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KALBĖJO DR. ZENONAS DANILEVIČIUSDR. V. PLIOPLYS, L SERAPINAS
Buvo daug sveikinimy, sveiko maisto ir 

gyvos .if geros lietuviškos muzikos
DR. VYTAUTO P. DARGIO pagerbimhs buvo nepaprastai 

gyvas, įdomus ir labai naudingas. Tuojau po invokacijos banke
to dalyviai gavo skanią vakarienę: sriubas, salotų,. įvairiai pa
ruoštos jautienos, kavos ir ledu. Visą vakarienės metą grojo lie
tuvio Snukso labai gyvas ir gerai suderintas .Orkestras.

Dar nepabaigus, gerti kavos, 
tuojau buvo pradėta vakaro pro
grama. Trumpas, bet labai turi- 

. ningas kalbas pasakė Dri Zenonas 
Pamitevičius. tikros Amerikos liė, 
tuvių Bendruomenės steigėjas 
ir nuolatinis josios patarėjas. La 
bai turiningą kalbą pasakė • Dr. 
Valentinas P-lioplys, Amerikos

kį sveikinimą, kuris vakare buvo 
perskaitytas:.:
“Didžiai gerbiamas daktare,

Jūsų pagerbtuvių proga pra
šau priimti’ m’ano nuoširdžiau
sius sveikinimus ir linkėjimus. 
Te šio sambūrio patriotinė dva
sia uždega Jus nauju pasišventi
mu dar ryžtapgiąu kovoti už pa-.Ijąupų^'Bę^omen^t^bos. Te^ ,,

-pl^m1^.lta^ąkąl^ęą. JAy 
sakė^mokytojas-ĮgnąsSęmpmas, Brighton Parko’apylinkės pirmi 
veiklus banketo organizatorius 1 
Buvo prašyti'žodį tarti Andrius 
Juškevičius, Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės vicepirmininkas 
ir organizatorius, ir Vilties Ben
druoju pirmijro^^Kazys Po-, 
eitis, bęt jiedu, norėdami tąsy
ti susiriidrusiųjų JaS^-nekalbė- 
jb. 7; ■>_'< '• . j.
.Pirmiausia Dr.. Danilevičius 
.perskaitė amerikos Gydytojų 
Sąjungos valdybos' raštu atsiųs
tą; s^įkininią..Dr. ;V. Dargini mi;

rių turiąitiAmerikos 'gydytojų 
drsujoja ? džiaugėsi T)f: ■ Datgio 
vėdJtatr profesiniu dr AiBUOtneni-; 
hiu- 'darbu., .Susirinkusieji džiau. 
gėsi. kad' gydytojai, amerikiečiai, 
rido’reikalo pasveikinti visuome

ninkas A. Abraitis atsiuntė toki 
sveikinimą:

“JAV LB Brighton Parko apy 
linkės vardu turiu garbės pas- 
yeikinti mielą ir didžiai gerbia
mą Dr. Vytautą P. Dargį. už jū
sų. didelę kovą< pavergtos Lietu
voj laisvei atgauti ir vieningo 
sugyvenimo lietuviu tarpe. Kaip 
matote. Daktare, Jūs tunte daug 
vienminčių rėmėjų. Visa mūsų 
apylinkė ištikimai dirba su Ju
mis. Su nuoširdžia pagarba, A.

Daug pieno turinti Texas laukti
įtiko motinos- Iš veido išraiškos maty 
prisitaikiusiais paršais.

kari ė
L kad

ė leido dviem paršiukams pasimaitinti, kai jiedu ne- 
leliukas vis dėlto nepatenkintas prie maiši.) šaltinioSEKANTIS KOMUNISTŲTIKSLAS - RODEZIJAJ Tornadai Čikagoje

Pinnadiemo oras. jjplinkin 
čikaįją buvo idealiai thikamas 
Miriadų audrai ir jų netrūko, 
Hk jie šį kartą nebuvo smur-

Abraitiš. apylinkės X. pirminin- 
Reporteris

Dajanas pasiruošęs
- tartis su Egiptu

. JERUZALĖ, Egiptas, — Iz-' 
darytis kur yra lietuviai užsienio reikalų minister 
2T*toi3iJkurią Drąugijo. pir.)ris Moi« ttyanas.yrą pa-TO 
Sbffltu toeto' meta' yra bu b* 
ves Dr. Vytautas T. Dangis.

Dr. Danilevičiaus, rDr. Plio- 
puJio, mokytojo Serapino ir ki
tų kalbėtojų kalbos bus paskelb 
tos Naujienose šiomis dienomis.

Vakaro vedėja Kristina Austin 
paskaitė kelius.gautus sveikini-

to užsienio reikalų ministeriu. 
Jis yra pasiruošęs išklausyti ne 
tik paties Egipto užsienio mi- 
nisterio, bet jis nori užgirsti ir 
kitų arabų vlstybių pasiūlymus.

Vėliau ministeris Dajanas ręn
giasi skristi į Washingtona. kad. 

~_____į galėtų pasitarti su amerikiečiais
Dr.l ”m<:™ Artimųjų Ry-

Kapio Bobelio. Amerikos Lietu-i tų taikai. Dajanas J»n pasiekti 
vių Tarybos ptanirmio U Ro' Ameriką Mm» tooita ante, 
ridos gitą taia telegrama: to. kad galėtą, mtuormųotr 

■ V Garmui, per Amerikon atskrendantį premje-

galėtų pasitarti su amerikiečiais

' “Daktarui V. Dargini, per 
Naujienas, Chicago, Illinois,

Su džiaugsmu sveikinu Jus pa 
gerbimo proga: Didžiausuos Ju-; 
sų pasišventimu, ginant tautinės! 
ir visuomeninės veiklos princi-| 
pus. Daug sėkmės ir ištvermės l 
Jūsų-užsibrėžimuose. Dr. K. Bo-| 
helis” C— ■ . ,..
Lietuviu šaulių Sąjungos Trem| policijos institucijomis pradėjo 

tyje Centro Valdybos pirminin-i Juliau įžvelgti į niaĄi vaikų 
£ K. Milkovnitis atsiuntė to- tėvų ir globos mstitncijų me 

------ . todus santykiuose su mažais
I vaikais, ypač po to, kai buvo 

nustatyta, kad vaikų skriau 
dimas ne tik nesumažėjo, o 
dar daugėja. Čikagoje, pavyz 
džini, per pirmus tris šių metų 
— sausio, vasario ir kovo rnė-

ra Begin Jis taip sako, kad atsi
ves naujų idėjų, nors kiti ats
tovai Beginu jau nebetiki.

iIllinois sns’rūpino 
kankinamais vaikais

CIKAG0. — Illinois valsti- 
ha ir vietinės įstaigos, kartu su

kalendorius
3daudzm 26 Eskucerracij 

Kiuris, Vilūne, Kregždė, Karibų- 
as, Laisvydits.

Salė lesa 4:56, kidžiasi 
6:42
. I . .. A '- ’ '

raugtas.
J 1 ? J '

nesiūs 11 mažų vaikų mirė dėl 
jų glabėjų vartojamų metodų, 
kuomet per pilnus dvejus me
tus (197<Eh77) tokių mirimų bu 
vo dar tik T3. įtariama; kad 
geroka tokių mirimų dalis- iki 
1978 jnafų buvo neregistrub-

- %. ■*>» v* -
ta.

TERORISTAI TELEFONU PRANEŠĖAPIE PREMJERO NUŽUDYMĄ
Andreotti vyriausybė atsisakė vesti bet 
r kokius pasitarimus su nusikaltėliais

ROMA, Italija. — Raudonosios brigados vadovyi>ė antradie
nio rytą telefonu pranešė Andreotti vyriausybei, kad Aido Moro, 
buvęs Italijos premjeras, naktį buvo sušaudytas. Praeitą šešta- 
lienį terpristų -vadai pareikalavo išleisti iš kalėjimai, duoti pini

gą ir iškili į užsienį dabar kalėjimuose laikomus trylika “rau
donosios brigados” narui. Teroristai norėjo, kad Italų vyriausy
bė iki pirmadienio 4 valandos viešai praneštų savo sutikimą pa- 
’eisti kalėjimuose laikomus Teroristus

Italijos krikščionių demokratų 
partijos pinnininkas. dabartinis 
popiežius, pagrobtojo italų politi
ko žmona ir visa eilė įtakingų ita
lų kreipėsi į teroristus, prašyda
mi pasigailėti pagrobto žmogaus 
ir jo nežudyti. Teroristai laukė 

-dalų vyriausybės pažado paleisti 
iš kalėjinuytęįsianlus teroristus.' 
bet Andreotti vyriausybė atsisa
kė tai daryti. \

Teroristai manė, kad lygiai 
trečią pirmadienio valandą' bus 
paskelbtas vyriausybės sutiki-

Neatsižvelgdami praiidentOiCar+erio’protestu, Mas- (in^. Tik prie Jvtinkaee sugrio 
kvos panai ruošiasi Afrikoje tolimesniems žingsnfcufis: vė vieną, jaują-- i Kitas įspū- 
jie yra numatę, po - Etiopijos, < visą dėmesį ir propa 
gandini bei militaririi svorj nukreipti prieš Rodeziją 
ir Piety Afrką. lI

Žinių agentūros prineša; kad Kubos diktatorius Castro ir 
Sovietų Imperijos dikt. Brežnevas paskelbė bendrą komunikatą, 
pasisakydami, kad jie ir toliau rems .išsilaisvinimo kovas. Afri
koje. Kitaip sakant, jan aiškiai pasisakė remsią raudoifųjų juo
džių pradžioje partizanines kovas, , o vėliau, galbūt, ir kitokio 
pobūdžio. Tą jie-daro jau senai, bet dabar, pasak žinių agentū- 
rų/ j-ie-mato palankias sąlygas, ypač. kai. jų manymu, dabarti
nis Amerikos prezidentas yra silpnas krašto valdytojas.

Meras paskelbė “karą” ' 
Čikagos šiukšlėms

Čikagos - miesto meras M, A. 
Bilandic paskelbė čikagiečių ži
niai, kad .jis šį pavasarį ir visą 
vasarą iki pat žiemos yra pasi
ryžęs grąžu t ir išvalyti Čikagos 
miestą nuo šiųšlių ir purvo. Tam 
tikslui skiriama milijonai .dol. 
6,7 mil. dol. gatvių plovimui, 
700.000 dol — šiukšlių ir atma
tų rinkimui gatvėse, 3,6 mil. dol. 
— šiukšlių ir atmatų išvežimui. 
Ir prie visų tų sumų dar prisi
deda federaline vyriausybė ir- 
vietos su 2 mil. dol.

Čikagos miesto apšvarinimo 
darbams lengviau pravesti, nu
matoma į kiekvieną miesto pre- 
sinktą — aldermaniją paskirti 
po 12 laikinų darbininkų ir taip
gi apie 550 jaunuolių, kurie bus 
samdomi sulig mero numatyta 
vascaros metui jaunuolių samdy 
mo programą. Be to. Meras kvie 
čia ir visą Čikagos visuomenę 
prie miesto Švarinimo darbų pri 
sidėti. Visiems svarinimo dar
bams pravesti, meras numato 
sudaryti specialų komitetą.

Miesto distriktų atstovai vi
sais švarinimo klausimais aiš
kintis gali skambinti telefonu 
■744-41S6? ’

, 4Q,Č00 darbų .

džio 24 d. visi' Čikagos miesto 
neturtingu šeimų jaunuoliai, su
laukę 14-21 m. amžiaus, gali re
gistruotis darbui gauti Čikagos 
miesto namų tarnybos raštinėje 
arba YMCA centruose. Taipgi 
darbams gali registruotis ir uni 
versitetų bei High Shool mokyk
lų studentai.

Smulkesnių žinių teikiama te
lefonais. 744-5764 ir 5765.

Už darbą-jaunuoliams bus at 
lyginama 2,65 dol. už kiekvieną 
darbo valandą. Jaunuoliai turės 
dirbti prižiūrint ir lavinant vai
kus. patarnaujant seneliams, va 
lant miesto parkus, aikštes bei 
sklypus, vadovaujant sporto vie
netams ir dirbant ligoninėse bei 
raštinėse.

Sen. Kenedy skndžiasi

Sen. Kennedy savo pažįsta
miems skundžiasi, kad Ameri
kos prezidento padėjėjai jį kri
tikuoja, neatsižvelgiant, jog jis 
remiąs visas prez. Carterio pas
tangas.

Pasek, sen. Ifennedžo. jis 
yra labai pribloštas.

tuo

__ šiaurės Atlanto karo 
gos nepajėgtų pasipriešinti 
sams. jeigu jie prasiveržtų į 
Viduržemių jūrą, sakė patyrę 
•kariai Turiesi kaltina amerflde- 
čluA «»t»bdfcuosį<>s ginklų par- 
dsvėw« m* Ąpyj

ru-

dingais tornado .straublys susi- 
7n inavo i ,r\ lūs nuo Joliet ar- 
J pradinės mokyklos pamokų 
perlraukos ntetu. bet prašnioks 
t< per otų) pėdu pro šalį, sulau 
žvdamas tvorą ir apardė kęk> 
tą farmos pastatų. Keli torna
dų straubliai be nuostolių pa
sirodė pačioje Čikagoje 107 
ir Whipple street -sankryžoje, 
kitas Forest Glen, dar’-kitas

Vyriausias Amerikos teisinas 
Vašingtone sutiko svarstyti Či
kagos Rinkimų Tarybos prašy
mą, kuriame Rinkimų T ryba 
prašo teismo leisti atnaujinti 
rinkimą. įstatyme Ei nujauk teis
mo išbrauktas vietas Kaip žinia. 
IHnojatts-teismas buvo panaiki
nęs dali rinkimų įstatymo, kur 
buvo reikalaujama, kad beparti 
niai kandidatai bei naujai įsis- 
teigusinos partijos, norinčios da

lyvauti rinkimose. iki įstatymu
mas pasikeisti visa, grupe tero- nustatyto,termino pateiktų Rin 
ristų uz vieną Aldo Moro, bet kimų Tarybai prašymą su reikia 
vyriausybė tokhr mainų, irestrti-• mir * skaičiumi: xiukėjg- parašų 
kb daryti. Teroristai, yra nusi- Į T , , g , , ,
kaltėliai. todėl vvriausvbė su nu reikalavo.-kad be-
sikaltėliais nesitaix: .' / ': J -^rtiniai priMatxtirDJS^- pa- 

. ' • ' ■grasus.’naujos partijos-*-^ 63.373.
Teroristų nustatytų 1 alku' <v- ’t. y., h'epartiniav kandidatai ir 

riausybę^nepaskelbė 'jokio nuta- naujos Partijos .iš anksto turė- 
rimo.. Tęroristąi: Jaukė pranešk‘-tu bent /.rinkėjų..skaičiaus.

Tokiąristatymo dalp. 7-tas U.
ja, bet tokio pranešimo nebuvo.; S. apylinkės teisme'Ilinojuje 
Be to. teroristai jautė, kad ita-|buvo panaikinęs esą-toks reika
lų -policija; karaifiūerių 

kma~3abai atjdžjąi sekė teroris-injai.

i-inoiradijo bangomis ir televw-

Toliau nuo Čikagos' forna- 
dai prabėgto pro* Elgin ir Ix>- 
well, Ind. 4

Izabelei Percnienei 
rekomendavo kalėjimą

BUENOS AIRES, Argentina. 
— Prokuroras Cohrado Sadi 
Sassue rekomendavo buvusia? 
prezidentei Izabelei Peroniė-' 
nei priteisti 6 metus kalėjimo 
vž menama valstvbės lėšų — 
šalpos fondu švaistymą jos pre 
zidentavirno metais, .lai iškel
tos trys bylos: dvi už šalpos 
gerovės lėšų nelegaliai nau
dojimą ir trečia byla už prezi
dento galios pikfnaudojimą Vi 
daus reikalų ministerijos pas
ta ių perleidimą jos pačios “jus 
ficialistif’ partijai.

— Pranzūzu kariai jau kont
roliuoja Tire uostą. Savb laiku 
prancūzai ten laikė garnizoną 
karių. Dabar į Tire pateko keli 
seni prancūzų kareiviai, gerai 
pažįstą miestą ir apylinkes.

— Vokietijos kancleris Hel
muth Schmidt nuskrido į Lon
doną, kad galėtų pasitarti su 
premjeru Callaghanu.

— Šveicarijos bankai turi la
bai daug bevardžių sąskaitų. 
Ruošiama įstatymas, lįepiąs 

taupjtojų var-. 
dusti;

Aaa na-| Duvo panaiKmęs esą-iOKs reiKa- 
padeda- Į lavimas ■ prieštarauja konstitu-

ė/ , •••,- 
tus ir.ieškojo Aldo Moro slėptu-j Įstatymoklausiraa^išjdlo 1977. 
vės, Šeštadienį terdtistai išmetė! 6; 7 d, mirus-čikągos merui Ri- 
krikšeionių demokrAtūfpartijos!čardui J.^paley,;
sekretoriui paruoštą laišką

Teroristai reikalavo, kad krikš 
čionyš demokratai* darč’tų įtakos 
į vyriausybę ir sutiktų paleisti 
teisamus ir jau mitėistus .“rau
donosios brigados” narius. Tero .Atvykęs 
ristai jautė, kad laikas dirba jų Jan Smits pareiškė, kad šių me- 
nenaudai. Policija krėtė kiek-! tų pabaigoje baltieji atiduos 
vieną namą ir klausinėjo" žmo-« juodžių. daugumai krašto vyriau 
nes, ar kariais jie nematė/kas! sybę. Dabartiniu metu Rodezi- 
ir kada išmetė paskutinį patresjjoję yra•.-263x1)09 .baltaodžių ir 
Aldo Moro pasirašytą laišką. | pusseptiuto. • milijoną juodžių.

\ •• • '. ..į Valdžia, parimančioji, juodžių Antradienio rvta teroristai.J ‘ x«„ ‘ y -l^grupė pasižadėjo respektuotitelefonu pranešę apie. Al do Moro] . - ,1 , 1 -a. pagrindines .baltaodžiu teises,
nužudymą, pastebėjo, .kad kitai Netrukux bus sudaryta kraš- 
iirformaciją-jie praneša vėliau.; ta,.vba v-.liau bus
Matyt, kad jie norėjo pranešti. ve^ti rinkim*nL,n V(-.Hau nau. 
seimos nanams ar vynausybe,., ižrinktie<|ems bn> 
kur įgalima bus rasti nužudytoj vy-aUsybė^ 
politiko lavona. Aidudienj antro;.v. j ‘ u Britu užsienio reikalu mims-pranesimo dar nebuvo. Policija XL 4 j ‘ i ♦

a i * teris fhvcn ir valstybes sekreto-mano, kad žudikai pirma turi
dinrt iš iudyraų vieta, o tik. ™ Vanrtjntere šum
tai V8ieu pranešti, ker ralma paKnndmiam plmrntr padeš pr. 
botu surasti lav™,. žiūrlti. ,kš<i 1»™V •>;
—‘ . iriausybe. gerbtų baltaodzų tei-

Vyriausybę žino, kad raudo-, 
nosios gvardijos teroristai -glau-J 
džiai dirba su Vokietijoje; Eiba- 
ne ir ijhijoje veikiančiais tarp-j mist|, vadĄjv 
tautiniais teroristais. X įsi ktėk- ’ _____ -!___
vieną <«vo svarbesnį Jjaistininkai įsi-
praneSa Irake veikiančiam tero-1. . o „O!<ta iįvalė
ristų centruh Visi is ten rauna ‘fannadją. prikrovę au- 
* ------ - > d nn«iknJri. ‘ .

tomobitius gero maisto is resto
ranų. sirsišaudė su karuomene ir 
vėl dingo kalnuose.

vyriausybę juodžiams
HAMBURGAS. Vokietija. — 

Rodezijos’ premjeras

sės. Va rice* apgailestavo, kad 
prerhjeruf ‘ nepmryko susitarti 
su ^fTeW*fsbėjtusiu Rodezijos

ristų centrui. Visi iš ten gauna j 
įsakymus sekantiems nusikalti-Į 
mams. Andreotti atsisakė vesti | 
bet kokius pasitarimus su tarp
tautine teroristų gauja. Policija 

, aiškiai nustetė. kad kartu su 
italais , teroristais veikė keli 
prancūzai, padedami paslėpti nu

sikaltčlius. pervedant juos per 
sieną.



VIETOJ FELJETONO ŠIUOLAIKINES KALBOS (BUVUSIU DP) SĄVOKŲ PAAIŠKINIMAI
visad atrodo pavargęs, apšepęs, 
su barzda ir ūsais, ilgais, ant nu 
garos išsidraikusiais. plaukais. 
Jei vyriškiui barzda ar ūsai dar 
nedygsta, tai nenumovus kelnių 
(nes ir merginos nešioja “jean- 
sus”) neatskirsi, kuriai lyčiai mo 
čiutė gamta priskyrė. Kaip tai- 

j syklė. dažniausiai “jeans" — kel 
sulopyta šio

Muzikas. Tai ne muzikos kū
rinių autorius-kompozitorius ar- 
ba ardytojas, muzikas žinovas, 
bet žmogus tik armonikos dum
ples tampąs (tampyti), s virpi
nant i s smičius smuiką, pučiąs į 
klernetą ar dūden. Galop, liurli
nąs iš gluosnio išsuktu skudučiu 
ar kita birbyne. Tokie talentai,
paprastai, n? muzikantais ar pajniu keliai, sėynė 
našiai prisistato, bet muzikais, krašto vėliava ar jos motyvais. 
Tokiais jie įr spaudoj vadinami.^ Kultūros bei civilizacijos pradų

Alajestro. Juk tai ne pasaulio 
garso muzikos kūrinių kompozi
toriaus. • įžymaus dirigento, mu
zikos žinovo ir išpildytojo sąvo
ka. bet tik parapijas vargonin- 
"ko, chorvedžio. Vis dėlto “ma- 
jestro” garbingas titulas įparei 
goja “majestrą” atatinkamai vie 
sumoje elgtais kalbėti, ypač rody 
tis ir puoštis, šie būtinai ilgi plati 
kai, po kaklų tam tikri- raiščiai, 
virvės ir t. t. žodžiu-nepadaryti 
gėdos “majestro” titului.

Professorius. ši profesoriaus 
sąvoka netelpa normalaus profe 
soriaus sąvokoj. Tai exra ordi
narinė profesoriaus sąvoka Lo
tyniškai tvarka-reiškia-Ordo. Sx- 
tra- išimtinis'. Tat išeina, kad 
šis titulas įgytas ypatingoje bet 
varkėje. • šiais laikais profeso
riaus vardas įgijamas: ‘įProfe- 
soriaujant” vaikų daržely, pra
džios (publicschool)- mokykloje, 
už “lašelius” suteikia artimi 
draugai per spaudą dažnai kar
tojant ir. tuo būdu, “įkala” ti
tulą. ar net “dženitoriaujant”. 
Iš tikrųjų-profesorius yra univer 
siteto ar kitų aukštųjų mokyklų 
kibiausiai 'kvalifikuoto dėstytojo 
mokslo vardas. . v __ 
Studentas. Vaikų darželio įna
mis, public school ar šeštadieni
nės parapijos mokyklos mokinys. 
Atskirti, tikrąjį “kaledžio” ar 
univefšiteto studentą nuo virsi 
minimų, labai paprastai. Toks1

iŠ tokio individo nelauktina. Bū 
damas lietuvi u-l ietu vaškai moka 
tik porą zxxlziu. Juk jis tik “stu
dentas" vadinamas...

Mokslininkas. Jokiu būdu ši 
sąvoka nemaišytina su pasaulio 
garso mokslininko, atliekančio 
mokslinio tyrinėimo darbą, be
sigilinančio kurios nors srities 
mokslo žinias, mokslo srities spe 
cialisto. Tai mokslininkai, sura
dę atomu skaidymo, planetas pa 
siekti būdus, radio, televizijos 
bangas pagauti, Lasario spindu
lius ir t. t. Tačiau mūsuose mi
nimi mokslininkai, tikriems mo 
kslininkams tinka tik tyrimo ob
jektais būti. Kad “mokslininku” 
atrodyti, reikia mokėti moksliniu 
ku laikytis: Atatinkamai eiti, 
tam tikroj pozicijoj savo kūną 
laikyti, žodžiu “moksliškai” iš
studijuoti mokslininko etikos tai 
sykles. jei tokios iš viso gali bū
ti. Kartais sugebėti būti trupu* 
tis “klink’ ar “kvarkt”. žodžiu- 
viešoj vietoj mokėti žodžiais ar 
veiksmais truputis pakvailiuoti. 
Tai itin sunki vaidyba, nes visad 
reikia žinoti, kad gali būti paša
liečių stebimas. Mažai kalbėti. 
Reiškiant nuomonę Teikia taip 
dėstyti, kad nei pats velnias ne- 
išnarpliuotų minčių. Tokia tak
tika garantuoja išlaikyti moks 
liniuko titulą aukštumoje ir tuo 
pačiu sau garbę, dėl kurios ir 
“mokslininku

ftįhue fSorinius dėsnius prakti
kuojant su veikimo skirtingais 
metodais, garantuoją, gyven/mo 
paviršiuje sėkmingą plūduriavi
mą. žodžio-nuo sugebėjimo iš
silaikyti nepaprastai daug pri
klauso įsigyta titulo aukštumoje 
ir išlaikymas. Netgi įsigijęs ver
tai titulą, jei juo nesugebės “ope 
ruoti“ taktikos manieruose. toks 
save greit “nuzulins”, atpigins 
ir taps ‘ nusodintų”. Tat tokiam 
geriau būtų, jei jis vertai nebūtų- 
įsigijęs titulo, nes toks tik sa
vo kolegas žemina; Kadaise pre
tenduojančiam prie mokslininko 
buvo patiektas klausiipąs;.

— “Kokios aukščiausios vęrty 
bės egzistuoja žemėj,”

— “Tapti mokslininku ir šven 
tuoju”. — puikiai susiorentavęs,

1 nes pats per savo apsukrumą 
troško jas įsigyti. Prie “šventu
mo” vertybių paprastai žengia
ma: Viešai, labai pamaldžiai, 
dažnai einama prie “Dievo sta
lo”, peiktinu šlaw evangelisto 
pavadžiu. Draugai padaro “mo
kslininku” be kliūčių, tačiau ar 
būtų užvedamos Vatikane beati 
fikacijos bylas ir tuo būtų ruo- 

/šianmasi aplink galvas aprėžti 
aureolės vainikus, neteko nugirs, 
ti Kadangi šioj gaynėj “šventu-, 
mo aureolė” “nemadoj”, tat be 
lieka “fas per nefas” stumtis 
prie kuklesnių ritulų-vertybių, 
būtent, profesoriaus ir, iš-.šono 
šio titulo sutvirtinimui-daktaro.

Troškulys. -Tai-. nėr paprastas 
vandens, alaus ar alkoholio' troš
kulys, bet savo1 prigimtim žy
miai kilnesnis. Jldr tai garbės 
deginantis troškulys. Garbės troš 
kūlys* yra pozityvus. Tai paska
ta (stimulus) bent 'kokios kūry
bos, visuomeninio veikimo; ko
vingumo ir net nuolankumo* bei 
nusižeminimo* pagrindas. ' Sie
kiant pasotinimo ' nepasotinamo 
troškulio yra daug’būdųV'FavVz- 
džiui. kad tapti aukštesniu, rei
kia atsistoti tarp neūžaugų 
“karliukų”. Kad taptum ne'fizi- 
neprasme “didesniu”, ‘reikiama 
žame miestelyje apsigyventi.

pasidaroma. Mi- Tai joks išradimas, nes'jau Ce-

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI

Meili draugystė

< " .'.-M

SIBARAN IŠVEŽTI LIETUVOS i 
POLICININKAI.

Išvežtų iš Lietuvos policijos tarnautojų ir šeimos narių 
sąrašas.

146. Stočkus Petras, s. Jono, 35 m., polic., Perloja,
Alytaus ap.s , • , :

147. Sudintas (Sudimtas?) Aleksas, s. Prano, 38 m.,
polic. nuov. virš., Luokė, Telšių aps. .......................... ,

148. Svilas Benediktas, s. Balio g. 1897 m., buv. Za-i
-rasų aps. polic. vadas, Viršutiškių k., Ukmergės aps?; 
žmona — Bronė, d. Juliaus, g. 1902' m., šeim., sūnus — 
Jurgis, g. 1927 m. : . L / '■

149. Svitkauskas Juozas, s. Izidoriaus, 50 nt; polic. 
nuov. virš., Šiauliai; žmona — Vanda, d. Prano,:50 m., 
šeim.; sūnūs — Česlovas, 28 m. Kazys, 20 m.; Stasys, 
21 met.

150. šarauskas Bronius, s. Antano, 46 m., polic. nuov. 
virš., Seredžius, Kauno aps.

151. Tomkevičius Jokūbas, 41 m., polic., Bartiškiai,
Zarasų aps.; žmona — Elena, 34 m.; dukterys — Elena, 
8 met.; Valerija, 10 met ’ ;

152. Urbonavičius Balys, polic^ Kaunas
153. Vardinskas Silvestras, s. Jono 41 m., polic., Vil-

kininkat • . » ■■ . • • ■
malda į Dievą, , tai reikalavimas, 
kad Dievas prisitaikytų prie iš
pampusio žmogaus kūno ir dva
sios įgeidžių. Ne tik leistų tai, 
ko anksčiau draudė, bet netgi 
pritartų ir pats kūno lėbavimuo . 
se dalyvautų. Kadangi meilė yra 
Dievo žmogui duota aukščiausią 
vertybė, tat ji šių laikų žmo
gaus požiūriui^ turi būti vispusiš 
kai ir pilnumoje išnaudota. To
dėl, neva 'besimeldžiant, reikalau 
jama Dievo jei ne palaimos, tai 
bent tolerancijos. Meilės sma
guriavimai iš nuodėmių sąstato 
išskiriami.

zaris- ir Napoleonas žinojo tuos 
dėsnius. Paprastai mūsų “aukš 
toji klasė” nieko imiekad savi
to rieišdūmojo nei rezidencijose 
gyvendami, nei su moderatoriais 
simpoziumose dialogais plepėda
mi. Reikia atvirai pastebėti, kad 
sugeba klasiškai svetimuosius 
vispusiškai pamėgdžiuoti. .. □. u

žurnalistas. Eilinis rašeiva, 
dažnai grafomanas.t Įžūliai lan
dus pletkorius be specialaus mo
kslo. etikos, įgimtų tai prof esi-, 

Ijj^i gabumų, . melagis. Pavyzd
žiu^ .rašąs apie “Kunigo užpuo
limą prie altoriaus?. arba žlibis. ■ 
tendencingai; * nesldriąs lietuvis 1 Malda į šv. P. Mariją Icchko

American

kos puošmenos bajto šiaudinuko 
nuo žalios, eglaitės. Tokio žanro 
“žurnalistai” atlieka, visuomenei 
męškos patarnavimu, bet užtat 
neįkainuojamai verbngą pasitar 
nayimą savo tautos priešui. Šū 
piųdė^suskaldė^nsuomenęr-Įskė 
lę nępasitikėjimą; sunaikino bent 
kokio autoriteto pagarbą. Išrei 
po ar užtušuoja amžinus dėl tau 
tos egzistencijos, laidės bei ne
priklausomybės kovos principus.

■ f ■ •

Premija. Grožinės literatūros 
pręmija-priemonė atpratinti skai 

nuo knygų -skaitymo. 
“Ateities” išleistas. JAV Lietu
vių rašytojų draugijos. Kultū
ros Fbndo lėšom, premijuotas rio 
mana^-Striptizas" \-ra klasiki
nis pretaijoti romano pavizdys 
atpratdnirmii skaitytojo nuo kny 
gįį skaitymo. Tai premijuotas 
r^aiasč kuriame nė trk fiiekd. • 
idfe lįbrsT panašaus į gri>ži. gėrf 
n^a,^bet netgi pasibaisėtinas 
paty čioj imas iš krikščionybės' 
švfef^jų-Nukryžiuotojo, šv. p. 
Marijos... Anot Vieno nėšVaidų 
knygėlių žinovo — ‘ Netgi' por- 
noįržf-ba' hėpatraukfe’r Tai šių 
laikų JAV lietuvių rašytojų dtau 
gijos grožinės Itęratųtos premi- 
j uotas ^bcJ^vras- Nors .etapuotos 
Lietuvos" bolševikai 1971m. savo 
“Pergalėj7 atspausdino, bet, yis 
dėlto.; nepremijavo. Gal būt ir 
bolševikinė etika neleido iš reli 
ginių jausmų begėdiškai tyčauo-

|lalda. šios epochos žmonių 
i r . .

Mero premijuoto romano — 
“Striptizas” komentatorius kum 
V. Bagdanavičius rašo: — ... 
“viena iš reikšmingiausių šio ku 
rinio dalių sudaro žmogaus (ar 
gyvuliai irgi meldžiasi,) malda. 
Tačiau reikia pasakyti, kad bent 
pirmosios giesmės maldos Vieš
pačiui ir Panelei Švenčiausiai yra 
tokios, kad jomis galėtų pasinau 
doti kiekvienas pamaldus žmo
gus. Pažymėtina, kad tos maldos 
yra laisvos nuo kokio nesveiko 
panteistinės ai* animistinės prie 
maišos. Ir malda Marijai galėtų 
būti priimta -Marijos garbinto
jui”... Toji kun. V. Bagdonavi
čiaus iš premijuoto “Striptizas” 
romano rekomenduojamoji mal
da yra sekanti: —— “ Avė Ma
rija, gratia... avė Mariai Avė, 
avė. avė Marai Aš storiu ant kė 
,lių priešais tave,- rankas iškė
lęs. ir matau tave iš dangaus 
nusileidžiančią, artėjančią, kojų 
pirštais žemės dulkes, spalvotas 
mano žėhiėš dulkes besiekiančią; 
ir krtėja mano lūpos nesusėtoda 
mos. uenurimdamos su paskari
mais atodūsiais avė Maria, aVė 
Malria, iVė, aVė, ... kartojū ir 
meldžiu ir pagalbos prašau ir pa 
liečiu grubiais nuddėmingaiš pfr 
štai s tavo rabužio audeklą ir 
naujas begalinės jėgas savyje 
pajuntu ir glostau tavo kojas ir 
kojų pirštas ir delniiš tavo skais 
čiais šlaunis glamonėja ir pilvą 
tavo skaistų be nuodėmės? iš sven

(Nukelta į 5 psl.)

154. Venclauskas Zenonas, 44 m., polic. Vilnius,; ,
žmona — Ono, 42m. ■ i

155. Verbickas Aleksas, s...Alekso, 44 pasienio po-
P—Vėrė’., : 

nika, d. Antano, 40 m;, šeim.; sūnus — Domininkąs, 3:m.: s

156. Verkelis Kostas, s. Prano, 40 m., Linkuva, Šiau-‘ • 
lių aps.; žmona — Julija, 30 m., akušerė; sūnus — Romu
aldas, 3 met.

157. Voitas Paulius, š. Pauliaus, 43*m., poKč;-Vislūs.

158. Vondelkovskiš Stepai s: 'LiucfjatiS;
polic., Vilnius. i : - < >..

159. Vozniekas Eduafdas,-40 m^- pokd, Vilmuš? žmO^1 
na — Stasė, 31 m.; dukterys — Danutę^ 16‘ni.;

160. Zabulionis Liudas, g. 1910 m.y? pasienio polic.,- 
okupantų suimtas, kalintas Lukiškių-’kai. Vilniuje ir m*. 
VI. 3 išv. į Vitėgbrl kone.- stbv. Sibife.^f> «-Vi

161. Zaftyiskis? Petras,;
nius, išv. prie š. Uralo j Sver&bvsko"snt ~
ten mirė 1941. X. 14. - . - - >• • • į x

162. Zavistauskas 'Savinas, 35 m., ėisino polic'/^^f.^ 
Vilnius,; žmona — Jadvyga,- d. Izidoriaus, 33 m., tarnaut, 
(išv. Į R. Sibirą, Arkties sritį, Bykovo, Mis-Mastacho žve
jybos nuovadą, kur mirė 1942 m. pavasarį i-L duk^e-. 
rys — Liudvika, 13 m.; Ona, 1 inėL 6 mėn.

163. Zelinkaūskaš,- polic, Kybartai, Vilkaviškio.aps.

-- 164.žagūnas Antanas, s. Judz6\ g. 1905 . pblič•■diaife'.s 
naut,. A. Panemunė-Kaunas; žmbftS
Stštsė, d. Petro, 40 m., šėim.; dukterys■— Aldona, Lž m.;; .
Gražvyda, 8 met.; Vida, 3 met. •. ■

165. Z vį n aki s Juozas,' polio., Čemarkmė,* Viikąviškij^ 
aP®- f .' z'. -.Ja1

lie. raj. virs., Madeikiškiai, Zarasų aps.; žmona
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E frwd* pay Ft % bcterW betf to 
maturity < 5 y*»rw, 10 rocntha (45 th* ftnC ■ 
year). Bond* are r*pUa*ri If kx, ■tnlen. 
de«troy«d. WVn n**dad they On ha eaabad ♦ 
at jrttr bank. Interne* b Bot aalyKi to atsta T

NAUJIKNOS, CHICAGO a, »U. Wednesday, April 26,

America u the place that is made 
out of dreams. And, U.S. Savings 
Bondu have been helping to make 
happy dreams come true for years.

, Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bond-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your Amencan 
will be a reality.

Take stock
Now BoxuL mature in less

hi

SKELBIMAS

pranešimas jaunimui,
. KUtTIVUOJANClAM SCENOS MENĄ

t (IV) L. Bendru jipęnės Cicero apylinkė rengia jaunimo ta- 
lėtftų jparirodyino popietę, kuri pyks š. iii. balandžio mėn. ?»0 d., 
sekmadieni, i!? vai. dieną. Šv. Antanu parapijos salėje (15 St. ir 
ISLCty kampas) <

palfVSūfi p.riįrNMi yra kviečiamas visas lietuvių jau
nimai ti ChicagON ir. irisų jus apylinkių, —visi, kurie tik puose
lėja, kw ią Jiurs-sceuus meno šaką: Aokalinę, instru-
mentafiij^jįio^ kailjprir<t. L

^‘itegį|lruot^šK» Uikraščio skyriaus L. BEįNDRLOMEN’ES 
VĄfcįJR ^edtektorės adresu, Z. J., skambinti St. Pranckevičiui, tįį ’•r
apįthąfcės pirrfM šiuo Sdefdmr 655-2550.

Rusų ir vokiečių okupacijųmetais nužudytų,- ka
lintų if nuo 1944 Vii. fttsį okupacijos išVČžtų į Sibfrąt 
Lietuvos policijos (arnauto'ju;

Sąrašas.,

1. Adomaitis Jonas, g. JAV Čikagoje, Lietuvoje tar
navęs pasienio policijoje, 1941. VI. okupantams rusams 
iš Lietuvos išbėgus, jo lavonas rastas bolševikų sušau
dytas ties Molinų k., Tauragės aps.

2. Adomaitis Juozas, g. 1895 II. 7 Mierčių X/VifirafrE-
kio aps., ats. kapitonas, buv. šakių aps. pasienio įblfc-. 
baro virs., Klaipėdos krašte komisaru, nuo 1928 m.- ša- 
kių aps. polic. vadu, nuo 1930 m. Marijampolės m. ir aps. 
polic. vadu, okupantų suimtas, kalintas Marijampotės - 
kai., nuteistas mirties bausmė, bfet kilus vokiėčft|-tušU 
karui 194L VI 23 išėjo j laisvę. Mirė 1950. XL 14 Augs
burge, Vokietijoje. ’ t u; >

3. Andriejauskas, polic. tarnaut, UMf m. pradžioje 
okupantų suimtas ir kalintas Kauno s. d. kaL Likimas ne 
žinomas.
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garsinkues naujieKuSė *»



Anglijos naujienos
DDLS /SUVAŽIAVIMAS

Balandžio 15 —16 dienoms ską ir T. Vidugirį. J S-n’mngjs 
Londone buvo suruoštas 30-sis j tarybų išrinkti A. Kurirskiene 
DBI-S metinis atstovų su važias i R. *šova. K. Bivainis, J. Levm- 
nins. Jis vyko Uetuvių Namu 
salėje,tkuri šiemet buvo papuo
šta Lietuvos kunigaikšč’ų, žy
miųjų veikėjų paveikslai** ir di
džiųjų Lietuvoj miestų herbais. 
D. L. kunigaikščio Algi: do pa
voksią piestą jJ. Vienožinskio 
iš A t s to v Vilės paaukojo V. Bal;- 
ckas. Kitus paveikslus ir kerbus 
pie šė G. Jolinstonienė ir N. Vai 
noriutė. Herbų originalų sura
do ir atsiuntė ‘‘Keleivio'9 re
daktorius J. Sonda ir k. Iš jų 
buvo padaryti dublikatai, kun • 
puošia mūsų salę. Džiugu, k ui 
ilgai keltas sales papuošime 
klausimas jau yra įgyvendin
tas.

Suvažiavime dalyvavo iš 16 
skyrių 21 atstovas, l'a’j) pat sa
vo atstovus atsiuntė ir 1 kitos ■ 
visuomeninės organizacijos. Su 
stiprinančiu žodžiu suvaž’avima 
sveikino Lietuvos atstovas V. 
Balickas. 0 Amerikos bendruo
menės vardu žodi tarė svečias 
Gaiva. Raštu sveikino Anglijos 
skautų rajonas ir Sąjungos gar
bės narys P. Varkala. Rezoliu
cijų komisijon išrinkti. V Vrlčin žai leidžiama kalbėti arba 
skas, K. Tamošiūnas ir H. Vai- 
nis. Po to prasidėjo valdybos ir 
įvairių komisijų ilgiausi prane
šimai,*-kurie paglemžė dviejų 
dienų brangų laiką. '

Suvažiavimas Sąjungos gar
bės nariais išrinko S. Kuzmin-

R.'šova. K. Bivainis 
kas ir V. Narbutas. B 
misijos- A. Žukauskas, P. Duo
bi ir V. I^eonas.

Pirmos dienos vakare Įvyko 
ir ukc. Lietuvių Namų bendro
vės akcininkų 27 metini* su-i- 
-inkimas. Dalyvavo 12 akcinin
kai. kurie atstovavo 3,(07 akci
jas. Patvirtino direktorių prune 
Šimus ir apyskaitas. Rotacine 
tvarka p.-si traukusieji ’i rekto
riai S. Nenortas ir B. Bu Irimas 
vėl buvo perrinkti seka .učiai ka
dencijai. l^errinkti dircktonai 
kartu yra ir Sąjungos valdybos 
nariai. Susirinkimą pravedė di
rektorių valdybos pirm. Z. Ju-

Ii klausimus, juos nuodugnia 
šaiškino ir dėl “laikos stokos 
niekam neatėmė' balso.

Balandžio 16 d. rytą 
! ;rtuvių Narni 
pamaldas. Pas. 

pradėjome • 
ja. ir 
Igiau- 

da-
ma-

a tlaik 
sustiprinę nervus 
suvažiavimą tęsti, 
vėl valdy’MJs nariai pila
sias kalbas, o suvažiavimo 
Ivviams dėl “laiko stokos’’

X

am. K.

mainas balsas. O kodėl 
yra? l'ž lai, kad Sąjungos 
‘dyba pasiuto suvažiavimui 
dovauti nunokusi senelį, arba 
praktikos. neturinti jaunuoli.

Dar tenka paliesti ir iš Ame 
rikos suvažiavime da’vvavus'

Bėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje |

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA Į 

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pa»tsn- J 
gas daryti įtakos j krašto politiku. 102 psl. Kaina $1.50. - 

Knygos bus išsiųstos, jei |l;50 čekis arba Money Orderi* | 
bus pasiųstai tokiu adresu: 

: N A U JIE N 08, 
1735 So. Halsted St, Chicago, EL 8ūo08

M. sill Prof. Adomo Varno portretas

MARQUETTE PARKE 1 B VEIKLI
Bakm<!Ž!<> 2-os dieno* posėdy. sid< giuiu <> idilėįiinas b Birzc- 

p.p. Serafinu bute, Marųiicl* ‘jliuių įvykiu proga išsL!o; !a Lie 
Parko Aoyl. v-bos piru: Jonas tuviu (iri 
Vaičiūnas sukvietė jai 1 rečių J į Pir 
naujosios valdybos po^o;. Bu-pidei>i 
vo apsvarstyti einamieji reikli- k i 4: ; 
lai ir ateities planai. Staptelėki ta su 
prie A. Jaškvvic’aus pu-Kaitoos, Auka 
gi plačiau buvo apšneki ti k-ti jms 1 
du artimieji renginiu;• Ponio• na, t: 
Kibintos, Stonio ir Ar<u iuške-' n> i<! 
viėL<u< šešlųju metinių -nto : lit lu\

čo 5 d. Karlu 
s;;;iutauj:udis

-MIRĖ
I>.»I:ind<’o 1

gkd mirė “Kuropos Lie’uv;

stovvklaus

<1. Londone

. Gulu I in

rausiu, i 
ižė< niėnc

Mergelės (

km

tų |U

ir ne- Llj- ii.in i Klankyti i.* 
aidus didvyrius lium

lllŪs’J

j

Ktipšiuose Kartenos vis.. Kre
tingos aps. Mokėsi Krvt'ngos i 
dūrinėje mokykloje ir baig; 
Plungėje mokytojų seminariją. • 
Studijavo Dotnuvos žem-s ūkio 
akademijoje. Buvo /........ :-*
ūkininkų ratelių insti ukiorium 
ir vėliau

ir’ii pedagogu Ignu Serapinu 
minėjimo programų, pranešė, 
k i • programa jau beveik parų > 

■įšta: I. Serapino truųip.i paskal- 
1 ta r mei inė dalis su priiaikyto

>aunųj u i
«----- *

Minis ir dvkkr.ufcip) 
ink-i pažymėti. minė ji- 
a prie mokyklos Lūs k

. svečią Gailą. Jis pasigyrė, kad 
j Amerikos Lietuvių Bendruome- 
i nė atlieka dideli kultūrini dar- 

platina švietimą, leidžia 
^aiPįknygas ir mokykloms vadovė

liu < Tai kultūrinei veikla pa- 
i laikyti išleidžia daug pinigų. Na 
j ir nusiskundė, kad tam reikalui 
(Amerikos Bendruomenė negau
na iš Anglijos lietuvių piniginės 
1>aramos.

Nuskambėjus Tautos himno 
į garsams, baigėsi gausus, bet 
mažai darbingas suvažiavi
mas.

blys v. pirm. N. Žvirblis, sek- 
ret S. Nenortas ižd. P. .1___
tis. Revizorium S. Starolis.

DĖDĖS ŠERNO GYVENDIO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

X-

VyresnieK Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Jdnmų prisiminti senus teikus ir. paskaityti gražių istorijų 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Bfiko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at
simena ir pafinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražis literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
Ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas ROkss, VIENIJO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
joj Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA •‘NAUJIENŲ^ ADMINISTRACIJOJE

daugiausiai Indonezijoje.

l.:-a*;<uxka*. I Misjtarta su vie-
line sp:uu!:i. kati pann'rt butu
api;įšylu ir kad amvnki>iių vi-
ŠUO!menė būlų kviestu tautos
f V. . , dii<;\ nužiūrėti.
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Lu : ;ri?li ' u.s kviu min i inž. D.
|A<‘< z u Cl \ \ ieuu < iš jos <orgmii-
Lut
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‘ b(l\ hsį vuidvbos narį Gaudvidą
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u 111 ž1 ė y hč n i š k < -1 i: r»♦ ja nėr:
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f ]i JLivu aptjrlos ir kito^ \ idatis
SiUl dkmenos. o paraprai včl
puskritu s5(i peš salės, šviesa.
vai; n. i< ‘-udur ) daug iš!aidų.

IL‘1 genocido pu rodos? ryšiui)
SU vieline spaudu užmvg*’ vald.
vyt (lomusis viccpirm. J iiozu;
Br< 

’.ori
nlrius. pažįstamas su

s. Tain pat bus or
i ed:k- 

ašoma>
ir klrboiKH larpminkaut i, kad
au <-• komi viel’nė spunda pl.:-
čia) 
nė!

i.s jNirod? prieš ir po 
u

panii-

post’dyie dalyvavo vi>i nari v.
Ko.\

3 Pasaulyje yra 155 vulka-

i ryta, prieš pamaldas.
j Balandž’o 2.‘k‘ios pobūvis Vy
čių salėje atkrito, nes atsirado 

Įtari tikru neaičkumu dėl salės 

!be to, paaiškėjo, kad “N;
nos” tą pat diena ruoši.i 
dideli renginį dr. Vytautui Dar
gini, LB CV pinniniiiki’i, 
gerbti. Visi kviečiami
kyli ir parėdyti dr. Dargini, kad, 
nežiūrint visokių, ant galvos pi- 
’amų papl »vų. mes jį gerbiame 
ir vertiname.

Genocido paroda, aiškino pi"- 
mininkas ^Vaičiūnas, bus neofi- 
ciališkai atidaryta gegužės 10 
dieną, be! oficialius a t’darymas

11 dieną po pamaldų, taip pat 
!toje salėje. Atidarys pats para
pijos šeimininkas kun. A. Za-

dirbo vyr. agrenom u 
‘Lietuvos Cukrus9 akc. bendre-1 
vėje. Reiškėsi studentų veiklo-| 
je ir tkorom nė>e orga.i /.'cii -j 
se. Bendradarbiavo spaudoje ir 

Jonai-:Para*e keletą ūkiniais Klausi
mais knygučių.

Atvykęs j Angliją steigė DB- 
_ i valdybose 

^"jir skaitė paskaitas. Ilgesni laiką 
buvo L;e* ivių Sodybos '-dėju, 
stengdamasis ją pagerinti ir pa
gražinti.- Dirbo Sąjungos centro 
valdyboje. Pasitraukęs iš sody
bos apsigyveno Londone. Pra
dėjo redaguoti ‘'Europos Lietu
vį" ir “Nidos" knygų klubo lei
džiamas knygas. Velionis buvo 
jautrios sielos žmogus ir su vi
sa’s gražiai sugyveno.

Balandžio 8 d. Juozos Lūžos 
kūnas buvo sudegintas krema
toriume. Tą dieną uz velionį 
pamaldos buvo atlaikytos Lon
dono lietuvių bažnyčioje. Laido 
tuvės taip greit buvo suruoš
tos kad apie jas net dauguma 
loadoničių nežinojo. Todėl ir 
man šiuos paskutinius atsisvei
kinimo žodžius su liūdesiu ten-

-Balandžio 10-11 dienomis LS skyrius> dirb’() jį
kai kurias Anglijos vietoves už-' 
klojo stora snigo danga. Iš snie
go negalėjo išsikapstyti ne tik 
mašinos, bet ir lėktuvai, šiuo 
kartu dribtelėjo ir Londone, tai 
buvo pirmas šios žiemos snie
gas. Gatvėse jo nėra, tik išsilai
kė ant pastatų stogu. O parkuo
se vaikai lipdė sniego senius. 
Visiems buvo staigmena, kad ba 
landžio mėnesy iškrito liek daug 
sniego. Kai kuriuose angių laik
raščiuose net Kalėdų senelis svei 
kino su “Merry April”.

— Anglijos' rajono skautų 
tradicinę stovyklą šiemet ruo
šia Lietuvių Sodyboje. Ji prasi- 

valdybon išrinkti: pirm. J. Bau- dės liepos 26 ir baigsis rugpiū-

TRUMPAI

— Balandžio 8 d. įvyko DB- 
LS Londono pirmojo skyriaus 

Į metinis narių susirinkimas. Pri 
iiniti valdybos parnešimai ir ap

ibarta ateities veikla. Skyriaus

sax o

pa- 
atsilan-

nai. 
Vulkanas buvo romėnų destruk 
cijos dievas. Aukščiausias už
gesęs vulkanas arba ugniakal- 
nis yra Andų kalnuose, Argenti
noje. Jo vardas yra Cerro Acon
cagua, jo viršūnė yra 22,834 pė
dų aukšty nuo jūros paviršiaus.

— Atrodo, kad Italijos krikš 
čionių demokratų partija pra
dės pasitarimus su komunistais 
Aldui Moro išgelbėti

KNYGOS ANGLŲ KALBA
1. Jssminas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiu 

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

Dr. Juonį B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
ran trauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
osL, kainuoja S2.G0.

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

ka mšvH felimnin F Danvum* šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomii. Ju Irka rašyti tolimųjų Naujienų gak* Uigytl atsilankius l Naujienas arba atsiuntus čeki «r
skiltyse. Mielas Juozai, po su n- ~ pi n-ginę perlaidą ..-■.i ,rvi.~i<i<
kių darbu lai Aukščiausias Tau I 
suteikia amžiną ramybę. I

V. VytenietisiI 173t South Hilstod Street, Chiefs, HL

1733 So. Halsted St, Chicago, Ut 60608

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAaAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu Ir. paveikslais apraše Pamarį, senus 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąralai. Knygoc 
kaina $6.00, minkšti viriallal.

Persiuntaui pašto reikia pridėti dar 50 tentų.

i-UN IV
UetnrU, plratot

(1869-1908) naetq
884 pil. Kaliu

1
I k

Jau kurte teikas itspausdintą ir galimą gauti knygų rinkoj*

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose myga aprašanti paskutinių 90 

Chicago* lietuvių gyvenimą ir jų atliktu* darbui 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijot Draugija.

Knygoje aprašyta pirmai Chlcagon atvažiavęs _
lietuvių kolonijos, jų fuorganlznotoe šalpos draugljoa, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu rito buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasauli etiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių Įmonių biografl- 
joa. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ben- 
kai ir kt * < *- >>1151

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi ’

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
__ ____vardu ir pasiųsti:

1739 S«. HatetM 8L, CMcsia IBL

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
NiuĮtencse jillmt jiuti pu Iki v knyfų, kuriu ptpuel bri kokl< 

knygų spintą ir lentyną.
Alcksind^s Ftekalnllkli, MES GRĮŽTAMI. Įdomūs jaunu dienų 

atsiminimai ir įvykių bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimu Įvykių prisimini- 
ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, auskira- 
tyti i 12 dalių. 296 psL. kaina S3.

Dr. Kazyi Grinius, ATSIMINIMA! IR MINTYS. U tomas, 
____ žtete riršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštai! virš.

Fret Vacį. «IriERka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psL. Įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais________________ ________________

--------------------------- — —✓

pas mus
S3JL0

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čii suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juotm Kepečlnskee, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
loje Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juosei Kapačlmkav IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Išeivio Dalia 
m natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje betek 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIFTtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PA VERGTO^-LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 pat S 1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

K ŽoUanko, SATYRINtS NOVĖLtS^ Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pu«L kaina S2.

D. Kursltit, KELIONt | ANAPUS GELEŽINtS UŽDANGOS. Ao- 
tariaus pastabumą neapgauna IntusLsto tr agltpropo propaganda bd 
ufanasksrimai. Abi knygos parašytos lengvu, grasu rtiliuniL

Frof. F. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsų likimą. 
Kaina «.

Vtnca* tMnams. LIUBLINO UNUOS SUKAKTIM PARAŠTBJI.

tto fr fcttl teMteta yra rraiafli
MAlMUMOMr I73f U. MAUSTI O F!\ CHICAGO, FLU M88

M} ar pĮafefat pertoMt.

Gn-

___________________ ___________ irot
Manrfkat Tomas — Tamašausku, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

Pakalnės ir Labguvos, apskritys su įdomiais aprašymate, fllu- 
/ stradjomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina S6.

F? KesIOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės itsimlnlmaJ
170 psL--------------------------------------------------------------

M. G ūdai Ii, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 235
puslapiai-------------------------------------------------------------

Knygas užrakant reikia pridėti 25 et. pašto Išlaidoms.

- NAUJIENOS,

173S S. Existed SU Chicago, HL 80608. Tel HA 1-<1M

1800 So. Halstod St

?aa aiu Saujom! JUy jHiIgal At
lieta dideliu darbu. Pirma, Jie pa
deda Juru pasiekti asmenišku jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda sa
kinti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti,

Taupykite dabar.
Santaupom, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dieno#.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo Jdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės išskaito* 
neša

Chicago, III. 60608

TURINTI DIDELES ATSARGASVIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

prtelgtA 1923 meUU. T< 421-3070
{ftalgDB pietuotą kkmu automobilizmą paatatytL

>
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Naujienos eina kasdien, išskirtam 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drove, 1739 So. Halsted St.. Chicago 
III snsns 121 Hinn

‘hmgus ’-eiln**
orderio kart” <u ilsakymt

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius,
9 vai ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai ’/

Neužmirštini rusų apdovanojimai -
■Antanas Bimba, norėdamas informuoti Laisvės skai 

tytojus apie patį didžiausią rusų “apdovanojimą” Lietu
vos komunistams paskutiniame savaitinuko numery
je daro trumpą apžvalgą apie rusų lietuviams primestą 
žurnalą Komunistas, praneša tiktai dalį tiesos. Komunis 
tų partijos teorinis žurnalas sulaukė 60 metų amžiaus, 
Rusijos komunistų partijos centro komitetas apdovano
jo Komunistą Raudonosios vėliavos ordinu. Savo laiku 
Rusijos komunistai kovojo prieš visus rusų caro valdžios I 
Įsteigtus ordinus, o dabar patys prisidarė tiek daug viso 
kių ordinų, kad sunku žinoti, kurie labiau mėgo ordinus: 
Rusijos caro šalininkai ar Rusijos komunistai.

• Bimba aprašinėja, už ką rusai davė lietuviams komu
nistams “Raudonosios vėliavos” ordiną, bet nei vienu: žo
džiu neužsimena, kad rusai lietuviams komunistams pri
metė ir vyriausią Komunisto redaktorių Honaną Zima
ną. Ne vieną kartą rasai parodė lietuviams komunistams, 
kad apie komunizmą jie nieko nenusimano. Patys moky
čiausi lietuviai komunistai nemokėjo nieko rimtesnio apie 
komunizmą parašyti. Už tą nemokėjimą rasai komunis
tai tuos, lietuvius sušaudė, kaip nemokšas, apie komuniz
mą nieko nenusimanančius:^ Vietoj lietuvių rasai pasky
rė komunistines teorijas lietuviams aiškinti Homaną Zi
maną, kuris -pirmais dviem okupacijos metais redagavo 
Vilniuje leidžiamą Tiesą, o vėliau pradėjo redabuoti Ko
munistą, kurį dar ir šiandien redaguoja.

'Zimanas, kaip ir Bimba, primena skaitytojams, kad 
šiais metais suėjo -partijos organui 60 metų^ bet jis neuž
simena, kad pirmieji Komunisto numeriai išėjo ne Lietu
voje, bet Rusijos gilumoje. Pirmasis Lietuvos komunistų 
partijos centro komiteto teorinis žurnalo numeris pasi
rodė 1918 metų balandžio 6 dieną. Iš viso Voroneže išėjo 
net 32 numeriai. Tai rodo, kad lietuviai komunistai savo 
darbą pradėjo ne Lietuvoje, bet pačioje Rusijos gilumo
je, Voroneže. k

Vėliau Komunistas buvo permestas į Vilnių, kai į 
Vilnių 1919 metais Tuchačevskio vadovaujama “raudo
noji armija” veržėsi į vakaras, norėdama užimti pramo- 
rtdngas Vokietijos sritis. Vilniuje leidžiamas Komunis
tas buvo ne vienų lietuvių komunistų laikraštis, bet ir gu 
dų. Leninas pasikvietė Kapsuką ir įsakė jam susitarti su 
gudais komunistais ii’ leisti vieną žurnalą. Leninas, vo
kiečių generalinio štabo pinigais, išleido pirmuosius 32 Sniečkus gavo širdies priepuolį ir tuojau mfrp .

i

Komunisto numerius Voroneže, o vėliau, tais pačiais fi
nansuodamas Komunistą, liepė padaryti.tą organą lietu
vių ir gudų komunistų žurnalą. Vilniuje buvo išleisti 49 
Komunisto numeriai. Vėliau šitas žurnalas buvo leidžia
mas Smolenske, Tilžėje, Kaune, Vilniuje ii* kitose vieto
se. Dabar jis leidžiamas Vilniuje, Henriko Zimano reda
guojamas. šia proga Zimanas, primindamas lietuviams 
komunistams šio žurnalo svarbą, šitaip rašo:

“Komunisto redakcijos dabartinis kolektyvas, būda
mas nuoširdžiai dėkingas TSKP (Rusijos) Centro 
Komitetui, o taip pat LK (Lietuvos kėmunistų) par 
tijos Centro Komitetui už šį. .apdovanoj Im^, 
kad įvertintas ne t’k jo darbas. Už mūsų pečių stovi 
kanų kartos komunistų, kurie labai sunkiomis sąly
gomis, persekiojami, fiziškai naikinami, vis dėlto lei 
do žurnalą. Tai buvo kilnaus komunistinio idėjišku 

, mo žmonės, juos įkviepė ir vedė į priekį Lv.esūs lu 
munizmo idealai, ir niekas negalėjo jų palaužti. Kar 
tu su mums gauna ordiną Zigmas Angarietis, Vin- 
ras Kapsukas, Karolis Požėla, Antanas L .1 i u 
daugelis kitų, kurie pogrindyje sxynė ko...u..-_.^ t~. 
tijos žodžiui, tiesos žodžiui, Lenino žodžiui kelią j

LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJA, VOKIETIJOJEmases”. (Laisvė, 1978 m. bal. 21 d. 2' psl..).
Kad komunistams kartais tekdavo -sunkiai dirbti, 

kad jie kartai buvo persekiojami ir net fiziškai naikina
mi, yra tiesa. Bet kai komunistai priėjo prie rusų tautos 
iždo ir pradėjo viską tvarkyti, tai tos sąlygos gerokai pa 
sikeitė. Pačioje Rusijoje komunistai tap privilegijuotais 
žmonėmis. Jie turėjo tokias didelės privilegijas, kokių 
caro laikais labiausiai privilegijuotieji'neturėjo. Rusijos 
čekistas Arkadijus ševčenki New Yorke į metus uždirb
davo po 76.000 dolerių. Komunistų partijos agentai, 
siunčiami’į-kitus kraštus, aprūpinami didelėmis sumo
mis pinigų.'-' ' ■ į

Komunistai persekiojami,kai pradeda; laužyti Įstaty 
mus. Jie baudžiami pagal padarytus nusikaltimus. Jiems 
skiriama bausmė pagal veikiančius įstatymus, Kurie nenu 
sikalsta, niekas tij nepersekioja. Jie gali ne tik laisvai gy
venti, bet ir savo idėjas skleisti.-Prancūzijoje, Vokietijo
je, Belgijoje, Anglijoje, Amerikoje, Skandinavų kraštuo
se komunistai leidžia savo laikraščius, dalyvauja politi
nėje kovoje, kandidatuoja į parlamentus ir niekas jų. ne
persekioja. Komunistas persekiojamas, kai jis tampa-so-, 
vietinio imperializmo agentu, bet šiaip niekas jam nieko 
nesako. . . . ; '

Ką Zimanas savo rašinyje nutylėjo ie-ko Bimba ne
paaiškino, tai komunistai yrą persekiojami ir Sovietų 
Sąjungoje. Rusijoje neužtenka būti komunistu. Turi būti 
maskviniu komunisto. Tūri pripažinti komunistų pasi
imtas privilegijas, turi jas pateisint, p,jeigu tau jas duo
da, {ai be jokių skrupulų turi jomis naudotis. Jeigu tave 
pradės graužti sąžinė, kad .tu, maitindamasis kitu prakai 
tu, išnaudoji lietuvį darbininką aršiau, negu tai darė pa
tys didžiausieji Lietuvos “kapitalistai”,"tai partijos na
riu tu ilgai nebūsi. Be to, turi klausyti visų sovietų val
džios ir komunistų vadovybės įsakymų.

.Zimanas rašo, kad Zigmas Angarietis, Vincas Kap
sukas, Karolis Požėla ir Antanas Sniečkus apdovanoti 
tokiais pačiais “Raudonosios vėliavos” ordinais,- kokiais 
būvi apdovanotas ii- Komunistas. Ko Zimanas neparašė, 
tai kad Rusijos komunistų partijos centro -komitetas,, 
prieš skirdamas.Angariečiui ordiną, pirma jam Maskvos, 
Lųbįankoje'šiivatė kulką į pakaušį. Ko jis nedrįso pami
nėti, tai, kad tas pats rasų centro komitetas Minske su
šaldė Karolio Požėlos žmoną Kartę Matulaitytė-Poželie 
nę, kad. Kapsukas bjauriausiai įskundė Angariėtj čekis
tams, ir kad tas pats centro komitetas įsakė antram pa? 
tij*s sekretoriui iškoneveikti-Antaną Sničkų. rusiškai lėi 
driamame Vilniuje partijos laikraštyje, ir .kad nuo to

A. PLEŠKYS

SPAUDA PAVARČIUS
Pasimetęs redaktoriai

Ji neprisilaiko PLB konstituciJi nepridlaiko PLB konstituci*s tvirtinti, kad rinkimai Chicagos 
jt»-Lietuvhi chartoš raidės ir dvi|apyfinkėse buvo teisėti ir kalti
skjsJAV LB organizacijoje vyk 
sta didžiausi nesutarimai bylos LB verbėjai”. 
savuose . v •t . - ... j - E labai-patikimų šaltiniu gir-muose feisnurose, griežtai skn- ... . . . Tatt > L.. . v. TAv.dėjau, kad vienas JAV LB vidu-tmgos nuomones svarbiais JAV .J , T v±

rinktau, Jos-veik., f’ *»«!*>« aols,as
nas, kuris gyveno 1 pietvaka- 

v liūs netoli nuo Chicagos, tue- 
metinio LB Garbės Teismo pir
mininko pareikalavęs, kad visi, 
kurie pasirašė skundą dėl netei
sėtų Chicagos' apylinkėse rinki- 
inų, ir v’si tie, kurie dėl tų ne
teisėtų ’rinkimų kelia balsą ir 
priekaištui būtų pasmerkti. 
Grarbės teismo pirmininkas, bū
damas sąžiningas. ir garbingas 
teisininkas,- toki šlykštų, netei
singą, riemorališką, bolševikini 
reikalavimą atmetė.. Po šito 'at- 
sisakymo' pasmerkti, Garbės 

y > - -* ' ’ ;• s •’ i j L Teismas tuojau buvo atleistasko ar Cicero apylinkių valdybos'.- t . > ,.j.' • * jis pareigiu. Jo vieton buvo s ura-nnkimų ir tų rinkimų neteisėtai . - -- -
fmoK įteiktu LB Garbės leismui^aS
skįndu Z. Dalįdka pasisako ši-1 as. T ?r SU
. ” i naujas Garbes Teismas, kuris

‘‘Ar čia. S. Barzdufes bėžmo^us nekaltai apskųstuosius, už 
tų.skundų LB Garbės Teismo į^.be. el,Ses Pns‘

t c. K .. . . .x tatyti reikalingus liudininkus irdetalių, ar jis samonngai iš-u \
kreipia 'eis; be ir savai,, aiški- Įraayb.savo.nąkalloaų pasmer 

, TT. r kė ir viešai Pasaulio Lietuvy- na? Tuo metu buvau LB Gar- * L, .: jii pavardes paskelbė. Ar beI)ės Te, .no narvs. Tu<*< visus J ..i/ f . ., , . .v. , % reikia begediškesmo, nesązunn-^kundus skaičiau ir kariu.su ki- . . ; „ -. . . . .. j- gesmo ir uolsevikiskesmo spren-tais na. mis svarsčiau. Man ne- 
kilo jokkš abejoįės, kad skun
dai pagrįst fr juęse( iškelti rin- Kam visa ta 'šlykšti, bjauri 
kimų nc'teisėtuuiaį^vėFau kitų nesąžininga ir savotiškai juokin 
šaltinių buvo patvirtinti, bet vi- ga komedija buvo reikalinga? 
si tie skundai buvo pripažinti Tik tam, kad Įvykdžius JAV LB 
nesvari yfinais vien dėl rinki- suskaldymą, ir lead tuo sąmo
nių taisyklėse numatyto vos tr> ningai ar iš kvailumo pasitar
iu dienų Armino praleidimo . . . navus Lietuvos okupantui boi- 
Tenka pabrėžti, kad skundų dėl evikams, o gal jų agentams pa- 
grynai formalią priežasčių ne- kursčius tai Įvykdė.
svarsčius, jokiu būdu negalima

J. VENCLOVA

Lietuviai žiloj senovėj
KELIOS PASTABOS

(Tęsinys)

O dėl savo konservatyvumo lietuviškas liaudies 
menas yra .gerokai vertinamas mokslo: dr. M. Ginihn- 
tienė (Aidai, 19LS, II nr.): “Lyginamam primityviam 
meno tyrinėjimui lie’nriškas liaudies menas vaidina 
vieną iš svarbiausiu vaidmeniu nes jame, kaip ir lie
tuviškam-žodyj ir paprolyj, gyvame kūne konserva
tyviai išliko gilios praeities pirminio turinio paliki
mas^'.

LIETUVIŠKI PAPROČIAI BEI TRADICIJOS

Sočia togai (prof. Waliis, prof. Arndt etc.) nusta
tė, kad labiausiai cementuoja visuomenę bei tanią 
jos papročiai ir tradicijos. Lietuviai ir sukūre savo 
tvirtus papročius: prof. J. Žilinskas (264-110): “Tie 
papročiai (lietuvių) aiškiai parodė, kokios kilnios sie
los buvo tie žmonės, kurie sugebėjo tokius papročius 
sudaryti ir jų laikytis”.

Tad jau prieš 900 metų vysk. Adomas Bremeniš- 
Lrs r' brfnvių papročius: “Muitą possent dici ex 
itlis rfas k-fidabilia in moribus, si habercnt fidem 
(Įtrinti”. Iš padavimų suganome, jog pas senovės Jie- 
įmins grirz/as. paprotys gyventi dorai, mylėti 
*ovo tėvynę ir ginti ją nuo priešų ligi mirties.

suvažiavimai Clevelande, vie
toje tartis su pasmerktaisiais ir 
atskeltaisiais, išlyginti kilusius 
n ’ -i skirtu'j^s k?d atitar-- 
siu-' jiems padarytą moralinį 
skriaudą, juos visus iš naujo 
pasmerkė, skilimą galutinai įtei 
slno ir patvirtino.

Štai, gerbiamieji “Sėjos” re- 
laktoriai. čia as pakartojau 
prieš kelis metus jūsų pačių pa
sisakymą, iš kurio aiškiai maty
ti, kas kaltas dėl JAV LB sus
kaldymo. O dėl kitaip galvojan
čių kaltinimo, gerbiamieji rę.-^ 
daktoriai, jūsų redaguojamoji . 
“Sėja” 1977 m. Nr. 2, 149 psįjt 
taip rašo:
' “Stasys Barzdukas yra geras . 

lituanistas. Jis šiuo metu atsiJė- ^ 
jęs skelbia taisyklingos* lietuvių 
kalbos svarbą. S. Barzdukas p^ r 
sišyentęs ir Lietuvių Bendruos 
menei, kurios garbės, nariu iš- 4 
rinktas. Tačiau, gaila; kad jis la 
bai nemėgsta politinių' partijų 
ir jas kas sykis ir daįiūlivį-j 
saip žemįųa, niekina, žinoma, 
S. Barzdukas niekuomet nes
merkia savosios politine^ .pajti-j^? 
jos — frontininkų, kurie^šiuo • 
metu ir Bendruomenei ‘Vado. v- ‘ 
vauja”.

Kodėl, gerbiamieji reakto
riai elgiatės ^neteisingai? Ęodėl 
kaltinate tuos, kurie taip neda- ? - 
ro? O kurie taip daro—fiids nu- \ 
tylite. Ar tai gražu ir garbin
ga? Jūs nematote ir nenorite 
matyti LB’ vadovybės pasines!^ 
mą ir kėslus kenkti ir griauti' - 
ALTą ir tuo silpninti Lietuvos t 
vadovavimo darbą? Jūs nenori- 
į snjuapRjs tfsuis THuijrejud Ir 
ElUĮSOUISHd SoqXAOpEA rpCj 
-uui ojįjouou snf-snųuoče o^nnd 
-n2įo ns pXjejs sn^p

ėunjejLrd jf rims 
-anised souaaopba q-j o; 
Vilniaus Kapsuko universiteto 
politrukų kursus, kad sunaiki
nus jaunosios kartos ryžtą ko
voti dėl Lietuvos Nepriklauso-

Septintasis JAV LB tarybos mybės.

nis rinkimais nepatenkintieji

simais. Viso to išdavoje atsira-i 
do lygiagretės JAV LET apylin
kės, apygardos, ir net taryba... 
kol- PLB ir JAV LB 5 adovaus z 
ryškus vienos politinės krypties ' 
veikėjai, kuriems labiausiai rū- 
•pi įvairijinis politinėmis.arit- 
metikom is bei kombinacijomis 
visiems išeivios fietuviams vado 
varstų koks išmintiRgas su
sitarimas- su partiniais pagrin
dais sudaryta ACTa arba. VBku 
neima no iia'\ L .J

Bei neteisėtų Marquette Par-,

Lietuviai ir laikėsi ištikimai savo__pąpročių nuo mais. Per šias šventes ne tik buvo aukojama, maldau- Visai panašiai galėtume pasakyti ir apie senovės 
senų laikų: prof. F. Back (22-151): “Lietuviai'pasižyT jama, bet pasireikšdavo giedotojai su savo galingaislietuvių gimimo papročius, tik prisimenant, jog nau- 
nu savo dorovingumu ir gražiais papročiais, kuriuos balsais draūge su kanklių, skudučių ir kitokia nęjagimiui stengiasi suteikti prasmingus vardus (Gin- 
jie išsaugojo nuo pat seniausių laikų”. Prof. A. Pogo-, visai menkos vertės muzika, o taip pat buvo šokami tautas, Laimutė, Mildutė, Teisutis, Saulutė, Man ta u- 
din (163-19) pažymėjo: “Lietuvių gyvenimo būde dar mitologiniai šokiai. Gi lietuvių šventėse net pačios vai- tas, Mindaugas Kęstutis, Danutė, Gražutė, Dievoduo- 
ir dabar reiškiasi indoeuropiečių kilmes senosios tra
dicijos”. Anot prof. Ad. Mickiewcz (142-123), pas lie
tuvius savosiomis tradicijomis persunktas visas jų gy
venimas bei siela,ir jas jie išlaikė pilnu grynumu.

Iš lietuvių kalbos žodžių (talka, kanklės, pirtis 
etc.) ir papročių, patekusių pas suomius, sužinome, 
jog jau prieš 2000 metų lietuviai mėgo šienapjūtės tai 
kas su vaišėmis, dainomis ir šokiais, o taip pat mėg
davo kanklių muziką ir dažnai švarinlfe pirtyj (prof.

dilutes šokusios mitologinius šokius (Blezdingėlę etc.), tas, Diemedis etc.), arba jam pasodinant medį ir it čia 
Pačios svarbiausios šventės pas senovės lietuvius bu-dr. J. Šliūpas (209-367) nurodė: “Sojino (lietuviui 
vo šios: 1. Pavasario šventė, 2. Basos bei vainikų šven-gimus) ant atminties medelį, kuris savo augimu turė- 
tė, 3. Padėkos šventė, 4. Ilgių bei vėlių Šventė, 5. Naujų jo pranašauti ir išreikšti likimą kūdikio*”. ’
metų šventė (Naujinęs). < / ~ Proistorikas prof. Q Keary (102-89) konstatavo, -

E. Gisevičius ne tik tvirtino, kad buvo deivės Lai-jog iš senųjų indoeuropiečių papročių labai buvo svar 
tūos šventė, bet jiš: net parašė knygutę apie šią šventębūs: išlaikymas namuose šventos ugnies (dar ąese- 
“Dšs Fest der LaimaS J.M4 m. Kalbama ir apie dėsniai lietuvis kaimietis savo krosnies žaizdre laikyda
vęs Medeinė* šventę, per kurią buvo sodinami me-vęs ugnį, kaip Švėntą dalyką) ir vestuvių apeigos. ‘ 

dr. A. Ahkpmt etc.). Srilig istoriku Anabasis .senovės Gerai žinoma, jog ąęnoyės lietuviai buvo geri jo- Apie lietuvių vestuvių apeigas prof. A. Beaedictsen 
trakai, kurie buvo giminingi su lietuviais (plačiai J. yįd galėjo būti jojimo ^raržybo$ su iškilniėtois(206-71) byloja: ‘TaeUivvų vestuvių apeigos aiškiai 
\enctovos “Sciun^ės trakai ir skitai \ 1S75) jau (jai- jf dievybių globa (laisvės deivės Lietuvos ar kare diė-krypšla į t A kas buvo Meną karią bendra visų euro- 
mvo 6 pjovėjų dainas. * -- — - — —.—.1...^..

Iš gėrimų senovės lietuviai vaitojo; L. David 
(IVeussiscre Chronik, 1, 150); *Vanduo, pienas, ypač 
kumelės pienas, ir midus buvo jų gėrimai”, čia tenka 
pridurti, jog senovės lietuviai mėgo gerti beržo ir kle
vo sulas o taip pat įvairias vaisių sunkas. Ypač buvo 
vertinamas midus: prof. dr. F'.Bock (22-275)' “Bet mi
dus dar iš seniausių laikų išlikęs, kaip tikras nektaras 
buvo vartojamas*'. Pagal prof. H. D. Ątbois Jūbanvil- 
le (40^207) lietuvių tautinis gerintas piidus yra labai rys, mirus vyrui, dėl -gedulo nešiojo-stuomerą ir ėjo vestuvių dainas, kitą dieną 
senas ir siekia indoeuropiečių .protėvynes laikus. 1

Senovės lietuviai savo šventes švertiė labai iškil- nas savo mirusios JEiftOrios kapą. Paskui buvo darbini tikru šeimos nariu-etc. 
mingai su eisenomis ir kitais efektingais pasireiški- įvairus velionio minėjimai ^metinės etc. (Bus daugiau)

vaičio Kovo). Be te, S Daukantas mini pas senovės piečių tautų vestuvių puotoj”.
lietuvius įvairias įk ui tuvių paviešės ir t L Kaip aprašo prof. K. Goshal savo knyjpį ’Tmfia”

Taip pat buvo labai prasmingi ir spalvingi pas senovės indų vestuvių apeigas, tai jos turėjo didelį 
senovės lietuvius laidojiaio. gimimo it vestuvių pap-panašumą su lietuvių kaimiečių vestuvių apeigomis: 
rtčiai. Senovės lietuviai labai brangino savo mirų- pagrindinė vestuvių puota vyksta jaumosioa (daira) 
sius, ypač didvyrius. Todėl jie stengėsi, kiek galėd^ namuose, namai išpuosianiL gėlėmis, vestuvių dieną 
nil, juos kno geriausiai palydėti į amžino poilsio vie- jaunasis pasipuošęs naujais drabužiais ir gtiettQs 411 
(į. Pačios laidotuvėsIbuvo laimi išjtilmiagos. ir:.^Hįne^ius; ahyksla-j jaunosios na-
dtėnis’ būtinai turėjo dalyvauti ir raudotojds. - 'kibte- mus, t>urys muzikanfij groja, >usiririktRuy^ datatiojb. *

I vestoviumkai* vyksta i
• per 30*dienų tonkytvvyto kapą, o vyras lankė & die- jaunojo namus, kur jaunoji šiuose namuose pasidaro
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VIETOJ FELJETONODR. K. G. DALUKAS
«AV»EKIJA IR MOTERŲ LI<»Oa 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA •

6449 Putoki (Crowfor4 tc*ls dvM:os frarf«juiq.t^ Išjej,
Bv*i<ftns). Tel LU 5-6444 ^us maldaknygę su ta teologo 

Plyna ‘lonlus pagal misi tarimu rekomenduojama malda, ar ne-
Jf’ n«r‘aillepiA, skambinti 374-8004. sudaro pavojaus šalia esančiai 

maldininkei būti “apglostytai” 
nuo tokio “besimeldžiančio” i 
šv. Panečę Mariją maldininko, 

| Kančia, pagal “Striptizo” ro- 
' maną. Anot kun. V. Bagdanavi- 
čiaus — “Ranč os tema šiame 
romane (“Striptize”) yra praves 
ta Kristaus pavyzdžių”. Būtent 
— “Ji vėl išskėtė rankas delnais 
į viršų, ji sutraukė išskėstas ko
jas uždėjo jas, truputį linkte
lėjusi per kelius, vieną ant kitos 

1936 S. HanMim Rd.. Wwfdmt.r, IL. ir atlošė g£,v^ atgal bent kiek 

VALA- DOS: 3—9 darbo dienomis ir ! ša,> Ir j* fcrūptelėjo. pamatęs 
kar antra šeštadieni 8—3 vaL ' • čra "pat. priešais, ranka’ pa- 

t.i ; 561-2727 arba $62-2728 . s ekiamą. — nukryžiuotu. Tie.<a,
~ ~----------------—------------- nebuvo žaizdų nei rankose, nei

• TE- BE ’-‘*5893 kojose, nei pervertas šonas buvo
PR. A. R. GLEVECKASjr veidu nekėjo kraujas, bet jis 

matė ją nukryžiuotą ir staiga pa 
juto ir pamatė save, prikalta prie 
jos tokioje pat rankų, kojų, gal
vos ir nuogo kūno padėtyje, r 
kaip ant kryž:aus.

Ar tai kanči, Kuris normalus 
vyras nenorėtų taip “kentei”: 

j Ar daug rastųsi vyru, kurie bėg 
1 tų nuo tos, ‘"Striptize” atvaizduo 
j tos kančios? Tačiau kun. V. Bag

■ NKSTŲ t* SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

T«Ūf. 695-0533 
*ox Valid/ Madical Center 

840 SUMMIT STREET 
ROUTE 51, ELGIN, ILLINOIS

OR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W.stchest.r Community klinikos 
Medicinos direktorių,

gydytojas ir chirurgas 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

1907 Wut 103rd StreO 
Valandos pagal suaicanaų.

D R. FRANK PLECKASį
OPTOMETRIST AS

Atkelta iš 2 psl.)

fa

Žalgirio mūšio paminklas, kuris karo metu buvo nugriautas

LIETUVI! Žagarės Klube eilin»s 
no a aUiiFioV^uds ,>vyks geAiradienl, 
ba4 ndž.’Y 3) d , H.00 prieš rietus. 
Armies Aojak ralėįe 45o0 S. 1 aiman 
A c ’.’arai kviečiajhi afsiknky i, 
tk. yra jvjroii’ reikalu aparti, tail*

Iti \as užsir a keti klubo • uokk-s, 
Kad neūktume'e suspenduoti

Bus iv va sės
Rožė Didžgafvis,

CHICAGOS Lietuviu Suvalkiečių 
Draųg.jos e.iinis susirinkjnas įvyks 
penktadlni, balandžio 28 d., 7 vai. v. 
/yčiu salėje, 2455 W. 47 St.

Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbiu reJcalų aptarti. Fo su
sirinkimo bus ir vaišėm. Ė. Strun^ys

^USIRINKIMI ' 
t* R 'NEŠIMAI

tVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA. DIENA BUTINI KOIKSCIONIUI

"Vilkę darykite su mdle". — 1 Kor. 16:14.
Dievas yra pats užuojautos ir meilės šaltinis. Sventąjame Rašte pasa

kyta: “Dievas yra meilė”. Todėl visi Dievo vaikeliai turi būti jam panašūs 
ir mylėti vieni kitus. Apaštalas Povilas sako: “Kas pasilieka meilėje, pa
silieka Dievuje ir Dievas jame”. Kai tikrųjų Kristaus pasekėjų tikėjimas su
stiprėja, tada ir jų meilė padaugėja. Jų sprendimas irgi pasidaro teisinges
nis, nes Dievas duoda jiems sveiko proto ir meilės dvasios. Apaštalas Jo
nas sako: “Dievo meilė pasirodo mums tuo, kad Dievas atsiuntė į pasauli 
savo viengimį Sūnų, kad mes gyventumėm per jį. Jei tad Dievas mus taip 
mylėjo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus”. (1 Jono 4:9, 10) Todėl mums 
duotasis patarimas yra nemylėti vien tik žodžiais, bet gerais ir pagelbingais 
darbais.

Visi žino, kad mirtis yra žiiuri ir paliečia kiekvieną. Bet <ur yra ml 
rusleji? 1 U klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite ne 
mokamai. Rašykite:

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

iv*.Į

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 St. Tai. 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir
“contact lenses’”

VU agal susitarimą uždarytą tree * danaviciaus požiūriu —
-— ------- ------ ---------- ------- Į tema... pravesta Kristaus pavyz- b’ta programa pradėti 3:30 v

i^D r orvxT a ei bet negalėjome^ nes žmonės <
tebesirinko. Gal. dėl oro buvo J pati viena. Kiti tap pat gerai pa I 
suvėlavę gerokai,‘5nęs oras buvo;sidafbavo. ; . ‘ I
ljptinnj>ą r»r>

Milijonas namų šildomų 
saulės

ČIKAGO. — Boeing Aeros
pace Co. ^olafmfK ekzekaly
vas Ralph ^anšen pareiškė 
kad saulės spindulių panaudo
jimo tėchnika yra fiek pažen
gusi, jog jau galima būtų sa
telitų pagalba^ šarulės energijos 
surinkti miUjoiUii namų ap 
sildVtF fiFapšVdestr). Tiek jau 
būtų g*a|ima pradėti dabar, ne- 
lamGurit ŽOO0 mėtų, — užtik-

. rino Nansen.

Mažeika 5/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

i ^LEONAS SEIB UTIS džiu
INKSTŲ, pūslės <■».

PROSTATOS. CHIRURGIJA 
2^56 WEST <Qr4 STRKT 
Vai ahiiW 4 pbpif' 
ketvirto. 5 -7 vaL vak 
Ofiso felef.: 776-2880

Rezidencijos telef.: 448-5545

Kančios puoštus gėlėmis, ir buvo nu m a- kas, B. XVTlkas; 3eiF Jurėnas. La 
rrj., blausiai pasidarbavo Jennie Po- 

bet negalėjome* nes žmonės dar I vilaitis< kuri pardavė 40 tikėtų
j Šič ne kančia, Kristaus pavyž-
1 džiu, bet paprastas iškrypusio
* ištvirkėlo vaizduotės padaras
išreikštas tyčia vaizdžiai tikin-

; čiuju religinėms jausmams viešai į
• .\ . Ž ....... . prisirinko gana daug,suniekinti, pasityciuoti, stačiai, n, , ____ - - _ , Martynas Gudelis* pranese,kas krikščionims šventa, subiau . , . , - j . A •1 k'bn nlrmb rvne mpriaTm A

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTER J lipov 
Ofisas 21652 WEST 5*th S1REĖT 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

kad pirma bus giedami Ameri
kos ir L'etuvbs himnai, e pe to 
seks vakarienė. Vėl au buvo gra 
ži programa, kurią pravedė M. 
Gudelis.

Sudainavo sesutės' Bilifavi-

Dar turiu ‘ priminti, kad klu
bo pusmeGnis .susirinkimas 
įvyks birželio IŠ et Vėliau k-u- 
bas turės atostogas. :o reikalui 
esant, kreiptis į finansų rast. 
Bernfce Žemgalis’ tėl. 847-2879.

Rožė Didžgah is,- koresp.

Amerikiečiai nuogastauja

Pasak U. S. News — World 
Report.- amerikiečiai lankydamie 
si Europoje pastebi nusistatymą 
prieš Amerikos prezidentą- Car- 
terį. Esą, karčiai apie jį atsilie
pia tiek valstybių pareigūnai, 
tiek ir įtakingi privatūs piliečiai.

Trys Modemiškos Koplyčios
44t Mašinoms Vieta
yįįįV Tel. 737-8600

Tel. 737-8601

ET'DEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Nixonas remia Connaly
Buvęs Amerikos prezidentas 

R. Nixsonas į 1980 m. prezidento 
kandidatus nuo respublikonų 
partijos yf a pasirinkęs John Gori 
nally ir jį remia; Daugelis buvu
sių Nixsono rėmėjų taipgi linkę 
paremti iš Teksas kilusį Connal

! ly.

• Barzdotoj, gadynėj svarbu 
žinoti, kad barzclosrbei ūsų au
ginių nvpagreitfnd skutimas 
bei kirpimas',- nbršf daugelis tub" 
dalyku yra įsitikinę,- —

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tek 927-1741.—1742

fuoti! Todėl ir buvo okupuotoj 
Ėietuvoų išspausdinta.

! Sliekas. Tai ne ta&' besiraitan
tis glitus, šlapias, meškeriotojo 
užmaunamas ant kabliuko, šič 
nepaprastas, Lietuvos Komunis
tų — Maskvos palaižūnų, šugai- čiūtės labai gražiai mažai gir- 
votas “sliekas” garbėtroškas “diĮdėtas dainas, n jau publikai fii- 
pukus” pagauti Klasikinis tokio *>ai patiko. Buvo pagerbti sc- 

i “slieko” pavizdvs yra sekantis:iriausieji nariai,- klube išbuvę 
Į Okupuotoj Lietuvoj leidžiami 19 T w
“Kultūros barai” paminėjo Lietu. 
Vių Muzikologijos archyvo Chi- 
eagoje, Jaunimo Centre, organi 
zatoriaus ir vadovo pavardę. Šis 
sužavėtas tūū, rašo- padėką: — 
“gerb. redaktoriau, nuosrdžiai 
dėkoju tamstai ūž malonų pami
nėjimą straipsnio, tūpusio “Kul
tūros barų” 77 m. Nr. 3 apie Mu 
zikologijos Archyvą ir mano aš-

lia pagarba; dėkingas pfbL Juo J1,ais- bllvo perduoti ban- 
bas Žilevičius Chicago. Ill- Jave, keto metu. Publika šiltai sutiko 
Ir kagi? šis profesorius pamiršo Jgousiu-rankiĮ plojimu.'

‘ ORTiftrPEDA^PROtEZlSTAS-J''kultūros barai paminėjo Liet 
Aparatai - Protezai. Med. ban- ’

Jį dažai. Speciali pagalba Lajoms.
r> (Arch Support,/ ir t t.

2450 WHt 63rdl_$fv Chicago 11L 60629 
PRosp^t 6-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GtLINYČIA 

2443 V^EST 63rd STREET 
Telfonai: PR 8-0833 fr PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THS DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tai. 499^I11S

42 metus, J. Rastenis, ižbuv. 52 
rn., D.. Damaška, 52 m.< Monika 
Ramonis, 51 m., 4vazimier&s Go 
gelis, 4-1 jn, Julia Gogęlicnė, 4 i 
m.. Sofija Masiliūnas, 41 m.. Jo 
sephine Mankąs, 41 m., Della 
Ketvirtis. Visfems buvo jfėikfa 
kukli $10 dovanėlė, ir prišėgta 
gyvų gėlių.

| Ponai Petraičiai iš „Caliform- 
jjos prisiuntė klubui f pagerbti 

meni.’Geriausios sėkmės! Su gi’^.'>-00 Čeki su šiltais linkėji-

■ —

PERKRAUŠTYMA1

bas Žilevičius Chicago, Ill.. Jave.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

Leidimai — ^ifna a parauda 
KAINA 

R. ŠERtftAS 
Tai WA 5-8063

Moving
ApSitairttaš 6erkreu$tymas 

U {varriv atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1882 arba 376-5996
J

savo principus nuo ko ir dėl Rd1 
bėgo.. Dabar, štai, pakibo, kaip 
kilbukas, anf bolševikinės meš
kerės kabliuko ir ..-. tapo įmestas 
Į bblševrkmį “Gimtojo krašto” 
kfėpšį... Tokių kilbukų jau bai
giamas pripildyti “Gimtojo kraš 
to” krepšys. žiežulis

PILIEčiy KLXJBO rAK^etas

Jau praėjo dvi svaitės, bei 
bet aš turiu, pnfašyfi teisybę, 
kad taip gerai ir gražiai nariai 
atšventė P.etų klubo jirbilė- 
jinę sukaktį. Apie 3 vai. p. p.

Buvo pagerbti sc-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

keto metu. Publika šiltai sutiko

I

Associacijob <

■■mmm

fRYS MODERNIŠKOJ KOPLYČIOJ
AIKšTt TUTOMOBTLIAtfS PASTATYT)

TURIMI 
KOPLYČIA*' 

VISOSE MIESTU
DALYSE.

AMBULANCf 
PATARIA Vi 
MAS DlEN/ 

IR NAKTj.

tent ttost euėftatfa Afiht 1 
probtans. Mxta it a roefifce; , 
KawawW nggecti it wil! 
ra ta the rida tale and j 
much more f urn _ 

2424 WES1 69tn STREET KxpuWlc 7-lilJ
2314 WEST 23nl PLACE Vii tlnSal
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. P»M HfllE, iT. 974-4411

PETRAS BIELIŪNAS
134b So1. CALIFORNIA AVE. Phofiė: LA/iyetU 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS 
KM Sv. LFFUANICA AVĖ. TėL: YArifa 7-1138-I1S*

Check your drive chain as y<ro observe here before 
ridrtqr v P<rt of i geoera! ofMy tetpectiOru
rrny need fdjwGSI hp dr 
down.

By fieffSbphut Hff WaMt
of checkinf your tcyclr<Arh

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

5307 Sd. LTTUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-3401

Lffhti Test’
ydw taffigM, taA-fifhU 
tarta riftate and tam. Arė 
they tartai? HM appty 
yoxrf tata to cheek tM 
brake light. Finally, check

7 Do A Pre-Ride Inspection -
' Ewy motorcyclirtshould 
take two minutes to give his 
hike a general Safety inspec
tion before he rides.

Kawasaki Motors Corp." 
USA, from its Santa Aoa, 
headquarters, recommends 
the feflowing Cheek bet:

Drta Cham. Check your 
drive chain for wear and lube 
ff Seeded. lEu will reduce 
wear and insure smoother 
operation. The drive chaik 
fthortd be adjusted to mane 
afeeturef’s specification^ 
Check yoar operatori 
manwaL

Tta. Check tta eood^ 
6o€. Arė they property irt- 
fisted? Incorrect air pre* 
•arė anil affect the handBrit 
of your eyefe aftd tay cause 
Uneven wear.

Cobta. Check to be rarė 
Wota Of your Cables arė

BUTKUS - VASAITIS
t44b So. 50th Ave^ Cicero, £11 Phone: OLympYe 2-100?

H -------- 7 -------- . —-------------"^.7
į — MAUJIKN08, CHKAGO I, ILL Wednesday, April 26, 1978

8354 So. HALSTKD STREET Ptanet TArtfi

ROŽĖ REGINA BRAZIENĖ

Valgis buvo geras, skoningas, 
gėra inuzika. Turėjome rožių 
va Įsa, taip visi visi buvo palen- 
Kiritrir dar dabar kalbama apie 
Piliečių Klubo bunietą. Didelė 
ga^be tenka B. Žemgulienei, ku
ri daug darbo įdėjo ir kitoms 
komisijos narėms: J. Sačaus-

jau gausiar n-irišfi ir svečiai r:n-?i 
kosi, užpiklydairii statnš' pn-

ENERGY 
WISE

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos ii W6PA, 

1490 kiL A. M.
Lfefinrip kalba: kasdien nuo pir

madienio .iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais had £30 iki 9:30 

vaL ry£b.
V*di|« Aldona Daukus

TaTdf.: HĖmTdek 4-2413
7159 š*. mAplewood avė 

CHICAGO. ILL. 60629

flnnn

and PLEASE 
ynaka people

Buy a ttr ftoterodref 
(įtoffi fWwtfrM IMY ¥<• 
need.

Drddl M f

GyY? 'Marquette Parko apylinkėįe.
Mirė 1978 beiandžio 24 d-.r sulenkusi senatvės.*-Gimusi Lietu- 

t Vėfė; Žirafų apkeri;
Amerikoje išgyveno 15 meto.
Paliko nuliūdęs 3 anūkai/—Regina, Algirdas if Raimondas; dūk- 

į tcrecia Ireną su seuria, Lietuvoje liko 3 seseris su šeimomis if kiti 
giminėj draugai beį .pažįstami.

Priklausė Lietuvos .Dukterų Drabniai ir kitotris ofganižacijdtfjs. 
I Kūnas pašarvotas Mažeika — Evans koplyčioje/ 6845 South 
L- Western Avenue.

Ketvirtadienį, balandžio 27 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš 
j koplyčios i šv. M. Marijos girdimo parapijos bažnyčią^ o po gedu

lingų pamaldų bus hado jam a §v. Kazimfefo LfetoXh^ kapinėse.
_ Vgf aa. Rožės Resnos Brazienės giminės, draugai if pfežĮstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa- 

I tarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę lieka:

Anūkai, dukterėčia, giminės.
Laidotuvių direktoriai Evarts ir Sūnūs. Tel. 737-8600.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Telef. 476-2345-6

1410 So'. 50th' Avė., Cicefo
Telef. 863-2108-9

CYCLETIPS

NARIAI:

Ckkxjoc
Lietuvių

Laidotu vip

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
<LACK>Wirf



PAVASARI ŠILUVOJE LIETUVOJE.

WATCHMAN

Equal'Opportunity Emloyer

Naujienoms Teikalirigas

Adresas

Sponsorlaus pavardė, vardas ir vietovė

Adresas

RANGEPavardė ir vardas
Adresas “LIETUVOS AIDAI”
Pavardė ir vardas

Pavardė ir vardas

.dresas

PERSONAL 
Asmeny Ieško

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

• Platinimo vajaus proga, 
pastangas,^ prašau jas siunti
Pavardė ir vardas ----------

Insurance, Income Tax 
.951 W. 83rd St Tel. 436-787b

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

• Platinimo vajaus proga, 
žinimui nemokamai be jo)

• Užsakau- Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede_______d
i

Pavardė ir vardas_________________

1X1 Fr»nk Z»po»l« 
tZCSVi W.TStt, St 

GA 4-4454

LAIKRODŽIAI Ir BRANGINTOS

Pardavimu ir Taiiyan
W WEST STRirr 

TH^J RIpvHlc 7-1S41

Siuntiniai i Lietuvi
ir kitus kraštus _ 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arclw Av. 
Chic.9«, 111. 606M. Tel. YA 7-5W6

RENTING IN GENteRA. 
N u e m c *

• E anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą,'taupydamas laiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede _______  doL ' ų
Pavardė ir vardas --------- .------------------ ---------- <

damas lietuviška spaudą tr Naujienų 
pridedamus - - - - doL

prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
lų įsipareigojimu. L

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau- 
s gazu šildymas. Našlė atiduoda už

{ — Kongresas.^ 
apsisaugoti ; nuo žemės drebėjo
UĮO. .. ■ - y! ;

M. I 1 M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

Narvui, Žemi — PirdavIrrMJt 
REAL ESTATE FOR SAIL R

HELP WANTED — MALE
Darbininku Reiki*___

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

nių (cruises), viešbučiu ir automobiliu nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuyą ir kitus, kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje?" ir-teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais. į‘ 'L >r V .7. į į* į

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiaia rezervuoti vietas 
iš anksto—prieš 45 - 60 dienų. \ : y : i

• > Vyr^&r moterį pamokysime šio- amato. Dar 
bo .valandomis informacijų prašome kreiptis te 
lefonu: ■ - « • ■

PAIEŠKAI! Mėltos Slianės Urbe- I 
navičiūtės, 1955 56 m„ gyvenusios 
Waterbury, Conn., jos vaikų—Alton- . 
so ir Pauliaus, taip pat jos motinos ' 
Onos Urbonavičienės. Ieškomieji ar- j 
ba žiną apie juos prašomi rašyti: Irę 
na Overzotaitė, 3356 S. Emerald Avė.. 
Chicago, IL. 60616. f

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą-: 

— ■ — American Travel Service Bureau
9727- Š. Western Ave., Chicago^ UI. 60643

Ž=Sy Telef. 312 238-9787

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

dvynus.-žu Tįsius už Lietuv s 
i laisvę. '
Į Vėliavos -i’.ckyklos kieme bus 
Į kėlunios. pi jęs pamaldi, 10 v 
j 15,mid, o ir pačios pai.raldcs 
! skiriamos ž.ivusiems.

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šomą atsiųstųjų ^adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa 
vaites nemokamai,— y

./• - -n 9C! - Lč 1:

willing to work any shift.
6 day week.

Overtime after 40 hours.
Tvirti ranee and other benefits.

Steady work. Previous work record 
will be checked. Must read and write 

English.

R. LAVIN & SONS, INC.

3426 So. Kedzie Ave.
An equal opportunity employer.

DiMIflC
62—K M. AMŽIAUS VIRUOTOJAI 

Tim m puwmfiul
Liability ipdnudtem pentlrUntinw

' Kreipta “c-/

ISNUOMOJAMAS miegamas kam
barys su virtuvės ir kitomis privile
gijomis vyrui arba moteriai Mar
quette Parke. TeL 778-4702.

Graži, į. lengvai: ^skaitoma ir 
įdomi .250 puslapių knyga su
krauta: autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių, lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji ” prašomi užsisakyti 
pasta., -; ;;

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.
Chicago; UI. 60629

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai 
atspausdinti

SIUNTINIAI T LIETUVĄ- / 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAROUITTt GIFT PARCELS IRRVICR 
1MI W. MH* K, Cbk»n IIL «O4M. - T«L WA 5-571/ 

XtM »*. Malatetf CMe»v», HL fMOt. — Ml fflR 
V. V ALA NTIKA I

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTU NUOMAVIMAS — parental m 

nnonrlninlnn
4243 W. 63rd St, XNc*s« 

Tel. 767-9600.J.~ Europos^slaptos tarnybos* ži
niomis, į užpakalį šaudantis^ru
su bombonešįs. kuris yra laiko
mas pabaisa vakariečių karoliai- 
vynui, yra dingęs iš tarnybos 
šiaurinėje Rusijos dalyje. Spė

jama, kad su tuo bombonešiu _nė 
ra viska.S: tvarkoj e<: Su .juo*-misų 
kariškiai, esą,, turi- bėdos, ;v .

— Ponia Anna Bimba >š New 
Port Richney, Fia., dabar esanti 
pas savo dukrą ir žentą Calu
met City, III., dalyvavo Naujiem 
nu bankete. Ji pareiškė apgaile?

S38.W. -

5 KAMB. labai modernus mūro na
mas ant plataus sklype, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios ir 
Kedzie. $39,800..' ?

5 KAMBARIŲ naujo tipo mūro narųas 
■r garažas. Centrinis oro šildymas 
ir vėsinimas Galima tuėį pažiūrėti 
f r nupirkti už $28^350? Marquette Pk.

- .« i* — U4 - V
MODERNUS <15 meUh-mūro narnas. 

2 butai ir profesionalui. Auksus ofi- 
§o patalpa. Daug priedu, vieta Mar
quette Parke, aukšta' kokybė, žema 
kaina. r“ -*-J į

GRAŽUS SKLYPAS-ir garažas-’Mar
quette Parke. , T |

tvirtas 2 aukštu mūrasiŽL butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido’Iki7$38.500.

nnw.TS if- patvarus ' namas Mar
quette Parke gabiam ir tvarkingam 
žmogui. Pigus — $16^00. ?

UETUVIŲ MĖGIAMOJ- gamtoj ne
toli nuo Chicago^ prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai- žemės.- - Daug geru 
priėstatuliŠvafus-oras^ aplinka-ir Tžfi- 
mas. tinkamas • pastoviam? gRyeūilBUi. 
$45,000. - t e

JLECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI N* 

Tūrių Chlcwt HldJmt
Dirbu * Ir užmiesčiu©** fflrtt* 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPŪTiS'- 
4358 So. Washtenaw Ayfc* 

; T*I. 927^^ ::; . ^

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna' 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina ,Su legaližko 
mis formomis —<$3.50.
? Užsakymus su\ Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St, Chicago ELL 60608

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[Ę ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJW]3rj|*' 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J. ’’ * - -

— Rimantas J. Petrausku 
bpigė ps:chologijos . mokslu 
daktaro laipsniu Windso»*G unl 
versitete. ’ - ’ \

TAISAU IR DAŽAU*

IR VISKĄ NAME
•’ Telefonuoti: /<*;. " ■

523-9367 arba 737^0397 : 2
ALEKSAS - '' -

— Pasaulio Lietuvių Spor»o 
Žaidynių komitetas ieškc priva 
cnt nakvynių sportininkams, at 
vykstantiems į žaidynes Toroiv 
te birželio 2E liepos f d. Ko
mitetas prašo prJnntr] savo glo
bą iš toliau atvykusius sporti- 
nrifkus ir apie laf praiiėšti Lie
tuviu namu raštinei.

... r Dęyięsio saules jėgai

Esą :CarteHo'r Administracija 
yr^’ ■feHnafiiisi ddP šį 'irienesį 
paskelbti ’saūfes energijos išriau 
dbjfaK>* progfemąJ Numatoma 
rimčia^'tyrinėti taip vadinamas 
saulžš celes elektras1 Lsrovef 5ga^ 

-minti, Išdirbti .priemones auga
lus paversti, kuru,-išdirbti tiks
lius planus upių;bei upelių jėgai 
mėm į statyti, gaminti daugiau vė 
ju. varomų elektros.-gėneratorių.

r VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skajtyti ir platinti Naujienas, atsirado .mecenatu, kurie 
tinimo vajaus labai' vertingomis dovanėmis^ naujiems si
_ Mykolas Karaigs, sav. Grand Shores motelio; irrReridendnio^-vdėšbuao; 

17350 Gulf Blvd.' SL -Pete^burg^.^ ^370^- tel^-8J3—381-9^8;-pastyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji taės/prpgps_ būtį 
svečiais-^piiikiame motelyjeTpriė pat' pajūrio/ naudoms privačiu pipl'ldimfū, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją.. Be abejo, atsiras-ir daugiau, 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude- 
niniame Naujienų piknike.' -' 7' ' t/ .y-'

SIUNTINIAI Į LIETUVA - -
MASO A NOREIKIEN'l

2808 We*t «»tk St, Chicago, lū. W62» • Tti. WA 5-2787 
DUMI* •Mlrintfmas *»r«« rQU« tvalrly

MAISTAS Ii SUROrOS SANDtLiy.

ra, KAZE BRAZDZlONYrt, 
PROGRAMOS VEDRJA

J/ ’ W0PA 1490 AM FrL ai 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 EM Sat ai 8^>0—.10:00 p. m.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

k;<? U ’ Tohf. - 778-5374

Experienced on building and repair
ing equipment for heavy metals in
dustry. ' .
$6.03 per hour plus excellent fringe 
benefits. " ’ , ,
Crew usually works 6-day schedule.

R. LAVIN & SONS. INC.
3426 S. Kedzie Ave.

— Vylautas A. Račkauskas 
VISTA ir Projekto Etniniams 
Vyresniesiems Surasti (Project 
Senior Ethnic Find lietuvių sek
cijos seniūnas bei -ilgametis tu 
organizacijų narys kalinės Lie
tuva Moterą Federacijos Chi- 
cagos Pul? su^irįnkiine j ai. 3D Į 
d. 2 va.Lj),r 
kavinėje, hpie VlSTĄ, Project Į 
Senior Ethnic Fimi-organizacį-J 
jas ir kaip patiems užsipildyti J 
^‘Circuit Breaker* ’blankas .at
gauti iš Illinois valstijos iždo

BRIGHTON PARKE: 21 buto mū
rinis bungalow, gazu šildomas Įrengi 
giau kaip S36fJ0V metinių paja
mų, kaina — 5 melų pajamos,

MARQUETTE PARKE: didelis mū
rinis bungalos, gazu šildomas. Įreng
tas skiepas, 30 pėdų sklypas, S37,500ą

TURIME PIRKĖJU, trūksta namų, 
25 m. kaip be pertraukos tai naujame 
lietuviams ir jų draugams ,

ŠIMAITIS REALTY
. ’ Notary Public

1AL KURIE GAMINASI
— Gen. H&ig patenkintas pre? “NAUJIENOSE- TOM GERIAUSIA 

zidento neutrono bomb© politika. pasisekimą j

Mechanic
WANTED 

EXPERIENCED 
MECHANIC

Have immediate need for Me
chanic with background in hy- 
dralics electrical & transmis- 
jann^.

Please call: 
312—331-6362

Ask for Mr. FRAY

ATSILANKYKIME Į SUSIDE- 
’’7:,ginusiųjt; minėjimą .

Š rm. geg^ižės;7 dieną/11-vai. 
45 min, Marquette Parko šv. 
Mergelės Gimiinorlietuvių: pa
rapijos salėjo (6812 S. Wash
tenaw Avė.), LB Marquette Paf- 
kOjApyk Ą-ba (R) | ruošia Kn- 
lanlos, Stonio: ir ApdrfuskW- 
čiaus minėjimą šeseriiy minėtu 
trakiškos mirties .sukakties pra- 
ga Minė j imo programą* q norgli- 
nizavo mokytoja Teodora 'Sera
pinienė irjsecL Ignas Se^pinjts. 
Pritaikyto^ dainos-, deklamac^ 
jos, L .Seratino trumpi paska
ta Dainini ūkams akon papuos 
jaunosios kjrtos lcj^ntP^iąms- 
Įė^Krištiila Grmfūtė.' * < l
' VsilankyifemLmmėjiman, pa
gerbsime i; e tik susideginvšiuo-i 
SKIS/:bet-ic visus Intus tautos

RIMTAS 
PARDAVĖJAS

Uavimą, k:jd jos vyras Juozas 
<iėi ligos turėjo likti Floridoj,- 
ir negalėjo dalyvauti Lokiam^ 
puikiame bankete. i

— Giedre Končienė pak*iest| 
Cicero liluanslnuų mokyklų 
dėjo jMivadmriojtt; Mokslo melų 
užbaigluvės bus gegužės 20 (L 
o Tėvu komiteto ruošiamas va
karas įvyks gegužes 13 d. para
pijos selėje.

— Santa Monikos I Sėtuvių 
klubai ruošia kultūrinę popiety 
gegužės 1 1 <1. 3 vai. po piet Wo- 
rifeh’s Club salėje. Prograiuojė 
dalyvaus^/incė Jonuškaitė Zau- 
nienė, B. Apeikytė^ Henrikas 
Kačinskas ir AntanasPavasa
ris. Programa bus įdomi* jauni- 
inui.ir .suuugusięiny. :

— Lietuvos V>čių choro na
riai ir jų šeimos turės progos 
keletą valandų pabūti puikioje 
gamtoje, uegttžės 7 d. jie i uosi t 
išvyka i Kazimiero ir Vladu 
Skripkų so<fybą ir ?odu>, esan
čias L<j<*kj*o°L# bei Leii*. >-Vo apy 
laikė i c. t'ą patį vakar:} cho r. s 
<L.ly vans Vvnecuelos lieluv’ų 
draugijos ruošiamame Lankele 
Šaulio inunuose.' . "

^dalį nuosavybės, nuomos, pir
kimo mokesčių. ri

> 1978^he kelionių Lietuvon j 
tvarkaraštis jau paruoštas*. Dėl 
informacijų kreiptis pas Marijų Į 
Kiela, 6557i S^Talman, Chirago, j 
UI. 60629. Tel. 737-1717. (Pr.) į 

&i :+Marius ISela-ptenuoja išva- k
Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio- šlavimą į SUNNY TULLS, Flb- 

i_., x_ į^|an(j^o, 29 d. Kreipkitės
L737-1717. ų (Pr.)

HELP WANTED — MALE 
_________Darbininkų Reikia_________

X MACHINISTS!
;We’ve Raised Our Top Wages.
If you’r an. experienced machinist 

we'll start you $.50 under top with 
additional $.50 in 3 wks.

* Horizontal Boring Mills
* Vertical Boring Mills
* N.C. Programmer Operator > 

for 3 Cincinnati Mills
Will Train person with some exper.
* N.C. Operators
* Turred Lathe Operators
* Engine Lathe Operators
Year around work. No layoffs. 

Overtime if desired (10/20 hrs), pro
fitsharing, hosp. sick pay, Bonuses, 
New Addition.

CaU Mr. Hill NOW! 
374-8121

PETRAS KAZANAUSKAS, PrezdeMBr
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. r Virginia -7-7147

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pu TieisInteU /
f fįa U*t»rri kautoinką 
/J'.’lv CMcaso> ’**
^MLNORMANĄ 

zMS&BURŠTIINA 
•Wl^T^^LTeL 26^582* 

(’•t***0*) * 
677-8449 

(bato)

AR JA D PASlDARtTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, .teisėjo Alphonse Wells j 
pažiūrėta, “Sūduvos” išleista 1
™yEa—

’KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

BEST THINGS IN LIFE




