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LENKIJOS KOMUNISTAI BIJO KELTI!

VARŠUVA. — Lenkijos komunistinei vyriausybei trūksta 
lėšų būtiniausioms išlaidoms padengti. Jie norėtų, didindami iždo 
pajamas ir vienkart mažindami maisto suvartojimą, ypač mėsos, 

; kad liktų daugiau išvežimui į užsienį “medžiojant” tvirtą valiuta, 
pakelti maisto kainas.

Pasak Lenkijos komunistu 
partijos savaitraščio Polityka, 
Lenkijos komunistinė vyriausybė 
nedrįso pakelti mėsos kainas nu
matytais 35%. Staigų: mėsos 
kainų pakėlimą atidėjo iki 1978 
m. vidurio, o tuo tarpu nutarė1 
kainas kelti nežymiai ir palaips
niui. Mėsos ir kitų maisto pro- 
duktų-kainos buvo iš anksto pa
laipsniui pakeltos 69%, bet jos 
šiek tiek buvo sumažintos pra
dėjus reikštis birželio mėnesy
je darbininkų nepasitenkinimui 
ir net neramumams* - Tai tvirti
na savaitraštis Polityka. <

'Ji s rašo, kad maisto kainų kė
limo klausimas atidėtas iki Len- senato posėdžiams spalio 9 :d. 
kijos komunistų partijos visuo- 
tino suvažiavimo, iki 1978 m; 
vidurio. Pasak savaitraščio, tai

pensiomenus
. WASH INKTON AS. - Demo- 

kratų partijos daugumos lyde
ris, Montanos-atstovas į senatą, 
73 m. amžiaus sen. Alike Mans
field pasitraukia- Į pensiją atei
nanti sausio mėnesį, kuomet pa
sibaigia jo kadencijos terminas.

Tuo tarpu jis išvyksta į rau
donąją Kiniją. Iš kelionės po Ki
niją ir kitus Azijos kraštus se
natorius grįš. prieš prasidedant

į. Japonai mėgsta vandenį- *isi gali prie jo prieiti. Tokijo miesto centre
savivaldybe įrengė aide i i Karakven parką su tekančiu vandeniu, šiltomis dienomis 
parke baseine maudosi apie 1CK.S0C -japonu ir japoniukiŲ. Visiems yra vietos, visi 
gali vandeniu pasitaškyti. Tiktai jiems uždrausta teršti vandenį. Savivaldybė ėmėsi 
apsaugos priemonių, vanduo Visą laiką valomas. . .. , ' . _ *

TA, PALEISTI
KOMISIONIERIUS NAGRINĖS BYLĄ 

SPALIO MĖNESIO VIDURYJE
Sūnų suėmė uošvio namuose, o tėvas New • 

Yorke pats atėjo pas komisionieriy
WASHINGTONAS, D. C. — Algirdas ir Pranas Bražinskai, Ą 

padėję Imigracijos ir Natūralizacijos įstaigose po $5,000 dolerių 
užstatą, penktadienio vakare buvo paleisti, praneša gerai infor
muoti šaltiniai. Algirdas Bražinskas paleistas Bostone, o Pra- - 
nas Bražinskas paleistas New Yorke. Vakar ant greitųjų Boston 
Globe paskelbtos žinios buvo netikslios. Pranas Bražinskas, pa
tyręs, kad Bostone buvo suimtas jo sūnus Algirdas, sakėme, kad 
ten nuvyko.ir buvo suimtas. Pranas, patyręs apie sūnaus areštą, 
nuvyko į New Yorko Imigracijos ir Natūralizacijos komisionie- 
riaus Įstaigą ir ten suimtas.

Jiedu turėjo tiktai tranzito 
vizą praskristi Ameriką, bet ne
turėjo teisės Amerikoje pasilik
ti. Tuo tarpu jiedu, atskridę j 
New Yorką, ten pasiliko. Algir
das Bražinskas išvyko j Water
bury ir ten apsivedė, Pranas Bra-

A, A. A * 7

jos lips į-aukštį nežymiai iF'fife- 
pastebimai. ■ :

Tuo pat laiku, "Lenkijos kom
jaunuolių - laikraštis Sžtandar 
Mlodych užsimena, kad vaisių 
kalnai pūva valstybės sandėr 
liuose,- bet Lenkijos šeimininkės 

; neranda jų vietos valstybinėse 
■taip vadinamose 1 kooperatinėse 
krautuvėse, kadangi. valsty&lnė. 
biurokratija nesugeba laiku vai
sius bei daržoves išskirstyti*iri 
pristatyti į krautuves. ‘Esą, 
žmonių eilės ankšti rytais, dar 

» prieš atsidarant fabrikų var
tams, stovi prie maisto ir daržo
vių durų, nes maistas krautuvėse - 
keičiasi kaip chameleonas: čia 
jo yra, čia vėl nėra.

Didėja gamyba JAV
WASHINGTONAS. — Pasak 

federalinės rezervų tarybos, 
Amerikkoje gamyba mėnesis iš 
mėnesio nežymiai didėja, šių 
metų birželio mėnesyje gamyba 
vidutiniškai visoje Amerikoje 
pagerėjo 0.3%, liepos mėnesyje 
— 0.2% ir rugpjūčio — 0.5%. 
Gi kasyklose, fabrikuose ir vie
šojo reikalingumo įmonėse, kaip 
elektros jėgainės, gamyba bei 
darbo našumas padidėjęs 0.5%.

Statistikos daviniais, Ameri
kos. pramonėje dirba nemažiau 
% visų Amerikos darbininkų. 
Padidėjusi įmonių gamyba su
kuria naujus darbus, mažinda
ma bedarbių skaičių, kurių skai
čius buvo pradėjęs didėti.

Lygiagrečiai prekybos depar
tamentas praneša, kad amerikie
čių pajamos, 13 mėnesių išsilai
kiusios lygsvaroje, rugpjūčio mė
nesyje nežymiai padidėjo. At
skaičius socialinio draudimo mo
kesčius ir nepriskaitant pajamų 
mokesčių nuskaitymas, kiekvie- 

; no amerikiečio pajamos padidėjo 
4.9,% arba visų dirbančių ame
rikiečių 6.1 bil. dol. į metus. 
Kiekvieno amerikiečio galvai — 
per capita — vidutiniškų meti- 

~ niU pajamų rugpjūčio mėnesyje 
atiteko 6.463 doleriai.

žurnalistų klausiamas, sena
torius Mansfield pasisakė bu
vęs. Atstovų Rūmuose atstovu 

. jtik “vidutiniokas”, kad jžs bu- 
vęs labai, lanpmgas visuomenes^ 
veikėjas ir.norėtų, kad kiti per-: 
imtų pareigas., . ;

- - • ': f ■'•’♦* ■

Sen. - Mansfield yra žinomas 
kaip mažai; kalbąs. Paklaustas, 
kas laimės-.prezidentinius- rin- 

.kimūsTtampai'ątsakė; ’“.Cartel 
ris”.;-;Kokią’ pęrsvąra? “Pa

kankama”.; f Senatorius : manąs 
padėti. Carteriui ,7 ri nkiminėj e 
kampanijoje; -bet vienkart 'turįs 
gerą žodžių ,:prez.: Fordui, kuris 
nėra.blogas-prezidentas ir kuris 
yra atviras Ir bešališkas; *
““Aš. jaučiu, visi pradeda kreip

ti dėmesį manė, bet aš ’ to ne
mėgstu. Tdi mane varžo ir kon
tūzija”, — užbaigė senatorius.

Sen. Mahsfield išbuvo 34 me
tus kongrese ir 23 metus senate. 
Iš viso Atstovų Rūmuose sen. 
Mansfieldaš išbuvo atstovu 
metus.

Kinijoj gedulas

57

PEKINAS. — Visą savaitę’ 
trukęs Mao Cetungui mirus ofi
cialus gedulas praėjusį ketvirta-, 
dienį baigtas. Nuo rugsėjo 9 
dienos šimtai tūkstančių kinie
čių praėjo pro Pekino Didžiojoje 
Liaudies salėje pašarvotą Mio: 
šj šeštadienį dar rengiamas ma
sinis subuvimas pagerbti ‘fKinųi 
Liaudies Respublikos steigėją”, 
mirusį rugsėjo 9 d. sulaukusį 82 
metus amžiaus.

Vaikeliai, tylėkite!
Supyks tėvelis

WASHINGTONAS. — šiais 
metais Amerikos senatas patvir
tino tolimesnę Radio Free Eu
rope ir Radio Liberty vęiklą, bet 
patvirtindamas stočių veiklą, se
natas įrašė į Voice of Amerika 
įstatus priedą, kuriuo reikalau
jamą dorumo ir sąžiningumo 
perduodant radijo bangomis ži
nias, skiriamas žmonėms už ge
ležinės uždangos.

: Vietele Ki$jngerio taikos, jrięžy Afrikoje

atstovui Clay
WASHINGTONAS. — Teisin-

miestėlyje, susirinko.trijų grupių atstovai,kad galėtų susitarti dėl At^o^j R&nų-nario Wm^ Clay 
paliaubų visuose frontuose/ Šį t>asitariiną.organizavo Arabų Lyga, ( ®ųsikaltimu, išpu-
priėjusi įtikinimo, kad tiktai- patys-Iftaniečiai galr. baigti dabar ■ .<elf6rnų išlaidų sąskaitas, 
vykstančias kovas.; į . ,

Arabai,Į-sirijiečiąi,';^alę^ini4-T .- .'I .
čiąi .ir - Libaaį.krikšačįysį ^gįįl«„lįį rjanenę
gali baigti:.žų^g^ą^^fė^f^WflW^ .14dllbt5b
gią. susitarti’ dėl įp^įauljųi,Arą-

gafeįbaigti Z ’ \
-rųzaiib; dalyje’ Ramadan/ pėr: 

Ė^ščiorii^ė^ta'tai^tMįe
vykstančiame miestelyje -pasi--l mėn.esi užtrukusias maldas. Pą- 
tarime-naująi-išrinktas preziden-' maldųidienomis, rug-
tas Elias: Sarkiš?' ^s~7pąr^škė’, f' \ iškito;iętamumai ir pėšr,
kad jojo grupės‘vadovybė davė | tynėš su Izraelio .policija. Keli 
jam plačiausį-us'įgąKojiihiaš’'pa
liaubom paruošti Palestiniečių 
vadas Jasir Arafatas; taip pat 
pareiškė,- kad jis patvirtins bet1 
kurias paliaubų sąlygas, jeigu 
dėl pavyktų^ susitarti. ", ■

Niekad pąliaūbų taip labai- ne
norėjo abi pusės, bet tikrovė vis 
dėlto yra fatolqL Tą patį- penk
tadienį, kai susirinko atstovai 
pasitarimams, pačiame Beirute 
ir jo apylinkėse kovą rrįeta žuvo 
180’libaniečiu. 4-: . ą

'- ■ ■■ ’ ’? 
Susirinkusieji nutarė tartis 

dėl laiko visuotinoms paliau
boms, nustatyti nusiginklavimo 
komisiją ar uždrausti palestinie
čiams . naudoti nuo kata Veiks- 
Ąųrįįabėgųsįi|. civilių stovyklas. 
Trečiuoju atstovu buvojgeivNaij 
Jamil, Sin jos karo vadas. Jam 
rūpi sekti paliaubų pasitarimų 
eigd.'* ; '■/ 'i< -t- G.t
Sustiprėjo žudynės P. Afrikoj : 

Pretoria, P. Afrika.

■ * - > A • . •' ** •“ **• "t '

JERUZALE.—-NSenojoie’Je-

40,OOO arabu..buvo- susirinkę į

pį.' šimtai Ramadan vietovėje, ara
bų demonstrantų'< pradėjo mė
tyti -akmenis iš I Al Aksa meče- 
tės'ir jos mūrų. Izraelitų poli
cija leido šūvius į orą, bet vis- 
dėlto vienas akmenis svaidęs ara
bas- buvo užmuštas ir keli su- 
žėisti.- Pasak Izraelio armijos 
kalbėtojo, nėra aišku, įkas, bū
tent, nušovė arabą policija, 
ar vienas iš demonstrantų? *.
/ ■ Taipgi riaušės ir peštynės ara- 
•bų su Izraelio kareiviais įvyko 
’ kitoje senojo Jeruzalio vietovė
je ir Nablun bei Hebron mies
teliuose, kai 'izraelitai ėmė ati
tverti arabų žemes..

Paprastai/visų atstovų kelionių 
išlaidos apmokamos iš Atstovų 

tBūmų .kasos. 'J. : . •.
'Yreisingumo- .'departamentas 

tačįau mano’iškelti'atstovui Qay 
civilinio ieškinio. bylą; tikslų at
siimti. permokėtas .sumas. Vi en- 
kart'AnSerikps.'mokesčių itarny- 
ba per'vidauS'departamento ad
vokatus -yrą įteikusi St. Louis 
prisiekusiųjų teismui atstovo 
Qay. fiųansipį: stovį liečiančius 
dokumentus. Amerikos^ mokes
čių įstaigos 'Pateikti prisiekųsių- 
j ų teismui.. atstovą Čląy Ii ečią 
dokumentai/nieko bendro neturi 
su .atstovo kelionių išlaidomis. 
Tai visai atskiras klausimas.

Vienkart vienas Buffalo tei
siu Studentas iškėlė atstovui 
Clay bylą,, remiantis mažai nau
dojamais Amerikos įstatymais,, 
kurią paremia ir teisingumo de
partamentas, reikalaudamas iš 
atstovo grąžinti valstybės iždan 
permokėtus kelionių reikalams 
pinigus ir dar priedo dvigubai 
apmokėti susidariusias su tuo iš- 
’aidas. ■ - ’■

Pretoria, P. Afrika. — Vos 
spėjo atskristi valstybės sek
retorius Henry Kiaingeris į Pie-, 
tų Afriką, kai. keliose vietose 
sustiprėjo juodžių užpuolimai 
ant valdžios įstaigų, keliu ir pra
važiuojančių baltųjų.

Sekretorius norėjo- perduoti 
premjerui Vorsteriui Tanzanijos 
ir Zambijos vadų reikalavimus, 
bet Forsteris neturi laiko šu sek
retorių tartis, nes keliose Jo-

Didės PREKYBA SU KINIJA 
i ’Numatoma, kad Amerikos pre
kyba su! raudonąja Kinija atei
tyje žymiai pagerėsianti, nežiū
rint kokie santykiai bus Kinijos 
su Ąmerika ar su Sovietų Ru
sija. Esą, kinams labai reįka- 
■tinga laisvojo pašaukt technolo
gija, kurios rusai negali suteik
ti. Ypačiai kinams labai svarbi 
JAV technologija, todėl nei Mao 
Cetungo mirtis,, nei kitos prie
žastys negali sutrukdyti Atriek 
rikos-Kinijos prekybos.

reikalaujančiais tuojau perduoti
jiems vyriausybę, • t

Tuo tarpu - sekretorius nori’ 
tartis tiėl Namibijos- ir Rodezi-

Tvirta aukso vertė
LONDONAS. — Tarptautinis 

valiutų fondas jau trečią kartą 
iš varžytynių pardavė 780,000 
uncijų aukso, ši kartą parduo
damo aukso uncijos kaina buvo i ztaskas gyveno New Yorko apy- 
nustatyta 109.40 dol. Varžyty-. 
nėse auksas buvo greit ir leng
vai parduotas už 111.62 dol. un
cija ir dar buvo pageidaujama 
daugiau.

Buvo manyta, kad toks tarp-

nėti ąūTtšą^ideTia^'kielaais, yra 
nukreiptas' prieš auksą turin
čias valstybes, norint numušti 
aukso vertę ir tuo pakelti do
lerio, kuris dabar laikomas tarp
tautiniu pasikeitimo vienetu. 
Net auksą iškasančios šalys, kaip 
P. Afrika ir Sovietų Rusija, vie
šai pareiškė nepasitenkinimą to
kiu tarptautiniu valiutų fondo 
elgesiu.

Vienok visi nepasitenkinimai, 
Įtarimai ir spėliojimai neteko 
pagrindo, kai aukso vertė ne tik 
kad nesumažėjo, bet priešingai, 
sustiprėjb? Aukso kainą iš 109.- 
40 dol. ‘tiŽ vieną unciją rugsėjo 
lo pakilo ta pat diena iki 111.62 
dol., oįjau rugsėjo 16 buvo mo
kama 115 dolėrių.

Prieš porą metų viena uncija 
aukso kaštavo net 190 dolerių, 
nors jo oficiali kaina Amerikos 
kongreso Įstatymo keliu yra nu
statyta tik 42 dol. uncijai

Neaiškus natūralių 
dujų klausimas

WASHINGTONAS. — IŽ vie
nos. pusės, Amerikos energijos 
administracija pereitą žiemą įs
pėjo ajnerikiečius dėl būsimo na
tūralių dujų trūkumo, bet iš ki- 
taą.,pųsė^, tos pačios energijos 

■administracijos žinovai tvirtino, 
kaį-dujų trūkumas bus menkas 
ir sutvarkomas. Tai iškėlė kon
greso atstovas demokratas J. D. 
Dįngell rugsėjo 17. Atstovas

--------------- i.

Richardas Niksonas 
rašo atsiminimus - 
FRANKFURTĄ^ Vokietija.'

— Buvęs, prezidentas Richardas 
Niksonas raSo savo atsiminimus, 
lęurię bus. išleisti Warper Boęks 
bendroves.'''fttmoii' eilėn* 
h'ės Watergate byli irisu'ja su
riktus dalykus. >>t- -i 
'--A A- f .-

Tuo.tarpu dar rteparinktas 
knygos pavadinimas,' bet tikrai 
nustatyta, kad ji pasirodys’1977 
metais. Leidyklos vedėjas Ho
ward Kaminsky pareiškė; kad 
knyga bus virš 200 didelių įJUš- 
Lapių, lumciua , awiiiumuiuo auswvao rvaivim-

kiekvieną dieną, diktuoja pats [mūs ir nėmato reikalo tai lygin- 
Nikąonas,. o kai juoš perrašo, ti sū Wjftetgeto skandalu. Pasak

Y7 i pirjgell mano,, jog Jai yra ant- 
rįs* mhfįH.^}tytatergatas. Esą,
dujų trūkumo klausimu FEA yra 
'ąnp|iikirųi^i--dokrfmentus. liečian
čius naturalių*dujų pramoninkų 
Įtaką administracijoje ir nelega
lius veiksmus:

‘Energijos administracijos di
rektorius J. A. Hill Atstovų Rū
mų komitete. kuriam vadovauja 

Minėtus, atsiminimus atstovas Dingell, paneigė kaltini-

linkėse. Patyręs, kad sūnus ko- 
misionieriaus sulaikytas, pats 
pats nuėjo pas New Yorko komi- 
sionierių ir pasakė, kad nelega
liai pasilikęs Amerikoje. Pas ko- 
misionierius tėvą ir sūnų lydėjo 
lietuviai patarėjai. Kaip sūnus, 
taiį'irilėva.s 'prašė komisionierių 
duoti jiems tremtinio teises ir 
leisti gyventi Amerikoje.

Praeitą šeštadienį Chicagos 
Tribune Įdėjo tokią Associated 
Press žinią iš Worcester, Mass.:

“Lietuvis, kurs prieš šešis me
tus, norėdamas ištrūkti iš So
vietų Sąjungos, pagrobė lėktuvą, 
čia areštuotas kaip nelegalus sve
timšalis.

Algirdas Bražinskas, 21. pa
kaltintas ketvirtadienį kaip ne
legaliai atvykęs į Jungtines Val
stybes, nugabentas Į Charles ka
lėjimą Bostone. Jis tuojau pa
prašė politinės globos.

Bražinsko tėvas Pranas, 52 
metų, su kuriuo jaunasis vyras 
pabėgo, jau trečiadienį pats pa
sidavė Imigracijos ir Natūrali
zacijos įstaigai New Yorke.

Jiedu 1970 metų spalio 15 d. 
Sovietų Sąjungoje pagrobė ke
leivinį lėktuvą ir pilotą privertė 
nugabenti juodu į Turkiją. Skri
dimo patarnautoja grobimo me
tu buvo užmušta ir trys Įgulos 
nariai buvo sužeisti.

Turkijos valdžia juos teisė už 
užmušimą. Bražinskas buvo ras
tas nekaltas, bet jo tėvas buvo 
nuteistas aštuoniais metais ka
lėjimo. Per visuotiną amnestiją 
jis buvo paleistas ir išsiųstas 
į pabėgėlių stovyklą.

Ši.; vasarą paprašius egzilo 
Jungtinėse Valstybėse jų prašy
mas buvo atmestas ir jiedu išvy
ko į Pietų Ameriką ir pradėjo 
skristi į Kanadą. Kennedy Tarp
tautiniame aerodrome, kur tu
rėjo persėsti į kitą lėktuvą, jie
du dingo. Algirdas nuvyko j Wor
cester}. kur jis apsivedė. Jis bu
vo suimtas savo uošvių namuo- 
se .

hannegburgo vietose vyko susi- j^a, bet premjeras neturįs; laiko tąUjią viską.patikslina ir patan- direktoriaus Hill, FEA yra pada- 
’tamlmatiurifikhrotids juodžiai^ ^riUri»itaa<h»rsax^ .rirčifcęu• ’* fridSl tik- tiežymią klaidų.

1iS

šiltesnis

Saulė teka 6;33, leidžiasi 6:55
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JULIUS JANONIS
nai

Šarka.

(Bug daugiau)

Visai kitą kryptį Reformacijai 
suteikė Jonas Kalvinas, kuris pir
mas paskelbė revoliucines sam- 
nrotas apie Dievo karalystės atė-

‘bėt nebuvo nusistatę prieš Kata- 
hkų Bažnyčią. Už radikalų Baž- 

į nyčios apvalymą pasisakė taip 
pat humanizmo tėvas Erazmas 
Potardomietis, ir, pasak žymaus 
amerikiečių istoriko W. Duranto, 
net imperatorius Karolis V pla
navo įsodinti Martyną Liuterį į 
popiežių sostą, -pavedus jam pra
vesti 'radikalias? ^reformas.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
th* best way to sm/egeiarly I 
5V4%>%\

J. W.-Goethe nurodė: ^norint 
poetą suprasti rėkia žengti f jo 
gimtąją šalį”. Janonis gimė b. 
Biržų Radvilų kunigaikštystės 
žemėj, įsirėmusioje.į patį šiauri
nį Lietuvos iškyšulį. Jo visa -šei
ma ir aplinka buvo grynai re
forma* i ška. Jo visi globotiniai, 
padėję jam pasiekti mok81ą, ir 
praskinti -kehą.iį ^etuvdškos -raš
tijos ■ pasauli, buvo reformatai.

raštu: po auksinės sukak 
gyvuokite, Stela ir Auta 
dar daug auksinių metų.
Mokslinga jaunosios 

kartos šeima

ti iš aikštės, nes -kunigo sunki profesija, kartu su jais ir 
mano senas pažįstamas Antanas Petrauskas, bet apsiri
kau, jie ten gulėjo kryžiumi apie 15-20 minučių, kol ; at
giedojo ceremonijų giesmes visi kunigai,, kardinolai;. Vė
liau visi sukilo aikštėje ir po įšventinimo į kunigus,’bal
tus rūbus pakeitė gražiais gelsvais arnotais.

Jie visi eilėje praėjo pro šalį šv. Tėvą, ir daugybę kar 
dinolų, vyskupų, kunigų ir jiems visiems suteikė palaimi-

see us for 
Jtlfc financing 

AT OUt 10W RATESSome people learn the hard way. Pay
checks disappear fast.

Day-to-day living expenses eat up 
t lot. And maybe part goes in the 
savings account for this ratir’s vaca
tion or another immediate goal.

A good chunk of that money seems 
to disappear by itself.

So it’s no wonder that when it 
comes to long-term goals, or when an 
emergency comes up, there simply 
aren’t fun 4 s to meet the need.

Unless there was a nest egg build
ing up all that time,

A good way to build that nest egg 
's with U.S. Savings Bonds. The easy 
way to buy them is to sign up tor the 
Payroll Savings Plan whereyou w< ^k. 
An amount you specify wi’l be mH 
aside from your paycheoc uni 
to buy Bonds.

, kunigu, kuris po to vėliau -Lietuvių Kolegijos koplyčioje 
suteikė palaiminimą keliolikai atvykusiu žmonių iš Vo
kietijos ir kitų šalių, jų tarpe ir man.

Komos imperijos amžius prasidėjo ’su Očtavijanu 
Augustu. Tuo laiku 8 prieš Kr. — 9 po Kr. Palestinoje, 
mažam Nazarete gimė Kristus. -Nuo Tiberijaus ižr Kons
tantino laikų krikščionybė labai .-plito. 41 'metus -.apaštą- 
lai Petras ir Povilas skelbė Kristaus mokslą. Krikščiony
bė įgavo politinės, juridinės, kultūrinės-ir meninės: galios 
Romoje. Po Teodožijaus Didžiojo (395 :po Kiv) krikščio
nybė buvo pripažinta krašto religija.

i ■ v • u

Katalikų bažnyčia turėjo daug įtakos Romai gimti. 
Ant senosios Romos griuvėsių pradėjo augti bažnyčios, 
rūmai, paminklai, aikštės ir ktv, ,< 7 J

Popiežius Sixtas TV pradėjo 'urbanistinę Romos mies
to statybą, Urbanistika kaip niekad suklestėjo. 2 žymus 
architektai — Loreno Bemini Francesco Borronini sta
tė miestą. Tai 15 — 16 šimtmetis su turtingomis baroko 
architektūros stiliaus statybomis. 19 šimtui^. prasidėjo 
neoklasicizmas — tai Romos 'imperinė'architektūra. '•

Norint pasigrožėti Roma,, tuo amžinu miestu, reikia 
pajausti šimtmečių istorijos' pulsą, kuris prasidėjo 900 m. 
prieš Kristų. Kai stebime -dabartinę Romą, turime’nepa-

V ' Ą į|l .» **

miršti, kad be didingos praeities šių dienų Romos vaiz
das būtų nesuprantamas. Nėra miesto pasaulyje, kuris 
duotų turistui gyvą pajautimą universalumo, didingumo, 
garsybės ir amžinybės.

t

Senosios Romos architektūra buvo dominuojama ap
valios arkos. Kur tik romėnų Jegijonai perėjo, tokia arka 
buvo statoma tiltuose, vėliau įvairiuose pastatuose, bazi
likose, turtingųjų,rezidencijose, vilose. Skulptūra buvo 
palikta graikų ir etruškų menininkam^. Tai.buvo impera
torių biustai ir portretai ne tik su jų fizine išvaizda, bet 
ir psichologiniu pobūdžių. Romėnai buyp.ije^tįk sienų^ų^- 
šimo, bet ir mūro ’bei mozaikos dekoravimo meistrai.

And while you’re going through 
grocery bills, car repairs, vacation 
weekends, kids’ toys and nights out 
on the town, you’ll know you’re sav
ing money too.

That’s good to know.

nekilo minti^ paieškoti ju sąry- 
į šio- 9ft poeto ■ dvasiniu-4r iirtelefc-t 
i tualinniPfendimu.Aišku/tarybi-' 
į niai, kaip 4r iriūsū rašto -žinovai 
l į tai nekreipė HiažiaiisĮo dėmesio.’

Ne Maericšas bavo-Revoliucijos 
išradėjas £r jos skelbėjas. Pir
muoju autentišku revblrucionie- 
riuna skaitomas . Jėzus Kristus, 

i kuris apskelbė žmonijai . Dievo 
’ karalystės atėjimą. 'Janonis sa
vo alegorinėje Kalėdų, pasakoj e ! 
"žvaigždė”' labai vaizdžiai nu
piešė Kristų, paveriiĮą kulto ob
jektu, tartlau j ančių despotams 
ir pavergėjams. . . ..

"Buvusieji žvaigždės slopinto
jai ėmė skelbti žmonėmsžmokšlą •

Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje 

KAZYS KARUŽA '

koji reformacija siekė pašalinti 
tik išbujuojusias blogybes, bet 

’nejtą blog^Hiųšaknįs, kuries sly- 
ni Katalikų Bažnyčioje. Pagal nios. žmonių ir gavo ,Šv. Mišių metu Šv...Tėvo Pauliaus 
Katalikų Bažnyčios mokslą, 
mė'tėra tik “ašarų pakalnė”, ku
rioje. žmonės,.-už Adomo-ir Ievos 
nuodėmes, yra pasmerkti amži-

Ž hioms kančioms; ir vtik per kan- 
j ’Šias, maldas ir sakramentus ga-
ii tikėtis po mirties patekti j krūtinių (kniūpšti-) išsitiesę. Aš žiūrėjau 

i ’Dangaus karalystę.
•Pagal -Kalviną, Kristus savo 

mirtimi atpirko žmoniją nuo pir
mapradės nuodėmės ir tuo pa- 

"Čiu’gražino jai kūrybingumo ga
lią, kas įgalino kurti Dievo ka- 
‘falystę žemėje, ši kalvinistinė 
"teologinė koncepcija revoliucini- 
žavo Vakarų Europos mintijimą 
ir padėjo dvasinius pagrindus 

■Naujųjų Amžių epochai. Jei pri
dėsime,- kad Kalvinas pasisakė 
už respublikinę valstybinę san
tvarką, už- luomų panaikinimą, 
už eommonwealtha (kas atitin
ka mūsų laikų .gerovės valstybės 
sąvokai)., už demokratinį Baž
nyčios ir valstybės tvarkimą, pa
vedus- visą valdžią išrinktiems 
atstovams; ar patikėtiniems, tai 
suprasime jo paskelbto mokslo

biriti, ir patys, širdie keikdami i ^vofiučingumą. 
žvaigždę, iškilmingai ją garbi- Į (Bus daugiau)

nd kaip aktyvūs darbuotojai 
visoje eilėje lietuvišką argam 
zacijų, taip pat lietuviška dar
be rėmėjai aukomis — kur nia 
K> lai reikalinga, nepaskutine^

| je eilėje ir lietuviškos spaudom 
I skaity tojai, kaip jau ir dauge
lį metų — neaplenkiant "Naa n * Tl-enų . s ....... J

Auksinės sukakties auksinis 
balius, su gausiais sveikinto
jais ir brangiomis dovanomis, 
pa lodė kiek S. ir A..Batkąi per 
daug metų liko 'gerais giminė
mis ir draugais tiek daugelio’ 
širdyse in inretyse. ” ’ |

Prie daugelio pareikštų lin
kėjimų-žodžiu, dar tebūna pri y, KAROSAS 
jungta tų linkėjimų pakartoji 
mas

Nepriklavswna Lietuva pastatė geležinkelio liniją, jungiančią Didžiu
li Liatuvą su Klaipėdos kraštu. Geležinkelio vaizdas netoli, TeKiy.

že- VI palaiminimą. Man buvo įdomus ir nematytas regi
nys, kaip popiežius šventino į kunigus' 447 klierikus, pa- 
-guldė juos kryžium, jų tarpe vieną vilkaviškietį, Ketur
valakių valsčiaus 67 m. amžiaus mokytoją,Antaną APęt- 
rauską. Visi buvo apsivilkę baltais rūbais, gulėjo ant 

galvojau,

tam karui prąsdedant. čia Ka
lifornijoje gražiai įsikūrė, į auk 
štuos us mokslus išleido vienio 
lėlę dukrą Būta. ! Buvę labai veiklūs, skaityti-

Nuo pat įsikūrimo Kaliforni- prie lietuviškos veiklos pio- 
joje, kaip ir Kanadoje, labai ak merių Kalifornijoje, Stela ir 
tyviai dalyvavo tuolaikiniame^ Antanas Batkai, keliems de- 
lietuv.škame gyvenime, būda- ■‘■imiims metų nukeliavus į ne 
mi daugelio draugijų nariais; be?iįveržiamus kalendoriaus la
bel ir ne vienoje valdyboje. Ste- p+JS ir lietuviškoje veikloje pu 
la Butkienė, be viso to, dar bu- ėiaot visų keturių krypčių Tė
vo gražių balsu talkino įvairių jams — het ir dabar dar mato

Galima būtų pridėti, kad 
auksinė gerų naujienieėių su 
kaktis, nes Siela ir Antanas 
Batkai, jau daug metų gyve
na Kalifonnijoje (dabar Sher
man Oaks, Cal.), yra ne tik ii 
ganiečiai Naujie’nu skaityto
jai, bei grįžtant j ankstesnius 
laikus. Stela Butkienė buvo ir: 
uoli Naujienų bendradarbėj 
Ypačiai anais laikais ėjusia
me Naujienų moterų priede,1 
šviesios atminties gabiai laik
raštininke! Gugienei tą prie
dą redaguojant. Taigi — Bat 
kai nėra vien geri

< iai Naujienų 
i’iai, jie yra ir vieni iš tų nau- 
jieniecių, kurie prie Naujienų 
išlaikymo yra prisidėję ir dar 
bu — bendradarbiavimu. Jie 
dėlto labai verti kelių žodžių 
Naujienose — auksinės vedy
binio gyvenimo sukakties pro 
ga, kai tą 50 metų gražaus šei 
myninio gyvenimo jubiliejų vo. nepaprastai sunku. Kai ku- 
atžymėti ir sukaktuvininkus rie.Čiš tų A. Balkaus rekomen- 
p as vei kinti neseniai bu vol su- duotų lietuvių — toje įmonėje 
sirinkę gausus būrys jų gimi- liko ir dirbo ilgūs metus, vie
nių ir draugų šauniame ha- nj — kol šiek liek ekonominiai 
liuje, kurį surengė Balkų dūk susitvarkę įstengė gauti darbo 
ra Rūta ir žentas Moffit savo kitur geresnio ir pelningesnio, 
ištaigingoj rezidencijoj, Sher- o vienas kitas liko ten dirbti iki 
man Oaks, Gal. ’ , (žilos senatvės.

Antanas ir Stela Batkąi-iš‘Lie. Tai dar nebūtų viskas. Bat- 
tuvos emigravo į Kanadą dab la kai, sudarydami reikiamas ga 
bai anksti prieš antrąjį pagaiili- * rantįyas. visai eilei dypukų 
nį karą.,Iš Kanados persikėle į (lietuvių) padėjo iš Vokieti- 
Ameriką ?irgif; rodos, dar prieš jos persikelti Amerikon. Vie

nas tokių.— šių eilučių auto- 
ri ils su šeima.

Taip visą Šv: Metą programą atlikome pagal pa
ruošta planą, bėgome, važiavome visą savaitę, skubė- 
jome suphikę, suprakaitavę, kol baigėme visas ceremo
nijas šv. Kazimiero Kolegijos viešbutyje ir klebonijos 
parke. Čia visi atvykę svečiai buvo gerai priimti ir pa- 

agal Kalviną, liuteroniš- vaišinti, tuo rūpinosi šv. Kazimiero Kolegijos vadovybė.
Grįžtu ..prie birželio 29 d., sekmadienio, kai vykome 

visi į Šv. Petro bazilijos aikštę, kurioj ten ..prisirinko mi-

«ad

Qu« rrerty 

OUR SAVIMM 

CERTIFICATES
EARN UP TO

.no... žmonės pamatę. kad jn bu- -----------
Arusieji .valdovai; tąpo” uoliais * Trumpiausia distancija iš 
žvaigždės šalininkais... įtikėjo Jlgai Ameriką nuo Charleston, 
Basto Mokytojų apgkūfei ir pa- j Pietų Karolinos valstijoj, iki 
,yiarė juos žvafgždėsysscrgaiš' ir t San Diego, Californijoj, yra 
savo...vadovais” (J. J.ltam.T,13L 2,150 myliu.

w of 5 10 roorth* J
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priede), šalia viso to — Stela 
vėliau įsijungė ir į amerikinio 
gyveninio vyksmą, unijų veik- 
lon, kur buvo iškopusi į aukš
tas pareigas. Ta aplinkybė besi 
naudodama, Stela gerokam skai 
eini lietuvių moterų (ypačiai dy 
p-ukams atvykus) sudarė sąly
gas gauti darbą, kai tud laiko
tarpiu šiaip jau darbo nebuvo 
galima gauti nė “uz pinigą”, 

ir ilganie-i'foįį Jabaj didelį kreditą reikia 
prenunierato-| cįU0|j įr jos vyrui Antanui But

kui, kuris nors ir nebūdamas 
unijos pareigūnu, dirbdamas į- 
nionėje kurioje unijos tada dar 
visai nebuvo — per eilę metų 
sugebėjo ten gauti darbo net 
kelioms dešimtims dypukų, 
kad jie galėtų atsistot ant se- 
vų kojų, — kai darbą gauti bu-

rluis/nv 5. ir A. Įtaikų draugijų renginiams, kaip 
sukefkFftr F$tė, bei choristė ar kaip vaidin

toja (dabar tokie vaidintojai 
čia jau vadinami aktoriais). 
Taip pat Stela rašė Naujienoms 
— daugiausa N. Gugienės reda

10:00 vai. P. L. K. Bendrijos suvažiavimo posėdžiai. 
Pranešimą apie Lietuvos religinę būklę ir apie Dievo 
Tarno arkv. Jurgio Matulaičio beatifikacijos bylos eigą 
pranešimą daro kun. J. Vaišnora. 'v ;

Liepos 2 d., trečiadienį, audiencija pas Šv. Tėvą. Ki
ta dienos dalis laisva.

Liepos 3 d., ketvirtadienį, suvažiavimo užbaigimo 
diena. Ryte laisvas laikas. . . - -su -

16:00 vai. meninė programa šv. Dorotėjoš seserų 
mokyklos salėje^ Meninę dalį pravedė šakiškė p; Stasiu- 
Ifenė su Šveicarijos jaunimu, kurie šoko, lietuvių‘tauti
niais rūbais apsirengę, o šveicaras padainavo kelias lie
tuviškas liaudies dainas (p. Stasiulięnė karo nublokšta 

’•(Komentarai) apsigyveno Šveicarijoje).
r . J Dieve karalystės atėjimo klau- 19:00 vai. vakare vaišės Villa Lituanus svečių na- 
» i simas _vėi iškilo su Reformacija, muose ir gražiame parke, kur buvo atvykęs ir Lietuvos

Liuteris, kaip ankstyvesnieji re- diplomatijos šefas Lozoraitis su savb Šeinia. 
formatonai Wiklifas ir Husas, m • . v
PaMė protesto wsa Prieš isi- . Ta*P Pavažiavo is viso Vakarų pasaulio lietuvių 
viešpatavusias piktadarybės, aP^e žmonių, kurie buvo patalpinti šv. -Kazimiero 
moralinį nuogmūkį ir kitas blo- Kolegijos viešbutyje, klebonijoje ir kituose miesto vieš- 
gybes, už ką kaltino popiežių, bučiuose. Juos pavadavo viena ekskursija, kuri tuo 

laiku buvo grįžusi .iš okupuotos Lietuvos ir ta proga už
suko !į Romą. ~

Daugiausia lietuvių buvo privažiavę iš Amerikos ir 
Kanados, apie 200 žmonių Buvo ir iš Vakarų Vokietijos

Nesenai Rvmanlas Romas i abejojęs «avo Bvadomis, pra
kalamas atšv'enlė savo gimta- sitarė,'•kadreikUpJanonj supras- 
I dienj. kuria proga jį pasveiki- g,ha“ ■ klapsima pahko

. , - .. ... atviru. Kas dvasiniai surišo 3a-,no ųrazus burvs artimųjų sei- . ... . / : ‘. . . ’ ,-. , J. , . noni su lietuvių tauta, kūno nemos nariu ir bendradarbiu bei ... . ; ' .. , •, “ ‘ įstengė nutraukti visos ji sekn-draugų. . • ■■ * - -

R. Rakūnas vra mokslo žmo 
gus, įgijęs net tris aukštojo 
mokslo laipsnius: biznio admi 
nistracijoje, elektronikų inži
nerijoje ir teisių moksle (dn}. 
Kas labai reta — tai ir jo žmo 
na Lorė, kuri taip pat yra aukš 
tai iškopusi mokslo laiptuose: 
matematikoje, kompiuterių pla 
navimo srityje in ’taip pat tei
sių mokslų dr.

Rymanto Romo tėvai Kazys
ir Bronė Rakūnar "(naujienie- , ,. , , ..-.-r
dial), gyv. Santa . '
2at„ gali didžiuotis tokia nės sttpdenta^motejtevt- 

ksitnga savo jatmųju semta. - DagOis-Jis priklausė-
(Bus daugiau) slaptai mokinių- .organizacijai, .

'_____  : kurią sudarė; yeik’ vieni refor-1
_ ‘ \ matai. Jo ai^ųnįeji ir sesuo liu-1

o Tragedijose -dažnai vaiz- (jija apie' j^’^ij’dreftgingunią,: 
duo jamas trikampis tarp vy-; bet ne bažnytine prasme Išva
ro, žmonos’ ir jos’ meilužio. Neį: žuiddafnasjiš Jnii^.t^rohėžą 
žiūrint to, senovės Graikijoj .pasiėmė" draugę-^auj^jlTešta- 
laimingų vedybų simboliu hų-. męntą. J" ’ ’ .
vo trikampis. N šios, visus. faktus sumini Ja-
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STASYS JUSKfcNAS

JAV REGISTRUOTOS LB ATSTOVU 
SUVAŽIAVIMAS

(Tęsinys)
D. Adomaitis perskaitė šiai 

rezoliucijas ir prašė jas priimti 
Gausiais plojimais buvo priim
tos be pataisų, čia rezoliucijų 
tekstai:

Mes, teisiškai besitvarkančios 
A. L. B-nės atstovai, susirinkę 
Čikagoje 1976 m. rugsėjo mėn. 
11 d., išklausę konferencijos pra
nešimus

KONSTATUOJAME:
1. Kaip ir buvo laukta, pasta

rieji B-nės rinkimai praėjo sie
kiant pagrindinio tikslo — iš
pūsti balsavusių skaičių, nesilai
kant nei demokratinių rinkimų 
tvarkos, nei savo pačių nuosta
tu.

2. Ištisą mėnesį frizuoti ir 
maskuoti rinkimų duomenys, 
kuriais paskelbta voš keli tūks
tančiai balsavusių, akivaizdžiai 
patvirtino Amerikos lietuvių ne
pritarimą frontininkų primestai 
B-nės politikai;
. 3. 'Šiuo metu nėra jokių duo
menų, kad frontininkų tebedik- 
tuojama B-nės vadovybė keistų 
iki šiol varytą lietuvius skaldan
čią veiklą.

TARIAME:
1. A' L. B-nė turi išlikti visus 

patriotinius lietuvius bei jų sam
būrius apjungianti organizacija 
kultūros ir lietuvybės išlaikymo 
tikslams; '

2. Organizacinės B-nės vieny
bės galima laukti tik —

a) atsisakius griauti senųjų 
ateivių įkurtas bendrines orga
nizacijas — Altą ir Balfą,

b) parodžius reikiamą okupan
to kėslų supratimą silpninti lais
vės kovų ryžta; yra gėda prieš 
kovojančią tautą už tokius švie
timo vadovus, kurie bruka jau
nuoliams prokomunistinius va
dovėlius ir parenka mokytojus, 
organizuojančius vaiku ekskur
sijas įpionierių stovyklas,,

. c) vienybės galima laukti tik 
sugrą^nant B-nė&,organizmai 
visuotinumo principą ir dvasią, 
’ •d) pripažįstant B-nės veiklos 

legalumo reikalą.
r. KVIEČIAME .

E.įvisus^-geros valios lietuvius: 
1-L Pažinti L. B-nės skilimo 

priežastis’ir prisidėti prie jų pa
šalinimo;:

. -2. .Kreipti daugiau dėmesio 
jaunosios kartos auklėjimui są
moningais lietuviais ir apsaugo
ti jaunimą nuo žalingos okupan
to ’įtakos, ; •
? SE'Žąžimrigal remti Vliko ir 
Altos’" vadovaujamą laisves ko-

amzina nė komunistinė Rusijos 
imperija,

4. Į politinę veiklą linkusį jau
timą nukreipti Vliko ir Altos 
alkon.
PADĖKĄ IR SVEIKINIMAI
Helsinkio susitarimų iššaukto- 

tios ir JAV Kongreso bei Sena
to vienbalsiai priimtos rezoliuci- 
os Baltijos valstybių reikalu yra 

gyvybinės reikšmės lietuvių tau
tai ir Lietuvos valstybei.

Šalia galingiausios pasaulio 
valstybės prezidento Gerald R. 
Ford užtikrinimų, šios rezoliu
cijos galutinai pakerta Rusijos 
viltis įteisinti Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos okupaciją! >

Mes, A. L. B-nės atstovai, su
sirinkę Čikagoje 1976 m. rugsė
jo mėn. 11 d. reiškiame giliausią 
pagarbą ir padėką JAV prezi
dentui Gerald R. Ford, JAV Kon- 

(gresui ir Senatui už teisingus ir 
taip svarbius lietuvių tautai bei 
mūsų tėvų žemei nutarimus!

šiais aktais dar kartą patvir
tinta, kad JAV buvo ir tebėra 
žmonijos laisvės gynėja.

Mes didžiuojamės senųjų atei
vių Įkurta Amerikos Lietuvių 
Taryba, kurios pastangomis tie 
nutarimai buvo padaryti. Svei
kindami Altos vadovybę, mes ta
riame jai širdingiausią AČIŪ už 
šiuos istorinius laimėjimus!

(Pabaiga).

-dST*

>-

Lietuvos nepriklausomybės laikais Nidoje pastatyta medinė pradžios mokykla

inilionines svečių minias ir iš- kė rugsėjo 17 besipešančius mal
tiečiui, tautinės ir socialistines 
partijos rėmėjus, kai tūkstan
čiai Maitos gyventoju saulės ke
pinami stovėjo eilėje prie bal
savimo urnų, renkant naują Ma!- 
tos vvriausybę.

Maltos 217,7X5 rinkikai, vie
naip ar kitaip pasisakydami rin
kimuose. gali nukreipti svarbios 
strateginiu atžvilgiu Viduržemio 
salos pelitinę ateitį i rytus arija 

vakarus.

s engti staigaus susigrūdimo, 
kaip pereitais metais. Keikia 
manyti, kad jų būryje bus ne
maža ir mūsų tautiečių. Visa 
tai be abejo labai pagyvins vie 
tos lietuvių gyvenimą ir dau
geliui susidarys proga pamaty
ti ir atpažinti senokai matytus 
veidus.
šiomis dienomis Juno Beach 

apsigyveno žinomas lietuvių 
dailininkas Antanas Petrikonis 
ir jo ponia Liucija. Petrikonis 
jau pradėjo naujoje gainios ap* 
linkoje tęsti savo kūrybines 
pastangas ir neužilgo keta* 
naujai statomame moderniška
me prekybos centre atidaryti 
savo kūrinių nuolatinę galeri- ko mieste daugiau kaip 3,000 
ją. Visi Floridos, o ypatingai 
Juno Beach, lietuviai didžiai
džiaugiasi Susilaukę naujo gv- nesnio amžiaus žmonėms sulau- 
ventojo — žyniaus menininko kusiems 62 m. amžiaus, 10-15% 
ir tiki, kad amžinos vasaros ir. 

| amžino gamtos grožio šalyje j
džiu nusakė simbolinę anųjų dail. Petrikonio kūrybinis ge- turi languose išklijuotas žalias 
istorinių Įvykių prasmę šian- nijus apsivainikuos naujais lai korteles su užrašu “bendruome- 
dieniniame mūsų tautos gyve- mėjimais.
nime. j Taip pat iš Detroito žiemos'

Į šalčius Floridoje praleisti su- Maria Rėdo, padedanti senelių 
grįžo ir dailininkė Ringailė Zo,reikalus tvarkančiai miesto Įs- 
tovienė ir jos dukra Andreja.piU”a'-

Rugsėjo 5 d. vielos bažnyčioj ▼▼ i . . .Vr .
je įvyko lietuviškos pamaldos.' jį, nllgn6S tČVlSK6 “ 
Jos buvo užsakytus Palm Be
ach Lietuvių Klubo valdybos( 
Tautos šventės proga, šv. Mi
šias atlaikė in atatinkamą pa
mokslą pasakė kun. A. Sen
kus. ’ J. D g.

, Po paskaitos įvyko Palm Be 
ach Lietuvių Klubo nartų su
sirinkimas, kuriame buvo ap
tarti visi klubo organizaciniai

Tautos šventės Minėjimas Palm Beach.
ši vasara visoje Floridoje ne ypatingai' judru buvo darbo 

buvo tiek karšta, kaip kitais me šventės savaitgalyje. ‘ 
tais. Iki šiol dar berods nei vie-! Palm Bėach Lietuvių Klu- 
nanie šios šalies pakraštyje oro bas ir šiais metais gražiai pa- 
temperatūra nepasiekė 100 lai- minėjo Tintos Šventę. Rugsė-
psnių F. O kadangi Palin Beach jo 4 d. visi* šios apylinkės lietu’reikalai bei risi nariai pasiker 
augštumose, o ypatingai. Juno viai susirinko Į Metodistų Baž1 tė mintimis ir pasvarstė tolimes 
Beach “kalnelyje”-ir oro diegi nyčios naujai Įrengtą salę. Sa-Įnį klubo veiklos planą.
mė yra visada daug mažesnė, Įėję be klubo narių matėsi ir Kaip kiekvienais, taip ir šiaismė yra visada daug mažesnė, Įėję be klubo narių matėsi ir
tai šiose apylinkėse įprastinių daug svečių iš gretimos Lakei metais klubas rengia Naujųjų 
vasaros karščių visai nesijautė 
ir daugelis mūsų tautiečių jau 
netik atkeliauja čia nuolati
niam apsigyvenimui, bet ir pa
mėgsta praleisti vasaros atosto
gas. Juno Beach likęs vieninte-

Pasak Kansas kviečių page-- 
rinimo sąjungos pirmininko T. 
C. Roberts, vidurio ^Amerikos 
malūnininkai matuoja proteiną 
kviečiuose ir už didesni proteino 
kiekį turinčius kviečius primo
ka premiją, bet ją gauna ne kvie
čių augintojai, bet tarpininkai 
pirkliai. Jei būtų tuo reikalu 
Įstatymas, kurio dabar nėra, 
tuomet proteinų premijas gautų 
ūkininkai. Proteinų premijų dy
dis Į metus siektu 15 iki 150 mill 
dol.. Tokią sumą Įplauktų į kvie
čių augintojų kišenes.

T. C. Roberts Čikagoje rekla
mavo 15-kos tūkstančių dolerių 
vertės mašiną proteinų kiekiui 
nustatyti grūduose. Mašina iš
matuoja proteinų, riebalų ir 
drėgmės kiekį grūduose sugaiš
dama nedaugiau dviejų minučių. 
Matavimą atlieka infraraudonais 
spinduliais. (

Kanada tą mašiną: varto ja jau" 
nuo 1975 m. Kanados grūdų in
spekcijos chemijos viršininkas 
sako, kad mašina yra brangoka, 

va ir neprarasti vilties, nes šuo- bet ji jiems apsimokėjo per 7 mė
liais kintančiame pasaulyje nebus nesiūs.

Proteinai kviečiuose 1 lis lietuviškas A. & V. Tomkų 
_ , . v. * motelis visu vasaros laikotarpiu
Rocjalr Koncjoc’ Vrinnni

buvo veik ištisai užpildytas, o

Worth vietovės ir tarp pat iš 
tolimesnių Amerikos pakraš
čių. • ; • ę*

Sugiedojus himnus, išsamią 
ir įdomią paskaitą skaitė teisi
ninkas Stasys Balčiūnas. Jis 
istorijos įvykiu perspktyvoje 
peržvelgė Rugsėjo 8 dienos pra 
smę ir reikšmę bei jautriu žo-

/-n T 4 SUSIVIENIJIMAS
> , 4\ LIETUVIŲ i
K-7 J—/X -k. AMERIKOJE

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip ŠEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 

- tiems. nariams . > • *
’ ■ . -• ‘ TG ' ■ *.-,? ■ y

-SLA t—didžiausia lietuvių ..fratejrialmė organizacija —■ duoda gyvy
bės apdraudę ir ligoje pasalpę, kuri yi*a’ pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — Jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000,00. . - %- . ■ -

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukotojo mokslo studi
joms ir gyveninio pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCTDENTALE APDRAUDA. naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama iietuvišky KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
Įmetus. > .

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

Metų sutikimo pokilį. šis po- 
kilis ir šiais metais įvyks Palm 
Beach Gardens Holiday Inn 
didžiojoje banketų salėje, šo
kiams gros “Suomijos Drau
gų” keturių asmenų kapela, 
kuri yra plačiai žinoma šioje 
apylinkėje ir dažnai groja 
Įvairiuose pasilinksminimuose 
bei vietiniuose klubuose. Ren
gėjai tikisi, kad visi lietuviai, 
kurie paprastai tuo metu atky 
la čia pasislėpti nuo šiaurės 
šalčių ir pasimaudyti šiltame 

’Atlante, turės progos puikioje 
lietuviškoje nuotaikoje paben 
drauti ir smagiai pasilinksmin 
H- k 
-, Daugelis reiškinių rodyte 
rodo» kad šią žiemą į Floridą 
ketina suplaukti ypatingai daug 
atosfogininkų. Visop turizmo 
ir pasisvečiavimo įmonės jau
dabar pradeda-rengtis priimti ja “bananais” mojuodama išvai-

FBI sunkumuose
WASHINGTONAS. — Išlei

dus Įstatymą, taip vadinamą 
Freedom of Information Actą, 
Amerikos vidaus saugumo Įstai
ga FBI turi sunkumų ir nenu
matytų naujų išlaidų. Ji dabar 
Į metus turi išsiuntinėti 9.9 mi
lijonus dokumentų Amerikos pi
liečiams. Kasdieną Į FBI Įstaigą 
ateina apie 72 dokumentų rei
kalavimai.

FBI dabar turi padidinti tar
nautojų skaičių dvigubai — iki 
391 ir išleisti daugiau 12 mili
jonų dolerių.

Neramūs rinkimai
VALETTA. — Maltos polici-

i

ir senutėms
NEW YORKAS. — New Yor-

krautuvių, restoranų ir visokios 
kitokios biznio Įmonės teikia se-

nuolaidą.
Visos New Yorko krautuvės

nė rūpinasi* seneliais”.
Tą reikalą išjudino mokytoja

HOUSTON. — Trys mirusio 
bilijonieriaus Howard Hughes 
artimi giminės surado dokumen
tus, — du skyrybų prašymai, 
1957 m. prašymas gauti vedybų 
leidimą ir teismo bylos prieš bi- 
lijonierių Hughes, — kuris ro
do, kad Nevada yra bilijonieriaus 
tėviškė. Bet Teksas valstijos 
generalinis advokatas neigia ir 
tvirtina, kad Teksas buvo nuo
latinė bilijonieriaus gyvenamo
ji vieta.

Valstijų ginčas sukasi dėl 300 
milijonų dolerių paveldėjimo 
mokesčių.

o Didžiausias senovės .laikų 
poetas Homeras ir didžiausias 
filosofas Sokratas nemokėjo 
nei skaityti, nei rašyti. Jie tu
rėjo labai gerą atmintį.

■o 7 svaru menkė vieno ners 
to metu išleidžia 7 milijonus 
kiaušinėlių-ikrų.

Nleko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A Šeštoko knygele, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę Užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome ’ 
siųsti tokiu adresu:

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

401 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius j Vokietiją ir ki
tas tremlies vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

si k čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
1738 So. Halsted Street, Chicago, IHinoia 60608

LIETUVOS VARDO KILMĖ
• Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, be. 

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

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

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

KNYGOS ANGLŲ KALBA :
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir Intymiu nuotykių 

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

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir Jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos {vairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas garima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

Taupykite dabar

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVERSAL

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Taupykite dabar.

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

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

Įsteigta 1923 metai*. TEL. 421-3070
Įrtalgną pietuose kiemą* automobiliams pastatyti.
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Rinksime prezidentą
Šių metų lapkričio 2 dieną. Amerikos lietuviai, JAV 

piliečiai, rinks šios galingos valstybės prezidentą. Vals
tybė yra galinga, galingas yra ir išrinktas prezidentas. 
Daugelis yra Įsitikinę, kad Amerikos prezidentas yra 
pats galingiausias žmogus pasaulyje. Jis yra galingiau
sios kariuomenės vadas, jo žinioje yra nepaprastai dide
li ekonominiai resursai, jis turi didelės Įtakos į mokslo 
srityje daromą pažangą, nukreipdamas pramonę viena 
ar kita kryptimi.

„ Prezidentas yra galingas, bet ne visagalis. Preziden
tas yra galingas, jeigu jis klauso krašto Įstatymų. Kraš
to prezidentui duota didelė galia, bet- tai galiai yra nus
tatytos ribos. Jeigu prezidentas tas ribas peržengia, teis
mo organai gali traukti jį atsakomybėn, kaip ir kiekvie
ną kitą Įstatymams nusikaltusį pilieti. Prezidentas Nik
sonas neprisilaikė prezidentui nustatytų taisyklių, todėl-, 
ir turėjo .atsistatydinti. Net ir atsistatydinęs galėjo būti 
traukiamas teisman, bet prezidentas Fordas, nenorėda
mas krašto prezidentą tampyti Į teismo posėdžius, jam 
dovanojo visus padarytus nusikaltimus, veikiančių Įsta
tymų sulaužymus ar prasilenkimus. -

Kiekvienas prezidentas privalo prisilaikyti veikian
čių įstatymų. Jis privalo žiūrėti, kad kiti valstybėj parei
gūnai pildytų Įstatymus. Jeigu jis savo pareigių BĮeatl&s,- 
tai ir jam teks aiškintis. Nežiūrint tų visų suvaržymų, 
Amerikos prezidentas yra nepaprastai galingas didelės 
valstybės pareigūnas. Jis yra karo jėgų vyriausias vadas, 
jis tvarko krašto užsienio reikalus, jam pavesta prižiūrė
ti visų įstaigų administracija. Jis parenka ir skiria žmo
nes Įvairioms administracijos pareigoms. Jis parenka 
žmones ir aukščiuasiam krašto teismui. Parenka ne ke
liems metams, bet visam teisėjų gyvenimui.

Visiems krašto gyventojams labai svarbu, kad pre
zidentas būtų geras, sąžiningas prisilaikytų kongreso 
priimtų įstatymų. Jeigu prezidentas savo pareigas gerai 
atlieka, tai visiems krašto gyventojams yra naudos. Bet 
Amerikos lietuviams krašto prezidentas yra dar svarbes
nis, negu seniems krašto piliečiams. Amerikos lietuviai, 
be šio krašto gyvenimo, dar rūpinasi ir . gimtinio, savo- 
krašto reikalais. Amerikos lietuviai yra ištikimi Šio kraš
to piliečiai, bet jiems dar rūpi ir pavergtas gimtinis kraš-

J. VENCLOVA /

ir jų ryšys su lietuviais
SENOVĖS GRAIKAI

Prof. dr. J. Garstang “The Hittite Empire”: Taurus 
((kalnai). Galys (upė), Kuvalia (sritis), Malatia (sri- 
tis). Tyanitis (miestas), Arzava (karalystė), Arvana 
(miestas). Sinope (sritis), Tuwanuwa (sritis), Ūda 
(sritis), .lortnvadas (sritis), Žara (miestas), Sivas (sri
tis), Gasiura (miestas). Siniuva (sritis), Adana (mies
tas), Karaburna (miestas), Barata (sritis). Indus (upė), 
Lowasa (kalnai), Palanga (miestas), Geurun (mies
tą), Lande (šventovė). Litam' (upė), Oronta (upė), 
Abana (upė). Siduna (miestas), Biruta (miestas), Gu- 
bla (miestas). Balnine (miestas), Irgala- (miestas). Sa- 
ruvadas (miestas), Galilea (ežeras), Andava (mies
tas), Tyana (miestas), Tarsus (miestas), Suasa (mies
tas). Iris (upė). Sarus (upė).

Konkrečiai apie getą ryšį su lietuviais
Prof. dr. B. Latham “The Germanic Tacitus“, 1851 

m., (AlII p.: “Gelae be Lithuanic also”.
Dr. L. Dicfenbach “Origines Europaeae”, 1861 m.. 

21)2 p.: “Gethac. welshes K. Zeuss (S. 672) ebenfalls 
fuer alien Sameinamen der Litauer haelt“.

Ad. Brcrnensis (A l). 1073) “De situ Daiiiac” (c. 
221): “Gethos id ėst Litwanos”.

M. Pradarius “Orhis Golhicus” (11.210 p.): “Gude 
vocantiir i.e. Gcthi vėl Gethae”.

Į tas. Rūpintis pavergta Lietuva h’ siekti pagalbe paverg
tiems krašto gyventojams nėra priešinga Amerikos įs
tatymams. Amerika pati nori būti laisva, o amerikiečiai 

j žino, kad tos laisvės siekia ir kitų pavergtų kraštų gy
ventojai. Laisvė šio krašto gyventojams atnešė gerbūvį, 
jie žino, kad tiktai laisvi kraštai gali geriau gyventi

Iki šio meto visi Amerikos prezidentai siekė laisvės 
pavergtoms tautoms. Prezidentas Wilsonas paruošė gar
sius 14 punktų, kurie atnešė laisvę daugeliui tautų. Pre
zidentas Rooseveltas pasipriešino Churchiliui, kai jis jau 
buvo susitaręs su Stalinu pripažinti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos aneksiją sovietams. Prieš Pabaltijo kraštų pa
vergimą pasisakė prezidentai Trumanas, Eisenhoweris, 
Kennedy, Johnsonas, Niksonas ir Fordas. Prezidentas 
Fordas labai gerai žino visą Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
valstybių pavergimą. Jis dalyvavo pasitarimuose kai ši
tas klausimas buvo svarstomas kongreso komitetų posė
džiuose. Jis specialiai buvo atvykęs j Chicago,r kai Ame
rikos Lietuvių Taryba buvo suruošusi genocido parodą. 
Ta proga jis pasakė pagrindinę kalbą, kuri ištisai buvo 
atspausdinta Naujienose. Lietuvos pavergimo procesą, 
prezidentas Fordas labai gerai pažįsta, nes jam yra žino
mi visi Kersteno komiteto surinkti ir paskelbti dokumen
tai. Kai kurie lietuviai gal taip gerai nėra informuoti 
apie Lietuvos pavergimą, kaip yra imformuotas prezi
dentas Fordas.

Prezidentas Fordas, prieš, išvykdamas į Helsinkio 
konferenciją, paskelbė,, kad JAV iki šio. meto nepripažino 
ir nepripažins Lietuvos, Latvijos ir Estijos prijungimo; 
prie Sovietų Sąjungos. Tą savo pareiškimą- jis atidavė 
didžiosioms laikraščių agentūroms, o radijo stotims įsa
kė pakartitinai paskelbti. Jis leido Dr; K1 Bobeliui- ir 
Povilui P. Dargini galingomis amerikiečių radijo sto
tims pranešti pavergtiems Lietuvos gyventojams apie 
prezidento Fordo pareiškimą. Užsienio radijo stočių be
klausantieji lietuviai kelioms dienoms prieš. Helsinkio 
konferenciją jau žinojo, kad Amerika aneksijos nepripa
žįsta. Jie juokėsi iš sovietų propagandistų,, skelbiančių, 
kad Helsinkio- aktas pripažįsta dabartines Rytų Europos 
sienas ir atiduoda komunistų vergijon rusų pavergtas ir 
išnaudojamas tautas. Jie žinojo, kad prezidentas Fordas, 
nepritaria tokiai sovietų politikai. Kai kurie Amerikos 
lietuviai patikėjo Brežnevo skelbiamoms mintims, bet pa
čioje Lietuvoje gyvenantieji musų tautiečiai žino, kad 
amerikiečiai tos prievartos nepateisina. \

Demokratai savo kandidatu parinko Jimmy Carte- 
rį. Jis gali būti geras prezidentas, bet lietuviai iš jo lū
pų dar-nieko negirdėjo, kokios politikos jis laikysis pa
vergtų- Rytų, Europos kraštų atžvilgiu. Sen/ Walter 
Mondale, Carterio pasirinktas viceprezidentas,, tvirtina, 
kad Jimmy Carter, jeigu bus išrinktas krašto preziden
tu, tai nepripažins Lietuvos, Latvijos ir Estijos prijun
gimo. Visa tai labai gražu ir gerai, bet pats kandidatas 
Carteris iki šio meto- savo nuomonės pavergtų- tautų 
laisvės klausimu dar nepasisakė. Pittsburghe jis gana 
plačiai kalbėjosi su Įvairių, etninių, grupių pareigūnais,, 
bet šiuo reikalu-jis ir ten nieko nepareiškė. Dar žinoma, 
yra laiko. Jis gali padaryti šiuo, reikalu aiškius pareiš
kimus. Bet daug lūkuriuoti jam jau nereikėtų; Lapkri
čio 2 diena ne taip jau toli Laikas greitai bėga,, o lietu
viai mėgsta ne tik panagrinėti padarytą pareiškimą, bet 
jiems dar ima laiko apsispręsti. Visiems būtų- geriau, 
jei kandidatas Jimmy Carter greičiam išdėstytų; savo 
nuomonę pavergtų Pabaltijo valstybių klausimui

Anthony Cooper “Riešutų mašina” (Aliejus) -

Dažnai- mes skaitome Dr. Gu- su mažais ištekliais nedrįso 
seno sveikatos patarimais straip! dėtf mokytis.
snius Naujienose, Tėvynėj, San į Grįžęs Čikagon įsimylėjo 
datoj ir kituose laikraščiuose. įvedė Onutę Sobieskaitę ir

Dr^ Gusenas gimė Griškabū
džio valsčiuj, Bliviškių kaime.

ūkL jis galėjo likfi- šio. ūkio val
dytoju, bet. jį traukė mokslas, 
o. tėvas nenorėjų sūnui leisti 
daugiau mokytis, dėl to jaunas 
Antanas Gusenas išvyko Kana- 
don, nes ten turėjo dėdę Žukau
ską, kurs gyveno Montrealyįe 
ir buvo žadėjęs Gusenui padeg
ti, bet, kai šis atvyko, tai pagel
bės negavo. Pats turėjo susira
sti vietą, o dėdė pasakė: “Pri
žadėjau, bet aš tavęs negalėsiu 
leisti į mokslą.” “Kad ir nega
li man padėti, bet aš savo pla
na nekeisiu. Amerikon atvažia
vau mokytis, tai aš stengsiuo
si savo tikslo siekti”, jam atsa
kė Gusenas.

tu gali dirbti laisvamanis, kata- 
ūKas ir sočiausias, nes kiekvie
nam rupi lietuvių tautos gerbū- 

Pra vis. Man atrodo, kad ir šiandien 
Amerikos lietuviams ta- vieny
bė yra labiau reikalinga, negu 
šio šimtmečio pradžoje^. Naujai 
atvažiavusieji tuo tarpu nieko 
ypatingo nesukūrė ir nesuorgą- 

Įinzavo, jeigu ir suruošė vieną, 
j kitą didesnę šventę, tai padarė 
su senų Amerikos lietuvių pa
galba. Man atrodo,, kad ir šien- 
idien reikėtų, sujungti visas jė
gas, paduoti, vienas kitam drau

ir 
abuvedė Onutę Sobieskaitę ir 

sutarė dirbti ir taupyti, kad Gu 
senas galėtų mokytis. Pijaus 
Barzdaičio įkalbėtas, išvyko į^ 
Clinton miestelio apylinkes, In-' 
danoje, kur buvo didelės ang
lių kasyklos ir kur uždarbiai 
buvo žymiai- geresni. Gavęs čia 
darbą uždirbo tiek; į dieną, kiek 
Čikagoje. į savatę. čia- veikė 
Lietuvių Literatūros Draugija; si kartu išlaikyti tas. pozicijas

A* ■ « - — - ‘ « •• ' A - - - -

a. JL- * c J o < i 4 v, i iflii, n 1 ,1 tvU*'

ir balius. Čikagos atva-Įkarė smi Senieji, tnū-
7'A 7" £ tautiečiai visk, bandė; bet
ledas Dundulis ir Axgn-das Mar kėliau, surado.kelius, tvirtus-pa. 
geruulaip pat kun.Ksavems- Mo-j^ 
čkus, Grasiunas ir kiti,.kurie an . , c.
gliakasiams skaitei paskaitas. & -Oggs'ggh sup 
Sumazejus čia darbams išvyko ...... .
j: New Britain,, kur žmonos bro- ® ;r !»talgų pagrmda, dar tvm- 

txs į Amerikos, gyvenimu jie -gi
liai kojas įleidę. Ar gali būti kas 
gražesnio, kaip, vieningai, iie tik 
išlaikyti,, bet dar- ir sustiprinti

dar-
kur
va

rne-

Nelengai Gusenas gavo 
bą Grand Trunk Car Co. 
buvo gaminami mediniai 
gonai. Bet nepraėjus nė 
tams,, ši dirbtuvė užsidarė. Kito
darbo Montrealyje, nesuradęs, 
išvyko į Kanados vakarus Win- 
nipegą, kur pas vieną ūkininką- 
įsidarbino. Baigus ūkio darbus,, 
išvyko prie JAV sienos Fort Hu, 
ron, bet čia jokio darbo nera
do, tada- išvažiavo pas tetą į Či
kagą, Čia gavo namų prižiūrė
tojo darbą. Už metų, ieškoda
mas geresnio uždarbio, išvyko- gau naudos atneštame lietuvy 
į Wisconsino, paskui į Minne- I

kė, o žmoną Įtaisė simykloje. 
Čia irgi; vyko’ lietuviškas veiki
mas, apie kurp Dr. Gusenas pa
sakoja: • • 7

“Kai prisimenu- tuos laikus,, 
tai lietuviams.nebuvorjokio-rei
kalo taurpusavy peštis. Tie ne
sutikimai .Amerikoje niekam 
negalėjo padėti. Jeigu-lietuviai 
norėjo padėti- gimtiniame kra
šte . likusiems broliams, ir- sese
rims, tai tarpusaviai nesutikir- 
mai buvo tik kenksmingi. Man 
atrodė tada ir. atrodo šiandien, 
kad- sutartinai dirbant galirna-
būti naudingesniais ne tik var- grižimo. Sutarė su. žmona ir to
ge pasilikusiai' tautai, bet (tau

puoselėtą darbą?”

New Britain darbams suma
žėjus Dr. (rusenąs grįžo Čika
gon ir. kibo rimtai į mokslh ii” 
sėkmingai baigė dantų techni
ku. Manė grįžti Ėietuvon ir dir 
btf savų tautiečių tarpe. Bet Vii 
naus pagrobimas, Lenk jos ka
rių žygis į Lietuvą ir kiti* nera
mumai, tuo metu atbaidė nuo

bei pačioje Amerikoje.. Mūsų V’ • — . L * • _'sotos miškus. Čia sunkiai dir-(pažiūros neturėtų kenkti lie-| 
bo, bet labai taupiai gyveno,nes' tuvybės palaikymo darbiu. Kar'

liaut likti: Amerikoje; o Gusenas 
tę& mokslą — taps dantų dak
taru; - —

(Bus daugiau)

W Kadlubek (12 amž) : Gete dicuntur omnes Lit- . davę iš. Ordino, drabužius ir visą kitą aprangą, bet jie 
j turėję su kryžiuočiais vykti į karą, žodžiu, kariauti 
prieš savo brolius lietuvius.

Senovės Lietuvoj net buvo susidaręs paprotys vadi
namas vytimi, kaip nurodė istorikas R. Batūra (Lietu
vių karas su kryžiuočiais, 1964 m., 85 p.): “Senas vi
suotinis krašto gynimo paprotys išliko Lietuvoj gana 
ilgai. Jis minimas 1387 m. Jogailos privilegijoj’ ir va-, 
dinamas vytimi (pogonia)A

Pagal kalbininką dr. H. Amtz (Sprachliche Be- 
ziehungen zwischen Arisch nud Balto-Slawisch, 1933 
m., 52 p.) lietuvių žodis “vytis” yra labai senas ir reiš
kė vyti. persekioti priešą. 0 žodžiu “vyčiai” mūsų 
istorijos tėvas S. Daukantas vadino:”... Akyčiais (va
dinosi); jog turėjo vyti neprietelius”.

Tad ir populiarus lietuvių vardas Vytautas,, anot 
prof, dr. S; Ghaterrji- (-11-142), paeina- nuo lietuvių 
žodžių vyti- ir tauta, tiksliau- tariant būtų, nuo Vyčių 
tautos. Ir vyčiais bei gerais jotūnais lietuviai buvo nuo 
seniausių laikų, ką byloja ir Lietuvos valstybinis her
bas- Vytis. ■ .

Angių keliauninkas Wulfstan. 9 amž. lankėsi taip, 
tuo.laiku. vadinamanuAiŠčių.krašte ir po, to rašė (Aelf. 
Or. I, 1)4 “Vysla-yra-labai, didelė upė ir arti jos ran
dasi Witland ir Weonoland ir Witiand,priklauso aiš- 
čiams”, vadinasi, Wuifktnn aiščių žemėj netoli Vys
los rado atskirą kraštą, kurį jis pavadino- Witiand: 
Istorikas A. Schloezer (Allgemeine nordiche Geschii. 
chte, 3p p.) patiekiariš'1264: m. žinutę; kurioj- įsakmiai- 
pasakyta,'kad gintaras randasi Vitlandej ; ;

ProfJ A. Voldemaras,. R: Batūra (Lietuvių’karas su 
kryžiuočiais, 101 p.)^.,pro€. J. Voigt (116-116), dr. II. 
Lowniianski (Panstwa -Litcwskiego, II, 229) ir kili Vii 
landą laiko Vyčių kraštu. Tr žymusis vokiečių ištbri-

huani...”. .
M. Sty jkowski- (11,3): “Gotai arba lietuviški getai .
Dr. L. Diefenbach. “Voelkerkunde Osteneuropas”, 

Darmstadt, IE t. 3: p,: “Von -diesen Geten, aber auch 
so ziemlich von Goten schreibt sich der Name lit. gu
dai.”

Prof. A. Voldemaras-- “La Lithuanie et sės proble- 
mes”, Paris, 1933' m., E t 70 p. “Blanc-Russiens-Goths 
dės LitbuaniensM.

Cronicon Polono-Silesiacum (1278 A< D.): “Gethos 
es Letwanos”.

A [rie vyčius
Istoriniuose šaltiniuose rtandame minint vyčius ry- 

šyj( su lietuviais. Tad? pabaigoj tenka nors šiek tiek 
tiek paliesti pačius vyčius* Mūsų įžymusis istorikas 
prof. A. Janulaitis (4945) apie vyčiui rašė: “Bajorai 
(slaviškas žodis) — tai vyčių, kareivių; luomas. Jie tu
rėjo paveldimos žemės, bet daugiausia sėdėjo ant že
mės, kurios gaudavo* iš didžiojo kunigaikščio ar kitų 
kunigaikščių, pasižadėję už? tai karanti stoti”.

Prof. A. Rimka (Lietuvos visuomenėm ūkio bruo
žai. 1925 m., 22 p.) papildė: “Pirmoj eilėj buvo asme
niška tarnyba su ginklais ir kaliu — tai tikrieji ka- 
riai-vyčiai (pas senovės lietuvius)”. Beiškia, vyčiai 
buvo atskiras lietuvių karių luomas, pas slavus bajo
rais vadinamas. e- :

Prof. J. Voigt (146-42(1) mini S a mbi jos, Mažosios 
Lietuvos, vyčių luomų vilingus, kurie buvo pilnai lais
vi. Perėjusiems į Ordino pusę vilibgams 1299 m. buvo 
suteikia privilegija. Anot prof. J. Jurgihio (Baudžia
vos įsigalėjimas Lietuvoj, 1962 m., 117 p.), vilfngai gau

id

kas Dr. L. Weber (PTeussen, 137) Vitlandą gretina su. 
Vyčių šalimi (Witauen Witland); 0 suomių istorikas* 
prof. Koskinen (Actis Societ. Scienc. Fennicae, Helsint 
gfors, 8) Vyčius (Vithes) ne tik priskiria prie-lietuvių* 
tautos, bet dar nurodė, kad Vyčių šalis apėmė didžiu-- 
lį plotą nuo Vyslos -ligi Dauguvos.

Ir vietovaržiai: Vyčiai, Vyčiškis, Vyčiūnai, Vyteniui, . 
Vituva ir pan. Lietuvoj ir net suslavinti: Vitva, Vii,, Vi- - 
tebsk. Vytev ect senovėj gyventam lietuvių krašte-Gu- 
dijoj liudija, jog lietuviai buvo vyčiai. 0 gūdį poe-, 
tas M. Bahdanovič savo specialiame eilėraštyj “Lietu-į 
vos vyčiai” net pabrėžė: “Niekam nepavyti, nukovoti 
Vyčių tų senovės Lietuvos”.

Vienok tai nereiškia,, jog patys lietuviai turėjo kii- 
«ti» iš vyčių* (kai* kurie autoriai' mėgimp lietuvių- tautus- 
'genezę išvesti iš vyčių); nes vyčiai sudarė tik vieną He- 
tuvių visuomenės luomą, o yra žinom&į kad nuo se
niausių laikų lietuvių tautoj buvo ir kitų luomų, kaip 
žemdirbių ir kunigų. Ir net romėnų istorikas: Tacitus 
savo, veikale “Germania” rado reikalo pažymėti, įk
aiščiai, tai yra- lietuviai geri žemdirbiai. Be* tep is toru- 
kai (prof. dr. J. Negelein, prof. K. Regting’ ete) vyriua. 
rado ir pas kai kurias kitas indoeuropiečių tautas. Tuo
kiu, būdu, pavadinimai: vyčiai,. Vytu va (Vitauen), pasi
lieka tik sinonimais. .

' Panaudotu literatfira'
1 - ).1), Ji Adelung “Mithridates?, Berticų. II L.
}'2* '2)> Dr. M- Anysas. “Senprūsių kovos, dėl laisvės”,. 
Chicago# P.»6X. ,

3) Prof. C. Arndt “Europacischcn Sprachen”, Fra n 
kfurt

(Bus daugiau)
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DR ANNA BALIUKAS
AUSV. NOSIES

IR GERKLĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street

• Valandos pagal susitarimu.

ALGIRDAS VYTAUTAS VALEKA WJ)UT£S MARGUMYNAI

Atėjo audringas 1939 m. ru-jj Lietuvos kariuomenę. PaLin-
duo. Vokiečių, lenkų ir rusų 
karas žiauriai atsispindėjo ir 
Vilniuje. Atsiradus ilgom ei-

kiiuas stoti į kunigų seminari
jų buvo nustumtas į antrų ei
lę, o, tvarkos ne tik sostinėje,

DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

ginekologine chirurgija 
•449 So. Pulaski Rd. (Cr«wtora

VtediMl Buildins). TtL LU 5-6446 
Priima ugonim pagal susitannią.

L i neatsiliepia, skambinti 374-8U04

Įlėin žmonių, laukiančių pre-J bet ir visoje valstybėje, jos sie
kių, iš krautuvių prekės pra
dėjo nykti. Tėvai prašė, kad ir 
Algirdas eitų ir stotų eilėn.

I i:„ »:i. ii- i- ’ • •

nų saugumas buvo pats svar
biausias klausimas.

1 Naudingi patarimai iir įdomūs 
dalykai

• Mahagony baldų įbrėžimus 
įgalima uždažyti jodina ir nub- 
Jizginti trinant vilnone medžia-

• Truputis adto, įpiltas į van
denį verdant kiaušinius, apsau-

• Teignmouth apylinkės, An 
glijoje, tavernų lankytojai bu
vo pripratę prie vietinio alaus: 
jį gėrė ir gyrė. Jie buvo labai 
nelaimingi, kai bravaras užsi-* 

rdarė. Išreikšti savo širdies skau

' -1 ainH—wwwww 
SVERTO RASTO PAMOKYMAI ir. PAAlSKiHiA^

K1EKVENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

SR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

. CHIRURGIJA 
695-0533 

f.x Valley Madicai Cantar 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETLR BRAZIS
PHYSICIAN ANO SUKGkUN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisu: HEmlock 4-5649 

Razida 388-2233
OFISO VALANDOS, 

runudiemau ir keiviriaa. 1—l 
anubo.. peuklaoiem nuo 1—-7, 

ir sestaa. antai nusitarus.

Y&L. 
uec.

Jie tikėjosi, kad jam pavyks' 
būtinai reikalingų pirkinių nu 
pirkti. Algirdas atsisakė tai 
daruti. Nepaprastai jautri jo 
siela neleido jam žiūrėti į net 
varką ir suirutę, staigiai atsi
radusią kasdieniniame miesto 
gyvenime.

Kurį laiką Algirdas buvo iin, 
kęs stoti į kunigų seminariją. 
Jam atrodė, kad jis būtų tikęs 
kunigo pareigoms. Jam taip 
pat atrodė, kad jis būtų galėjęs 
būti geras kunigas. Jis jau pas
tebėjo, kad buvo gerų ir ne to
kių gerų kunigų.

šeimoje ir. studentų tarpe 
plačiai buvo svarstomi V. Puti 
no “Altorių šešėliai

CK. KAUL V. DAKDIS
UYOYIOaAS IR CrtiKUK^AS 

WestcnesTer Communiiy Kiimto* 
nwatCHios direktorius.

Ka«, ykesumesier, 1U.

V2U-4A1NDUX 6—b cuu'bu oieuvmia iš 
auLr4 sesuoiexu b—d vm

xlejZu. ui

rk. n. ciitn • fibinAS 
IK Mv'fEKŲ U>WS 

GriiKUKVUA 
■»«. M»OU» Av«.. OA 3-XO/V

»<iauuos pasai 5ujj.iiariju.i- Jei 
aiuepia. nuuiDuiU mi 3-uvUl.

i SU, --- OC ^307^

ŪIU A. a. UL£V£UŪU 
v» i I IK CniKUiLVMj
0rC4.IMU į Dfc MlSiiV L.IW3 

vresT iuara oireer 
YiiiiUiaoa s U51 tarimą.

DR. K. A. juCaS
469-44^ i ^oi-RJvū

ODOS LIGOS — CriiRUKQUA 
IVU2 YYGOitKIN AYC, 
□214 N. DEOitKPiAVt.

Telefonas atsakomas 12 *al.

Ofiso teL: Hfe 4-iOitt 
Keži Genei jos: r K o->ouc

DR. X /BUKAUSKAS 
alUtlUjMŲ Brt. \.niAurv.v«o \

VIUAUS Livę orevixutoimo 
2404 Wfcoi />S1 OtKSCi 

vajuajnDOS: t'muduiexiuiis. aiiiradie- 
mais. KelvuuiuicLLuus ir peniui- 
aiemais uuu o uu. 2 vai, popiet 
ljol sHiSllarua.

Trečiadieniais uzciar>

DR. FRANK ritUKAi
OPlUMt IK>>( AS

' KALBA Aali^l U VISIKU
26U W> 71st St. — leL /vM-5149 
rixnna alas. rnlaiKo akinius ir 

"contact lenses .
vai, pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUriS 
INKSIŲ, KUSLES IK 

PROSTAWS CMIRURUIJA 
2654 WEST 63rd STREET

Vai.; ani/aa. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo S—7 vai. vak.

Ofiso fetet: 776-2WW
Naujas rez. telef.: 44S-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAI ir LrliKUKUAS 

8«ndre praktika, spec. MOTEkŲ ligos 
Ofisas: 2652 YvtST 59th SiKbtl

‘ : Tel.: PR 8-TZ23
OFISO VAL.: pirm., anuad.. trečiad. 
Ir penkt. 2-4 ir tHJ vaL vak. Sestadiė- 
dials 2r4 vai. po pietų ir kitu lautu 

- pagal susitarimą.

ne besimokinančiai savo sesei 
Aldonai.

Atlikus reikalingus sveika
tos ir žinių patikrinimus, Algir 
das- buvo paskirtas į artileriją. 
Rusams užėmus visą Lietuvą, 
karo mokyklos kariūnai buvo 
paskirstyti po pulkus. Algir
dui teko tarnauti Kėdainiuose, 
artilerijos kapitono Valeišos 
žinioje. Pavardė buvo ta patį 
bet jiedu nebuvo giminės.

Neilgai Algirdui teko tarnau 
ti Lietuvos kariuomeneje. Ru
sai negalėjo pakęsti nepriklau 

Dauge- somos Lietuvos kariuomenės, 
liui atrodė, kad minėtas romą Prasidėjo areštai, kaitaliojimai 

. nas jaunimą gali atstumti nuo ir Lietuvos karo jėgų silpnini- 
bažnyčios ir nuo tikėjimo. Ten mas. Laimingoms aplinkybėms 
buvo vaizduojamos jėgos, gerą susidėjus, Algirdui pavyko pa- 
kunigą stumiančios nuo kuni-į sity traukti iš Lietuvos kariuo- 
gystes. Tos jėgos buvo tokios'menės. Tada jis įstojo dirbti į 
stiprios, kad ir labiausiai pasiš Vilniaus biblioteką. Tuo pačiu 
ventusį žmogų atitraukė nuo metu jis lankė Vilniaus Uuni- 
to, kas turėjo būti jo pašauki- versitetą, kreipdamas daugiau, 
mas. Autorius, nekalbėdamas šia dėmesio į mūsų tautos pra 
apie tai, įrodė, kad moteris ga- eitį. Ypatingai jis susižavėjo 
Ii būti galingesne,*negu didžiau, prof. L. Karsavino paskaitomis 
sias pasiryžėlis. Algirdas, pers f ir vestu darbu. 
kaitęs geriausią Putino kūrinį, 
aiškiai pasakė, kad Putinas vi
sai nepakeitė jo įsitikinimų, jo1 
argumentai nebuvo pakanka-! 
mai svarūs, kad galėtų pakeis 
ti jo sielos troškimus...

Putino argumentai Algirdo 
nepaveikė, bet neramus -gyve
nimas Vilniuje jį pakeitė. *Vfl-į 
niaus lietuviai ir' nelietuviaiJėiai ir rusai virškino padalytą 
žinojo, kad" eina pasitarimai 
tarp vokiečių ir sovietų val
džių. Keliais atvejais buvo pra 
sįtarta, kad sovietų karo jėgos 
yra pasiryžusios atiduoti Vil
nių lietuviams. Taip pat atėjo 
žinios, kad Lietuvos vyriausy
bė sutikusi Vilnių: paimti ir pa| 
siųsti ten savo kariuomenę. 
Vilniaus .gy ventoja/iis kėlė ne
rimą, kodėl ta lietuviškoji ką 
riuomenė į Vilnių nemaršuo-f 
ja. Keliais atvejais buvo kalba įsirašinėjo. Laiškuose ji& ją va’ 
ma apie Vilniaus užėmimo die 
nas, bet lietuviškoji Jcariuome-į 
nė neskubėjo.

Pagaliau atėjo diena, kaiĮ ^nimis, bet kiekvieną kantą 
sveika, gi'ažiai aprėdyta ir .tui) 
tinga . Lietuvos kariuomenė 
įžengė j Vilnių. Palyginus liė-į 
tuvius karius su lenku ar ru
sų kariuomenėmis, buvo skir
tumas kaip tarp-dienos ir nak-< 
ties. Visi džiaugėsi įžygiavuJ 
sįais lietuviais, nes visiems at-į 
rodė, kad mieste bus tvarka. 
O lietuvių džiaugsmui nebuvo 
galo. Kiekvienas buvo malonu 
palyti gerai apsirengusius m 
tvarkingai žinsniuojančius ka
rius. x

Vilniun įžygiavusi Lietuvai 
kariuomenė paveikė Algirdą 
daugiau, negu bet kokia filoso 
fija ir gyvenimo krypties ąr-Į 
gmnentai. Lietuvių karių atžy-*! 
giaviino dieną jis nutarė stoti

į malu to bravoro ir gaminio mir 
Algirdas nutarė keisti savo'denl verdant kiaušinius, apsau- L:----------

studijų tvarką ir nutarė įstoti 8°!® altuniitijaus puodą nuo pa 
į Lietuvos kariuomenę, karo juodayimo. — 
mokyklą. Apie tai jis rašė Kau | * Pirmieji otvezv į Au.eriką

''Garbink, mene siela, Viešpatį, ir nepamiršk visy jo geradarysčių. 
J k atleidžia vk* tėvo ntisidejinw ir gydo visas tavo ligas".

Psalmė 103:2, X
Gal pranašas Dovydas pritaikė sau šituos žodžius ir gal manė apie gy- 

^sinui jie įdėjo į laikraštį dfor* dymą savo kūno ir apie kitus žemiškus palaiminimus. Tačiau šita Psalmė 
yra parašyta dvasiškojo Izraelio pamokymui. Dvasiški Dievo Izraelitai ži
no, kad jų nuodėmės yra atleistos ir kad jie yra suderinti su Dievu ir kad

* todėl, sulig jo pažadais, visi dalykai veikia išvien jų labui dėlto, kad jie 
myti Dievą ir yra jo pašaukti ir išrinkti. Jie visur ir visada randa prie
žastį ar turi savo širdyje norą pritaikyti sau ir dažnai kartoti šituos dėkin-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPbOA^PRorEZiSTAS 
Aparatai - rrucezai, MeU. Ban 
dažai. Speciali pagalba <o|onh 
(Arch Supports) ir L L

PERK^AUSTYMAi

m 0 V I -N G
L •Hfimal— Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Tel. WA 5-8063

3*50 WMt 63rd St, Chicago III. 6062V 
T«l*f.: PRospoct 6-5084

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiau«ic* £&& fenun-. SžSSl 

om papndšimui ir sezonines 
kapams gėlės.

ROY R.TETRO (PUTRĄ^K^AS) 

DAUBARŲ SŪNUS
552$ So.'HarUm Ava. — 584-1220

Apdraoslas perkfavstymai 
Iš jvairip atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tek: F Rentier 6-1882

Gtuts VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

REMKITE TUOS BiZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI

24 «3 WEST 63rd 
Telefonai: PR 8-Ū833

STREJT
Ir PR 8-0334
...... ....... I I

■ Be bibliotekos, jis tapo Vil- 
1 niaus gaisrininku. Jeigu nebū
tų įsitraukęs į šią grupiruotę, 
tai -vokiečiai būtų jį paėmę ka 
riuomenėn. Tuo metu brand- 
meisteriu -buvo V- Šimkus, pa
dėjęs jaunimui išvengti tarny
bos vokiečių kariuomenėje.

Tas laikotarpis, kada vekie-

Lenkiją, o lietuviai dar nepa- 
juto visos sovietinės letenos, 
buvo pats laimingiausias Al
girdo gyvenime. Vilnius tapo 
lietuvišku. Pats geriausias Lie 
tuvos jaunimas spietėsi apie 
Vilniaus universitetą ir žymius 
jo profesorius. Jis mylėjo Lie-į 
tuvą, savo tėvynę. Svetimu th| 
yų jie neieškojo. Jo sesuo Al
dona tuo metu jau mokėsi Kati 
ne, o jis labai dažnai su ja su-

(tindavo argonautu — legen- 
dariniu graiku jūrininku, 
plaukiančiu pavojingais van-

sugebančiu į shvo uostą par 
vežti trūkstamų gėrybių.-

(Bus daugiau)

arbatą -ne anglai, bet olandai, 
tik anglai uždėjo ant jos dide
lius mokesčius arba muitus. Jie. 
buvo viena iš priežasčių kilti 
Amerikoje- revoliucijai. Rusai 
taip pat, tarp kitų klaidų, pakė
lė muitus UŽ siuntinius ir tai su
daro rimtas priežastis sugriūti 
jų režimui. GĘaila, kad yra per 
mažai balsų girdėti prieš šiuos 
nežmoniškus muitus net iš 
vėje esančių žmonių.

• Kristijonas Donelaitis 
“Metuose”, piktinasi, kad 
džiaumnkas - Rlaučiūnas valgė 
varnas. Negeresni buvo ir pir
mieji Amerikos imigrantai.Pen 
silvanijos vokiečiai gaudė ir 
valgė giesmininkus paukščius, 
vadinamas Bub-o-Unk. Naujo
sios Anglijos prancūzai sma
guriavo pievų veversėliais. Ai
riai, anglai ir škotai gaudė juod 
varmus ir iš jų mėsos darė ap- 
kepimus — meal pies. Jie visi 
noriai šaudė slankas, fazanus ir 
kurapkas. Garsaus maršalo 
Wyatt Earp mėgstamiausias 
valgis buvo karveliai ir buivo
lo liežuvis, išmirkytas acte. Jis 
tais valgiais kartais vaišindavo 
ir savo kalinius,

• Jei nuo žiedo arba nuo apy
rankės pajuosta, oda, reikia me
talą gerai nuvalyti ir su oda su
einančias vietas ištepti bespal
viu nagų laku."‘

• Lopant darbo drabužius, ne 
‘laukti kol kelias ar alkūnė .pra
sikals, bet klijuoti arba siūti lo- 

: pa tik pastebėjus medžiagos re
tėjimą. Prieš-kėletą metų lopy
ti drabužiai buvo madoje kai 
kuriuose jaunimo sluogsniuose 
se. T

• Netinkama žaidimui teniso 
raketą galima naudoti kilimų 
bei anklodžių mušimui valant 
dulkes. ‘

• Senos piestelės kartas nuo 
karto yra nuplaunamos drung
nu .silpnai muilinu vandeniu. 
Plokštelės atsinaujina ir duoda 
malonesnį ir švelnesnį temb-'

lais-

savo
bau-

ties pranešimą.

Klausimas ir atsakymas
Klausimas. Mano vyras ir aš gnmn ir gyrimo žodžius. , .

lurime bendrą nuosavybę —1 Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mJ- 
joinl ownership. Ar munis rei-ru*Mtt l M klausim* atsako knygutė "Viltis po mirties", kuri* gausite 

kia daryti šlamenu? Mudu WEST STREET, CHICAC0. IL1_
IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

W/AViWYA¥/^AW>Vi<VA'»S*AWA,A‘<V/AW>V«i<i>>.V?.-A

turime sūnų. Gal'mes galime 
parašyti raštelį su liudininkų ’ 
parašais ir jį notarizuoli? Da
bar advokatai labai brangiai 
kainuoja. Gal patartumėt, kaip 
išvengti didesnių išlaidų? ,

1 Gytė Sp.
Atsakymas. — Chicagos Pro

bate teismo teisėjas A. J. Kogut 
pasakė, kad nėra būtino reika
lo turėti testamentą, advokato 
surašytą. Tik žinant visus fak- - 
tus ir imant juos dėmesin, jūs 
galėsite spręsti, kas reikia da
ryti, netgi atsižvelgiant į būsi- . 
mus įvykius. i
Jeigu jūs arba jūsų vyras mir- - 

tų be testamento,-jūsų nuosa
vybė teisiškai priklauso liku
siam gy-vam sutuoktiniui ir ne
reikalaujama teismo patvirti- j 
nimo. Jeigu asmuo miršta, ne
padaręs testamento, tai visa 
nuosavybė tenka -legaliems įpė- 
diniains.Taigi, jeigu jūsų sūnus 
yra vienintelis įpėdinis, jis gaus 
visą nuosavybę.
Testamentas nėra tikslas nuo

savybę perleisti, bet numato 
apsaugą, sąlygas, mokesčių su- 
taupymą ir kitus susijusius da
lykus. Patartina turėti eksper
tą teisininką, kad padarytų ar
ba surašytų testamentą, aišaiš- 
.kinių visus asmens interesus ir 
tikslus, kad dokumente tiksliai 
atsispindėtų paskutinė valia, 
ypatingai skirstant turtą dauge
liai asmenų bei organizacijų 
ir lietuviškiems reikalams, k. a. 
liet, mokykloms, šalpai, spau
dai, muziejams ir kt.

(Naudotasi Prano Šulo pa
ruošta knyga “Kaip sudaromi 
testamentai”. Gaunama Naujie
nose, kainuoja $3.50.)

M. Miškinytė..

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Teltf.: GRovehill 6-2343-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.-. TOwnhaU 3-210S-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAliS PASTATYTI

I

EUDEIKIS
— / • .

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DAIMID

4505-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tek: YArds 7-1741-1742

Padėkime pavergtoms 
tautoms issilaiswfti!
"Sovietų Rusijos pavergtos 

Lietuvos tautiečiai Amerikqje’ 
turi VLIKą, ALTą, .BALFą ir 
LB organizacijas. Jau 36 me
tus -dirbama Tėvynės išlaisvini
mui. Neseniai, ALTos -pirminiu 
ko dr. K. Bobelio iniciatyva pra 
vesta JAV kongreso atstovų ir 
senatorių rezoliucija, kuria ne
pripažįstamos Rusijai jos oku
puotos Pabaltijos valstybės. Ta 
rezoliucija galima remtis būsi
moje BelgraH’o konferencijoje.

Visi Rusijos okupuotų Euro
pos tautų tautiečiai išeivijoje 
turi daug organizacijų. Tik ap
gailėtina, kad kiekviena tauty
bė veikia atskirai. Visiems jau 
yca peaškėję, kad didžiosios Vai 
slybės mažų ir pavienių, tautų 
prašymų nenori suprasti ir, kad 
nei JAV, nei" kitos Vakarų val
stybės neis j karą su Sovietų 
Rusija dėl Europos pavergtų 
tautų. Reikia ieškot naujų 
lių ir priemonių pavergiu 'kra
štų tautiečiams veiksniHigiau 
padėti, kad pagreitintume jo 
siekiamą išsilaisvinimą.

Tuo tikslia jaa yra‘ susiorga
nizavęs Rusijos pavergiu -tautų 
išsilaisvinimo centrini komite
tas. į kurį įeina po <tu atstovu 
nuo kiekvienos tautybės, Kmnėi 
tetas priėmė veiklos programą, 
atspausdintą aštaoniomis kal
bomis, jų tarpe ir lietuvių. At-

stovų susirink i ine,nutarta kreip 
tis su prašymais j Helsinkio su
sitarimą pasirašiusių valstybių 
prezidentas, ministerius ir tų 
valstybių visuomenės atstovus, 
nurodant faktišką okupuotų 
valstybių ir pavergtų tautų pa
dėtį ir okupanto genocidinius 
nusikaltimus, atkreipiant dėme
sį į’jo imperialistinę politiką ir 
į gręsiantį pavojų laisvajam pa 
Sauliui. *.

Pavergtų tautų ir valstybių 
išsilaisvinimo komitetas, atsto
vaudamas apie 150 milijonų 
tautiečų, gyvenančių laisvaja
me pasaulyje ir pavergtose tė
vynėse, galės pajėgiai reikštis

susirupmes
WASHINGTONAS. — Ame

rikos kongresas baiminasi, kad 
parduodamas didelis ginklų kie
kis Iranui gali įvelti amerikie
čius Irane Į karą, jei toks būtų, 
arba, blogiausiu atveju, ir pačią 
Amerika.

Laike 5 metų ginklų Iranui nu
matyta parduoti už 10 bilijonų 
dol. Ginklai į Iraną -siunčiami 
patys moderniausi: raketos, lėk
tuvai ir t. t. Kadangi iraniečiai 
reikia išmokyti tuos ginklus nau
doti, todėl numatomą, kad į Ira
ną suvažiuos iki 25,000—50,000 
amerikiečių specialistų.

Senato vyriausio komiteto ap
klausinėjime pasekretorius P. C. 
Habit užtikrino Irano šacho var-

gyvenamojo krašto ir pasaulio.du, kad karo atveju amerikiečiai 
opinijos plotmėje. Koresp. M. : galės laisvai išvažiuoti iš Irano.

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI: i
I

Chicagos j
M

Lietuvių J
Laidotuvių
>irek torių J

HAssociacijos 1

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė.. 'Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1003

ts.oo

43.00
23;

$3.00

1739 S. Halrted St, Chicago, fll. 60508. — TeL HA I-TUMJ

23 čt. pašto Išlaidom* 

E N O S .

GERIAUSIA DOVANA 
puikiu kr»ygu, fcnrioi o«ooo4 b*f kckif

MES GRĮŽTAME, (domūs jauny dienų 
bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro-

‘11
336 psl Kaina $6on. nrl

IUMTA KNYGA
Nftupeno** vtHm* puti 

♦otntk >r
Aleksandru Pakalnilkis, 

atsiminimai ir įvykiu
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. META! PRAEITYJE. Netolimu |xxylrh) prūctmtni-
ir failo jvykio 44etuwj« ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti i 12 daliu. 2R6 pst. $5

Or. Krryi Grtnrvs, ATStMIMIMAr !R MINTYS 
žiais vlržehais

Prof. Veck Birfliico, SENI/JV LfETUVIlKŲ KNYGV »STD 
RUA., I dalia. 208 psl. iriita — $3.00, mink&uis vir 
teitai* — $2^X>; n daNs. 225 ps!_ įrtAta — ^3.00 mfnkA 
Imk viriellMio t? 00

HenrOres Tomes —* TamaUoskai, UETUVIBKASIS PAMARYS.
Pakalnėn ir Lafecuvns apskritys su įdomiais aprašymais, iltu- 
gtracijomh ir dokumentacija. 336 psl., kaina S6.

P. Kesiūnai» TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos 
partizanų buities .romanas 292 puslapio. Rama S3.

'Narūne, IRAS IR VIENA, jaunystes iHMiRiHuiTm >
170 psL *....  .......  — .......

M. Gudelis, POVILAS ^MILERIS biatfmfijo* bruofaf 
puslapiai ----- -,,—

Knygas ūžėtam pridėti

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpuhlic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginis 7-6672

, 11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. 974-4410

P. J. RIDIKAS Į
3354 8o.. H ALSTED STREET Phone: Y Ards 74911 ■
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Marquette Parko namų savininkai 
svarsto savo reikalus 21

Vincas Ainfvičiiu is Mar s
T it U M ? A ri- .

— - - - damas -sąyo pienunieratif^
. - ♦ - siuntė- | Naujieną parajnai. -

Siuita Sakys, Wall Towns Dėkui už auką ir už anksjyViy
t pratęibihiy tuo 

bei

- WANTED MALE

Marquette Pur k&d vra įsteigtu dau^ jnstitu^ * ‘ ——■
ko namų savininką ’susirinki- cijų. kurias kiekvienas priva J hip. New Jersey, tinkamesmam prenumeratos 
mas parapija sahje i;-ko šią Jo ginti. Jis afkreipė dėmesį į‘susipažinimui su Naujienomis 

tų 17 liiefiim juujhj savinin
l^runuHika* Barevkiu^ X va L 
praliejo ^uwirinkiuKp Pirtuiau- 
niai ji^ papra^r viwq pagerbti 
vawaro^ inch j nuraviu* draugi- 

nariui a^iniopuiu^ o iiu<lin-

mažinant susi rašinėjimo 
inkų valdybą, kuripa* už*’sa*4ė 4 savaitėms, De- pašto išlaidas.

pinninausia turi susiorientuo- kukiui už dėmesį, dė-(
ti, paruosti tinkamas rezoliu
cijas ir laiku valstybes įstai
goms jas įteikti.

Jis pabrėžė, kad šie

- HELP WANTED
- DAY/N1GHT FOREMEN

1 : For steel warehouse.
Most have leadership ability Sc 

chanical background.
Fluent English and Lithuanian re

quired. -
$17,000.00 SALARY.

482-7503.

me- REAL ESTATE
REAL ESTATE

Namai, Žemė — Pardi
REAL ESTATE FOR SALE 

Mamai, Žema — Pardavimui— Dr. Juozas Paukštys, 
vęs Archer Road KiwanLs klu
bo pirmininkas, kartu ąu klu
bo pareigūnais organizuoja me 
tinę rinkliavą Chicagos pietvaj 
kariuose .tikslu sukelti Jėšųįne 
turtingų’ apylinkės jaunuolių* 
globai bei gerovei. Rinkliava^ 
Peanut'šale bus rugsėjo 21 d.

I — Gaisrininkams ir policijai 
kviečiami Chicagoje, skubiam reikalui 
„-r .• »

bu-kui jo geriems draugams, ku
rie alkieipį- jo dėmesį, į Nau
jienas, Platinimo vajaus pro- 

metai ^‘auJ’enos .vra yra siunčia- 
«ioms šeimoms ji*, pareiškė už i yra rinkiminiai melai. Jie na-jmos »usJPažinimui 2 savaites 
uojautą. ' mą savininkam* vra nenaudin I ^en,o‘^an,a, P^al «autus Pa'

rieiUavimus arba platintojų at- 
f*ių*tun galimų prenumeratorių 
adresui Visi skaitytojai pra
šomi remti Naujienas ir jas p lai 
tinti, visi lietuviai J“ , ’ r _ '"L, T. *" L
gerai susipažinti su Naujieno-j esant, galima ielefonuoti 911 
mis ir pareikšti savo asmenis- numeriu vietoje buvusių PO 
ką nuomonę jas užsisakant j5^1313 Kr FT 7-1313, kurie lieka

— P. Meksrūnas, Montreal.-ir toliau normaliai komunika- 
PQ, Canada, pratęsė iš anksto'rijai. Telefonuojant 911 atsilie- 
be raginimo savo prenumerži--pie Chicagovpolicijos centrinė, 
lą, o savo gerus linkėjimus at-1 kuri sujungia gaisrininkus bėi 
lydėjo $10 dovana Naujienų kitas skubos tarnybas, 
paramai. Quel^ko provincijosj , _ Xatian^ ylerit stipendijų 
tautietis platinimo^ vajaus P^foudas paskelbė 15,000 pusiau 

finalistųT1977 ni; konkuiši-, 
nėjns stipendijoms gauti, Chi- 

tams. Dėkui už1'-paramą ir už ' ' •> . . w .. . . . / , u 
dėmesį.

— Juozas Tumėnas iš Hins

z

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMT 
IB 2EMALS NUOSIMČLUS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA

DEL VISŲ INFORMACIJŲ. KREIPKITĖS I

J. Slanku-, pf-i-skailė biri. 18 gi- Jis patarė rinkimuose 
»l»«-nos ^HMiinkinio protokolą, balsuoti už tokius kandidatus, 
kuris buvo priimtas.

Juozas Bacevičius priminj 
susirinkusiems, kad advokatė
Man Gray dalyvavo Kingo 4a- 
liiiinkų ruošiamose demonstra
< ij<^>e. Pirmininkas praneižė, 
kad rugsė jo 19 dienų, lyfįini 1 
valandą, prie jos buto, esan-

JuKROOglAt l» MLANGfMYMS 

J'ardavtBae b* Taiaya»««
PETRAS KAZANAUSKAS, Prendentii

2212 H, Cermak Roat - ChicapA IV Virgiui?

ruošiama* piketavimas. Ji* 
iiumfį •x-jvjninkus piketa- 

viiiH- dalyvauti ir> atsinešti pa- 
plakatus.

Adv, Charles P. Kai stipriai 
pasisakė prieš vaikų-vežiojimą 
j sveiiiiius rajonus ir privers. 
liną baltųjų ir juodųjų maišy
mą, Jis pasiūlė atitinkamą re
zoliuciją priimti ir pasiųsti į 
Springficldą. Kai siūlo pada
ryti pakaitas Illinois konstitu- 
‘■ijoje. Tai problematiškas,ir ii 
«ų metų darbas, liet jis pata
rė visiems kovoH už savo pi
lietines teises. Jis pareiškė,

kurie namų navininkų reikalų 
negina.

J. Bacevičiui J, Skeivys, ir 
J. Slankus, informuodami susi 
rinkusius apie valdybos atlik
tus darbus, gana raminančiai 
nuteikė s n s i r i n k u s i u s, kurių 
buvo apie 300 žmonių, Dėl juo 
džių ruošiamų eisenų buvo 24 
organizacijų atstovai pas poli
cija* nuovados viršininkų. Pa
aiškėjo, kad viename tokiame 
pasi ta rime d a ly va vo Norths!- 
des ir kitų distriktų juodžiai, 
bet ne 8 dislrikto atstovai. Su
sirinkusieji buvo paprašyti ad 
resų, ir tada paaiškėjo juodžių 
planai.

Federalinis teisėjas pripaži
no Marquette Parko gyvento
jams teisę būti šaligatviuose, 
kai kingininkai ruošė eiseną į 
Marquette Parką, bet vietomis 
policija neleido žmonėms būti 
ša liga f vi nose.

ga susipažino su Naujienomis? 
ir jas užsisakė vieneriems me-l

cagoj'e ir jos .-apylinkėse tokju 
ix ra 560,-jų tarpe tokio-r pavar 

-> dės: Ann J. Lusas iš Cary-Grove 
dale apylinkės savo gerus lin- aukštesniosios mokyklos,-Vic- 

parėmė -$5 auka. Po torP. Yfartinka iš Morgan Pan- 
$4 atsiuntė Jurgis žemaitai- ko,.CąryhX. GaleckasTs Mori 
lis iš Seymour, Cohn., J. Suvis I ton East, Aląn E. Baltis iš Eik 
iš Chatham, NJ, ir Birutė Pa--Grove, Karen A. Natireckas^iŠ 
prockas iš Richmond Hill, NY. Carmel ir Beth E. Klimaitis iš 
Dėkui visiems.

kojinius

TeUt/ KWnMc MW

AR JAU PASIDAROTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

: KAIP . SUDAROMI
. TESTAMENTAI 

į "Su. legališkomis formomis
Knyga Su formomis gauna

ma'‘Naujienų’ administracijoj, 
Knygos kaina ?3.. Su legališko
mis formomis — $3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti:'“Naujienos”, 1739 S. 
Halsted Si., Chicago I1L 60608.

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

( VISU RČšTŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME'TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-22

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

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

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

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos-Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chteiuo, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Haliftd Ft, Chicago, III. 60608. — Ttl. 254-3320 
V. VALANTINAS

Stagg--mokyklos Palos- Hills 
apylinkėje. • ' yt

— Illinois-valutijos loterijoj 
-pas merą Daley.- Lietuviai yra’ Worl^^pi«^aukmiHf:rugsė-
veiklūs tarp organizacijų, tai jo 16 d. Iairnėjo08, 815 ir1577 
J. Šankus buvo įpareigotas iš- numeriai, spalva-žalia.

----- -- i... I . 'T-?

— Buvo gauta audiencija!

dėstyti merui namų savininkių 
aspiracijas. Meras Daley ati
džiai išklausė atstovų pasisaky 
mus ir prižadėjo paramą, jeigu 
federalinė valdžia neįsimaišys 
į visą šilą sąmyšį. ’

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENe — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis peslrlnklmet geros rūšies (vėlelę prekių,

' MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ.

— Poatosloginis Lietuvių 
Pensininkų S-gos susirihkiihičs’ 
šaukiamas šią metų rugsėjo 
mėn. 21 d. 2j>. p. Gage Park- 
Fieldhouse patalpose. Prašo- 

Susirinkimo dalyvis nją skaitlingai dalyvauti ir ak 
(Bus daugiau) tyviai reikštis Sąjungą liecian 

čiaisJJąusirnjuš...fa," , Valdyba

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

NAU.JU SKAITYTOJŲ VA.JUS
NAUJIENOMS šiemet nėjo 90 metą. Minint t$ rakaktl. gerbiant pirmoje 

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

lAUJTENOS tvirtai stovi Ir kovoja už Lietuvos ir pavergtoj lietuviu laisvę, 
neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju įgalio
tiniais.

IAŪJIENOS palaiko visu lietuviu demokratines grupes, ju bendras Institu
cijas Ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

AŪJTENOS atstovauja tyllgjs lietuviu dauguma šiais pasimetimo, reto
rikos Ir poltlnlq flIuzHų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
:elbdama platinimo vaju kreipiasi | visus lietuvius pasekti lietuvffkos 
>audos pirmūnų pavyidnaia užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
•andlnę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
Jp pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lle- 
ivtškų reikalu renes«B»,
AINUOJAt Chlc>0o|a Ir Kanado|t mstimi — 130,00, puw’ msfy — $18.00, 

trims mėn. — $8.50, vlsnam min. S3.00. Kitose JAV ristos* mstsms 
— $26.00, pusei msty — $14-00, vhnam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiame savaitę nemokamai, 

rašoma naudoti žemiau esančiu atkarpą.

NAUJIENOS,
<39 So. Hoisted St,
Zhicogo, HI. 60608

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

] Vajaus proga prafau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

ItVARDR IR VARDAS ------------—------ ----------------------—

DRESAS

— MAUJIIMOt, ChF*>0O ė. ItL, — Munday, September 20. 1976

Naujienoms reikalingas : --j
LINOTIPININKAS

J auna vyrą-. ar.- moterį 'apmokysime šio -ama^ 
to. Darbo valandomis. -Tnformaci^//prasbprė 
•kreiptis šiuo telefonu1 •-^<0

. . .. '.'.."v ; HA 1-6100.y

★ 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 Įves ii - madą, kad ■ ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtiem 
sienas . . . ,.
, 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
zijųlaikbtarpiu Nąūijenos 5ra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikfe -prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubih ti Na u jienų skaity
tojus. ' - '

. Insurance. Income Tax

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

.. Budraitis Realtj
PIRKSIT — PARDUOSI 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDIME

Maloniai lums patariu

BALYS BUDRAIT
4369 ARCHER AVE. CHK 

TeL 254-5551
135-TA IR ARCHER A 

TeL 257-5881

-   + -..

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

Lemont area. $125,000.
' - ?■ > Tel: 257-7950.

THIS ONE HAS IT ALL

Marquette Park. Big House, low price. 
4 bedroom brick Family room. 
1% baths. Basement. 
You can move right in.

Call for details
. T.J. MALONEY REALTY WORLD

2 car,garage.

425-2084.

DRY CLEANING

1975—1976 AWARD WINNER 
.3 RETAIL Outlets in 

PRIME Northwest Suburban 
Location,

Contact R. C. OHLERS
BAIRD & WARNER 

368-5767

VERTINGŲ NAMŲ GALE

ANT HICKORY KALNO pri< 
11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 
ražas. Savininkas ligoms pan 
$52,700.

VIENINTELE STILINGA f 
9 m. rausvo mūro rezidenci 
auto garažas. Puikus vidaus 
Marquette Parke., $29,750.

MŪRINIS — MEDINIS paj 
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras 
Marquette Parke. S29,900.

17 M. DIDELIS 2 aukštu mt 
auto mūro garažas. Radiant š 
Marquette Parke. $38,000.

2 BUTŲ moderniai Įrengtas 
už Kedzie. žaliame parke. Vir 
pajamų. Kainuoja $30,000. t

4 BUTŲ mūras prie Maria Hų 
jas gazu šildymas. Nauja el( 
auto mūro garažas. $44,900.

PLATUS LOTAS arti šv. T 
ligoninės Pigus.

Bevery Shores,. Indianoje, 
parduodu; du sklypus netoli eže
ro 'aukštesnėj: vietoj. Kaina — 
^10^00. ?TeL (312) -925-6130.

' . ; - > - (Pr.)

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybes — kitur

REAL ESTATE
2625 WEST 71 'STREE1

Tel737-7200; arbaz 737-8=

Jau kuris' laikas atspausdintą b* galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
. > ' i

Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 064 pat- Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. c;į - J -

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį • • ;' Pi/' -' ■

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti: •

1739 So. Halsted SL, Chicago, BĮ. 60608

Naujoviškas harakiri
TOKIO. — Buvęs kolegijos 

prezidentas Sejičhi Tanaka, 68 
metų' ir jo žmona Kimi, 58 me
tu, pasisamdė keturvietį lėktu
vą gražiame "orė paskraidyti. Pi
lotas buvb Shingo Sataka 20 me
tų amžiaus studentas'ir drauge 
skridęs'fotografas Kazuo Hasa- 
ka 35 metu.

Policijos patirtomis žiniomis, 
profesorius it " jo žmona staiga 
pradėjo-peiliais badyti pilotą ir 
fotografą ir jtios sunkiai sužeidę 
patys iššoko į 6',000 pėdų giliau 
apačioj e-vandenyną' Sunkiai su
žeistas- pilotas;'* pajėgė /lėktuvą 
artimiausiame aerodrome nutup
dyti. J* '

—Į SUNNY: HILS, FLORIDOJ, 

<ųr auga nauja lietuvių koloni- 
; a, skrisime lapkričio 5 dieną.
Platesnių’ informacijų kreipki

tės į Marių Kielą----

. (312) 434-9655.

BUILDERS AND CONTRAC 
Nimp Statyte Ir Romont

PETTING CONSTRUCTS
7152 South Kedzie Avenu 

Nauji namai ir remonto da 
atliekami sulig užsakymu 

JULIUS .FETINGIS, savini 
778-8165

r

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS/

Dr Juosei Dauparas. ŽEMtS ŪKIO iVIETIMAS. Studiįa. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. D 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 suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiaia 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%J buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus bnngi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
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. .

ček| arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 606081

Gert pinigui, tuojau tam ptaųrimo, v < >

Ekvadorius suvalstybins 
alyvos šaltinius

QUITO. — Nors Ekvadorius 
prisilaiko atvirų durų politikos, 
bet visdėlto ruošiasi suvalsty
binti amerikiečių Gulf bendro
vei priklausančius žemės .alyvos 
šaltinius ir įrengimus. v ;,

Pasak Ėkvądoriaus energijos 
ir natūralių, turtų ministerio 
pik.. Rene Vargas,-, vyriausybė 
yra priversta suvalstybinti Gulf 
bendrovės turtus, kadangi bend
rovė nesumoka mokesčių 13-kos 
milijonų dolerių sumoje. Už kie-k 
vieną iš Ekvadoriaus išvežtą že
mės alyvos statinę. Gulf bend
rovė privalo įnešti į Ekvadoriaus 
valstybės iždą 1.05 dolerius.

♦ Jeigu bilijardo kamuolį 
kasnors padidintų iki žemės 
dydžio, tai jame būtų aukšles 
ni kalnai ir žemesni kloniai už 
esančius, žemėje. -

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINFK.AS, 4065 Archer Avė 
Chlore, III. 80631 TeL YA 7-5980

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. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tai. 254-745C
Taip pat daromi varHmal, gfmlnly 
Hlcvlaffmai, pildomi platybės pr^ 

iymal ir kitoki blankai.

Telef.: HEmlock 4-2413
715? So. MAPLEWOOD AVE

CHICAGO, ILL. 60629

HEATING AND AIF 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE 

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI

DĖMESIO
tt—«0 M. AMŽIAUS VAIRUO"

Tiktai $74 pusmečiui automo' 
Liability apdraudimas pensinlnl

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVI. 
523-8/

BEST THINGS IN Ul
Call Frank Zapolis 
32081/2 W.95trh St.

GA 4-8654

State Farm Ufe tos&įąęe i

Didžiausias kailh 
pasirinkimas 

pe.s vienintelį 
lietuvį kailininku 7^ 

Chlca^oje — 

NORMAN/
BURŠTElhRADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA<

Lbtwlv kaltx: tesdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
v00 v. popiet. — Šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

(įiUigot)

677-8439
(buto’

185 North Wnboh Arenm 
2nd Floor Chicago, DDL 60601

SKAITYK IK KITAM rtATAl
SKAITYTI ’NAUJIENAS®




