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DIDELES JAUNIMO RIAUŠES RYTU BERLYN
Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas

Amerikos Lietuvių Tarybos 37-tas suvažiavimas, 
šeštadienį, spalio 8 d.r Sheraton Tower viešbuty, Chi
cago je, praėjo darbingai ir sėkmingai.

Gausiai susirinkusius pasvei-■ Dargis linkėjo sėkmės, žadėda- 
kino pirm. dr. K. Bobelis. Invo-tinas finansinę ir visokeriopą pa- 
kaciją sukalbėjo kūn. dr. Ign. ramą.
Urbonas, prašydamas palaimos į Melrose Parko ir. bendruom. 
kovoje dėl laisvės ir tiesos. Į t 
darbo prezidiumą buvo pakvies
ti Altos vicepirmininkai.

tapyl. atstovė A. Repšienė lin
kėjo vieningo darbo. Altą turi 
gyvuoti, kol Lietuva bus laisva.

Raštu sveikino: Lietuvos at-Komisijos — registracijoą: I. '
Blinstrubienė, O. Baršketytė; , , o, „ .. . ... -n . . L o - - i-stovas dr. St. Backis, gen. kon-M. Bariene, E. Smdgys-; nmm-J------- .
nacijų: E. Bartkus, A. Chapli-
kaš, A. Šukąųskąs,kun. A.JSta-... -
šys;'sekretoriatas: A; Pakalnis-' .- j. . _

"Tkis Jr., M. Pranevičius, St. Man
Kis,- rezoKueiw: T. Blinstru- ™s , ..... -- ... . ■ r»TTr> AT PnrhAna lo-f-rr
bas, E. Paurazienė, E Mikužiu-

■sulas A.. Simutis, ges. konsulas 
dr. J. Žmūizinas, Liet. Tautinės 

-ĮSąj.,. vyčių : pirmininkas, Vil- 
i niaus Krašto Liet. S-ga, Lietu-

>, Balfo 
pirm.- M. Rudienė, latviai, Uli- 
;nois Liet.' Gyd. S-ga, Pasaulio 
Liet. Bendr. pirm. Br. Nainys,. 
'Liet. Evangelikų Taryba, Liet. 
Krikšč. Dem. S-ga, Akad.- Skau-

kubaitis, V. Yucius, -M. Gudelis, 
Gr.'Lazauskas. " •. ” V. I

Suvažiavimą sveikindama gen. t .
konsule J. Daužvardienė dėkojo ♦-V Sąjūdis, J. Mitkus, Laetųvių

- f i»«-C* m • • a — - -- — T
už Altos pastangas. Lietuvos lais

Syę atgauti, už nuoširdų bendra1 
"darbiavimą ’ su Liet.. .diplomati
nėmis instituci-jmnis. ' Vertino 
Altos^’ pozityvų- ^^,7 pastan
gas, kad Belgrado konferencijo
je Lietuvos' reikalai ’nėbūtųuž- 

; gožti. _ • * ' . ; j
Perduotas ligoninėje sergan

čio .vysk. V. Brizgio: sveikinimas.
Vliko vardu sveikindamas dr.. 

B. Nemickas/ pabrėžė artimus' 
Vliko ir -Altos ryšius. . Jungia' 
bendros; pastangos atgauti Lie
tuvos laisvę.. Vlikas dėkojo -už 
tą- -draugystę- ir- už kėlių šimtų 
tūkstančių,: dolerių paramą;..Vli- 
ko ■_ susilaukta . iš ,Altos..; Dėkūjo 
Altai už šventą - ištikimybę Lie
tuvos laisvinimui. V.
kad Aitos’; ir Liet. Bendruome
nes -rungtis politinėje -: ’veikloj e 
dėl daugelio priežasčių neišeina 
Į gerą. Vlikas prašo dėti' pastan
gas, kad šios nenaudingos var
žybos greitai baigtųsi.

Pasaulio Liet.. Bendruomenės [ 
vardu sveikindamas J. Šlajus t 
linkėjo geriausios sėkmės, bro
liško altinįnkų ir bendruomeni- 
ninkų sugyvenimo. - -< ■ ; -

JAV- Liet. Bendruomenės 
pirm. Gečio vardu sveikino M. 
Jakaitis. Linkėjo sėkmingai tęs 
ti kovą dėl Lietuvos laisvės. Ska 
tino visus daugiau vienas kitą 
suprasti, pozityviau vertinti. 
Tepraeina suvažiavimas- broliš
koj dvasioj. , v T"

šaulių sąj. Vardu sveikino K. 
Milkovaitis, pagirdomas Altos 
darbą ir aukštai vertindamas 
Altos, ypač jos pirmininko ne
nuilstamas pastangas Lietuvos 
labui; •_ . ’ 1> ■ .J

Illinois lietuvių organizacijų 
ir Chicagos reg. bendruomenės 
vardu sveikino dr. V. Balčiūnas:

Ramovėnų vardu sveikino A. 
Juškevičius pasidžiaugdamas, 
kad Altą yra taip sėkmingas 
veiksnys laisvės kovoje. Paverg 
toji tauta įpareigoja remti Al-

:Skautų S-gos Tarybos pirm. L. 
MSukienė, A. Aleksis, Kung.’ 
Birutės Karių šeimų. Moterų 
dr-ja, Liet; Amer. Piliečių Klu-

Parko Apylinkė, Liet. Kat. Rel. 
šalpos'Rėmėjų S-ga, SLA Wis
consin -Apsk, BATUN-as, Mari-' 

; jonų kongs. vardu kun. J. Dam- 
'brauskas, Liet. Žurnalistų S-ga, 
Alto įgal. Omahoje J. Smailys, 
“Draugo” vardu, kun. Pr. Garš
va,'Hot Springs Alto skyrius, 
St. Petersburg© skyriaus pirm, 
-dail A ' Rūkštelė, Waterburio 
Amer. Liet; Taryba, Detroito 
■Liet. Organizacijų Centras, Pa
saulio ir'Amerikos Liet.' Gydy- 

Pažymėjo,;&>jų Sąjunga, kun. Leonas Za-

Prasidėjus riaušėms Rytu Berlyne,' sovietu vokiški Ryty Vokieti jei pasienio sargai labiau saug<į
sieną. Bet prie sienos aivyko ir vokiečty skaičius, kad galėtu; jeigu atsirasfy. reikalas, ištiesti pagalbos ranka.

ŠALIN RUSAI! - ŠŪKAVO KONCERTAN
SUSIRINKĘ VOKIEČIŲ JAUNIMAS

Du policininkai ir viena vokietaitė užmušti 
Berlyno centre vykusių riaušiy metu

BERLYNAS, Vokietija. — Praeitą savaitgalį Rytų Berlyne 
Įvyko kruvinos riaušės “demokratinės” Vokietijos 28 metų su
kakties išvakarėse. Komunistinė Rytų Vokietijos valdžia norėjo 
iškilmingai paminėti šią sukaktį, sukvietė užsienio diplomatusį 
įvairių organizacijų atstovus į didžiausią Berlyno aikštę Alexan- 
derplatz. šventei buvo paimtas naujos mados jaunimo orkestras. 
Jis grojo savo, bet ir vakariečių jaunimo dabar mėgiamas melio- 
giamas melodijas, šūkavimus ir kraipymasi.

TRUMPAI IŠ VISUR

remba-Liet. Jėzuitų provincijo- 
las, Buv. Liet. Policijos Tarnau
tojų Klubas “Krivūlė”, Brokto-. 
no Lietuvių Taryba ir Ateitinin
kų Sendraugių Sąjunga.

*ALTo Informacijos

j.' ■ .Automobiliai 1984 ir’' _~ 
' » automatiški prietaisai .

.WASHINGTON. — Kongre- 
■ šaš trečiadienį pritarė adminis
tracijos potvarkiui, kad nuo 19841 

.metų naujuose automobiiliuose 
būtų įrengtos pasyvuos apsaugos 
'priemonės, tokios kaip oro pūs
lės, kurias vairuotojas neturės 
■reikalo-rūpintis, kadangi paties 
automobilio jautrūs • sensoriai, 
pajautę artėjantį pavojų, auto- 
.matiškai --atpalaiduos oro pūslę 

i ir sėdynių diržus, 
tarktikoje gana šalta net ir vadinamos vasaros metu, bet žuvis | Ford: tvirtina, kad tokie oro 
gaudyti dar šalčiau, nes reikia vesti kovą su smarkiais vėjais ir’ maišai yra verti rengti, nes ap-

ANTARKTIKOS ŽUVIMS GAUDYTI -
Šiaurės Atlanto Sąjungoj valstybės nori 

, gauti lengvąją raketą Europai, ginti
LONDONAS, Anglija. — Trylika'valstybių“susitarė bendro

mis jėgomis kontroliuoti visą Antarktikos žuvų gaudymą. Jos 
nustatys taisykles, kada ir kurgalima'gaudyti'įvairios rūšies žu-_ 
vis. Kiekviena vlstybė pasižadėjo1 griežtai taisyklių laikytis.’Da
bartiniu metu Antarktikos vandenyse vežiukūs jau .gaudo .sone
tų žvejai ir kapitonai. Abi valstybės nori pasigauti’galimai .dau
giau visokios žuvies kad galėtų'maitinti krašto gyventojus.An-? (maišą)

Filipinai iš keršto I 
užmušė 400 musulmonų
MANILA.. — Maištaujančių 

moslemų vyr. lyderis. Moro na 
tional. išlaisvinimo Fronto va 
das Hatimil Hassan telefonu 
pasikalbėjime iš Zamboanga 
miesto pranešė^ kad už Filipi-į 
nų generolo ir 34 jo palydovų; 
— karininkų ir kareivių su- 
šaudymą. .kariškoji . valdžia' 
Zaniboangoje, iš .keršto- •. išga- 
labijo .400 civilinių . gvrtėnto- ’ - ‘ 'i ?

Zamboangos kariškoji ad
ministracija pradėjo ^pagriež 
tinta baudžiamąją ekspedici
ją prieš maištininkus, atsakin
gus už- brig. gen. Teodolfo Bau 
tisto ir jo vyru nužudymą. Vai 
dižos pranešimu, gen. Bautis
ta su taikos misija buvo nuvy
kę į Paficul, Moro saloje, kur 
pirmadieni buvo atakuoti.

Utelių “epidemija” 
pradžios mokyklose

ledėjančiu vandeniu.
Sąjungon bus priimtos 

ir kitos valstybės Arti 15 bilijonų dolerių 
skirta miestams atnaujint

R. Liet. Bendr. vardu dr. V.

— Vokietijos bedarbius regis 
truoiąs centras paskelbė, kad 

.. praeitą mėnesį bedarbių skaičius 
šiek tiek sumažėjo, bet labai maVėsus

Saulė teka 6:59, leid|įą»į 0:40

Ugandos Idi Aminas 
grasina karu Kenijai

NAIROBI, Kenija. — Ugan. 
dos .prezidentas Ibi Amina, 
kajp Kampalos radijas prane 
ša, pasiuntė Kenijai "galdlin 
perspėjimą”,kad liautųsi skle 
dusi “melagystes prieš Ugan 
dą”, arba Aminas “duosiąs Ke 
nijai pamoką”. Aminas paša 
kęs, kad Jungtinės Valstybės 
•ir Britanija yra perdaug toli, 
ir bejėgios atvykti Kenijos gel 
bėti, ir dėlto Kenija negalinti 
išvengti jo rūstybės, kadangi' 
esanti dviem dešimtmečiais 
atsilikusi nuo augančios Ugan 
dos kariškos galybės.

Aminas kaltina Keniją, kad 
ji pasidariusi “vyriausia būs
tinė” Ugandos pabėgėliams, 

i rėkiantiems prieš jo kraštą, 
perspėdamas, kad jis gali tą 
pat padaryti su Ugandos keni- 
jiečiais. Jis kaltina Keniją.kad 
ji esanti -didžiausia stotis pa
saulyje “piktavališkai propa- 

: gandai transluioti” prieš jo re 
‘ žimą. ' į ' . ' •

Londone gana ilgai tarėsi, ap -
tarė pagrindinius principus ir • K ” priimta’ biliu? kuriuo
pasirašė susitarimą šios valsty-,namų ir miestų atstatymo reika- 

lams trijų metų bėgyje skiria
ma S14.7 bilijonų federalinės pa 
galbos. Po daugiau pagalbos ski 
riama labiausiai reikalingiems 
miestams, kaip Chicago ir New 
York.

Chicagai numatyta $116. 8 mi 
lijonai 1978 fiskal. metams, 
$125.7 milijanai 1979 metams 
ir 5132.9 milijonai 1980 metams.

saugos daug žmonių gyvybių, bet 
senatorius P. Griffin abejoja dėl 
tokiu . priemonių praktikoje ir 
apgailestauja, kad dėl jų auto
mobilių kainos pakils nuo §300

Prezidentas Carter autorizavo iki S600 daugiau.

gija, Čilė, Prancūzija. Naujoji 
Zelandija, Japonija, Norvegija, 
Pietų Afrika. Didžioji Britani
ja, Sovietų Sąjunga ir Jungti
nės Amerikos Valstybės. Lenki 
ja taip pat prašė būti priimta į 
šią sąjunga, ji pasižadėjo vyk
dyti bendruosius nutarimus. Vi
sos valstybės pasižadėjo laikytis 
nustatytų taisyklių ir negaudy- 

jaunų žuvelių ir vėžiukų.ti

Bilandic vylioja Fordą 
statyti Čikagoj fabriką

Chicagos meras Bilandic pra
dėjo žygius prikalbėti Ford Mo 
tor Co. pastatyti Čikagoje auto
mobiliams gaminti įmonę, kuriai 
vieta jau numatyta — 200 akrų 
plotas pietiniame miesto gale 
tarp 115 gatvės iki Calumet upės 
ir tarp Torence st. ir CCalumet 
ežero. Meras Bilandic su delega
cija buvo nuvykę į Dearborn, 
Mich., kur yra Fordo vyriausio
ji būstinė ir grįžęs pasakė, kad 
tokioje įmonėje dirbs 5,000 dar
bininkų, ne 3,000 kaip manytą. 
Bilandic prižadėjo statybai teik
ti visokeriopą pagalbą tik nepa
sakė ar susitarta. -

♦

Amerika pasitiki 
Vakarų Vokietija

HAMBURGAS. Vokietija. — 
Amerikos ambasadorius Stoesel, 
kalbėdamas vietos biznierių suk 
viestame susirinkime, pareiškė, 
kad JAV pilniausiai pasitiki Va 
karų Vokietija.

CHICAGO. — Tėvai ir svei
katos pareigūnai pačiuose tur 
tingiausiuose šiaurės 
Shore priemiesčiuose 
syvino kovą su utėlių 
mija” elementarinėse 
lose— viešose^ privačiose ir 
parapinėse. Labiausiai apkrė
sti mokiniai tokiuose priemie
sčiuose kaip Wilmette. Win
netka, Kenilworth ir Glencoe. 
Vakarų įr net pietiniuose prie 
miesčiuose patikrinus, utėlėtų 
mokiniu rasta lik keletą at
vejų.

Daugelis North Shore rezi 
■dentų nusprendė 
vežti daktarams, 
žilų gydyti.

FDA skatina 
amphetaminus dietoje

North 
suinten- 
“epide-

savo vaikus 
nuo lų para-

uždrausti

Nauja draugystė 
Rytų Europoje

RYTŲ Berlynas. Vokietija.— 
Praeitą savaitę Rytų Vokietija 
ir Čekoslovakija pasirašė naują 
draugingumo sutartį. Pasirašy
mas vyko Rytų Vokietijos ir 
Čekoslovakijos prezidentų aki
vaizdoje.

Pasakojama, kad sutartis yra 
tokia pati, kokia buvo pasirašy
ta prieš dešimtį metų. Bet toli
mesnis tyrinėjimas rodo, kad 
vis dėlto naujoje sutartyje yra 
šiokių tokių pataisų. Nauja su
tartis įpareigoja abi valstybės 
padėti viena kitai ginti “pasiek 
tus laimėjimus”. Kaip šituos 
“laimėjimus” interpetuoti, sun
ku pasakyti.

Į Patys komunistai tvirtina, kad
Jis nurodė, kad ne tik vokie- j šita pataisa yra nepaprastai svar 

čius kankina teroristai, bet jie (bi, nes turėta galvoje komunis- 
puldinėja kiekvieną pramonės tų laimėjimai.”. Jeigu kurioje 
valstybe. Jų atsirado ir Vokieti- šalyje vieni gyventojai nutartų 
joj. Jis labai atidžiai seka vo- atsisakyti nuo tų laimėjimų, tai 
kiečių valdžios priemones tero- kita sutartį pasirašiusioji šalis 
rizmui sumažinti ir pastangas < turėtų skubėti jai į pagalbą, 
apsaugoti pagrobtųjų gyvybę. 1 — , -------- -----------==■

Amerika pasitikėjo anksčiau, cipai, kuriais vadovaujasi visos t 
pasitiki ir šiandien.

WASHINGTON - Maisto ir 
Vaistų Administracija (FDA) 
trečiadieni pareiškė, kad rei
kia uždrausti vartojimą am- 
phetaniinų kaip priedą prie 
valgių, kaip priemonę svoriui 
numesti. FDA sako, kad var
toti ainphetaminns buvo leis
ta tik trumpam laikui, kaip 
medicina svoriui kontroliuoti, 
ir nors jų nauda esanti “triva- 
liška

Didžiojon aikštėn prisirinko 
nepaprastai daug jaunimo. Nuo
taikas sukėlė moderni muzika.- 
Kalbą bandė pasakyti valdžios 
atstovas, įeinąs į 28 metų minė- 

Ijimo komitetą, norėjo pasveikin
ti susirinkusius ir palinkėti jiem 
pasiklausyti modernios Rytų Vo
kietijos muzikos. Kalbėti jam bu
vo neįmanoma. Pradžioje pasi
girdo šūkiai, kad mes čia susi
rinkimo i koncertą, bet ne mela- 

j gių kalbų klausyti, šie šūkavi- 
-mai buvo toki garsūs, kad jie pa
teko- į mikrofronus ir girdėjosi 
nė tik visoje aikštėje, bet n* pa
čiame Berlyne. -
. Orkestras visus momentui ap

ramino, bet kai komunistas ban
dė dar kartą kalbėti, tai tada 
pasigirdo žodžiai: — šalin ru
sus! Atrodo, kad salėje rusų ne 
buvo, bet jaunimas gerai orga
nizuotu taktu šūkavo, kad rusai 
privalo važiuoti namo. Visiems 
buvo aišku, kad jaunimas rusais 
vadino okupantui tarnaujančius 
Rytų Vokietijos komunistus. 
Jaunimas pradėjo taip triukš- 

j mauti, kad valdžios atstovas ir 
'. vėl turėjo baigti savo “sveiki- 
j,nimus”.

Bet valdžios atstovai taip leng 
i. vai nepasidavė. Jie sukėlė aliar
mą ir iškvietė policijos rezer
vus, kad apramintų triukšmau
tojus, Policininkai, gerai orga
nizuoti ir ginkluoti, prasiveržė, 
per sceną visi įėjimai užblokotai 
į paruoštą sceną, prastume 
muzikus ir pradėjo veržtis 
labiausiai triukšmavusią jauni 
grupę, šventė, aišku, buvo baig
ta. Salėje policija pradėjo švais
tytis lazdomis ir kumštimis. Ji 
nustebo, kai grupės jaunimo 
pradėjo priešintis. Mušė vokie
čių policininkus, bet visą laiką 
šūkavo --- Šalin rusai! Užsienio 
diplomatai stebisi, kad policija 
nevartojo šaunamų ginklų, bet 
tiktai lazdos ir kumšties jėgą. 
Suimta daug jaunuolių, bet riau 
šių metu užšmušti du policinin
kai. Vienas užmuštas pačioje 
aikšt ! ?. o kitas lauko pusėje, 
žuvo viena jauna vokietaitė, kai 
ji buvo išmesta per šviežio oro 
skylę.

Komunistine valdžia uždėjo 
cenzūrą radijui ir spaudai. Iki 
šio meto nepasakyta, kuo ta 
naujos respublikos sukaktis bai 
gėsi. Iš viso apie tą koncertą 
nieko nesako, nors labai nuken
tėjo muzikai, pasiruošę klau
sytojus linksminti. Kinijos dip- 
limatas priminė valdžia atato-

(juokingai menka) svo- vu^ su jaunįmu policija la- 
rio koijarolei,plačiau jų varto- žiauriai elgėsi.

jčiąms rūpi dęmokrą tintai prin-(bėsį.

jimas įitfadcda išeiti iš ribų.
i FDA žada gruodžio mėnesį) „ 

Amerikie- pokarinės Vokietijos vyriausy-’ tuo klausimu suruošti apklau ]jniaj 
sinėjithą su atsakymais.

Libano ir palestiniečių da- 
rengiasi į naujoms ko

voms. Įtampa didelė



(Tęsiny*)

Kryžiuočių pilis

birže

K- Petrokaitis(Bus daugiau)

mūrinė 
statoma

Sveikiname Liaudies Vyriausybe ir 
darbus remti ir padėti dirbti.

IŠRAŠAS IŠ: “Lietuvos Aidas” 1940 m

vadai neno

ro rezidencija; šalia pilies nu- 
ieta Kuršo vyskupo rū 
dvarui ir sklypai kapi 

tūlos pastatams, čia turėjo bū
vy skupi jos 

katedra, pinigų kalykla. Visų 
šių planų pasisekimą pirmiau
sia turėjo lemti Klaipėdos pilis.

jgdliai, ųztrnLdavd^kelėtą ir net 
keliolika'mėį.iį. pavyzdžiui, VRa- 
•gainfe. mūrinė- pftis Suvo • sta
toma nuo 1397 m. iki 1405 m.

future. And m America s, too.
So buy United States Savings Bonds.

d e po r tame n- 
ar kongreso

- ' —- ■- " ■■■ < i. ■ r ■ i. » i ■-i ».į,ui i «r
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r„uai p..e.nama is sausumos.

Pareiškime, kalbamą, kad tik dėka SociąĮistinės^Sp- 
vietų Respublikos Sąjungos taikios politikos liaudies-prie 
šams nepasisekė užkurti karo gaisro mūsų krašte: “įian 
dien, kada Vakarų Europoje siaučia .iinperialištiiiisĮ ka
ras, kada milijonai darbo žmonių yra verčiami guldyti 
galvas už kapitalistų reikalus, niekas negali būti užtik
rintas, kad karų gaisras neišsiplės ir toliau. Bet, dabar, 
jei kas užpultų ^ūsųišalj, mes turime draugą ir gynėją. 
Mes esame, giliai .įsitikinę, kad Šiandien pasaulyje^tėra 
vienintelė reali jėga, kuri gali atsistoti prieš ,r agresijos 
veidą — tai galinga Raudonoji Armjja, tai SociaŪstinin 
Tarybų. .Respublikų. Sąjunga-ir pagaliau visų: kraštų-pa
saulio darbo žmonės, kurie, iškankinti karo baisybių; lau
kia savo išsilaisvinimo valandos.

/ i -v - * . - » - 4 J » » 4 . % «

. “Dabartiniu metu mes kviečiame savo 
prijaučiančius sustabdyti politinę, -veiklą, ų, sąyo/dąrbą 
derinti su Liaudies Vyriausybės žingsniais. Taip pat mes 
kviečiame visus pagal jėgas ir išgales su giliu nuoširdumu 
ir visa energija imtis naujo gyvenimo kūrybos darbftgku- 
ris ir tegali sukurti gražų ir šviesų Lietuvos darbo liau
dies rytojų. Lietuvos Socialistų Revoliucionierių $ąjun- 
ga. 1940. VL 23. Kaunas”. • *

»»<: tag* -■i. 'J&'i’ •
(Bus daugiau) ; • -

. Štai nesenai įvyko Lietuvių 
Tautinės sąjungos relinas Pi.i- 
ladelphijoje. Seimo -posėdžių 
metu du J uvusiss Lietuv.ų 
Bendruomenės centro valdy
bos nariai padarė viešą parei
škimą, kad, važiuodavo tartis 
su Amerikos Lietuviu Taryba 
dėl nesutarimų išlyginimo ir 
bendro darbo koordinavimo.; 
būdavo pasitarimų atstovams 
isakvta tartis, bet nesusitarti.

Draugo 231 nr. dr. Leonas 
Kriaučeliūnas komentuoja LB 
veikėjo Balio Raugo mintis ir 
laiško pabaigoje taip rašo:

“Niekas niekam nedraudžia 
ĮdLbu po!• tini Lietuvos laisvini 
,mo darbą, bet kodėl, jeigu yra 
-noro, jėgų ir sugebėjimo nesu 
'jungti' jėgas kartu' su Ameri- 
kos EievuMų Taryba "ir ben 
drai dirbti. Tada išvengsime 
darbų Mublikaviino, neeikvo- 

rsime ■ jėgas: tarpusavio ginčams 
ii r darbo rezultatai bus žymiai 
geresni.

vyskupas Edmundas rieido Klai-[ 
pėdos gyventojais laidotis kapi I 
nėse prie katedros, kadangi prie ’ 
parapijinės šv. Jono bažnyčios 
kapinės nėbuvo-’vietos.

Teiginys, kad 1254 m. Klaipė
doj e.buvo,pastatyta mūrinė kon 
vento tipo, pilis,.^eturi konkre
tus pagrindo. ,Tokip tipo pilys 
, dar nebuvo statomos nei Li vo- 
nįjojg,. nei..Prūduose. K<myento 
ipjjis negalėjo būti išmūryta per 
:vienus, metus.i,piiįjj sta
tyba ir^žymiaiTveKauĮ_’ išaugus.

Todėl labai nudžiugau pas
kaitęs. Balio, Raugo . straipsnį. 
Jo padaryti pareiškimai reiks
ią gal^ mūsų visiems nesusi
pratimams. Tai būtų mūsų di
delis laimėjimas. Džiaugtųsi 
visa išeivija jr kenčianti Lietu 
va, matydama, kaip mes. < vie
ningai kovojam dėl Lietuvos 
laisvės. Tai būtų didelis smū
gis Lietuvos okupantui, kad' 
jo skaldymo pastangos nuėjo' 
veltui.”

griovio. Taip iš tikrųjų XIV a. tyta šalia pilies vyskupui išskir 
viduryje ir antroje- pusėje atro
dė žymesnės Ordino ir vysku
pų pilys. Buvo netgi nusistovė
jusi tvarka, kad pilies koplyčia 
ar bažnyčia buvo pietiniame kon 
vento korpuse altoriumi į rytus. 
Todėl, remiantis šiuo vėlyvesnių 
pilių tipu, kartais teigiama, kad 
Kuršo vyskupo katedra- stovėjo 
pietiniame Klaipėdos-pilies kor-> 
puse. Tuo tarpu- kiti '^tyrinėtojai 
spėja*, kad katedra buvo/pasta-

Klaipėdos, pilies vieta buvo la 
bai svarbi kariniu, požiūriu. Pi
lies įgulą, galėjo kontroliuoti lai
bus, plaukiančius į marias ir iš 
jų. Tup pačiu-pilis uždarė preky
bos vandens kelius Dane, Mim’- 
ja, ‘Nemunu ir jo intakais į Bal- 
tijos jūrą, į Gotlandą ir kitus 
Skandina vi jos.-kraštus, į Pa- apsuptas gynybinės sienos ir

Tik iš dokumentuose 
pasakymo, kad nauja 
pilis Klaipėdoje buvo 
netoli senosios medinės, galime 
spėti, kad medinė pilis greičiau
siai buvo pastatyta labiau į piet 
vakarius nuo iki mūsų dienų iš 
likusijs nurinks pilies^ vietos. 
( leičiau^iai medinė pilis- sto-

Bendriiomeiičs- 
rėjo ir dabar vargu ar nori su
si larli, nes viršūnėse turi stip
rią įtaką ben <1 ra darbi an toj a 
ir tiltų statytojai bei kitokio 
plauko ^nšininkąi su tauta”. 
Jų rezistencija pasireiškia tik* 
prieš Altą ir kitus sovietinės 
okupacijos netolerantus.

Jau senai LB vadai vis ver
žiasi pro atviras duris ir šven
tą pareigą dirbti dėl Lietuvos 
išlaisvinimo vadina teise. Vyk 
dydami savo tiesioginius dar
bus kultūros ir švietimo srity
se, jie turėtų atktyviau įsitrau 
kti į politinę veiklą savo dar
bo srityse: universitetuose ir 
kitose mokslo institucijose, re 
Ilginėse ir kultūrinėse organi
zacijose, leidyklose ir komu
nikacijos institucijose, o ne- 
vaikštinėti State 
to palangėmis 
koridoriais.

pi. Lietuvos Socialistii Revbliucionieriu Sąjunga šiomis 
dienomis pasiuntė pareiškimą ‘‘Lietuvos- Darbo Liau
džiai 3 ir Lietuvos Liaudies Vyriausybei”. Laišką pasira
šė įgaliotieji J.. Lukoševičius, V. Mėšlius ir J. Butkevi
čius. • ■ - -

stock^
1 America

4. .

šaltiniai XIII aLmihi tik mū
rinę pilį, mūrines-jos-.sienas, o 
.1290 m. gegužės 9 d..dokumen
te nurodoma, kad pilį-sudaro ke 
turkampis mūro -sienos: apsup
tas, kurie stovi kalavijuočiams 
ir vyskupui priklausą-..pastatai. 
Taigi.-tai buvo gardinio-aptvari 
nio tipo pilis..AIūrų-siena, apsup 
tame plote galėjo stovėti .ir mū
riniai, ir mediniai pastatai.

> • Aptvario tipo..i»ūsffiė-.:rKlai- 
pėdos., pilis,..apsupta- pylimo ir 
griovių, .ginama stiprios,-.gerai 
ginkluotos Įgulos , buvo sunkiai 
įveikiama. Žemaičiai^ kuršiai ir 
sūmbiai dar neturėjo’ --mūrimų 
pilių griovimo patirties. Todėl 
pilis atlaikė 1253 ar 1254 m. lie
tuvių puolimą. 1255' m. sambių 
laivyno puolimą, dažnus ^vėles
nius žemaičių puolimus, apie ku
riuos tik retkarčiais užsimena 
rašytiniai šaltiniai; 1257 m. do 
kumente išliko žinia.apie stip
rų žemaičių puolimą.- Magistras 
su.komtūru, 40 riterių ir karių 
užsidarę . pilyje vos pajėgė ją 
apginti. Žuvo 12 riterių, buvo 
sužeistas komtūras ir pats Li
vonijos ordino magistras.

Puolimai sunaikindavo šalia 
pilies pradėtas statyti miestie
čių sodybas. Tuo tarpu pilies 
įgula ir pagrindinės kalavijuo
čių jėgos stengėsi pavergti ap
linkines sritis, naikino kuršių 
ir žemaičių pilis, plėšė jų sody
bas. Pietinis Kuršas ir vakari
nė žemaičių dalis XIII a. antrojo 
je pusėje palaipsniui virto dykra, 
kurioje tik kai km* tarp miškų 
liko negausios sodybt Tuo pa 
čiu Klaipėda net; kr> ekonominio 
pagrindo, negalei', -išaugti į di
desnę gyvenvietę. Amatininkai 
if pirkliai nebeturėjo,rinkos, ne 
buvo net kam piliesjgūlą mai
tinti. Reikėjo ją nnolAt papildyti 
kariais, aprūpinti »jginklais ir 
maišiu. z.,: . . .

j1*. t.*' . - , * ' *>4>L.

Tegyvuoja Sovietų Sąjunga, laisvų 
draugas Stalinas! . ■' j“

Teisininkų susirinkimas griausmingoiniSTovaėyomis 
priėmė rezoliuciją. Teisininkai nuoširdžiai pasižadėjo sto
ti L naują bendrą darbą, kurti laimingą,- laisvą-L Darbo 
Lietuva. . ■ ; ' "" D. Rd;

Dipl. teis, politkalinys drg. Joffė džiaugėsi atėju
sia laisve, pabrėždamas, kad liąudis jaučiasi, stipriai, 
kartu su galinguoju kaimynu Sovietų. Sąjunga.

Dabar yra darbo laikas. Darbo inteligentijos šven
ta pareiga yra padėti' darbo žmonėms eiti laimingu ke
liu. O pirmasis ir svarbiausias darbas, yra Liaudies Sei
mo rinkimai. , Iš įvykstančių džiaugsmo manifestacijų 
matosi, kad Darbo Lietuvos Sąjungos kandidatai į Liau
dies Seimą turi labai didelį pasitikėjimą. Tas pats ir 
mūsų akimis žiūrint .Todėl turime už juos balsuoti. Kas 
nebalsuoja, tas balsuoja už Smetoną! 0 toliau aukoki
me visas jėgas sukurti naują teisę, kuri bus naujuose 
valstybės rėmuose. ’ ’ « ' • • ; - ~

Teis. J. Grigaitis prisiminė liūdną praeitį, apie il
gus metus buržuazinės letenos prispaustą liaudį. Tie-il
gi ir sunkūs metai baigėsi. Raudonoji armija liaudį iš
laisvino. Fašizmas, liberalizmas mūsuose netinka. Atė
jo nauji keliai, kuriais eisime drauge - su Liaudies Sei
mu draugystėje su Sovietų Sąjunga: Numatyti keliai 
yra neginčytini ir priimtini., B.e abejonių, eisime balsuo
ti už Darbo Lietuvos Sąjungos kandidatus, remsime 
tos sąjungos platformą.

Dar kalbėjo adv. Veržbavičius, primindamas veikian
čių Lietuvos įstatymų chaosą. , .. . , \ .

-J 1 ’ ' ••• v s—, - . <3 ‘ ■ L’-M J, — ’ :. , - r

Šis. gausus visų Lietuvos teisininkų. susirinkimas 
vienbalsiai priėmė tokią rezoliuciją: ' ■

Mes, Lietuvos teisininkai, visiškai pritariam Darbo 
Lietuvos Sąjungos platformąi, balsuojam.ųž jos.;kandi- 
datus ir kviečiame visus balsuotu ’ ‘ ; :-.šk ii _• ;

2__ __jI Tuo tarpu apie pirmąją mūri-
Daugumas istorikui11? 1253 ar 1254 m. pastatytą

• • ■ ■ ųKlaipėdos pilį žinome labai ne
daug. Ji stovėjo netoli marių, 
bet jų nesiekė. Pili supo vienas 
ar keli grioviai ir sausumos ruo 
žas nuo marių ir Danės, kad ban 
gos ar upės srovė nepaplautų 
pilies pylimų ir sienų. Pilis buvo 
bendra vyskupo ir ordino nuo-

is juros
Medinė pilis buvo pastatyta ant pėdos pilis išsyk tampa komtū 

nepatvaraus grunto ir greit pra 
dėjo griūti; Todėl teko statyti t matoma 
naują pilį. Kadangi ši vieta buomams - 
vo labai svarbi strateginiu atž 
vilgiu, naujoji pilis buvo stato- ti pastatyta Kur 
ma mūrinė. Tai viena iš pirmų
jų kalavijuočių pastatytų mūri 
nių pilių.

. Jos statybos data taip pat ne 
visai aiški. J 
mūrinės pilies statybą nukelia 
į 1253 m. Tačiau kai kurie tyri
nėtojų abejoja šią data ir mūri
nės Klaipėdos pilies statybą nu 
kelia 1254 m. pradžią. Galimas 
dalykas, kad ši data yra tikres
nė,- nes kaip tik 1254 m. Klaipė
doje-pasireiškia ypač intensyvi 
Ordino ir Kuršo vyskupo veik- savybė. Ordinui priklausė du treč

daliai pilies (šiaurinė ir vakari
nė jos dalis), o vyskupui — likęs

i trečdalis. Daugumas ankstesnių 
į tyrinėtojų Klaipėdos pilį manė 
’ buvus konvento tipo pilimi. Taip 
buvo vadinamas keturių korpu
sų pastatas su uždarų kvadrati
niu ar stačiakampiu kiemu vi
duryje bei bokštais kampuose,-

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
. (Tęsinys)

Lietuvoje smetoniška despotija buvo šašas, kurio 
nusikračius išsipildo liaudies svajonės. Mes, darbo inte
ligentija, tarnavome kraštui, o ne valdžiai.. Dabar jau 
mes laisvi dėsim pastangas, nevaržomai, kad liaudies 
kultūra pakiltų, susilygintų su visomis kultūringomis 
viršūnėmis. Tad remkime Liaudies Seimą, tarnaukime 
liaudžiai.

atsigabenti statybai rąstų, ak
menų, įgulai maisto, o apsuptą į karinių lietuv 
pilį galima buvo pasiekti laivais bet ir politiniu bei religiniu šios 

plačios teritorijos centru. Klai-

mo ministeri Povilą Pakariąjj i
> • i XT’ rL/V A ' X* k J '.'.Ji; "/ ' ' * •* i -- C

Sveikiname. politkalinius^
tuvos darbo žmonių laisves. .* . ■

Sveikiname. Raudonąją armiją Lfe^uvo^ltiisvės-^iš5 
laisvintnial . ...»

Mūsų, spaudoje
Bercdriiomenininką retorika 
šventą pareigą vadina teise

' * i n-

Prieštaringas Lietuvos solialistų revoliucionierių
- pareiškimas .

vandeniu buvo lengviau ne tik kariniu ir ekonominiu pa- 
egto Kuršo, Žemaitijos ir va- 

žeinių centru

išlikusio, mario ir Šiaurės Vokietijos mies 
tus. Klaipėda turėjo būti tvirto
ve, iš.kurios buvo tikėtasi greit 
pavergti pietini Kuršą, Žemai
tiją, skalvių ir nadruvių žemes, 
į kurias XIII a. viduryje kalavi
juočiai reiškė pretenzijas. 1254 
m. šalia pilies buvo išskirtas ne 
mažas plotas miestui, kuris, kaip 

vė.o j. įčioje pakrantėje, supama ir Ryga Dauguvos žiotyse, turė- 
Lą-iės d-i.-s išlakų. Todėl buvo!jo virsti amatu ir prekybos cen

tru. Klaipėda buvo numatoma



bę. Rusai ir jų pakalikai Lietu

kai. Kuriama Lietuvos kariuo-

A. a. Povilas Purinas Skurdi bakūžė (aliejus)

pųrslenimais, numatęs jį pagrindinai pakeis- radimai daug ką patikslina ir

Šis muzikinis vaidinimas per

čių “prokalbės’.’. Vėliau paaiškė-

pas mus

1739 So. Halsted St, Chicago, BL 60608

BBTWBtU

saskaitoe

Chicago, III. 606081800 So. Halsted St

DIDELES ATSARGAS

Halsted" Street, Chicago, niinoti 60608

LX0C 
n. oo

lyginamasis ■•istorinis 
ros metodas iš esmės teisingai 
•paaiškino, iš: kur toks panašu
mas;. buvo nustatyta, kad visos

binančiu atradimu 
ieškojimų, rūkas sklaidosi lėtai.

Taip ir su tolimiausia baltų 
praeitimi: per vėlai ji pradėta 
moksliškai tyrinėti, per maža pa 
daryta, kad šiandien galėtume

sprendžia -
čiau laiko
mus nuo tolimiausios praeities,

mi pagal jų pačių paskelbtus įs
tatymus. Uždraudžiamas politi- 

paklausyti jo parašytų,' rijs veikimas, grąžinama religinė

mizų' irikt;.)., .“vietovardžius. An
tai- Dunojaus- žemupio vardas

Pas mui 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.

LAST YIAA MĖO SOOOV 
AO* OMILDRl
TM> op » ANO ui. Į

KHX1D BY MOTOS T 
VTMICLlA *< THg U. S. 
CHAIRLl* M. HAYTa/ 
p?srs.ogNT cr twė cmjcago 
motor club, asks potyres 
to Be rspec/Au.y alfrt 

O-ULDRBN NOW THAT
SCYOOL IS BN SESSION

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

patį naujausią ginklą — lengvai 
kontroliuojamą skriejančią bonr 
bą. Prezidentas Carter sustab
dė lėktuvų statybą, nes jis yra 
įsitikinęs, kad ta naujoji bom
ba bus geresnė, negu brangiai 
kainuojantieji lėktuvai. f

Bomba skrieja pažemiu, jos

- VotersPremier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
■. Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 

-•'• (Vartotos mašinos— urmo kainomis) 
Geriausi mechanikai, taisymo ir priežiūros departamente

Kaune.
Pastarasis silpnesnis, nei “Jū 

rate ir Kastytis”, bet autorius

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

minkšti viršeliai_____________________ _____ -__52.50
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____ 82.00
4- Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS.

minkšti viršeliai, 52 psl.______________________ |1.00

NAUJIENOS, CHICAGO a, ill.— Friday, October 14, 1977

Skelbiamas Vliko raštas, kad 
mūsų kariuomenė išlaisvino vi
są Prūsiją, įskaitytinai Elbingą. 
Visi prašomi grįžti, padėti ats
tatyti Lietuvą. Grąžinami seno
vėje buvę tituliniai pavadinimai, 

j Lietuvos kariuomenė įžengia 
į istorinės Lietuvos miestus, juos 

. širdingai sveikinant vietiniams 
' gyventojams.

Lietuvos vėliavos nuleidimas

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gutsen

BARI, Italija. — Italijoje po-, 
sėdžiavo šiaurės Atlanto Sąjun
gos karo ministerial. Jiems la
biausiai rūpėjo susitarti su .JAV 
krašto apsaugos sekretorių Ha
rold Brown. Ministerial sutiko 
su pagrindiniais nuostatais Eu-"

išleisti atskirai, rasdavosi ir randasi 
įvairiausių nuomonių, spėlioji
mų, hipotezių. Nėra abejonės,

sios iš vieno kamieno — iš kaž-

Investavimo knygelės 
neša

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H, TAMAŠAUSKO

- LIETUVIŠKĄJĮ pamarį
336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais apraJe Pamart senus }« 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuvišky vietovartffiy sąraias. Knygos 
kaina 56.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentą.

nelaikymą, dievaitis

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

jau runs laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose Knyga aprašanti paskutinių 80 (1863-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimu ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. _

Knygoje aprašyta pirmas Čhicagon atvažiavęs " lietuvis," pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu tiso buvo 121, 41 teatro draugija, vi 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai kataJKiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. •« *949

Norintieji ila knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį. arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1738 So, Halsted SL, Chicago, UI 60608

atkaklių lotynų ir lietuvių kalbų esama 
stebinančio panašumo: lot. ignis 
— liet, ugnis, lot. dies —Eet. 
diena, lot.noctis — liet, naktis; 
lot. ros — liet- rasa, lot. deus— 
liet, dievas, lot. tu — liet, tu, 

liet, nosis ir t.t.

Nori gauti naujausius 
pinklus

tuvių veikėjas Antanas Audro- į Rusija jau sunaikinta ir Lietu
mis ne tik bendrądarbiauja lie- Į va vėl paskelbia Nepriklausomy 
tuvių spaudoj^ bet ir yra para
šęs radijo vaidinimų. Buvau ma voje areštuojami ir bus teisia 
loniai nustebintas jo atsilanky
mu pas mane j 'namus ir papra- 
šymu 
režisuotų vaidinimų, atliktų per (laisvė, organizuojami sportiniu 
Los Angeles lietuviu radiją

Per keletą valandų, paklausy- menė su visomis ginklų rūšimis.- 
dąmi ir’ padiskutuodami, išklau (Užsienio lietuviai raginami grįž 
sėme. A. Audronis yra parašęs ti į Lietuvą. Amerikos lietuvių 
į garso juostas šiuos savo vei- ' pritariamieji susirinkimai įvai- 
kalus; ' riuose miestuose.

Dariaus ir Girėno skridimas | 
į Lietuvą; Jūratė ir- Kastytis; 
Vytauto vainikavimas; Geni j us 
Čiurlionis; 1982 metai: Lietuva 
ir vėl laisva; Tyliąją naktį.

Pirmiausiai išklausėme Jūratę 
ir Kastytį, Per Los Angeles lie
tuvių radiją paleista 1975. XI. 
22 d. _Įkalbėjo-Dona. Bužėnaitė 
ir kiti., ' "

■ Nupasakojus legendos Jūratė 
ir Kastytis * istoriją bei doku
mentaciją raštu/, menu, , muzika,' prie žuvusiems paminklo Tvanks 
pradėjo veiksmą, paįvairinamą į tėję (buvusiame Karaliaučiuje). 
Čiurlionio simfonijos “Miškas” j Muzika kaip iš Karo muziejaus 
garsais,. vieversėlio čirenimais, 
lakštingalos ■ suokimais; pempių 
kyvykarimaiš, varnos kranksė
jimais,- kukučio 
varnėnų giedojimais, žuvėdrų 
krykąviniais.;. Vis tai Lietuvos 
paukščiai,“ kurių i---------- --—
jaunimas, o ir senimas daugelio 
bus primiršę.-,: Vi$a yra supanti 
aplinkai -gintarinės. pilies nuosta
biai gražioje saloje Baltijos jū
roje, kur Jūratės pilis stovėjusi.

. Ir štai; •Jūratė -pasižąda: ište
kėti už gražaus.-jūreivio Palono’

MINTYS IR DARBAI, 259 psL, lidZtenčius 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai Ir 3usl- 

___ rūplnimą._____________________________ : ~ _ SĖ.OČ 
Or. A. J. Gusmti — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje S4.00 dabar tik_________
Minkštais viršeliais tik________________________

Or. A. J. Guswn _ AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS 
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ___ _

Galima taip pat ut»llakyti paštu, attluntui čak| arba m^rtay pria
nurodyto* kalno* prldadant 50c, pamluntlmo iilaldom*.

NAUJIENOS, j
1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO. ILL <M)60A

dar labiau patvirtino), kad lie
tuvių kalba, iš-visų gyvųjų-in- 
doeuropiecių _kalbų .yra pati. se- 
noviškiausia, išlaikiusi daug to-’ 

, . .. _____ x . kių bruožų, kurių kitos jos :sese
telių buvo baltai. Po K. Būgos j rys jau seniai nebeturi. Todėl vT

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, PURINTI 
įsteigta 1923 metais. Tei. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

- BALZEIC1S MOTOR’S
4030 Archer Ave, . '" I TeL VI 7-1515

iii ' \ SeBiaiišias yautoinobilių1 - par davė j as. lietuvis

Dunojaus vidurupyje ir kiturp 
dar prieš germanus ir keltus.

Čia K. Turnvaldas dar daro tą 
pačią klaidą, kaip ir J. Basana
vičius: yis neatsižvelgia į tą ap
link} b;. kad vardyno paralelės 
jokių būdu nesuponuoja jų kil
mės iš vienos kalbos. Tai yra’ 
genetiniai vardyno ben’rūmai. 
Kuo d: ugiau tų bendrumų, tuo 
artimesnė galėjo būti juos pa
gimdžiusių skirtingų k .lbų gi
minystė, bet visdėlto skirtingų, 
o ne \ ienos kurios iš jų.

Patys seniausi tautų gyveni- kritikos ši teorija rimtesnių
mo periodai paprastai skendi, lininkų ir pasekėjų Lietuvoje ne tynų, lietuvių-graikų kalbų 
miglose. Nauji tyrinėjimai ir at besusilaukė. 'Tačiau jos atgar

sių vis dar pasitaiko ir mūsų die 
tai neginčijama. Ta-Į nomis; Tai verčia ieškoti šios te 
uždanga, skirianti prijos gajumo šaknų.

Jau XVI a. humanistas Myko

gos — XX a. pradžios romanti- = ‘ ' į
kai, ypač aušrininkai, vadovavo- indoeuropiečių kalbos yra kilu
si iš esmės geromis intencijomis.
ieškadami lietuvių pirmtakų BaĮ kada egzistavusios indoeuropie 
kanuose ir apskritai bemaž viso- čių kalbinės 'bendrystės arba, trą 
j e Europoje. Tokių ieškojimų diciškai tariant, iš Jndoeuropie- 
vienas ryškiausiu rezultatu buvo
J. Basanavičiaus teorija apie tra jo (o' šių dienų tyrinėjimai tai ’salio (-graikų, nyru, traku, daku 
kų ir frigų tautybę ir jų atsi
kraustymą į Lietuvą.' ši teorija 
skelbė, kad apie pusantro šim
to senosios pietinės Europos, Azi 
jos ir net šiaurinės Europos tau-

■ Girdisi- ^Čikagos choro ištrau
kos iš operos “Jūratė ir'Kasty- 
tis”. Ir kai kurios kitos lietuvis 
kos meliodijbš.; -- • •

.Bet, pora:metų nieko neišgir
dusi iš Palemono,-Jūratė pamils 
tą. ir išteka už Kastyčio-. , ,

. Bausdamas už: neištikimumą: 
įr .ži
Perkūnas- -sudaužą puikiąją gin
taro pilį. Jūratę paverčia kukuo
jančia'gegutę,-kuri-niekad nega 
lės pažmti’.šaYO.yailaų* juos sve
timi ’aū^hai’i’Kas-tytį -Į' paverčia 
kajenančiuiiganižru, likūris mai
tinsis ;pplemis< žiurkėmis, t „var-, 
J^isX^a^iė'^^enėsĮsavė>ym| 
kams?p^k<^i^ebūfus/dalykusl;! 
ęRailjp'^vai^nime:-^!-^ įineį

■i j N

mos.
yra ne kalbų bendros kilmės iro 
dymas, o liudininkas, kad seno- jėgas į Rytų Europą, rusai pra- 
vėje baltai gyveno centrinėje dės verstis į Vakarus, tai be nau 
Europoje nuo Baltijos iki Adri-:jos raketos europiečiams bus 
jos (Bohemijoje, Slovakijoje,1 sunku apsiginti.

siškai suprantama, kodėl lietu- 
*vių kalba turi tiek daug bendry- 
j bių su. senosiomis lotynų, grai- 
Įkų, sanskrito ir kt. kalbomis.

Vadinasi, daugelis lietuvių-lo- 
izo 

glosų atsirado dėl bendros šių 
kalbų kilmės išskyrus vieną ki-i 
tą žodį, nuneštą į kitas šalis pre 
kybos ar kitokiu keliu). Suirus 
indoeuropiečių “prokalbei”, tie
sioginiai šių kalbų kontaktai nu 
trūko ir daugiau niekada nebu
vo užsimezgę.

Antras dalykas, kurį būtinai 
reikia turėti galvoje, nagrinė
jant tolimiausios baltų praeities 
kla.usimus, yra šitoks: kiek vie- j 
noj'e kalboje yra archaiškesnių 
ir naujesnių elementų. Vieną se 
noviškiausių leksikos sluoksniu 
sudaro vietovardžiai, ypač van
denų vardai (hidronimai) ir se
nieji asmenvardžiai. Aiškinant 

kalboty-l baltų (ir lietuvių) etnogenezės 
ir migracijos problemą, vietovar 
džiams ir asmenvardžiams teko 
vienas svarbiausių vaidmenų. 
Archaiškiausios gyvųjų kalbų 
archaiškiausias leksikos sluoks
nis — vietovardžiai — dar dau
giau, negu bendriniai žodžiai, 
yra panašūs į kai kuriu kitu se-

garsų, nežino Angeles lietuvių radiją bu
vo paleistas 1975.XI. 2'2 d.

Kiti Antano Audronio radijui 
vaidinimai taip pat paremti kar 
štomis lietuviškomis mintimis 
ir buvusios istorijos ar akimir
kų Įfaminėjimais.

Panašios rūšies radijo progra- tvirtai atsakinėti bent į daugu-jlot. nasus
mų stokojančios stotys ar jų ve mą tolimosios praeities klausi- i Besivystanti "kalbotyra lietuvių 
dėjai galėtų tartis su autorium mų. Dėl to, kad mūsų žinojimas1 kalbos panašumų į lotynų, se- 
dėl juostų paskolinimo. Į apie baltų priešistorijį dauge- • novės graikų, senovės indų ir

Paklaustas, ar nemano tų sa- liu atvejų yra nepakankamas, t kitas kalbas rodo vis daugiau 
vo veikalėlių, išleisti atskirai, rasdavosi ir randasi daugybė j ir daugiau. XIX a. susiformavęs 
atsakė, kad tai esą nereikšmin- 
gi ir per smulkūs darbai.
Betgi 'be smulkmenų nėra stam kad, pavyzdžiui, XIX a. pabai- 

ąmenų. . Nepradadant nuo ma
žumų, .nebus pasiekta didmenų.

leidžiant knygos pavidalu bus 
neįmanoma pavaizduoti paukš
čiu- giedojimus ar kitokius gam- 
tosbalsus. Juos reikės kaip nors 
pakeisti gerai parinktais žo
džiais; kurie skaitant atrodytų 

.visai paprasti ir lengvai prabė- 
fgąntieji.. Ot, tokios smulkmenos 
ja'uipraideda sudaryti literatūrą.

; ■ \ Alg. Gustaitis

. Istrcs ir lietuvių upės vardas ( 
Įstras; Slavonijos kalno vardas j 
A’mas liet, upė Almė,ležeras 
Almenas; Plinijaus minimas vie 
tovardis l)i avus — prūsų Dra
we, liet. Dravinė; I’ąnonijos' 
miestelis Gerulata liet. Geru
liai; vietos vardas tarp Salonos 1 
ir Serviciumo Salvia — liet. Sal 
vis ir daugybė kitų. Vien baltų- 
ilyrų vietovardžių bendrumams 
nagrinėti paskirta keletas stam 
bių studijų.

V. Pizanio straipsnis “Roma 
ir baltai” (“Baltistica”, IV (1), 
1968, p. 7—21) duoda daug nau 
jų duomenų ne tik apie kalbi- - 
nes, bet ir apksritai apie kultu-1 
rines baltų-lotynų izoglosas, ku
rios taip pat yra labai ryškios.

Šis akį rėžiantis lietuvių kal
bos ir kai kurių kultūros reiški
nių panašumas į senųjų Europos 
(tiesą sakant, ir Azijos, pavyz
džiui, sanskrito, hetitų) tautų 
kalbą ir kultūrą žadina vaizduo 
tę ir masina daugelį savarankiš ropai ginti, bet jie nori gauti 
kai ieškoti naujų kalbos ir kul
tūros paralelių. Mano nuomone, 
kai kurių paviršutiniškumų yra 
ir K. Tumvaldo straipsnyje “Bal 
tai priešistorinėje vidurio Eu
ropoje” (žr. “Arheologija un et 
nografija”, VIII, Riga, 1968). 
K. Turnvaldas surinko nemaža 
baltų ir kitų Europos tautų var [ negali pagauti radaro įrengimai, 
dyno izoglosų, kurios pačios sa-Įnes ji labai lengvai kraipo 
vaime kartais yra gana Įdomios | kryptį, iškylą virš kalnų, pasi- 
ir etimologiškai dalis jų gali bū-suka, nusileidžia ir suranda nuT 
ti tam tikra prasme pateisina-' rodytą taikinį. Europos apsati-

Tačiau jam tos paralelės gos tvarkytojai, žino, kad so
vietu valdžia sutraukė galingas
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Turime būti veiklesni

kovojo nepriklausomybę. Šio laikotarpio pesimistai ban
do pakenkti optimistiškai nusiteikusiems Amerikos lie
tuviams. Jie Įtikinėja, kad iš tos kovos nieko nebus, kad 
jau metas ieškoti bendros kalbos su okupantu ir elgiasi 
kaip pralaimėjusieji pesimistai. j

Dr. Bobelio pranešimas suvažiavusiems ALTO ats-' 
tovams buvo daug optimistiškesnis šiais metais, negu 
buvo ankstyvesnieji jo pranešimai. Be visos eilės kitų 
dalykų, savo pranešimo pradžioje Dr. Bobelis suvažia
vusiems atstovams pasakė:

“Altas paskutiniu laikotarpiu Lietuvos laisvinimo 
reikalui stengiasi panaudoti Helsinkio susitarimų 
mums naudingus punktus. ALTAS davė to susitari
mo tikslią interpretaciją. Tik Helsinkio nuostatų po 
veikyje įvairiose Sovietų Sąjungos vietose atsirado 
daug bisidentų ir grupių, kurios reikalauja laisvės, 
remiantis Helsinkio principais. Altas remiasi JAV 
paskelbta Helsinkio konferencija, atmesdama Mask
vos klaidingą interpretaciją. Belgrade JAV ats
tovas Arthur Goldbergas ir eilė kitų vakariečių dele
gacijų ryžtingiau iškėlė žmogaus teisių klausimus, o 
sen. Robert Dole prižadėjo Belgrade iškelti ir tautų 
laisvės reikalą. Vakarai užima labiau puolamąją 
kryptį. Jie remiasi Helsinkyje priimtais laisvės prin
cipais. Turime pasmerkti tuos, kurie Helsinkio kon
ferencijos nutarimus interpretuoja Maskvos akimis;
Tokia kreiva interpretacija mus gerokai suskaldė. 

Turime pripažinti, kad tarptautiniame • forume Lie
tuvos reikalas šiandien geriau stovi, negu jis stovėjo 
prieš Helsinkio konferenciją”.
Daugelis lietuvių buvo pesimistiškai nusiteikę, nes > 

Helsinkio aktų interpretaciją jie gavo iš sovietinių šal
tinių. Jie kreipė dėmesį tiktai Į Brežnevo pareišktas min-,

KAUNO PILIS

33. Grigelis Pranas, s. -Prano
37 m. polic. Šiauliai.Sąrašas išvežtų Lietuvos policininkų

Spausdinama sąrašą suimtų ir okupanto iš Lietuvos 
1941 metais išvesty policininky 

17. Bobelis Simas, s. 
į 1894 polic. Palanga.

Antanas, sū-' 18. Briaukus Vincas, s. Jur- 
polic. Sobava gio 37 m. polic. Marijampolė.

Kas turėjo progos sekti visą Amerikos Lietuvių Ta
rybos konferencijos eigą, tai gali pasakyti, kad buvo pa
reikštas noras smarkiau veikti, negu paskutiniais keliais 
metais buvo judėta. Daugelis Amerikos lietuvių, užgirdę 
gana garsius opozicijos balsus, lūkuriavo. Jie norėjo pa
tirti, ar iš tų kalbų išsivystys koks nors konkretus žings
nis, kuris būtų naudingas Lietuvai išlaisvinti.

Tas lūkuriavimo ir pažinimo laikortarpis jau praėjo. 
Ne tik atsakingi pareigūnai, bet ir iš Įvairių kolonijų su
važiavę žmonės keliais atvejais pabrėžė, kad Amerikos 
Lietuvių Tarybai reikia pagyvinti savo veiklą. Šiandien 
lietuviai Įsitikino, kad iš gryniausios propagndos ar pa
gyrų nieko naudingo niekad neišėjo. Nėra jokio pagrindo 
manyti, kad ir netolimoje ateityje kas nors gero išeis. 
Galime sulaukti tiktai naujų “rezoliucijų”, kurios bus 
metamos Į gurbą. Reikia ne tik paruošti, bet ir pravesti 
tokias rezoliucijas, kurios bus naudingos laisvės kovai.

Amerikoje yra didokas skaičius buvusių Lietuvos tei
sininkų. Šiuo atveju jie galėtų būti naudingiausi, jeigu jie 
atidžiau sektų tarptautinę teisę, studijuotų naujai paruoš 
tus dokumentus ir galėtų duoti tikslius nurodymus, kuria 
kryptimi naudingiausia vairuoti. Bet ne teisininkai šian
dien stovi Lietuvos laisvės kovos priešakyje, o daktarai 
gydytojai, kaip tai buvo pačiais sunkiausiais mūsų pra
eities laikotarpiais. Dr. Kazio Bobelio atlikti darbai, jo 
iniciatyva daug sudėtingesniame pasaulyje laikui bėgant 
bus lyginami su Dr Basanavičiaus ir Dr K. Griniaus dar
bais. šiandien kova sunkesnė, nes visai kitaip auklėtas ru
sas yra pavergęs Lietuvą. Jis geriau ginkluotas ir savo 
teisėms Įstiprinti jis išleidžia žymiai daugiau pinigų, negu 
Rusijos carai išleisdavo.

Dr. Bobelis turi labai pasitempti, nes lietuvių tarpe 
atsirado didokas pesimistų skaičius, kurie nepasitiki savo
mis jėgomis ir netiki tarptautiniu solidorumu paverg
toms tautoms. Jie nepažįsta Amerikos ir neturi jokios 
nuovokos apie Amerikos užsienio politiką ir didelius kraš 
to gyventojų idealus. Jiepuola pesimizman, niekina ame
rikiečius ir bando ieškoti būdų bendradarbiauti su oku
pantu ir pavergėjais. Lietuvių tauta niekad pesimistė 
nebuvo. Ji kovojo prieš caro priespaudą praeitame šimt
metyje, jie pakėlė balsą prieš okupantą šio šimtmečio 
pradžioje, jį kėlė Pirmojo Pasaulinio karo metu, kol iš- dos nepatasysi ir tęsi toliau sovietinę propagandą. ŠĮ'vienas privalo Įsitraukti Į ALTO vedamą darbą.

1. Balnys Kazys, 36 m. Polici
ninkas — Kaunas.

2. Baltrušaitis 
nūs Petro 34 m.

---- --------------- r-----------z-------- ----------- -— ------------------- — Alytus.
tis, bet jie nestudijavo Helsinkio aktų pagrindinių, idėjų. Į 3. Baltrušaitis
Jie ne tik skelbė, kad Lietuva ir kitos Pabaltijo valstybės Stasys, š, Jono, 34 m. pilie.
Helsinkyje buvo parduotos, bet jie ir Judo grašius skai
čiavo. Jie “žinojo”, kas tuos Judo grašius nusinešė, bet 
iki šio meto tokių svarbių žinių nepaskelbė. Jie savaitė
mis niekino tuos, kurie turėjo drąsos užimti realistiškes' 32 m. policininkas.
nę poziciją. Jie ausis užsikimšdavo, į ALTO kviečiamas j 6. Baniulis Romualdas, s. Pet-' nas. 
konferencijas korespondentų nesiųsdavo, kad galėtų in-įf0.45 m- P°11C- Pasvalys — Bir-I

Simo

— Baltnišis,
m. policininkas Vilnius.

1. ČECHOVAS

KELIONĖJE
(Tęsinys)

Seiniškės.
4. Baltrušis Andrius 42 m. 

polic. Gruslaukė — Kretinga.
5. Baudza Antanas, s. Prano

20. Dainiauskas Stasys, s.'Vin 
co, 34 m. ipolic. Vilnius. ■

21. Deimantavičius .Bronius,

34. Jękevičius Edvardas, 
Jono 1912. polic. Lekėčiai— 
kiai,

35. Jurgaitis Karolis.- s. Juo
zo 30. m. polic. šauliai. .

36. Jurkšas Jenas,': s. Anta
no, 26 m. Meistiškiai— Vilka
viškis. .

37. Juškelis Stasys, s. Ago
tos, 42 m. polic. Jurgioniai — 
Trakai. -v?

s.

formuoti savo skaitytojus apie jiems nežinomus parag
rafus. Jie ir toliau savo skaitytojus maitino iš New Yor- 
ko rusiškų šaltinių ateinančiomis žiniomis; j

Pesimistai dar ir šiandien kalba apie reikalą kelti 
Lietuvos laisvės kovą Jungtinėse Tautose .kada jie žino, 
kad toje tarptautinėje organizacijoje dabąrįiniu metu 
didelį atstovų skaičių sovietinei tvarkai pritariančių ar- 
ba iš rusų paslaugų lankančių atstovų. Jeigu Lietuvos 
klausimas būtų iškeltas Jungtinėse Tautose, ten garsias do 34 m. polic. Vilijampolė — 
kalbas pasakytų sovietų diplomatai, jiems pritartų

■’ 11. Beinortas Jurgis, s. Anta-, Kaunas, 
no 34 m. polic. Alytus.

12. Besnorius Jurgis 53 m. po
lic. Alytus:.

13. Betkauskas Jonas, s. Juo
zo 27 m. Panevėžys.

14. Bieliūnas Bronius, s. Vin
co 44 m. polic. Obeliai — Rokiš
kis.

15. Bieliūnas Petras, s.
33 m. polic. Pakriauniai 
kiškis.

16. Bliūdžius Domas, 
polic. Šilalė — Tauragė.

38. Kalnika Mikas, 46- ih; po- 
33 m. polic. A. Panemunė:— Kau ' licininkas. Vilnius. ■ - ? • "■

39; Kalpokas Vladas, s. Fe- 
_ . |likso 27 m. policininkas; Pavi

jai. ( Valdimiras, Rok^is>. . '\ .
7. Bankauskas Jonas, s. Alfon 47 P°11C’ ^KaĮuzęyįčięŠ: Juozas^ s; Jo-

so 25 m. polic. Šančiai - Kau- 23. Dzikas Juozas, s. Prano w -į- ’
m. pone. Josvainiai. — Kedar- 

as‘ ’ . Į niai, ’ ‘ J;’J ‘■iLl^aminskis'Vincas;'sj Pr^
8. Banys Bronius, 1906. poli- 24. EHenskis ar Elenskis? s. Jo n®“.40 m. polie.- Vilnius.

cininkas. y • ...... ‘*f-' J ’ no polic. 30 m. Marijampole.-
- 9; Barniškis Vytautas, s. Jono

f 1915. polic. Zeckalniai —

^42. Karoblis Antanas,- s. Jgno;
48 m. pęlkn .V-kas,_ Rinktinai —.

10. Bašinskas Vladas, s. Vla-

...,25-, Fiszas Vladas 35: m. poli-’ 
cininkas Vilnius. ................

sams šunuodegiaujančios tautos ir paskaitytu sovietų ats 
tovų paruoštas kalbas tai pavergtos Lietuvos ' reikalai 
dar labiau pasunkėtų. 0 jeigu klausimas prieitų prie bal
savimo, tai Lietuvos reikalas galėtų būti palaidotas il
giems metams.

Lietuvos reikalai visai kitaip stovi taikos siekian
čios Europos valstybių tarpe. Ten lietuviai turi daugiau 
draugų, nes jie labai gerai žino, kada ir kaip buvo panai
kinta Lietuvos nepriklausomybė ir pavergta visa tauta. 
Europoje kiekviena tauta nori, kad rusai kraustytus! to
liau Į Rytus ir leistų išsilaisvinusioms ir laisvės siekian
čioms tautoms tvarkyti savo reikalus. Ši problema ne. to
kia jau sunki, ją lengva suprasti, šitas reikalas- lietu
viams reikia Įsisavinti. Prisipažinti prie klaidingos inter

Petro

1897,

26.. Galdikas Apolinaras, s. 
| Antano 1906. palic. Šančiai' -r- 
I Kaunas. \ , ■ • -
j .27; Ganzorekas-Jonas,-s..Pra
no 1891. polic.' Vilnius. . ..

28. Garbanauskas Petras, s. 
Kazio, 30 m. polic. .Nemakšęiąi. 
— Utena.

29. Gardinas Jonas/ s. Juozo
40 m. polic, Adutiškis? " 1

30. Giedrikas Mykolas 30 'm. 
palic. Šančiai — Kaunas.

■ 3L Girdvainis Juozas, s.
no 1911. polic. Tauragė.

32. Gr ibaustas. J u ozas, .k.
no 24 m. polic. Kaunas.

Jo

jo

43. Kaziliūnas Leonas,- 40 m. 
pofic. Vilnius.- :

; • *44. Kazlauskas VIadas, š. Pra,
■ no . 1877 polic. Švenčionėliai —
. Švenčionys.. . ’ ’

■; .'čjtS. Kažiąuškas .Vytautas,. s. 
Viktoro — Vincas, .32.m. polic. 
Vyšpyniai — šakiai. .

•.■■•46. Kazmi erei ūkas Vincas, s.
144,’.poKc. Vilnius. .

‘•47'. KindutasJonas“,' s: Vlado
< -42. m. polio.-Viekšniai—Mažei • 
kiai;- :■•■ ’■ -T'- v.-'- ■ -■-• ■■■■■

49, Kranauskas Petras, s, Sa
liamono^ 42 ■ m, jjpĮię. Naymies- i 
tis — ViikavTslds. - -s t -■

no 28 -m. polic. Kaunas.
5L-Krasikevicius Henrikas

^klausimą privalo spręsti kiekvienas lietuvis'ur padaryti 
pretacijos yra daug sunkiau, bet dar sunkiau, jeigu kiai-1lietuviams ir Lietuvos laisvei naudingą sprendimą. Kiek'

Juozo 32m. polie. Nemakščiai 
— Utena. • - •’

i < (Bug. daugiau)

lau už užtvaros ir kai mane vanojo; jeigu į plėšikus sos.šeimininkas. Ir aš paskyriau save mokslams pash- 
išeidavau, tai sugrįždavau būtinai su sudaužytu snu- aukojamai, aistringai, kaip mylimai moteriai. Aš bu
klu. Neramiausia jaunystė, aš jums pateikiu! O kai nia- vau jų vergas, be jų aš nenorėjau žinoti nei kokios ki
ne įdavė į gimnaziją ir ten apibėrė visokiomis tieso- tos saulės. Dieną ir naktį, netiesindamas nugaros, aš 
mis, kaip štai, kad žemė vaikščioja apie saulę, arba kaliau, nusiskurdinau knygoms, verkiau, kai 
kad balta spalva ne balta, o septynių spalvų junginys,
apsisuko manoji galvelė! Viskas man lėkė apsukui: Bet aš neilgai žavėjaus. Dalykas tasai, kad kiekvieno 
ir NavinaSj sustabdęs saulę, ip motina, pranašo Ilijo mokslo yra pradžia, bet visiškai nėra pabaigos, visai 
vardu neigusi žaibolaidžius, ir tėvas, abejingas tie-Į taip, kaip periodinės trupmenos. Zoologija atrado tris- 
soms, kurias aš išpažinau. Mano aiškiaregystė įkvė-J dešimt penkis tūkstančius vabzdžių rūšių, chemija 

priskaito šešiasdešimt vientisinių kūnų. Jeigu su laiku 
prie šių skaičių prisidės iš dešinės po dešimtį nulių,

mano 
akyse žmonės ękspluotavo mokslą asmens tikslams.

soms, kurias aš išpažinau.
pė mane.. Kaip pablūdęs, vaikščiojau aš name, tvar
tuose, skelbiau savo tiesas, baisu man buvo dėl ne- 
mokšybės, liepsnojau neapykanta visiems, kas baltoje zoologija ir chemija bus tiek pat toli nuo savo pabai- 
spalvoje matė tiktai baltą...; Pagaliau vis tai menk
niekiai ir vaikiškumas. Rimtai gi. sakant, pomėgiai Į it yra, būtent, skaičių prieauglis, šį fokusą aš Įsisąmo- 
prasidėjo manyje su universitetu. Ar jūs, Gerbiamoji 
teikėtės baigti kur nors kursą?

— Novočerkaske, Dono institute.

gos, kaip ir šiądien, o visas dabarties mokslų darbas

— O kursuose nebuvote? Reiškia, jūs nežinote, kas

Lkhariovas priėmė iš Ilovaiskaitės puodelį arba
tos. iš karto pusę nugėrė ir tęsė:

Aš jums apie save pasakysiu. Į mano sielą gam
ta Įdėjo neįprastą pajėgumą tikėti. Pusę gyvenimo 
praleidau, tebūnie ne nakties proga pasakyta, aš atei
stų ir nihilistu tarnyboje, bet nebuvo mano gyvenime 
nei vienos valandos, kuomet aš netikėčiau. Visi talen
tai išryškėja įprastai ankstyvoje vaikystėje taip ir ma
no gabumas pradėjo jau reikštis, kai aš dar po stalu 
pėsčias vaikščiojau. Mano motina mėgo, kad vaikai 
daug valgvtų ir kai, būdavo, mane maitina, tai kalin
davo: “Valgyk! Svarbiausia gyvenime yrra sriubai” Aš 
likėjau, valgiau šitą sriubą po dešimtį kartų kasdien, 
kaip akula (didižulė žuvis) iki pasišlykštėjimo ir apal
pimo. Pasakojo auklė pasakas, ir aš tikėjau į aitvarus, yra mokslas. Visi mokslai, kur jų yra pasaulyje, turi 
miškinius. į visokią velniavą. Būavo. vagiu iš tęvoj vieną ir tą patį pasą, be kurio jie save Įniko neįmano- 
sulemą (nuodus), pataršiau ja pyragaičius ir nešu į mais: siekimas tiesos. Kiekvienas jų, net kuri nors far-Į 
pastogę, kad, matote, aitvarai jų prisiėstų ir išdvės- 
tų. O kai išmokau skaityti ir suprasti, ką skaitau, tai 1 patogumus, o tiesą. Pastebėtina. Jeigu jūs imatės stu- 
kur čia tau. kur atsidurdavau. Aš ir į Ameriką bėgio- dijuoti kurį nors mokslą, tai jus visų pirma stebina 
’ <r į plėšikus išeidavau ir į vienuolyną prašiausi.jo pradžios pradžia. Aš jums pasakysiu, nėra nieko 
ir vais samdžiau, kad jie mane kankintų, kaip | didingesnio, nieko patrauklesnio, niekas taip nenus-’ 
Kristų. Ii. p ’ebėkite, mano tikėjimas visados buvojtebina ir nepatraukia žmogaus dvasią, kaip kurio norsi 
veiksmingas, ne miręs. Jeigu aš j Ameriką bėgdavau J mokslo pradžia. Su pirmomis gi penkiomis — šešio- 
iai ne \ ienas, o jvedžiodavau su savim ir dar ką mis paskaitomis jau uždegama jūsų dvasia pačiomis 
nors, tekį pat k va i'į, kaip aš, ir džiugu buvo, kai ša- ryškiausiomis viltimis, jums jau rodosi, kad esate tie-

niakognozija^ turi savo tikslą ne naudą, ne gyveninio

ninau, kai atradau trisdešimt penki tūkstančiai pirmą
ją rūįšį ir nepajutau pasitenkinimo. Na? nusivylimo aš 
nesuskubau pergyventi, nes mane užvaldė naujas ti
kėjimas. Aš atsitrenkiau i nihilizmą su jo proklamaci
jomis, juodais perkeitimais ir visokiomis štukomis. 
Eidinėjau aš į liaudį, tarnavau fabrikuose, buvau te
pėju, burlioku. Paskui, kai blaškydamasis Rusijoje, 
aš prisiuosčiau rusų gyveninio, aš virtau karštu šio gy

veninio šalininku. Aš mylėjau rusų liaudį iki kančios, 
mylėjau ir tikėjau į jos Dievą, kalbą, kūrybą..* Ir taip 
toliau, ir tap toliau. Savu laiku aš buvau slavinofilas. 
Įkyrėdavau Aksakovui laiškais, ir ukrainofilas, ir ar- 

, c heologas, ir 1 i a u dię§s kūrybos. payyzdžių rinkėj as..^ 
Žavėjausi aš idėjomis, žmonėmis, įvykiais, vietomis.^ 
Žavėjausi be pertraukos. Prieš penkis metus aš buvau 
nuosavybės neigimo tarnyboje; paskutinysis mano ti
kėjimas buvo nesipriešinimas blogiui. ’

Saša trūkstamai atsikvėpė ir sujudėjo. Lichario- 
vas atsistojo ir prie jos priėjo. ;

— Draugužėje mano, ar nenroi. arbatos?—; paklau
sė jis švelniai.

— Pats gerk. — grubiai atsakė mergaitė.
Lichariovas susikonffizine. ir kaltininko eisena 

sugrįžo prie stalo.
,— Reiškia linksmai gyvenote, — pasakė Iloyaiskai- 

tė. — Yra ką atsiminti.
— Na taip, visa tai linksma; kai sėdi prie arbatos su 

gera bendrakalbe. ir plepi, bet jūs paklauskite, ką man 
kaštavo visa ■toji linksmybė? Ką man kaštavo, mano 
gy-venimo įvairybė? Juk aš. gerbiamoji, tikėjau, ne 
taip,-kaip,kiekvienas filosofijos daktaras, ne cirlich — 
nianirlich;'ne dykumoj as gyvenau, o fei^kvienąs ina- 
lo tikėjimaš lenkė-mane, į lanką,-piaustė dalimis ma
rio kūną. Spręskite jūs, pati. Buvau aš, turtingas, ]qaip 
broliai, dabar gi aš elgeta. Susižavėjimų tvaike af pra 
radau ir savo turtą, ir žmonos — sveiimų^pimgę ihą- 
sę. Aš dabar keturiasdešimt dviejų mėtų, senatvė čia 
pat, o aš be prieglobščio, kaip šuo .naktį atsitikęs 
gurguolės. Visą savo gyvenimą aš nežinojau, kai,yra 
ramybė. Siela mano be pertraukos. Vargo,, kentėjo "nei 
viltimis^. \"

(Bus daugiau)

Ji rusų.kalbos verti Jonas Valaitis LI ’ ’ •
SKArTYlGTK IR
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Mažeika & Evans
Laidotuvių DirektoriaiVILNIAUS KATEDRA IR GEDIMINO KALNAS

VILNIUS nu-

r

duot ponaičiams per blauzdikau banketą, 
liūs. Tik droži, per blauzdas rei-į 
tėję arba^yieną, arba du kar
tus, tik jokių būdu ne tris, nes 
tuomet patiems būtų blogai.

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-053$ 
Fox Valley Medical, Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

RIPKA LIETUVIŠKO J nosių byra. ■. Seniai patarę
LEGENDOJ ^US * Kx:elingos Vienuo,yną įvy-

■ , Rez.: GI 8-6873 .: . _

DR. W. ElSIN^ĘįSMĄŠ 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ U GOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ąye., WA 5-2670^ 

Valandos pagal susitarimą: Jei ,neat-
ri liepia, skambinai Ml 3-0001.

DR. PAUL v. DARGiŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
* - Medicinos direktorius

1938 S, Hanheim Rd.4 Wesrcnester^ IL 
VALANDOS: 3—-9 darbov dienomis ir 

Kas antrą šeštadieni 8-r3 vaL 
Tel.: 56<4-2/x7 arba So2-172d -

TEL. — BE 3-5893 -

PR. A R. GuEVECKAS
RYTOJAS IR CHIRURGAS "

SPc.ęiALYB&;AKIŲ MGOS - ■
. i T z&7l West J 03 r d St reet. * ?3

Valandos pagal susitarimą^ . r

DR. R. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA JR .MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 

Medical Building). Tol. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą- i 

Jei nea-s-Uep.a, skambinti 374-8004.

Marfna smerkia 
Lee Čsvaldą

NEW YORK, N. į, — Mari
na Oswald Porter pareiškė ra
dijo Jr spaudos atstovams, kad 
buvęs josios vyras Lee Oswald 
užtraukęs ne tik jai pačiai, bet 
ir josios vaikams didelę gėdą, 
MŽjnų'damas prezidentą John F. 
Kennedy. Ji gali jam daug do
vanoti, bet šios užtrauktos gė
rio s ji niekad jam nedovanosian
ti Daba*- ji yra ištekėjusi, gyve- 

r nį Texas valstijoje dideliame 
ūkyje. ,Ji turi 2 Osvaldo vai
kus ir du sugyventus su Porlė- 
yin. Gavo laiku jiems buvo sun- 

■ ku sugyventi, bet dabar jiedu 
1 v jenas antrą geriau pažįsta ir 
grąžfai sugyvena. Ji neturi jo
kios abejonės, kad josios vyras 
nušovęs prezidentą.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Aš gyvasis, aš buvau numiręs ir štai esu gyvas per amžiy amžius".
A»r- 1:18-

Svarbiausias Evangelijos mokslas yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
prisikėlimas iš numirusių. Jėzaus mirtis parodo mums didžią jo ir jo Tėvo 
meilę. Tačiau dieviškojo plano įvykdymui ir visos žmonijos palaiminimui 
reikėjo, kad Jėzus atsikeltų iš numirusių ir pasidarytų mūsų išganymo Vadu 
ir visos žmonijos Atpirkėju. Dėlto Jėzaus pasakyta: “Aš esu gyvas ir jūs bū
site gyvi”. (Jono 14:19). Tokie šventraščio pareiškimai palinksmina mūsų šir
dis, atgaivina ir sustiprina mus, nes matome, kad jau arti prisikėlimo rytas 
ir ilgai lauktoji Tūkstantmetinė diena, kurioje Viešpats palaimins visus ir nu
šluostys visas ašaras nuo kiekvieno jam pasidavusio ir jo klausančio žmogaus, 
maldavimas- už mūsų nuodėmes.

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

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

PR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

Z<ALBA.LLETUVIŠKAT
2618 W, 71 St.TeL 737-5149.

Tikrina akis Pritaiko, akinius ir
. “contact, lenses’? -a-- 

VaL agal susitarimą. Uždaryta tree

D3.LE0NAS SEIBUTIS
. INKSTŲ, PŪSLĖS IR < 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd ŠTRE,ET
Vai. antrąd.. 1—4. popiet. ; 
ketvirtd. -5^-7' vaL^yak.

Ofiso telef.: 776-2880 ~ ’
Rezidencijos telef.: 448-5545- —

(Rašy ta išsikėlus j ką tik 
“atgautą” Vilnių) 

*<*.*^* i-

didjpgąs y^įlnius, 
Kokie gražuli rūpiai, 
Kiek siela ten randa 
šyęntoį^nąlonunio. 
Gedimino kalnas 
Baltas, lyg vestuvėms 
Primena jis garbę 
Grįžusiems lietuviams. 
Praslenka vaizduotėj 
Praeities tėvynei. 
Praslenka garbinga 
Vytauto gadynė. 
Štai po saujos metų 
Vilnius _šugrąžintąs,M 
Dabar vėl - jis laisvas, 
Nebesurakintas!

Pr:.' Nagarbos kalno, Kretin
gos apskrityje, Darbėuų vals
čiuje, yra Rudaičių kaimas. Ir 
kalnas, ir kaimas — apsupti se- 

‘ novės legendų paslaptimi. Kal
ne esanti užburta pilis, o — ma
tomai, dėl artimumo — Į Rudai
čių kaimą Vakarais, sako, atei
davo gražiai apsirengę jauni po
naičiai su kaimo bernais ripkos 
mušti.

ėjus 1 Kretingos Vienuolyną jvy- Našlių, našHukių ir pavienių asme- 
kį papasakoti senam kunigui nu klubas-špato mėn. 14 d., l:00 va-

- .. -V . landą popiet turės nariu susirinkimą,
yienuoliuL. Kunigas liepęs issi- ivyks namuose. 2417 W. 
plovus šermukšnines lazdas su- ^3 St. Sas-nnkime dar galima bus 
\ * .. ... gauti bilietus i jubiliejini 25 metų
duot ponaičiams per blauzdiKau banketą. Po susirinkimo vaišės.

V. Cinką

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

/

Rašė Arėjas Vitkauskas, jau

I Bernų ilgainiui pastebėta, jog 
ponaičių nosys be skylučių. Se
nesnieji patarė ponaičius pavai- 
:šinti taboka — pauostyti — ir 
gurėti, ar taboka byrės ant že
mės.

7 K . ’

pasis (suiiu&.^ašyfojo Arėjo Vit- Bernai lai padarę ir tikrai pa- 
kausko Amerikoje). malę, jog taboka iš ponaičių

Šv. Kazimiero Lietuviu Kapiniu 
sklypu savininku draugijos metinis 
susirinkimas įvyks ateinantį sekma- 

Y.T-r r * • i dienį spalio mėn. 16 dieną, 2 vai. p.
Kitą kartą mušant ripką po- p Gage Parko auditorijoje prie 

naičiai ir gavo i blauzdas ir nuo: Western ir 55 gatvės. Bus padaryti 
1 * • ' Vm ' • ... ‘ svarbus pranešimai ir aptarti kapinių
to staiga pakilo .1 orą ir eme reikalai. Visi nariai ir plačioji vi- 
prašyti dar kartį sudrožti. Ber-!suomenė kviečiami dalyvauti, 
na i išpildė vienuolio patarimą į ~ ~
— susilaikė ir ponaičiai su di-1 Zarasiškių klubo narių susirinki- 
dele viesulą nuskrido n rinkos mas ivyks ateinanti sekmadieni spalio ueie Mesuia nųsKi iao, o ripkos 16 ± 2;Vūl. p. p., Anelės salėje. 4500 
mušti nebegrįžo. Iki šio laiko So. Talman Avė. Visi nariai i susi- 
yra užsilikęs vietos žmonėse po-,rinkimą k«ečiami at^£^aldyfaa 
sakis, kai norima pabrėžti kie-, ---------------------------------------------
no nors pasipūtimą:. “VeizėkJ _ T ,, , ,1. / XT . • S. L. A. 134-tos Moterų kuopos
Jis atrodo, kaip Pagarbos po- susirinkimas Įvyks šeštadienį, spalio 
naitis!”...

Arijas Vitkauskas’

EUDEIKISGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

į 15 d., pirm. E. čižauskienės* namuose, 
‘7240 So. Spaulding, 1:00 vai. popiet, 
j Visos narės kviečiamos dalyvauti.
j Vaidyba

DAIMID
4605-07 So- HERMITAGE AVENUE

Teu: Y Artis 7-1741-1742

DR.. VYT. TAURAS t 
. GYDYTOJAS JR CHIRURGAS .

Bendrą praktika^ $pea MOTERŲ^ligos.
ULsas 2052 WEST 59th STREET <

Tel. PR 8-1223 - '
OFISO'VAL.: .pirm., antrąd,, Jręęiad. 
ir penKt. 2-4 ir 6-8.;vaL vak. šeštadie
niais 2-4 ?yąL popiet ir kitu \ laiku 

pagal susitarimą.

L

Astūoheriu Metu Mirties Sukaktis

ZUZANA NORMAL 
(Pagal pirmą vyrą Bertulienė)

Negailestinga mirtis 1975 m. spalio, 18 d. nutraukė 
.XX DANTŲ;GYDYTOJOS

PAURYEĖS

* > ? v -i ’ ... "j*

Dviejų metų mirties paminėjimas
4330-31 So. CALIFORNIA AVENUE

Telefonas: LAfaystte 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

šį žemiška gyvenimą, palikdama giliame liūdesyje rFVjW’V ’A $
vyrą JONĄ ir ki|us artimuosius.

t
2350 West 63r4 St^Chfcago?4IL 60629

4

J. TIJŪNAS/■

Apdraustas per kraustymas 
iš įvairių apstumų.

ANTANAS VILIMAI
Tel. 376-1882 arba 376*5996

> ORTHOPED AS-PROTEZISTAS 
Kl Aparatai - Protezai. Med. ban- 
nBr uazax ^pečiair pagalba kojoms.

(Arch Supports^ ir. t V 1

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

> ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

tuiw ALIA

:Wi»‘

k

•>>

(Minimum $5,000)." i

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1977 m. spalio 
11 d., 5:00 vai. p. p. netikėtai savo namuose amžinu miegu užmigo 
mūsų mylima žmona, motina, močiutė, sesuo, uošvė ir teta

accounts* com 
pooftdfd daily — 
Passbook" Savings 

paid mianmv

> rears Sa vines _ 
Certificate

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

Gimusi Lietuvoje, šakiuose.
Amerikoje išgyveno 28 metus.
PaHko nuliūdę vyras Jurgis^ duktė Irena ir žentas Vladas Meiliai 

anūkėmis —‘ Viktutė, Linutė ir Vilytė, duktė Julija ir žentas Vin-

1914 metų

Gėlės visoms * progoms
BEVERLY-’MILLS GĖL1NYČIA 

2443 WEST 6ord STREET : 
Telfonai? P K' a-0*33 if PK b-0834 
iNaujoji Barbarbs h* Gene Driskių 

r -krautuvėm* - ? ■ 
—- ..THE- DAISY STORE—r 
9918 Southwest Hwy - Oak Lawn 
•Tel. 499- r318

iabai_ greitai^ bėga., laikas, ' 
rodos, taip -neseniai buvo mūsų 
tarpe, o štai-jau du metai kai 
iškeliavo amžinybėn, 'kur susi
tiko — sūnų Vytautą, tėvus, 
brdHus, seseri ir kitus anksčiau - 
iškeliavusius. __

Gi - mes,-. likusieji, siunčiame 
savo'; Yriaidas pniš^atni miru
siai Dievogailesfi’ngmtto.o;ap- 

- turėjusi dangaus malonę užtars 
mus“ pas Visagalį; - kad numirę

* galėtumėm ^susitikti ir gyven
ti^ amžinuoju gyvenimu Vieš
patyje. -

Tėvu Jėzuitu’koplyčioje spa- 
lio 16f dieną,r 12^ blandą, bus 
atnašaujamos šv. Mišios už mi
rusios’ sielą. Prašoma’ artimųjų 
ir-pažįstamų prisiminti ir ben
droje maldoje dalyvauti.

Nuo
....... . i ", • . ; ■ s 

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vi$*s programos ii W0PA, 

1490 kil. A. M,

Lietuvių kalba: kas<fiea nuo pfr- 
madienio iki penktadienio 12>30 
— 1:00 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vaL rytot_____

Vedėja Aldona Daukus

Telaf.: HEmlock «413r
7159 So. AAAPLEWOOD AVE 

CHICAGO. ILL. 60629

•v Midland Savings aptar 
deujac taupymo ir ,namu 
paskolų reikalus visos mū 

apylinkes. Dėkojatne 
Jums už mums parodyta 
palukėjimiąi i j Mes nore 
tume būti Jums naudingi 
iy tiei’Vjp ♦ r

SaskAi’or «įMvaW*t ik» 
$40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 6m6x9 

*Te1. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVĖ., 
Bridgi^iew,' tiKf.drs 6C4S5 

Te U 598-9400

Ml
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 60632
PHONE 254.4470

i

Jau suėjo septyni metai, kai negailestinga mirtis iš gyvųjų tarpo 
išskyrė mylimą žmoną ir motiną. Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskr. Ža
garės vaisa, Latvelių kaime. Amerikoje išgyveno 60 metų.

Mirė 1969 m. spalio mėn. 14 d. Palaidota Lietuvių Tautinėse ka
pinėse, Chicagoje.

A. a. Zuzanos Normai giliai tebeliūdi vyras Antanas, sūnus Cas
per, dvi dukterys — Eleonor Coelyn, jos vyras Henry bei jų šeima ir 
Wilma Nickon. Lietuvoje mirusios sesers Maliorienės dvi dukterys, su 
šeimomis;^Kolumbijoje Dr. Gaurišas su šeima bei daugelis kitų gi- 
minių, draugų bei pažįstamų.

’^ Ilsėkis-ramybėje. Mes Tavęs niekuomet neužmiršime ir anksčiau 
x ar vėliau pas Tave ateisime.

Glbau liūdim Wras, sūnus, dukterys, anūkai ir kiti giminės

su ~ _
cas Ižoka;čiai. -sesuo Bronė i# 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.

i j Kūnas pašarvotas Eudeikio, Gaidas-Daimid koplyčioje. 4330 So. 
California Ave*

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

Visi a. a. Emilijos Gepnerienės giminės, draugai dr 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 523-0941

■WWWW4’ ■“— ----------— —

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS . MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKšTfi TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

Chicago^
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
A asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

. ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-340A

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50lh Ave^ Cicero, £11. Phone: OLympic 2-1003 t

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VL vinis 7-6€72
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Pl. 974-441®

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArd» 7-1H1

URM■—-i
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PAULINA LUKOŠIUS

šeštadienio vakare (Medžio drožinys) Notary PublicDagys

LIETUVOS AIDAI
1490 AM
106.3 FM SEE ALL OTHERS FIRST

CONDOMINIUMS

AT OUR LOW RATES

mo

PAVARDE IR VARDAS
IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių ap

Stplėgališkomis forinomis į 
Knyga su formomis gauna-

see us for 
financing

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago. TIL 60608

Only you 
can prevent 
forest flreel

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

CHICAGO, ILLINOIS fOKS

Phonet Virčiai* 7*7747

Thur*9-8 Sat. 9-X

I .ail Frank Zapolla 
nos’A w.ysm st.

GA 4-8654

All Benefits 
Plus

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

❖ K. Donelaičio lituanistinėse 
mokyklose, veikia silpnai arba

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarin bcis- 
monto butas ir maudynę pensininkui 
arba dirbančiam vyrui Bridgeport© 
apylinkėje. Tel. 376-0208 po 6 v. vak.

King k 
sės pi 
studijų 
poje 
inai

1 vai. p. p. McKay mokyklos 
patalpose, 6901 So. Fairfield Av.

•-< . . (Pr-.)‘

Panamos kanalo 
atkreipia Wilkts- 
Leader skaitytojų 
prieš visišką oku-

Latvijos ir Es- 
ikalavo tik bazių

Namai, lomi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
.PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose 'greit, ga
rantuotai ir sąžiningai • 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

' ■ To!. 927-3559

Manila __________  <4oL Nxjien^ prenxmerthd, JnhlBejtnk
vajaus proga paremdamas UetuviAkg spaudą.

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

Namai, iem« — Pardavimui' 
REAL ESTATE FOR SALE

RENTING IN GENERAL 
N v • m o s

SKAITYK F/TS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

Siuntmiai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Are 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-598C

Normai, tel. 776-2010.
' (Pi--)

w - Chicago 60632
Equal Opportunity Employer M/F

- MARUA'NOREIKIENę . "K , 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

\ : <-r- . . .
Dideli* pasirinkimas goroa riHIot iyalrig prekfę..

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLlU.į; <

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DI, Virginia'7-7747

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

Dr. Al. V. Berkis yra vie 
j nedaugelio intelektualų

jos Liet klubo balius - vakaras 
bus spalio 15 d., šeštadienį šau
lių namuose. Pradžia 7:30 v. 
Vietas užsisakyti skambinant J. 
Jokubkai, tel. LA 3-9084 arba 
rytais V. Paliulioniui, tėl.778- 
0743. - Klubo valdyba

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Veda K. BRAZDZlONYTl
2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIM0KĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas ’
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės^j Lietuvių Įstaiga?

r-jt.-— y~ American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave., Chicago, UI- 60643

Telef. 312 238-9787
® Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teiki am e infor
macijas visais kelionių reikalais.

® 10 dienų ekskursija į šv. Žemę ir Graikiją lapkričio 11—21 d. Kainą 
$1,174. Vadovaus Algirdas Brazis.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.

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, presses. 
Hardening steel & general machine 
work. Excellent pay & co. paid bene
fits. Apply' in’ person;

WESTERN
CULLEN- DIVISION

_ L 2700 W. 36th PLACE

Tauragės klubo metinis 
banketas įvyks š. m. lapkričio 
5 d., šeštadienį, 7 vai. vak. šau
lių namuose, 2417 West 43 St. 
Bus programa, šalta ir šilta va
karienė. Gros Ramonio orkes
tras. Įėjimas 8 dol. Rezervaci
joms telef. 476-8417 arba 523- 
4465.; j (Pr.)

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE L ' 

1M1 W. 59th St^ Chicago, ill. 50629. — Tat WA 5-273z 
3333 So. Halriad .<♦„ Chicago, III S060Ž. — Tai. 2544328

- -• ■. Y. V A L A N T l N A S L?/':

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

. nuomininkus
4243 W. 63rd St„ Chicago 

TeL 767-0600.

IMKITE BE BAIMĖS
10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 

Apie $22,000 metinių pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
birtų 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.

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

Naujienos buvo ir yra už de- 
nokratiją ir toleranciją. Deja, 
,os negali toleruoti Lietuvos 
įkupacijos tolerantų ir palikti 
vairių tipų bendradarbiauto jusi 
risiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo irL Sin
ajų laikotarpiu iNauijenos yra 
lūtinos "kiekvienanT" lietuviui, 
iėikia prisidėti prie sąjūdžio 
ladvigubinti Naujienų škaity-. 
pjus. i*

anksčiau gyvenusi Chicagos 
mieste. Ją pažinusieji, žinantie
ji dabartinį jos adresą arba li
kimą, prašome paskambinti An
tanui

: AB JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?'

Tuo reikalu Jums gali daug 
ja dėti, teisininko Prano šulo pa- 
uoštaf teisėjo Alphonse Wells 
įeržiurėta, “Sūduvos”< išleista 
tnjga >— v.;; JC -r -'i L-i

. KAIP SUDAROMI'

506-71st Avė.
St. Petersburg Beach, Fla. 33706

> One and two bedroom
> Very modestly priced
> Beautiful layout L
> New construction
bccellent central location near Beach, 
Uores, Aquatarium, Banks, Churches, 
>owest Maintenance Fees, Good Fi
nancing, Cheerful Surroundings, No 
tiecreation Fes, No Land Lease Fes.

Come and browse around 
vfeet the owner, Frank Macenas

įklijos tarptautinės tei- 
ofesorius dr. B. Kasias 
reikalais lankėsi Enro

ls renka medžiagą rašo- 
knvgai.

— yiadas Grigaliūnas iš Mar 
quette Parko apylinkės, pratęs
damas prenumeratą, atsiuntė 
penkinę Mašinų fondui. Tos apy 
linkės tautietis užsisakė Nau
jienas 3 mėn. bandomajam lai
kotarpiui, todėl pavardės prašė 
neminėti. Ponia P. Yelich 5š 
Los Angeles, Cal., atsiuntė $4. 
Dėkui visiems.

X“ Pasakyti tiesą šiais laikais 
/ra pats svarbiausias reikalas ir 
jūtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo koi> 
irontacijos, nors dabar daug 
kas nori jvesti madą, kad bei* 
iradarbiavimas su sovietais yr$ 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ...

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas (V'Rįf
IUetavt ĮaiiMninkj 7^ 
r Tl chi4M<o> *
V^ghNORMANĄ 
'GriHkBURŠTEINĄ 

2633826 
(i*tugo«) ir 
677-84S9 

ibi/ (boto)

ais-formonilg >— 83.50; —’ - 4 
Užsakymui su Money orde- 

iu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
lalsted St,'Chicago HL 60608

AUTOMATIC- SCREW MACHINE
Operator for Multiple spindle or B&S
Full or Part Time —

Plus Profit Sharing
A Good Place, to Work

Call 735-0122 ask for Tony Mikus
WESTERN SCREW MACHINE 

PRODUCTS CORP.
4301 S. Knox Ave. Chicago

Matilda Mėlienė iš Bright
on Parko be raginimo pratęsė 
prenumeratą, o savo gerus lin
kėjimus ir pritarimo pareiški
mą atlydėjo $10 auka. Tos apy
linkės tautietis užsisakė Naujie
nas vieneriems metams ir įtei
kė Š'> auką, bet pavardės pra
šė neminėti. Pijus Švelnys at
siuntė S3. Dėkui visiems. Visi 
skaitytojai prašomi remti Nau
jienas ir jas platinti. Visi lie
tuviai kviečiami su jomis susi
pažinti ir užsisakyti. Platinimo 
vajaus proga Naujienos yra siun 
čiamos susipažinimui 2 savai
tes nemokamai.

— Antibolševikinių Tautų 
kongresas bus spalio 22 ir 23 d. 
Sheraton viešbutyje, Chicagoje. 
Jo pirmininku pakviestas dr. 
Kazys Bobelis. Spalio 21 d. ten 
bus spaudos konferencija.

— Pranės ir dr. Broniaus Kas
iu meno galerijoj, 381 No. Main 
St., Ihttson, Pa., surengta me
no paroda, vaizduojanti anglia
kasių gyvenimą paveikslais ir 
skulptūros kūriniais. Ilgametis

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. -

«si

Quarterly
OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

nas
randančių progos aktualiu lai 
ku iškelti Pabaltijo tautų oku 
paviją Amerikos spaudoje. Dis
kusijose dėl 
sutarties, ji? 
Barre Time: 
dėmesį, kad 
paciją Lietuvą 
tijos rusai 
tuose kraštuose, bet vėliau tuo 
nesitenkino ir nesilaikė sutar
čių. Ta proga jis duoda Lietu
vos istorijos laikotarpį, kuria
me lietuviai apsaugojo Europą 
nuo azijatų puolimo.

— Mokslo ir Pramonės mu
ziejaus vadovybė praneša, kad 
kalėdinės programos “Christ
mas Around the- World” prasi
dės gruodžio 1 d. 7:30 vai. vak. 
vengru pasirodymais. Lietuviai. . o t. ,
pasirodys gruodžio 17 d. 7:30' ♦.SP“1“ 23
vai. vak. Ta pal dieną, šeštadie- ">adlcnl- ,4, vaL P- P- Ta“t>n1.'' 
nį, bus švedų, kroatu ir filipi. palalpose M22 So. Kedz.e

. .. T v . i. Avė. įvyks šv. Kazimiero Kapi-nieciu programos. Jos prasidės t ; . _ . . ,o , L . .. . . niu Sklvpų Savininkų Draugu2 vai. popiet. Tautinių grupių . * ................... <, . jos rengiamas 1b metu veiklos ba, registruoti juos j šia klasękalėdinės programas užbaigs J . L 7? . . n L A -i i
lenkai ir Afneamerikieėiai Pa™-™ju»as grąz.nau! tautinesIsesladien.ats nuo 9 vai. ryto iki 
džio 18 d. šiemet į kalėdines 
programas įsijungė latviai ir 
korėjiečiai.

— Illinois College of Podiatric 
Medicine tikrins nemokamai 
kojų ligas savo klinikose. 1001 
No. Dearborn St., spalio 24-28 
d. ir kviečia visus pasinaudoti 
nemokamu apžiūrėjimu visas 5 
dienas nuo 10 ryto iki 6 vai. vak.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 

Amerlkoc Beturiu dlenraičio steigėjus bei Uetuvlttoc «ptudo< pimfi- 
aus ir atliekant bftttnu pareiga* amfinam lietuvybė* iUlkimul akėk 
Mamas Naujienų platinimo fajus.

KAUJIENOS tvirtai stovi tr kovoja Uetuvw !r geverthĮ Ibtrrig Itirrt, 
seidamo* ir nesidėdaxoe i sandėrius k okupantais ar jg įgali©

NAUJIENOS paUfkū Tins Uehrrhj dertokntlM® trupes, bestam UtsSts- 
djas Ir remit rlsq lietarlu beudrnori'os darbus bei tHiIns.

NAUJIENOS atstovauja tyliąja UetuvhĮ dauguma Kais parimettac. retn 
tikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose gird Naujie 
nas vn mada. Lai ta mada tampa Jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu progs 
skelbdama platinimo vijų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviško? 
spaudos pirmūnų pavyzdtlais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jot Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie 
tuviškų reikalų renessoaa.
KMNUOJA: Chlcsgofa Ir Kin»do|t rmtara — $30.00, pvaal mefu — TlCfi®, 

trimi mėn. — 1130, vfonam min. $3.00. JAV vietose metami 
— $26.00, pvsel metų — ?14J0, vienam mėn. — $150. Užsieniui 
te — $31.00 metama. SualpHJnlmu! alunčlami Kavalty eemekamal

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best wey to savejeguiarty!

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

' Pardavimas ir Taisymas . :
2646 WEST 69th STREET

- ■ Tritf.: Republic 7-1941

nas Gustaitis buvo garsiųjų 
ANBO lėktuvų konstruktorius 
ir Lietuvos Karo Aviacijos vir
šininkas, bolševikų nužudytas 
1941 m. spalio d, . >

Plačiau apie gen. inįt A. Gus
taitį buvo rašyta Naujienose 
1968 m. kovo 9, 15, 16, 23 ir 
1969' m. gegužės 17 d. nume
riuose.

Sekmadienį kaip tik sueina 36 
metai nuo taip- daug Lietuvai 
žadėjusio jauno (mirė būdamas 
43 m. amžiaus) generolo ir kon
struktoriaus mirties. Visuomenė 
yra kviečiama šiose trumpose 
iškilmėse dalyvauti ir tuomi, pa
gerbti jo atminimą.

„ _ . Lakūnas

Petras
Springs, Ar) 
viškos spaudos 
bemlradarbis. L 
organizacijų veikėjas, 
įlodamas lietuviškos 
padėti ir nedateklius

-fe? > D t M ■ • I O _ 
62—K M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmačhri automobili® 
Liability apdraudimas ponsinlnkam* 
. KrdpHs

A. LA U RA TT1' S rWi£ 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 
■y..-- mvn ' /.

M. ŠIMKUJ 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
<259 S. Mąptevraod. ToL 254-7458 
Taip pat daromi vartimal, giminių 
^kvietimai, pildomi pllietyMs pra
šymai ir kitokį blankai

222 WEST CERMAK ROAD

Pmtx KjuAXAraau, PrftUmt

BOOTS i Mon.Tue.Fr1.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBORBS SINCE 190S

REIKALINGAS

\ AUTO BODY 
MECHANIKAS ’

Musu dirbtuvė, esanti vakarų 
priemiestyje, yra 

SENAI ĮSTEIGTA IR TURI DAUG 
DARBO.

Jei jūs esate patyręs, mes jums 
kėsime aukščiausią atlyginimą 

duosime daug priedų.

' STATE STREET
j MOTORS
302 E. STATE ST., GENEVA, Illinois 
Kreipkitės asmeniškai arba teiraukitės 

tel. 232-7676

Baizeko muziejuje
Ateinantį sekmadienį, spalių 

16 d., 4:30..vai. p. Balzekd 
Liet. Kultūros muziejui bus 
įteiktas gen. inž. Antano Gus
taičio portretas.-.Portretą įteiks 
jo našlė p. Bronė Gustaitienėj

Ta proga žodį tars pik; Karo-į 
lis Dab Ulevičius ir pik. Antanas! 
Motuzas. Inž, Edmundas Jasiū-i 
nas, yra paruošęs jo gyveninio 
ir jo. sukonstruotų lėktuvų ap-j 
žyalginę.jiarpdą. . . c.,-..', 
' Kaip žinome, gen. inž. Anta-

visai lietuviškai nekalbančiu 
mokinių klasė. Mokyklos vado 
vybė kviečia visus tėvelius ku ■ 
rie pageidautų, kad jų vaikučiai 
geriau pramoktų lietuvių kai-

naw. Tel. 925-2164 po 6 vaL vak.
I — MAtMHuaoa, <3MCa«o^ tu— Fridgy, Oętobgr 14, 1977.

EXP. SUPERVISOR FOR 
SHEAR PUNCH PRESS 
AND POWER BRAKE

EXP. SPERVISOR FOR ASSEMBLY
Immediate openings at our Chicago 
south location. 2 years experience 

or better required.
For information call 487-5100

SPECIALTIES
APPLIANCE CORP. \

5939 SO. LOWE AVE.
Chicago, Ill. 60621

An equal opportunity employer

tradicijas Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. Trumpa progra
ma, pietūs ir pasilinksminimas. 
Visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti. Rezervacijoms kreip-| Gen-Gustaičio pagerbimas 
tis į Balio Brazdžionio prekybą, 
2646 W. 71st St., tel 778-5374.

(Pr.)

Stakauskas, Hot 
, ilgametis lietu- 

darbuotojas ir 
ip pat tautinių 

gerai ži- 
spaudos 
atsiuntė 

Naujienų |>aramai $9. Dėkui už 
auką ir už palankius pareiški
mus.

INSURED
BEST THINGS IN UFE

State Farm LWe Insurance Company

Mutual Federal 
Savings and Loan

WITH REPAYMFN’ 
TO FIT YOUR INCOM!




