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TRUMPAI 1S VISUR

Prezidentas griežtai 
įspėjo Dajaną

JERUZALE, Izraelis.'— Mi-
nisteris Moiše Dajanas labai

langas padėti politiniams (są
žinės) kaliniams Tr prieš kan-

DR. KAZIO BOBELIO PRANEŠIMAS
APIE ’.AMEElKOS Lietuvių Tarybos veiklą išsamų praneši

mą padarė dr.JK. Bobelis. Priminė, kad Altą paskutiniu laikotar- 
piu stengėsi Lietuvos- laisvinimo reikalui panaudoti Helsinkio 
susitarimų muins naudingus punktus. Altą davė to susitarimo 
tikslią interpretaciją.

Tik Helsinkio nuostatų-povei-- 
kyje įvairiose So v.. Sąjungos vie. 
tose atsirado daug disidentų ir 
grupių, kurios reikalauja lais
vės, remiantis’ Helsinkio princi
pais. Altą remiasi 'JAV - paskelb 
ta Helsinkio konferencija, at-_ 
mesdama Maskvos klaidingą 
interpretaciją. Belgrade JAV 
ambasadorius Goldbergas ir ei
lė kitų vakariečių • delegacijų 
ryžtingiau iškėlė žmogaus tei
sių klausimus, o šen. Dole paža-; 
dėjo’ Belgrade iškelti ■ ir tautų'

. laisvės reikalą. -Vakarai lūžima 
daugiau ofenzyvinę kryptį re
miantis Helsinky priimtais _ lais
vės principais.’Turįme pasmerk 
ti' tuos, kurie'Helsinkio konfe
rencijos interpretaciją .skelbia

•tokią, kokią duoda-Maskva mūsų 
skaldymuį.J^ J.-

Tarptautiniame' ■'forume Lie
tuvos padais geresnė, negu buvo 
prieš Helsinkio konferenciją. /.

; . Amerikos, - užsienio ^politiką 
užims pagrindinį vaidmenį. • Li.fr; 
tuvos - atstatyme ir mėsv visi- tu
rime ^panaudoti visas, priemones 'į 
darant įtaką į. JAV valdžios žmo 
nes; kad ryžtingiau. laik-ytųsL 
Lietuvos ..ląisvės-..atžvįlgiu.. Altą 
šia-kryptimi veikė ir -veiks, nes 
čia pats realiausias“kelias .sie
kiant 'Lietuvos •nepriklaušomy- . 
bes.. Be to — privalome turėti 
gerą -ryši su patriotiniu-' bran
duoliu Lietuvoje. , J

šiuo metu Altą sudaro 13 cent 
rinįų lietuvių. organizacijų. Kvie 
eiamos ir kitos organizacijos, jų 
tarpe ir Lietuvių Bendruomenė. 
Altą remia L. Bendruomenės kul 
tūrinį darbą, laukia tokios pat 
paramos Altos politiniam darbui. 
Tik darbų pasidalinimo laikyda 
miesi būsime sėkmingiausi. Tu- A 
rime visi siekti pašalinti Liet. 
Bendruomenės skilimą.

Altą sklandžiai dirba su. Vil
ku. Dėkojo šauliams ir kitiems, 
kurie nuolat remia Altos pastan
gas.'Dabar Altos tikslas — sėk 
ti Belgrado įvykius ir atitinka
mai savo ėjimus koordinūoti. 
Svarbu veikti, kad neįvyktų 
Europos taikos konferencija, kū 
ri pripažintų So v. Sąjungai už
grobtus kraštus.-

Vienas svarbiausių Altos dar
bų šioje kadencijoje — Altos 
liudijimas Helsinkio komisijoje 
Washingtone, kai teko kalbėti, 
visų Baltijos valstybių vardu.

Valstybės departamentas su
rengė net tris politines konfe
rencijas ryšium su Helsinkio 
nutarimais ir jose buvo Alto 
atstovai. Įvyko- sėkmingas Vil
ko ir Altos pasitarimas Clevėlan 
de. Altą prisidėjo rengiant de
monstracijas Washingtone,‘tal
kino renkant parašus dėl N. Sa- 
dūnaitės išlaisvinimo.

GOLDBERGAS SIŪLO ŽMOGAUS TEISĖM*

Giedras, bet vėsus.
Saūlė teka 7:01, leidžiasi 6:11

Dr. Kazys Bobelis

Nobelio premija.. 
dviem airėms

OSLO, Notvegija.—-Amnesty 
International organizacija ir 
moterys šiaurės „ Anglijoje — 
Airijoje Nobelio komiteto ,Nor 
vegijo's .parlamente"apdovano
tos Nobelio premijomis: Amu.

akinimus ir mirties bausmę. 
Abidvi motervs — Bettv Wil
liams, 33, ir Mayread už pas
tangas sutaikinti protestantus 
ir katalikus ir sugrąžinti tai-,rv, 
ką šiaurinėje Airijoje.

Kaip Kinijoje tvarkomi 
L užpuolimai gatvėse
■Pekinas.—Gerai painformuo

tu diplomatų žiniomis, kinie
tis, kurs prieš trejetąsavai-Į 
eią Pekino gatvėse užpuolęs ?? 
p.eįliu.sužeidė vieną ąmerikie-’ 
tį prekybininką, Richardą Tai 

. .. . -
reikalų vedėjai I. Blinstrubienei, 
Altos. įhfprnųr. - vedėjui , kun. MSuU9ik 
PrunskiiH.. Didžiausias v?-' 
sąį JĄV lietuvių^visuomenei, gra 
žiai.-.remiančiai .-Lietuvos,, laisvi
nimo pastangas. . , ' - į . ,.

iKrminihkb pranešimas buvo 
palydėtas gausiais plojimais ir 
visų dalyvių atsistojimu.,

■ * Gęn. sėkr. kiinjA. Stasys pra 
nešė, kad valdyba turėjo 7 posė
džius ir kelis pasitarimus. Gau 
ta. 415. laiškų, išleista raštų ir 
biuletenių' 11,100. Sekretoriatas 
dirba nuoširdžiai, neuždelsia at
sakymų.

Alto raštinėje dirba trys pen
sininkai, kurie Altui nieko ne-. 
kainuoją jiems atlygina darbų 
aprūpinimo įstaiga. Jie — M. Ba 
rienė, St Mankos, J. Ramoška- 
sutvarkė Altos archyvą, knygy
ną. Altos sėkmingo darbo dina
mika — pirm. dr. K. Bobelis su 
kuriuo buvo miela dirbti. Jis 
daug dirba ir Amerikos žinybo
se: gydytojų egzaminavimo 
komis.narys, sveikatos sekreto
riato Washingtone komisijos na 
rys, JAV Energijos komisijos; 
narys.

ALTo Informacijos

Dvylikos minučiy kalboj pasmerkė visas sovietų 
bloko valstvbes dėl pažadų laužymo

BELGRADAS, Jugoslavija. — JAV delegacijos pirminin
kas teisininkas Arthur Goldbergas dvylikos minučių besitęsian
čioje kalboje išdėstė pagrindinius faktus ir pasiūlė Belgrado 
konferencijai pasmerkti visas sovietų bloko valstybes už Hel
sinkio aktų laužymą. Savo kalbos pabaigoje jis pasiūlė Belgra
do konferencijai papildyti Helsinkio aktus, priimant pagrin dinius 
žmogaus teisių nuostatus, priimtus tarptautinse konvencijose.

Goldbergas nustebino visą ko 
misiją tokiais greitais ir faktais 
paremtais kaltinimais ir priemo 
nėmis panašių dalykų išvengti 
ateityje. Atrodo, kad žmogaus 
teisią skyrių nagrinėjanti ico-

griežtai įspėjo Izraelio užsienio misija labai greitai nust’+Ą fak- 
reikalų minister} dėl taikos su 
arabais.: Dąjanas informavo mi- 
nisterius, kad prezidento kalba 
buvusi žiauri. Prezidentas a'škiai 
pasakė, kad Ženevos konferenci
joje reikia .dalyvauti ir pradėti 
pasitarimus; su Palestiniečiais.

Prezidentas! būdamas New
. ■ - - * JĄ ’ ' ' r

New“ Yorkė,! paleido . šešias va-, 
landas su * liradio’ ministerių ir

į Dėkojo visoms Altą sudaran
čioms organizacijoms, skyriams, 
spaudai, radijui už perteikimą 
informacijų-• apie Altos veikly.

LAS VEGAS. — Policija su
gavo 17 metų amžiaus vaikėzą, 
ir perdavė teismui, kurs užpuolė 
ir apiplėšė žmogų su “mirtinu 
pavojingu ginklu” pagalba. Tas 
ginklas buvo to bandito šuo, ču 
rj jis užsiundė prieš einančią 
moterį ir iš jos atėmė krepšely
je turėtus $275. Apkramtytoji 
nuvežta j ligoninę, banditas į ka 
Įėjimą, o keturkojis plėšiškas į 
sunkapius.

sunąikintas. ( Banditą vardas nepąs^ėibtas, Čk.tėT^oįrfd, 
kad 'buvo’ 35° hietif ’ im^uš:i‘z.

‘Tik stebuklas” begalis 
. išgelbėti nuo naujo karo

< Č-’.* •'< - ** • /; . . : . ,

BEIRUTAS.— Sirijos prezi 
dentas. Hafez Assad pareiškė 
Beiruto dienraščiui “An Na- 
har” ,kad...tik. .“stebuklas” bė
gai išgelbėti Artimuosius 
Rytuš nuo naujo arabų ir Iz
raelio karo kataklizmo. Jis gyi 
rė Jungtines Valstybes už jų 
daromas pastangas išsaugoti 
taiką, ir Sirija viską daranti 
taikos labui ir galimas daly
kas, kad pasiseks Įgyvendinti 
taiką, bet tai bus stebuklas”, 
pasakė jis.

Gyvybė žemėje 3.5 bilijonų 
metų amžiaus

WASHINGTON.-^Tau prieš 
pusketvirto bilijono metų pir
moji gyvybės forma buvo,kad 
ir tik individualiu celių for
moje, pasakė Harvardo uni
versiteto paleontologas Elso 
Baghorn, kurs Svazilande, Af 
rikoje, rado suakmenėjusių 
algių įvairiose išsivystymo for
mose 
bet 
tik

Maži'kačiukai per vasarą išauga ir pramoksta patys sau maisto 
susirasti, jeigu šeri šeimininkai ju nenori maitinti.

-'< -r * * ‘* - - * “ -

^ JfRITIKAYO DEGALU PRAMONĘ C
Vyriausybė racionuos degalus, jei kongresas trukdys 

J-- administracijai paupiai juos tvarkyti
WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Jimmy Carter vakar

> **■ ” ‘ *• \ T/ *:• t *’ * w i /

tus ir leido Amerikos- atstovui 
padaryti pagrindinį pasiūlymą, 
šitas klausimas'bus svarstomai, 
bet daug laiko Jam. męgąišins. 
Jis paremtas faktais, žinomais 
ne tik rusams, rumunams, len
kams ir kitiems. Visi Vakarų 
Europos . atstovai, turi pakanka
mai faktų apie sovietu užsispy
rima neduot: leidimo .žmonėms

. labai aštriai- kritikavo. visą Amerikos degalų pramonę ir prizą-, 
dėjo racionuoti degalus., jeigu bus daromos kliūtys kongrese.-Pre
zidentas prašė kongresą .patvirtinti keli.ssvarbius - nuostatus, rei-. 
kalingus taupyti degalus, kad nereikėtų tiek daug degalų įvežti

. iš užsienio. ■ • . '■ ■ .

jos buvo individualios, 
jų “organizmai” susidėjo 

iš Jenos celės.

WASHINGTON. — Gruo
džio 6 d, gresia visuotinas ang
liakasių streikas, jei jiems ne
bus leista sustreikuoti vietinėse 
kasyktose_darbininkų skundų ne 
paisant 
derybos 
vengti.

Washingtone vyksta 
visuotinam streikui iš-

Truputis laisvės 
Kinijoje

Hong Kong.—Kinų kompar
tijos vadovybė paskelbė, kad 
nusikaltimas yra slopinti mok 
slininkų diskusijų laisvę. “Pri-^ rencijos. 
pažindamą Kinijai “amžinąi 
garbę, mokslų ir išradimų sri
tyje”, kompartija pareiškė pra 
plečianti laisves mokslinin-; 
kams ir palengvinanti tyrinė
jimus tikslu pagreitinti kinų 
technologijos gerėjimą.”

Prezidentas žino, kad galin-l ■ ~~ ■ —
gos degalų bendrovės daro dide- Maskva bando gerintis

Kinijos komunistams
•MASKVĄ (dpa). Sovietų va

deivos gavo gerą progą'dar kar
tą pasipiršti Kinijos komunis
tams Kinijos kaip liaudies res
publikos paskelbimo 2S metų 
sukakties proga.

Sovietų aukščEausios tarybos 
prezidiumo ir ministerių kabi
neto sveikinimo telegramoje Ki
nijai pasakyta:

Sovietų ir kinų tarpvalstybi
nių santykių raida yra pagrįsta 
lygybės, suverenumo ir teritori
jų neliečiamybės, nesikišimo į 
kitų reikalus, abišalio prisiža- 
dėjimo nevartoti ir negrąsinti jė 
ga atitinka mūsų abiejų valsty
bių gyventojų viltis”... Bet ni
šų komunistų kompartijos orga
nas “Pravda tuo pačiu metu už
metė Kinijos vadovybei, esą ji 
dar tebesilaiko -pirmyn maršavi 
mo ir didžiosios galybės ambici 
jų ir antisovietizmo kurso”, o 
Kinijos užsienių reikalų minis- 
terio kalbą pavadino “niekšybės 
ir insinuacijos rekordu”.

lės itakos i kongresą, kuris ne- 
leidžia administracijai taupiau į 
tvarkyti krašto ūkio.

Prezidentas nenori, bet jis tu
rės prašyti kongresą ištirti di
deliu bendrovių šiais sunkiais 
laikais padarytą pelną.

Kongreso atstovai 
susidomėjo kalba

Kongreso atstovai labai 
domėjo prezidento padarytomis 
pastabomis apie degalų pramo
nės daromą pelną ir bandymą 
pakenkti pravesti reikalingas 
reformas.

’ Prezidentas žino, kad degalų 
pirkliai nenori įvesti racionavi- 
mo, bet kitos, išeities nebus, jei
gu kongresas nepriims preziden
to paruoštų patvarkymų.

I

Prezidentas Carter tiki į lais- 
< vos prekybos principus, bet pre 
kiauti galima laisvai tiktai tuo 
atveju, jei rinka laisvai nusta
to kainas. Reikalai pasikeičia, 
jeigu kainos iš anksto nus- 

. tatomos, ir nėra laisvos konku-

susi-

Iš Chicagos banko 
dingo milijonas

CHICAGA. — Vakar pra-: 
nešta, kad iš Chicagos First Na 
lional banko požeminio saugių 

Ivaultų dingo visas milijonas do-

Buvęs policijos vados 
persisamdė Baily firmai

Tik Šiomis dienomis pasitrau
kęs iš tarnybos kaip Chicago* 
policijos superintendentas Ja-.

mes M. Rochford pasisakė perei
nąs privatų biznį. Paskelbta, kad' 
jis pakviestas ekzekutyvu Baily 
Manufaktūros kompanijos tar
nybon. Ta kompanija yra di
džiausia pasaulyje žaidimo ir 
gembleriavimo reikmenų garny-1 lerių. Banko tarnautojai svarstė 
bos įmonė. Paklaustas kaip jau
čiasi iš policijos tarnybos persi
kėlęs į gemblerių sferą, atsakė 
neturįs jokių skrupulų pareida
mas į gembleriavimo reikmenų

privalės nusileisti-Dajahas pra
džioje spyrėsi, bet—'vėliau Jis 
sutiko- su ‘ visais prezidento i nu
rodymais 'ir paruošė' ? Ženevos 
konferencijos' eigos- ’projektą. 
Prezidentas nenorėjo', kad Izrae
lio ir arabų valstybių konfliktas 
ilgai tęstųsi. .

Prezidentas pasakė, kad taika 
Artimuose Rytuose labai reika
linga, _ laika kad nekiltą karas i 
kitose srityse. Pagal prezidento-’kia šitokią taktiką. Panašiai far 
patvarkymus ir pagal Dajanoj žomas išvažiavimas Rumu-nijo- 
planą vyks Ženevos konferenci
ja. Joje dalyvaus palestinie
čiai, bet ne būtinai iš Arafato 
vadovaujamos karingos grupės.

- ■' 5.^. •

Helsinkyje sovietą valdžia bu 
vo pasižadėjusi ’ panaikinti varž
tus sovietų piliečių' emigracijai, 
bet tų varžtų neatleido. Be 3o, 
vien už prašymą išvažiuoti ."so 
vietų valdžia, imasi griežtų prie 
monių prieš norinčius išvažiuoti. 
Pirmon eilėn juos atleidžia;aš 
darbo, tardo, klausinį a ė kitus 
baudžia. Laisvasis pasaulis snįer

je, Jugoslavijoje, Lenkijoje, ir 
kituose komunistų valdomuose 
kraštuose;

Erdviu autobusas 
išlaikė egzaminus

Edwards Aviacijos Bazė, Ca
lif. Ligšiol JAV astronautai 
grįždami iš erdvių ar mėnulio 
nusileisdavo į jūras. Dabar iš
bandomi nusileidimai ant sausu 
mos. Jau trys bandymai padary 
ti ir sėkmingai nusileido išdžiū
vusio ežero dugne, šis, trečiasis 
buvo žymiai sunkesnis negu pir 
mieji dm “Specialus erdvėlaivis 
Enterprise, pavadintas .Space- 
chuttle (nuvežantis ir parvežan
tis vežimas), be jokios savo jė
gos didžiuliu Boeing 747 nulaki
namas-} erdviu aukštybes ir pa 
leidžiamas sklęsdamas leidžiasi 
— krenta žemėn, pamėgdžioiant 
iš mėnulio grįžtančius astronau
tus kapsulėje. Praeitą savaitę 
trečiadieni erdvės “autobuse” 
Enterprise buvo iškelti du lakū- 
nai-astronautai Joe Engle, 45, 
ir Richard Truly, 39, ir 250 my
lių per valandą greičiu tvarkin
gai nutūpė žemėn sausame eže
ro dugne.

Šio spalio 26 d. bus ketvirtas 
skridimas, toks kaip ir praaitą 
trečiadienį nusileis nebe sausa
me ežero dugne, o aerodrome ant 
9.000 pėdų ilgumo įsibėgėjimo 

i kelio.

Sovietų valdžia pasižadėjo pa
lengvinti susisiekimą tarp lais
vojo pasaulio ir komunistų val
domų kraštų, bet iki šio meto 
šioje srityje ji nieko nepadarė. 
Jau kelintas dešimtmetis sovie
tu valdžia laužo nagrindinius tar 
plautinius Pašto principu^ Ji 
cecūruoja lašikus, kitų visai 
nepraleidžia. Kur dingo Helsin
kyje padaryti pažadai ‘leisti ka
ro metu atskirtoms šeimoms su 
sižinoti ir leisti jiems susijurtg 
ti”. Sovietų valdžia draudžia Rų 
sijoje besimokinantiems moks 
leiviams gauti Amerikoj plačiai 
skaitoma ir naujausias žinias 
skelbiantį National Geographic 
Magazine.

reikalą ir negali suprasti, kaip
tas atsarginis milijonas dolerių
galėjo prapulti. „ J

Banko apačioje yra daug vaulj
tų, bet įėjimas yra labai stropiai‘cialistai tyrinėja milijono ctingi-
kon traliuojamas. Bankks ir spo mą. ,k

Sovietu atstovas negalėjo 
nanei Ji Goldbergo iškeltų faktų, 
bet jis stengėsi visą klausimą 
nukelti j kitus skyrius. Jis net 
pradėjo kalbėti apie atominių 
bombų uždraudimą, nes jos taip 
pat naikinančios pagrindines 
žmogaus teises. Sovietų diploma 
tai yra surinkę daug medžiagos 
apie amerikiečių nenorą parduo
ti rusams įvairių naujų gami
nių ir duoti jiems kreditų. Tai 
esąs Helsinkio aktų laužymas. 
Bet Goldbergo pasiūlymas pas
merkti sovietų bloką rusus išti 
ko visai neparuošusius. Jie ne
sitikėjo, kad Goldbergas tokį da 
lyką pasiūlys. Rusams labiausiai 
nepatinka, ktd toks pasiūlymas 
gali būti priimtas.

Li.fr


S|MMj»dlnannG icyraiq suimty ir okupanto iš Lietuvos 
1?41 metai* iiveŠty policininkų

{Tęsinys)-

. KL Kraujeli* Ka4>*, *■ Jano
2$.- polic. Sakiai — Panęvėžy*.

53. Kučinską* Stepai, 38 m.
pslie. Šiauliai.

|4. Kumeliauskąs Mikas, s.
Anupro, 41, palic. Vilniškiai—i

55. Kumpinąs Gabrys, s. Juo 
zo 43 m. Molėtai — Utena.

56. Kunigėlis Jurgis, s, Ado
mo 40 m. polic. Dramcenąi — 
Utena.

57- Kutka Nik ėdimas, s. Jur
gio 1912 polic. Pervazininkąi—

Vinco 41 m. polic. Panevėžys, J
67. Mackevičius Mikas, s. Mi

ko 1909. polic. Kaunas.
68- Maliukevičius Alekeąs, s.

Juozų 27 m. palic. Kaunas.
69. Marciukevičius Feliksas,

! s. Simono 1905 polic. Šilalė —j 
Tauragė.

70. Masauskas Aleksandras, 
38 m. polic. Utena.

71. Maslauskas Aleksandras, 
38 m. polic. Utena.

i 72. Mateika Stasys^. s. Vinco
45. polic. Vilnius. - -
73. Matonis • Stasys, s. Kazio

40 m. polic. Seirijai — Alytus.
74. Meigys Klemensas, s, Sil

vestro 1904 polic. Motiejūnai — 
Vilnius.

75. Meškevičius Vincas, s. Juo 
zo 1905 polic. Kybartai.

76. Mickevičius polic. Kybar- 
; tai — Vilkaviškis.
j 77. Misiukevičius Andrius, 45

#8. Lapinskas Juozas, s. 
Juozo 1888 polic. Virbalis — Vii 
kariški*.

S3, Uaucju*. Jopaą, », Povilų
33 m. polic. Kileniš^iai— Ute
na.

6Qf Lę*nikas Jokūbas, s. Liu^m. polic. valdininkas, Kaunas.
do.\40-m. polic.-šyenčionys. ‘ 

. į61. Lezota Julius, 43‘m. polic. 
Ignalina*. ■
■č :į^-. - Lopetą,Justinas, s. Kaja-

JteWkia. 4 <
83. Peeiauskas Stasys, s. Fra- 

Uo 37 m. polic, Joniški -= Sau
liai.

84- Packevičius Juozas, s. Jo
no 25 m. polic. Šančiai — Kau-

85. Piosek — Baltramiejūnas, 
43 m. polįc. Vilnius.

oi. Pivnickas Vladas, s, Pęt- 
ro 1911. polic, Vilnius.

8 i. I\.aykiiskis Stasys, s. Sta 
siu 38 m. polic. Vilnius.

88. Puskariovas Povilas, s. Jo 
no 1892 polio. Kretinga.

89. Kadiševskis Josef, s. Zbig 
niaus 51 m. buvęs polic. Vilnių.

90. šalamonas Juozas/ s. An
tano 1907 polic. Kaunas.

91. šarauskas Bronius, s. An
tano 46 m. Seredžius — Kau
nas, Nuovados V-kas.

92. Steiblys Vytautas, s. Jono
44 polic. AntašyintA— Švenčio
nys. ’ ’ .

93. Steponėnas Kostas, s, Ma
to 54 m. polic. Telšiai.

94. Stockus Petras, s. Jone 35 
m. polic. Alytus.78. Naudžiūnas Pranas, s. Si

mono 46 m. Polic. Kaišedorys— 
Trakai. ■

70. Nievierovskis Mečys, s. j - - •, į:• - -
Juliaus 30 m. polic. Vilnius. j , * •= v ..

Lozoraitis Kazys, s. Jono į * * . Vrbanavicius- Balys, poh.
1906, polię. Baltrušiai — Šakia.i J 80. Ostapko Julius, s. And-1 cininl£as’ Kaunas.

64. Lukoševičius Juozas, 58 m. riaus 47 m. polic. Vilnius.
poliĄ. Zarasai.

65. Lukoševičius

į 95 Tomkevičius., Jokūbas, 41 
I m polic. Bortiškiai' Zarasai.

jMaf.

97. Vardinskas Silvestras, š. 
Jono 41 m. Vilkininkai.

98. Venclauskas Zenonas, 44

81. Pakalniškis Antanas, s.
Kostas, s. Vlado 29 m. polic. Laukininkai

M0i*jąu« 1895. polic. Zarasai. —Rokiškis. , ___— ...... T ..
82. Pakalniškis Vladas, s. VIa j polic. Vilnius.

Macijauskas Juozas, s.jdo 34 m. polic. Laukininkai —I 99.- Werkelis Kostas, s. Pra-

PER ANNUM 
•ii -' 4 . , U ?. i , I ’

: certificates
$5000 or,- 4 ye'aZ mhu™

< / - -Acsr■ -fčA VI

* j?

IWII LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAII

i

Y,

Laivai Klaipėdos uoste

no, 40 polic. Linkuva Šiau
liai. -

100. Voitas Paulius, s. Pau
liaus 34 m. polic. Vdnius.

101. Vondelkovskis Stepas, s.
Luięįjojip, 1899 poįįc. Vilnius.

102. Vozniekas Eduardas 40 
m. polic. Vilnius.

193. Zavistauskas Savinas 35 
‘m. policininkas, Vilnius.

J. T.

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Tala1^
(Tęsinys)

Ryšium su tuo pareiškimu Lietuvos Komunistų Par
tijos centro komitetas pareiškia: tas pareiškimas yra ga
na prieštaringas: socialistai revoliucionieriai sakosi nuo 
širdžiai nori imtis kūrybinio darbo, pripažįsta milžiniš
kus SSSR ir Raudonosios Armijos nuopelnus viso pasau
lio darbo žmonėms, o visdėlto nė pusės žodžio nepasako 
apie tai, kad ligi šiol jie nesivaržydami puldavo SSSR ir 
Raudonąją Armiją, kad ligi šiol jie kovojo prieš darbo 
žmones, prieš tą pačią liaudį, kurią šiandien žada remti, . 
kad ligi šiol ji ėjo išvien su trockistais ir paskutinius ke
lius metus dirbo ranka rankon su jais, štai kas neleidžia 
tikėti jų pareiškimo nuoširdumui. > - -

Lietuvos Kooperatyvų Centro pareiškimas
IŠRAŠAS IŠ: “Rytinis Lietuvos Aidas’.’ Nr.,29Q- 
5499/1940/XV. m. Penktadienis, birželio mėn.

ADOLFAS TAUTAVIČIUS Kooperatyvų Centrai ištikimi Liaudies vyriausybei -
KAUNAS, VI 20. Elta. Birželio 19 d.. 11 vai,,, pas 

publikos prezidentą lankėsi kooperatinių ir’visuomeni-■ 
nių sąjungų ir bendrovių atstovai ir perdavė kooperati
nės visuomenės — centro sąjungų ir provincijos koope
ratyvų ir kooperatininkų vardu nuoširdžiausius sveiki
nimus naujai vyriausybei. Pasižadėjo visomis jėgomis 
naują vyriausybę remti it jai padėti. Linkėjo-kuo sekmin 
giausios darbuotės visų piūsų krašto žmonių gerovei.

Ta pati delegacija 11,30 vai. sveikino žemės ūkio mi- 
-nistrą. ' ■■ , ' ' • ■ . -■

Delegaciją sudarė; ^įdetūkio” — pirmininkas Dr 
J. Toliušis, Kooperatyvų Tarybos ir “Pienocentro” — J.. 
G-lemža, “Maisto” — agr. Talat-Kelpšą, “Lino” Dr. J 
Krikščiūnas, Žemės Bauko — K. Radusis, Kooperacijos 
Banko — V. Kyieską, “Spaudos, Fondo” — B, Žygelis;,' 
•‘Paramos’’ Ja P^ęąlk^ Ekonominės Karių Bendrovės 
— mjr.i Baršauskas, .Ąke. Bendrovės “Kooperaciją” J--. 
Vilkaitis, “Lietuvos Baltijos Į^ydo” .^ ipž. Rpkląįtis^ ir 
Grudzinskas, Ake? Bendrovės-“Vąlgi^’W^ąg^- &r^ą^vir;. 
Čius ir Akc. Bendrovės “Sodybą’-' ^ agF^dTs.Stązdasl^ū-Ę.

‘TiaudiesSeimo’’'‘rinkimai” r
' IŠRAŠAS MBK? :Sta>i®SaliMfta
i- • ':-Šėpos6,įsU;

? -37 iv aejtrjw .isms#
Liepos 14 d. bus Liatięlies

Ministrų tarybos sios dienos nuCan^ag< ^(-^? .
Kaunąs. Eltą. Liaudies vyriausybe,’ šusikūriiši'. ipo- 

smetoninio rėžimo žlugimo, per neilgą laiką saw'tnirimp 
jau Įgyvendino visą eilę neatidėliotinų irpįĮmąėinųiprie- 
mopių politiniam šalies gyvenimui gydyti^-vergystes, pan-, 
čiąms sutraukyti, kuriais buvo sukaustytą ir - pavergta 
Lietuvos Respublikos darbo liaudis. Dabar vyriausybė 
prisiartino prie nemažesnės svarbos uždavinių‘-^ toli
mesnį šalies gyvenimą reorganizuoti visose jo - srityse. 
Tačiau, prieš ką nors pradedama, liaudies vyriausybė no
ri duoti tautai atskaitą už nuveiktus darbus, ji nori, po 
to, išklausyti tikrosios mūsų šalies liaudies valios ir jos 
pageidavimų, kad galėtų, pasiremdama liaudies Įnjęiąty- 
va ir parama, tęsti savo darbą, nukreiptą į taikingo ir 
laimingo mūsų tėvynės gyvenimo sukūrimą.

Tautininkų plutokratijos vyriausybė, diktatoriškas 
režimas, kuris tarnavo tik mažos žmonių klikos pratur
tėjimo tikslams, bijojo liaudies atstovybės. Todėl ji ar.ne-, 
sušaukė Seimo daugiau kaip 10 metų laikotarpyje,- o pas- ; 
kui išdirbo tokį rinkimų įstatymą, iš kurio buvo-'išmestu 
visi punktai, nors menkiausiai priminę Seimo deinąktą-'f 
tizmą ir teikę jam tikros teisės. ■

.Liaudies vyriausybė laiko būtinu dalyku taip 'per-.. 
dirbti rinkimų įstatymą, kad seimas priartėtų?priėpfiąu- 
dies, kad jis pasidarytų tikrai nemokratinis ir; išreikštų 
mūsų šalies darbo žmonių valią. •

Būdama tvirtai pasiryžusi ir nesvyruojamai’geisda
ma savo valstybinį darbą kurti glaudžiame ryšyje su 
liaudimi, Ministerių Tarybą nutarė: G " L l

, ■ • p-.-, -

1. Įvykdyti naujo Liaudies Seimo rinkimus. .Jū-
2. Atsižvelgdama į neatidėliotinus valstybės užda

vinius, rinkimus į Liaudies Seimą, nustatė 1940 m. liepos 
mėn. 14 dieną. • ‘

3. Patvirtinti pridedamą Liaudies Seimo rinkimų įs
tatymą. ...

4. Patvirtinti vyriausiąją rinkimų komisiją. šio 
sąstato:

Niunka Vladas -
Domaševičius Kęstutis — pirthininko pa 

tojas, ...

■; . W (Tęsinys)

Pilyje ciaręst-nejauku, čia, iki šiol. 1399 m. jie ima persta-
3 Kur-.tyti Klaipėdos pilį. Darbai suin 

šo vyskupas if kapitulos nariai, tensyvėjo nuo 1401 m. Į Klaipė- 
Pagąlįan 1298 m. pugpiūčio 16 dą buvo gabenamos statybinės 
d. jjė iš yjy> yjtgįąakė savo da- medžiagos, siunčiami darbinin- 
lies Klaipėdos pilyje, Ji tapo tik kai ir įvairūs specialistai. Tuo 
kalavijuočių Įmc^vybe. tarpu žemajčiai stengėsi šiuos

Tačiau iy yięfžfyns kalavijuo- darbus sustabdyti. 1402 m. ge- 
čiams nę geriau ąfikėsi. Išliko.gūžės 25 d. jie vėl puolė Klaipė- 
žinia, kad 1S23 -Hi, kovo 14 d. I dą, sudegino atsistatantį mies- 
lietųviąį . staigaKlaipėdą ■ tą, sunaikino statybines me- 
sudegixĮp-viąas'jo^spdybas, prie džiagas, pastatytą vandens ma- 
piiięs buvojus laivus ir plaus- ’ lūną, bet pačią pilį įgula apgy- 
tUs beLiriS'M- Wlinkėse pas- įnė. - , J .
tatytaą pilaitės.' Tariu u pilies Po šio puolimo Kdaipėdos pilies 
nepaėmė, Netrukus po šio puo-. perstatymo darbai vėl buvo tę- 
lihio =4 1328 m< kalavijuočiai siami. Čia gabenamos plytos, 
Klaipėdą, kartu -ąu jos komtūri ‘ "■*- 1 1'~~ -i-i-i
jai priskirtomis žemėmis atida
vė kryžiuočiams, ‘ o 1392 m. ir 
Kuršo vyskupas -atsisakė savo 
įeisiu Klaipėdos komtūrijos že- 
įnėše. ■" -T9- . , ■ •
Į Neturime jokių duomenų apie 
kryžiuočių statybas ■ Klaipėdoje 
JįĮV a*. Tačiau galope spėti, kad 
apie * nj. mūro siena
apsuptame kieme i jie išmūrijo 
konvento tipo pastatz. Šį spėji
mą galime paremti tik dviem 
faktais. '

Pirma, tai .buvo intensyvaus 
tokių pilių statymo laikotarpis. 
Antra, 1968 m. rudenį šiaurinė
je pilies teritorijos dalyje ap
tikti konvento šįaūrinįp korpu
so 2,1 m storio sienos .likučiai. 
Tokios palyginti plonos . sienos 
būdingos daugiau XIV ą. .pirma 
jai pusei ir viduriui.

Kryžiuočių pilis Klaipėdoje ir 
toliau buvo puolama. Išliko ži
nios tik apie smarkiausius to-i 
kius puolimus, Antai 1379 m. 
gegužės 22—29 d. lietuviai su
degino ne tik Klipėdos sodybas, 
bet ir pačią pilį. Matyt, kryžiuo
čiai ją greitai atstatė; nes 1393 
m. ji vėl būvi puolama. Tada 
žemaičiai vėl sudegino pradėtas 
statyti medines miesto sienas ir 
bokštus, patį miestą,' sunaikino 
statybines medžiagas, puolė pi
lį. Pilyje tris kartus buvo kk 
lęs gaisras, bet įgulai .pasisekė 
jį užgestinti ir pilį -apginti.

Išaugus karinei technikai ir 
ordino galiai, Klaipėdos pilis kry 
žiuočiams pasirodė per silpna. 
Stengdamiesi galutiniai paverg 
ti žemaičius, XIV a/gale jie sta 
to galingą ir modernią Ragai
nės polį, kurios mūrai tebestovi

vis rečiau apsistodavo

tarpu žemajčiai stengėsi šiuos
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kalkės, lentos, vinys, plukdomi 
akmenys. Paskelbtais duomeni
mis vien 1403 m. Į Klaipėdą bu
vo atvežta 443 000 plytų, nema
žas kiekis kalkių iš Gotlando 
ir kt. kalkakmenis langų ir du
rti angoms mūryti gabenamas iš 
Kuršo ir Sarembs salos. Vėl čia 
siunčiąmi darbininkai^ mūrinin
kai,1 dailidės,' akmentašiai! Dar
bai tęsėsi iki 1409 m. Šalia pers 
tatytos .pilies buvo statomi ūki
niai pastatai — tvartai, plytinė, 
daržinės, atstatytas vandens ma 
lūnas. Baigiamus statybos dar
bus 1408 m. ir 1409 m. pavasa
ry apžiūrėjo pats kryžiuočių or
dino didysis magistras Ulrichas 
von Jungingenas su žymiausiu 
to ineto ordino pilių architektu 
Felenšteinu. Miesto teritorija 
vėl buvo tveriama medine siena, 
statomi 6 bokštąi.

1409 m. vasarą sukilę žemai
čiai vėl puolė Klaipėdą, sudegi
no miestą ir pilies ūkinius pas
tatus, buvusius už jos sienų, bet 
pilis liko nepaimta. Kryžįuočių 
pralaimėjimas Žalgirio mūšyje, 
ir Ordino galios smukimas lai
kinai sustabdė Klaipėdos staty
bas. Pilis kurį laiką stovėjo ga
na apleista. 1424 m. Klaipėdą 
aplankęs Ordino maršalas teigė, 
jeg griovys apie pilį ir miestą 
yra tiek užslinkęs, kad jį esą 
galima pereiti ‘‘kojų nesušla
pus”.

(Bus daugiau)

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

0* — " ' z i - .i . ■
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ALEKSANDRAS VANAGAS

KUR GYVENTA PRABALTU
‘ ' (Tęsinys)

- ' - ” . - • VC’ * • - -

Bettq,;K. Tumvaldo straipsny 
ję yra daug abejotinų, nemoty-. 
vųotų arba aiškiai netikslių gre 
tinimų. Pavyzdžiui, yardo Jihla- 
vą (K. Turnvaldo.jis pateiktas

turi dabartiniams baltams bū 
dingų dialektinių ypatibių (pvz., ; 
c vietoj k’, panašiai kaip latvių 
kalboje, ir kt.). Tačiau, nežiū
rint daugelio įdomių paralelių, 
didelė dalis H. Salio sugretini
mų kelia abejonių. Pastaruoju 
metu H. šalis kitų toponimistų, 
ypač vokiečių, yra gana dažnai 
ir griežtai kritikuojamas.

b H. šabo iškeltą hipotezę apie 
baltiškos kilmės vietovardžius 
Vokietijoje savo teorijai panau

be lokalizacijos) gretinimas su 
lat, Jelgava yra nesusipratimas, 
nes lątyių Jelgava yra sųomių- 
ugrų ..kįįnės;fiš jelgab, “mies
tas”. Įčėkęslpyąkljos sostinės var 
das Praha, negalėjo kilti iš liet. , 
pragaras; Praha paprastai kildi- x ... > , t7.x : <,'.^,7, . .y, dojo tarybinis kalbininkas v.narna iš praziti “degimas, išde- irr,J - , ... ...Toporovas, kuris intensyviai pro 

papuoja idėją, kad slavų kalbos 
susiformavo iš periferinių baltų 
dialektų. Jo nuomone, H. žalio 
baltiškais laikomi Vokietijos vie
tovardžiai yra labai seni, dar iš 
tų laikų, kai protobaltų ir protos 
lavų kalbos mažai tesiskyrė, t. 
y., kai klausimas, baltiškas ar sla 
____ yra vietovardis, būtų ne
korektiškas. '

šiaip ar taip baltiškų vietovar 
džių egzistavimas i vakarus nuo 
Vislos yra labai problematiškas, 
todėl daryti kokias griežtesnes 
išvadas dar per anksti. .

Galimas daiktas, kad vienas 
kitas baltiškas vietovardis gali 
pasitaikyti ir gana toli į pietva
karius nuo šių dienų Lietuvos 
(žr. “M. ir g.”, 1965, Nr. 5, p. 
28—29), tačiau tai yra paly
ginti vėlesnių laikų -rezultatas, 
■kai prabaltai jau ne tik buvo 
susiformavę j visiškai savaran
kišką etnini vienetą, bet ir turė
jo aiškių- baltų dialektinio pa
siskirstymo požymių.

namą iš. pražiti". “degimas, išde
gęs. njiškas’”. .Nepatikimas yra 
Ptolomėjaus: .minimo vardo Ka- 
lisia (lenk.’ Kalisz — miestas Poz 
nahės '.srityje, -į pietryčius nuo 
Poznanės). sfej'įmąs' su pr.-kalis 
‘.‘kalvis” ir', net'su rus Kaluga 
(šis vardas greičiausiai yra ki
lęs iŠ rūskaluga “bala”) Tiesą 
sakant," bemaž visi K. Turnval-Iy'.’*dl 
do sugretinimai yra be didesnės V1!> as 
analizės', daugiur be detalesnės 
lokalizacijos, bę literatūros nu
rodymo, mažai- težiūrėta foneti
nių dėsnių, todėl dabar būtų ne
lengvai pasakyti', kas jo straips
nyje Lyra tikrai patikima, rieabe 
jotina.'.Tąi, ąišįk.u( matė ir. leidi
nio i “ Arheologi j a ir - et nograf i- 
j a” sudalytoj ai, įdėj ę paaiškina
mąsias pastabas prie K. Turnyal 
do straipsnio, ir pabrėžė,- kad 
straipsnis spausdinamas . disku
sine • tvarka.. '/Paaiškinamosiose 
pastabose taip pat yra nurody
ta nemaža netikslumų ir pa
reiškia įvairių abejonių. Todėl 
K. Turnvaldo straipsnis jokiu 
būdu negali būti pamatas iš es
mės naujai ir labai revoliucin
gai teorijai- apie baltus centri
nėje Europoje. i'-l 'JAI

Įsidėmetma, -kad bemaž visi 
kiti autoriai,.'radę naujų baltų 
— 'Balkanų pusiasalio arba bal- 
tų-lotyhų- kalbų 7 paralelių (H. 
Kraje,'. V. -Toporovas,iyi /Pižanis-, 
ir kt.), laikė jas kilus ne iš tos; 
pačios kalbos-, o~ tik aiškiais ge- 
hėtini^sjfiendruinais. N^akan- 
kafnaV pagrįštaą dėjimą žirgu” 
(nud; genetiškai -bendrų izolosų 
prie teritorinio bendrumo) gali: 
iha datyti tik-rne iki. galo ąšigili- 
riūs į-i^biėsnoš .sudėtingumą ir 
tolim.ds7iH«eitiesY situaciją.

Vasario 16-sios gimnazija iš parko pusės

kad
je lh^^eį^x^^u<rc^Gsi,»ne-' 
reali.^^m^u^et^ardžiu.-. arė- 
alo:pi&į^vžįkarųif^bsLyrĮąTbnT 
j^esV^^^^^Bre^s,-'Būgas,'.

< ^Bandymai 
ieškoti? balti^is'Mniės'Vanden-,
-Tr • * - "v* v- - 4 ’ - '’ * ' ' •
vąrdžĮŲĮirkitŲjyietęvardžiŲ-.į pie, 
tųs- irryakarustnuoi- šios ribos

o nuteistieji baudžiami. Yra;kas važiuoti atgal. Gaila kad 
baisių įrankių. - ... į taip trumpai buvome Rothenbur

šalia kriminalistinio muzie- ge. Aš įgyju tviitą pasiryžirną 
jaus yra šverito Jono bažnyčia. ■ šį mieste’į kada nors dar kartą 
Ją aplankę, einame toliau Į mies aplankyti ilgesniam laikui.
to cantrą — Į turgavietę. Prie 
jos yra rotušė ,ir pastatas, ku
riame 1631 metais įvyko drama 
ti.škas atsitikimas. Per Trisde
šimties metų karą generolas Til 
ly buvo užėmęs Rothenburgą ir 
norėjo jį sunaikinti kaip ir vi
sus kitus miestu, kuriuos jis už
ėmė. I abai prašomas pasigailė- , 
ti, jis Įsakė burmistrui Nuschui važiuojame

(■'ri/dami sustojame dar I.an 
genberge. čia yra įdomi pilis , 
su pilies muziejumi. Pilis yra' 
baroko stiliaus. Salia pilies yrą~ 
autom j’.'ilią muziejus.' Jame gji 
Įima m tvti Įvaii iausio amžiaus^ 
automobilių.

iš 1 angenbergo autostrada 
namo ir trumpai 

išgerti 3 14 litrų vyno taurę prieš vakarienę pasiekiame, pa- 
vienu pakėlimu. Nuschas per 10 vargę bet labai patenkinti, Ro-’■ 
minučių įveikė vyną, ir taip muvą — Vasario 16 gimnaziją. ,- 
miestas išliko nesudegintas. Bur 
mistras Nuschas po savo heroiš- 
ko žygio miegojo tris dienas, o 
pabudęs dar sveikai gyveno 23 
metus ir mirė, sulaukęs 80 me- 

Vasario 16 gimnazijos evangeli “rezidencijų gatve”, o toliau vad. j ^U- 
kų mokinių ekskursija “ J‘ 

1977 m. rugsėjo mėn. 25 d.) 
įvyko Vasario 16 gimnazijos 
evangelikų mokinių ekskursija 
kurią, kaip ir kasmet, suorgani
zavo ir pravedė kunigas Fr. Skė 
rys.

Anksti rytą 7.00 vai. iškeliau
jame moderniu autobusu iš Ro
muvos kiemo. Pirma vieta, kur 
bus sustojama, taip praneša kun. 
Fr. Skėrys,^-bus Amorbachas. 
Per Weinheimą, Fuerthą im 
Odenwald ir Michelstadtą, per 
Odenwaldo miškus ir kalnus, va 
žiuojame minėto miesto link. Ir 
štai jau Amorbachas.

Amorbachas yra žymus savo 
buvusiu benediktinų vienuolynu, 
kuris buvo Įkurtas aštuntame 

•Į šimtmetyje. Jo bažnyčia yra ba 
1 rokinio stiliaus. Ji laikoma dėl 
sieninių ir lubinių paveikslų vie 
na gražiausių visoje Vokietijo
je.. Bažnyčioje matome ir baro
ko vargonus, statytus 18 šimt 
metyje. Vienuolyne Įdomu yra 
Žalioji salė,; biblioteka ir kuni
gaikščių Leiningenų rinkiniai. ■ 
Po. reformacijos vienuolyną ir 

atsirado prekybininkų lietuvių, i bažnyčią perėmė evangelikai. 
—' * _ _■ ' *-*- ta *■'*! * ta* f *-A A ' K -. > J >

ocius,j “Gyvosios lietuvybės griovėjai”, vienuolyno yra kita labai - gra- 
pakvisdamas susirinkimui pir-'i pardavinėjo savo prekybos įstai- 
mininkauti St. Paulauską ir se- gose. , • _ ,.

Petras Veršelis

Toliau buvo padalinta mūsų, 
organizacijoms pašalpos — 
Altui, yiikui, Ralfui ir kt. apie 
$300.

Toliau iškilo klausimas dėl 
klubo kapeliono. Per 20 metų 
savo veiklos klubas turėjo ka
pelioną iš Jėzuitų tarpo ir me
tinės tradicinės pamaldos atlik
davo Jėzų tų koplyčioje. Pasku
tinis kapelionas a. a. K. Peėkys, 
S. J. buvo labai tolerantingas ku 
nigas. Jam mirus teko, visų pa
geidavimu rinkti naują kapelio
ną. Visais balsais buvo išrink
tas Marquette parko bažnyčios 
kanauninkas Vaclovas Zaka
rauskas. Tuo būdu buvo atsi- 
palaidota nuo Jėzuitų. Tenka 
sveikinti krivulėnų nusistatymą 
ir taip pat kan. V. Zakarausko 
išrinkimo proga. Su dideliu ap
gailestavimu reikia priminti, 
kad Jėzuitai, kaip ir Marijonai 
susikompromitavo, platindami > 
pakšvilĮ, rodydami ' bolševikų į 
filmas, platindami pornografi
nę knygą “Sauja Skatikų”, kun.

1 A. Tamašaičio kalba per radi- 
Ijo. Labai gaila tų kunigų, ku-

LAIŠKAS IŠ VASARIO 16 GIMNAZIJOS
“romantine gatve” iki Creglin- 

Igeno. Tenai apie 2 km nuo mies 
telio aplankome Viešpaties kape 
lą. Nebūtų toje bažnytėlėje nie
ko ypatingo, jei nestovėtų joje 
Tilmano Riemenschneiderio iš 
medžio išdrožinėtas 11 metrų 
aukščio Marijos, altorius. Jis lai 
komas vienu iš dviejų gražiau
sių Tilmano Riemenschneiderio 
kūrinių. Ir šitą bažnyčią po re
formacijos perėmė evangelikai.

Iš Creglingeno važiuojame i 
galutinį šios ekskursijos tiks
lą — Į Rothenburg ob der Tau
ber. Rothenburgas randasi ant 
kalno, apie šimtą metrų virš 
Tauberio upelio, kur miestą iš 
beveik visų pūsiu apsupa stori 
mūrai. Roth enburgas yra iki 
šių dienų išlikęs toks, koks jis.

SKELBIMAS

Nuo turgavietės pasukame pi 
lies link.

Pusiaukelyje aplankome pran-( 
ciškonų bažnyčią. Pilis nebėra' Ralh oom 
išlikusi, matome tik jos likučius

asmenų klubas 1977 m. spalioj 
mėn. 23 dieną švęs 25 metų ju
biliejų. Banketas Įvyks Polonia^ 

, 1601 So. Archer Ave,.,

Visi yra kviečiami našlių ban- 
(ji sugriuvo per žemės drėbė- dalyvauti. Bus meninė pro;.
jimą). Atgal į turgavietę eida
mi, aplankome Švento Jokūbo 
bažnyčią. Joje randame Tilma
no Riemenscneiderio švento ,

KLUBO “KRIVŪLĖ”
SUSIRINKIMAS

- 1977 m,-spalio 2 d, šaulių. Na- rie yra lietuviai >— patriotai, 
muose, Chicagoje, minint tra-, priklauso toms kongregacijoms, 
dicinę policijos šventę Lietuvo-įbet turi nukentėti savo vardu 
j e “Ąngelų Sargų”, Įvyko klubo dėl kaikurių jų konfratrų yeiks- 
’metinis susirinkimas, Atvyko mu. Taip pat apgailėtina, kad į 
39 nariai. atsirado prekybiuiukų lietuvių,i

Susirinkimą atidarė klubo kurie pakšvilĮ anoniminj leidinį j Apie perikišfe minutęs '-nuo

ži katalikų bažnyčia Švento Gan 
golfo bažnyčia. Ji yra klasicisti
nio stiliaus, bet joje randasi dar 
rokoko ir baroko.

Iš Amorbachd važiuojame pro 
.Tauberbischofsheimą ■ ir Landą 
iki Bad Mergenteino vadinama

pirmininkas' Valeri joff5*<P 
nakvisdamas susirinkimui

kretoriauti-Praną Beinorą. Tolimesniuose sumanymuose 
.. Buvo išklausyti Valdybos na- buvo iškeltas klausimas dau- 
rių. ir revizijos komisijos pra-giau pasidarbavusius klubui pa
nešimai. Priimti be pataisų J kelti Krivuls klubo garbės na- 
KlnboLkasofespalio 1 dienai bu-Iriais. Buvo išrinkti — šešiolika 
■voį^Į;p67.50. ’ : • r

• ~ Renkant - naują -valdybą 1978 
metams buvo slaptu -balsavimu 
išrinkti: ~ V.' Pocius, Stasiūnas, 
Pr. \Beiiioras, Šiaučiūnas, P. 
Burnėikis, Genutis ir H. Suvaiz- 
dis. Revizijos komisija palikta 
senoji., > '

Sumanymuose ir pasiūlymUo 
se klubo narys Algirdas Reivy
tis pasiūlė, kad klubas išleistų 
atskira knyga dabar spausdina
ma'“Naujienų” atkarpoje pro
kuroro Jono Talalo -surinkta 
dokumentaciją “Lietuvos paver- 
gi|mo dokumentacija^’) Iš es
mės susirinkimas pritarė, bet 
nežinant kiek leidinys kainuos, 
statant balsavimui, viena dalis

metų Sibire iškentėjęs buv. po
licijos nuovados viršininkas, 
Gedimino ordino kavalierius. 
Jonas Kreivėnas ir daug pinigi-

niai klubą reipiąs policijos val
dininkas Bronius Sedleckas. ,

graina ir veiks bufetas, šokiams 
gros J. Jonikio orkestras.

Bilietus i banketą dar galima 
Krauj7’altorių.'’jis yra lygiai, į^uti pas R. Didžgalvienę, 3308 
kaip ir Creglingeno altorius, me f So. I nion Avė., telef. 927-8660. 
niškai išdrožinėtas iš medžio ir į Nariams Įėjimas veltui, sve" 
labai aukštas. Šitą didžiausią baž t čiams $8.50 asmeniui. Darjs 
nyčią Rothenburg ob der Tau-j bus atdaros nuo 2:30 vai. po-, 
ber po reformacijos perėmė ir- fP>ct. vakarienė 1 vai. Prie durų 
gi evangelikai.

Norėtųsi 
giau vietų, 
kidkvienam 
ma istorija

bilietai vakarienei nebus par
duodami, o tik šokiams. Malo
niai prašomi visi Į našlių 25 ine- 

Rothenburge. slIkakties jubiliejinį banketą

buvo viduramžiais. Todėl jame Į bet laikrodis sako, ka jau lai- 
ir dabar nieko neleidžiama pa
keisti. Miestas kasdien aplanko
mas nesuskaičiuoj’amo turistų 
skaičiaus, kuri iš Japonijos ir iš 
Amerikos, iš Nors-egi jos ir Pie- 
tų Afrikos atvažiavę Vokieti
jon, būtinai turi pamatyti, ku
riame, atrodo, laikas yra sustojęs 
ir 17 šimtmetis yra užkonser
vuotas. Visas miestas yra ap
suptas miesto sienomis-tvirtove

aplankyti dar dau-
nes F

žingsnyje sut’nW1-!ajsjiani<vti ir atšvęsti minėjimą.
ir matomas menas, I ' * ,

Valdyba*

jau Kuris lai atspausdintu ir galima gauti knygų, rinkoje
CHKJAG0S .LIETUVIŲ ISTORIJĄ*: |

Alekso Abrose myga aprašanti paskutiniu 9Q (1869-1959) metų JL 
Chlcagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus ~ 664. .psL Kaina į-:

lietuvių kotanijdš, ją. suorganizuotos įipos draugijos, statytos baz- E 
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu Tiso buvo Ižt.' 41 teatro draugija. w ;- 
pasaulietiški chorai, 9 .bažuytjpiai ir 314 reiklesniu zr_iotuą megrafi-

i Iš autobuso- išlipę už miesto 
ribų, pėsti turime eiti Į mieste
lį. Jau po kelių žingsnių prieina
me pirmą .Įžymybę — kriminalis 
tini muziejų. Jame galima ma
tyti Įrankių,.-.. kuriais viduram- 
ziaisL- Įtartieji- būdavo tardomi,

I Taupykite daba

Norintieji ita knygą įsigyti, prašomi parašyti čėkĮ irt» :>tbney 
Orderi -/ f • < i t i .

AMEK1KOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGlJOšV f- 

vardu ir'pasiųsti: : -č -J

1735 So. Halsted SL Chicago. UL 60608

pas musNAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

Knygoj

1739 So. Halsted St, Chicago, III. 60608

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį, tonus {• 
gyventoĮus ir gamtą. 1,200 lietuviškų viatovardžiy sąrašas, 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentu.

1800 So. Halsted St Chicago, III. 60608

i /8» Sn Halrted Street, Chicago, llllnoU 60608
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P&tetišfei; įTai^rinką- ir-vokiečių 
kalbininko- Hermano-šalio (H. 
(J£ Schall) ' darbams, kuriuose 
jis įatf^senpkai įrodinėja, kad 
i>altišku; vietovardžių esama šiau 
rėš Vokietijoje, net tiki Kilio 
(ypač; Meklėmburgo srityje). Be 
j' e, H.šalis. ir. tvardą Berlynas 
laiko- baltišku (tiksliau “baltiš- 
kū-slaviškų’’)'. Jis ne tik pririn
ko dešimtis,) jo .nuomone, baltis- pasisakė už besąlyginį leidimą 
10Į vietovardžių Vokietijoje, bet 14 balsų, kita dalis 16 balsų — 
ir rfidd,tie, vietovardžiai laukti sąmatos. '

Pas mus 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.

UMT ~ fAfQ SCMOOį. 
AG® CMlLDąEN BCTWBM 
TH® AG-Sf OP S AMO A į 
wV9f XtUXD BY MOTOS*

?*»»s.toe*rr TMt oučaco 
UCTOC; CLUB, ASKS pervfSS

SCMOOU IS IN SESSION

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

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, li^ančhiz 1905 

metų Įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. _____________________________ _ $8.00

Dr. A. J. Gumn — DANTYS, priežiūra, gveftaU ir grofij.
Kietais virbeliais, vietoje $4.00 dabar tik__ _______
Minkštai* viršeliai t tik____________________ ..... ...

Or, A. J. Gutun — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMOtttS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ___ _____

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėne
sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

$X0C 
S2.CC

Galima taip pat vžsliakytl paifu, atiluntua čak| arba money orderĮ, prie 
nurodyto* kainos pridedant 50c. persiuntime llltld^mi.

17X9 So. H AISTEI) ST- CHICAGO. ILL <0608

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psk

minkšti viršeliai________ ___ __________ s____„__.$2.!>0
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, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS,

minkšti viršeliai, 52 psl._____________________ ____$1.00

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

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

įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Lietuviai rodo rusams, o rusai-lietuviams

x> -

J1&.00

NAUJIENŲ raštinė atdam kasdien, išskyrai fekmidienžM. nsa

esąs — lietuviai dažną! payėlųą-

Gamtovaizdis (Aliejus)IGNAS ŠLAPELIS

Naujieuot eini ka^tfieu tiiki rimt 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. HaJjted SL. Chic&sc 
HL 00608. Telet HAym&rket 1-3100

Pinigui reikia liūsti pašto Hooey 
Orderiu kartu su užsakymu.

$18.00
? $4.00

$31.00

$26.00
$14.00

Subscription Rates:
Ln Chicago $30.00 per year, $16.00 per 
six month, $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year, 
$14.00 per six months. S7-00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

15 cents per cody

CM«nr*ščic ktlnosz
>hicagoje ir priemiesčiuose:

metams_________________$30.00
pusei metu _____________  $16.00
trims mėnesiams _________  $8.00
hipnam Tnėn^siui ______ $3.00

datose JAV vietose: 
m p ta m r 
pusei metu

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metamu ________
pusei metu ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
pusei metu ___
vienam mėnesiui
metami _____
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į lietuviu publiką

Teįsės klįfiįka 

Toliau tųa sueigos. R 
fęamoįe buvo šių įąuųųjų teį- 
■sinmkų priiųiniioas, jog 
Time veikią vadująmosips teisės 
'klinikos,, kuriose advokatai Be
mokamai duoda teisinių pątąri- 

‘mų. Lietuviai advokatai sakėsi 
'eąą aptarę ir norį visųpųiąn^s 
‘nųpmpap sužinoti ąy pągejį- 

gyvybės ženklų neberodo, jei gy- Į speciailybii^ jei kas- ąmerikie- jdautiną* kad čia. parapijas sa
vybe neskąįtyti Kalifornijos lie- • čių teisininkų veiklą pasekė,, bus dyboįe kurią nors sąvąūtgalip 
tuvių almanaęhe adreso išspaus matęs įvariau šių:, vįeąi žymūs ‘djęną vienas ar odų advokatai 
dinimą. Būva laikas, kai toji kriminalinėse bylose* kiti ciriS-[skirtu laikų atvyktų SU teisės pa 
draugija veikė, pvz., jos delega- Lnėsę, atų chaMnių klausimų'dau tarimąis. žiiMijia,, publika to
tas Amerikos Lietuvių Tarybos’gybė korporacijų teisė, pą-.kUm. sumaymųį rankų pakėli

mu i,r plojimu pritarė.

r Kad tokia klinika būtų reika-

Jaunieji teisininkai, prašneko
Sakau jaunieji, nes Čia yra ir Lneko* jog jei advokatai apie sa» 

senųjų tęisininkų. Senieji —,ve kalba, gaK kas suprasti, jog 
Lietuvos teismuose, advokatu- ' tąi reklama. Taėi&ų j.«š taip ir 
roję bei kitokiose teisinio darbo būtų suprantama, tad nieko bte- 
įstaigose dirbusieji — yra susi- go, nes dabar advokatams lei- 
organizavę j Liet, teisininkų džiama reklamuotis, skelbtu, ke 
d-jos skyrių. Tuo tarpu draugija i kioje specialybėje dirba (o

Sovietų Sąjungos vyriausybė leidžia nepaprastai 
dideles sumas pinigų Spalio “Revoliucijai” paminėti, 
ruošia įvairias parodas ir liepia pavergtiems kraštams 
tose parodose dalyvauti. Šių metų rugsėjo mėnesį Mas
kvoje buvo suruoštos “Tarybų Lietuvos Dienos’. Tų die
nų metu “tarybinė” Lietuva turėjo parodyti rusams, ką 
jie turi, o rusai kvietė atvykusius lietuvius pamatyti, ką 
rusai per 60 metų yra pasiekę.

Stalinas priėmęs “tarybinės” Lietuvos delegaciją 
Kremliuje, paspaudė Salomėjai Neriai ranką už išliaup- 
sinimą ilgame eilėraštyje ir sutiko priimti “tarybinę” 
Lietuvą Į Sovietų Sąjungą. Bet Stalinas visų reikalų 
aprėpti negalėjo. Priėmus “tarybinę” Lietuvą į sovietų 
imperiją, reikėjo atlikti visą eilę formalumų. Ilgus me
tus rusai buvo užmiršę, kad reikia įsteigti ^“tarybinės” 
Lietuvos atstovybę Maskvoje. Iki to meto Lietuvos rei
kalus tvarkė Dekanosovas ir Pozniakovas. Pastarasis 
buvo Sovietų Sąjungos ambasadorius Lietuvoje, o Deka
nozovas buvo specialus sovietų užsienio reikalų ministe
rijos atstovas “sutarybintoje” Lietuvoje.'

Vėliau buvo įsteigta “tarybinė” atstovybė Maskvoj. 
Maskvoje lietuvių reikalus tvarkė “tarybinės” Lietu
vos atstovybėje komunistai, o specialiai SCLmetų sukak- 
tin lietuvius atlyėjo, K. Kairys, “tarybinės” Lietuvos mi- 
nisterio pirmininko pavaduotojas. Maskvon atvažiavusi 
delegacija negalėjo vykti tiesiai į atstovybęfir ten pada
ryti savo veiklos centrą, bet privalėjo ilgesniam laikui 
sustoti Baltarusijos geležinkelio stotyje.

Ten atvykusių lietuvių atvyko pasveikinti grupė Če- 
remuškų ir Spalio rajono rusų. Jie- jau laukė atvažiuo
jančių lietuvių, o kai traukinys šiuos įvežė į stotį, tai ten 
viskas sustojo. Atvykę lietuviai privalėjo išklausyti, ką 
Čeremuškų darbininkai “laimėjo” paskutiniais 60 metų ir 
ką jie tikisi laimėti netolimoje ateityje. Kuo čeremuškų 
darbininkai galėjo lietuviams pasigirti, tai mes nežinome, 
bet ko jie norėjo iš lietuvių, tai ne tiktai rusai, bet ir už
sienio diplomatai labai gerai žino. Jiems labiausiai rū
pėjo ir dar šiandien teberūpi lietuviškos bulvės, kurias 
jie pradeda gabenti į Maskvą ankstyvą rudenį. Ypatin
gai tos bulvės buvo vertingos praeitais metais, kai buvo 
labai sunkus ruduo ir žiema ne tik Maskvoje, bet ir di-

L. A- skyriaus garsiajame susi- tentai: ir t. t); 
rinkime labai “teisiškai” pąsiū-, Publikai kalbėdama advokatė 
lė ir rėmė rezoliuciją Alto cent- Žibutė Blinkie nė sakėsi pąsirin- 
rą perkeldinti į Los Angeles, tuo kusi bendrąją teisės praktiką, 
žygiu L. šimutį, dr. Grigaitį J Turintį emigracijos^ testam«jtų
M. Vąidylą ir kitus veikėjus nu- jir kitokių bylų. Jos patyrimas 
šalinti.

Dabar prieš publiką išėjo jau- tai kreipiasi į- advokatą, o tor 
noji karta. Spalio 9 d. parapijos kiais atvejais kartais ir advo 
salėn sukvietė publiką pasiklau- katas mažai begali padėtu Pa
šyti jų pranešimo. Tai teisiniu- gino nesibijoti advokatų, nesiti
kai ir teisininkės, Amerikoje tei-j joti kalbų, jog advokatas brau
kęs mokslus baigę, dirbą teisės giai kainuoja. Esą įprasta, jog 
sritye. Neseniai per spaudą pra- j advokatas bent pusvalandi aid
ėjo žinia, jog Los Angeles mies- ria su nauju klientu pasikalbė-

,tą publikai klausimus; kelti; pa- 
ktawjut atsirado nemažai. ^ar
gą minia margi klausimai.. Pir
miausia teirautasi apie piniginį

lėjo su atvykusiais toliau keliauti, bet nelabai toli. Jis bu
vo priverstas atvykusius lietuvius komunistus nuvesti į ___
rusų Novodevičji kapines. Ten yra palaidotas ne tik Vin-'te susiorganizavo lietuviai advo'ti, išsiaiškinti! koks, klientą reif 
cas Kapsukas — Mickevičius, ištikimiausias komunistas Mai, įsteigė savo draugiją. Su-į-kalasi ir už tai: nereikalauju 
lietuvis, bet ten guli Pranas Eidukevičius, "gimęs Kybar- Prąntama, jog- jaunieji teisimu-} atlyginimo.

. . • .r i - .j , • kai, aktyviai teisės srityje dir-i Advokatė Nijolė- Trečiokienėtuose ir 1927 metais miręs Maskvoje, sovietų agentų siun>bantieji. Mrado Mti
tėjas į nepriklausomą Lietuvą. Be šių dviejų partijos na- miego senųjų teisininkų draugi-1 mieste. Turinti nuosavybės pir- 

ją ir susitelkė į atskirą vienetą, kimo bylų, šeimos bylų — sky-
Pranešimai ir klausimai . . , . 'Adv. Kairys sakėsi; turįs. 8

Publikos prisirinko, pasaky- mętų teisinio, darbo taktikos, 
čiau, labai daug. Prabilo Jurgis Daug turįs, testamentinių bylų

rių, ten palaidotas Feliksas Baltušis — Žemaitis, dar ne
priklausomybės kovos metu padėjęs rusams įsigalėti Lie
tuvoje, bet buvo sumuštas ir privalėjo išbėgti į Rusijos 
gilumą. Šis Baltušis-Žemaitis 1918 metais Šiauliuose nu-

kai, aktyviai teisės srityje dir- j Advokate Nijolė- Trečiokienė

geidaujant sudaryti kainoraštį. 

'■ Ądy. Kriukienė atsakydama 
pamiųėjp,. jog advokato darbas, 
tai nę prekės, krautuvėje, kur 
kąinos sužymėtos. Dažnai klien
tas pas advokatą ateina rūpesčio 
naštos spaudžiamas ir tą naštą 
Jis perleidžia advokatui; Svar
bu, koks yra advokatas, ar jis 
nuoširdžiai dirbą už savo klien
tą, Ji už testamento sudarymo 

iietuviųjtęimanti^,dot.^p tąi 
tik beveik viep sekretorės darbo

a& Jfig
ginklavo kelis vokiečius ii grupavo komunistuojantį ele Gliaudys, dirbąs prokuratūroje. Lietuviai vengia^ iš. anksto pi
mentą, bet didesnės jėgos nepajėgė sudaryti. Visą laiką Už stalo sėdėjo žibutė Brinkienė, sid.ą3tyti--tesi^mąi^^'S4^etjį-.§- 
jis veikė sovietų kariuomenės, daliniuose.’Jis laimingas,1 Nijolė Trečiokienė, Tomas Vy-jga- per-advokatus rei&ia pre- 
kad kovų metu prieš rusu liaudį nepasižymėjo, tai likoj tautas Mažeika ir Kazys> Gln-ytenz^i

t • •• u-x. i -i tautas Kairys. Advokatu d-ja I testamento ..paliktą, Mrfjųgyvas. JeigU_J1S Utų a lau 1 tęs U J j įsteigta tarpusavio ryšį pdlaiky advtža^dažnąfla^^'Ę^ųlti^p
je”, tai jis butų buvęs sušaudytas kartu su Vytautu Put- susipažinti su lietuvių visuo- prasitarė, negi prikėfeĮ?
na. Sovietų valdžiai jis buvo nepavojingas, todėl ir suge- mege ir- jai-teises reikaluose pa- mirusf/kad'^rWve- tęėtiffi®- 
bėjo išsilaikyti ikj 1940 metų. Tada Lietuvon jis-atvyko,-:dėts Toliau praneš^,stigojel^ę^li%a^k^ų. ' -y-

kaip sovietų kariuomenės -dalinių vadas.,> Okupantams
reikėjo pastatyti lietuvių kilmės žmogų;karo jėgų prie-Į^—v
šakyje. Kurį laiką 1940 metais jis buvo Lietuvos Kariuo-

gyvas. Jeigu jis būtų labiau įkilęs “Raudonojoje armijo-

sovietų daliniais, neparodydamas jokio sugebėjimo
toti kelią pirmyn žygiuojantiems vokiečiams. Bet jis bu- Be šių būtinų vizitų atyjrkųsi įę.tuvių delegacija dar 
vo laimingas, net ir šios sovietų katastrofos metu, jis ne- turėjo vykti į Lenino “revoliųęųij” muziejų, kad pažintų 
buvo teisiamas, ir sušaudomas, kai buvo sušaudyti kiti so- paties Lenino gyvenimą ir- “gpąlip revoliucijos” •
vietų “vadai”. ' mentus. Kelis metus-tame muziejuje: stassfc.

Kurį laiką 1943 m. jis vadovavo lietuvių divizijai prie dąvo ir Trockio paveikslai, bet kai Stalinas gahaiinąi’ į^- 
Oriolo, bet tas vadavavimas buvo toks silpnas, kad ga- galėjo ir “raudonojo armija” Jani pasidarė nėpavej^sgi, 

tai Trockį jis išvijo j Norvegiją ir. Įfęksiką, ,q jų, p^y®&5-. 
lūs ir Lenino muziejuje buvusias kalbas įsaką iSŠati Tęs 
buvo įnešti keli Stalino paveikslai,. bęt/N^Uąį 
vas ir juos įsakė išnešti. -r

Maskvon nuvažiavusieji lietuviai buvo priversta žiū-- 
rinėti' į Lenino muziejuje esančius katėtus - spalio <Are- 

___________ __ r___________v- ____ voliucijos” dokumentus, o lietuviai atsivežė jlMaskyą-Juo 
nužudyto žymiai įtakingesnis komunistas Aleksa-Angarie yzo Žiugždos sufabrikuotus komunistu pąętjjps ėpkumpŲ; 
tis, bet kur jis palaidotas lietuviai dar nežino. Partijos. Į tus. rodė rusams. Per 60 metų yjeių ir kMtįį suklastojo

Oriolo, bet tas vadavavimas buvo toks silpnas, Jkad 
besnieji sovietų kariai jį atleido. Kai nemokėjo kariauti, 
tai buvo pasiųstas į sovietų karo mokyklą kitus apmoky
ti, kaip nereikia kariauti. Niekur kitur jis nepasižymėjo 
ir pats jaunas mirė. Sovietų karo vadovybė rado reikalo 
jį palaidoti Novodevičji kapinėse, o dabar Maskvon atvy
kusias oficialias delegacijas siunčia Į šį kapinyną, kad pa- 
sužiūrėtų į šių trijų komunistų kapus. Maskvoje buvo

dėsniuose Rusijos centruose. Padėkojęs už sutikimą,-ga- valymo metu, Kapsukas, gelbėdamas savo kailį, įskun- praeitį, kąd ii atpažinti neima-nomą. -

A. ČECHOVAS no sąžinė negryna. Gerbiamoji, aš negaliu pasigirti.
_ kad ant mano sąžinės nebūtu niekieno gvvvbės, nes

KELI01NEJE. mano akyse numirė mano žmona, kurią aš nukama-
. vau savo pramuštgalviškumu. Taip, mano žmona!

' ę y Paklausykite, mūsų visuomenėje vyrauja dabar dve-
Aš kamavaus sunkiu betvarkišku dali) u. jopi santykiai su moterimis. Vieni matuoja moterų 

kentėjau nepriteklius, kartų penketą sėdėjau kalėji- kaukuolęs^ kad įrodytų, jog moteris yra žemiau vyro, 
me. valkiojaus Archangelo ir Tobulo gubernijose., pri- ieško .jos trūkumų, kad šaipytųsi iš jos. originalautų 
siminti skaudu. Aš gyvenau, bet tvaike nejaučiau pa- josios akyse ir pateisintą savo gy vuliškumą. Kiti gi vi- 
ties gyvenimo proceso. Ar tikėsite, aš neatsimenu nei somis jėgomis stengiasi pakelti moterį iki savęs, bū- ną tašką ir su kažkuria liepsnojančia įtampa, 
vieno pavasario, nepastebėjau, kaip i 
žmona, kaip gimdavo mano vaikai. Ką dar jums šaky- rūšių, kalbėti ir rašyti tuos pat niekus, kuriuos jie pa
ti? Visiems, kas mane mylėjo, aš buvau nelaimėjMa- tys kalba ir rašo, 
no motina štai jau penkiolika metų dėvi dėl manęs gč- 
duly, o mano išdidūs broliai, kuriems teko dėl manęs * 
sirgti siela, raudonuoti, lenkti savo nugaras, šiukšlinti 
pinigus, pagaliau ėmė manęs nekęsti, kaip nuodus.

Lichariovas pakilo ir vėl atsisėdo.
— Jeigu aš būčiau tiktai nelaimingas, tai aš dėkote 

dėkočiau Dievui, — tęsė jis, nežiūrėdamas į Ilovais- 
kaitę. — Asmeninė mano nelaimė nueina į užnugarį, 
kai aš prisimenu, kaip dažnai savo įgeidžiams aš bu
vau nevykęs, tolimas tiesai, neteisingas, žiaurus, pa
vojingas. Kaip dažnai aš visa siela nekenčiau ir nie
kinau tuos, kuriuos reikėtų mylėti, — ir atvirkščiai.1

kuri, kaip vėliau aš girdėjau, šovė į žandarą; mano 
žmona nepalikdavo manęs nei minutei mano klajo
nėse ir, kaip vėtrungė, keitė savo tikėjimą lygegrečiai 
tam, kaip aš keičiau savo įgeidžius.
protingi žodžiai, ne filosofija, o šitas neįprastas nusi
lenkimas likimui, šitas nuostabus gailestingumas, vi
suotinas dovanojimas.

Lichariovas sugniaužė kumštis, įsistebeilino į vie-.
, tarsi 

mylėjo mane tent, priversti ją iškalti trisdešimt penkis tūkstančius kiekvieną žodį apčiulptų, iškošė pro sukąstus dantis:
— šita... kilniadvasė ištvermė, ištikimybė iki kapo* 

širdies poezija... Gyveninio prasmė būtent šioje nuo< 
Lichariovo. veidas, patamsėjo. 1 lankioje kančioje, ašarose^ kurios minkština gyveni-.

-Oaš jumspasakvsiu, kad moteris visados buvo ir ,n* ir beribėje, viską dovanojančioje meilėje, kurį 
įneša į gyvenimą šviesą ir šilumą...

Ilovaiskaitė lėtai pakilo, žengė žingsnį prie Licha-i 
riovo ir akimis įsisiurbė į jo veidą. Iš ašarų, kurioj 
blizgėjo ant jo blakstienų, iš drebančio aistringo b£k 
s(>i iš jo raudono veido jai būva aišku, kad moterys 
buvo ne atsitiktinė ir ne paprasta pokalbio tema. Jos 
buvo jo naujo susižavėjimo dalykas, arba, kaip jis pats 
sakė naujas tikėjimas. Pirmą kartą gy venime Ilovais- 
kaitė matė priešais save žmogų susižavėjusį, karštai

gaJitiks-liai numąjtjrti,. fcįįek .lai- 
ko sugaišę kiek popieriaus .lapų 
rę&ą prirašyti, kiek kartų teis- 
įman ręiks ęįti. Advokatų, esama

r-”' *

Vokaiei, kurk dirba šioje Syl-oje,

sirgus patekti j 'Bgwdnę šeimos 
gydytojo- Betupint? Atsakyta: 
yra valdžios (©suaty) ligoninė, 
kuri visus' pagalbos reikalingus

(Bus davgiati) d

iską, ko aš norėjau; vienuolę aš paverčiau nihiliste, nunuodijau jos būseną, jpagai jos nųąvokąsA p.apiekX- 
,nau garbę, Aneharevų gųninė sudarė jur tjek. . pijtte,, 
rkiek gab sudarj-ti pikčiausias priešas, rr — ką gi.MJro-' 
Ižai duoda skatikus prosfeęoiųs ię pamaldoms, o ji 
iprievartautiamė religinius, savo jausmus^ šiuos piiw- 
gus tadp^ ir- slapčia siunčia juos savo palaidūnui Grf- 
'gąrijųi. Viena šitoji smulkmena auklės rr kitnins sie-

■ Lauke pufctyians. naktie ą ir tė-
jvą, kąd’per- šveobę• suši^tumėt jw>$ savo iwfcmu, 

HPAą jfje>. gąfc būti, apie jus užmiršot © pa
lūkėti pąįijdętiite- tai Ji į šiaiwąą aši- 
guJį .Tuk eisite^

I bus vyro vergė, — prakalbo jis bosu, stuktelėjęs kumš 
’ tiin į stalą. — Jinai švelnus, minkštas vaškas, iš kurio 
j vyras visados lipdo tai, ko jis nori. Viešpatie Dieve 

mano, dėl skatikinio vyro susižavėjime ji kirposi plau
kus, mesdavo še ii uą. mirdavę: svetur... Tarpe idėjų, dėl 
kuriu ji save aukodavo,.nėra nei vienos moteriškos... 
Pasiaukojusi, parsidavusi vergė. Kaukolių aš ncinata- 
vau. <> sakau lai pagal sunkų, kartų patyrimą. Pačios 
išdidžiausios, savarankiškiausios motens jeigu man

Lichariovas pašoko ir ėmė vaikščioti kambaryje. 
Kilni, didinga vergija. — pasakė jis. suplodamas

’■••• "aivą /.ėmiau kelių, o ryt jau aš bailio kailyje be- rankomis.‘Xia -būtent ir yra sukaupta moters gyveni- 
gu nuo s!- 'Meninių savo dievų ir draugų ir tylėdamas m,, aukšta prasmė.. Iš bailaus sumbūro, susikaupusio 
ry ju niekšą. .. rį leidžia mano pėdomis. Vienas Die- mano galvoj per visą mano su moterims bendravimą, 
vas malė, kiek k. -tų iš gėdos dėl savo įgeidžių aš ver-1 mano atmintyje, kaip filtre, išliko sveikos ne idėjos, ne 
kiau ir giatižian p galvę... Nei karto gyvenime aš są- pavykdavo perteikti joms savo įkvėpimą, ėjo už ma- .
meilingai ncpamel- vau ir blogio nepadariau, bet ma- nęs nesamprotaudamos, neklausdamos ir darydamos lllas rankas ir darydamas pamaldų veidą. Ai

pritiriau*ąi Diev^ži^ kaip, aš
kati sų jūsafik susū>ažBhaųt. Tokia gei a 4^^ yjs

-isa įnukiaė* susitinku. be diena*, to-

štai imkawe- gi, taip njes atvirai? šę- iū poetikaIb*-

tikintį. Žestikuliuojantis, blizgantis akimis, jis jai at-l gų o ’sutinki' š-ųtUe \
hri akio nnnvie Wktai

pirnjąjį o> katy. aiękątivk ne-
akįatiavęss. K»dėfe f *. • r'( k J“ j

O imkite jūs mano motiną. kalbėjo jis, tiesda^'^ pttsų kulbu*. verte

rodė neprotingu, apglušusiu, bet akių ugnyje, jo kai-. 
Ixije, jo viso didelio kūno judesiuose, buvo juntamą 
lįek grožio, kad jinai, pati to nepastebėdama,stovė-.|al#^į^x^ l£©dėl taip-? 
jo prie šais jį. kaip įkasta, ir džiaugsmingai žiurėją* ' 
jam į veidą.

•>
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DR. PAUL V. DARGXS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, WL
VALANDOS: 3-—9 darbo dienoqii$ įr 

kas antrą šeštadienį 8-^3 vai. 
TeL: 562-2727 arba 562-2728 .

DR. R. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 S®. Pulaaki Rd. (Qpwfprd 

Medical Building). Tel, LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei nealsiliep.a, skambinti 374-8004.

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533 
Fox Valley Medial Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

B 0 B Ė

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIQQS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave^ WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei nęat- 
rliepia, skambinti Ml 3-0001.

(Pašyla. Kkūpėdaj, dar 
nepriklausomoj Lietuvoj)

Toli, toli siūbuoja luotas, 
Baltuoja burė jo.
Jis lekia skrieja, per pųluotas 
Bangas gilioj 'svajoj.

Svajoja apie gimtą šalį,
Kuri toli, toli... ,

Ir lekia skrieja, kiek tik gali 
Ten, iytr vį>i savi. u

Išnyko būrė, lyg nebuvus,
Lyg sapnas malonus
Ir vėl šniokštimas, jai pražuvus, 
Žalsvų bangų tylus.

RašJL Arėjas Vitkauskas, jau
nasis, Tašytojo Arėjo
Vitkausko Amerikoje),

vieną valandą išbūdavo. Būda
vo, stoviu, sloviUj ąpkvįdštu Les 
tevedamas, akyta jr galvoję tie 
du didingi ir pikti Uotai jsįspau- 
džią, o tėvo ųeauįaukiu išeinant.

Pasakiškai nežinomas būdavo 
man tas ^kamarn^kas”, kažin 
kur viduje, aukštai didžiu
liuose rūmuose laikąs be galo, 
be pabaigos, tp&ap tėti... Taip il- 

iū tea iškodavo, kad imda
vau net abejoti, & įs tikrųjų 
tėtis bęUęu? gal juo ką nors tas 
nežiųomas “kamarnikas’ pada
rė, gal tėtis — mane pamiršęs 
— senai namo išėjo, išėjęs pro

Vijimo kojomis... 0 žiaurus, ne- 
gailestingi, akmeniniai jiutai 
neišleidžia inano vilties... (

Arėjas Vitkauskas

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi". — Rom. 13:14.
šitas patarimas yra duota pasišventusiems, kurie buvo Viešpaties pri

imti ir atgimdyti šventąja dvasia. Apsivilkimas Viešpačiu Jėzumi nėra stai
gus darbas; negalima tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesį ar vienus 
metus. Tai yra darbas viso gyvenimo. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis 
sekti jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno. Būkime tikri, kad šiame 
gyvenime mes pilnai neapsivilksime visomis mūsų Viešpaties savybėmis.

Jis mato kaip

Elektra pabrangs 7,6%

Ilinois Komercijos Komisija 
Jeido Commainwealth Edison 
kompanijai pakelti elektros na u 
dqjį<no kainą 7.6 nuošimčiais, I 
taip, kad ąpąįtmentų gyventojai Bet Viešpats mato mūsų pastangas ir pažįsta mūsų širdis, 
(reyikivfts Šeimas) už 350 kilo- ; Stengiamės numarinti senąją prigimtį, ir atmesti nuo savęs kūno dar-

. , . . i i j. ’ ir ž«r>civi11rH toicinchimn rnhaic kuriais palimp nasirndvti skirtingaisvatų vatemdy suvartotas ęlekt- 
rc.a ligi šiol mokėtų sąskaitų 
kas mėnesį gaus vienu doleriu 
ir 2 centais didesnes sąskaitas.

kokį nors kitą išėjimą, arba —[Kompanija prašė Jeisti sąskai- 
nelaimei — mano visai nepaste- > tas padidinti 14.5 nuošimčiais, 
betas, pražiūrėtas;.. Laukdavau,' 
laukdavau!.. Ak, aš žinojau tuo
met, ką reiškia sunkus, beviltis- kilo riaušės dėl narkotikų kont- 
kumo laipsnio pasiekiąs, lauki- rolės. R šaiiuųmetų gyvybės ne 
mas..,

bus ir apsivilkti teisingumo rūbais, kuriais galime pasirodyti skirtingais 
nuo pasaulinių ir būti patinkamais Dievui.

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:

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

— Meksikoj Jalisco kalėjime

teko 15 sargų. Atrodo, kad poli
cijai pavyko riaušininkus apra
minti.

TEL. — BE 3-5893

UR. A. R. GLEVECKAS
GYTYTQJAS ir CHIRURGAS
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

39Q7 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą. •

PR. FRANK PLECKAS ^#7
.■*" - ' Ir m nrm

ATSIMINIMU SKIRNEUS
Liūtai prie durų tėvui užeiti dėl “pienų” naujam 

Šiauliai, tarp kitų dvarų, bu-,sklypui ir trobai už “Latviuko”, 
vo Ekaterinoš dovanoti grafui netoli “Kalnelio” (priemiesčio), 
Zubovui už caro nužudymą, prie plento. Mane tėvas kelis 
kiaulių dv&r&s. DidždĮvariu vadi kartus yrą ten atsivedęs, kai ei- 
ųamas, d^hari seuąj yidury mies davo pas tą “kamamiką: 
to stoyil' ĄKeistai i- škaniba žb- j 

“eik per Didždvąrį”,

Ir dabar, kada jau daug metų 
praėjo nuo to laiko, kai aš ba- j 
sas arba bekepuris stovėdavau i 
prie dviejų 'žiaurių liūtų, taip 
pat vis tenka ko nors laukti, 
kas turėtų išeiti -iš durų, kurias 
saugoja negailestingi akmeni
niai liūtai... -

Ir dabar, dažnai, jaučiu, kad
- ■ sklypu savinmKu draugijos nemušmano viltis pavogta ir nebebus įvyks -teinantį sekma-

__  1- J___— J_________ 1 “ T * J • ______lt _ ___  JL— \ O n W

Mažeika Evans

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71 St. Tel. 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir

‘’‘contact lenses’” \
Vak agal susitarimą. Uždaryta tree

DR.LE0NAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

t Vai-
■’ ketvirtd- 5--J vai vak.

Rrtidėndiid^'teiel.: 4š-$545
- Ml.)

DJfc VYT. TAIGAS 
šVoYTSiis 'is iHiKMRaĄį'' • 

Bendrą praktiką, spec. MOTERŲ
WEST S^thlTREET /

.(Ma
tomai,- tai buvo miesto mątinin 
kas), ;

kai .ėini, -tame pačiame mieste,J Užlipdavo tėvas laiptais ka- 
iš vienos dalies į kitą. Taip , aš žin kur aukštai į tuos rūmus, o 
lankiau- pirmąją savo mokyklą, aš, tų didingų ir piktų liūtų aky 

Stovi prie ĮJidždvario rūmų I vaizdoje jo Jaukdavau, nes ves- 
įyi didingos gulinčių liūtų sto-.tis pas “kamąrniką” vaiką, ma 
vylos, (bent tuomet stovėdavo). domai, buvo nepatogų... Ir-kaip 
Buvo tuose-rijmuose koks ten man prailgdavo tos laukimo va 
“kamarnikas”, pas kuri reikėjo landos, ypač, kad -tikrai ne po

Laidotuvių Direktoriai
SUSIRINKIMU

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601paleista iš už durų .su dviem be

širdžiais liūtais... Ir kartais imu 
abejoti, ar, iš viso, ten yra ma
no viltis kada nors įėjusi ir ar 
aš tik neveltui laukiu... Gal, 
kaip anais metais būdavo, ma
no tėtis, kaip aš manydavau 
mano viltis išėjo mano nepaste
bėta arba — pro kitą kokį išėji
mą, mane visai užmiršusi... O 
aš stoviu ir laukiu, laukiu, taip 
nuobodžiame, sunkiame, gyve
nimo dįdždvaryjęk.

> - -

Saulė pavąrgino neapdengtą 
galvą, akys įr mintys pavargo 
nuo vienodo sunkaus akmeninių 
liūtų vaizdo, aš neberimsta, try
piu vietoj arba neramiai vaikš
tinėju paskaudusiomis nuo sto-

Šv. Kazimiero Lietuvių Kapinių 
sklypu savininkų draugijos metinis

’ dieni, spalio mėn. 16 dieną. 2 vai. p. 
p. Gage Parko auditorijoje pne 
Western, ir 55 gatvės. Bus padaryti 
svarbus pranešimai ir aptarti kapinių 
reikalai Visi nariai ir plačioji vi
suomenė kviečiami dalyvauti.

Zarasiškių klubo narių susirinki
mas įvyks ateinantį sekmadieni spalio 
16 d. 2 Vai. p. p., Anelės salėje, 4500 
Sa Talman Avė. Visi nariąi i susi
rinkimą kviečiami atsilankyti.

Klubo Valdyba

EUDEIKIS
DAIMIDGAIDASS. 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. į
Vaidyba

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

(

LIETUVOS AIDAI
-.-.i-’

Penki. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM

4605-07 So- HERMITAGE AVENUE
Teu: YĄrda 7-174Į - 1742Utenos Draugiško klubo susirin

kimas įvyks š. m. spalio 18 d., antra
dieni, 7 vai. vak. Šaulių namuose, 

I 2417 43 St Po susirinkimo bus ir 
vaišės. A. Brokevičius, sekr. 4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE

Telefonas: LAfayette 3-04403:Q0 - \ 0:Q0 y. v.. - 106.3 FM

i ,,iL,
i 2646 W. 71st Street, Chicago,^^Jlltnpis 606 

įjiekt - 778-5374 ’
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ir penktu 2,-4 ar.6-8. yąL vąįu Sęštadię

E O

J

i

PERKRAUSTYMAl

Dviejų metų mirties paminėjimas

AMBULANCE 
P ATA RN A VI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

Leidimai — Pilna a pd ra ūda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
.. Tel. WA 5-8063

2850 West 63rd Sh, Chicago, iii. 60629 
Pfewttf 6-M84

Z“1 11-11 ■■■ i . II M

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA 

2443 WĘ§T 6orį SlgggT 
Telfonai: PR &-0*33 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros įr Gena Drishių 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Sournwest Hwy Oak Lawn 
, Tel. 499-1318

ORTHOPEDĄS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. ban- 
aazai. Speciali pagalba kojoms. 
(Arch Supports; ir L t.

3 
^Chipagoje. ...... - - \

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį patar
navime ir pąįydėjo į; amžino poilsio vieta.

Nuoširdžiai dėkojame kan. V. Zakarauskui, kuris atlaikė gedu
lingas pamaldąs už jos siglą ir palydėjo velionę į kapines.

Dėkojame kun. klęb- Ą. Zakarauskui, kan. V. Zakarauskui, kun. 
Kuzminskui ir -Jfųn, Geležiui už maldas koplyčioj e._

Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių, pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užųojąųtą. < ■

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai 
neturime galimybės padėkoti

Dėkojame grąbnešiams ir laidotuvių direktoriui Evans ir sunums 
už malonu patarnavimą.

Visiems, visįenis nuoširdus dėkui.
* c . Vyras, duktė, žentas ir anūkas

- ONA SUBAČIUS
Mgsų mylima žmoną, motina, uošvė ir senelė mirė 1977 m. spalio 

d. ir buvo palaidota spalio 6 d. šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Mes* norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį patar-

Nuoširdžiai ^kojame^kan? V. Zakarauskui, kuris atlaikė gedu
lingas pamaldąs už jos sielą ir palydėjo velionę į kapines.

Dėkojame kun. klęfc. Ą. Zakarauskui, kan. y. Zakarauskui, kun. 
Kuzminskui ir kun. Qslęžhii už maldas koplyčioje.

Nupšųdųfc dėkui visiems,-kurie užprašė šv. Misiąs ųž jos sielą. 
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių, pareiškė mums 
loję liūdesio valandoje užųojąųtą.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai 
neturime galimybės padėkoti

Dėkojame grąbnešiams ir laidotuvių direktoriui Evans ir sunums 
už malony patarnavimą.

JURGIS BRĘIVĖ
Gyv. 14Į5 So. 49th C t., Cicero, III.

Mirė 19.77 m. spalio 13 d.„ sulaukęs 47 metų 'amžiaus.
Gimęs Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 27 metus.
Paliko nuliūdę: tėvas Jurgis ir motina Stasė, pagal tėvus Milans- 

kaitė bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.
šeštadienį, 2:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas koplyčioje. 1410 

S. 50th Avė., Cicero, m.
; PirrpadienL spalio 17 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios Į Sv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų bus 
laidojamas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Yisi ą. a, Jurgio Breivės giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka; tėvas, motina, giminės.
Laidotuvių direktorius Donald A Petkus. Tel. 863-2108.

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Te L 376-1882 arba 376-5996

CRANE SAVINGS and Loan Association Negailestinga mirtis 1975 m. spalio 18 d. nutraukė
A. A DANTŲ GYDYTOJOS

ROŽĖS TIJŪNIENĖS - PAURYTĖS 
šį žemišką gyvenimą, palikdama giliame liūdesyje 

vyrą JONĄ ir kitus artimuosius.

HVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.; GRovehill 6-2345-C

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-8

TRYS MODfRMSKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicago^
Lietuvių 
Laidotuvių 
rhrektorių
Ąseoęiacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

t

BUTKUS - VASAITIS
1445 So. 50th Ave.t Cicero, AL Phonę: OLympic 2-1003

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 

1490 ML A M/

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vaL ryto. f

Vedėta Aldona Daukui

Telef^ HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

8. R. PIETKIEWICI, Pr**,.

47 ond Rockwell Street.
< NEMOKAMAI VIEJA

MąkjrtU 4 mėty

MąiUuti* *S,OOC 
ir daugiau.

T«|. (.Afayette 3-1083
AUTOMOBILIAMS

T / Mokama 1
C? /g. ketams.

Mažiausia $1,000 
«f daugiau.

ON INVESTMENT
ALCQIINTS -

p«d«tM | r«fuli«rl^* Mupynj# ik| mėnoio
TO-to» dienos Juqd* pelnę dividend* ui vim minėti.

p|V|DENQA( MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

VAI.ĄNDO& Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto - 8:00 vak.;
- - - - 5;00 vakaro; šeita-Antrad. ir pęnktadiepį 9:00 ryto 

dieniais 0:00 oU — 12:00 dim*. TpečiedieiUaifi u* 
daryta.

— r

i

Labai greitai bėga laikas, 
rodos, taip neseniai buvo mūsų 
tarpe, o štai jau du metai kai 
iškeliavo amžinybėn, kur susi
tiko — sūnų Vytautu, tėvus, 
brolius, seserį ir kitus anksčiau 
iškeliavusius.

Gi mes, likusieji, siunčiame 
savo maldas prašydami miru
siai Dievo gailestingumo, 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 16 dieną. 12 balandą, bus 
atnašaujamos šv. Mišios už mi
rusios sielą. Prašoma artimųjų 
ir pažįstamu prisiminti ir ben
droje maldoje dalyvauti.

J. TIJŪNAS

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

GEORGE F. RUDMINAS
.3319 §4, LITUANICA AVĖ. Tel: YArd, 7-113S-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RFpnbHc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VEtlnia 7-6S73
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, UL 974-4411

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-1M1
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KARAS PRIEŠ BADĄ. SKURDĄ IR VARGĄ
Baifo Chicagos Apskr ities; radijo programos vedėja prisla- 

darbuotojų suvažiavimas įvyko j tė Baifo darbuotojus, įgaliotus 
rugsėjo 25- d. Šaulių namuose. * organizacijų atstovus, toliau

Pirm. Šimkus nuoširdžiai pa ■
sveikino gaus ai susirinkusius Į Šaulių vardu. Stasė Cecevičienė 
Lalfo vajaus darbuotojus.

atstovus, toliau
sveikino: Juozas Mackonis —-

I). Saulių moterų vadovė,
Tolimesnei programai praves-i A. Juškevičius Ramovėnų ir kiti.

Ii pakv.etė Joną Jasaitį, o sekre
toriauti A. Bagdoną. Jasaitis 
suk virt? iš Baifo rėmėjų ir dar
buotoją l>ei org. atstovų garl>ės 
įhvzidiuma. Kun. Adolfas Sta-

V. Šimkus prašė aukų rinkė
jus nenusiminti, jei vietoj au
kos, išgirsite panieką, sutiksite 
gera ir bloga. Aš didžiuojuos 
turėdamas tokius patyrusius ir

ukalbėjo invokaciję. Minu-. darbščius aukų rinkėjus. Jis pa-
'Kav«I«ri|o* dalinys rikiuotei* (

Vytautas Bitinas. Buvusi 8 me
tus vedėja Dalė Dzikienė dėl ki
tų įsipareigojimų, atsisakė eiti 
vedėjos pareigas. Ji moko tau
tinius šokius.

— Vladas Juodis iš Montrea- 
lio išvyko į Niagara Falls, Ont 
Jonas PopeliuČka iš Marquette 
Parko išvyko žiemos metui ; 
Treasure Island, Fla. Ponia Ka
zimiera Želvis grįžo iš atostogų 
Michigan valstijoje ir iš Berwyn 
apylinkės išsikėlė į Cicero, III.

Paieškoma

REAL ESTATE
Namri, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Hemai/ Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS J.

reiškė padėką spaudai, ladijo 
valandėlių vedėjams už Baifo 
veikiąs garsinimą ir visienis, 
kurie bent kuo prisidėjo, 
aukų rinkliaba pavyktų, 
šalpos reikalingų skaičius 
mažėja, bet didėja.

Suvažiavimo baigmėje Tėviš
kės parapijos klebonas kun. A. j 
Trakis sukalbėjo maldą. Suva
žiavimas baigtas Lietuvos him 
nu. \

les atsistojimu ir susikaupimu 
buvo pagerbti mirusieji Baifo 
darbuotojai.

Lietuvos gen. konsule Juzė 
Daužvardienė pasakė, Kad yra 
susidariusi naudinga tradicija 
kas metai vykdyti šalpos vajų į 
vargą ar skurdą patekusiems 
lietuviams sušelpti. Pasveikino 
vajaus darbuotojus. Pasidžiau
gė, kad esama pasišventusių 
darbuotojų ir palinkėjo gero 
pasisekimo. Ji priminė, kad yra 
apie 20 palikimų be testamen
tų, prie kurių prisistato Rusijos 
agentai. Ragino laiku surašyti 
testamentus ir nepamiršti Bai
fo, kuris sunaudos šalpai. Bai
fo pirm. Marija Rudienė pasvei
kino suvažiavimo dalyvius ir 
pareiškė, kad ji mato čia paty
rusius aukų rinkėjus, kurie jau 
žino kaip atidaryti žmonių širdis 
ir jų pinigines. Meilė artimui, 
pasišventimas gelbėti, yra geri 
ginklai jūsų širdyse — ALT at
stovas Ignas Andrašūnas svei
kinimo žody pasakė, kad susi
klausymo pastangos, vieningu
mas, pasišvenįimąs jus ves j pirm. Kęstutį Dirkį 100 dol. Su Į darbo jie buvo atvykę į Ameri- 
laimėjimą. Juozas Mackevičius, tokia pradžia ir talkininkais 
turint tokia pasišventėlių grupę Baifo kariuomenė tikisi laimė- 
— yra lauktina gero derliaus, ti karą prieš badą, skurdą ir var- 
Aldona Daukus, Baifo dir. ir

kad

PETRAS KAZANAUSKAS, Prex’dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7747PAULINA LUKOŠIUS, 

anksčiau įgyvenusit Chicagos 
mieste. Ją pažinusieji, žinantie
ji dabartinį jos adresą arba li
kimą, prašome paskambinti An
tanui Normai, tel. 776-2010.

(Pr.)

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

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

IMKITE BE BAIMĖS
10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 

Apie $22,000 metiniu pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butų namą Manjuette 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, restorąnui 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 
$31,900.

--5 visuomet remia lietuvišką spau- 
| į dę gausiomis aukomis. Amerikos 

j Lietuvių Tarybos seime jis yra 
į išrinktas į centro valdybę. Dė- 
(kui už $14 auką, atsiųstą prenu- 

’( — šerifas Algimantas Kaz-į merą tos praįęsimo proga.
lauskas sekmadienį, 10:30 vai. 
ryto Channel 2, programoj Two 

* and Two, parodys čikagiečiams 
Programai pasibaigus vajaus jo vedamą darbą svarbioje Clii- 

globėjas Frank Zogas — Mid- cagos Įstaigoje. Lietuviams ver- 
land Savings and Loan Ąss. pre-’, tetų pasižiūrėti Į pareigingo lie- 
zidentas, Baifo darbuotojams 
suruošė pradėtines vajaus vai
šes.

Nepavargstantieji: Kotryna ir 
Kostas Repšiai nuoširdžiai ap- i 
tarnavo. Pažymėtiną kad F. i 

i Zogas prieš keletą metų rem-j 
damas Baifo veiklą suruošė vai-j 
šes, o šauliai duoda salę naudotis 
nemokamai

Stiprius pamatus vajaus pra- ministruoti didelį turtą — Lie- 
džiai padėjo Marija Rudienė, V. j tuvių sodybą ir ūkį su vasarvie- 
Šimkus po 200 dol., LAS per temis. Po vasaros intensyvaus 
„ 1 L Z,., t , , 4 , I V, . 1 .. 1 C? . . I .3 A _ l. A — . A I. .... A .. t . .1 T . A ... L ..i .

i ką ir lankėsi Naujienose, lydi
nu Leono /Venckaus. Naujieji 
mūsų skaitytojai M. ir J. Na
vickai yra pensininkai ir kartu 
su tokiais pat tautiečiais gyve
na Lietuvių Sodyboje, kurioje 
pensininkams yra teikiamos vi
sapusiškai palankios sąlygos. 
Dėkojant Snabaičiams užstoki 
dovanos parinkimą, .sveikiname 
naujuosius skaitytoj.u^ c ^ąvięį? 
kus.

ne-
ct

— Antanas Dovydaitis iš St. 
Petersburg,, Fla., išreiškė savo 
gerus linkėjimus ir pilną prita- 

4 rimą vedamam darbui, atsiųsda- 
lmas dešimkę Naujienų paramai.
Dėkui už auką ir už palankius 
pareiškimus. Taip pat dėkui J.

ŠIMAITIS REALTY

gą. Stasys Patlaba

Lietu-

jaunuo- 
apdrauda: 

metams.

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. TeL 436-7878

tuvio vedamą darbą.
— Magdalena ir Justinas Na- Oksui iš Chicago Heights už 

viekai, gyv. Lietuvių Sodyboje, • ankstybą prenumeratos pratę- 
i Headley Park Club, Hants Eng-, 
j land, gavo labai vertingą dova-1 
•na — metinę Naujienų prenu-.
I meratą nuo savo dukros Berna
detos ir žento Justino Snabai- 
čių, kuriems Didžiosios Brita
nijos Lietuvių S-ga patikėjo ad-

PASTABOS IŠ NAilIŲ
Piktinasi dėl senos tavernos
Prieš keletą dienų laiškinin

kas atnešė laišką, kuriame be tū 
lų iškarpų buvo mašinėle rašytas 
toks raštelis: ' :

“Kodėl savo (Naujienų) por
nografijos nemato? Jeigu, jūsų 

'redaktoriai Įsidėjo Sevruko pa
leistuvyste reklamuojama rasi-, 
ni, tai matyt, kad to Servukcr 
mintims pritaria... Pirmiau apsi- 
valykit nuo savo pornografijos? 
tada mokytit kitus... Pasipikti
nęs skaityptojas”.

Dėkoju anam skaitytojui už 
prisiųstą kopiją-iškarpą Sta
sio Tekoriaus rašinio, tūpusio 
Naujienose 1977 m. rugs. 9 d. 
Tame rašinyje Tekorius neva 
kritikuoja Sevruką už raštą apie 
tūlą Euzebijų gyvenusį prieš 
tūkstančius metų ir pasakojusį 
apie Veneros taverną, pastaty
tą Kalvarijos (ne žemaičių) kal
ne. Aname kalne be Kristaus nu 
kankinimo buvusios judėjų gal
vos (kaukolės — J. Š.) kovoju
sių prieš romėnus, kurie tada 
judėją valdė.

Veneros taverną esą statė Ju
dėjos laisvės priešai (mat ir te 
nai būta patriotų ir pataikūnų
— J. š.) Tie pataikūnai dėl di
desnio kaukolių paniekinimo, ta 
vernai statyti žemę (gal žvyrą?
— J. Š.) nešę iš Kalvarijos kal
no, o kai taverną pastatė, tenai 
buvo girtuokliaujama, išdykauja 
ma ir paleistuvaujama. Servukas 
rašęs dar ir apie japonų filmą, 
vadinama “Jausmų Karalyste”, 
o už ano filmo esą stovėjęs šė
tonas.

Jei tik tiek, tai pornografijos 
tame rašynyje nėra. Raštas 
apie pornografiją, tai dar ne por 
nografija. Ir Stasio Tekoriaus ra

šinys, nors.ir nevykusiai;parašy 
tas,’ nėra' pornografįškąs. Tai ko 
tasdi skaitytojąs. pyksta? •
'Ir ponipgrafijai ne visi yra 

priešingi. Kaiikąs. gerus pinigus 
moką už tą šlamštą- Juo porno
grafija šlykštynė, tuo. branges
nė ir labiau perkama. Taupesni 
žmonės pasitenkina blevyzgomis. 
Kam tėkb^būii vienuolių suie- 
gose, Tas yra .prisiklausęs gan 
šlykščių "blevyzgų; o j uk vienuo
liai; būdami . pasiaukavę Dievo 
garbei, turėtų būti suntūresni 
už pasauliečius.

Visi žinomą kad pornografi
ja yra lytinio nesusivaldymo pa 
sėkmė; o žmonės, tarp visų “gy
vų sutvėrimų”, yra šašliausi. Tai ir vieningo darbo šalininkas, 
gi šnekėkim, kaip, norim,.rąšy-’sėkmingai vadovavęs didiesiems 
kim, trukšmaukim—žmonių pri darbams ir visus į juos įtraukęs, 
gimties nepakeisim. Nei pats1 
Viešpats Dievas' nepakeičia. Pri 
siminkim Visuotiną Tvaną, Su 
domą-Gumorą ir kitas žiaurias 
bausmes; 
čioniškoji 
sivaldo.

— Antanas Antanavičius iš
■ - ' \ ■ «- - > <». L • •/. - 

Brighton Parko apylinkės,, tapo 
ne tik prenumęrątoriųm, bet .ir

■ i * - . ‘ ' • ■ t

rėmėju. Prisidėdamas prie pla- 
.tikimo vajaus ir sąjūdžio — 
įskaityti ir platinti Naujienas, 
jis jas užsisakė 6.mėn, ir ta pro
ga atsiuntė $6 Mašinų fondui. 
.Nuoširdžiai dėkojant jam ' už 
prenumeratą ir už auką, gera 
žinią malonu skelbti visiems 
skaitytojams ir platintojams.

f — Dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
visuomenės veikėjas, vienybėj

'Ko vertas Dievo tiesos 
fanatiškos įtikėjimas?" 

o žmonės, net krikš
žmonijos dalis, nesu-^ Atsakymą išgirsite šiandien, 

Juozas šmotelis. spalio 15 d., šeštadienį 9:10 vai. 
vakare radijo programoje: “Ge
roji naujiena lietuviams” per 
“Lietuvos Aidus” — banga 106.3 
FM.

“Jūs 
ne per 
bet tai
darbais, kad kas nors nesigirtu”. 
Efez. 2 :8. 9;

‘LIETUVIŲ KOPLYČIA”,
3838 W. 83 St., Chicago.

Sekmadieniais:
Biblijos valandėlė: 2:30 
Pamaldos: 3:30

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Pirk Ave^ Hof Springs, Ark 

Albertas Ir Kastute Rožinei, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai 
Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Gsllma rerervuotl tel 
501-623-9814.

BEST THINGS IN LIFE
I^ll Frank Zapolli 
rzoS’/z W.ySffi St, 

GA 4-8654

——w 
STATI r Al M

IMtUtANCr

State Farm Lite Insurance Company

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 
TeL 247-5081

Xi

simą ir už $4 auką.
— Ponia Dita McGee iš Bridge- 

porto apylinkės, naujoji mūsų 
skaitytoja, atsiuntė metinę pre
numeratą per savo gerai kal
bančia lietuviškai dukra, kuri 
taip pat ’įteikė penkinę Maši
nų fondui ir pareiškė kompli
mentus Naujienų bendradar
biams už jų įdomius ir naudin
gus straipsnius

— Juozas Jonikas iš Palos- 
Heights apylinkės Įstojo Į Illi
nois universitetą, Champaign —- 
Urbanoje.

— Stasys Lukošius-Lukoševi- 
čius, miręs prieš metus Eliza
beth, ,N.'J.,; testamentu užrašė 
$2,500 tautinei spaudai, - organi
zacijoms, švietimo bei kultūri
nėms institucijoms. Jam pa-, 
statytas patiiiiiklas ir suruoštos 
miriies metinės.

■ ■1... • ' ■ .

: — Korp! Neo-Lithuania suva- 
?žiayimas Įvyks lapkričio 12 ir 13 
■d. Lietuvių Tautiniuose namuo-. 
Se, Chicagoje. -Suvažiavimo me
tu bus atšvęsta 55 metu veiklos 
'sukaktis. .a’.-. ‘ . v?

— Baifo Philadelphijos sky< 
rius vajaus užbaigtuvių proga 
ruošia banketą spalio 30 d. šv. 
-Andriejaus parap. ■ salėje. Pro
gramoj dalyvaus’akt. Vitalis Žu
kauskas, sol. v. Bendžiūtė ir 
pianistė A. Kaulinytė.
. — Illinois valstijos loterijoj 
spalio 13 d. Bonanza traukime 
laimėjo 65, 954 ir 5579, spalva 
geltona.

— Lionė Šimonaitienė pa
kviesta Hartfordo lituanistinės 
mokyklos vedėja: Mokykloje 
moko B. Nenortiepė, S. Rama
nauskienė. P. Bernotas, D. Gra
jauskienė. I. Galinskienė ir kun.

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo 
vių Amerikoje (SLA) organi 
zacijoj. Vaikams ir 
liams pigi TERM 
$1,000 tik už 3 dol
Jiems yra -ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudę organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap
draudę. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 
FeL 42I-61IXJ < Pr^.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. «3rtf St., Chleaso 
Tel. 767-0600.

REAL ESTATE

vieta.

gi esate išgelbėti malo- 
tikėjimą ir ne iš savęs, 
yra Dievo dovana; ne

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St

P-P-
P- P- 
(Pr.)

D t to narrui lauke įr B vldauv 
D«rb4M garantuota*.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
MARUA NOREIKTENE

Ž6nx W«rt SU ChieRgo. UL 60629 * Tel WA S-2787
OkJelh 9««lr1nlr1m*f gere* rOUet Ivilrfy protely . 

MAISTAS Ii tUROPOS SAMDtLIŲ,

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
('numos Parcels Express Corp. 

MARQUrm GIFT FARCELS JBRVICi 
1341 W. Sf„ Chlcffo, HL K*27. _ TH. WA 5-173 r 
mi U. Chkxw, iri. 4OMW. — TM. 8544316

Pensijos ir kompensacijos iš Vokie
tijos ir iš kitu kraštu, pilietybės popie
riai. Įvairiu valstybės iormu pildy
mas. Interesantę reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybės įstaigose bef 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbių pašalpas bei kitus 
panašius reikalus.' Sutvarko Medicare^ 
ir kitas sąskaitas ' Padeda-neturtin
giems gauti, is^WgLFAKE jr kitų istai-' 
gu Įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymio. nemokamo* maisto korte
les ir kitką. Taip ' pat paruošia imi
gracinius dokumeptus - i^ ^iškvied- 
musi Ameriką." Sudaromi testamentai 
ir asmenų-paieškojimai^ Beito, išrū
pina metrikus ar fu pakaitalus. Kreip
tis asmeniškai arbajlaiškais.

S./UžpiĮdomoi’’’formos IL-1363 
Tax relief for Claims and Grants for. 
Senior Citizens ihd disabled Persons. 
Gahma prašyti pašalpos' ' dar if ’if? 
1972-76 metusu44 - A - 
Ą- ČEPULIS NOTARY PUBLIC
iv Income Tax Service

■ 354ą SOUTH ^viNU^

(Pirmas- aukštas;-'?ėjimas iš: kiemo)' ‘

fvvwwwywAWWWwww

SEE ALL OTHERS FIRST/

BALTICS APTS.

- j 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, Aquatarium, Banks, Churches, 
Lowest Maintenance Fees, Good Fi
nancing, Cheerful Surroundings, No 
Recreation Fes, No Land Lease Fes.

Come and browse around
Meet the owner, Frank Macenas

813-360-8766 . -

RENTING IN GENERAL
N v • m «1

IŠNUOMOJAMAS 4 kambariu beis- 
monto butas ir maudynė pensininkui 
arba dirbančiam vyrui Bridgeporto 
apylinkėje. Tek 376-0208 po 6 v. vak.

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.

IŠNUOMOJAMI 2 kambariai rašti
nei modernaus namo angliškam beis- 
mante prieš pat Marquette parką 
ant 71-mos gatvės. Tel. 585-6481 po 
5 vai. vak.
5 vai. vak. Nebrangi nuoma.

IŠNUOMOJAMAS kambarys vyrui 
antrame aukšte, atskiras įėjimas. 

Telefonuoti 523-8944.

RAMI MOTERIS ieško nuomoti 4 
kambarius 2-me aukšte Bridgeport*) 
apylinkėj. Skambinti po 6 vai. vak. 
TaL 927-7414,

HELP WANTED — MALk 
-Darbininku R»Bda

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

TOOL & DIE

We have immediate opening for 
experienced person. Applicant must 
have own tools & be'able to operate 
shop machinery. Duties include mak
ing driH 'jigs &'fixtures. Making & 
repairing ■ dię&, for T punch presses. 
Hardening :steel .& general -.paachine 
work. Excellent pay & co. paid bene
fits. Apply?'j ’ 

u* cWESTERN 
■;’CUIiEN'DIVISION 
1.1 2700’ AV? 36th PIACE . " 
L1-- - ’I-Chicago 60632 .
Equal Opportunity Employer M/F j

an

< ELECTROS ĮRENGIMAI, 1 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu lr< užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningais

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tol. 927-3559 >

NAMŲ REMONTAS 
DIRBU VISOKIUS--DARBUS: 
DURIS;' LANGUS, LAIPTUS, . 
L^PORČIUS IR-PAK52JU. 
" ’ JEIGU REIKALINGA.

; KAINA NEBRANGI 
wTeL -RE l-SŠS^^ Uricaga,- IL.'

5 šaukti vakarais MIKAS M.

. AUTOMATIC 'SCREW MACHINE'!
Operator for Multiple spindle or B&S
Full or Part Time — All Benefits ; 

? .-Plus Profit Sharing — Plus -Lj 
-A Good Place to Work

Call .735-0122 ask. for Tony Mikus
WESTERN’SCREW MACHINE 

PRODUCTS CORP.
4301 S. Knox Ave. '■/ Chicago

, . -M.. ■ -m 9 J v. *1"*'
M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI.

Tiktai pusmečiui automobilio
Liability apdraudlmts pensininkams

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775 > '

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

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS
t Pardavimas ir Taisymas

2646 WEST 69th STREET

TeleLt REpuMIc 7-I94I„ —-------- - - ■/

*

APPLIANCE CORP.
5939 SO. LOWE AVE.

Chicago, Hl. 60621 
An equal opportunity employer

UOTIVL
Needed — experienced for 

Men’s Speciality Clothing Store
Top salary and excellent

Company benefits.

M. HYMAN & SON
1B120 SOUT HALSTED STREET 

Homewood, Illinois 
Phone 799-4500

M. 1 I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICI 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7459 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitoki blankai

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archar Ar*. 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

Didžiausiai kailių 
pasirinkimas

PM
UetarJ taiUlrrtnk* 7^

China

NORMANA
URŠTTINĄ

MACHINIST 
HONING - MACHINE

Sunnen Set Up & Operate
GRAIND RITE GRAINDING

MFG v

1&5 North Wabaah Arwn.

(iataigoa) ir 
677-3489

(buto)

HGHT HEART DISEASE

WANTED TO RENT 
laiko butu

679-0900
6420 North Hamlin, Chicago

mMtT FVWSSE g

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

fl M CIRCA MJL— Saturday, October 15, 1977




