos Komiteto, in
vest! gatorjams pasakyti,;kur, ir 
iš ko jis gavo,klasifikuptą (slap
tą) Astovų( Kūmų Intelligence 
komiteto raportą, kurį jis nu
siuntė Nėw Yorko šaVaitraščiui 
'‘Village Vdice” ir tew jį'paškekl

“Jis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
DCS JAIMES OFf tCC 
•A6* OAKTON ST<*FET
DCS PLAINES M*K>«S 60016
TFlf*>HONE 2®74>720

MAIN OFFICE: 6245 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO. ILLINOIS G0636 TELEPHONE: 475-7575

ALM«U OFHCC:
3CM WEST NO®tM AvfMUC 
CHICAGO. CLIMO»S MM7 
TELE>HON£ 40*4*12

E

vėnienę ir kt. z
; 1975 ŠV. METŲ PROGRAMA BUVO. TOKIĄ:.-; Ž

Birželio 28 d;, šeštadienį-91 Vai. ryto-šv. Mišios Sebas
tijono bazilikoje, laikomos J. E. vysk.. A. Ųeksnio, po jų

Birželio. 29 d., sekmadienį. Kunigu Vienybės šuva

p Komiteto-pirmini nk»»-JoHn J. 
Flint Jr. (D;, <»a.) viSif'vėl re
porteriui kalbėjo,' kfil Už' atsi
sakymą atsakyti j klausimą jis 
gali būti teisiamas ir^ttMtdzia- 
mas už; teismoįželdifn^j beV re-

Nūnai ašrr jį gerbiu, nes jis 
'ajpe njajio protėvių žemę pa-, 
'rašė tokius. istorinius.. faktus, 
lęųfiuos kili, istorikai sjėpe, nes, 
aniems., istorikams žemaičiai; 
hpvo. bąrharai, pagonys, nekut 
turingi, saracėnai, apie kuriuo^ 
nevertėjo-rąšyti-. Autorius aiš-’ 
kiai įrodo, kaip kitos tautos, iri 
net Lietuvos kunigaikščiai pasi 
savindavo. - žemaičių, nuopel
nus;

Knyga,kainuoja 7.95. gauna
ma Malteese Cross Press, P. O. 
Box 1102, Wilkes-Barre. Pa.

jei - jis ’pasakytų, i*' ktfT ra-l( 
portą, tai ■ .nukentėtų‘ Atletikos |- 
žmonės ir ių laisvo®; hwt£ttK>|.

t-1"'-’
“Ite to, išduoti >

duoti pate save,'savo karjerą ir •ijn-nYJ
visą savo gyvenimą. Tai-ne taip U. 1. SAVINOS BONV5

šioms vadovauja J. E. kardi Antonk) Samorė.

10.00 vai. Kun. Vienybės, suvažiavimo atidarymas. 
Vadovauja prel. J. Balkūnas. Paskaitą skaito^kūn. prcrf, 
P. Rubikauskas.

* ’ ' ' •” ’ “ ’ A ' * .-r tį
?" ; M*- k fr

16.00 vai. išvykstame iš Liet Kolegijos j Šy. Petro 
aikštę, šv. Tėvo Mlšįpmą. ,, ' *

Birželio 30 d;, pirmadienį: Kunigu Vienybės suva
žiavimo tęsinys, \ ( f

7:00 vai. šv. Jono bazilikoje liąterane Mišios su-J; 
E. vysk. P. Marcinkum, bendrai visiems lietuviams -t- 
kunigams ir pasauliečiams. Kita dienos dalis pasaulie
čiams laisva. ■ . , , . " ;

10:00 vai. Kum Vienybės suvažiavimo posėdžiai, 
paskaitą skaito prel; L. Tulabą. * < f |
•^Liepos ii d: antradieni.-Paąaulio "Lietuvių/ Katalikų , 
Bendrijos dieną ; f L .? ” ; ; *
. 7:00 vai. Marijoj Dužiojoje bazilikoje--(S.?Maria
Maggiore). Mišios, laikomos vysk. V. Brizgiom

(Bus daugiau)
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MYK. MAKSVYTIS

. Laimingai ir laiku , pasiekę (Jo, nes ji įvyks rytoj, o Union i 
anos pusės Union Pier pakran Pier pilnas vasarotojų, net' 
tęs, tuoj paaiškėjo, kad dėl kambarių negalima gauti, lai 
aukšto bangavimo ir dėl di- pasisekimas bus garantuotas, 
džiulių lūžtančių bangų, ku- Vakarui atėjus, taip ir {’vy
rios piktai ir su dideliu ošimu ko. Paėjo svečių pilna salė, 
ritos* viena paskui kitą, neįma nuotaika kuo geriausia, p. 
nonia nei į krantą sausiems iš Ąžuolo Stelmoko muzika kuo 
sikelti, ne/ svečius patogiai pri puikiausia, maištas išpąrduo-
imti ar išleisti. Todėl pasikėlė- tas, bare pritrūko gėrimų, Jo-, 
me inkarą ir nuplaukėme į ne terija pasisekusi, o svečiai, už 
seniai įrengta, netolimą-vos už sikrėtę kažkokia neaprašoma 
4 mylių, New Buffalo uostą, ir nepatariama .jūrininkiška 
kur. laivą pritvirtinę saugioje nuotaika, kurią gali pajusti tik 
vietoje, su iškviesta draugo ten dalyvavęs, linksminosi iki 
mašina atsidūrėme Union Pier vėlyvų valandų. Visi ir visos 
vasarvįętėje, kur mūsų kuopos ant s^vo pečių išnešė įvairius 
pareigūnai jau dirbo .prie pa- vakaro rengimo įsipareigoji-* 
ruošiamųjų vakarui daifoų. mus ir atliko savo pareigas

i
F
F

ruošiamųjų vakarui daibų.
Paaiškėjo, kad dauguma na pavizdingai ,ir darniai o pc^ ke 

rių buvo labai susirūpinę dėl lių dienų susirinkę ir viską 
būsimo vakaro pasisekimo,1 apskaičiavę, visi 
kadangi ką tik vykstanti ’V-ji kad šios kuopos 
Liet, šokių šventė per tą patį Į sididino.
.savaitgalį gali atitraukti dau- Sekanti diena, 
gumą sveči^. Be to visame į dienis, buvo irgi 
Union Pier kursavo blogos kai 
bos apie visišką nepasisekimą 
šokiu vakaro, kuris įvyko sa
vaitę prieš tai, nors buvo or
ganizuotas kilnios organizaci
jos ir geriems tikslams. Vieni 
sakė, kad buvo tik 20 svečių, 
o kiti kalbėjo, kad 30 — 40 da
lyvių. Visvien — ar tiek, art 
kiek daugiau mums būtų dide 
lis pralaimėjimas ir gėda prieš 
visuomenę bei kitas šaulių kuo 
pas, jei šį kartą 
maišą”

džiaugiamės, 
kasa vėl-pa-

-X 4
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Toliau nuplaukę Baltijos jūros žvejai naudodavo bures uostan grįžti. Paveiksle matome didelį lietu* 
viu žvejy laivą, prisikrovusį šviežios žuvies Ir prieš audrą skubantį į Klaipėdos uostą.

t. v. sekma-! metus su jUTJJ skautais,, STASYS JUšKeNAS 
banguota, to- bet >’ra laiP Pat ir geras admi- 

dėl svečius buvo galima v’ėžin nistratorius bei organizatorius, 
ti išplaukimams lux. « .
Buffalo uosto, bet už tai grįži- j aukščiausiom 
mui pirmadienį pasitaikė kuo jūi>ų skautijdje, kurias jis pui 
puikiausia diena, nes buvo šil kiai jau tada^ atliko. Nors n au
ta, ežeras ramus ir palankusJa Kuopos Valdyba susideda 
iš rytų pusės švelnus vėjelis.! Augiausiai iš seniau buv. V-
Už tai rekordiniu laiku laimiu 
gai pasiekieme Čikagos uos-

. . .,. . . . . . . . . . . . . JAV REGISTRUOTOS LB ATSTOVU
HL nes savo laiku buvo išrinktas

. . . . . . . . .  ' SUVAŽIAVIMAS

( l..iisi nesąmonė. Vieni lietuviai1 greito skridimo čempioną, stimo- 
: 11 u.’o atvykti ir šokių šventę at-i' kėdanii $l,20V. Karvelis vardu 
I daryti, gi kiti — tie patys lie- Į Big 
I tuviai ragina ją piketuoti.

Kažkas pastebėjo, kad tą kva-i 
!ą pikietavimą galėjęs organi
zuoti tik Draugo redaktorius 
Kviklys. Iš tikrų šaltinių teko 
patirti, kad šį pikietavimą orga
nizavo Wasingtone ar Los An-

i gėlės gyvenąs Kojelis.
Pranas Būdvytis sakė: kad jis 

Jaunimo peticijai surinkęs per 
45,000 parašų ir juos įteikęs 
Margučio vedėjui Petručiui. Pra
šė padėti jam sužinoti, kur tie 
parašai pasidėjo ir kas su jais 
padaryta.?

K. Rutkauskas iš Rockfordo 
širdingai dėkojo Marquette par
ko R. L. Bendruomenės pirmi
ninkui Bagdžiui ir Chicagos šau
liams už taip gausų dalyvavimą 
Rockforde. Rockfordiškiai rėmė 
ir rems R. L Bendruomenę.

Dr. Plioplys dar pastebėjo, 
kad ši bendruomenė neužims jo
kiais skaldymo veiksmais. Veiks 
bendrai su Altu bei Vliku. Dar 
keli smarkiai pasisakė dėl pikie- 
tavimo prezidentienės.

(Bus daugiau)

Bed yra antras greičiausias 
lenktynių čempionas Amerikoje. 
Bid Bed yra vaikaitis Belgijos 
čempiono karvelio Motta, k ūks 
Europos karve’iy lenktynių spo-r 
to parodose uždirbo $90,000.

Prancūzų simpatijos 
Lietuvai

J ta k i ngas prancūzų I a ik ras 
tis “Le Figai*/’ įsidėjo labai 
palankią recenziją naujos kny 
gos "Lituanie, Terre de Foi, 
Terre des Croix”, parašytos A. 
Martino. Laikrašti giria, kad 
veikalas perteikia faktus ir pa 
rodo lietuvių energiją ir ryžti n 
gumą. Pats laikraštis atskira
me straipsny pasakoja apie ve 
damą rusifikaciją Lietuvoje, 
apie lietuvių religingumą, apie 
Kalantos mirtį šaukiant laisvės 
Lietuvai, apie Lietuvos žmo
nių raštą Jungtinių Tautų sek
retoriui su 17,000 parašų, apie 
pogrindžio spaudą Lietuvoje.

pareigom liet

bos narių, tačiau jis sugebėjo kams kalama propaganda. Ta- 
visus išjudinti ir visus įkinky- vyzdžiui,^Žiugžda aiškina vai-

mi* v —j • v • • -t 4 . • • ti i savo srities darba Tattv vdjip< kams, koks buvęs baisus nepn- tą. Tokiu budu ir šioji 14-tou u 15,d'° sruiei> uaruą. jam ypač * • • i ,
J J i _____ • t . • - n .• i < Iri o T.ifttnvnia it* Iznlrc

Darbo Dienos ilgojo savaitga
lio Čikagos Jūrų šaulių tradi- 

;įkrisime į cine išvyka skersai ežerą nuė- 
Tačiau aš, -prisiminęs^ jo į šios Kuopos istoriją.

daug ir aktyviai-pagelbsti kuo 
pos vicepirmininkas V. Žiū
kus, kuris jau antroje kadenci 
joje eidamas šias pareigas, pa

tokias pat mintis, turėtas prieš Baigiant norisi patiekti kiekj sišventusiai jas atlieka. TaiproKias pat minus, inreias prieš naigiani norisi paueKu KieKi------------— ■>— -------- ; —1
14 metų ir dažnai per tuos ke- žinių apie dabartinį šios kuo-‘Pat 'ra Klemen-
lioliką metų iki šiol rengiant 
įvairius mūsų kuopos parengi
mus, kurie nė~vieną kartą nėra 
mums’ buvę nuostolingi, visus 
raminau iii įtikinėjau, kad tu
rėsime pasisekimą, nes visuo
menė mus remia, mus mėgsta, 
tai neapleis nė šį kartą. Tauti
nių Šokių šventei nei mes net- 
fugdome nei jie mums netrug reikaluose, nes veikė ir dirbo

Kolegija domisi Lietuva
Chicagos miesto W. Wright 

kolegija pakvietė kun. J. Pruns 
kj spalio įnėn. laikyti paskai
tą apie Lietuvą. Kolegija šiam 
reikalui pasiūlė savo vaizdi
nes priemones. Paskaitininką 
kolegijai rekomendavo Lietu
vos 
nė.

(Tęsinys) Irena Sekmokienė papasakojo,
t-.. . W . ... . kad ji su vyru ir mokytojaisDaugiausia nuvežtiems vai- „ .. . . , : ;Zailskais dare dideles pastangas, 

kad Vasario 16 gimnazija neuž
sidarytų, nes mokinių skaičiui 
sumažėjus Vokietijos -vyriausy
bė subsidijas galėjo nutraukti. 
Pastangos davė gerų vaisių. Jau 
14 vaikų išvyko į Vasario 16 
gimnaziją mokytis. 12 iš Ame
rikos, vienas iš Kanados ir vie
nas iš Venezuelos. Viskas buvo 
daroma R. L. Bendruomenės 
vardu. ♦

Jonas Vaičiūnas pastebėjo, 
kad ir Vasario 16 gimnazijos da-

ti

Golano aukštumose 
susitinka arabai

Izraelitai pasistengė atidary
Golano aukštumose sieną ir

leisti susitikti iš Sirijos atvyks 
tantiems arabams su likusiais 
Golano aukštumose giminėmis. 
Atvykstantieji iš Sirijos ara
bai yra buvę Druse vietovės 
gyventojai prieš 1967 m. karą.

Golano aukštumiį sienos ati 
darymas yra dar vienas kad ir 
nežymus žingsnis į kaimynų 
taiką ir gerą sugyvenimą, ku
ris praktikoje jau vykdomas 
Libano-Izraelio pasienyje, lei
džiant libaniečiams lankytis 
Izraelyje, kur Izraelio dakta
rai juos apžiūri ir suteikia me
dicinos pagalbą.

Izraelis neigia, kad giminių 
apsilankymas Golano aukštu
mose turi politinę reikšmę, bet 
visgi tai rodo, kad Sirijos-Iz- 
raelio įtampa m sumažėjusi.

gen. kons. J. Daužvardie-
klausomoje Lietuvoje ir koks 
dabar laimingas esant sovietų 
valdžiai gyvenimas. ' Tai yra 
vaikų nuteikimas prieš Lietuvai 
laivės . reikalavimą. Siunčiami 
vaikai’ yra daugumoje gautai 
ir ateitininkai. Apgailestavo, 
kad vaikai ir jų tėvai-jau garbi
na ok.. Lietuvos gyvenimą. Ža
dėjo dėl tų kursų smulkiau ir 
išsamiau 'spaudoje pasisakyti.

A. Juškėvičius pastebėjo, kad lis mokinių buvo nuvežti į ok. 
’jie būtinai nori mūsų vaikus lie- Lietuvą, į kažkokius “kursus”, 
tuvių kalbos mokyti. Tuo tarpu' Pranas Sekmokas paaiškino, kad 
pas save jau ir vaikų darželiuo-j tas vaikų išvežimas įvyko vasa- 
se įsakytarusų kalbą vaikus mo-; ros vaikų atostogų laiku ir be 
kyti. Tie : kursai tik okupanto 
propaganda mus skaldyti. Vie
nas vyras į ragino prašyti Alto ir 
Vliko vadovybės, kad tokias vai- 
Jcų“ek^ui^ijas”, į ok... Lietu
vą, griežtai .pasmerktų.

St. Grigaravičius siūlė vai
kus siųsti lietuvių kalbos,pasi
mokyti; į ’ Vasario 16 gimnaziją 
Vokietijoje;; Tai mažiau kainuo
sią ir tam tikrai bus lituanisti
niai dalykai dėstomi, be jokios 
mūsų naudai-’propagandos. Jam 
buvo garsiai?’paplota. ■

Runimas'- .apgailestavo,, kad 
Pavergtų tautų: savaitės demons- 
tręacijose. nedalyvavo skautai ir 
ateitininkai, j < ■ i

Ieškant užtarimo 
kaltinamiems

šiais rinkiminiais metais yra 
lengviau prieiti prie esamųjų 
ar ir busimųjų senatorių, kon 
gresmanų ir kitų įtakingų žmo 
nių. Kiekvienos kolonijos lie
tuviai yra prašomi juos konta
ktuoti ir prašyti jų pagalbos, 
kad būtų išlaisvinti kalėjimuo 
se, vergų darbo stovyklose lai
komi Lietuvos žmonės. Kaip 
žinome, paskutiniu metu, kal
tinant, kad jie dalyvavo “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro 
nikos” skleidime, buvo nuteis
ti P. Petronis, P. Plumpa, J. 
Stašaitis, V. Jaugelis, A. Pa iriu 
bavičius, N. Sadūnaitė, o taip 
pat Vilniuje nuteistas lietu
viams prielankumą rodęs S.

ALT Informacija

pos stovį ir numatomą veiklą. sas Vidžius-kuopos parengimų 
šį pavasarį praėjusiuose kuo- vądovas,
pos rinkimuose nauju šios kuo(^e^uvos’ kadangi gimė ir au- 

I go Urugvajuje; kruopščiai at
lieka savo pareigas,-; surasda
mas laiko dart ir vyčiams ir 
tautinių šokių grupei ir visai 
eilei kitų musų organizacijų. 
O šios kuopos iždininkas Vla
das Navickas, ilgametis šios 
kuopos narys, senas Balto vei
kėjas, jau per trumpą laiką pa 

' l.sirodė .i pareigingas kasininkas 
. .ir iš. .narių, mokesčius rųoka bei 

sugeba išreikalauti, kas ir yra 
bene pagrindinė sunkenybė 
kiekviename klube, kuopoje 
ar iš viso organizacijoje. Per 
tą trumpą laiką į kuopą įsijun 
gė apie 30 asmenų, kurių dalis 
yra grįžę senieji nubyrėję na
riai, norintieji dabar suakty
vėti, o kita dalis visai nauji 
kandidatai. Neužilgo yra nu
matyta kuopos narių ir svečių 

tišvyka prie ežerėlio, o rudenį 
rengiamas Plaukiojimo Sezo
no Uždarymo Balius, kuris 
įvyks š/m. lapkr. mėn. 13 d., 
Vyčių Salėje ir kur mūsų na
riai bei narės maloniai svečius 
pasitiks bei aptarnaus. Tad sa-

pos pirmininku tapo išrink
tas plačiai mūsų visuomenėje 
žinomas ramovėnas ir visuo
menininkas Edmundas Ven- 
gianskas. Jis yra ne tik nepa
keičiamas žinovas jūriniuose

COSMOS PARCELS EXPRESS
i CORPORATION

r. .; Licensed by VNESHPOSYLTORG
-- - Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 
įr tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

' DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

7 ' - - .7 ? f ' ' : . ■ ■ - ' ' ■

F -?;.'; ; GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. -s
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTAJTYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį Įvairių aukš

tos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-ves)
FLOOR 21st.

NEW YORK, N. Y. 10022. 
Tel: (212) 758-H50/1

• APPLE-VALLEY, Minn. 55124
• NEW YORK, N. Y. 10003
• NEW YORK, N. Y. 10011
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vadovas, kuris net nematęs

kome visiems-iki pasimatymo 
vėl pas mus, o už parodytą da
bartinę paramą-visiems ir vi
soms —^Čikagos Jūrų šaulių 
Kuopa lieka giliai dėkinga.

SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-tos) ■ ; “
• 254-8500

PARDUODAME VI- 
PRIEMIESCIUS IR

MEMBER TAIP PATRELO SUS CHICAGOS
** miestų JAV-SE PER RELO

MES

—. — s 7’000 
ity KcloeafiGa Semct

KNYGOS ANGLŲ KALBA •
J. JasminM, A KISS IN THE DARK. Pikantišką ir intymiu nuotykiu 

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

Dr. Juozas B. Konžius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senąją amžių iki pokario metą. Vidutinio formato. 142 
psl., kainuoja $2.00. - ?

Dr. Juozas B. Končių*, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija- 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4 00.

Dauguma šią knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
pinigine perlaida. „ ' •'

1739 South Hoisted Street, Chicago, HL 60608

;>

gimnazijos vadovybės . žinios. 
Gimnazijos direktorius Natke
vičius pasakęs, kad daugiau to
kių reiškinių nepasikartosią. 
^-Timimas ^pasipiktinęs _ papa- 
sakojor kad. per tautinių šokių 
repeticiją buvo dalinami lape
liai, raginantieji pįkietuoti pre-

KARVELIOKAINA $l,20(T
STOW, Ohio__ Richard Mur

phy su dviem kompanionais nu-
zidentienę. Anot jo, tai buvo pirko vieną karvelį (balandį) Kovalev.

pas mus
Taupykite dabar MtamaTsnc j

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 įsl-

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos

sumos ir

neša

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

TEL. 421-3070įsteigta 1923 metais

Įstaigom pietuose kiemas automobiliams pastatytL
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sutiko išklausyti rusę reikalavimų, bet Brpzin^ku vis 
dėlto jiems neatidavė. Turkai komunistus pažįsta, ban- | 
do su jais taikiai sugyventi, bet nuolaidų jiems nedaro. . 

.'Turkai Bražinskų ne tik neišdavė, bet juos dabojo, kad 
j rusai jų nepagrobtų. Turkų duotu žodžiu galima pasiti- 
įkėti.

Galų gale buvo gautas leidimas Bražinskams apsi- 
I gyventi Venecueloje. Lietuviai apsidžiaugė, kad Pietų 
Į Amerikoje atsirado viena valstybė, supratusi lietuvių 
kovotojų būklę, leido jiems ne tik laisvai Venecueloje ap
sigyventi, bet ten dirbti ir ateitį sukurti. Apie Bražins
kus nieko daugiau negirdėjome. Manėme, kad jie prisi-1 
taikys prie Venecuelos gyvenimo ir įsikurs, kaip dauge-v 
lis lietuvių ten' įsikūrė.

Bet Bražinskams likimas kitaip lėmė. Jie. buvo 
dėkingi Venecuelai už suteiktą teisę atvykti į kraš
tą ir susipažinti su ten esančiais lietuviais, bet juos trau
kė šiaurės Amerika. Visus Amerikos lietuvius nustebi
no Boston Globe pranešimas, kad Pranas ir Algirdas 
Bražinskai, ne tik Amerikoje, bet yra Bostono kalėjime. 
Ten juos padėjo Bostono komisijonierius, tvarkąs užsie-.

Lietuvos nepriklausomybės laikais Ukmergės mergaičių amatų mokykla, pastatyta 1940 ’m.

Bražinskų odisėja
Homeras, didysis graikų poetas, rašęs ir dainavęs 

prieš pustrečio tūkstančio metų parašė Odisėjaus kelio
nių giesmę. Tą giesmę graikai dar ir šiandien skaito 
ir gieda. Odisėją skaito visas pasaulis. Geriausi litera
tai Homerui davė poetų karaliaus titulą. Jie pripažįsta, 
kad Homeras buvo pats didžiausias poetas, aiškiausiai 
aprašęs pačią pavojingiausią kelionę, kurią bet koks 
žmogus iki to meto yra atlikęs.

Jeigu Bražinskai aprašytų savo keliones, tų kelio
nių nuotykius ir plačiau apsistotų ties tų kelionių išgy
venimais, tai turėtume pačią didžiausią odisėją, kurią 
bet kas galėjo pakelti ir išgyventi. Bražinskai turi būti 
drąsūs ir greitai galvojantieji vyrai. Pačioje Lietuvoje 
okupanto jie buvo kankinami ir persekiojami. Plačioje 
sovietų imperijoje jiems teko sunkiai dirbti, kad galėtų 
apsirengti ir pavalgyti. Jiems rūpėjo ne tiktai savo šei
mos reikalai, bet jie rūpinosi ir pavergtos Lietuvos rei
kalais. O kai iš Dzūkijos buvo išsiųsti į Kaukazo kalnus, 
tai pradėjo planuoti, kaip iš tos vergijos ištrūkti. Juos 
turėjo paveikti kalnų arai, kurie nekreipė dėmesio į stro 
piai saugojamas sienas ir padanges.

Darbas buvo sunkus ir pavojingas. Savaitėmis prie 
jo teko ruoštis ir ryžtis vykdyti. Bet Bražinskai buvo 
ne tik geri planuotojai, jie buvo 'drąsūs planų vykdyto
jai Ne vienas rasas ar rusų pavergtas vyras svajojo apie 
kelionę į užsienį, bet nei vienam nepavyko pabėgti. Bra
žinskai suplanavo, smulkmenas apgalvojo, kelionei pasi
ruošė ir išskrido. Išskrido iš sovietų kalėjimo pačių ru
sų arba jų vergų statytu lėktuvu. Tai buvo pati didžiau- 
siji sensącija ne tik sovietų valdžia sluoksniuose, bet ir 
visoje sovietų imperijoje. Bražinskams pabėgus, sovie
tų valdžia nutarė netylėti. Vilniuje, Kaune, Vievyje ir 
kitose vietose jie pradėjo organizuoti mitingus, kuriuo
se buvo smerkiami Bražinskai, sovietų lėktuvu pabėgę 
iš sovietų policijos, kariuomenes ir teismų nagų. Tur
kai, patyrę apie Bražinskų žygdarbi, pasveikino Bra
žinskus, sugebėjusius rusams parodyti ginklo vamzdį 
ir Įsakyti klausyti, pasveikino du drąsius lietuvius ir 
davė Bražinskams tremtinio teises. Turkai, Sovietų Są
jungos kaimynai, nenorėjo pyktis su piktais žmonėmis,

niečių reikalus.
Teko nustatyti, kad su Bostonan! patekusiais Bra-’ 

zinskais sužinojo Amerikos Lietuvių Tarybos ir VLIKb 
atstovai. Jie parūpino abiem Bražinskams reikalingus 
užstatus. Manoma, kad šiomis’ dienomis jiedu jau bus 
laisvi ir galės ne tik Bostone apsigyventi, bet ir į kitas 
Amerikos lietuvių kolonijas nuvažiuoti. Paskutiniai pra-; 
nešimai iš Washingtono sako, kad jų byla apie nelegalų 
įvažiavimą į Ameriką bus svarstoma spalio viduryje.- 
Turime turėti vilties, kad jiems bus leista apsigyventi 
Amerikoje. Tuo tarpu pasitikėkime atsakingų organi
zacijų paimta iniciatyva, turėkime vilties,-kad jie pajėgs 
tinkamai padėti Bražinskams. Jeigu bus reikalinga pa
galba, tai tegu mūsų organizacijų pareigūnai mums pa
sako. ’ - /■' -

Visi norėtume pamatyti ir užgirsti Bražinskus. ži-; 
•nome, -kad jie jau seniai iš Lietuvos, bet -mes taip žino-: 
me, kad jie rasų pavergtą Lietuvą geriau pažįsta, ne
gu kiti iš Lietuvos išvažiavusieji žmonės. Bražinskai bu-, 
vo kovotojai. Jie priešinosi okupantui nuo pirmos sovie-. 
tų kariuomenės įsiveržimo dienos. Jie žino, kad lietuviai 
yra žiauriau išnaudojami,, negu , pačiais sunkiausiais 
lenkiškos vergijos arba caro okupacijos laikais. Ant sa
vo kailio jie patyrė okupanto kertamus smūgius,, kai 
buvo teisiami ir siunčiami ne tik ,į vietos -kalėjimus, bet 
ir į Rusijos šiaurę prievartos darbams. .. . < U

Sovietų policija ir vyriausybė leido dideles sumas 
pinigų Bražinskams gražinti -į Sovietų Sąjungą, nes ži-* 
nojo, kad pačioje Lietuvoje Bražinskai buvo ne vieni. 
Kartu su Bražinskais bendradarbiavo didokas/ jų drau
gų skaičius. Prieš okupantą nukreiptoje kovoję dalyvau-’ 
ja visa pavergta Lietuva. .. .. .. ■

Mes norime, kad Bražinskai papasakotų ir -parašy
tų apie savo odisėją. Mes girdėjome 'apie ju žygdarbius,; 
bet taip pat norime pažinti jėgas, kurios juos štūmė- 
tiems žygiams, žinome, kad jaunasis Bražinskas turi- 
poetinių polėkių ir nevengia plunksnos į rankas paimti.1 
Norėtume, kad jis visus savo išgyvenimus išdėstytų kny-1 
goję, kurią ne tik mes, bet ir ateinančios kartos noriai
skaitys. Mums taip pat rūpi, kad Bražinskai išdėstytų sutaria, kaip geriau tą pagalbą teikti. Atsiranda ir tu
šavo'nuomonę apie tolimesnę lietuviu kovą už gimtinio kių, kurie mano, kad, vietoj kovos, su okupantu reikia 
savo krašto laisvę. Amerikos lietuvių dauguma yfa pa-^tartis ir prie’ jo prisitaikyti... kad jis galėtų pavergtuo- 
siryžusi padėti rasų pavergtiems taūtiečiams, bet ne visi siūs dar labiau išnaudoti. i

A. ZUJUS “Daug smalsuolių žiūrėjo pro 
langUs”.

“Karininkai turėjo įvairius 
laipsnius”. “Reikia dar visus 

Mūsų atžalynas neskiria žo- Terminas : -šių metų gruodžio Į namų ruošos darbUs atlikti”, 
džių “patikti” ir “mėgti” — tai f 31 diena. “Bernai gaudė žalčiUs”. “Suda

vė su galvAjsieną”.
Na, visų mūsų kirčiavimo klai

dų, kaip sakoma, į jaučio odą ne- , 
sutalpinsi! žinoma; kirčiuoja
ma visaip, ir dėl'kirčių ginčytis 
neapsimoka, net, gal ir nepro
tinga, bet vis dėlto...

dovanotina. Vaikai ir jaunuoliai 
nuolat sako ir rašo: man patin
ka (arba nepatinką) eiti į litua
nistinę mokyklą, man patinka 
čiuožti, man patinka skaityti, 
man patinka žaisti,., ‘čia, aišku,.

Bet : man patinka gražios mer
gaitės (aš mėgstu skambėtų čia 
šiek tiek, na, įterpkime prancū-’1 
ziską .žodį .— trivole) ; man ne
patinka jo elgesys; man nepa
tinka ligonio išvaizda (prasme: 
aš susirūpinęs ligonio stoviu) 
ir t. 't. :

J. VENCLOVA

Senovės graikai, giruliai ir getitai 
ir jų ryšys su lietuviais

SENOVĖS GRAIKAI

Prof. H. Rowlinson (108-2) pastebėjimu, getitų Mi- 
fanijos karalystėj buvo garbinami senovės indų die
vai (Indm. Ašvins ir kiti), reiškia, getitai, prieš išsis
kiriant, turėję gyvent kaiminystėj su indais, o indų 
protėvynė buvusi rytinių galindų teritorijoj prie Mas
kvos (plačiau šiuo klausimu J. Venclovos “Apie seno
vės indus ir jų giminystę su lietuviais”, 1975 m.).

Garsusis arijų bei indoeuropiečių proislrės žinovas 
prof. G. Poisson (102-162) nurodė, jog getitų protėvy
nė buvusi senųjų trakų žemėj. Istorijos tėvas Herodo
tus (IV, 93) liudija: “Getai yra narsingiausi iš trakų”. 
I)r. C. Kephart (62-275) byloja: “This name (Gethe) 
dates in history from very early... Tanausis king of the1 
Getae about 1323-1290 B. C. after defeating the Egip- 
tians (king of Egyptians Sesostris) who had attacked 
them on the Dniepr River, returned and conquered of 
wcsten Asia”. Vadinasi, getai tuo laiku gyveno prie 
Dniepro upės.

Dabar, visa susumavus, kas aukščiau išdėstyta, gan 
naši išvada, jog getitų protėvynė buvusi prie Dniepro 
kaiminystėj su senovės galindais.

Apie getitų rasę
Istorikas E. Meyer (86-12) aiškiai pabrėžė, jog ge- 

fitai savo fizinėmis ypatybėmis griežtai skiriasi nuo 
semitu Dr. C. Gumey (10-213), pasirėmęs kaukuolių

Ir užsigardavimui!
“Romoje priskaitoma apie du 

šimtai penkiasdešimt tūkstan
čių bedarbių”. “Mūšio lauke li
ko apie keturi Šimtai nukautų”.

Skaitvardžių linksniuoti visai 
niekas nemoka (net. ir lituanis
tai dažnai padaro klaidų!).

.. nuo> P° — Priev sykį kalbėta, -bet žinau, kad kaž
kas kažkur ne visai sklandžiai 
vyko-ir-klausėjas pasakė: “Taigi, 
matyt, pas jus vyko pagal “lie
tuvišką” patarlę: -kairė -nežino, 
•ką dešinė daro”. Nepasitikėda
mas savimi, atsiverčiau -Evan-

Nebeatsimenu, apie ką buvo

linksniai; tad .pats pavadinimas, 
reikalauja linksniavimo’ Todėl:,

“Romoje priskaitoma apie du. 
šimtus (jei nenorite dviskaitos!) 
ir t. t.” “...liko apie, keturis šim
tus”... “Iš penki -šimtai septy
niasdešimt aštuonių sportininkų, .geliją ir jsitikinau, kad vis ‘del- 
■buvo apie devyniasdešimt penki to nesuklydau: tai buvo me lie- 
liėtuviai”...

Turi būti:
“Iš penkių šimtų septynias

dešimt aštuonių sportininkų bu
vo apie devyniasdešimt penkis 
lietuvius”. Deriname ne Su “bu- 
vo”, o su “apie”! Sutinku: sa- 

studen- «* kinys vis dar skamba nekaip...’ *• . — . - - --

Pabaigai uždavinys (juk ma
tematikas negali išsiversti be 
uždavinių, ypač be tų, kuriuos 
■dabar su reikalu ir be reikalo 
vadiname problemomis? O kur 
dingo.uždaviniai, vargai, rūpes
čiai?)/ Taigi, uždavinys

Kadaise Ravensburgo Lietu- 
vių gimnazijos mokiniams (tik
rai, mokiniams, o nė..._____
tams!) mūsų dainius Bernar-lBet juk, galima “skambėjimą 
das Brazdžionis pasiūė sudary-! pagerinti pasakykite, kad ‘^Ki
ti lietuviškų bendrinių triraidžių 
daiktavardžių sąrašą, pavyz
džiui, ’šitokių: ėda, yla.;.

Pamėginkite rasti dvylika ir 
gausite, iš manęs, kaip kad ša- į “Sveikinu kolegEs ’ ir kole- 
kydavo Marijampolėje, o, gal ir, gUs!” (Didžiosios raidės) rodo 
dar kur kitur, gručko -medalį! kirčiuojamus skiemenis!).

tuviška. patarlė, o Kristaus žo
džiai...

vo maždaug devyniasdešimt 
penki lietuviai 1”

Laiko tėkmėje Ihe tėkmėje!) 
linkiu sėkmės z(hfe -sėkmės!) Gri
siems skaitytojams!

Pasipiktinusieji tegu atsikSr- 
ta pasiginčija (ne pasiginčyja’!) 
ir atkeršija (ne atkeršyja!), o 
kiti tegu pagiria (ne pagyria!) I

(Pabaiga)

Yra tekę išgirsti:. PR IEŠ 10 0 METŲ
PHILADELPHIA. — Prieš 

Šimtą metų, švenčiant Jungtinių 
Valstybių-nepriklausomybės pir
mojo šimtmečio sukaktuves 
šimtmečio paroda (1876 metų U. 
S. Centennial Exhibition) už
pildė 249 pastatus ir užėmė 
Fairmont parke 285 akrus plo
to.

tyrinėjimo duomenimis Analijoj, nustatė, .jog getitai 
pailgagalviai.

Getitų religija

Getitai, kaip visi indoeuropiečiai, garbinę gamtos 
jėgas: saulę, mėnulį, žvaigždes ir t. t. Bene vyriausias 
jų dievas buvo «Perkūnas (Parkun), kuris buvo oro ir 
audrų diev&s. Jo žmona buvo saulės deivė Arinna, 
kaip “karalienė 'Gėtitų :krašto, dangaus ir žemės val
dovė, karalių globėja”.

Istorikas V. Zamorovskis (155-213) išvardija: “Per 
kūnas dievas... jb pati saulės deivė... Augalijos die
vas Telifanas... Vyriškos jėgos dievas Inaras, ugnies 
dievas Agnis, vartų dievas Apulunas, .lajas (kelio
nės) .

Jie tunėjo savo ’šventoves Lilvanis ir "kitur, o 'taip 
pat savo šventes, kur švęsdavę su procesijomis, daly
vaujant gausiam skaičiui kunigų ir vaidilučių. Jie la
bai tikėję į burtus.

Getitų gyvenimo būdas
Ir getitai reiškėsi savo patriachaline visuomenės 

santvarka, kur šeimos prekyj buvo-tėvas su aukščiau
sia galia. Valstybės galva buvo karalius, kuris buvo ir 
vyriausias kariuomenės vadas, o taip pat atlikinėjęs ir 
religines funkcijas kaip kunigas. Prie karaliaus buvo 
valstybės taryba (tulija), susidedanti iš karaliaus sū
nų, žymesnių giminių ir įtakingiausių asmenų. 0 po 
to buvo vadinamas tautos seimas “pankus”. Apie vi
durį antro tūkstanmečio prieš Kristų karalius Telipi- 
nas koodifikavo konstituciniu būdu “tulijos” ir “pan
kus” teises ir kitus pertvarkimus padarė.

Vyrai dirbo žemę, augindami kviečius, -miežius, o 
taip pat gyvulius ypač mėgo auginti arklius. Moterys

■daugiausia- užsiėmiaėjo verpimu ir bendrai drabužių 
gaminimu.

Getitai mėgo muzikų ir dainas. Turėjo net specia
ls karo dainas. Yra žinome iš vidurio antro tūkstan
čio petitų karinė daina “Nesąs vasius”.

4 GETITŲ KALBA
Apie getitp kalbą kalbininkas prof. J. Puhvel (H. 

Birnbaum “Aiicient Indo-European Dialects”, 1966, 
238) rašė: “That” Hieroglyphic Hittites” is in reality 
dialectai form of Luvian (“East” or “Late” Luvian) 
and Lycian is its latter-day West Luwian descendant”. 
Mokytojas -A. Ryliškis (Pragmentai iš praeities miglų, 
1974 m., 317) nurodė: “Armėnų istorikas prof. Tuma- 
niartį kalbėjo, kad graikai lietuvius vadino lųviais7.

Kad getitų kalba yra gimininga su lietuvių kalba,, 
konstatavo žymus 'amerikietis kalbininkas prof. G. 
Ford (Three Articles on Old Lithuanian, 1968). Tad 
aišktuno dėlei patieksime šiek tiek getitų kalbos žo
džių, "kurie ne tik panašiai rašomi, bet turi 'tų pačią 
reikšmę, kaip lietuvių kalboj: prof. E. Sturtevant “A 
Comparative Grammar of fhe Hittite "Language”: Ge
titų anis-lietuvių anas, gęt sankunis-lieL kunigas, atas- 
tėtis, Tnelit-medus, vara-ginti, varyti, nevas- -naujas, 
mala-Tnalti. <

IL Birnbaum “Ancient Indo-European Dialects”,. 
1966 TO.: ^Getitų ed-lietuvių <esh", get melif-dict. medūs, 
eszi-esti, tati-tėtis, pede-pėda. ' -

JJ Galays “Tarente des languos Hittite et JJIhua- 
nienne et la prehistoire”: Getitų anszi-hetuviu^ aušta, 
ta-tu, ?esmi-csmi, edri-edrus, eshru-ašara, - bai as-aras, 
jugart-jungas, suwa-šuo, uppa-upė.

. GETITŲ ASMENŲ VARDAI
Aiškiau nurodo getitų asmenų vardai, čia "kalbi

ninkas dr. T, Thuriston (Lith. Days, 1962, I Hr.) kons
tatavo: “Moreover, the morphology of the Lithuanian 
language definitely proves that the ruling class or 
kings of the ancient Hittite (Getitis) notion have tstft-. 
names similar to Lithuanian surnames”.

Tad išvardinsime keliasdešintts getitų vardų: Prof. 
E. Cavaignac “Les Hittites”: Karaliai: Labarnas, Zi- 
dantas, Aptilis, Mursilis, Aminas, Artama, Subiliumas, 
Bijasilis, Kukulis, Tavagalavas, Arnu Vandas, Šandana- 
jas.

Prtrf. M. Vfeyra “Hittite Art”: Araras (karalius), 
Kamanas (karalius), Sulumelis (karalius), Rūta (d^- 
vė), Maradas "(princas), Kuvaramis (karalius), Wafr- 
balava (karalius), Armuwandas (karalius), Asitawan- 
das (karalius), Indrimis (karalius), Sangara (karu
lius), Labarna (karalius).

Prof. drt J. 'Garstang “The Hittite Empfrė”; Vadtt- 
vatas (karalius), Inarag, SuhiliUmas (karalius), At- 
naudas (karatius), Mtitulis '(karalius), Hutušitiš 
ralius), Duodalia (karalius), Sarduris, Anilis.

‘Getitų vietų ir sričių vardai ' - J

Panašiai galima pasakyti ir apie jų vie’tovsrcKiUs 
su sričių vardais.

Mes &a patieksime kiek didesnį skaičių 'gdtitų •vie
tovardžių su sričių pavadinimais: prof. E Gavaignat 
“Ix-s Hittites’*: 'Pridėtame! žemėlapy: -Gflitttivtras 
(miestas), ingalava (miestas), Palanga ’(miestas), 1TO- 

vatmva (mieštas), Ankuva (miestas), Rcryte ^adesttisl, 
Arvad'(miegtas-), Rgin (miestas),-.Vikraa-<sritis), Aste- 
■va ’(sritis), Tavagalava (sritisj.’

(Bus daugiau) 
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ALGIRDAS VYTAUTAS VALEIŠA
Baigęs gimnaziją, 1938 

tais pradėjo studijuoti 
tais pradėjo studijuoti 
versite te.

liu pasisekimu praėjo Naujie- 
įną vasaros piknikas ir imgsėjo

me. 
teisė 
teisę
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6449 So. Pulaski Rd. (Crewford

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Vriuna Ligonius pagal susilaruna.

L i neatsiliepia, skambinti 374-8004

Pirmojo Pasaulinio Karo me 
tu abu Valeišai-pateko į Rusi
jos gilumą ir net Sibirą. Sibi
re, Omske, .1920 metą birželio 
6 dieną gimė Algirdas Vytau- 

jtas Valeiša. Tėvas, taip, pat Al 
girdas, 1903 metais buvo gimęs | 
Švenčionyse, o motina Aleksan-

I dra Masiulytė buvo kilusi nuo Adomavičius pranešėjog
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Wastchastar Community klinikos 
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dabar Šv. M.M. Bažnyčioj esant 
Karas ėjo prie pabaigos, o procesijai ir pamaldoms vėliau 

komunistų pradėtas pertvers-Įabslankys ir daugiau, gi tuo tar 
nias pradėjo siekti pačias toli-jpu turime pirmą kartą aplan- 
miausias Rusijos vietas. Vos kusią mus Lietuvoj buvusią: mo 
gimusį mažą Algirduką, tėvai Rytoją, savo apylinkėje garsė- 
atsivežė į Kauną. Kurį laiką jusią kaip gražiabalsę damin- 
tėvai pagyvenę Kaune, persike Ireną Ruseckrenę; Ji mums 
lė į Vilnių, kur jiedu turėjo padainuos.
šiek tiek nejudomo turto. Len-Į Ponia Ruseckienė padainavo 
kams okupavus Vilnių, buvo keturias liaudies dainas savo 
pravestas potvarkis, kuris vals kaku visiems sužadindama pa- 
tybei paimdavo nuosavybes, kilių nuotaiką. Ją atlydėjęs Juo

12 d. taip pal rudeninis. Atsi-i FRANE§IMAI 
lankiusi ų naujiemecių buvo
gausiai susirinkę Polonia Gro- • ~ ” ■ --------- - — . ---------
ve sodą. Kalbėjosi, vaišinosi ir' A™“*“ Lietuvio- PaAal 
daugelis džiaugėsi susitikę se- 

rnai> matytus- pažįstamus, čia 
matėsi ir daug žinomesnių 
mūs visuomenininkų, kaip: 
dr. Leonas Kriaučeliūnas, Jo
bus Evans J. Jasaitis, T. Bljns- 
trubas su ponia, G. Lazauskas 
J. Valaitis, L Serapinas, Regis,

SUS1K1NK1MV ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI K PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Išmintingieji supras*. — D*n. 12:10. ,

Brangūs broliai. Dievas leido mums gėrėtis stebėtinais dalykais. Dievopos Klubo poatostoginis narių susi-1
rinkimas įvyks sekmadienį, rugsėjo malonei padedant mes susipažinom su daugeliu dalykų, kurie mūsų tėvams 

ŠalSŽEoilVav?i^r£ii bUV0 Mea sužinojom kas yra tikroji bažnyčia ir kad jai susivie-

kviečiami atsilankyti, nes yra svar
bių reikalų. Bus ir vaisęs.

Rosė Didžgalvienė, rašt.

nįjus su Kristumi jo karalystėje, ateis pažadėtasis “visu žemės tautų palai
minimas44. Mes matome išpranašautąjį “bėginėjimą šen ir ten ir žinojimo 
padaugėjimą’*. Toliau pranašo pasakyta, kad bus didelis tautų ‘‘suspaudi
mas" ir kad “išmintingieji supras”. O iš kur tas jų supratimas? Jų suprati
mas arba išmanymas ateina j juos nuo dieviškosios išminties, kurios jie 
gauna nuolankiai priimdami Dievo žodį. Šventąjį Raštą, kuris buvo parašy
tas jų pamokymui ir suteikimui jiems tikrosios išminties.

Visi-žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra rr.L

jeigu savininkai nepasirodyda 
vo.

Europos bendrosios rinkos žino- ' 
vai randa, kad gamybos našumas ' 
nėra jau toks didelis, koks jis IL . . . |i TiM ZJiTV, mb rnim* yn mun ir jLicitTien^. įtur yra n~.r*
buvo pereitu metų pabaigoje ir;rusUII? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausita 
šių metų pradžioje. Be to, Eu- į n«mok»m*l. Rašykit*:

Matėsi ic iš toliau atvyku- sausros pasekmės, kokios 
-šią, kaip — Kalifornijos, New šimtmečiais nebuvo, tepasirodys 
Yorko, AViskansinu, Indianos i netolimoje ateityje, gal ateinan
ti-iš-kitur. ‘ čiais metais. A
i Jaunimas ij» mėgėjai sma- 
giai prie geros muzikos pasi
šoko. Buvo ir i
Savo nuotaika piknikas primi
nė buvusias nepriklausomoj 
Lietuvoj gegužines. Tik ten iš 
tolimesnių apylinkių suvaži ir
davo arkliais, o čia nuosavais 
automobiliais ir miesto auto
busais. Atsilankę Naujienoms 
dėkingi už suteiktas malonias 
pramogas. ® •

Vasara baigiasi. Papramo
gauti ir pasigėrėti kultūriniais' 
renginiais, greit rinksimės sa
lėse. Kaip kitais metais, taip ir 
šiais dar tikimės susitikti ir 
Naujienų baliuje. P. Vn.

su ponia, čiurinskas ir kiti.

zas Baliūnas su žmona Sofija 
gražiai pritarė jos dviem dai-f 
nom. Negalėjo atsilaikyti nei 
klausovai, nepatraukdami kar
tu paskutinę dainą.
Dr. Adomavičius pranešė, jog 

šiandieną švenčiama dviguba 
šventė: Šv. M. M. Gimimo ir 
Tautos Šventė. Mųsų uždavinys 

_________ i gėriui ki
tam. Turime gyventi vienybė
je, vienas kitam padėdami.
' Jonas Ramoška sugiedojo—

Nuo 1925 (metų Algirdas, gy 
vendamas Vilniuje kartu su 
tėvais, pradėjo lankyti Dr. Jo
no Basanavičiaus vardo mo
kyklą. Tos mokyklos vedėja 
buvo panelė Tamulevičiūtė, 
vėliau tapusi Ancevičiene.

šioje mokykloje viešpatavo 
labai meniška nuotaika. Be

[įvairių meno, darbų, mokyklo
je labai plačiai buvo rūpina- “ApsaugokAukščiausiastą my- 
masi vaidybos-menu. Kiekvie-|Jimąšair ir t<Marija Marija 

įną metą mokykloje buvo vai- skačiausia LeUja”... Vėliau pa. 
i dinami įvairūs gerų meniniu-J ^ajIiavo keturjas patriotiš
kų veikalai. Algirdas nuo ma- ,nes dainas. Dainų intarpais Vin 
žens dalyvavo vaidyboje, o kai Kuliešius skaitė savo poezi- 
įstraukė, tai vadindavo pagrinjjos kūrinus "‘Lietuva mus šau- 
diniūs veikalo - vaidmenis.

Baigęs Basanavičiaus mokyk 
lą, Algirdas įstojo į Vilniuje 
buvusią Vytauto Didžiojo lie
tuvių gimnaziją, kurios direk
torium buvo ir matematiką dės 
tė mokytojas M. šikšnys, su
laukęs veik šimto metų.

I i autos švente. iuųs 
■' — tai nusiteikimas

masi vaidybos menu. Kiekvie- 59

cas Kuliešius skaitė savo poezi-

kia”, “Tėviškė” ir dvi kitas, per 
sunktas gilia tėvynės meile ir 
gamtos žavėsiu gimtajai šaliai;

Dr. Adomavičius papasakot 
jo, kaip, keli lietuviai jaunuoliai 
buvo slaptai nuvažiavę j ok. Lie 
tuvą ir ją kone visą išvažinęję. 
Esą labai sužavėti Lietuvos gam

F. ŽAVI ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
- ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI

►s II1UZIKOS past- -bit v* J •
šokių konkursas. Į 111UZ1HS

Europiečiai abejoja 
ateitimi

Daugelis Vakarų Europos pre-

mokesčius
ČIKAGA. — Čikagos meras 

Daley pasiūlė miesto tarybai im
ti tik 70% gatvių taisymo kaš
tų mokestį. Iki šiol Čikagoje na
mų savininkai visu 100% padeng 
davo gatvių grindinio taisymo 
išlaidas.

Pagal mero Daley pasiūlymą, 
Čikagos namų savininkai turėtų 
mokėti 17 doL už kiekvieną 
vės pataisytą fronto pėdą — 
30% visų išlaidų.

Miesto tarybos nutarimu, vi
siems namų, savininkams, kurie 
yra sulaukę 65 m. amžiaus ir 
kurie yra vieno arba nedaugiau 
4 butų, namo savininkais, taiko
ma speciali mokesčių nuolaidą.

kybos bei pramonės žinovu pra-j Čikagoje priskaitoma 3.800 
deda , abejoti ekonomine ateiti- mylių, gatrių, kurių 10% reika- 
mi, nežiūrint, kad laisvojo pa- . 
šaulio ekonomija yra pasitaisiu- ■

:linga taisyti.

DR. K. A. V. JuCaS
489-4-^ L

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
' 1002 N. WESTERN AVtų 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas. 12 vai.

Otisc .reL: HE 4-18J8 
Keži Genei jos; HR 0-9801

DK. J. MAKAUSKAS 
uYUYTujmj ik vrtikuktas 

VIDAUS 1-1 vų ^retiALio iAi 
2454 WEST 71st STREET 

ririučkueuiaib. antradie
niais. keLviLiaatemaib ir penKUK 
oieniais nuo j iki 7 vai. popiet 
X1K susi Udlu*.

Treciaaieniais uždai y ui.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBUJAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SONUS

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

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

si ir ji tokia; liks ir 1977, m.
Ekonominio ūkio reikalai va-' 

karų Europoje 1976 m. pagerėjo , 
4%, Amerikoje ir Japonijoje — i MINNEAPOLIS. ••— Episkopą- 
6 ir 7 procentais. Vartotojų pa-Įlų bažnyčios vyskupų rūmai 95 
sitikėjimas ateitimi gėrėja, bet i balsais prieš 61 priėmė nutarimą 
labai Jiežymiai.'į-Naujų automo- ordinuoti moteris kunigais, bet 
bilių pardavimas, pašokęs šių kol šis nutarimas pasidarys baž- 
metų pradžioje, pradeda atslūg- nyčios įstatymu, turi jį priimti 
ti. Turistų šiemet yra mažiau j tos bažnyčios Deputatų Rūmai, 
ir tie daugiau atsargūs su išlai- kurie daug mažiau tėra palan
komis. Namų statyba lėta. Tiek kūs. Jau 1973 tokį pasiūlymą 
ir pramonės inyestacijos nėra deputatai atmetė generalinėje 
žymios. Gaminių atsargos men- konvencijoje, Įvykusioje Louis- 
kos ir jos nerodo noro didėti, ville, Ky.

EPISKOPATŲ vyskupai 
LEIS MOTERIMS KUNIGAUTI

;; Be vaidybos, Algirdas tapo Į tos grožiu. Iš Lietuvos per Vo- 
’"-'kietiją nuvažiavę į Šveicariją^ 

bet Lietuvą rado gražesne. Vie-t 
nas jų aštuoniolikmetis, gimęs 
Amerikoje, pasisakė esąs pami
lęs Lietuvą, ją pamatęs.

Toliau, dr. Adomavičius supa 
žindino su nauja Sodybos gy
ventoja Adele Kudirkiene, tikė
damas, jog ji jausis čia kaip są 
vo šeimoje. Svarbiausias Sody
bos tikslas— suteikti žmogui 
užnugarį, atėjus gyvenimą, ru
deniui. Sunegalėjus pačiam ap
sitvarkyti, bus teikiama paslau
ga. Susirgęs bus nugabentas- į. 
ligoninę. Padėkojo sodybietei, 
Adai Eivikienei pasiuvusiai So
dybai 21 pėdos ilgumo Lietuvos 
vėliavą; Išvardijo visus Sody
bos darbuotojus, dėkodamas už 
darbą. ' ■ ’**

Baigdamas įspėjo, jog atėjus- 
rudeniui galiiųa. susilaukti neti
kėtos ligos. Ragino niekada, ne
pamesti geros nuotaikos, nes 
tai labai palaiko žmogaus ats
parumą ligoms. Po meninės 
programos, buvo matuojamas 
kraujo spaudimas ir aptariami 
savo reikalai. O. Algminienė

Piknikams praėjus
Nepaprastai graži ir pikni

kams gera ši vasara. Su dide-

^gimnazijos orkestro nariu, ir 
{kiekviena proga grojo. Be to, 
Į jis tapo, skautu, šios onganiza-

DR. FkainK rituRAi 
OPTOMETRIS TAS 

KALBA rltlUVlSAAl 
2618 W. 71sr M. — lei. 73/-5149 
nmn» akis . miaiKO asinius ir 

•‘COUUCl reuses .
vai. pagal susi laimią. Uždaryta tree.

DR. LEONAS: SHMUIIS 
INKS i Ų, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL; anvzacL nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

Ofiso teiafu 776-2*80 
Nauįas rez. telef448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAI IR CHIKUKUAS

Send ra praktika, spec. MOTEkŲ ligos 
Ofisai: 2652 WtST 59tti STKcET

TtL: PR 8-1223
OFISO VAU; pirm., anirad.. irečiad 
Ir penkt. 2-4 ir o-8 vai. vax. SesUdie 
maig 2-4 vaL po pietų ir Kitu laiKu 

pagal susitarimą.

cfjos nariu jis buvo visą lai
ką. Be organizacinių reikalų; 
Algirdas labai mėgo knygą. 
Vos pramokęs skaityti, jis pra 
moko knygoje ieškoti minties 
paslapčių. Knygas jis skaitę 
kiekviena laisvesne proga, kai 
tik gaudavo galimybei prie jos 
prisėsti. Skaitydavo dienos me 
tu, bet dažniausiai prie knygos 
prasėdėdavo vakarais. Jis mėg 
davo dalytis knygos sukeltais 
Įspūdžiais, naujoms, mintims, 
keistomis istorijomis. Jis labai' 
daug laiko praleisdavo Vil
niaus bibliotekose. Mokyklos 
skaitykla jam buvo pažįstama.

Gilų įspūdį jam paliko 1938 
metais padaryta mokinių eks
kursiją į Nepriklausomą. Lie
tuvą. Kaune jis susitiko kelis 
savo/ pažįstamus, anksčiau, iš
vykusius į Kauną. Vakarykštis 
Algindo paveikslas trauktas to 
kios ekskursijos metu Kaune.

Labai gražiai Vilniaus gini 
nazijos mokinius Kaune pasi
tiko Kauno studentai. Mokyto
ją žižmarą Nepriklausomos 
Lietuvos studentai nešė ant ran 
kų, kad jis, gindamas Lietuvos 
garbę, ėjo į dvikovą su lenkų 
karininku, ■ įžeidusiu lietuvio 
garbę.

1. JEIGU TURITE GIMINIŲ AR DRAUGŲ LIETUVOJE ir norite 
atsiminti juos pasiųsdami siuntini: žiemos sezonui ir ateinan
čioms Kalėdoms.
2. MŪSŲ BENDROVE veikia jau nuo. 1947, metų. Kiekvienais metais 
mes persiunčiame. į Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius siun
tinių.
3. MŪSŲ BENDROVĖJE Jūs visuomet rasite dideli- pasirinkimą 
prekių, kurios labai vertinamos Lietuvoje.
4. JEIGU JŪS-NORITE PAKVIESTI iš Lietuvos gimines, mes parū
pinsime reikalingus dokumentus.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC
220 SOUTH STATE ST., CHICAGO, ILL. 60604

TEL. WA 2-9354

P. SLUMS, 0. P.
ORTHOPteDAS-PROTE2lSTA8 

Aparatai -Protezai. Med. Baa 
dažai. Speciali pagalba aoiotm 
(Arch Supports) ir LX

2850 Weet 63 rd St., Chicago III. 6062$ 
Talofj PRocpoct 6-5084

Linksmumo arba liūdesio valandom
Eražiauaieg Ir .vmlšl — 

plu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT?# t.'AS)

DAUBARŲ SONUS
5525 So. Karlam Ava. — 586-1220

BRIGHTON
HIGHEST RESERVES

PER ANNUM

PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

mimnwm 
30 months24X3 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0634 |

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

- ŽEMA KAINA
R. i E R t N A S 

Tel. WA 5-8043

M O V L N G
Apdraustas perkravstymas 

ii j vairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Piece
Tel.: Frontier 6-1882

GtLES VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

INSURED

RE M K ITE TUOS BiZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI

EUDEIKISDAIMIDGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

43(15-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: T'Ards 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayetle 3-04.40

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
'hrektorių.Z ..Asaociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

f

HIGH RATES 7’% 
l'AIB QUARTERLY AT 

certificates 
55000 or more

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

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

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS' 60632

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

PER ANNUM
$1000 or more 

b year

STEPONAS G. 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

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

P. J. RIDIKAS
3354 So.. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

y — MAUJ'iNOt. CHICAGO 8. ILL — Saturday. September 18. 1976



778-:

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

SWK!

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

715? So. MAPLEWOOD AVI.
SKAITYK TR KIT Ali r'ATARK

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

'.'PERSONAL
Asmenų Ieško

BUILDERS AND CON'rRACTORf 
Namų Statyba lr Remontas

Moral plbatybė* pra- 
kftokl blankai.

ON INVESTMENT 
ACCOUNTS

NAUJIENOS, 
r 39 So. Halsted St, 

Chicago, Hl. 60608

Cali Frank Zapolls 
32O8’/j W.95trh St. 

GA 4-8654

— R. VILIAUS Poezijos kny
ga VAKARŲ VEJAI, 110 psl. 
dar galima gauti .Naujienose, 
prlaiunčiant' 5 dolerius.

REAL ESTATE

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- 
7384 aiter'10 A.M7 “77

2 ACRES ESTATE. 8 room residence 
with 2 baths.

Lemont area. $125,000.
Tel. 257-7950.

NAUJIENOS, CH'-.AG-o i, ILL. — Saturday, September 18, 1P7S
SKAITYTI “NAUJIENAS

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 60609 Teel. VI 7-3447

parduosit • 
nuomosit.

.ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
Maloniai Jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

RENTING IN GENERAL 
-Nuomos

LIETUVIS r
DAŽYTOJAS

4369-ARCHER AVE. CHICAGO JE 
Tel. 254-5551 

I35-TA IR ARCHER AVĖ. 
TeL 257-5861

STASE’S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedrie Avenue 

Tek 436-4184 
Sav. Stasė Bacevičiene

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

IŠNUOMOJAMAS naujai dekoruo
tas : 4 kambarių jautas beismonte su
augusiu' porai'Brighton Parke. ' Tek 
254-7287. - - -----

MOVING — Apdraustas perkrausimas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metą patyrimas.

— Poatostoginis ^Lietuvių 
Pensininkų S-gos susirinkimas 
šaukiamas šių metų, rugsėjo’ 
mėn. 21 d. 2 p. p. Gage Park 
Fieldhouse patalpose. Prašo
ma skaitlingai dalyvauti ir ak 
tyviai reikštis Sąjungą lieeian 
čiais klausimais. Valdyba

— LIETUVOS VYČIŲ PIKNL 
'/’į? . ‘ 5-

KAS Įvyks rugsėjo 19 d. vidu
dieny -Vyčių sudėtyje Ir sale j e. 
prie 47įos .ir - Campbell,.^A.ve. 
Gros A. Ramonro orkestras 
Pelnas skiriamas statybos fon
dui. Ruošia komisija, pirm. J. 
Laurinaitis. Visi kviečiami . da
lyvauti: (Pr.) • - . . ,

Lietuviu kelbe: Yudien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1,00 v, popiet. — Šeštadieni Ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto.
Telef.: HEmlock 4*2413

DĖMESIO
*0 M AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pentTnlnkamc

Kreiptis:
A. L A U RAITI S 

4645 So. ASHLAND AVR. 
523-87/5

NORMANĄ 
MURŠTEINA
SįfcTeL 263-5826

vJX 677-8459

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu įdomaujatės Įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės 
vadovaujama lietuviška įstaiga

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

Tel. 813—367-1791 dieną arba 813-—360-0744 vakare.
IŠPARDAVIMAS UŽ Vi KAINOS iš Europos imp. (Vak. Vokieti

jos) vasarinių batų vyrams, moterims ir vaikams. Daug modelių, 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 Lincoln Ave., Chicago Ill. 60657

Tel. (312) 248-2646

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

FETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas 
778-8165

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Vr. Cermak Roa^ Chicap^ IF Virgiui? 7-7747

PUSMEČIUI £52 CICEROJE 
(10/20/5/UM)

Pensininkams automobilių 
APDRAŲDA'

Amžius 62—80
1. BACEVIČIUS 778-2233

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos ii W0PA, 
1490 W. A. M.

DVIEMS’.vyramš> reikalinga- leng
vam,-mažam riuolatiriiam darbai šei- 
"iniriinkė: 40-pensininkė. -Duodu kam
barį ir pilną;Užlaikymą, algą susi
tarus. Skambinti 501-632-6618 col
lect arba rašyti- šeimininkui, 635 Qua- 
chita ave.^ Hot Springs, Ark. 71901.

, ; AL. IR I G N A S
‘ . TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas,

* , ’ kaina nebrangi.
Telefonuoti 737-3988 — TEXACO

SB-fot Ir Avanua kampai

HELP WANTED — FEMALE 
■ Oarbininkly reikia

REAL ESTATC CGR, SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

- 'MARQUETTE-; PARKE išnuomo
jamas 6 kambariu 3 miegamu., butas 
2-me aukšte suaugusiems be gyvu
liuku Atskiras šildymas gazu.
-Taip - pat- -išnuomojamas miegamas 

kambarys suaugusiam vyrui ar mote
riai su, virtuvės privjlegįja. r -
____.^ JTelb-WA 5^74X ■ ..

— Bevery Shores, Indianoje 
parduodu du sklypus netoli eže- 
ro aukštesnėj vieloj. Kaina — 
siO.(Mlf). Tel. (312)-925-6130.

4612 S. Paulina St
(Town of Laka) į

D«t© MfHŲi u U ūko Ir H vldauv 
Darter rantuotu.

Skambinti YA 7-9107

— Jonas G. Evans, daugelio 
lietuviški 
jas. yra 
komi lėto 
komitete 
Algirdas 
zienė, St. 
Kapaėinskas 
Aldona Olis, 
Sandaros piknikas įvyks spalio 
3 d. Lietuvos Vyčių salėje, ir 
darže, 245,> W. 1/th St., (.Iiica- 
goje. Patirta, kad piknike bus 
pravestas “kugelio kontestas” 
ir daug kitų pramogų.

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

i organizacijų reme- 
SAXBAROS pikniko 
pirmininkas, šiame 

taip pat dalyvauja sol. 
Brazis, Teodora Ku— 

Molis, Vyt. l'znys, J. 
Edv. Boreiša, p. 
ir kiti veikėjai.

Pakviesta viešnia kalbėtoja 
ponia Mary Sue, McAIahus. Kai 
bės specialia tema “Whistles
top”, nurodant, kaipr moteris 
gali save apsiginti užpuolimo 
metu. Popietę ves nauja: Vie
neto primininkė ponia. Blanche 
Kezes. Rengimo komisijos ve
dėjos .yra ponios Irene Nopbut 
ir Rose Pietkiewicz. Komiteto 
narės: ponios-Olga Landon, 
Agnes Pitusis ir panelė Estelle 
Yanchus. Viešnių priėmimu 
taipgi rūpinsis ponios Liu Dar 
gis — vicepirm. ir Isabelle Bal 
tramaitis — istorikė.

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

P11* vienlnteU

Jauną vyrą ar moterį apmokysime , šio ama
to. Darbo valandomis informacijų . prąšęme 
kreiptis šiuo telefonu1' .. l

' HA 1-6100. ■ y ; A

Taupmenos padėtos { reguliarias taupymo sąskaitas Iki menesio 
10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą minėsi. 

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI . .

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.;
MWj Antrad. ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta- 

dieniais 9:(X) ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už 
daryta. J - " \ \ .

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

hel^ wanted — malė 
-%Md.

SIUVIMO MAŠINOS OPERATORĖS
įTuri būtį patyrusios su .‘^binding’’ 

ir “welting”’ darbu. Amžius visai ne
svarbus: galį 1 būti jaunos, subrendu
sios ir pensininkės. Nuolatinis dar- 
bas; Treras atlyginimas. Šiaurinė mie
sto apylinkė visai prie autobuso sus
tojimo. ' :. ,
PlikAS AR TIK DALINAS LAIKAS

SEAMČItAFT. INC.
.Ajj'. '932'^West Dakin
Teirautis dienomis arba vakarais, 

kreipiantis rVjdlėt. va' '
____Tel. 281-5150.

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

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

VIENINTELĖ STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette Parke. $29,750.

MŪRINIS — MEDINIS pajamų na
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900.

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

2 BUTŲ moderniai įrengiąs namas 
už Kedzie. žaliame parke. Virs S4,000 
pajamų. Kainuoja $30,000.
4 BUTŲ mūras prie Maria High, Nau

jas gazu šildymas. Nauja elektra. 3 
auto mūro garažas. S44.900.

PLATUS LOTAS arti Šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

jd^r. (312). f3M(^ 
didelis Įjaslrinkimas gražiausių 
aukso“ paptiošalų; Undinė
lių, apyrankių.,; jsagių, juiedalio- 
nų, kryželių, žiedų su įvairiais 
brangiaisiais akmenimis, kul
tūrinių .perlų, jadų, koralų ir 
kt. Aukso papuošalams taiko
ma 20% nuolaida nuo ikišioli- 
nių jų kainų. (skJ

į' ;j—Geru .TąDaukanto Jūrų šate- 
lių kuopa-aktyviai rehua 7 RftĮ- 
moyėhus sudarant stalus į jų 
ruošiamą.-;’koncertą šiąrijaieiį 
rugsėjo .18 d., 7 v. .v. Jauninto 
centre, Koncerto pelnas skiriaj 
mas Laisvės kovų nnizięjąųš 
įrengimui.’ Koncerto programoj 
LKVSJRamOvės Cley;eląndo slįr 
rįauš chords^ Kuopos pirminin
kas E.7 Vengianskas yra taip 
pat LKVS/Ramovės Centro vai-: 
dybos^bąrystL ... '*

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI. .

I Vl^v RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTCRA~|

J. BACEVIČIUS — BELL REALI

Tel. LAfayette 3-1083 
AUTOMOBILIAMS

6
1 / r^f Mokama 1 metų / 2 /O Certifikatams.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

-^.^.RHKALINGOS SIUVĖJOS
Gerai žinomas madų specialistas ieš- 
kojpatyruBu / siuvėjušipH puošnias 
sukneles. Turi būtį, susipažinusios su 
aukštos kokybės^ darbais ir turėti pa- 
tyrįjpę su’ gero/ šilko ir vilnonėmis 
medžiagomis. Nebūtinai’ skaityti ir 
rašyti/reikią tik -susikalbėti anglis- 
kai * ! v ■ ’■

Pataluos yra ant North Michigan 
Ave.—Priedu--tarpe yra apdrauda ir 
krautuvės nuolaida. Prašoma kreip- 
tis savaites .darbo dienomis nuo 10 
ryto iki 4 vaL popiet. - - ....

-,-TeL 751-0500. Ext. 318.

gas yra 
prezidentas.

— J. Kulka, gyu. So. Fran
cisco Ave., ir p. Blinstrubas, 
gyv. $o. Albany Ave., prašomi 
atsiimti laimėtus daiktus Nau
jienų piknike iš administraci
jos. Laimės šulinio gėrybes lai 
mčjo: Valerija Matelis, Vacys

- ' . - WAChMAN“*

1 Vs — 40 hour week. f?
— j,< . .J3 per hour to start.
-MUST SPEAK SOME ENGLISH.

-J432 West 21si SL < 
’ jCall .Don Edwards.

226-4800.
WANTED

PAY/NIGHT -FOREMEN 
^For steel warehouse.

Must have leadership ability & me
chanical‘background,

Fluenl English* and Lithuanian re 
quired.

l 000.00, SĄLABY.
432-7503.

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA

Mokama 4 metp 
/D Certifikatams. *

Mažiausia S5,OOC 
ar daugiau.

Midhmd Taupymo ir Sko-Kudaba, Anna Patraitis, Nei- PREKYBOJ TERRA (3235-37 
lininio b-uė i-uasčio 1fi d. atida lie Nauuda, Galinu Josuweith, West tk‘li-d Ųt
rč trečių savo 
jų ir interesantų < patogumui Macaiti 
lietuviams labai patogioje vie
toje, 2(š37 \V. 69 St. Ta proga 
visose Inijose raštinėse bei priė 
mimo kambariuose svečiai bu 
vo vaišinami ir dalinamos do
vanos, taip pat registruojami 
interesantai būsimiems laimė
jimais. Seniausia ir visiems 
Chicagos lietuviams žinoma 
Midland finansinė įstaiga yra 
1040 Archer Avė., kurioje ga
vo puikias patalpas Čiurlionio" jams taip pat visiems kreipi! 
galerija. Taip į 
jau yra pažįstami naujieji rū- ir šiuo būdu parčmusiems Nau 
niai
Harlem Ave. Naujausios rašti
nės patalpos yra tinkamos in
teresantų bei taupytojų patart 
navimams, nes namas buvo 
statytas ir planuotas finansi- 

(Pr.) ' nei institucijai. Adv. Frank Zo 
— S. L...A. 1344OS Moterų "as >ra vis« lri^. ^stitucijų 

Kuopos kortų ir bunco žaidi
mas Įvyks š. m. sekmadienį, 
spalio 3 d. Dariaus-Girėno salėj. 
1116 S. Wstern Avė., 2:00 vai. 
p. p. Įėjimas $1.25. Bus išdalin
ta daug puikių dovanų ii- vai
šės. Valdyba kviečia visus gau
siai dalyvauti. (Pr.)

.JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJU VA.JUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metn. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienrašSo 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 psvergtij lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar ju įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, ju bendras Institu
cijas Ir remia Tisij lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinhj metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuvKKos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalą renesasss.
KAINUOJA: Chicagol* Ir Kanadoje matam* — £30.00, matų —

trim* mėn. — £8.50, vienam mėn. £3.00. Kitose JAV vietose metam* 
__ £26.00, pusei metų — $1400, vienam mėn. — £2.50. Užsieniuo
se __ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Alsip apylinkėje, 8929 So. J ienas. . - '
— Balzeko Lietuvių Kultū

ros Muziejaus Mbteni Vienetas 
šaukia visuotiną susirinkimą 
pralėdant naujo sezono dar
buote. Suirinkinias su subatėle 
įvyks rugsėjo mėn. 19-tą dieną, 
sekmadienį, nuo- 2:30 iki 5:00 
popiet Muziejaus patalpose, 
1012 Archer Avenue.

ugsėjo 16 d. atida lie Nagudiu G.aljnu, Josuweittų_ 
įkyrių 'taupyto- Lottie l.iorentaitęT/ 'Allon$(is 

Prelkelis, p. Po
cius, Manija Dapkui, J..Yla, J. 
Strungys, Bernice Klemka, B. 
Butler, Elizabeth Petkūnas, 
Petrė Cekereviėienė, Uršulė 
Dambrauskienė, Frances Klum 
bis, Raimondas Rudauskas, 
Helen Kijauskas, Marija Smil-j 
gis, Antanas Brokevičius, Vin
cas Maukus ir Shirley Novak. Į 
Pikniko rengėjai dėkoja gau-į — L. K. V. S. “RAMOVĘ 
siems puikių daiktų aukoto-^ Centrą* | Valdyba ir -Cfccž^os 

i- Skyriaus rajnovėnąi^_re8gjl^ 
pat lietuviams siems dėmesį į Laimės šulinį koncertą-balių, kuris įvyljš 

1976 m; rugsėjo mėn. 18 d. 
vul. v. Jawilmo Centre:J ’ V

Koncerto pi ogranią išpildys 
L. K. V. S. ‘’Ramov 
do sic, rarnohenų vyrų, choras.

Koncerto, pelnas • skiriamas 
Laisvės -Kpvu. Muziejui įrengti, 

Chicagos visuomenė malo
niai kviečiama koncerte daly
vauti. Bilietus galima įsigyti 
Marginiuose, 2511 W. 69 St. $•.

• • • • • A Fprie įėjimo.

Experienced machinist to set-up 
airtP operate erigirie^ turret TatKes. In- 

C le velai>| suTance:>prefitr sharing plūs "company 
benefits. ' k

ATLAS ELECTRIC DEVICES 
4114 N. Ravęnswood 

327-4520

erdvus mur. 3 meg. bungalow i .. Budraitis Realty Co 
vakarus nuo Californijos ir 62. Nau
ji alum, langai, did. garažas. PIRKSIT

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?

KVIM

iniiiiniiii

BEST THINGS IN UFE

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

<259 S. Maplewood. Tel. 254-7450

THIS ONE HAS IT ALL į

Marquette Park. Big House, low price.
4 bedroom brick. Family room.

baths. Basement. 2 car garage. -
You can move right in.

Call for details — 425-2084.
T.J. MALONEY REALTY WORLD -

. DRY CLEANING
BUSINESS i

1975—1976 AWARD* WINNER
3 RETAIL Outlets in 

PRIME Northwest Suburban 
Location.

Contact R. C. OHLERS
BAIRD & WARNER i

368-5767 ’

SAVININKAS PARDUODA 5 kam
barių namą 15 metų senumo su alu
minium apkaltu garažu geroje Cice
ro ir Archer apylinkėje. Centrinis 

.oro vėsinimas, koklių plytelių virtu
vė ir vonios kambarys, Įmontuotos 
naujos virimuiir kepimui krosnys, 
nuo sienos iki sienos kilmai. Tik du 
blokai nuo Archer Avė. arti mokyk
la, kaina apie 45 tūkstančius dolerių. 
Teirautis skambinant savininkui.
__________TeL 581-5294._________

71-MOS IR PULASKI APYLINKĖJ 
savininkas’ parduoda 4 miegamųjų 
mūrini namą su 2 pilnom voniom ir 
nauju šildymo Įrengimu. Centrinis oro 
vėsinimas, dvigubi langai, pilnas bei- 
smantas. garažas. Idealus didelei šei
mai bei uošviais joje. Apie $45,000. 
Teirautis angliškai. Tel. 585-8379.

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGFNYBtS 

ptrdaviiMs ir Taisymai 
2644 WEST 69th STREET 

T»Mj REpufellc 7-1M1

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r Av» 
Chicago, Iii. 606J1 Tol. YA 7-5W0

ELEKTROS ĮVEDIMAI.
PATAISYMAI.

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel.: 927-3559

M. A. S KU S

Taip pat daromi vertimai, giminių 
likvlanmal, 

tymai




