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NUŠAUTAS Š. JEMENO PREZIDENTASKAMADIIR JO BROLIS
Paskirta trijų kariuomenes vady taryba kraštui 
valdyti, kol bus išrinktas naujas prezidentas
SANA, šiaurės "Jemenas. — Antradienio naktį buvo" nuša u-, 

tas šiaurės Jemeno resbublikos prezidentas Ibahim Ham ir 
brolis,, kariuomenės, pulkininkas Abdul Hąrnadi. ....

Šiaurės Jemenas yra Pietinėje . - --------- ~ .
Raudonosios jūros pakraštyje... jiraelis pardavė bombą 
šiaurėje Jemeną supa Saudi . pjefŲ Afrikai 
Arabijos-žemė, Rytuose" ją supa ’" - - - — " ..........
Pietų Jemenas, o Vakarų pakraš •? BRETTON Woods, N, H.. — 
tį sudaro Raudonoji jurar. y,; j Buvęsvaldybės! iždo . sekreto-.

Patyrus apie prezidento nužu- rius John Connally pareiškė sa- 
dymą, tuojau buvo sudaryta tri-|vo įsitikinimą, kaži Izraelio vals 
jų žmonių taryba kraštui valdy-ltybė ’ pardavė ’Pietą Afrikai ’vL-- 
t£ Tarybos .pirmininku yra ka-1 sas atomo paslaptis ir žinias ato 
riuomenės štabo viršininkas; nio bombai gaminti. Jis pastebė- 
pulk. Ahman Gašmi, krašto jo, kad neturiu reikalingų įrody- 
premhberaš Algesi ir 'majoras- mų, bet jis žinąs," kad Izraelis, 
Adui Ašim- - ’ - ----- • -' ■ įvesdamas plačią prekybą su Pie-
. ... .A; ,, |iu Afrika, pardavė jiems prie-

Krašte neątstatytą ramybę

- madi padarė perversmą ir įvedėrturėti atomo bombą, bet ją .turės 
šiaurės Jemeno respubliką. Prieš iir Pietų . Afrikos vyriausybė,

> -porą„ savaičių į.kąriuom€Męs: y ą-į kuri: galės į j pasi gaminti didoką 
.dovvbė "oaskelbė, kad išaiškin- arsenalą atomo bombų.

~ tas moharkistq ruoštas perves-

. imti. . r y. 7 - -

Tuo tarpu dar neišaiškintai 
bet 'yra pagrindo manyti,ykąd 
prezidentą nužudė tie patys per 
versmininkaiT VąŠahps radijas, 
paskelbė, -kad kraštą' ištiko “juo 
dą diena?,' patarė visięnis: mete-', 
tis už-gyvybės netekusius ir už 
naują ’tarybą, kad galetii išrink-; 
tt'-nauj^.; prezidentą:;; Policija : 
labai atidžiai ■' seka - pasikėsinto- ■ . ' > •" ’■■■>' r >■ 2-. . ; s/r z 1
JUS. ą J ,2. - J V 2 2 .' ''V < j

Filipinųmusulmonu
maištas virsta karu

MANILA, Filipinai. — .Musui 
monų (moslemų) maištininkai, 
atvilioję į savo kaimo turgavie
tę tariamai pasitarti dėl santai
kos, nušovė Filipinų armijos 
brigados generolą ir 82 jo paly
dovus kareivius.

Brig. gen. Teodulfo Bautista 
vos pasisveikinęs su moslemų 
maištininkų vadu, buvo iš pasalų 

ką nušautas per nugarą, o kiti 
maištininkai sušaudė 23 karei
vius ir 9 karininkus, lydėjusius 
Bautistą.

Prezidentas Ferdinand Mar
cos ipaskelbė .moslemų vadą Ųs- 
sman Sali ir jo maištininką gau
ją esant už įstatymų ribų ir pa
vedė policipai ir armijos jėgoms 
sumedžioti, paskirdamas S15,- 
000 atlyginimo už Sali ir po $3,- 
000 už kiekvieną vyresnį po gru-

GEN. DAJANAS ĮTIKINO IZRAELIO KABINĖTI VAŽIUOTI Į ŽENEVA 
Prezidentas Carteris įtikino Dajaną/ o šis 
įtikino visa kabinetą, kad nereikia spirtis

JERUZALE( Izraelis. — Premjeras Menahem Begin, ketu
rias valandas posėdžiąyės su gen. Dajanu, oficialiai paskelbė, kad 
Izraelio vyriausybė pilniausiai pritaria JAV planams Ženevos 
konferencijai ir bandys nuoširdžiai siekti taikos. Izraelio užsie
nio ministeris Dajanas, nepradėjęs pasitarimų- su kabinetą na
riais laikraštininkams jau pareiškė, kad jam nebus sunku įti
kinti premjerą ir kabineto-narius apie reikalą bendradarbiauti 
su amerikiečiais.

Laikraštininkai jam priminė, > 
kad jis, prieš išvykdamas į j 
Ameriką, visai kitaip galvojo v 

■Idatnavusi'plokstere,įkuria žmonės labai mėgo, nes dainavo populiarias dainas ‘^U0 re0taIu* J^s net ir sekreto- 

~m ~~__ . . .. ............ riui Vance Izraelyje pasakė, kad
nrviv a jzi-j n a titt't -1 tthtitaa ’BT ITT tttci palcst-iniočinis Izmelis neses’ SENAI AS APKLAUSINE NAUJI® ?rie ‘vien° stai°’ kad ženevos

' •*' Konferencijos nebus, jeigu Arą-“ ATOMO SUTARTIES RUOŠĖJUS fcgsM Si“ 

je. Sekretorius buvo nepaten
kintas tokiu dideliu Izraelio už- 
sienio miništerio ir prezidento 
užsispyrimu. Washingtone ši
tas klausimas buvo plačiau ap
tartas ■ ir prezidentas Carteris 
išdėstęs - priežastis, kodėl Arti-

TRUMPAI 1$

Kodiak lokys Miami '

„ ..MIAMI, Fla. — Pusdešim-- 
, .tos pėdos didumo Kodiak, lokys-, 
meška antradienį rytą pralutu- 
žavo Miami, Fla., priemiesčio 
Everglades pakraščiais, kur iš-, 
gąsdino vieną raitelį bandyda
mas pulti jo arklį. Policija sku
biai išvyko lokio gauduti

- Kodiak lokiai gyveną4 td vardo 
suloje prie Aliaskos, yra'didžiau
sių meškų veislės ir užauga iki . 
10 pėdų aukščio "kai atsistoja;, 
sveria iki .1,500 svarų. Spėjama, . 
kad yra pabėgęs iš kokio cirko 
ar Zoo.

Kur pasisuksi, ten vėžys

r i'jgjdvffjprenitias:- iri.
STOKHOIMAS,' Švedija. —;

• Amerikos-'prdfesdrius ’ John H. 
van O^kjMės’tintis.'fiziką "Cam
bridge,; . ■ Mass- / <1hi Versitete 
ir jo mokinys "Phillip W. An<ier-

• son, įdirbantis ‘..Murray. Hill, N. 
j, BMjltd®f°hM: bendrovės Ja- 
boratorij.Qsi-.Fizikos, premiją lai-' 
mėjo rit>ntų 'moksIiriinlĮas Nevill; 
F. Mėttž
; Che^'j^prenriją-laimėjo Ru
sijoje gimęSį -bet’ Amerikoje mo 
krius bai gęs; ir 'fdėš^s chemi j ą 
Texas’" nutversite te • prof. - Uja 
Pirogine. .Visi mokslininkai dir
bo saulės; energijos pagavimo 
ir naudojimo, srityje.

Voratinkliai- supa
San Francisco

Vietos -laikraščiai aprašinėja, 
kaip San Francisco miestą ir jo 
apylinkes, pradėjo-supti vora tin 
kliai, niekad iki šio meto čia ne
pastebėti.

Jie apsivelia apie telefonų lai 
dus ir trukdo pasikalbėjimus 
Nustatyta, kad šie-, voratinkli ai 
atplaukia 4,000 pčdų aukštu
moje ir pradeda leistis ant tvo- 
rų, medžių, žolių ir telefono lai
dų. Mokslininkai tvirtina, kad 
panašūs voratinkliai atplaukia 
drėgnomis ir šiltomis rudens die 
nomis.i

CarMr

— Prancūzijoje kairieji kont 
roliuoja parlamentą, bet jeigu 
šiandien krašto gyventojai bū
tų atsiklausti, tai jie surinktų 
tiktai.25% balsų. Prancūzijos gy 
ventojai vis labiau kratosi ko
munistų, nenori su jais jokios 
koalicijos.

Vėsus
Saulė teka 6:59, leldžlMf 6:40

lš Kalifornijos atvykusi Katryna Kurartytė Polikaitienė ir Vyčiy choro 
' pirmtmnfce .Estelle Rogers. Polikaitienė buvo atvykusi į savo dėdės

- Oan .Kuraičio laidotuves. Ji. gyvena Fonatnam, Cal., miestelyje. Šios 
kelionės ftroga ji paaukojo Vyčiu chorui $200.' Savo !<<iku " ji buvo

karinė Virginija). Prie Monsan 
to veikiančios cheminės įmonės' 
pranešėjas pasakė' kad nuo- che
mikalo. PAB< vartojamo sįnten-' 
tinėi gumai gaminti 1950 metais 
darbininkai pradėjo, apsirgti" 
keista liga —. pūslėse . atsirado

, . Ženevoje tebeeina pasitarimai, bet penktadienį 
senatas jau nori, pątrrti, apie ką tariamasi

- t - WASiJN’GTON, f>. C. —Pagrindiniai klausimai sekreto-. 
; rianą-Cyrus R. Vance ir sovietų užsienio, miništerio buvo aptar- 
; ti -Washįngtone, bet visą laiką eina pasitarimai Ženevoje. Admi- 
nistracij<»p-ai'eigūnaireiškią*viltiėš, kad j Lems pavyks susitarti, 
bet: seriatc-speeialiai sudarv’ta kbmisiįamoriipatirtL ^kokios sovie- 

'tą-'-tfaldžia buvo^padarytos nuolaidos-ir;ką nusileido. soviėtų valS 
-džiaJiDabar nustatytoj kad: bus.•• pasirašyta..-.visąLnaują ^sutartis.- 
; Pradžioje manytą-kad- bus pratęsta keliems -metams veikiančioji 
-.irpiasibaigusioji sutartis, bet dabar ruošiama.yisąi-nauja.

t - Prezidentas ir karo 
1.’ o: vadai -infdrinuoti

Prezidentas Carter yra gerai

Amerikos balsas 
bus nepriklausomas

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Carter antradienį pasa
kė, kad jis planuoja USIA (U. 
S. Informacijų Arentūrą) su
kombinuoti su Valstybės Depar 
tamento biuru, kuris tvarko kul
tūromis apsikeitimo reilkalus, 
pavadinant Tarptautinės Ko
munikacijos Agentūra, kuri pri 
žadėtų skelbti tik teisybę ir ne
darytų propagandos. Jis taip 
pat prižadėjo USIA-Voice of 
Amerika. (Amerikos Balsą) lai
dyti- nepriklausomą ir bešališką. 
_ . ^‘Nanjosios' ^ ageritūros7 veiki
mas privalo būti'- stačiai tiesus, 
atviras, tikras, bešališkas, balau 
su.otas ir nęprezentatyvus.

Tas veikimas nebus panaudo
jamas jokios grupės, jokios par
tijos, ir jokios administracijos 
pažiūrų pirmenybei”, pareiškė 
Prezidentas savo pranešime Kon 
gresui.

iš ,?labaT'’2įhgVtr. įtikihb geri. ’ 
©ajaną.'-Ji&d-reikia važiuoti į Že
nevą ir.-tartis dėl pačių pagrindi 
nių taikos klausimų. • . • 
,.Gen. Dąjanui teko aiškinti.kabi 
neto nariams net keturias valanr ■ ’ ■ - • . į*;.'-'"'
das, kad įtikintų visus -priimti 
Amerikos pasiūlymus Izraelio 
ir. Artimųjų Rytų taikai, o gen. 
Eįajanas, greitai' pakeitęs savo 
nuomonę, paruošė .projektą Že-j

Atsistatydino Chicagos 
. policijos vadas J -į 
CHICAGA, UI. — Ilgametis; 

Chicagos policijos.' vadas James 
M? Rochford įteikė miesto me
rui atsistatydinimo pareiškimą.

’Charleston- Gazette praneši-' 
mu," ė?ičiaiiomiš •: žibiomis - 6 dar- 
bihinkM':mirė'pSslės vėžiū<0" pa 
čią1 : darbininką tvirtimniu, nuo 
to; .ehem.ikąlp:.;N itrp^■ jmon ė j e mi
rė .vėžiu-nemažiau kaip dvylika. 
P f i'W. : : i ‘
r’-Prisiuvo pupiaufą organą

; TTLANTAr. Ga.- - Washington- informuotas- apie naujai -veda- 
-Post praneša, kad Emory ligoni-’ mus pasitarimus. Ne-tik Gro-’ 
.nėję per 7 valandas trukusią j myka," bet ir sekretorius Vance; 

buvo priimti Baltuose- Rūmuo;
tuLprisifitas lyties organas, ku- serir prezidento-akivaizdoj e bu- 'Jis sako, kad rengiasi pereiti ’i 

vo patvirtintos-su- rusais aptar-.biz^ kur mažiau rQpesčių 
tos pakaitos. _. jr didesnė alga. Miesto meras

Amerikos karo vadai yra in-; pareiškė, kad jis jau paskyrė 
formuoti apie sekretoriaus ve-Į Michael Spilotto laikinai eiti po- 
damus pasitarimus su rusais. Arijos vado pareigas, kol klau- 
įSavo laiku sekretorius Vance 
pareiškė, kad senatas neprivalo 
tvirtinti naujai ruošiamos su
tarties, tai esanti tiktai vieno 
prezidento privilegija.

Bet senato komitetas nori 
peržiūrėti kas Šveicarijoje ruo
šiama. Jiems atrodo, kad ato
mo ginklas-skiriasi iš kitų gin
klų, todėl jiems labai rūpi ži
noti, kuria kryptimi daromos 
nuolaidos.

operaciją ’buvo vienam - studen-’

rį-su savo draugo pagalba nu
plovė vienas darbininkas iš kers 
to -už meilikavimosi prie jo žmo
nos. Operaciją padarę daktarai, 
pareiškė, kad operacija pasise
kusi ir jaunasis studentas vėl 
bus tvarkoje. j

Iki šiol tik trys tokios opera
cijos yra pasisekusios.

Du čekoslovakai pabėgo 
Sovietų lėktuvu Yak 40

FRANKFURT, Vokietija — 
Antradienį čia atskrido Čekos
lovakijos lėktuvu du pabėgėliai, 
— vyras ir moteris, kurie per
sirengę Čekijos aviatorių unifor 
momis ir apsiginklavę, skren
dant su 26 turistais į Karlove 
Vary (buv. Karsstad) privertė pi 
lotą nulakinti į Vakarų Vokie
tiją.

Frankfurte abudu bėgliai arės 
tuoti ir nebus grąžinami, bet 
bus teisiami už lėktuvo pagro
bimą.

Raganų šokis Anglijoje

KIRBY. — Penkių raganų 
“ugnies šokis” vidurnaktyje 
tiek sukrėtė žiūrovus, kad Kir
by miesto magistratas visas pen 
kias “raganas” nubaudė nors 
sąlyginiai.

“šokį” mačiusieji liudijo, kad 
tų raganų ritualas buvo” bai
sesnis už visus baisenybių fil
mus. Liudytojų pareiškimu, trys 
vyrai ir dvi materys, juadais 
rūbais apsirengę ir zodiako žen 
klais pasiženkiinę šoko aplink 
degantį kryžių, mėtydami į 
ugnį kaiką, Idaą garsiai sprogi
nėjo. T

ir didesnė alga. Miesto meras

simas bus išspręstas ir parink
tas nuolatinis vadas. Neatrodo, 
kad Chicagos policijoje bus di
desnių pakaitų, nors kalbų yra 
visoje Chicagoje.

— Vokietijos vyriausybė nu
tarė leisti teismui spręsti, pa
likti atbėgusius Čekoslovakijos 
bėgeiius ar gražinti juos atgal, 
lėkktuvą vokiečiai rengiasi ati
duoti čekų valdžiai. Bėgimas bu 
vo organizuotas dviejų vyrų ir 
vienos moters, čekų valdžia no
ri juos atgauti ir pavyzdingai 
nubausti, kad ateityje lėktuvų 
niekas nevogtų.

— Pietų Afrikos juodžių va
dai reikalauja išaiškinti, kodėl 
kalėjime laikomas juodis Biko 
taip staigiai miręs.

— Pietų Libane abi pusės pa
sižadėjo nepradėti karo veiksmų, 
bet trečiadienį kovos ėjo visame 
pasienyje. Palestiniečiai nebijo, 
kad Izraelio karo jėgos vėl įsi
veržtų. Jie žino, kad žydai pri
dėjo į Pietų Libaną kojos nekelti. 
Jie užmiršta, kad ir jie buvo pa 
sižadėję nevartoti ginklų.

— Manitoboj valstijos valdy
ba parlamento rinkimus laimėjo 
socialistai. Jie gavo žymiai dau
giau balsų negu konservatoriai 
ir premjero Trudeau vadovau
jami liberalai pralaimėjo.

— Argentinos vyriausybė nu
tarė išleisti iš kalėjimų 135 po
litinius kalinius. Pranešimas sa
ko, kad kalėjimuose neliks jokių 
politinių kalinių. Argentiniečiai 
pasigenda suimtųjų. Paleistų są 
rašuose jų neranda, Reikalą 
svarstė kabinetas. Prezidentui— Sovietų valdžia leido disi

dentui Valtmtin Ruršinui išvyk patarus, nutarta imtis šios prie 
rti į Ameriką. Jis tikisi dėstyti t monės.
vietos universitete. --------------

— Trečiadienį Jugoslavijos 
nevos konferencijai vesti ir klaul krašto apsaugos ministeris Wa- 
simams svarsyti. Izraelio dele
gacija Ženevoje tarsis su ara
bais, sėdinčiais kitoje stalo pu
sėje, o kad tarp Egipto, Sirijos 
ir Jordanijos atstovų bus vie
nas kitas’ Arafato įgaliotinis, tai 
Izraelis nekreips į tai jokio dė
mesio.

Prie kabineto durų laukian
tiems laikraštininkams premje
ras Begin pranešė, kad Izraelis 
vyks į Ženevą ir tarsis pagal se
kretoriaus Vance pasiūlytą pla
ną. šį nutarimą Izraelio kabine
tas priėmė vienbalsiai. Pats prem 
jeras Begin keliais atvejais vie
šai pasisakė prieš tokią pozici
ją, panašiai kalbėjo jo kabineto 
nariai, o dabar jie jau pakeitė 
savo nūomonę. Begin specialiai 
parinko tokius ministerius, kurie 
laikėsi tos pačios pozicijos. Jie 
rinkimus laimėjo dėl to, kad kri 
tikavo darbiečius už planuojamas 
nuolaidas arabams ir amerikie
čiams.

Iš Washingtono ateinančios 
žinios sako, kad Valstybės De
partamentas yra daug atsarges
nis už arabų optimistus. Prane
šimas įspėjo kad Izraelis ir ara
bai priėmė tiktai amerikiečių 
pasiūlymus, bet tai dar nereiš
kia, kad jie būtu jau patvirti
nę tuos pasiūlymus. Kiekvienas 
klausimas dar turės būti aptar
tas ne tik Ženevoje, bet ir ats
kirai sudarytose komisijose su 
kiekviena atskira arabų valsty
be. Izraelis tikisi susitarti su

chingtone susitiko su krašto 
gynybos sekretorių J. Brown. 
Pasirodo, kad jugoslavai nori mo 
dernių Amerikos ginklų. Jie no
ri įsigyti naujų ir galingų Ame
rikos tankų, galinčių sustabdyti 
įsiveržėlių tankus.

— Šiaurės Jemene pasklido 
gandas, kad dabartinė trijų karių 
vadovybė turinti žinių apie prezi
dento žudikus, bet iki šio meto 
nieko dar nepaskelbė. Užmuštas 
prezidentas vedė pasitarimus su 
Saudi Arabijos vyriausybe. L

uisien/a rrwnisteris A^oiše

llli
Izraelio
Dajanas keturias valandas įtikinėjo 
Izraelio kabineto narius, kad tikety 
tuo kuo jie anksčiau netikėjo. Jis 
įtikino, kad Izraeliui reikės atsisėsti 
prie vieno stalo su palestiniečiais ir 
tartis dėl taikos. Jie išstūmė iŠ val
džios darbiečius todėl, kad šie buvoue. iz,r«eus v. ,anos darbieeius todėl, kad ši« bir .

Egiptu, Jordanija, bet bus sun-' priimti Amerikos sąlytis.
kiau susitarti su Sirijos valžios —------- ■■ >— ~ ' .j

ko susirėmimas tarp Maroko irjriausybę. Atrodo, kad jiė jau atstovais ir dar sunkiau bus su- greičiausiai, įsikurs Jordanijos 
sitarti su palestiniečiais, kurie, žemėse.

—________  — Pietų Afrikos juodžiai ren-
— Pirmadienį Sacharoje įvy- giasi sukilti prieš dabartinę vy-

Alširijos kiro jėgų. prisigabeno įvairių ginklų.



Denw Adomaičio kalba dailininkams
ĖtarTiti Acfornakiio, Čiurlionio Galerijos, Ine. Pirmrmn- 
ko žodis afidarant Plrmqjq Tautine Tema Dailės paro
dą T 977, X.7 >

Mieli mūsų dailininkai. Ger- sis kitas dailininkas pasaulyje 
Blanjosios ir Gerbiamieji šios sugebąs drobėje taip giliai pa-
»ventė» dalyviai.

Lakštingala negali nežiulbėti, 
t tikras dailininkas — leisti lai
ką nekūręs. Jam duotoji Dievo 
dovana paversti gyvenimo 
momentą ar vaizduotės viziją iš 
liekan.iais meno kuriniais yra' 
taip pat AuksJausiojo dovana 
visai 'Laurai.

vaizduoti pabėgėlės motinos ir 
tremtinio išgyvenimus.

Čiurlionio Galerijos, Ine. Di
rektorių Taryba su šia paroda- 
daro pirmąjį bandymą: skirda
mi $1000 premijoms norime pas 
kalinti dailininkus kurti tauti
ne tema. Tuo, anaiptol, nesiekia Į 
ma riboti kūrybos laisvės. Esa
me laimingi, kad Jury Komisi
ja “tautinę temą” suprato pla
čiausia prasme. Jei dailininkai > 
ir visuomenė mus parems, šis! 
bandymas nebus paskutinis.

Prieš pradėdami svarbiausią 
mūsų programos Įvykį — pre
mijų įteikimą, turime Tamstas 
atsiprašyti dėl nelauktos bėdos. 
Toronte gyvenąs skulptorius Da 
gys dar pavasarį atsiuntė skai- 

| dres šiai parodai skiriamų dar
bų. Iš jų Jury Komisija parin- 

' ko net šešis. Nežiūrint asmeniš
kų pranešimų ir raginimų nevė 
luoti su darbais, skulptorius Da 
gys tik prieš kelias dienas pra
nešė, kad dėl muitinės ir kitų 
sunkumų parodoje nedalyvau
siąs. Tai aiški skriauda dailinin 

1
kams, kurių darbai dėl vietos sto 
kos nebuvo priimti ir žiūrovams, 
-kurie neras kataloge išvardintų 
skulp. Dagio darbų.

0 dabar eisime prie premijų. 
Dail. Juozą Mieliulį prašau per 

įskaityti Jury Komisijos aktą.

-RestoraneJuozas Pautienius

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas

(Tęsinys)

Teisininkų prievartavimas
IŠRAŠAS IŠ:

Istorija rodo, kad pasaulinės 
meno garsenybės kūrė savajai 
tautai ir per ją išėjo į platųjį 
pasaulį. Atrodo, tuo keliu- turė
tų eiti ir mūsų dailininkai. Ta
čiau, išeivijoj visada jiems gre
sia pavojus savo kūryboje nu
tolti nuo tautos ir neatiduoti to, 
kas jai netūraliai priklauso. Tai 
būtų didelė žala, nes meno kūri 
hiai ilgiems laikams iškalbin- j 
giausiai nusako tautos gyveni
mą ir jai daromas skriaudas. 
Šio ■ šimtmečio pradžioje Ameri
koj senatofilis, airis Taylor, taip 
kalbėjo'-ieškodamas pagalbos są- 
yajaį Airijai: ‘.‘Jei būčiau skulp 
toiiiis, 'iš-marmuro iškalčiau he 
pbjaūs • Idealą.. Tai būtų airis, 
aukojantis gyvenimą ir viltis sa 
vo tėvynei... JeF būčiau dailinin
kas, nutapyčiau paveikslus, vaiz 
dūojančiūs drąsių žmonių dar
bus, :— padaryčiau, kad drobės 
kalbėtų apie jų ištikimybę lais
vė! ir apie valios jėgą, kurios 
joks tironas nenugalės... I . , ___r___ r_____________ ■

Jei būčiau poetas, savo eilėraš Beje, dail. Šileikis, dalyvavęs Ave. Chicago. Galerijos pirmi-! ADOLFAS TĄĮi'ĘkVldUS
Jury Komisijoj, yra susižeidęs ninkas inž. D. Adomaitis tarei ITT lilflCi

trumpą žodį (talpinamą kitur)'. KLAIPĖDOS FILIS
Jury Komisijos vardu premijų ‘
skyrimo aktą perskaitė dail. Praėjo 715 metų nuo oficia- niai yra ne Klaipėdos apsaugai 
Juozas MiėliuvšJ'-'- Atrodb,, pa- ]aūs Klaipėdos miesto Įkūrimo, pastatytos pilys, o įvairių lai- 
slaptis buvo- išlaikytą,''-nes'Iki-r 1254 ml Kuršd'vyskupas ir Li- kotarpių ten buvusių gyvenvię- 
mėtojai staigmenos-;bm,'!o- 'pri- yonijos-magistras."prie statomos čiiį pilys.
blokšti. Galerijos paškirtąšiaš ar jau pastatytos'įnūririėš Klai 
premijas laimėjop- s’r--****-j;______ ___________ ________________________

>500 Eleonora Marčiulioniene- pfbtą mieštūi ir suteikė jam Liu tuvių mūrinė aptvarinio-gardi-

ris jaunatvėj pradėjęs dirbti už keramikos, kūrinį “Lietuviš
kos vestuvės”; antrąją — $300 
— Vera Švabienėmž grafiką “Jū 
rate ir Kastytis Nr. 1”; trečiąją 
— $200 — Magdelena Stankū
nienė už grafiką '’Sodinimas”. 
Garbės premija teko jaunuoli ui 
Martynui Gramontui už grafi
kos kūrinį “Ūkininkai”. <;

' Parodoje išstatyta trylikos 
dailininkų darbai. Kūrinius pą- 
rodai atrinko ir premijavo to
kios sudėties iš dailininkų su-i 
daryta Jury Komisija; prof. A. 
Varnas, M. Šileikis; Janis Strdds,

tautai ir prie šimtinės metų 
priartėjęs teberodo kitiems pa-

Pirma Dailės paroda 
Tautine Tema

Praeitą penktadienį, spalio 7 
d., nežiūrint lietaus, susirinko 
gražus būrys meno mėgėjų Į. 
tikrai lietuviškos dailės paro
dos atidarymą, Čiurlionio Gale
rijos, Ine. patalpose 4038 Archer}

J. Mieliulis ir P. Kaupas.
Paroda gražiai sutvarkyta. 

Premijas laimėję kūriniai pa
puošti tautinėmis juostelėmis. 
Įspūdis iš parodos yra labai ge
ras. Išleistas geras parodos ka
talogas.

Parodos lankymo laikas: Mid
land Savings banko valando
mis ir be to trečiadieniais, šeš
tadieniais, sekmadieniais 2-6 
vai. vakaro. Paroda uždaroma 
spalio mėn. 23 d.

Korespondentas

čių jėga pravirkdinčiau pasaulį;
aš- paliesčiau žmonijos širdį nu- tebėra ligoninėje, užtat, galeri- 
sakydamas tautos kančias, per-* jos atstovu toje komisijoje fe- 
sėkiojimus ir nekaltų žmonių i 
iudymus...

Turbūt, tokios kūrybos lau-’?sius dailininkus. Ačiū Jums ir 
Ida ir mūšų tauta iš laisvojo visiems parodoje daly vau jan- 
liėtuvio dailininko. Prieš akis tu tiems dailininkams, širdingas 
rime trejetą a. a. dail. Puzino ačiū visiems Jury Komisijos na-; 
darbų. Man atrodo, negreit ra-lriamš, o ypač prof. Varnui, ku-

y,

2<o būti man pačiam.
Sveikiname premijas laimėj u

Teiginys, kad XIII a. vidury- 
pėckfe 'pines;’isskyfė dideli žemės je Klaipėdoje jau stovėjusi lie-

F-A

Cold war.

beko teises. Tačiau dėl- nuolati
nių katu' ir šiihaikfiitmų -Klaipė- 
4os; Įkūrimai teko kartoti dar ke^ 
llš'kartus?-lšrtikrųjų miestu Klai 
pėda pamažu‘ Virto tik ' XV a. pa 
baigoje — XVI a., kai čia išau
go gyventojų skaičius/ sukles
tėjo amatai ir prekyba. Tačiau 
iki pat XVIII a. ji-buvo-pirmiau 
šia tvirtovė. Net XVIII a. pra
džioje pilies Įgula. ir jos šei- 

jnų nariai buvo beveik pusė

nio tipo pilis su’ atskiru prieki- 
•niu 'bokštu, taip pat neturi rea
laus. pagrindo. Joks šaltinis to 
kios'pilies nemini, niekas jos lie 
kany iki šiol nerado: Pagaliau 
•nesuprantama, ko dėl 1252 m. 
.kalavijuočiai, radę ir užėmę to
kią pili, jos neatstatė, o statėsi 
Klaipėdoje sau medinę pili.

Rašytiniai šaltiniai nemini ir 
medinės kuršių ar žemaičių pi
lies-prie Danės-Akmenos žiočių.

Klaipėdos gyventojų. Ir tokios pilies liekanų niekas

turned ouc
Nowadays, people are still helping America stay 

- strong and self-sufficient. And they're helping them
selves to safe, dependable savings. By taking stock in 

America with the Payroll Savings Plan.
Buy United States Savings BoncK 
They wont leave you out in 

the cold.

serious enemies to i

mxnunition.
It was ah army long on courage, 

But abort oh money.
And then the money came. 

Some $27.000.000 from the 
pocked of new Americans.

That’s how people took stock .

America

E BmA pay 6% infrrest kA? wwirtef 
of 5 yem (416 * me firrtpearjL Lok, or 
Bonds can be replaced if record* are prc.Sded. Wbeo. 
needed. Bonds can be cached x your bank. Inferex fa 
not subject to state or local income tayeuacd federJ

V Taigi- apie 500 metų1 Klaipė
dos pilis buvo svarbiausias imies 
to pastatas. Tačiau' jos istorija 
.tebėra labai mažai žinoma. Mat; 
jau XIX a. pilies griuvėsiai- bu
vo visiškai nugriauti,-žemės pa
viršiuje nebeliko jokių mūrų. 
Duomenų apie pilį reikėjo- ieško 
,ti Klaipėdos, Karaliaučiaus; Ber 
flyno ir kituose archyvuose-.. Be 
to, pili pastatė Livonijos ordi
nas —kalavijuočiai ir Kuršo vys 
kūpąs, o vėliau joje-šeimininka
vo kryžiuočiai ir Prūsijos valdo 
-vai. Todėl Livonijos-pilių- istori
kai Klaipėdą* palikdavo nuoša
lyje kaip kryžiuočiiĮ^piiį, b kry
žiuočių pilių istorijos ir archite 
ktūros tyrinėtojai jos neliesda
vo kaip kalavijuočių pilies... Ja 

-tik šiek tiek domėjosi istorikai 
J. Sembritzkis; E. Zurkalovskis, 
A. Semarau ir kt. Todėl šiandien 
daugelis šios pilies istorijos klau 
■simų tebėra ginčytini.

Vienas iš tokių ginčijamų klau 
-simų yra seniausios>pilies Klai
pėdoje statybas data. Spaudoje 
yra pasirodę spėliojimų ir net 
drąsių teiginių, kad’čia nuo se-- 
no buvusi vietinių gyventojų pi
lis, esą. ji čia stovėjusi jau nuo 
mūsų eras pradžios; esą pilies 
vietoje rasta romėniškų plytų 
ir kitų to laikotarpio radinių. 
Tačiau žinios apie “for toniškas 
plytas” Klaipėdoje labai abejo
tinos. Jų iš viso ' vfasta baltų 
genčių gyventoje teritorijoje.

Baltijos pajūris ties Klaipėda 
iš tikrųjų nuo mūsukeros pra
džias buvo gausiai apgyventas, 
čia išliko daug to Mffeotarpio 
senkapių ir piliakalrdų. Tačiau 
Klaipėdos apylinkiip-PUrmalių, 
Ekytės, Laistų, žardės piiiakal

nerado. Artimiausia kuršių pi
lis buvo už keliu kilometru i šiau 
•rėš rytus nuo vokiečių statomos; 
Ji stovėjo ankštame kairiajame 
Danės- krante,- dabartinio Šiau
lių kaimo teritorijoje, ir XIII a. 
.dokumentuose. vadinama Pois 
vardu.

Prie marių ties Danės žioti
mis, matyt; buvo tik nedidelis 
žvejų kaimelis, kurio vardas 
Klaipėda šimtmečius- išsilaikė 
šalia vokiečių primesto Memel- 
burgo arba- Memei,- kilusio iš iš
kraipyto Nemuno vardo.

Vokiečių riteriai pirmąją sa- 
_vo pilį čia pastatė 1252 m. Dar
bai prasidėjo vasarą- ir užsitęsė 
iki vėlyvo rudens. Statybai va
dovavo su kariuomene ir darbi
ninkais atvykę Kuršo vyskupas 
Heinrichas ir Livonijos ordino 
magistras Eberhardas von Sey- 
ne. Tik šią — 1252 m. datą mi
ni išlikę aktai ir kronikos. Joks 
,XIII a. dokumentas iki 1252 m. 
nemini Klaipėdas-Memelburgo, 
nemini nei pilies, nei mūšių ar 
statybos darbų šioje vietoje.

Iš išlikusiu dokumentu sužino 
me, kad 1252 m. kelis mėnesius 
Klaipėdoje buvo pastatyta medi
nė pilis. Ji stovėjo marių pakran 
tėję, buvo aprūpinta maistu ir 
įgula. Daugiau nieko apie ją ne
žinome. Neaiškus nei jos dydis, 
nei tiksli jos stovėjimo vieta.

(Bus daugiau)

“Lietuvos Aidas”, 1940 m. liepos mėn.. 14 d.
Nr. 334, psl. 5.

....“DARBO ŽMONĖS GALĖS PASAKYTI TEISME 
Aš RADAU TEISYBĘ”

400 teisininkų už Darbo Lietuvos S-gos platformą
Ar yra Lietuvoje tokia darbo sritis ar šaka, į. kurią 

buvusieji tautos vairuotojai Būtų bent kiek teisingumog 
jdėųę?

Šitoks klausimas atsiranda klausant paprastų dar
bininkų nusiskundimus, baigiant žilagalvių darb.o inte
ligentų nusiskundimais, kurie yra baigę aukštuosius 
mokslus ir išėję plačią gyvenimo mokyklą. Ir visur gir
dimas vienas atsakymas: ne! Smetoninė santvarka buvo 
tokia, kuri nė į vieną darbą nežiūrėjo teisingumo/akimis. 
Visos darbo sritys buvo stumiamos.j..kažkokius, šun
kelius. ’ ~ . ' -. ; •... • • -. - . >

Tai dar kartą patvirtina visų-Lietuvos teisininkų su
sirinkimas, kuris įvyko vakar, Kauno Apygardos Teis-, 
mo rūmuose. Salė buvo perpildyta. Susirinkime dalyva
vo arti 400 teismo srities darbuotojų: teismo įstaigų, pro-- 
kuratūrų, advokatų, privatinių gynėjų ir k. teisininkų.

Šis susirinkimas įvyko priešrinkimine proga.--Salėj, 
kurioje įvyko susirinkimas, matėse raudona vėliava, 
Stalino, Paleckio paveikslai, užrašai’bei šūkiai “Lai gy
vuoja kovotojai už liaudies teises !•” “Nėr vierio balso liau
dies priešams!” “Balsuojam už liaudies seimą” etc.

Gausų susirinkimą atidarė Vyr. Trib. pirm. L. Cip
lijauskas, pabrėždamas, kad ; šis teisininkų susirinki-, 
mas įvyksta reikalinga proga, aptarti- Liaudies Seimo 
rinkimų klausimus. Svarbu išrinkti į- Seimą tinkamus 
žmones, kurie sukurtų' laimingą ateitį, bendradarbiau
jant su draugiška kaimyne' Sovifetų -S^ūnga;'^''’ ^^^^

Adv. Bulota savo kalboje pareišicė^ 'ica^ 
darbas buvo įvedamas . kr^vaiš' keKaia) ,iTaųtpi»kų - ir 
Smetonos išlėista “tiike?terktf^^Mininkų
darbą. Dažnai ieiš<' kurie 
mokėjo prieiti prie viėšp^ūja^čių’seiyiilihKų. Žiūrėk/ 
kas su jais sugebėdavo koiJxffnisK-palosti, tas jatt^furi 
aukštą vieta ...

; ff;’" h A-< V;t4 f;7 /■•L'MyaJĮv
Teisės tvarkymo darbe ^ug5^ai4ų^£^^y/,^ąšgš>£. 

Jūs ■ tai žinot. Užtenka7 prisimint^ valšt.-kaiigūm^istatyri 
mą, pagal kurį galima laekvieūąmękaltą žki^iteeištiž

Esant įvairių- trūkumų^ teisininkų" gy\-eriimaS 'buvo 
sunku. Minėta valdžia reikalavo Lokio J' “teisingumo”, 
kad būtų greit bylos sprendžiamos, viename' "posėdy/ po 
keliasdešimt ir tuojau sprendimai skelbiami;-- a- '

Dabar tų stabdžių- teisės darbe nėra.. Tad reikia- su 
.dviguba energija dirbti,, apleistą darbą tobulinti, kad 
kiekvienas- darbo žmogus galėtų’ pasakyti: “Teisme aš 
radau teisybę”. .

0 eikime į tą. darbą) pirmiausia, pareikšdamr pasi
tikėjimą Liaudies Seimui, balsuodami už> Darbo . Lietu
vos kandidatus, darbo žmonių: gynėjus.

Teiš. Butkys-prisiminė užvakar įvykusią milžinišką, 
džiaugsmo manifestaciją, kurioje matėsi šūkis-: begy
vuoja valstiečių, karių; ir darbo inteligentijos- vienybė!”

Teisininkai, toji-svarbi darbo inteligentiją, prieitos, , 
daug žadančios vienybės turi prisidėti. Reikia džiaugtis, 
kad kuriamas naujas, gražesnis, laimingesnis’ gyveni
mas. Ta proga teisininkų šeima susirinko išreikšti pasi
tenkinimą. ......

Vieningai visam susirinkimui pritariant t‘ėis7/Uut- 
kys sveikino draugišką mūsų interesų gynėją Soldėtų 
Sąjungą, Liaudies vyriausybę, Liaudies Seimą ir..

— Kai despotas (sauvališkas valdytojas, nepaisan
tis kitos valios ar reikalų) valdo kraštą, jam .atrodo; jcad 
tas valdymas bus amžinas, — kalbėjo teis. Petraškevi
čius. — Tas valdymas buvo žiaurus, iri savo “amžinumo” 
nesulaukęs žlugo kaip ir kt. puikiai prišitfienamosf despo
tijos:. Rusijos caro, Vokietijos Vilhelmo. ..

Visame pasaulyje despotijos išnyks. Viso pasaulio 
žmonės eina prie laisvės, lygybės, brolybės. -Kitaip ne
gali būti. Kiekvienas žmogūs reikalauja priklaūsartčių 
teisių. Kiekvienam sveikai galvojančiam žmogui, aišku, 
kad despotija, smetoniškai tariant, autarkija, neilgai 
išsilaikys.* b .

(Bus daugiau; V
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ST. PETERSBURG, FLA

Bronius Murinas Kanados kalvos (Akvarelė)

JONAS TRINKŪNAS

TTfrinyt)

Iš M&G

pas mus

saskaitoe

UNIVERS
1800 So. Hoisted St
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. Didi padėka buvo išreikšta už 
muziką p. J. Kairiui ir p. J. Aleš 
čikūi. Baigdamas kalbą p. pir
mininkas pakvietė visus vėl j 
kitą pikniką, kuris turės Įvykti 
š. m. Lapkričio 9 dieną. J. Krs.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

icogo, III. 60608

Pas mm taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams Įsigyti.

nelengva pasakyti. Pastarųjų 
metų atradimai pateikia naujų 
duomenų apie baltų protėvynę. 
Rytinių baltų gyvenamos vietos 
(Volgos ir Dnepro aukštupiai)

NAUJIENOS, CHICAGO a, ILL,— Thursday, October 13, 1977

■ < Netikėtai, be jokios aiškios 
priežasties, ėmė-viena po kitos 
sproginėti akustinės minos. Vėl 
algailaužė galvas kariniai spe
cialistai, ieškojo minų konstruk 
■eijos defektų, kol nebuvo sugau 
„ta “su daiktiniais Įrodymais” 
žuvis-rupūžė. Vos tik kokia žu
vis “kvarktelėdavo”, akustinė 
mina su trenksmu keldavo į pa
dangę dideli vandens stulpą.

Nežiūrint viso to, jūros gy
vūnų keliamą triukšmą anglų 
ir amerikiečių mokslininkai ėmė 
nuosekliau tirti tik pačioje ka- 

nors Japonija to
je srityje jau buvo toli pažen
gusi.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veiki®. 156 psl.

minkšti viršeliai_______________ ________________ $2.50
2. J. Augustaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai_____________ $1.50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai____ $2.00
4. Vincas Žemaitis, PAVfiLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS,

minkšti viršeliai, 52 psl. ... *_________________ ____$1.00

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

pats kitus mylėčiau; Nes duoda 
mi, gauname; Save užmiršdami, 
save randame; Atleisdami laimi 
me atleidimą; Mirdami gimsta
me amžinajam gyvenimui”.

Viską, Dieve, pavedu Tavo 
globai, kad Tavo' laiminama Lie 
tu-va, vėl išsilaisvintų, kad Ta
vo padedama Tauta pražydėtų, 
laisvės, brolybės ir lygybės gy
venimu.

Pirmininkas p. Valauskas iš
taręs padėkos žodĮ, pakvietė vi
sus prie vaišių, ir, pasistiprinus 
prie linksmos muzikos jausmus 
sužadinti.

Kas būtų iš pikniko, jei nebū
tų muzikos. Muzika yra tokia 
kalba kuri nežino pykčio nė blo
gų išsireiškimų. Muzika yra šie 
los skaistyklė, kuri nuplauna 
amžiaus nešamas kasdienybės 
dulkes.

so laikotarpiui nuo II tūkstm. 
pr. m. e. vidurio iki I tūkstm. 
pr. m. e. vidurio. Kalbų santy
kiai šiuo atveju buvo susiję su 
vadinamu “gintaro keliu”. Ar 
tai buvo tiesioginiai lotynų ir 
baltų ryšiai, ar per tarpininkus, 
autorius negali pasakyti. Euro
pos pietuose randamas gintaras 
yra tikrai baltiškas. Lotyniškas 
ir baltiškas aukso pavadinimas 
kilęs iš bendro šaltinio, mano
ma, kad iš sabinų “ausom”.

• Įdomu tai, kad baltų ir lotynų 
bendrumas nagrinėjamas ne tik 
kalbos, bet ir kultūros, ypač re
ligijos, atžvilgiu. V. Pizanis yra 
tyrinėjęs ir senąjĮ baltų tikėji
mą. Jo nuomone, paleoeuropinės 
istorijos laikais, iki H tūkstant 
mečio pr.m.e., buvusi bendrinė 
kalba ir kultūra, kurių esminiai 

geriausiai išsilaikė ro
manų, keltų, senovės Indijos ir 
baltų kultūrose, šios kultūros 
yra indeuropiečių teritorijos pa 
kraščiuose, kur geriausiai išsi
laiko archaizmai. Būdingas bu
vo visuomenės pasiskirstymas Į 
tris luomus: dirbančiųjų, karių 
ir šventikų, šventikams taip pat 
būdingas pasiskirstymas, spe
cializacija. Ypač Įdomūs baltų 
pavyzdžiai: tai vaškonys, žvai-

K. Tumvaldas jau seniai ti
ria centrinės Europos tautų et
nogenezę. Jo nuomone, antiki 
niuose šaltiniuose, ypač Klaudi-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais apraše Pimsrį senus Je 
gyventoĮus ir gamtą. 1,200 lietuviškv vietovardživ surėžąs. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentij,

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

-tynai: .turėjo panašius žynius, 
vadinamus augurais. Augurai,

kaip ir lekutonys, užsilip 
ant kalvos, pasirėmę šventa !az 
da (lot. lituus, liet, krivūlė), 
stebėdavo paukščių skrydį, spręs ’ ha 
darni apie skrydžio prasmę. I.oty j nė: 
nai. ket.i ir baltai turėjo savoji 
šventikų hierarchiją, čia pavyz į da 
džiu imama prūsų Romuva ir vy
riausias žynys krivių krivaitis. 
Panašiai buvo skirstomi ir kel
tų druidai — žyniai.

Baltų kalbą ir kultūrą (reli
giją) galima lyginti su prot •- 
sanskrito epochos kalba ir kul
tūra. Ba’tai išsaugojo daug se
niausių klasiškos indoeuropiečių 
kalbos ir kultūros bruožų. Dar 
1946 m. italų kalbininkas G. Ale 
šio paskelbė straipsnį, kuriame 
lygino baltiškus, rytų ir pietry
čių Europos vietovardžius ir van 
denvJrdžius. Autorius stebėjosi 
atitikimų gausumu.

Įdomiausias šia prasme yra 
Čekoslovakijos mokslininko K. 
Tumvaldo straipsnis “Baltai prie 
šistorinėje centrinėje Europo-

BALFo piknikas

> Vasaros karščiams atslūgus 
ir sugrįžus daugeliui iš “šaltų
jų” kraštų St, Petersburg© vi
suomeninis 1 gyvenimas pradeda 
atgyti.

Trečiadienį, spalio 5 d. gra
žiajame Seminolo parke įvyko 
pirmas rudens sezono St. Peters 
burgo BALFo skyriaus pikni
kas. Svečių susirinko gana daug 
daug buvo sunešta ir aukų.

BALFo St/ Petersburg© sky
riaus pirmininkas p. Jonas Va
lauskas pasveikinęs savo Įžan
ginėje kalboje svečius, pakvietė 
vajaus reikalu trti žodį tikką 
grįžusi iŠ “šaltųjų” kraštų pre
latą J. Balkoną. Gerbiamas pre
latas padaręs trumpą Įžangą, 
pasakite savo parašytą ir BA- 
LFui skirtą maldą. ; .; >

BALFO malda

Prasidėjus. vasarai, vienoje va 
karinės. JAV pakrantės Įlankoje, 
kaip, tvirtina •, biologai,. susiburia- 
šimtai milijonų^žųvų-būgninin- 
kųr skĮęiĮiaai^Įęgarainio.aaznu- 
mo teiukšm^I»i»šų^Į,^nedideli©;

buvo nedidelės žuvytės — tera- 
, ponai. • -

Jūros gyventojų “koncertai” 
■ nemažai “sugadino kraujo” ir 

amerikiečių minininkams. Karo 
■m«ftu; ^erikiečiai daugelyje vie 
tų: išdėstė akustines povandeni- 
įsee^nuiiąs, kurios-sprogdavo nuo 
-arti'praplaukiančio laivo sraik- 

• to - sukeliamo triukšmo.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS.
Dr. A. J. Guts«n — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liėHančiuj 190S 

metų Įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. _______________________ _____

Dr. A. J. Guiwn — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis
Kietais virbeliais, vietoje $4.00 dabar tik - . ..
Minkytais virieliala tik _____________ _

Or. A. J. Gutwn — AUKJTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik __ -

Į nimi geografiniai ir etnografi- 
; niai vardai iš teritorijos tarp 
šiaurės Adrijos pakrantės ir Bal 
tijos jūros, priskirtini baltams. 
Jų neįmanoma paaiškinti kitų 
gyvu ar mirusių kalbų duome
nimis. K. Turnvaldas tokią nuo
monę buvo pareiškęs jau 1950 
m. Tačiau kiti mokslininkai pa
žiūrėjo Į tai skeptiškai. 1953 m. 
kalbininkas Pokomis pripažino, 
kad dauguma minėtų vardų bal

I tiški. Kitas žymus kalbininkas

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais. Tei. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

LAST YRAA tBĖO SCHOOL- 
JMM CMI

OP » AND Ui. g 
WEStt KHJJD BY MOTOft ’ 
YTHKXIS Ai THE U-ft.' 
OH.-MU.ef- M. HAYSS/

OP TM€ CMICAC© 
Meros CLUB, ASXS- DRtVfRS 
TO 3E FSPECiALLY AW?T 
POR. CMltDRBN NOW THAT 
•CMOOL IS JN SESSION

tobulinti skiriamas didelis dė
mesys.darpą^.-Nakties,-i»etu<.kąda sun-- 

Ism vizuaUaij stebėti ■- j-ūros -payir-. 
šių,-, orkestre-

rijkdomai svykdyti^diversihes ope

buvo 121. 41 teatro draugija, 4S 
niai ir 'zinbhių ’̂bTbgtaB-
SSšku, socailistinių, laisvamaniškų ir 

kitų organiracijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji b a knygą įsigyti, prašom! parašyti čekį irtu Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

J 735 So. Halsted SL, Chicago, 111 60608
m IBMI MI-I m- — vi-ti ..X4- .--g~ -------- i

vo Krahe 1955 m. atsisakė savo 
ankstesnės nuomonės, kad tos_ 
teritorijos vard J — ilyriški.

jis laikosi neutralios nuoma 
kad tai bendrieji seniausią 

vnrdai. K. Turnval- 
tkakliai laikosi savo nuo- 

mcn’s i” k tupia vis ('augiau jro

tĮLOC
G«Hm> t>Ip uislwkytl paltu, atsluntui čakj arba money ordorį prte 

nurodyto* kaino* pridedant SOc. panluntlmo lilaidomv

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST_ CHICAGO. H J., <0608

prie 'jŽoBĖfo; salų/.-‘stovėjusiems 
JAV 'kriniains -laivams. Vėlai va 
kare; hidroakustikai >■ jūroj e išgir 
do tai silpnėjančių, tai stiprė
jančių, automobilių ;signalų “kon- 
cėrt”; Laivų ekipažai visą nak
tį išbuvo pasirengę atremti ne
žinomo -priešo laivų -ataką. Vis
kas-išaiškėjo., tik rytui išaušus. 
Kai orb žvalgybos lėktuvai, aps-. 
kraidę didelius vandens plotus, ro pabaigoj 
neaptiko-nė vieno karinio laivo. 
Pasirodė,' kad, “automobilistai’

Jau kuris laikas atspausdintą Ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA Į
Alekso Abrose myga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 4 

Chieagos lietuviu gyvenimą ir jų atliktus darbus 684 psl. Kaina | 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. _ ____ _ i

* J t ' ~ 'įf

Knygoje aprašyta pirmas Chieagon. atvažiavęs lietuvis^ |
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos '' ‘ J '* -*-*-*-- *-
nyčios, „įsteigti Jlaikrąščįai.^kuriu _yigo 

lietiški chorai, 9 baznyr 
Duoti dokumentai kata'

\ yra seniausia
ir a' -b i š’.-i ; geografinių var: 
du dalis Nuo- ju ir r r deda K. 
Turn vaidas. Su britiška * ūdra”- 
susijęs Oderis, Adrija (pietinis - 
"gntr.ro ke'io” kraštas), pietų 
B'ihemijcs Vydra. Lenkijos upė- 
Varta var’ą gavo nuo baltiško 
"vartyti”, .pati upė tikrai labai 
rangyta. Daug vardų su “upa”, 
“apa” (baltiška “upė”) aukštu
tinėje Silezijoje, šiaurės vakarų 
Bohemijoje ir Lužitijoje: Opa-- 
va (Opahwa), Upice, Oppach' 
Jo nuomone, baltiškos kilmės 
yra tokių žinomų upių vardai,' 
kaip Neisse (Niša), Vidurio Vd-' 
kietijos Saale, Panonijos Žale'1 
ir 1.1. Daug baltiškų hidronimų 
autorius randa ir Dunojaus upy

delį dėmesį, todėl nepaprastai 
greitais tempais būdavo papil
domi padaryti nuostoliai. Tai 
akivaizdžiai rodo skaičiai. Karo 
metu vokiečiai pastatė 1118 po
vandeninių laivų, iš kurių buvo 
paskandinta 817. Dėl povande
ninių laivų atakų Italija neteko 
86, Japonija 127, JAV ir Angli
ja 128 povandeninių laivų. Sėk 
mingai buvo torpeduoti 1362 
Anglijos ir 1043 Japonijos trans 
portiniai laivai. Be to, Anglijai, 
JAV ir Japonijai torpedos su
naikino 129 didelius karinius 
laivus. Buvo nuskandinta 9 lėkį 
tuvnešiai, 11 eskortinių lėktuv
nešių, 25 kreiseriai, 82 eskadri
niai minininkai.

Tai rodo, kad povandeninis 
laivynas buvo ir tebera grėsmių 
ga jūrų laivyno kovinė jėga.

Tad, kas turėjo sveikatos ir 
gero noro galėjo ir polkutę bei 
valcuką prie- linksmos lietuviš
kos muzikos apsukti.

Piknikas baigėsi pirmininko 
p. J. Valausko padėkos kalba. 
Ypatingas ačiū atiteko p. Anice 
tai Miliauskienei, ponams Baku 
čiams, p. Kindurienei, p. Liut- 
kiėnei, p. Idai Valauskienei, p. 
A. Navickienei, p. Adienei, Ba
cevičienei, p. Acienei, p. Onai 
Galvydienei už loterijos prave- 
dimą ir visiems už fantų dova- f Vokiečių karo specialistai po- 
.nas. Didis ačiū ponų Vaičaičių vandeniniam laivynui skyrė di- 
Šeimai už 30 doleriu auka.

Kur gyveno baltai senovėje, dabar jau niekam nekelia abe
jonių. Daug sunkesnis klausimas 
— vakarinių ir- pietinių baltų se 
noji istorija. Jų žemės šliejosi 
prie Centrinės Europos, kurios 
istorija yra nepaprastai marga. 
Tautų kraustymasis, kultūros 
kaita paliko daug neišaiškintų 

i praeities klausimų. Turime jvai 
Irių archeologinių radinių, senų 
Į valstybių ir tautų pavadinimų, 
[tačiau kokiams etninėms gru
pėms jie priskirtini, mažai ką 

i galima pasakyti.

J. Basanavičius, J. šliupas ir 
kiti aušrininkai drąsiai kalbėjo 
apie lietuvių, trakų ir kitų’ pietų 
Europos tautiį giminystę, rem 
damiesi menkais ir dažnai klai- . bruožai 
dingais argumentais. Dabar tai 
laikoma romantikų svajonėmis.

O štai neseniai italų kalbinin
kas V. Pizanis shtraipsnį “Ro
ma ir baltai”, ^išspausdintą mū
sų “Baltistikos^; ketvirtame nu
meryje; £1963 m.), pradeda nuo 
Mykolo Lietuvio samprotavimų 
apie lietuvių lotynišką kilmę, 
nuo lietuviškų ir lotyniškų žo
džių panašumo.
. V. Pizanis pripažįsta, kad tai j gždonys, lekutonys ir t. t. Lo 

Dėl <to nenuostabu, kad ir- šiuo svarbus, bet ir sunkus klausia 
metu povandeninių laivų staty- mas.. Savo straipsnyje jis duoda 
bai, jų apginklavimo technikai; tik tyrinėjimo programą, kele

tą minčių ir pavyzdžių.
Vieni iš paskutiniųjų baltis-’ 

kų-lotyniškų. bendrumų “prHdaų

Tikiu į Visagalį Dievą, tiesos 
ir meilės davėją. Tikiu į pasau
lio kūrėją, Lietuvos globėją ir 
palaikyto ją... Tikiu į savo Tau
tos paskirtį ir kelią, kuris veda 
į: tėvynės laisvę-ir jgėrį. Tikiu į 
lietuvio’ viltis susiklausyti, su
gyventi-ir bendrai dirbti. Tikiu 
į lietuvio meilę-ir pagarbą vie
nas kitam.'Tikiu Į -vieningą ir 
gailestingą darbą - brolį lietuvį 
sušelpti,, paguosti, pavalgydinti, 
pagirdinti,- apvilkti, f namus pri 
imti, ligoję;aplankyti, iš trem-, 
ties gelbėti- ir iš-kalėjimo išpirk 
ti. Tad- su -šv. Pranciškum šau
kiu.į Tave Dievei “Leisk, .kad ne 
tik geisčiau būti. guodžiamas, 
kiek pats kitus: guosčiau; Ne 
tiek suprastasr .kiek pats supras 
čia-u, ■ Nę tiek ■ Į .mylimas, kiek

Senieji miestų vardai taip pat 
baltiškos kilmės. Ptolomėjus mi
ni Kalisija — tai dabartinis Len 

jaus Ptolomėjaus raštuose, mi-jkijos Kališas Tam pačiam bū
riui priklauso rusų — galindų 
Kaluga. Ptolomėjus dar mini Ka 
lai gi ją ir Askaukalį. Visi jie šie 
tini su baltišku “kalviu” ir “auk 
šakaliu”. Su lietuvišku “gedėti” 
sietini pavadinimai Gdanskas, 
Gdynė, Gdovas, Čekijoje — ža
la, žalany, želanky.

Ypač daug senų baltiškų vie
tovardžių sietinų su žodžiu “brah 
dus”. Jų rasti galima Saksonijo

gntr.ro
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kiančias mokyklas, leidžiamas knygas Jr kiekvieną dorų 
teisingų ir darbščių lietuvių daromą žingsnį. Jie negali 
pakęsti nei vieno, kuris bando nurodyti jų klaidas. Ypa
tingai jiems nepatiko mokytojas Ignas Serapinas, kuris 
daugiau negu bet kuris kitas lietuvis inteligentas yra pa
daręs švietimo srityje. Jis labai sėkmingai vadovauja 
dagoginio instituto neakivaizdiniam skyriui. Jis yra pa
ruošęs visą eilę inteligentų, norėjusių pramokti lietuvių 
kalbos. Kito tokio našaus mokytojo neturim visoje Ame
rikoje. Jam yra dėkingi ne tik Chicagos, bet Bostono, New 
Yorko ir Kalifornijos mokytis norintieji lietuviai. Jis 
turi kantrybės, randa laiko ir būdus taip išaiškinti, kad 
mokiniai suprastų, nedarytų klaidų ir Įsisavintų mokslo 
metodus toliau savo srityje. Bet mokytojo Serapino ne
laimė buvo ta, kad jis kartas nuo karto bandė nurodyti 
ir Amerikos kolegijas lankiusių, bet mokytis neišmoky- 
susių mūsų jaunuolių. Jis iškėlė aikštėn, kad Vilniaus 
kursuose daugiau kalbama apie leninistinius “mokslo’ 
metodus”, negu apie lietuvių kalbą, kad ten mūsų tautos 
istorija klastojama kiekviename žingsnyje.

NAUJIENŲ ruime atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, nuc 
y vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniai* — iki 12 viL

Musu “mokslininku” “faktai” ir išvadosC- 4.

Nuo senų laikų lietuviai domėjosi mokslu ir gerbė 
mokslininkus. Kiekvienas lietuvis — profesionalas, ūki
ninkas ar dženitorius — stengiasi išleisti vaikus Į moks
lus. Lietuvoje didžiausia garbė lietuviui buvo išleisti vai
ką Į kunigus, o Amerikoje kiekvienam rūpėjo ir teberūpi 
išleisti juos Į mokslą, kad jie patys galėtų geriau gyven
ti ir būti kitiems naudingi.

Amerikos kolegijas baigę mokiniai tuojau pradėjo 
kelti galvas. Tėvai jiems buvo analfabetai, aukštojo mok
slo nebaigę, su jais negalima i jokias kalbas leistis, nes vis 
tiek “jie nesupras.” Naujausių mokslo stebuklų jiems ir 
išaiškinti negali, nes jų protas tokių dalykų “negali sprę
sti.” Jiems negeros buvo senų lietuvių Įsteigtos organiza
cijos, negeri lietuvių Įsteigti fraternalūs susivienijimai, 
negeri lietuviški laikraščiai ir net lietuviškos prekybos ir 
pramonės Įstaigos. Jie sudarę savas draugijas, kad suėję 
galėtų bent pasikalbėti aukštesniame, “mokytų žmonių 
lygyje.”

Viena tokia “mokytų”, bet nebaigtų mokyti žmonių 
grupė susibūrė Į Akiračius, “atviro židžio mėnrašti”. Iki 
šio meto jie neparodė gilesnės išminties, bet pradėjo visus 
labai jau mandriai kritikuoti Akiračių priešakiu atsisto
jo matematikos profesorius Z. Rekašius, jo dešinėje atsis
tojo Dr. Thomas Remeikis, jiems pritarė mokslus studija
vusių apsukrių politikų grupelė, kuri jau kelintas metas 
plečia savo akiračius, bet visuomet tie jų akiračiai siaurė
ja. Apsukrūs ir greičiausiai ne lietuviams tarnaujantieji 
politikai pradėjo vedžioti Amerikos “mokslus” baigusių 
ir kitus tokių pačių “mokslų” mokinančių grupė pradėjo 
Amerikos lietuviams taip plėsti akiračius, kad ne tik akyse 
bet ir prote nebetelpa. Jie pradėjo Įrodinėti, kad vis dėlto 
okupantas Lietuvoje padarė “didelę pažangą”, jie pradė
jo išdavinėti leidimus Įstoti Į Kapsuko lietuvių kalbos kur
sus ir ruošti atskridusioms sirenoms koncertus, nes vis 
dėlto “jų balsai yra gražesni negu Amerikos lietuvaičių 
balsai. Įdomu, kad pirmiausia tokiais nieku neparemtais 
tvirtinimais patikėjo kelios gražiai Amerikoje dainuo
jančios lietuvaitės. 0 vyrų dainininkų tai dar didesnis 
skaičius, kuris tiki šia Akiračių “mokslininkų” nieku ne
paremtą “mokslo tiesa”.

Kad parodytų savo pranašumą, jie savo leidinyje “su 
kritikuoja” ALTĄ, B ALFĄ, Naujienas, Amerikoje vei-

Ne Įrodyti, kad mokytojas Serapinas'yra negeras, 
kad jo mokiniai nepramoksta mokomo dalyko, jie grie
bėsi šmeižto. Paskutiniame Akiračių numeryje ir dar 
pirmame puslapyje jie Įdėjo rašinį, pavadintą “Apie lie
tuvių knygų deginimą Chicagoje”. Rašė tą straipsnį ne 
“mokslininkas”, bet į Akiračius koją Įkėlęs politikas. Bet 
jį pasirašė visa Akiračių redakcija. Už mokytojo apš
meižimą atsakinga yra visa šio mėnraščio .redakcija, ku-\ 
rion, bet jau minėtų daktarų Įeina K. Dranga, D. Biels- 
kus, H. Žemelis ir dar keli. Savo šmeižtą jie pradeda gan , 
du, kad mokytojas Serapinas paėmė iš gero mūsų tautie-l 
čio 500 knygų, skirtų pedagoginiam institutui, ir jas su
degino. Galite paklausti bent kurio Chicagoje veikiančios 
Krivūlės nario, kad jokio kaltinimo negalima pradėti .

Kuršių marios

Keleivis išrado tautinį bezmėną
Ir mano: Marijonai,

Vashingtonas, Bostonas

Prieš jaunimo žygi vašhing- bitininkų draugijos (o kodėl gi 
tonan Keleivis, išradęs tautinį ne •) 
bezmėną, pasvėrė “antimorali-

— Visuomenė nelaukia kad į 
mūsų svarbiausias tautos pro
blemas reaguotų filatelistų ar

mos nieko, savo tiesiu žodžiu dro 
žia skaudžiausius smūgius Lie
tuvos okupantui rusui ir jo ge
rai apmokamiems vergams lietu 
viams. Šito niekšingo darbo fi
nansuotojai, ' lanką rusų .paverg 
tą Lietuvą... j

gandu, reikia nustatytų tikslių faktų. Tokfdalyką žinojo nes saujoj batikų,

A. ČECHOVAS

KELIONĖJE.
(Tęsinys)

— Balandėle mano, aš žnau, kad tau petį skauda,
bet ką aš galu padaryti, draugužėle? — pasakė vyriš
kis tonu, kuriuo išgėrę vyrai atsiprašinėja savo griež
tas žmonas. — Tatai, Saša, dėl kelionės petį skauda. 
Ryt mes atvažiuosime į vieta pailsėsime, tatai ir pra-i 
eis... j

— Rvt, rvt... Tu kiekvieną dieną sakai man ryt Mes 
dar dvidešimt dienų važiuosim.

— - Bet. draugužė, tėvo garbės žodis, mes atvažiuo-' 
<.ime ryt. Aš niekados nemeluoju, o jeigu mus sulaikė 
pūga, tai aš nekaltas.

— Aš negaliu ilgiau kentėti! Negaliu! negaliu!
Saša smarkiai spyrė koja ir pripildė kambarį ne

maloniu žviegiančiu verksmu. Josios tėvas mostelėjo 
ranka ir pasimetusiai pažiūrėjo į brunetę. Toji paglau- 
dino pečiais ir neryžtingai priėjo prie Sašos.

— Paklausyk, mieloji, pasakė ji. — kam gi verk
ti? l'eisybė negerai, jei petį skauda, bet ką gi dantį?

— Matote, gerbiamoji. — skubiai prašneko vyriškis, 
tarsi pasiteisindamas, — mes dvi naktis nemiegojom 
ir važiavom biauriam vežime. Na. žinoma natūralu.i 
kad j. > ir ilgisi... O čia dar. ar žinote, mum girtas 
\ezikas pusi ’’tč čemodaną mum pavogė... visą laiką 
pūga, bet k im. 'erbiamoji, verkti? Pagaliau, šitas sė-
c nuo j pu<l( ty miet >s išvargino mane, ir aš tarsi girtas. 
Dievaži. Saša, uia r- be tavęs tvanku, o tu dar verki.

Antrasis rašinys, pasikalbėji-' 
mas Maikio' su tėvu kur taip____ _________
protaujama-; Iš tiesų nieko ten lietuvius. Keleivis Bostone 

Ar tik nesugedo mūšų tauti- labai begėdiško nėra. Jeigu ten pučia marijonų ragan, -Mahšaus 
, kur puolamos vaizduojamą sceną su moteriim ^as iš-Washington© siunčfeap- 

vadinasi pronografija, tai rei- silankiusięms .rusų •. pavergtoje 
ketų sudeginti : j m
saulinio vardo - rašyto j ų kūrinių j nesijuokit! Ten žšnekina - išvie- 
ir biblijos lapus... Ir net JJIarty-..įį^OS jj.j]eįttVįUSj.„j{ailjj^JkSj 
nas Liuteris nurodęs kiek nor- Xsnius. •*? "
maliam-vyrui reikia meiles peri ; ; - ■ ■ ■! 'K \..Ak ..
savaite. (O ■kiek-nenoraaliam)^. ■ J«&yĮdte ar mępuiki tri- 

. ^. jjųlėij kodau^auir benorėti’Pa-
,Taigi,.nuomojęs kadjg^nren^i':Į«Hiatyšnn;’ias-iš tos 

po Mięhelsono :- iniities '.višiškaj ' 
nusigyveno Jaro . rasiniu pats.sa- 
ve su tautiniu bezmėhū jrisfš- 
verė visai teisingai. "

paprastas Lietuvos policininkas, bet to nežino Akiračių patiekdamas net tris rašinius: 
mokslinčiai. Jie vadovaujasi liudininku, kuris tame pa-j 
čiame puslapyje kaitalioja liudijimą. Jie netiki paties mo j m-s h^Tnėnas," : 
kytojo Serapino pareiškimu, bet vadovaujasi telefonu Naujienos spaudos klubas, re- 
“nugirstais gandais” žmogaus, su kuriuo ji© visai nekal- formuota Lietuvių Bendruome- 
bėjo. Jie visai nekreipia dėmesio Į tą faktą, kad pedago- n‘ 
giniam institutui skirtas knygas nuvežė ne Į institutą, bet 
Į Serapino namus. Kodėl neparinktas kitas mokytojas, galina pakalbėti Įr vėliau 
bet.Serapinas? Pravedusi šitokį “tyrinėjimą” Akiračių 
redakcija vis dėlto skelbia, kad Serapinas ir jo žmona su-f 
degino institutui skirtas lietuviškas knygas. Tie patys tės” kari- apie jas reikia kalbėti 
daktarai daro tokią išvadą: 

ai
kalba ir lietuviškomis raidėmis/nors it .pavėluotai-■ kad 
atėjus i mūsų tautos istoriją, užėmė joje labai svar
bią ir garbingą vietą. Vargu ar kuri kita tauta yrajenkavedisto -iškėlimas Į.-padan- 
pergyvenusį tokį spaudos draudimą, kokį mums te
ko pergyventi rusų okupuotoje Lietuvoje.' Niekas 
todėl iš mūsų istorijos neišbrauks pagarbos drau
džiamai spaudai, vargo mokykloms, knygnešiams. 
Tik barbarai ieško šviesos knygų liepsnose, jie skai
tyti nemoka. Iš raštingų žmonių visuomet2tikisi di
desnės pagarbos spausdintam žodžiui. Tuo-labiau to 
kios pagarbos laukiame iš švietėjų bei mokytojų”.
(Akiračiai, 1977 m. sp. numeris, 1 psl.). • ‘
Visa ta knygų deginimo istorija yra ąkiratininkų 

išgalvota mok. Serapinui apšmeižti, kai galėjome maty
ti iš jo rašinio, paskelbto š. m. lapkr. 10 d. Naujienų nu- i 
meryje. Knygos nebuvo sudegintos, bet atiduotos auko
tojui. Garbingą žmogų, pavyzdingą mokytoją ir pastabų rintieji modernių laikų barbarai. 
lietuvi apšmeižė mokyklą lankiusieji, diplomus gavusieji, 
bet knygų skaitini faktų nustatyti nemokantieji ar neno- tis Į Serapiną ir prašyti, kad pamokytų juos .skaityti.

nė.
— Juk apie kelnaites dar bus 

postringauja Keleivio redakto- 
j rilis. Argi to amžiaus sulaukus; 
idomu ' “antimoralinės kelnai-

dąųg kartų ?! Argi rašęs. išmin- j 
Taip jau likimo buvo lemta, kad ''knygų lietuvių'tį žmogus jau jiėra subrendęs

Vyriškis pakreipė galvą, mostelėjo ranka ir atsi
sėdo.

— Žinoma, nedera verkti, — pasakė brunetė. — ši
taip tiktai padykę vaikai verkia. Jeigu tu sergi, mie
loji, tai reikia nusivilkti ir miegoti... Imkime ir nusi
vilkime.

Kai mergaitė buvo nuvilkta ir nuraminta, vėl pra
sidėjo tyla. Brunetė sėdėjo prie lango ir su nustebimu 
apžvalginėje smuklės kambarį, paveikslą, krosnį...

Matyti jai pasirodė keisti ir kambarys, ir mergaitė 
su jos stora nosinu trumpuose vaikiškuose marškiniuo 
se, ir mergaitės tėvas, šitas keistas žmogus sėdėjo kam
pe, pasimetęs, kaip girtas, žvilgčiojo į visas puses ir 
glamžė delnu savo verdą. Jis tylėjo, mirkčiojo akimis 
ir. žiūrint į jo prasikaltusią figūrą, sunku buvo įspėti, 
kad greit jis pradės kalbėti. Bet pirmasis pradėjo kal
bėti jis. Paglostęs savo kelius, nusikosėjęs, jis nusišyp
sojo ir pasakė:

> — Komedija, dievaži... Žiūriu ir savo akim netikiu: 
na, ir kurio bieso lemtis mus atvijo į šią pagonišką 
smuklę? Ką jinai norėjo šiuo išreikšti? Gyvenimas iš
darinėja kartais tokius salto mortale, kad liktai žiū- 

jrėk ir iš nustebimo akimis plak. Ar jūs, gerbiamoji 
ponia, toli numatote važiuoti?

— Ne. netoli, — atsakė brunetė. — Aš važiuoju iš 
mūsų dvaro, verstų dvidešimt iš čia, į mūsų vienkie
mį. pas tėvą ir brolį. Aš pati Ilovaiskaitė, na ir vien
kiemis taip pat vadinasi Ilovaiskiu, dvidešimt verstų 
iš čia. Koks nemalonus oras.

— Ko blogesnis.

nežino, kad saujoj 
skaotikų ne kelnaitės svėrė o 
Dievo paukštelių išniekinimas,- bas prieš Kazio Almeno romaną. 

Kadangi: visi rašiniai.neturi ap

Draugas Chicago j e premijuoją 
romaną suniekinantį išvietin-

t

pučia marijonų ragan, Mališaus
_ - • “* ». _: ■ ___ - _ T r --- • *•

*^su|aidėsT’;±oĮian išaugs!.. -, ,....
:f *T Krienelis

Vokietijos jaunuolių svajone

nešt Bnrgerei vi?ą- laiką, svajo
ję, :kaip jam patekti j Ameriką 
ir čia. gyventi taip, kaip kiti lai reaaacijos oaroas. riwauwa five*-- - j - .v - .y*.' /. •

kati- redakcija M..tokia-puikia «™»W- gwateto JTO™- 
skaitytoju-informaeSįa.-.ia ir ji! pnęjp Išvados,
kaip ir K. Ataeao.slau.ja skali. M.7?™ ;tikpąu«asjr pjgiau- 
kų verta tik supuvusio skatdto.

ges, paleistuvės gyvenimi šiūkš 
lių sauja ir kas yra po kelnai
tėm”.

Keleivis, vietoje šių trijų ra
šinių prieš jaunimo žygi, ne Nau 
j ienas turėjo mokyti, ka jos turi ■ 
rašyti, bet pate turėjo patiekti) rugšėjo.mėni

28 diena man draugas atnešė!^ !°kI
plū- Jurgio Pipiro. “Vyrai X°;k

rys , komunistinio k«- itefgmą Jis
s uauuį, lAcjIuiv šlamšto šedevrą. 'Teri irgi
, disidentus, telefonu i ginusia puolamos Nauijenos.'-tkH1^*1' hrreHs-yra apie trgu 

Juk, anot Keleivio,,ka ?-UŽ tai, kad jos,' wsWjoda-1
’ • r -uir tesvena tiktai ifvi tonas, ėfis

.......... . . . jturf mažus motorėlius, bet daug
■ .r vietos degafanrs. Jk yra Įsitfla-

- , - . j. L • ; - ■ LiLAl. H' ' r nęs, kad jo laivelis perneš jį per
Kiekvienas Akiračių redakcijos jiąęys turėtų ckreip-_ jįjfąnfą, o čia galės jį-parduoti

' --- dir.misipfrkti žemės. .

redakcijos darbas. Reikia -svei-

šias kelias, būtų Budelis nąr-_ 
latvis. Jis .planuoja sau įasikta-

išsamų rasini apie lietuvių tau
tos genocidą, Sibirą, rusų ;
dimą pavergton Lietuvon, betei rys. nesijoukrt 
sę Lietuvos liaudį, tikėjimo per- h 
sekiojimus.
klausymą!! 1

j r

Įėjo šlubas vaikas ir į tepalo skardinę įstatė nau- 
ją žvakigalį.

j-— Kad tu, vaikine, virdulį mums pateiktum. —Jtręij 
pėsi į jį vyriškis.

5— Kas gi dabar arbatą geria? — nusišypsojo šluba
sis. — Nuodėmė prieš pamaldas gerti.

— Nieko, vaikine, ne tu degsi pragare, o mes...
Prie arbatos nauji pažįstamieji išsikalbėjo. Ilo- 

vaiskaitė sužinojo, kad jos bendrakalbis vadinasi Ge
orgijus Petroviėius Lichariovas, kad jis tikras brolis 
tojo Lichariovo kuris viename iš kaimyninių apskri
čių yra bajorų vadovo tarnyboje, ir patsai kažkada 
buvo dvarininku, bet “savu laiku nusigyveno”, Licha- 
riovas gi sužinojo, kad Ilovaiskaitė vadinasi Marja 
Michailovna, kad jos tėvo dvaras milžiniškas, bet kad 
ūkininkauti tenka tiktai jai vienai, kadangi tėvas ir 
brolis žiūri į gyvenimą pro pirštus, nerūpestingai ir 
perdaug mėgsta greituosius šunis.

—Tėvas ir brolis vienkiemyje vienų vieni, — sako 
Ilovaiskaitė, krutindama pirštus (kalboje jos buvo to
kia maniera priešais savo dygų veidą krutinti pirštus 
ir, po kiekvieno sakinio, aštriu liežuviu palaižyti lū
pas), — jie, vyrai, žmonės nerūpestingi, ir patys savo 
naudai piršto nepajudins. Įsivaizduoju, kas duos jiems 
atsigavėti. Motinos mes neturime, o tarnaitės mūsų 
tokios, kad ir staltiesės tinkamai nepaklos. Galite da
bar įsivaizduoti jųjų padėtį. Jie pasiliks be atsigavėji- 
mo, o aš visą naktį turiu čia sėriėti. Kaip visa tai keis-; 
taf J

Ilovaiskaitė paglaudino pečius, patraukė gurkšnį iš 
'lėkštelės ir pasakė: Yra švenčių, kurios turi savąjf

kvapą. Per .Velykas, Trejibę rr .Kalėdas . orasfkvepia 
kažkuo ypatingų. .Net net tikintieji .šias_ šveitęs mėgs 
ta. Mano brolis,, pavyzdžiui, šneka, kad breyo .nėra,; <0 
per Velykas bėga į ankstybąsias. . ;

Lichariovas pakėlė akis-į Dovaiskaitę ir Įnuisi- 
juokė. ’ ....... __

—Aoekar kad ;Dievo nėra. — tęsė -Bovaėskaitė, 
taip pat nusijuokė, — -bet(kodėl gi, rf»an,
visi žymesnieji rašytojai, {pro
tingi žmonės, gvvenimo pabaigoje tiki!

— Kas, gerbiamoji, jaunas neaaokėjo tikėfi, jfasai 
neįtikės ir ..seiigtvęje^nors' jisfbįntii r^ytojujtąiyto- 
jaiisias.

I < , ' t

-Sprendžiant iš knsalio, Lichariovas bu va (kęsas, 
1 befį gafi d ėl-baimės įgarsi ar; kalbetuar t<lėhjRrvir-
;«nto drovumo jis kalbėjo į tenoru. jTnapntį patylėjęs. 
Jis atsiduso ir pasakė^: . - ‘ ;

— Aš taip suprantu, kad tikėjięias yra .-rirasios 
pajėgumas. lygmai, kaip taJefftssu.su ,jue ęgikią 
gimti. Kiek galiu spręsti pagal sa’K, ,'pagai Juos 
žmones, fcnęraos mačiau saw amiivijr. tai
k as vy ko ąpl Lakui .-Šis; pajėgumas pr Iki astao. ranę imo- 
nėins aukščiausio TaipsMo. Rusų <yyeaSąaęr vii 

. sa eite tikė j imu ir pnmėgję, g acfthėjiamĮ jh*a ■ ąeigf- 
jbu, tai, Jeigu write iineCi^ ir nei
>tiki.į4)j<w}^W irtai.wiahn, kari j«<tiki j jk^. ’rors

" ■ ■■ '
jBus dsaaMyJ • / . ? \ z.T ' }

U JtdbM perti
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Rez.: GI 8-0873

DR U. BALUKAS
AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 Sa. Pulaski Rd. (Crowford 

Medical Building). T<L LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neaJUiep a, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telrf. 695-0533

Fox Valley A^edicel Center
ooO summit street

ROUTE 5d, ELGIN, ILLINOIS

bii. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

We^rchesrer Community klinikos 
Medicinoj direktorius

1938 S; Hanheim įcL, Westcnester, IL.

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 
Kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
lei.: ook-z/x7 aroa 5o2-272a/

Kauno miesto teatro1 rūmai

KACN'0 TĖATRUf

’ ritorijoMį turėjo išsivystyti 
daug didesnėse žemėse. Toks kai 
bų,.dialektų, kultūrų ir antropo
loginis Įvairumas baltų žemėse 
vėlesniais laikais rodo, kad čia 
susirinko dalis pabėgėlių baitų 
iš prarastų teritorijų.

Bet kurio mokslo progresas 
priklauso nuo dr?isiu hipotezių; 
iškėlimo. Jos praplečia kūrybinį i 

. ak: i tį, padeda atrasti naujus 
ke’ius ir sprendimus. Prie tokių 
cr<sių hipotezių,- mano many
mu, prikl ūso ir K. Turnvaldo 
teorija (jis pats pripažįsta, kad ' 
jo teorija tai tik galimų ty
rimų krypties apmatai).

daktaras) sodyboje, I,emonto 
apylinkėje, matėme jų pačių 
išaugintą didžiulį, lygiai 1-% sva
ro s\’eriantį jjomidorą Poni do
rų, sverianėių tarp 1 ir sva
ro, dtr ant krūmo ar jau nuskin
tų, buvo gal keliolika. Tai yra 
tikrai savos rtiš’es rekordas.

Pažymėtina, k-ad' p. Briedžiai 
'■šiuos rekordinio* dvdro pomi
dorus išaugino laukinėje d rvo- 
je, iškirtę ir išr.a kinę brūzgy

nus*. -ej

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

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

galima pasiekti jos aukštumą ir gilumą, ilgumą ir platumą. Kurie priėmė 
Viešpatį kaip savo Atpirkėją ir padarė sandorą su juo pašvęsdami jam visa, 
ką jie turi, tie gavo jo palaiminimus. Kuomet juos trukdo kūno silpnybės 

dangiškojo 
Jei tik pa

su Kristumi

arba kitų pasipriešinimas, jie turi atsiminti didžiąją mūsų 
Tėvo meilę ir jo Sūnaus meilę, kuria jis mylėjo nusidėjėlius, 
siliksime ištikimi ir paklusnūs jam, tai iš tikrųjų dalyvausime 
jo garbėje ir šlovėje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet
rusieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

F. ZAV1ST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

kur yra mi-

DR. W. E1SIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedne Avė^ WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001,

TEL. — BE 3-5893

PR. A B. GuEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ' L1GOS- 

3>u7 ’West lOSrd/Stfeer - 
Valandos pagal susiu..mą.

u'

PR. FRANK PLECKASli
Oi’fOMETRISfAS 

kalba' msTu yiSKAi
261s W. 71 St. Tel. 737-5149

Tikrina akis Pritaiko’ akinincr įj
..‘’contact lenses’” ■■ -

Vai. agal susitarimą. Uždaryta- tree

DK.LE0NAS SEIBUTIS

Kauno t&tras — už' jūrų matelių...
Čia — dūmais pasmilkusi nūn Čikaga.
Bet pėr platybes daugybė gijelių
Jungia mane su šventykla sena.

Mano dvasia kiek ten poilsio rado, 
Kiek rimo ten‘ kartu pavargus širdis, 
Kai ujamas ilgesio — dvasinto bado
Aš gėriau naktarą iš meno... Tai jis

Mane^riša dabar už Atlanto,
Masina :baletų svajonėm — sapnais,
Taf ji^ anf ano mane nukelia'kranto
Ir vėl- pavilioja margiausiais vaizdais.

Ten operų- dainos- Į širdį Įsmigo, 
Ten akys pamilo šokėjus judrius —
Ten' atgimė siela' daug kartų, užmigo
Nekartą gyvenimo sielvartas:.. Jus

Meno šventovės didingieji rūmai;
Pro ūkanas tolimas lyg kad matau...
Čia ūžia tramvajai, čia’ dulkės, čia dūmai — 

-Ten grožio; ten laimės tikros palikau!
- f- ■ Arėjas Vitkauskas

KUN. J. PRUNSKIS KALBĖJO 
j PER LENKŲ R.IDIJĄ

11977 m. spalio 5 d.vakare 7:30 
vai. vak. Chreagos- laiku, per po
puliarią lenkų radijo Dr. V. Si- 
koros valandėlę kalbėjo mūsų 
žiponias veikėjas ALT spaudos 
d[rektbrius kuh. Juozas Pruns-

. fr
į Kalbėjo lenkiškai, visai gerai, 

jiušviesdamas dabartinę oku
puotos Lietuvos padėtį, už ką 
jam priklauso padėka ir pagar
ba. J. Tls.

Našlių, našliukiu ir pavieniu asme
ny klubas sp<±Lo mėn. 14 d., 1:00 va
landą pjpiet turės nariu susirinkimą, 
kuris įvyks šauliu namuose. 2417 W. 
43 St. S „s r.nkime dar galima bus 
gauti bilietus i jub liejinį 25 metų 
banketą. Po susirinkimo vaišės.

V. Cinką

Šv. Kaz;miero Lietuviu Kapiniu 
sklypų savininkų draugijos metinis 
susirinkimas įvyks ateinantį sekma
dienį, spalio mėn. 16 dieną, 2 vai. p. 
p, Gage Parko auditorijoje prfce 
Western ir 55 gatvės. Bus padaryti 
svarbūs pranešimai ir aptarti kapinių 
reikalai. Visi nariai ir plačioji vi
suomenė kviečiami dalyvauti.

Mažeika S? Evans

INKSTŲ, PŪSLĖS IR.
PROSTATOS CHIRURGIJĄ 
26Š6WEST 63rd STREET į. 

Vai. antra d. 1—4 popiet, •, -

Čikaga,JU- W33.NH.W

BALTAI CENTRINĖJE jos) vardas, autoriaus nuomone.
. \ j sako,- -kad jos gyventojai buvo

-i Į mažiV mažieji. 0 romėnų laikais-
je; .Sirijoje, rB^ihijpjėį Tkb- minimas “Lugi DidunF’ vardas 
ringijojė! Varšuvos 'vardas rodo; Kad ten didžiūnai gyveno. 
Is baltiaco*' žodžio 4^^rsa”: K. Turnvaldas dar daugiau se-- 
Praha sietina su-.baltišku-.“pra- ':nūose šaltiniuose minšhų tautų 
garu”- .tam- tikra- kulto' vieta. ’ priskiria baltams1, Oi-ne' trakams 
Pilzępąs (senovėje, tarta; ’ ar'kdtams,- kaip tai:’buvo daro-
"ilisin) kilęs iŠ baitiškio žodžio ma;

’ i#pilisr> VietbvafdKaf'šu' Baltis- ' K. Turnvaldas- skiria tokias 
. žymėję’ kulto baltų šakas: pirma - 

—-Derini.Dėva, Duinoir kuršiai,-latviai, sėliai-
maxs vat poiHėt įr kitu laikurandami’ prie Prahos,' Mag- liai ir kt.; antrai Tšcinleco'kul 

I -pagal susitarimą. į Bratislavos, Triesto ir tūros grupė —

utiso teleK: 776-28tri^_ 

Reziftenafosr -telet*: **o-S545

DR. -V IT.TAURAS
GruYToJAS-’-iiR' CHIRt/RGAS

E-nar^ pViktikaj spec-. MOTERŲ ligos;

vr.saS zoo2 WĖST 59th STKEfcT

OFISO yAL.: pirm., antrad.,. trečiai kuoju i‘diėVa'S”? 
ir penktj 2-4 ir vak vak; Seštadie- vjeįas _

pagal susitarimą.

OKTHOPEDAS-rKOTEZISTAS 
& Aparatai -Protezai. Sled, ban- 

uazai. speciali pagalba kojoms.
* lArcii supports; į*£ U

2850 West 63rd Stį Chicago; t||j 60629 

Tel«£; PRospect 6-5OS4
Ki—Sk

Gėlės visoms- progoinš
BEVERLY HILLS GĖLiNYčIA 

2443 WEST 6ora( STREET 
Telfonair PK- »-0e33 ir PR- 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Driskių 

krautuvė! ■ ■ .
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy ''ObkLawH' 
Tel; 499-1318 

K. --- r ■ ■ i

kt. ..^;.
Lietuvos Sūduva;- Sudargas ir 

kt. sietini su centrinės Europos 
Sudetais, kur yra-ir upė Sude.

Baltiškų yra fr’ kalnų vardų; 
Centrinėjė Ir pietų Bohemijoje: 
Boubin, Boubava, jugoslavų Bu 
bani. Jie kilę is lietuviško “bu
bėti, batibtPL Čekų- kainų var
das Šuniava — tai' vertimas iš 

(lietuviško “bubėti”.
Lenkijos Mazovijos (Mozūri-

Išaugino !# svanj 
pomidorą

Nesenai Naujienose buvo pa
talpintas labai Įdomus p-lės M 
Miškinytės straipsnis apie dar- 
žiitinkj’stę.

Straipsnį perskaitęs prisimi
niau, kad šią praėjusią vasarą, 
lahkydamiesi p. Juozo Briedžių 
(p. J.Briedis yrą. agronomijos

Zarasiškiu klubo narių susirinki
mas ivyks ateinanti sekmadieni spalio 
16 d. 2 yal. p. p., Anelės salėje, 4500 
So. Talman Avė. Visi nariai i susi
rinkimą kviečiami atsilankyti.

Klubo Valdyba

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tek 737-8600
Tel. 737-8601

aisčiai,; 
žiemga-'

■ lietuviai, jotvin 
giai? mozūrai- ir bastarniai-; tre
čia — Lužitijos kultūros grupė 
— prūsai, galindai, sudėtai, lu
piai, bataihiai ir kt.; ketvirta ša 
įa— Dunojaus' baltai —■ raitai, 
horikiai, panoniai. — jie atsto
vavo' Halštato kultūrai. Su bal
tiška kultūra' buvo susijusi šiau 
rėš A'dHjbš venetų kultūra.

Kalbininkų nuomone, atskiros 
tjaltų kalbos, kurios randamos 
^iduramžiais jau nedidelėse te-

S. L. A. 134-tos Moterų kuopos 
susirinkimas įvyks šeštadienį, spalio 
15 d., pirm. E. čižauskienės namuose, 
7240 So. Spaulding, 1:00 vai. popiet. 

Visos narės kviečiamos dalyvauti.
Vaidyba

EUDEIKISGAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Pranešame’ giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1977 m. spalio 
>• 11 d.^ 5:00' vai. jf. p. netikėtai savo namuose amžinu miegu užmigo 

mūsų mylima žmona; motina, močiutė, sesuo, uošvė ir teta

Pagal tėvus GABARTAITĖ 
Gyv. Brighton Parke, Chicago, III.

Gimusi Lietuvoje, Šakiuose.
Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Jurgis, duktė Irena ir žentas Vladas Meiliai 

su anūkėmis — Viktutė, Linutė ir Vilytė, duktė Julija ir žentas Vin
cas Izokaičiai. sesuo Bronė ir Juozas Karazija su šeima, seserų vaikai 
—. Irena Radienė. Arvydas Karazija. Danutė Derenčienė ir Saulius 
Karazija. Lietuvoje liko brolis Viktoras, sesuo Adelė Krotkienė su 
šeimomis ir kiti giminės,, draugai ir pažįstami Lietuvoj ir Amerikoj.

Ketvirtadieni. 6:00 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Eudeikio, Gaf- 
das-Daimid koplyčioje, 4330 So. California Ave. z

šeštadieni, spalio' 15 dieną 9:00 vai. ryto buš lydima is koplyčios 
į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų, bus 
laidojama Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. Emilijos Gepnerienės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami • dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
vyras, dukterys, žentai, anūkės, seserys, brolis, giminės;

Laidotuvių direktoriai: Dovydas' Gaidas ir Geraldas Daimid.
Tel. 523-0440.

PERKRAVSTYMA1

£□

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu ątstumy.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programbt ii W0PA, 

1490 kili Al ML

Lietuvių kalba: kasdien nao pir
madienio iki penktadienio' 12:30 
— 1:00 vai; popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto*

Vedėja Aldona Daukus

Teltt: HEmlock 4-2413

715r So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, ILL. 6061?

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel; WA 5-8063

Ten: YArds 7-1741 -1742

*330-34 So. CAUFORNIA AVENTE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQl ETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 7Ist Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-8 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

70 OfTAW FKESM fiH&iPPLB

' GObwTHXTAPLUWPANO’raSH- 
LOOKING PINEAPPLE HAS FOUND 
A HOME IN YOUR KITCHEN ,YOU 
mKy wonder about- the 
EASIEST WAY TOOK AND SERVE 
-nils PELI6ACY.WEU1IT<OULPNV1 
BŽ EASIER.

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
OireKtorią
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ,

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE, 1

Ai.

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
1445 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone5: OLympic 2-1003

i
*ub remove the ran; 
INSERT A' CURVED KMIFE. 

CLOSE TO THE SHELL AMO 
OrTAUTUEVC^AROUMa

0>AY 1HĖ PINEAPPLE ON 
!$lDE.Wrm-AUM?GE,SHARP s 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 

(THE BCrrTDMTHWO^THECROWt.

SeMūVė mt PIM^APPtĖ tRčM &51M 5^40151 HALVt

CF 8AO4 QUARTER. OAUHK FKUlT. PUT
SHELL AFTE^aiVt Sa/IN6 MSH

n I I į I

The home pictured above 
/doesn’t appear much different 
I than any typical suburban 
I home. But it incorporates en- 
ergy-savinr features in de
sign, materials, and appli
ances which can cut energy 

.needs by up to 56 percent It 
has two heat-circulating 
Heatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated air back into the 
.room.
’ The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
aave up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. Its “Centenergy 
*78” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
improvement* was approxi
mately |4,000 <.. projected to 
be amortised within 4 to 5 
yean through reduced ex- 
fcAM. toducted art; added kt-

sxilation within walls and-cell
ing as well as in earthen berms 
around ^e foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatilator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of "Ccntenergy ”76.*

The fireplaces were supplied 
by Home Crafts, Inc., Floral 
Park, New York. Heatilator 
Fireplace, A Division of Vega 
Industries, Inc„ located in Mt 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of built-in. 
freestanding and wall* 
mounted fireplaces * • . gas.

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

GEORGE F. RUDAUNAS
3319 So. UTUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69lh STREET RFpnblic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VJL r'nia 7-6672
11-028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, ?L 974-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 71>11
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“Karys” reikalingas paramos
“Ku; vs”, vienintelis karinio 

lininio lietuviškas žurnalas lai 
s\ūme pasaulyje, leižiamas jau 
\i:š 25 m., išeivijoje, yra tar
si Lietuvos karinis istorijos, 
l.KVS ‘iVmiovė’, Lietuvos Kū 
rėjų Savomiu Sų-gos, Lietu
vos Saulių Sąjungos ir LDK 
Birulės Dr-jos veiklos veidro
džiu. .Jame lūdama įdomių ka 
t mės istor ijos temomis rasi
mu, lietuvio kario laisves ko- 
\ose ir pasaulinio karo meto 
sukuri u< vse išgyvenimų apra-1 
šymų 
psnių, ramovenų, 
kių, kurijų savnorių ir šaulių 
veiklos žinučių ir kita įdomi 
pasiskaityti medžiaga.

Žurnalą “Karvs”, LKVS ^Ra 
movė” CV-bai pavedus, sėk
mingai leidžia New Yorke ra- 
movėnai, kurie neša labai sun
kių šio žurnalo finansavime, 
administracinę, medžiagos su 
telkimo, redagavimo, išleidi
mo ir ekspedavimo naštų.

Kiek tam reikalinga pasiry
žimo, energijos, pasišventimo 
ir asmeninio pasiaukojimo ne 
tenka aiškinti. Reikia tik pa- 
sakvti kad nežiūrint sunkiu 
”Karys” leidimo sulygo, žur
nalas reguliariai, kas mėnesį, 
lanko mus ir yra mielai lau
kiamas kiekvieno patriotiškai 
nusiteikusio tautiečio namuo-

DaiL prof. Adomas Varnas E. Pakstaitės protertas

se. Su pasididžiavimu šiandie
na jį skaito buvęs Lietuvos ka
rys, kūrėjas savanoris ar šau
ly ir priaugami lietuviškoji 
jaunoji karta, musu jaunimas, 
gyvenas JAV-se, Kanadoj, Pie
ty Amerikoje, Europoje, toli
moje Australijoje ir kituose 
laisvojo pasaulio kraštuose.

8. m. spalio mėn. 23 d. KA
RIO KA\ LTfcS meninę prog
ramų atliks šaulės sesutės dai- 
niimkės Verutė, Nastutė ir Te
rese B1L1TAVIČIOTĖS. Akor- 

patriotinio turinio strai deonu pagros j.s. A. MARKA U- J * jbirutinin-! SK.AS. Svečiai bus vaišinami! 
šaltais užkandžiais, kavute ir 
piragaičiais. Veiks mažasis ba 
ras ir laimės Šulinys. Taip kad 
atvykus nei 
nuobodžiauti.
gal kiekvieno asmenines išga- 
les —auka k‘Kario” reikalams.

Baigiant kviečiami ir ra- ? i iginami visi čikogaje bei apy- — Prezidento sveikinimas 
linkėse g) veną kūrėjai sava- Ascilai. Bridgeporte gyvenantį 
noriai, raniovėnai, birutinin- Juozas Ascila, kurs savo 89 m4- 
kės ir aušliai, su savo svečiais tų amžiaus sukaktuves švenči^ 
dalyvauti kavutėje ir savo apsi šį šeštadienį, gavo iš prezidento 
lankymu bei auka moraliai Carterio ir jo žmonos laišką sįi 
bei finansiniai prisidėti prie pasveikinimu.

— Lemonto lituanistikos mo- nariais įsteigė importo-exportp 
E. V engianska.s kykloj šiemet niokosi rekordi- Prekybos Bendrovę, kurios piif- 

--- Inis mokinių skaičius. Yra dvi mininku išrinktas jo sūnus Giri- 
_  Somaliečiai uareiškė kad taisės silpnai kalban- taras Aukštuolis, o pavaduotd- 

Somalieciai pareiškė, kad MokykJos di_ ju - žentas; ekonomistas Viti-

vienam neteks 1 
įėjimas — pa- |

šio žurnalo išlaikymo.

jie nori išlaisvinti visą Ogadeno 
dykumą.

SPECIALUS VAJUS
* Šio vajaus sąlygomis gali- jums duos užpildyti 

ma apsidrausti tik Class V-2 — 
tai yra viso amžiaus apdrauda, 
kuriai mokesčiai mokami per 
20 metų. Apraudos dydis — 
82,000 arba §1,000.

8 Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 metu amžiaus.

* Sveikatos patikrinti nerei
kia.

* Šio vajaus metu apsidraudę 
gauna 45% nuolaidą nuo pir
mųjų metų mokesčių ir 10% 
nuolaidą nuo sekančių Į9-kps 
metų mokėjimų.

* Po trijų metų garantuoja
ma paliudymų piniginė vertė 
(Cash Surrender Value) ir ap
mokėta apdrauda (Paid up va
lue).

* Šia apdrauda turi teisę pa
sinaudoti SLA nariai, jų šei
mos, taip pat ir jų prieteliai — 
lietuvių draugai.

* Norint apsidrausti, reikia 
kreiptis j bet kurios kuopos Fi
nansų sekretorių arba organi
zatorių telefonu ar laišku. Jis

ir pasira
šyti Non-Medical pareiškimą 
taip pat sumokėti mėnesinius 
arba metinius mokesčius.

• Įsirašyti j SLA yra dabar 
geriausias laikas, nes Specia
lusis vajus tęsis tik 6 mėnesius 
ir specialūs pasiūlymai nebus 
pakartoti, todėl jais pasinaudo
kite dabar.

• Mums reikia didesnės gyvy
bės apdraudos, kadangi viskas 
brangsta. .

• Apdrauda pradės galioti 
nuo sekančio mėnesio pirmo
sios dienos, kai SLA. Centras

šant apie Lietuvą bei Pabaltijo 
kraštus. Žurnalas yra 64 psl. su 
įdomiomis žiniomis bei komen
tarais iš viso pasaulio. Išeina 4 
numeriai metuose, kainuoja $5 
metams. Redaktoriaus adresai : 
Mr. J. P. Kedys, PO Box 535 
Parramatta, NSW, 2150, Aus
tralia.

— Jonas’ Aukštuolis, Bircli 
Motelio, (Hot Springs, Arkan
sas, savininkas, su savo šeimos

taras Aukštuolis, o pavaduoto-

rektorė yra L. Trinkūnienė, o t°ras Romano. Bendrovė jau 
jos pavaduotoja J. Jakaitienė, ^gyi0 125,000 tonų prekybin. 
Mokykloje moko E. Paulikienė, su turistiniu skyrium, laivą i 
J. Penčylienė, V. Marchertienė, ii pavadino savo dukters Elvj-

rektorė yra L. Trinkūnienė, o

J. Lukošiūnienė, J. Zubinienė, 
O. Earšketvtė, A. jKatiliskvtė, 
R. Paulienė, G. Reinytė, B. Na
vickienė, A. Kašubienė, J. Iva
nauskas, J. Jasaitis, L. Braunie- 
nė, L. Jasaitienė, R. Ardytė, V. 
Jakaitytė ir R. šoliūnaitė.

— Sol- Angelė Kiaušaitė iš 
Kearny, N. J. gavo stipendiją 
studijuoti muziką ir dainavimą 
Curtiš Muzikos institute, Phila- 
delphijoj.

:— Muz. Faustas Strolia, Var
čių ir Jatmimo chorų dirigen
tas, dainavimo mokytojas ’ ir 
PjĮetvakarių ’simfohii|jo torkes- 
trd daljMs, pakviestas Brighton

ros vardu. Laivas jau aptarnau
ja kaikuriuos Viduržemio jūros 
pakrančių uostus. Jonas Aukš
tuolis yra sugebus komersantas 
ir jis sutinkamus tautiečius ra
gina veržtis į, verslus, kad tapo 
finansiniai pajėgesni, galėtų dąu 
giau pasitarnauti ir lietuviškam 
reikalui ir Tautos išlaisvinimui..

♦ Chicagos Anglijos Britani
jos Liet, klubo balius - vakaras 
bus spalio 15 d., šeštadienį Šau
lių narnuoSėf Pradžia 7:30 v i 
Vietas užsisakyti -skambinant1 j 
Jokubkai, tėlL LA 3-9084 arba 
rytais V. Paliulioniui,'^tel.778- 
0743.- ; ; i? Klubo valdyba

... , Parko Lietuviu parapijos var-jusų aplikaciją bus aprobavęs!gonininku. -
— World-Vide News Bureau, 

309 Varick St., Jersey City, N. J.. 
07302 ir jo vedėjas-redaktorius 
Arėjas Vitkauskas-yra įtrauktas 
į 1978 m. Rašytojų ir leidėjų 
bei spaudos darbuotojų metinį 
almanachą. Sindikatų, žinių ir 
spaudos agentūrų skyrių. Savo 
“American Scene” skiltyje, In
dijai skirtame Globo žurnalu 
A. Vitkauskas paminėjo Miliu- 
kovo ir Wisconsin universiteto 
prof. Viktoro Greene studijas 
apie Lietuvą ir Lenkiją. Ta pro
ga jis paminėjo dr. Šliupo ir 

NARTŲ SKAITYTOJŲ VAJUS j bei lietuvybės atbudimą. Aus- 
*■ tralijos lietuvio J. P. Kedžio re-

NAUJIENOMS šiemet suėjo Somėtai. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo daguojamo žurnalo “News Di- 
rudens lai-

ir gaus jūsų pirmuosius mėne
sinius arba metinius mokes-
V* ...... i
dUS_ •

• Jei Finansų sekretoriaus, ar
ba organizatorius adreso netu
rite ir jei jūsų artimoje aplin
koje SLA kuopos nėra, prašo
ma kreiptis į SLA sekretorę:

MBs. G. MEILIŪNAS
307 W. 30 Street

New York, N. Y. 10001

Amenxo* Uetnvm aienničio rteifėju* bd Betuvttko« rprnda, ųinnfi-i „ j •
aus Ir atiJefamt bfltinaa uereltai nafimei Uettrrybėa 2HHmnl akai- gest-International rudens lai- 
Hxmaa Naujienų plaUniroo vajua. Idoje Vitkausko skiltis užima 4

<AUJIKFOs tri—aj shrri ir keroja m? Ltetnroa fr aarerftw liattrli Itlr’t, psl-, net keturiais atvejais ra- 
naldamoa Ir Becidėdasua t atraMrlna k akopantaii ar ja ĮjaUn-į 
ttelalx 1

RAUJECTOS palaiko rlaaa Beturiu detaoknanea rnrpea. Ja benčrsa terttta- 
djaa Ir remia rijų Betariu beudnoriua darbui bei ffkalnt

RAUjIFNOS atstnvanla trllala 11*trrrių dau«um» Half oaMmetinwi
tikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas rr» mada. Lai ta mada tamps jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
aelbdama platinimo vijų kreipiasi t visus lietuvius pasekti lietuviškos 
jpaud->s pirmūnu pevyuttiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet Ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir joa Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie^ 
tėvišku reikalu renes««a.
KMNUOJA: Chicago], Ir Kanadoj, motam, — 330JJ0, motu — J1tS8,

trims min. — M30, vienam min. 3J.0G. KIžom JAV virtom motam,
— 326.00, pv«»l moty — $1<>00, rl,na m m6n. —■ t!ZM. Užalonlvo.
m — 131.00 m^ama. lualpožlnlmuf siunčiama aavaltf aomaknaaL

Prašoma naudoti žemiau e«ančiw atkarpą.

ic Pasakyti tiesą šiais laikai? 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie-1 
sos ir teisybės... Naujienc® nie
kuomet nebijojo ii* nebijo kor» j 
trontacijos, nors dabar daud 
kas nori įvesti madą, kad bend 
dradarbiavimas su sovietais yrs | 
patriotinis aktas, paliekant si 
jais konfrontaciją pa vergti e
■tiems . .. 

ji . - .

Naujienos buvo ir yra už de . 
mokratiją ir toleranciją. Deja 
jos negali toleruoti Lietuvo? 
okupacijos tolerautų ir palikt 
įvairių tipų bendradarbiautojw 
visiškoje laisvėje. ..

Todėl šio pasimetimo ir Siu 
rijų laikotarpiu Nauijenos yr> 
būtinos kiekvienam lietuviui • 
Reikia prisidėti prie sąjūdžit 
'advigubinti Naujienų skaity 
iojuj. Į i -

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NORETKIENĖ

26W Chicago. m. 60628 • TeL WA 5-2787
Hldefi* Milrtnklmif rfrUar jr»lr<v praidv.

MAISTAS H EUROPOS SANDELIU.

NAUJIENOS.
1739 South Halsted St 

Chicago. Hl. 60608

Q Siunčiu -------------  doL Naujienų >rcnum«rat«L Tubfllejfnlo
vujeui proga paremdama* Uetarilką epaudų.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi eavaites tusipafi- 
nimui nemokamai Ir be jokių Wparetjojimu.

«»AVARDfc IB YARDA3

aDRESAS

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.; 

MAROUrrrt GIFT PARCELS SERVICg 
2501 W. 49tti Chlouo, l|(. «0629. — Tel. WA 5-273/ 

3333 So. Halttad Chlc*«R>, Ilk 4OMW. _ T.į 2S4-tt» 
V. VALANTIMAf

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. -1490 AM
Sešt. 8:00 - 10:00 v. v.. -106.3 FM

Veda K. BRAZDZlONYTt
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illi 

Telef. - 778-5374

I ♦ K. Donelaičio lituauistipėse 
mokyklose veikia silpnai arba 

visai lietuviškai nekalbančių 
mokinių klasė. Mokyklos vado
vybė kviečia visus, tėvelius ku
rie pageidautų, kad jų vaikučiai 

[geriau pramoktų lietuvių kal
bą, registruoti juos j šią klasę 
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. p. p. McKay mokyklos 
patalpose, 6901 So. Fairfield Av.

(Pr.).

♦ LIETUVIŲ FONDO ru
dens vajus jau prasidėjo- Visi 
lietuviai kviečiami tapti šio gar
bingo Fondo nariais. Vajaus už- 
baigtuvėm lapkričio 5 d. Jauni
mo Centre yra rengiamas poky
lis. Nauji nariai , ar nariai pa
didinę savo įnašą 8100 auka, gau
na 2 bilietus į pokylį ir daly
vauja kaip svečiai. Įnašus siųs
ti, ar įsigyti bilietus į pokylį ga
lima kiekvieną dieną L. Fondo 
raštinėje — 2422 W. Marquette 
Rd., Chicago, Ill., tel. 925-6897.

(Pr.)

Gen- Gustaičio pagerbimas 
Balzeko muziejuje

Ateinantį sekmadienį, spalio 
16 d., 4:30 vai. p. p. Balzeko 
Liet. / Kultūros muziejui bus 
įteiktas gen. inž. Antano Gus
taičio portretas. Portretą įteiks 
jo našlė p. Bronė Gustaitienė.

Ta proga žodį tars pik. Karo
lis Dabulevičius ir pik. Antanas 
Motuzas. Inž. Edmundas Jasiū- 
nas yra paruošęs jo gyvenimo 
ir jo sukonstruotų lėktuvų ap
žvalginę parodą.

Kaip žinome,- gen. inž. Anta
nas Gustaitis buvo įgarsiu jų 
ANBO lėktuvų konstruktorius 
ir Lietuvos Karo Aviacijos vir- 
'šininkas, bolševikų nužudytas 
1941 m. spalio 16 d.

Plačiau apie gen. inž. A. Gus?- 
taitį buvo rašyta: Naujienose
1968 m. kovo 9, 15, 16, 23 ir
1969 m. gegužės 117 d. numeT
riuose.- -'-J.. -• . ..... ; • i;

Sekmadieni kaip-tik sueina 36 
metai ,nuo < taip daug Lietuvai 
žadėjusio;jauno <j(mirė būdamas 
43 rh.; amžiaus) ■ generolo ir: kon-j 
struktoriaus mirties.-’Visuomenė . . V - 1yra kyiėtųania - siese--. t-rumposė 
■iškilmėse dalyvauti ir tuomi pa-! 
gerbti jo/atminimą. ' i į ’

' Lakūnas

j - . Paieškoma ęi. • -
PAULINA POCIUS,

anksčiau gyvenusi Chicagos 
mieste. Ją pažiriusieji, žinantieji 
dabartini jos adresą arba liki
mą, prašome paskambinti An
tanui Normai, tel. 776-2010.

(Pr-)

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

• Prieš lygiųjų teisių laiko
tarpi vienas fabriko direkto-| 
rius atsisakė priimti darban mo
teris. Jis aiškino: “Jei moteris 
yra labai negraži, tai vyrai ne
nori kartu su ja dirbti, o jei la
bai graži, tai negali dirbti”.

SEE ALL OTHERS FIRST
BALTICS A'ptS.

Namai, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKŽJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

LABAI ERDVUS 2 aukštų mūrinis 
(2 po 6). Geros pajamos, nauji kili
mai, 2 mašinų garažas, Marquette 
Parke. Labai prieinama kaina.

GERAS NAMAS, dar geresnės pa
jamos: 3 butai ir biznis Brighton 
Parke. Paskubėkite.'

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public
Insurance, Income Tax ' 

2951 W. 63rd'St Tet 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus .
4243 W. 63 rd SL, Chicago

Tel. 767-0600.

Įvairi apdrauda

HELP WANTED — MALk 
Darbininkų Reikia

'maintenance

For plaut in heavy metals 
s . industry. ; > 1 .

- Steady employment with all
.. company benefits.

MUST BE EXPERIENCED
MUST READ. WRITE AND SPEAK

> - ENGLISH. ?

R. LAVIN & SONS, INC.
\542S ‘šyKedzįą Aye^ Chicago.

(Equal Opportunity Employer)

MAINTENANCE

For plant in heavy 
metals industry. - 

Applicants must have ;weH 
rounded mechanical -background of 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other
< plant machinery.- \ . 

Welding experience also required. 
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 S. KEDZIE AVE. 
An equal opportunity employer

T00L .& DIE 
MACHINIST

We have immediate opening for an 
experienced person. Applicant must 
have own tools & be able, to operate 
shop machinery. Duties include mak
ing drill jigs & fixtures. Making & 
repairing dies for punch pressed. 
Hardening steel & general machine 
work. Excellent pay & co. paid bene
fits. Apply in person.

WESTERN
CULLEN DIVISION

2700 W. 36th PLACE
Chicago 60632

Equal Opportunity Employer M/F

CONDOMINIUMS
506 - 71st Avė.

St. Petersburg Beach, Fla. 33706

♦ One and two bedroom
♦ Very modestly priced
♦ Beautiful layout
♦ New construction
Excellent central location near Beach, 
Stores, Aquatariinn, Banks, Churches, 
Lowest Maintenance Fees, Good Fi
nancing, Cheerful Surroundings^ No 
Recreation Fes, No Land Lease Fes.

Come and browse around 4 
Meet the owner, Frank Macenas 

813-360-8766

AUTOMATIC SCREW MACHINE
Operator for Multiple spindle or B&S
FuU or Part Time — All Benefits

Plus Profit Sharing —' Plūs
A Good Place to Work ;

Call 735-0122 ask for Tony Mikus
WESTERN SCREW MACHINE 

PRODUCTS CORP.
1301 S. Knox Ave. Chicago

RENTING IN GENERAL

IMKITE BE BAIMĖS
10 BUTO tvarkingas mūro namas. 

Apie $22,000 metinių pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butų namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas. .

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitų priedų, greit galima užim
ti, vertas $60,000.

BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisui didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

DIDELIS mūro bungalow ant pla
taus sklypo, gazu šildomas. Geroj vie
toj, Marquette Parke. $25,750. A

TVIRTAS 2 BUTŲ mūro namas. 
Du atskiri šildymai, alųmin. langai, 
didelis garažas, labai gera vieta. 
$31,900.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND. CONTRACTORS
Namu Statyba Ir Ramentas .

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS .
4358 So. Washtenaw Ava. ’ 

Tel. 927-3559 
i———

62—W NC AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $9t pusmečiui automobilio 

-lability apdraudimas pensininkams

52M775 ’

*

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES
Pardavimas. tr Taisymas ■ - 

2646 WEST «9tfi STREET
Telef.: REpubUc 7-1941 •

■į Mot»ry Public
INCOME TAX SERVICE 

425E S. Maptowood. T»L 254-7450 
Taip pat daromi vartlmil, giminių 
^kvietimai, pildomi pilietybes pra
šymai ir kitokį blankai

------

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Aro. 
Chicago, 1IL 60632. Tol. YA 7-5930

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

PM vtenlntell l —-‘v'X' 
Uetart talliBinU 7^ 

Chlmgo> 

^Ulnormaną 
/fljKkBURŠTEINĄ

(j»t*igo«) ir 
677-8439

r o • m e i

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių beis- Į 
nrionto butas ir maudynė pensininkui 
arba dirbančiam vyrui Bridgeporto 
apylinkėje. Tel. 376-0208 po 6 v. vak.

1S5 North Wahaah

BEST THINGS IN LIFE
’tail Frank

GA 4-SA54

fTATI paim

St ate Fwm Li** Insurant* Company

IŠNUOMOJAMAS 4 kambariu ap- 
šildoams butas su vienu miegamu 
1-me aukšte prie 67-tos ir Washte
naw. Tel. 925-2164 po 6 vai. vak.

SKAITYK PATS IK PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

1 — MAlMHUMOA, A, MA— Thursday, October 13, 1977




