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KALTINA DARBO DEPARTAMENTA DĖL KORUPCIJOS UNIJOSE
departamentą, tvirtindamas, 
kad darbo departamentas ven
gia bendradarbiauti ir teikti 
žinias, kovojant su darbininkų 
unijų bei sąjungų korupcija 
ir šukei aviniais. .

tai
MOKĖS DAUGIAU

WASHINGTON, D. C. — Jau 
Adeną kartą. Atstovų Rūmai 
s varstė..ir norėjo pravesti įsta
tymą padidinantį žemės ūkio 
gaminiams kainas, perkamiems 
tiesiog iš farmerių. kelių bilijo
nų dolerių’ sumoje, bet preziden 
t ui pagrasinus tokį įstatymą ne 
pasirašyti. Atstovų Rūmai 268 
balsais prieš 150 Įstatymo pro
jektą atmetė.

Dabar prezidentui pareiškus 
norą paremti farmerių padėtį, 
iš žemės: ūkio rajonų kilę atsto
vai skubotai susirinko tartis įs
tatymo reikalu. Manoma, kad 
bus priimtas statymas suteikiąs 
galią prezidentui kelti grūdų 
ir medvilnės kainas.

Prez. Carteris numato vie- 
i^rn grūdų bušeliui pakeiti kai-

Darbo departamentas gauna 
šimtus skundų prieš darbinin
kų unijas, jų korupciją irsuk- 
čiavimus, bet kadangi'jis pats 
gina “darbininkų teises”,- to
dėl, -pasak prokuratūros, 
nesiima jokių priemonių
ištirti ir tvarkyti; Kritikai ir 
ttos srities žinovai sako, kad 
padėtis yra tokia rimta, , jog 
prokuratūra rado reikalo dar- 

.. bininkų; lųiijų korupciją ir suk 
čiavimūį rimtai ištirti, paskir- 

y ; dama specialų FBI vienetą.

c Darboj įcfepęrtamentas yra 
įsteigtas ginti darbininkų rei
kalus, — bet visdėllo jis pri
vengia kištis į unijų reikalus 
ir rimtai pažvelgti į jų sukčia
vimus. DarKininkų - Sąjungų 
“išvėdinimas” ,darbo departa
mentui. yra labai nepatogus ir 
keįlus darbas, nes tai reiškia, 
kad jisr pats turi pirmiausia iš- 
sivėinti. Tokios ' nuomonės 
yra teisingumo ministerija. 

* .... r
Vinioja į ^vilnas^

Daribo2dėpą^ąi4^i^;:4^^
J?1jg Ulg metais jį.

Honkongas atrodo senas, modernios civilizacijos visai nepaliestas, čia vandenį neša dar nas- 
jiais nešioja, čia tūkstančiai nuolat gyvena mažuose, nešvaraus uosto laiveliuose, bet Hongkonge 
yra daug modernių namų ir pats jautriausias pasaulio finansinis centras. Visoje Europoje ir Ja
ponijoje doleris smuko, o Hongkongo bankai pra dėjo juos supirkinėti. Jie pirmieji pajuto, kad do
leris kils. Japonai pradėjo kelti dolerio kaiffi sekančią diena, o šveicarams ir vokiečiams reikėjo 
dviejų dienu. Honkongas pigiau nusipirko dolėrių. negu patys apdairiausieji pasaulio bankininkai.

SIŪLYS DUOTI EGIPTUI GAZO SRITIES 4UT0N0MIJA
Daianas bijo, kad arabai negautu Amerikoje 

gamintų galingiausių kovos lėktuvų

\\ .\SilIXGTON. D. C. — Izraelio užsienio ministeris Maiše 
Dajan^s antradienį atskrido į IVashingtoną, kad trečiadienį ga- 
!ėtų prr.dėū pasitarimus sr sekretorium Cyrus R. Vance apie Ar
timųjų Rytų taiką.

Bus paliesti Izraelio ir Egip
to taikos planai. Ministepis Da- 
janas nori paruošti dirvą Mena- 
hem Begino vizitui.

Izraelio m misteris atvežė į 
Washingtona kelis naujus pro
jektus Izraelio ir Egipto taikai. 
Egipto prezidentas Sadatas 
traukė taikos pasitarimus 
Beginu, kai jis pareiškė, 
raelio kariai pasitrauks 
najaus. bet ten tupės ] 
naujai įsteigtos Izraelio kolo
nijos.

Sadatas nesutiko. Jis reikala
vo, kati iš Sinajaus pusiasa
lio pasitrauktų ne tik Izraelio

Viskas arba 'nieko

JAV Rūmų Atstovybei pa 
tvirtinus Panamos kanale 
sutartį, dabar Atstovų Rū
muose- vyksta jau antra ko
va dėl karinių lėktuvų par
davimo arabų valstybėms il

su Izraeliui. Izraelio 
. kad Iz Atstovų Rūmuose 
s iš Si- p-a tenkinti prez. 
pasilikti užmačiomis parduoti 

mus lėktuvus Egiptui ir y pa 
čiai Saudi Arabijos karali
jai. Jie sako, kad tai būtų di 
delis pavojus Izraeliui. Bet 
prez. Carteris, padrąsintas

•alininkai 
1: b ’i ne- 
C a eterio 

kari

ir . darbo departamento jau iš 
seno, yra įsigalėjęs antagoniz
mas,. nėra bendradarbiavimo, 
bet vyria- viens -kito * Įtarinėji
mas; Tai pareiškė balandžio 25 
d., darbo- departamento sekre-;

gauna tik 3.00 doL

PRAŠO NEDIDINTI 
ATLYGINIMŲ

WASHINGTON, — Prez. Car-
torius Ray Marshall senato ap-]terio administracija prašo, ypač 
klausinėjimų konritettii'Vašing^atlygmimų.bet uždarbio ir kai- 
tbhe: Jis' komitetui tvniinb, kaj nu priežiūros tarnybos direkto- 
darbo departamentas yra tvir-rius B. Bosworth, kad darbinin- 
tai pasiryžęs^ištirii.darbininkų.kų unijos, kąučuko bei gumos 
sąjungų sukčiavimus bei ko-1 darbininkai, automobilių ir plie 
rupcij^; juo įmonių darbininkai susilai-
- m , j. L l kyhi didinti uždaribų atlygini-
r^amo departan,^ _ Se norf sumažin,; in.

a prie ngai Jfliacijos kilimą ir jos pasekmes.

Kriminalinių piktadarysčių! Jų darbo sutarčių galia baigiasi 
tyrinėjimo viršininkas Čikaga! 1979 m.
je pareiškė senatoriams Va-| ---------------
šingtone, kad darbininkų są: 
jungų korupcija ir sukčiavil
mas Čikagoje yra didžiausias,* Senato bei kongreso lyderiai 
lyginant tai su kitų vietovių balandžio 25 d. priėmš įstatymo 
Amerikoje darbininkų sąjun- projektą, kuris suvaržo bgoni- 
gų sukčiavimais. J nių apetitus. Pagal tą įstatymą,

Piktadarysčių tyrinėjimo ligoninės neturės teiės keltį Ii- 
viršininkas Petras F. Vaira sa goninese gulintiems ligoniams 
ko, kad kriminalistų nusikal mokesnių daugiau kaip 9%. 
telių grupės paglemžė į savoj Ilinojaus demokratas .ir kon- 
rankas beveik visų darbininkųfgreso atstovas Dan Rostenkow- 
sąjungų Vadovavimą £ikagp- pasikalbėjęs su prezidentu 
je. Jie. esą, dirba kartu su tri-. (;arĮeriu, pareiškė, jog įstafvmas 
jomis užsienio darbininkų uni-J * •• • • ’ • / ’ <
jomis. Tačiau Vaira neišvardi 
no užsienio unijų, dirbančių 
kartu su Čikagos sukčiais, nes. 
esą, tai pakenktų dabar veda
mam tardymui ir tyrinėjimui.

Vaira taipgi kaltino darbo

MASKVA ĮSAKĖ KARO LĖKTUVAMS ; ŠS
įsiveržti į Sovietu teritoriją, tai 
rusams ji nereikalnga. Neutro
no bomba geriausiai galėtų sustab 

■ dyti sovietų 'tankus, jeigu jie 
bandytų įsiveržti Į Vakarų Eu
ropą ar kitas laisvojo pasaulio 
teritorija^.

PAŠAUTI KORĖJOS LĖKTUVĄ
kanai, bet ir kolonistai, Sina- Panamos kanalo perleidimo 
jaus pusiausalyje atsiradę pa- panamiečiams, laikosi kie- 
skutiniais metais. Apsčiau Si-, tai savo pažadų ir sako, kad 
najaus pusiasalyje gyvenantieji lėktuvai turi būti parduoti 
izraelitai galės ten pasilikti, betj visiems — tiek aiabam.\ 
naujai .Įsteigtos'kolbnijbs ir7Rb'. tiek it-Tžrateiiui^ Prezidentas 
lonistai privalės išnykti kartu Į tikisi, kad ' lėktuvų-.'paf-davi 
SU Izraelio kariais. ; mą arabams ir, izt'-aeliui

Egiptui.- bet •Atstovų Rūmai patvirtins.
administ-i „„ ’ ‘ ———r—

Gazoje: Čikagos mero konkurentas 

sudaro palėsf-nk- Būvfes 43-čio distrikto al- 
dermanas adv. Wiliam S.

Ino Įmonių darbininkai susilai- 
gini-

SUVARŽO LIGONINES

suvaržantis ligoninių bei dakta
rų apetitus, kaip niekad anks
čiau, turi gahnybę būti priimtu 
kongrese.

( >. BAY MARSH All,

KALENDORfiLIS

Balandžio 27: Zita, Kestoras, 
Aušrelė, Baukė, Gotardas. Nor
vaiša.

Saulė teka 4:54, leidžiasi

Siltermr

Brežnevas negamins neutrono kombos, jeigu 
prez. Carteris sustabdys jos gamybą

BODO, Norvegija. — Sovietų pasienio sargai ir strateginių 
apsaugų sargai apžiūrėjo, kad svetimas lėktuvas įskrido į jų er
dvę tiktai po dviejų valandų. Lėktuvas jau ;buvo gerokai pasu-i 
kęs į sovietų teritopiją, kai pakraščių sargai, radijo stotys ir lėk
tuvai sujudo.

Suomiai atidžiai sekė Korėjos 
lėktuvo priartėjimą ir nukrypi
mą nuo pasirinkto kelio į šau- 
rę. i

Karo vadovybė atsiklausė
Maskvos č

MASKVA. Rusija.— Associa
ted Ppess korespondentai paty
rė. kad įsakymą šauti Į sovietų 
erdvėn nuklydusi Korėjos lėk
tuvą davė pati sovietų vyriausy-

Pasinio sargai buvo labai su- 
sirūpnę, kai nustatė, kad sveti
mos valstybės lėktuvas buvo į- 
skridęs į strateginių apsaugų 
slaptą sritį.

Karo aviacija nežinojo, ką 
daryfti, todėl fitsiklausė Mas
kvos.

Reikalas tuojau buvo praneš-J 
tas premjerui. Tuojau buvo pa 
darytas sprendimas ir įsakyta 
lakūnams pašauti sovietų teri- 
torijon įskridusį Korėjos lėk
tuvą.

šias žinias koresponentas pa
tyrė iš aukštas valdžios vietas 
tupinčių sovietų pareigūnų.

Sovietų pakraščių sargai 
miegojo

Suomiai visą laiką sekė šiau- 
rėn ir j rytus skrendantį Ko
rėjos lėktuvą Jis praskrido stro
piai saugomas šiaurės Rusijos 
strategines apsaugas ir artėjo 
prie Franr JtesriL srities, eeaa-

čios Naujosios žemės šiaurėje, 
visai nepastebėtas.

Sovietų pasienio radarai pra
dėjo jį gaudyti, kai jis jau buvo 
gerokai įskridęs į erdvę. So

vietų radaro stotys ir aviacija 
ištisas dvi valandas miegojo, o 
vėliau įsakė šauti į beginklį Ko
rėjos lėktuvą.

Rusai jau keturias dienas tar
do lėktuvo kapitoną ir pilotą, 
bet dar napeleidžia.

Rusai negamins neutrono 
bombos

MASKVA. Rusija. — Sovietų 
Sąjunga negamins neutrono; 
bombos, jeigu prezidentas Car- 
ten’s sustabdys šios bombos ga
mybą. — vakar pareiškė 
tų Sąjungos prezidentas 
nevas.

Sovie-
Brež-

žino,Sovietų mokslininkai 
kad neutrono bombai pagamin
ti reikės didelių pastangų.

Sovietų Rusijos darbininkai 
jau ir šiaip yra smarkiai spau
džiami. Jiems tektų diržus dar 
labiau susiveržti, jeigu karo 
budžetą tektų dar kartą padi
dinti ir neutrono bombai skirti 
dar didesnes sumas pinigų ir 
medžiagų.

Pradžioje rusai labai aštriai 
kritikavo prezidentą Carterį. 
bet kai jam buvo išaiškinta pre 
ridento pozii j a. laic jis sitiko ją 
priimti’h* neutrono bombos ne-

m
Padidino kariams algas
LONDON, — Britanijos vy

riausybė balandžio 25 d- Pa
didino visų rūsių kariams at
lyginamus ltrr. Algų padidi
nimas palies 339.000 karių. Ka 
rių atlyginimas susilygintų su 
civilių algomis lik padidinus

Didelis skaičius kariu pada
vė pasiliuosavimo prašymus 
Vientik i.š Britanijos karo 
aviacijos nori pasiliuosuoti per 
1.000 karininkų. Faktinai Bri
tanijos Royal Air Force ir taip 
jau buvo jaučiama (linelis ka
rininkų lakūnų trūkumas

3,9 mik už sugriuvusi garažą
Monroe gatvėje Čikagos 

miesto statomas garažas visai 
nelauktai ir neatsiklausęs mies 
to dignitorių ėmė ir sugriovo. 
Jį statė C. FMurphy b-vė.

Patyrinėjus, pasirodė, kad 
garažo planai yra visiškai^ter- 
K’ngi ir neturi klaidų. Gariažair 
sugriuvo d<’l nepakankamų ats 
parų statybos metu.

Garažą statanti firma’ ge
ruoju sutiko sumokėti Čikagos 
miesto Park distriklui 3.9 mil. 
dot. Jei būtų kreiptasi į t e i"* 
rią, tai vien tik teismo išlaidas 
siektų nemažiau pusės milijo
no dolerių.

. "Gaza priklausė 
paskutiniu metu ją 
r uoj a Izraelio ka r i a i. 
daugumą 
čiai.

Izraelio užsienio minįsteris. Smgei panoro būti Čikagos 
kalbėdamas susirinkusiems iz- Jis tuo klaušimu ap* 
raelitams, pareiškė, kad Izraelis! SUSpi endė, pasiskelbus Jane 
nieko arabams neatiduos, jeigu! Byi*he kandidatė į Čikagos 
jie nepriims Izraelio saly-; meiUS. Ji apskundė Čikagos 
gu. | merą Bilandic esą neteisėtai

Tuo tarpu arabai nieko Izrae-j P1 įvedęs Čikagos Taryboje 
Ihij negali padaryti: Izraelio kai taksi kompanijai palankų nu 
riai drąsesni ir geresni kovoto-i tarimą, -ieidžianti pakelti 
jai. Jis vis dėho priminė, kad keleivių vežiojimo mokestį.

. A T___ i____i
Izraelis kariauti nenori. Jis no
ri gražiuoju su kaimynais su
gyventi. Jeigu 1 
taikūs, lai jiems nereikia i/ra- 
Itų bijoti....

Izraelio užsienio minįsteris! 
nori pasiūlyti sekretoriui Vance i 
kelias, kitas galimybes tartis ir; 
susitarti su arabais. Jis pareiš
kė, kad ir paties premjero Be
gino reikalavimai iv^ra toki jau’ 
griežti, kaip jie iš 1---- -  --------- -
aiškinasi Dajanas. Jis nori ara-įP- Yrėjoje yra pati pavojingi 
bus įtikinti., kad jie daugiau |a,lsla vle,a karo atžvilgiu. Ati- 
laimės. susitarė su Izraeliu. ne-!"ailkns •'’m^kteėms karius iš 
gu. užsikirte reikalaus savo sa- P- Korėjos, labai lenkai gali iš 

lyprų.
Ministepio Dajano kelionė į i 

Washingtona yra tik paruošia- be jų apsieiti., 
moji. Tikras derybas ves ir pre jų negautu, 
zidentui Cart erių i aiškins nau- -* *. — —’ -
jus pžs?ulynrrr jkits prcniu 
Dajanas panoroJs anksto supa^ 
žintmli valstybės sekretorikų 

i ketvirtadienj jis tikisi pasima
tyti mi pačiu prezidentu Cafte^ 
nu k jam-išdėstyti pagrindines 
mintis naujų Izraeliu tai
kos pasiūlymu.

kalbėdamas susirinkusiems iz- meru. Jis tuo klausimu ap

Adv. Sirigėr jau karta 1975 
m. kandidatavo Į Čikagos

kaimynai hu.sĮmerus, bet' jis pralošė prieš
• tuomet buvusį Čikagos me- 

.• ra R. J. Daley.

JAV KARIAI P. KORĖJOJE

JAV atstovų, rūmų vyriausias 
komitetas pareiškė balandžio 25 

jd<. kad JAV. kariai Pietų Korė- 
Įjoje turi pasilikti iv toliau. Jie 

karto atrodo.!ne^,i bl-ui atitraukti, kadangi

kilįi karas.

jeigu ir arabai

Prezidentas Carteris antra- 
dieni pareiškė, kad naujus lėk- 
tttviH ga-RS vinį, arba — niekas. 
Dnįąjja**-norėtir^. kad niekas jų 
negautų.
s ''Sekretoriaus Vance pavaduo 
tpjas, Atherton antrdienį 
grįžo iš Egipto. Jis tris dienas 
tarėsi su Egipto prezidentu Sa-

— Izraelio gen. Ariel Sharon 
vadovauja judėjimui kolonijrrm* 
ateitį arabų

Dajanaš lal|ai nepatenkintas* datų ir užsienio ministeyiu. be- 
—J _ — A rivM 11 I __ _ •_ • 1 . 1 -1 • *

Pava
duotojas trečiadienio rytą in
formavo sekretorių Vance apie 

geriau, jeigu niekas minėtų lėk pastarimus su Egipto pareigu- 
lifyiį. įeįjĄjįfiį Izraelis galėtų ’ nais.

prezidento Carterio nutarimu j nagrinėdamas. -kaitrias 
papdūoti arabams galingus lėk-j mųjų Rytu problemas, 
turus./kuriuos yra užsakęs Iz
raelis. Dajantd atrodo, Kr,?ų



Ten pievokšnių pelkės liko išbraidytos.
Ten mažom rankutėm skintos margos puokštės.
Ten i širdį meilės žyilgsnio žaibas krito.
Sujudėjo pirmas vėtrų bangos blokšti.

(V. Jonikas—Lydėjau viešnią vėtroje)

Nedėkingas neužauga! — Šne 
kėjo sau lėkis — Išgelbėjau jo 
gyvybę, o jis bato reikalauto— 
ištraukė batų iš akmens plyšio 
ir atidavė.
Kitų kartų parašysiu apie m^r- 

gę, saldžias sultis, kirpėję, bur
tininkų ir pranašų.

Juozas šmotelis

TAIP GYVENTI BAISU

Taip gyventi baisu, taip gyventi balsu, 
kai savimeilė siaučia visur 
kai naikina svajas, mylimąsias svajas, 
atsibastęs žiemys iš kažkur, 
kai naikiną'džiaugsmus, jų Išrauna diegus, 
pasireiškiančius tyliai bet kur!

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI

MODERNI - MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄ VIČIUS

IčKIO MAURO STEBUKLAS baltas, septintas — nuogo kū- 
Sakiau, kad rašysiu apie sle-i “į ranka savo

buklų, bet lėkis Mauras pnešaisi.. Sūnau, jklausvk< sQnau! 
stebuklą, paliejo Ivaną ^ujj n. išklaus‘vtas tav0
ir stebuklas mažne nuskendo, j ^uksmas Jei „orėsi gvventi šnn 
štai autoriaus žodžiai: j Įa melų ^gyvensi be' varg0> be

_Aš noriu gyventi! Aš no- rūpesčių, be skausmų ir aima- 
riu gyventi! Aš noriu gy/enti’ nų, be ašarų ir dantų griežimo. 
Aš noriu dar ilgui gyventi! Pa- Eik ir imk tuos metus 
likit mane-gyva! Noriu, kad ei- kartu ar po vieną, bet prieš tai 
tų lėtai diena po dienos, noriu, sužinok sąlygą.
kad neskubėdami slinktų metai Senis, tai pasakęs, išnyko,kaip 
po metų, noriu, bokštu, reika-į migla. Autorius ar gal jo antri- 
lauju, ir t............—
tai bent vieną šimtą metų 
ir tai labai inazai — šimtas nie-

-tų! Duokit man! Neprašau dau-jsakyk sąlygą! Kokia ta sąlyga? 
giau. Ne,? neprašau ir j 
riu... Duokit, pasigailėkit, mal
dauju, man miela žemėje, man 
gera būti gyvam, šiitam, judan
čiam, nesustingusiam, be šio 
kapo duobes, be karsto, be jo
kio kaspino, be giltinės ir be šio 
beribio kapinyno, leiskit man 
gyventi!

Nesižvalgyk, gerbiamas skai
tytojau, kapinyno nei duobės^ 
nei karsto nematyti, žodžiu t va J 
nas tuos dalykus išplovė, išne
šė. Matysi senam Paryžiaus vieš 
būtyje,, keturias kambario sie
nas, langą su keturkampiais sti 
klais ir susijaudinusį leki Mau
rą. Toliau lėkis rašo:

— Priešais jį. ore 
vos kojų pirštais žemę 
mas, atsirado senis, iki 
matyta^ ir neregėtas, 
žiais gaurais apžėlęs, 
į patį {ėvą, į senelį ir 
žmonių^ padermės prdseimoiius. 
tų padermių pačią pradžią. Ar
tėjo sešiis, šypsodamas beda ri
te raukšlėta, amžių išvagota ir 
išakėtai burna, seną su
kumpusiais, grumblėtais pirš
tais ranką ištiesdamas.

Jis buvo apsirėdęs 
niais apTėdais, septyniais 
to. septyniais tuo pačiu 
ir kiekvienas drabužis, 
krašteliai kyšojo, lindo 
iš po kito, buvo tyrų 
viršutinis apdaras buvo 
uis. antras — mėlynas 
žalias, ketvirtas —■ 
penktas raudonas.

visus

geidžiu išgyventi lė-.ninkas vijosi, norėjo čiupti už 
Juk skverno bet nepajėgė.

— Seni!, —šaukė autorius,—

neno-] Aplinka tylėjo, senis dingo be 
pėdsakų.

Autorius atidarė langą. Lau
ke tvieskė saulė spinduliai, šla
mėjo medžiai, upė tekėjo ban
guodama ir skalaudama kran
tus, upelis įtekėjo į upę. toliau 
kiūksojo tiltukas riesta nugara, 
virpėjo gluosnis dailus ir pasi
šiaušęs, debesys slinko pamažu 
i nežinomą šalį. Ir laiptai, laip
tai. laipstukai, kuriais eiti gali, 
gali gali — kol gyvas. Jam ne
buvo kur eiti. Niekur nereikė
jo eiti, bet ėjo sąlygos ieškoda
mas.

Ir netoli, gatvės viduryje, jis 
neužaugą tokį mažy
li esena i išsirito si iš 
ir tas neužauga vo- 

cypė, kaip šunytis, 
koja buvo įstrigusi

pa kibęs, 
siekda- 

tol ne- 
ilgaani- 
panašus 
į visus

pastebėj o 
lį tartum 
kiaušinio, 
liejosi ir 
mat anų
tarp grindinio akmenų. Jis pa
traukė, nelaimingąjį už apykak
lės. nunešė į pašalį gatvės ir pa
liko. Neužauga prišlaužė 
geležinkelio bėgių, padėjo 
lą ant bėgių ir traukinys 
kiai nugnybę galvelę.

O gatve padūkusiu gličiu lė- 
I kė mašinos ir traukiniai, kauk- 
j sėjo arklių kanopos, prunkštė

prie 
kak-

septy- aitrius dūmus garvežiai, švilpė 
iš kar- elektriniai tramvajai, kaukė nu
melu.
kuriu I vai. 

‘ i vienas 
spalvų. 
violet: - 
trečias 

geltonas, 
šeštas

, . e nu
^įleisdami ir pakildami lėktu-

Nelaimingojo neūžaugos gal
velė gulėjo tarp bėgių. Jis ra- 
niožu pnšiaužė prie galvelės, 
uždėjo sau ant nugnyp to kak k 
ir alsistojo. “Atiduok mano ba
lą !”’ Dar nasakė.

Gyventojai Tinginių.

* Jo mylista kunigas probasz- 
czius parapijos l inginių ant tar
navimo Dievo pildydamas parei 
gas savo, nesirūpino idant galė
tu padaryti kogeriauseLbet szeip 
teip. kad tik atsikratyti.

Jo mylis ta ponas sudžia ir ki
ti urėdnįkai nesirūpino, idant 
pareigas savo atlikdami pada
rytų dėl žmonių naudos koge- 
riausei, bet szeip teip, idant atsi 
kratyti.

Artojui procevodami apie gy 
veninių su szeimyna nesirūpi
no, idant galėtų viską padaryti 
kuo geriausei, bet tik szeip teip 
kad tik isz akių.

Tarnai nesirūpino, idant sa
vo gaspadoiiamš padarytu kuo 
geriausei, bet viską ant greito,' 
kad tik atsikratyti.

Gaspadinės, kurios valgį vi
rė, nesirūpino kuo geriausei pa
daryti, bet tiktai szeip teip, kad 
tik isz akių; norint viralą ir isz 
vidur ų galvijų darė, kad tik pa-, 
daryta buvo. Valgis j u szlyks- 
zezei atsidavė, bet gaspadinėms 
apie tai nerūpėjo, joms kad tik 
atmesti rūpėjo. - .

Kriauczei, sziauczej ir kiti ama 
tinįkai nedirbo kuo geriausei, 
bet kad tik atmesti, kad tik pa
dirbti.

Daktarai serganezio ligonio ne 
sigailėjo, jam isz szirdies nero- 
dyjo, bet kad tik atmesti.v

Užtai visa ta Tinginių para
pija buvo nelaiminga, žmonės 
buvo nesveiki, sunykę, be proto, 
žmonės laukinei, keiksminįkai,- 
piktadėjai, ubagėczei, nuskurę, 
ligūsti, be laiko mirė.. - '

Visose kitose parapijose, kaip 
antai: Darbinįkų, Teisingųjų ir 
kitų žmonės rūpinosi savo parei
gas pildyti kuo geriausei. už tai. 
buvo laimingi, dorus sveiki, links 
mi, gražus, puikei pasirėdę, pui 
kei gyveno ir važinėjo, gyveno 
ilgus metus ir laimingai mirė, o 
mirus tėvams, vaikai garbavįjo 
tėvus, senelius ir protėvius.

Didžiausia dorybė yra pildyti, 
pareigas savo kuogeriauset

(Iš Pamokslai Iszminties ir 
Teisybės, 1906 m. 3-čios laidos)'

Kaip gyventi šiurpu, kaip gyventi šiurpu, 
kai išjuokiamas žodis — auka — 
kai vadina kvailiu, toli lenkia keliu, 
jei ne pinigas — tavo svaja, 
kai išjuokia jausmus, kurie gimdo džiaugsmus, 
kai jausmams — pinigų negana!

Taip širdžiai baugu, taip širdžiai baugu, 
be širdužės kitos, be draugų, 
atsidūrus vienai tarp rijikų, šiurpu.
tarp gerbėjų šaltų pinigų;
taip pakelti sunku, taip pakelti sunku, 
ta vainikų ^vienatvės dienų, 
kai keliauji su klykenčiu dvasios badu, 
bet visiems privalai šypsenų!

Guvus Vincė Amerikoje

Guvus Vincė atvažiavo iš 
Žemaitijos į Ameriką ir pra
dėjo dirbti krautuvėje. Po pen 
kių metų jis laikraštyje rado 
skelbimą, kad ieškomas krau
tuvės vedėjas su' 10 metų pa
tyrimu. Jis nuėjo į tų krautu
vę, pasakojo apie save ir sa
vo patyrimą krautuvės savi
ninkui.
— Kaip gali turėti dešimties 
metų patyrimą, jei tu iš viso 
tegyvenai ir čia dirbai .tik 5 
metus? t— sakė jaių. krautuvės 
savininkas. Gųvušr Vincė atsa
kė:
—Matote, aš dirbau daug virs 
valandžių, p už., juos skaito 
pusantro kartp. Kai viską ap
skaičiavau, tai aš dirbau ne 
penkis,, bet dešimt metų!

Savininkas buvo patenkin
tas. radęs guvų krautuvės ve
dėją. • -y- •

Išdidi senelė
Vasaros metu suvažiavo, vi 

sa 35 asmenų giminė, ir išva-

.V c a t sargu m as d aro gėdą , 
{kariškų laivų atėjo moteris 

ir norėjo pamatyti kapitonų 
Budintis karininkas ,* pasiuntė 
kariūną pranešti apie tai kapi
tonui.
— Ar ta moteris yra graži? — 
klausė kapitonas.
— Yes. sir! — atsakė kariūnas.

Po vizito kapitonas priėjo 
prie kariūno ir sakė:
— Kariūne, jūs turite keistų 
moterų skonį.
— Well, sir, aš buvau ~ atsar
gus. nes pamaniau, kad ji ga
li būti Tamstos žmęiia, — at
sakė didžiuodamasis savo dip
lomatiškumu kariūnas, , o ka
pitonas nusijuokė ir sakė:

Ji ir buvo mano, žmona...

nitus ir azvhitektūres mozaika-

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalaa.:
| (Tęsinys)

Rusų ir vokiečių okupacijų metais nužudytų, ka
lintų ir nuo 1944 VII. rusų okupacijos išvežtų j Sibirą 
Lietuvos policijos tarnautojų

Sąrašas.
4. Antanavičius Jonas, s. Saliamono, g. 1912 m. Did-

vyčių k., Plungės vis. Telšių aps., šaulys, atlikęs karinę 
prievolę tarnavo eigulių, vėliau pasienio policijoje Ky
bartuose, Vilkaviškio aps., rusų okupantų iš tarnybos at
leistas, tėvų ūkyje 1940. X. 31 suimtas, kalintas Telšių 
kai., 1941. VL iš 24 j 25 naktį Rainių miškelyje nukankin
tas. Į ' ' ■' ■

5. Arlauskas, buv. pasienio policininkas, okupantų, 
suimtas, kalintas Kauno s. d. kai., 1941. IL buvęs VIII 
skyr. 148 kam.

6. Bakuckas Juozas, g. 1900. IV, 14 Kaune, savano
ris, ats. pusk., Kauno aps. Jonavos raj. saug. polic. 
virš., Vilniaus apyg. saug. polic. virš. pad. 1940. VIL oku. 
pantų suimtas, kalintas Kauno s. d. kū išėjo į laisvę 1941 
VI. 23. Mirė 1961. X. 21 JAV., Philadelphia, ?a,

7. Baltrūnas Antanas, g. 1907 m., buv. Papilės nuov.
policininkas, okupantų suimtas, 1967. XL 14-17Šiauliuose 
nuteistas 13 met griežto režimo lageriu ir išv. į kone, 
stov. Mordavijoje. , ,

8. Bernotas Juozas, polic. tarnaut, išv. j Sibirą.
9. Bulakas Henrikas, g. 1903. III. 21 Šeiniuose, Uk

mergės aps. Taujėnų polic. nuov. virš., okupantų 1940. 
VIII. 6 iš tarnybos atleistas, 1940. X. 9 suimtas; kalintas

Turistas įėjo į senovišką vieš jr kankintas, žmonai repatrijavus į Vokietiją, 1941 m. 
išleistas pas žmoną.

10. Cicėnas Kazys, savanoris, Imbradas,1 Zarasų aps., 11 ■ 
Nepriklausomybės metais tarnavęs pasienio policijoje, 
1942-43 m. laikotarpyje, važiuojant iš namų Į Imbradą, 
žmonos akivaizdoje, bolševikinių banditų nužudytas. ’

11. Čaplikas Kazys, g. apie 1900 m,,,-savanoris, polic.
nuov. virš., vokiečių okup. metais Trakuose, 1944 
m. Kretingos aps. polic. vadas, 1944. X. traukiantis į Vo
kietiją sužeistas, rusų okupantų išv. į Sibirą,-po 10 met > 
tremties grįžęs į ok. Lietpvą. «

12. čekauskas Vladas, g. 1897. IV.'21 Paršelių k., ‘- 
Marijampolės aps., ats;'kapit, 1941 m.‘liet polic. dpt 
ūkio skyr, virš., Gestapo suimtas 1943. IV.,-kalintas Stut- 
thofo kone, srivi ir ten inirė 1944 m.

13. Dagelis Jonas, g; Tryškių vls.y Telšių apši^Trys-''44 
kių polic. nuov. vachmistras', 1943’ nų pavasarį^ ant' yieš-ųL 
kelio Tryškiai-Papilė, bolševikinių banditų nušautas.

14. Daukšys, policininkas, 1941. VI. sukilimo pries 
okupantus rusus dalyvis’, žuvo Kačerginėje, Kauno aps.

15. Gajauskas Juozas, g.1908 m., Tauragės aps.', Skau .
dvilės vis., baigęs polic. mokyklą tarnavo polic. vachmist
ru A. Panemunėje, 1940 m. suimtas, kalintas ir kankin
tas, 1941. VI. 23 išėjo į laisvę. Mirė 1976. IV..5 JAVį San--; 
ta Monica, Cali . 7 'i' ’

16.1škauskas Antanas, g. 1898 m., ats.. Itn., buv. 5 
policijos vadas, okupantų suimtas, kalintąsVLūkĮs- > 
kių kai. Vilniuje, paskutiniu ešalonu būtų išv. į Sibirą, ki
lus karui ir sargybiniams išbėgus, 1941. VI. 24 Vilniaus 
prek. st iš vagono išsilaisvino. Vokiečių ok. metu ‘buvo 
Vilniaus m. ir aps. polic. vadas.

17. Jablonskis Juozas, s. Juozo g. 1911 m., Uralių k., 
Mosėdžio vis., Kretingos aps., baigęs gimn. 4 kL, 1932-38 
m. tarnavo policijoje, 1941. IV. 27 okupantų suimtas Ud- 
ralių k. pas kaimyną, po kelių dienų arešto Kretingoje, 
V. 2 perkeltas į Telšių kai., 1941. VL iš 24 į 25 d. naktį Rai 
nių miškelyje nukankintas.

18. Jakutis, Vilnius, VII nuov. policininkas, vokiečių 
ok. metu lenkų partizanų Vilniuje nušautas. .

19. Jaloveckas Petras, polic. tarnaut 1941. IV 16 oku
pantų Vilniuje suimtas, kalintas NKVD kai Nr. 9, išv. 
į Vilniaus gelžk. prk. st VL 23, Įgrūstas j prek. vagoną, 
kilus rusų-vokiečių karui ir sargyb., išsilakščius, VL 24 
išsilaisvino. ’ - -

20. Jučinskas Pranas, policininkas, Zarasai, okupan
tų 1940. VI. 20 suimtas, kalintas, išėjo į laisvę 1941. VI. 23.

21. Juodikis, apie 38 m., vokiečių ok. metu Telšių aps. .

Arėjas Vitkauskas

žiavo piknikauti kartu su aš
tuoniasdešimt metų senele. Vie 
nas proanukas vadino ją žaisti 
beisbolų. Senelė jam atsakė: 

{— Anūkėli, tu turėtum žinoti, 
kad beisbolo komandų savinin 
kai niekuomet nelošia beisbo
lo. O aš esu ne tik tos koman
dos, bet ir viso šio klubo savi
ninkė...

Žemas viešbutis

būtį ir klausė, kiek kainuoja 
kambarys vienam asmeniui? 
Viešbučio prievaizda jam at
sakė:
— Kambarys 1-me aukšte kai
nuoja §50, antrame §40, o tre
čiame' §30.

Turistas padėkojo ir rengė
si’ išeiti.

Ar tamstai nepatinka mūsų 
istorinis viešbutis? — teiravo-
ši prievaizda. Turistas jam at
sakė:
— Viešbutis yra labai puikus, 
tik nepakankamai aukštas...

-r- - r •:. _ m. ' 51, . , • * •
> Kapsuku universiteto kursantams uždavinys: aprašykite šį 

vaizdeli. * ''

... - • šis namas kreivas iš vieno
Macjaryčips Į užeini iš kito galo -r tas

, . 2; . . .-C____ _______ _________________ . I . .pat, — sKundžaasi pirkėjas
• J j^ichiatrijos gydytojo ka- agentui. — Namas nekreivas

biustą, atėjo ligonis^Jguodėsi perspektyva kreiva, atsiker-
labai silpna atmintinu, ir klau- agentas.
s*’v ka jam reikia daryti? Gv-«
dvfojas atsakė: “Tokiu- atveju ’ ~ Al? Jau išvirei n?an kiau- 
tJ -privatai man sumokėti da-‘a.Dius? ~ Paklaus^ 1 tarnyoą

skubėdamas ponas. Tarnaitė:
— Verdu jau tris valandas, o

• Gaidys buvo apie save la- v,s ^ar kieti tavo kiaušiniai, 
bai geros nuomonės: Jis buvo ję pra$ej ininkšlų... 
įsitikinęs, kad rytas išaušta;
vied -dėl jo giedojimo. Pana
šiai, galvoja Eiladelfįjos poli
tikieriai.

• .^loJerni jliagnoze: tirtas. apic jo knyg^
yra tas. kuris pats su savim " 
jaut ne«ūšika!Wf A pre flėgirtą 
išeivijdį yra stikifrta tokia tau
tosaka: A’

Oi baidus, baisus — 
ifcžsūs Tųi?Xp *4$^rįs 
p)ir yra baisesnis 
.žmogus mda/ttuęs...

• Mes. kaip 
rm-šlavabaliaį 
mėšle fesiram 
lėse gerai jaričiamčs.’mcs per- 
stipęiai sav&si 
svaigalais, plepalais, kad galė-

I tume; tikėtis sVeliMs senatvės.
I ' (Dr. J. Adomavičius)\
’ TV

bar ir tuojau”.

♦ Vienas rašytojas klausda
vo savo tarnaitės nuomonės 
apie savo veikalus. Jam nes
varbu. ką kili rašytojai pasa-

, svarbiau 
<-___ - — - *r

J yra žinoti, kaip skaitytojai gal-
■ voja...

• Jeigu dailininkai butų klauĮ poiic. vadas, bolševikinių banditų nušautas 1942-44 ?m.
laikotarpyje. > . ■ . . . ’

22. Karpenko D? polio, tarnaut, Jurbarkas, Ršeihių 
aps., okupantų išv. j Sibirą, po 10 met tremties be sveika
tos grįžo į ik. Lietuvą. , -' ’■.'

j Katdsannas, gėl^k. ipdlfc. viti;' 1940^1 m.‘ ll^ko- 
>yje okupantų suimtas, kalintas Kauno kai. ii- tėti zu-

♦ < ’ ' ■

1 z
. (Busdaugiau) U.

sę publikos, lai nebūtų buvę 
.'ifei Renesanso, nei imprezio-

nizmo. nei barbarizmo... mene.
• MotessOri mokykloje moky-

antr-IX>nehiici»>’ loja klausė mokinius, kas yra
’ td^nuoja|iK• .7 . ' „
<!ami, tMįjS V«s Vinw <nUislojo ir pasakė: J n

t^s jajykas, kuris tarpyje okupantų suimtas,

kžinė? Visi nežinojo, tik gu-

[ųodipiinė tabaku j verčia prisipažinti motinai pir-
miau, negu mažoji sesutė jai. 
apie tai pasako'”. 1

Don Pilotas
. NAUJiiNOSf CHICAGO t. nxihursday, April 27^ 197*
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Kanados naujienos
..MONTREALIO STOVYKLA- O svarbiausia, atėjo laikas 

kad reikia nebenuomoti, beVIETĖ “BALTDA’ ---- --- -------------- ,
i*-- ♦, j i -i v* i nuosavvbėn tuos 2!) ak-Baltijos’’ vardu pakrikštyta 1 

stovvkjaxicte jaunimui, kuri * x j
randasi apie 100 mylių nuo 
Montrealio, St. Donat apylin-j 
kės kalnuotuose miškuose, 
prie gražaus Silvėre ežero, šie-1 
mot iškilmingai atšventė savo’ 
įsikūrimo 15 metu sukakti, pa-. ...... - a ...... . i priešakyjesikvietę iškilmingam koncer-;1 
tui — baliui iš Toronto pagar
sėjusi chorą “Varpas”.

1978 m. balandžio 15 diena, 
Aušros Vartų salė buvo pilnai 
žmonių.

Prieš koncertą KLB Montre
alio apylinkės pirmininkas Al
gis Kličus ir po jo “Baltijos”! 
komiteto pirm. Juozas Piečai
tis, pasveikinę. taip gausiri su
sirinkusius papasakojo, kad 
stovyklavietės sumanytojas ii 
jos įkūrėjas buvo taip netikė
tai šiemet miręs Banko 
tas” vadovas a. a. Pranas 
dinskas.

Su savo padėjėjais, jis 
tuos 15 melų daug dirbo išao- 
muotame 29 akrų miške plote, 
kad mūsų jaunimas galėtų va
saros atostogas leisti gražioje 
gryno oro gamtoje.

Stovyklavietėje jau esąs įves 
tas vanduo ir elektra, pastatyt) 
namukai ir sutvarkyta vieta 

palapinėms. Ir nors tiems įrer 
gimams padengti, montrealie- 
čiai suaukavo 30.000 dol. sto
vykla esanti dar labai kuklia, 
įruošta.

rus ir prie jų esančius dar 2 
i sklypų žemės. MLB-nės pas- 
j kclbtas vajus truko 3 metus ir 
pirkiniui žemės numatytieji 
5.(XK) dol. jau beveik surinkti.

Tolimesnius darbus tęsia 
“Baltijos” stovyklos komitetas 

su energinguoju 
pirmininku Juozu Pievaičių. 
Sekretorė — Danutė Vasiliaus
kienė, iždininkas — Juozas 
šiaiičiulis, ir nariai: Bronius 
Niedvaras, Petras Ada mon is ir 
Vincas Pievai lis..

Salės sienoje iškabintas mil 
žiniškas sąrašas pavardžių, au
kavusių "Baltijos” s!< vykios 
reikalams.

KanklėsDagys

dirigenhti. k:ui 
rimtu muziku ta •-
vienos lengvojo 
Crorisht bals ii 

u vienodinti, tvir

dėkoj » už p-tkvietiiiią pirma. Ii. nes jis ja 
kartų konvertuoti Moidieaų-! virtuozui pia 
jc ir užtraukė su visu erom J benori atsilė 
iiionlrvalivėuuns Ilgiausių me-, Po koncer

“Li- 
Ru-

pei

Po pranešimo ir trumpos 
pertraukos, sekė Toronto cho
ro “Varpas koncertas. !

Prasiskleidus užuolaidai, cho 
ristos ponios, gražiomis mėly
nomis suknelėmis ir vyrus juo
dais smokingais pasipuoši tį
sius, montreai iečiai džiaugiu i n 
gai pasveikino gausiais aplo
dismentais ir jų dar padvigu
bėjo, kai scenoje pasirodė auks 
tas, lieknas jaunuolis dirigen
tas — Jonas Govėda.

Choras koncertų pradėjo sa
vo tradicine daina A. Vanagai 
cio — “Laisvės Varpas”. Dai
navo visų pirmąją dali lietuvių 
kompozitorių laisvų kompozi
cijų/bei išplėtotas liaudies dai-

Gounod, užbaigai Dainuojam 
visada is "Sidabrinė diena” — 
B. Budriūno.

Po kiekvienos

kia prim
ms Ausi

s genis progos, 
iii musu geibu:

mūsų s
pajauniu

visi buvo pa- 
vakariene, < 

ant ilgiausio stalo, prie kurio

i ion<>
(Xi.Xella į 5 psl.)

From politics
to kugelis

gilios J. Gaidelio Malda už Tė- 
vynę.taip pat J. ždamaus ir 
V. Klovos kūriniai, ir naujai 
sukomponuota daina "Nurimk 
Sesutė” — VI. Jakubėno. Ža
vingai praskambėjusią, mums 
I\g Lietuvos lauku tolimu aidii 

- Pykus būvi vakarėlis — J. 
švedo ir labai įdomiai sukom
ponuota, gyvo tempo, linksmos

• nuotaiku ir ypač choro labai 
įdomiai interpretuotas dainos 
galas — J. Gaidelio “Pasėjau 

dobilą” — visiems labai pa 
liko.

Antroje dalyje iš 7 dainų lik 
nas. Pilna maldingumo ir Ira- - buvo ne operinės: čigonai — 

R. Shumano, kuria choraspui- 
jkiai sudainavo ir Konrado Ka- 

Į vecko Maironio žodžiais “Nuo 
Į Birutės kalno’’ dramatiŠkai pra 
į skambėjęs kūrinys.
[ Toliau sekė Pasveikinimo
? choras iš op. Pilėnai — V. Klo-. Govėda. 
|! vos, čigonų choras iš “Truba- 
įjdrų” operos — G. Verdi. Ati- 
[įdanimo choras iš “Cavalleria 
ijPtUsticana — P. Masvagni, Išt- 
L raukos iš op. “Faustas” Ch. F.

mums užsirekomen
davo kaipo talentingas, laba 
jautrus, dar nenugalėjęs see 
nos vibro ir dar neįpratęs sce
noje publikai elegantiškai nu
silenkti, dar perdaug neišrai

I kalaująs iš choro intcrpretaci- 
metu plonybių, bet gi visi paju

tom ir apsidžiaugėm, kaj į mū 
su meniškąjį pasaulį atėjo ge
rai išmokslintas, gabus, jaut 

: rus, daug žadantis muzikas ir 
- visi linkėjome jam laimingo 
sėkmės muzikos baruose.

This Sunday, turn to the Chicago Tribune 
Magazine tor a special report on Chicago’s 
Lithuanians—their Southwest Side neigh
borhood, ethnic pride and deep concern for 
human rights in the homeland. You’ll also 
find a delightful guide to Lithuanian shops 
and restaurants. It's all at your newsstand 
this Sunday, only in the Chicago Tribune.

išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygą rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA |
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuviu pašiau- i 
gas daryti Įtakos | kraito politiku. 102 psl. Kaina <1.50. |

Knygos bus išsiųstos, jei >1-50 čekis arba Money Orderi* ■ 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 8ūo08

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį r Dėdę Šerną as
meniškai ptfino, įkaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus jdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs Betuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Mko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at- 
rimena^fr pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
Ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanai Rūkai, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio • Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori- 
jor Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 del.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

rimenair ptfinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
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KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rflpi gimtinio krašto Uisvė Ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš nardintomis knygomis. 
Cl> suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jučus Kapečlnskit, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai spiel- 
džiaut Lietuva bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapatlnskav liElVIO DALIA. Atsimini m ri Išeivio Dalia

siu

•truota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ - 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 psL $1 JO. Yra taip pat 
išversta 1 anglu kalbą.

M Zeš2ankee SATYRINES NOVtLtS Genialaus rusu rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pust, kaina $2.

D. KunWa, KELIONE I ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intutisto Ir agltpropo propaganda bed 
ufaaaakariiBaL Abi knygos parašytos lengvu, grrfu rtiliumt

Pre4. P. Pskaritlls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽĄ L 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų H kinui 
K*la* ta

Vine.. tMn.mc LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PAKAiTtJl.

fb ir kiti kddlnlAi yra graurri
NAUJIENOSE, J73f S<. HALSTED FT^ CHICAGO, ILL. 4AW 

vžnkaM Ir

M.RW-

For home delivery, call 222-4100.

duoti jaunam 
jo repertuare 
kūriniai ir nA 
žanro dainos! 
labai gražūs, >
lai išlaikant tikslioj tonacijoj : 
Non tusi tik girdėti aiškiau al-| 
tų grupės žemąjį registrų. Lie-Į 
tuviu kompozitorių dainos bu-; 
\o sudainuotos dideliu įsijau
timų į aiškiai taiiamus žodžius' 
ir įdomia interpretacija.

Antroje dalyje meistriškai, 
akompanuojant muzikei Jane 
Coop, buvo sudainuoti ir i$- 
operų fragmentai, reikalaujant 
tieji jau didesnės dainavimo 
technikos, intensyvesnės dina
mikos bei interpretacijos. Iš
skynus "Kausto” ir "Cavalle-| 
ria Rusticana” chorų dainas, 
kurios paprastai dainuojamos 
daug greitesniu tempu, visos 
kitos puvo sudainuotos beveik 
profesionališkai.

j Choras "Varpas” pajėgus (lai 
nuoli ir labai sunku repertua
rą be jokių sunkumų.

Ir štai dar toks jaunas diri- 
’ genias, kad jo motina Ona Go-

padainuotos vedienė, dainuoja savo sunaus 
dainos, publika didžiausiu en- diriguojamame chore — Jonas 
tuziazn.u daug plojo ir pasi- Govėda, 
baigus programai, ilgai pra 
šaut, vos išprašė dar vienos ju
moristinės dainos, ra<jos Pa" 
čiam dirigentui dainuojamos 
— “Žanik’s vaike, gaspadinės 
reikia”.

Choras “Varpas” 15
buvo vadovaujamas buvusio 
Lietuvos Valstybinės operos 
koncertmeisterio ir didelio spe 
cialisto chorvedžio, kompozite*- j 
riaus Stasio Gailevičiaus. šiuo 
melu, chorui vadovauja, pas 
St. Gailevičių muzikos moks-j Pasibaigus koncertui sve-
his pradėjęs ir Toronto univer ėiams padėkojo už lokį meniš- 
sitete pianiną ir chorvedybą kancertą Aušros Varto cho- 
baigęs, gabus muzikas Jonas] ro vadovas Antanas Keblys ir 

“Baltijos” pirmininkas Juozas 
Piečaitis taręs padėkos žodžius/ 
įteikė chorui krepšį gėjių ir 
buvo prisegti balti gvazdikai 
ir padovanoti Montrealio vaiz
dų paveikslai: dirigentui Jo
nui Govėdai, akomponiatore 
Jane Coop ir labai elegantiš
kos išvaizdos jaunuoliui choro 
seniūnui Pauliui Dunderiui 
kuris mus taip netikėtai pasvei 
kino prancūziškai: “Bonsoir 
monsieurs et Dames” ir jau 
lietuviškai gražiais žodžiais pa

zr. Tu r n to the(Chicago (Tribune
Nenuostabu, kad “Varpo” 

choras dainuoja kaip aukštos 
klasės labai pajėgus muzika- 
linis vienetas.

Didelę pagarbą reikia ati-.-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAjsAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais įprašo Pamarį senos (e 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 Hetuvliky vietovardfiv Hražai. Knygos 
kaina $6.00, minkšti virUIIal.

Persiuntimui pastų reikia pridėti dar 50 tentų.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmlnas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiu 

Aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* rtilius. gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozai B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorija 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
jsL, kainuoja $2.00.

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

Dangumi šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas garima įsigyti atsilankius I Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą. • — —

1735 Sosth Htleted Street, Chicago, ffi. WIM

1733 So, Halfited SL, Chicago, HL 60608

: RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naullanosa galima gauti pulkly knygv, kuriat papual bet kaklą 

1 knygų įpintą ar lentyną.
Alaksandr^s PikalnlBdt, MES GRJŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai ir Įvykių bei vietų aprašymai, įkaitomi kaip ro
manas. 367 psL Kaina $5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių prisimini, 
ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai. ruAirg- 
tyti į 12 dalių. 296 psL. kaina 55.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomai, Gr»- 
_ tiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Mliikštail viri.

Praf. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGŲ I5TO. 
RUA, I dalis. 208 psL, Įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; U dalis, 225 psL, Įrišta — $3,00. mintiL 
trig viršeliais— T1M

Henrikas Tomas — Tamaiauskas, LIETUVliKASlS PAMARYS. 
Pakalnės Ir Labguvos, apskritys su Įdomiais aprašymais, Hiu- 
strarijomis ir dokumentacija. 336 p®L kaina $6.

P. KtsIOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
! partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

r Janina NarOni, TRYS IR VIENA, Jaunystės atrimininaiJ
170 psl.IXM

M. Gudai lt, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 2M _ 
puslapiai ------------------------------------------------------- $3Jt

Knygas užrakant reikia pridėti 23 et. pašto maldoma.

NAUJIENOS,

• 173$ S. Existed SL, CMcaro, DL 60608. — TeL HA 1-41W

Jra kuris laikai atspausdintą Ir galima gauti knygų rinkoj*

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose mygi aprašanti paskutinių PO (1369-1966) re etų 

Chicago! lietuvių gyvenimą ir jų itliktua darbui 664 p«L Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijom Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chlcagon atvažiavęf lietuvis, plrreor 
Metnvlų kolonijos, jų nuorganizuotos šalpos draugljoa, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pazaulietiški chorai, 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesnių fanonlų biografi
jos.. Duoti dokumentai katalikiškų, aocailiatimų, laimmaniikų ir 
kitu organizacijų atlikti darbai, Įsteigto* mokyklm, įkaityki oa. b<n- 
kai ir kt

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki axtia Money 
Orderi .

AMERIKOS IJETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir pašiurti:

17BE Se. HalatM 8L, CMotre, HL 6MM

Pm mu taupomi JtM| plalfal 4U 
ii«A dideliai darbiu. Firma, jie pa
deda Jum* pasiekti asmenišku* jūsų 
užiimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki _

7%%
I 

palūkanų, priklausomai nuo jdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės tąskaitot 
neša

574%

UNIVERSAL
SAVINGS & IOAN ASSOCIATION

1800 So. Halted St. Chicago, 111. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigt* 1923 metai*. T«L 421-3070

Įstaiga* pietnoM kiemą* automobiliam* pastatyti.

t — Naujumo*, cmicaoo «. iLLThursday, April 27, 1978

f
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20 cents per copy.

Teisiu miestas fotografuotas Lietuvos Nepriklausomybės metais

$34.00 
$18.00 
$ 4.00

$16.00
$ 9.00
$ 3.00

$33.00
$18.00
$ 3.tf‘

As of Docombor 1, 1977 
Subscription Ratos:

In Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. ^9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.
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pusei metų____
trinu mėnesiams 
vienam menesiui

Kanadoje:
metams ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams _______
pusei metų _____
vienam mėnesiui

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio Kainos:

Chicago j e ir priemiesčiuose: 
metams __ -__________

pusei metų _____ _______
trims mėnesiams . 
vienam mėnesiui 

Kitose JAV vietose: 
metams______________

$33.00 
$18.00 
$10.00
$ 3J0

$30.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
m. 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

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

Piktas pranašas
M. Stonys, vaikaičių sulaukęs, mėgdavo rašinėti. Jis 

rašinėjo ne apie tai, kad buvo ir kaip reikalai klostėsi, 
bet dažniausiai parašydavo, kas bus. Tai buvo savo rū
šies pranašas ,vis pasakojęs apie ateiti. Pradžioje jis pri
silaikė savo partijos ir bažnyčios, bet paskutiniu metu 
pradėjo rašinėti veik kiekviename Kanados ir JAV lie
tuviškame laikraštyje, kurie tik spausdindavo jo prana
šystes. Savo laiku jis buvo atsiuntęs kelias pranašystes 
ir Naujienoms. Bet Naujienos prie pranašavimų niekad 
nebuvo linkusios, tai jo rašinių neįdėjo.

Naujienose pasirodydavo rašiniai apie Nosterdamūs 
pranašystes. Tuose rašiniuose buvo Įrodinėjama kaip šio 
garsaus pranaša pranašavimai tapdavo tikrove. Bet to
kių pranašų žmonija turėjo labai mažai. Pranašavimai 
buvo dideli, bet jie neišsipildydavo. Hitleris pranašavo 
tūkstanties metų vokiečių reichą, bet jis vokiečius smar
kiai apvylė. Ne tik jis pats to didelio reicho nesulipdė, 
bet visi žinome, kad jis paliko reichą žymiai,mažesni, ne 
gu rado. Leninas su Stalinu pranašavo laimę proletaria
tui ir darbininkams bet jis mažiau proletariatams ir 
darbininkams davė, negu caro laikais jiems davė rusiš
kieji kapitalistai. Stonio pranašavimai buvo kitos rūšies. 
Kiti pranašavo gerbūvį, turtą, laimę, taiką, bet Stonys 
pranašavo pyktį. Jis įsivaizdavo, kad turi visą politinę 
išmintį, todėl savo pranašavimus taikė politiniams prie
šams. Kartais būdavo pikta skaityti jo pranašavimus, 
bet šiaip jo rašiniai sukeldavo gražaus juoko. Jis mokė
davo atitraukti skaitytoją nuo gyvenimo tikrovės ir pa
leisti jį padebesiais, kaip sergančio žmogaus svajonę. 
Gaila, kad jis nutilo.

M. Stonys buvo pranašas. Pikto pranašas. Jeigu Pa 
šaulio Lietuvis būtų neįdėjęs jo paskutinio pranašavimo, 
pavadinto “Nei skaityt,! nei juoktis”, tai būtume jo ne- 
lietę. Bet nutilusio pranašo mintys atitiko kitų lietuviš
kų ir nelietuviškų mikaldų pranašavimams, tai norime ke 
lis žodžius dėl tokių piktų pranašysčių pasisakyti. Mums 
atrodo, kad PL redaktorius bus įdėjęs paskutinį jo pra
našavimą. Jo pradžia šitaip skamba:

“Kiekvienas asmuo ir kiekviena organizacija turi 
savo šalininkų, pritarėjų, padėjėjų ir bendradarbių. 
Bet turi ir savo priešų. Klystų tas, kuris sakytų, kad 
jų neturi. Tų priešų turi ir Lietuvių Bendruomenė.

Tilt jų didžioji dalis nesusipratę, nenori ar negali įsi tuviais paskelbė paskirus asmenis, bet vėliau tokiais bu- 
jungti ir kartu su kitais dirbti visos lietuvių išeivi- vo paskelbtos ištisos apylinkės. Jos ne tik paskelbtos ne
jos ir lietuvių tautos labui. Tačiau dalis priešų, iš lietuviškomis, bet išmestos iš Bendruomenės. Stėigėjų 
šalies paskatinti ar net prievarta, išstumti, tampa klaida buvo labai didelė, kai jie, visų lietuvių nesuorga- 
agresyvūs, kerštingi, viską naikina, visus šmeižia, nie j nizavę, pradėjo jau suorganizuotus mėtyti iš Bendruo- 
kina ir griauna, kas jiems asmeniškai nepriklauso.1 menės.
Tokių organizuotų sambūrių yra visur. Yra ir lietu- Dauguma išmestųjų, nušalintųjų arba dėl neteisin- 
vių tarpe, suorganizuotų ir išstumtų veikti prieš Lie go elgesio iš Bendruomenės atskirti arba vadovybės pas- 
tuvių Bendruomenę. Tai vadinamoji reorganizuota'merkti, .pasišalino ir Bendruomenės nariais nenorėjo bū 
LB. Ji maža, ji tik šašas LB. kūne, todėl nekreipia-1 ti. Bet atsirado ir tokių, kurie, net ir pašalinti, norėjo 
ma į ją dėmesio ir galvojama, kad laikas ir ją sunai
kins, nutrins, net rando nepalikdamas”. (PL, 1978 
m. kovo Nr. 1093 psl.).
M. Stonys buvo įsitikinęs, kad laikas vieną lietuviš

ką Bendruomenę sunaikins. Jis įsivaizdavo, kad laikas 
ją ne tik nutrins, bet nepaliks ir rando. Ką laikas pada
rys, tuo tarpu niekas nežino. Greičiausia, kad laikas vi
sus nutrins, nepalikdamas rando, bet kuriam galui pra 
našui reikėjo lietuviškas organizacijas nuvertinti ir nu
trinti jas anksčiau, negu laikas.

Lietuvių Bendruomenės organizatoriai norėję į vie
ną didelį vienetą apjungti visus pasaulio lietuvius. Pa
ruoštos chartos, statutai ir išsiuntinėti patvarkymai sa
kė, kad reikia visus apjungti. Buvo tiktai klausimas, ar 
į Lietuvių Bendruomenę priskaityti ir komunistus, tar
naujančius sovietų imperialistams. Dauguma pasisakė 
prieš komunistų priėmimą, bet buvo balsų, kurie norėjo 
net ir juos įtraukti. Vieni manė, kad įtraukus komunistą, 
bus galima grąžinti jį prie “dvasios šventos”, o kitiems 
atrodė, kad vienoje organizacijoje bus galima juos tru
putį apšlifuoti ir rasti bendrą kalbą. Bet visi žinome, kad 
komunistai yra tiktai sovietinės politikos įrankiai, todėl 
ir nutarta jų netraukti į šią vieningą Lietuvių Bendruo
menę. Steigėjai žinojo, kad lietuviškoji Bendruomenė bus 
verta josios vardo, jeigu ji iš tikrųjų mokės visus apjung 
ti. , -

Kažkui- pakeliuje į visų apjungimą buvo padaryta 
klaida. Jungėjai privargo. Jiems didelis darbas nusibo
do. Jie negalėjo pakęsti, kad ir-mažiausios kritikos. Jie 
patys kritikavo visus anksčiau dirbusius lietuvius "už tai, 
kad jie nepramatė ir nesiėmė visų lietuvių suorganizuo
ti į vieną didelę ir vieningą šeimą. Bet jie Įsivaizdavo, kad 
tik jie vieni žino kelią į vienybę ii- vieningą šeimą. Jeigu 
susdarydavo koks nors asmeniškas pavojus, tai jie as
menišką dalyką paversdavo visuomeniniu. Jie priešinosi 
tiems metodams ir organizacijos stiprinimo būdams, ku
rie galėjo atimti iš jų tą didžiąją “vienos lietuvių bend
ruomenės suorganizavimą”. Jie paskelbė, kad visi pri
valo tikėti, jog jų organizaciniai metodai privalo būti pa 
tys teisingiausieji ir geriausieji. Kas tais metodais nepa
tikėjo, tą paskelbė Bendruomenės priešu. O jeigu jis ne
nutildavo, jį net nelietuviu paskelbdavo. Pradžioje nebe

būti iš Lietuvių Bendruomenės išskirti. .Jie buvo lietu 
viais, jie suprato didelį vieningumo Idėją, ir jie patys ki
tus įtikinėjo, kad taptų didelės Lietuvių Bendruomenės 
nariais. ’Giliau klausimą patyrinėję, jie išaiškino, kad 
tie, kurie juos pašalino iš Bendruomenės, neturėjo tei
sės tai daryti. Jie nustatė, kad viena apdairi politinė lie
tuvių grupelė Bendruomenę norėjo panaudoti siauriems 
savo politikos tikslams. Jie pasiruošė konstituciją, priė
mė veiklos nuostatus ir pradėjo tvarkingai organizuoti 
Lietuvių Bendruomenę. Veikia pagal tą konstituciją ir 
paruoštus nuostatus. Atrodo, kad jiems sekasi. Jeigu ne
registruota Bendruomen. pasimokytų iš užsiregistra
vusios, tai laikui nereikėtų jų naikinti. Pradėjusios dar
bą tiksliais pagrindais, jos nugalėtų laiką ir atliktų dide 
liūs darbus.

Lietuvius atsisveikinančiam M. Stoniui nereikėjo ki 
tos lietuvių dalies vadinti šašais. Būtų buvę gražiau, jei 
iš pasmerktųjų jis būtų pasimokęs tolerancijos ir orga
nizacinio darbo. Būtų dąr naudingiau, jei Stonio pykčiu 
gyvenantis PL redaktorius pakeistų jį nuoširdumu ir 
sveiku lietuvišku protu;

A. (PLEŠKI S

SPAUDĄ PAVARČIUS
“Jaunojo” rašytojo romanas

Dabar pasižiūrėkime j to “jau 
nojo” rašytojo romaną, kuris 
lietuvių visuomenėje sukėlė di
delį erzelį, nepasitenkinimą ir 
sakyčiau pyktį, ir kurį “Sėjos” 
redaktoriai išėjo ginti. Tasai 
13 metų rašytojas pensininkams 
yra jaunas, bet studenčiokams 
jis jau senis. Taigi jis nėra nei 
jaunas, nei senis o paaugęs ir su 
brendęs vyras ir tūrėtų jaunuo
lio išdaigų nebesivaikyti.

Aš susidariau įspūdį, kad gerb. 
“Sėjos” redaktoriai to “jauno”

doma pasakyti. Prieš 400 metu 
Ragainės klebonas Martynas 
Mažvydis (Mažvydas) savo “Ka 
tekizmuose Prasti žadei” rasė: 
“Brolei seseris imkiet meni ir 
skaitykit ir tatai skaitydami 
permaetnikite” (supraskite). At
rodo, kad šituo -M. Mažvydžio 
patarimu “Sėjos” redaktoriai 
nepasinaudojo.

Bolševiku propaganda norė
dama visus lietuvius pabėgėlius 
nuo žiauraus, gyvuliško, rusiško 
'"zijatinio teroro, melagingai ir 
šlykščiai apšmeižti, neteisingai 
skelbė, tvirtino ir aiškino, kd 

rašytojo romano visai neskaitė,} iš Lietuvos į Vakarus ir vėliau 
o jei ir skaitė tai nesuprato ar1 j užjūrių kraštus pabėgo jvai- 
nenorėjo suprasti kas ten ban- raus plauko moraliai supuvę nu-

sikaltėliai, visos tautos padug
nės ir šiukšlės. Ir bendrą^ kad 
visas vakarų kapitalistinis pa
saulis yra supuvus.

Visą šitą šlykštaus melo bol
ševikinę propagandą tasai “jau
nas” rašytojas įspraudžia j li
teratūrinius meno rėmus ir tą 
apgaulingą komunistinį melą sa 
vo romanu patvirtina. Visi ten 
jo pavaizduoti lietuviai yra kek
šės, kekšininkai. girtuokliai, va- 
gysi r kyšininkai. Nei vieno pa
doraus žmogaus. Jauna motina ir 
jos nepilnametė duktė su sveti
mais vyrais per naktis paleistu
vauja. Ne geresni ten atvaizduo 
ti ir keli amerikiečiai. Bet tary
binis policininkas, atvažiavęs iš 
okupuotos Lietuvos aplankyti 
savo giminių, atvaizduotas, kaip 
įdealus, labai protingas, išauk
lėtas ir aukštos moralės žmogus. 
Dar padorus ir normalus pavaiz 
duotas ir kitas lietuvis, tas kuris 
platina tarybinę literatūrą.

Ar bereikia didesnio pasity
čiojimo iš lietuvių pabėgėlių? 
Ar bereikia didesnio pasitarna- 
vimo Lietuvos okupantui ir bol
ševikinei propagndai, kaip pada 
rė tas “jaunas” romano rašy- 
toas?

Apie tarybinių policininkų mo 
•alę ir jų veiklą okup. Lietuvo

je, slapta išeinanti pogrindžio 
“Aušra” Nr. 9 (49), (“Drau
gas” 1978.3.21.. pusi. 1) taip ra
šo:

“čia ypač aktyviai darbavosi 
civiliai apsirengę saugumo agen 
tai. Nuo minios atplėštiems jau 
nuoliams užlauždavo už nugaros 
rankos, o kiti, briebe juos už 
plaukų, daužė galvas Į automo
bilių bortus, smarkiai sužaloda
mi ir sukruvindami jų veidus”.

Tai šitaip gyvenime pasireiš
kia sovietinis policininkas, kurį 
“jaunas” rašytojas savo roma
ne vaizduoja išminties, tiesos ir 
teisingumo simboliu.

“Jauno” rašytojo 
žmogus — gyvulys

Gyvuliai būdami neprotingi 
sutveėrimai, neturėami jokios 7 
moralės supratimo ir jausmo, r 
gyvybės tęstinumo instinkto ve 
darni, ir nenešdami jokios atsa
komybės, lytinį veiksmą atlieka 
viešai, kur tik pasitaiko proga. 
Tuo tarpu žmonės būdami protin 
gi moralūs ir žinodami lytinio ' 
veiksmo pasėkas ir atsakomybę, 
taip nedaro. Lytinį veiksmą at
lieka ka tam tikra, visieams 
priimtina, nustatyta ir nusisto- . 
vėjusia tvarka. “Jaunas” rašyto
jas savo romane, lytinius žmonių 
santykius, beveik iki smulkme
nų. be jokios gėdos, moralės su 
pratimo patiekia viešai ir civili
zuotus, kultūringus žmones paže
mina ir sulygina su neprotingais 
gyvuliais, šitoks nepadorus lyti
nių veiksmų patiekimas literatū 
roję viešumai yra skaitoma, lai
koma pomagrafija.

. (Bus daugiu)

J. VENCLOVA

Lietuviai žiloj senovėj
KELIOS PASTABOS

(Tęsinys)

Todėl ir galima tvirtinti, jog kaimiečiai lietuviai 
išlaikė šiuos gražius ir spalvingus vestuvių papročius 
nuo indoeuropiečių protėvynės laikų. Tai gražiausia 
puošmena pasireiškusi jau žiloj senovėj visuomeninia
me ir kultūriniame lietuvių gyvenime.

Senieji lietuvių papročiai visa savo galia pasireiš
kė lietuvių papročių teisėj, kuria buvo tvarkomas lie
tuvių tautos viešas gyvenimas. Apie senovės lietuvių 
paprotinę teisę galima rasti žinių vakarinių lietuvių 
taiį) vadinamam prūsų teisyne P. Laband 1866 m. Icj- 
dinyj “Jura Prutenorum e.x scculo 11 condita”, kur 
Aden der Staendetage. 11, 513 p. sakoma: Wayde sul- 
den nach akfer herkomener Gevohnheit halden”, o 
taip pat Lietuvos Statute: dr. V. Sruogienė (Lietuvos 
istorija. 1956 m., 379 p.) nurodė: “Nors Lietuvos Sta
tuto kalba slaviška, bet jo dvasia grynai lietuviška. 
Jo pagrindą sudaro senovės lietuvių papročio teisė...”.

Gerų papročių reikšmę prof. E. Arndt (7-49) įver- 
Un»>. ‘ J;:o daugiau tauta turi gj’vestingų papročių, tuo 
mažiau rcikal:nga įstatymų”. Tad ir senovės lietu
viams. linini h,kius kilnius papročius bei tradicijas, 
r’atymai buvo mažai reikalingi.

Lietuvos \ aidovas Jogaila, kuris padėjo pagriu- nūs laikus. Gi atsisveikindami lietuvaai paduodavę simeuDomine”.

dus Lietuvos sulenkinimui, pavesdamas Lietuvos Baž- ranką: yra žinoma, kad Lietuvos karalius Kęstutis ir 
nyčios reikalus tvarkyti Lenkijos primui ir Lietuvos Jo sūnus žigimantas atsisveikinant paduodavę ranką, 
švietimą — Krokuvos universitetui, 1387 met. pašali
no visas Lietuviškas teises Vilniuj: reinovens alia om
nia iura lituanica (plg. Archeolografičeskoj Sbormk, 
x, 224h

Analogiškai padarė Lietuvos valdovas Algirdas, 
kuris, pataikaudamas savo žmonoms pravoslavėms, 
valstybinį savo dvarą padarė rusišku ir senąją slavų 
kalbą padarė valstybine Lietuvos kalba: prof. M. Ko- 
jalovič (Čtenija, po istorii Zapadnoj Rosii, S. Peter- 
burg. 1884 m. 92 p.) konstatavo; “Prie Algirdo rusų 
kalba pasidarė lietuvių arukšlesnio luomo kalba, o 
tap pat valstybinė Lietuvos kalba”, vadinasi. Algir
das padėjo pagrindus lietuvių surusinimui.

APIE LIETUVIŲ SANTYKIAVIMO BUDĄ

Lietuviai nuo žilos senovės pasižymėjo savo vai
šingumu. Jie ne tik mielai primdavę svečią i savo na
mus. bet tam tikromis progomis lankydavę savo gimi 
nes ir bičiulius.

Lietuviai, sveikindami kitą asmenį, vartoja žodį 
“sveikas”, gi atsisveikinant sako “Lik sveikas”, o kar
tais sako ir “su”. Pagal 2įymų kalbininką prof. dr. E. 
Fraenkel (Lit. Etyui. JWoerterbuch, 950) lietuvių 
“sveikas” susideda iš dviejų sandų: sv ir eik. Pirmąjį

i Senovės lietuviai pagarbą reiškė savo žodžiu “Vieš 
pats”, ką mes randame ir pas senovės indus “Viešpa
ti” ta pačia prasme. Jo pėdsakus dar užtinkame 17 
amž. pas kalbininką Sirvydą. 17 amž. pradž;oj mes 
randame pas lietuvius ir kitą lietuvišką žodį pagar
bai reikšti “kungas”, kurį dabar su pagrindu vartoja 
latviai. Gi kad kunigas yra lietuviškos kilmės, o ne 
germaniškos, tai aiškiai įrodė didysis pasaulio kalbi
ninkas prof. dr. Thomsen, dr. O. Donner etc.

Bet šiuos lietuviškus pagarbos žodžius iš prakti
kos išstūmė lenkiškoji mada, pagal kurią mūsų nah 
vtįf bajorai pasisavino lenkų, tikria sakant, mongolų 
(prof. Brueckner, Slownik) pagarbos žodį “pan”, o 
nuo jo atsirado pas mus: ponas, ponia ir panelė, ku
rie dar mums primena ir lietuvio baudžiauninko sun
kiausius laikus. » #

Buvo mėginta šiuos lietuviškos pagarbos žodžius 
(kungas, viešpats) susigrąžintr į lietuvių santykiavi
mo praktiką, bet svetimų madų bei įtakų mėgėjai ne
prileidžia — visokiais išvedžiojimais stengiasi palai-, 
Lyti lenkišką, girdi, ponas, ponia ir panelė jau įsipi-j 
lietino. gi grąžinti “Viešpats” jau negalime, nes jis 
šiandien reiškia patį Dievą, nors visiems yra žinoma, 

“sv" prof. E. Eraenkei tapatiną su senovės indų “geras, kad pati Katalikų Bažnyčia “Dominus’’ vartoja pačio 
sveikas” ir senovės graikų eu (iš seu) “geras, svei* Dievo prasme (“Dominus vobiscum”) ir pagerbimui 
kas”. Reiškia, lietuvių sveikinimo žodžiai siekia se- kokio aukšto dvasininko ar asmens vartoja: “Illustris-

ŪKINIS TVARKYMAS
Pats lietuvių kalbos žodis “ūkis” yra labai senas, 

nes, anot R. Frye (The Heritage of Persia, 1963, 18), 
senas indoeuropiečių namų ūkiui pavadinimas buvo 
“uikos”, gi senovės graikai vadino “oikos”. O pirmykš 
uius indoeuropiečių namų ūkio bruožus lietuvis kai
mietis išlaikė iki pastarųjų lail<ų. Kaip aprašo smul
kiai pirminių indoeuropiečių namų ūkio gyvenini 
etnologas ir kalbininkas prof. A. Fick (Die ehcmali- 
ge Spracheinheit der Indogermanen Europas, 262- 
292 p. ), tai jis atitinka visais atžvilgiais lietuvio kai
miečio gyvenimui: vyrai įemę dirbo, moterys daugiau
sia buvo užimtos linų ir vilnų verpimu, audimu ir ki
tais namų ruošos darbais, buvo auginami javai, gyvu
liai, namai buvo mediniai su pagražinimais ir tt

Taip pat iš kultūrinių lietuvių kalbos žodžių, pa
tekusių į suom. kalbą (Prof. dr. V. Thomsen, di'. O Don 
nėr etc.), sužinome, kad jau prieš 2000 metų lietuviai 
augino javus, gvvulius, turėjo ūkio trobesiui, ratus 
taisė kelius, žodžiu, jau buvo geri ūkininkai.

Ir senovės romėnų C. Tacitus (Germ., 45) giria 
žemjinbuis lietuvius, kurie tuomet būvo vedinami 
aisčiais: “Jie gamina javūs ir kitus vaisius stropiau, 
negu tingūs germanai”, Anglosaksų kcb’aumnkas 
Wulfstan (890 m.) konkrečiai kalba: “Ten (Aistijoj) 
yra gausu žuvų ir medaus. Kunigai ir turtingi geria 
kumelės pieną, o neturūngi geria midų.~.

(Bus daugiau)
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KALBA LIETUVIŠKAI

JONAS KAIRYS

KODĖL NE
"Gerieji" karai ir

Civilizauija priėjo kryžkelę. 
Mokslas išmokė žmoniją skai- 
būti kas blogesnio?? Taika... kas 
niškumo nuovokos kaip atskirti 
blogi nuo gero. Karas... ar gali 
būti kas blogesnio. Taika... kas 
galį būti geresnio? Bet gi, žmo
nija nesusipratimams išsiaiškin 
t i neieško taikos teikiamų prie
monių, bet griebiasi smurto 
įrankio — karą skelbia.

Nuo II-jo pasaulinio Karo žino 
nija daugiau kariavo, negu bet 
kada prieš tai. Daug buvo kalbė 
ta, daug dar kalbama apie taiką, 
bet su didžiausiu įnirtimu^ gink
luojasi, ruošiasi dar baisesniam 
karui. Daugeliui iš mūsų teko per 
gyventi “karą visiems karams 
— visiems laikams baigti”. Per 
gyvenome ir kitą, daug žadantį 
“demakratijos idėjai apginti ka 
rą”, bet susilaukėme komuniz
mo grėsmės — visą pasaulį už
kariauti, visam — pasauliui ver
gijos retežius nukalti. Milijonai 
šiandien kenčia jo nuožmią pries

lelaimingieji žygiai
paudą, sauvalės kančias bausmės 
stovyklose.

Karo niekas nenori. Nenori 
karo JAV nenori ir Vakarų Eu
ropa. Rimtos valstybininkų gal
vos deda pastangas nesusiprati
mams surasti išeitis, ginčams iš
spręsti, karo išvengti. Palaimin
ti yra taikintojai, nes jie yra 
Dievo vaikai, skelbė Jėzaus pra
našingieji žodžiai (Mato 5:9), 
be* nežiūrinto to, nežurint ir di
plomatinių pastangų, geriausių 
žmonijos daugumos norų, taikos 
nėra, nebuvo ir vargu galime 
tikėtis jos susilaukti. Nes karo 
grėsmė didėja, karai yra pasi
darę žmonijos istorijos nedalo
ma dalimi. Stebėtina, kad iki 
šiol taikos metų yra buvę >apgai 
lėtinai mažai — šešeri ar kiek 
daugiau metų, kada nei viena 
kuri tauta nekariavo prieš kitą. 
Bet ir ta tiesa dar nėra patiki
ma. nes galėjo karo 'būti ir tų 
šešerių metų laikotarpyje tik ir 
paliko neužrekorduota.

Briedžiu port!® Neringoj

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

• • •
"Jūs tyrinėjate Raitus, nes tariatės juose tur| amžinąjį gyvenimu 

jie tai ir yra, kurie liudija apie mane". — Jono 5:39.
Mūsų tekste pasakyta, kad šventasis Raštas apreiškia mums Viešpatį 

Jėzų. Todėl norintieji jį pažinti turi ieškoti žinių apie jį Šventajame Raš
te. Tuo tikslu Dievas davė mums apaštalus, pranašus ir mokytojus, žmo
nių žodžius galime priimti tik tada, kai jie sutinka su gyvojo Dievo Žo
džiu. 0 norint suprasti kas parašyta, reikia šventosios dvasios pagalbos. 
Šventąjį Rastą reikia netik skaityti, bet tyrinėti; • o naudingų ir gyvenimui 
reikalingų pamokų gausime tik tada, kai būsime nuolankūs ir pasirengę 
priimti mums Dievo duotąsiąs pamokas, kurios padarys mus tinkamais ge
riems darbams.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet <ur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausit® no 
mckamaL Rašykit®:

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 66629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

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

“contact lenses’”
Vai. figai susi tari m Uždaryta treč
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Rezidencijos telef.: 448-5545

Į KANADOS NAUJIENOS
t

Atkelta iš 3 psl.
; pompa stipri aus gėrimo, 
j buvo draugiška dovana 
: Aušros Vartų choristų.

Tai 
nuo

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTER J ligcw. : 
Ofisas 2652 WEST 5yth Si REET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai-, vak. š^tadie- 
ūais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku, 

pagal susitarimą. j

Svečiai tą patį vakarą sugrį
žo Toron tan.

Šokių metu buvo pravestas 
“Baltijai” aukų vajus, gerai 

---- veikė baras, buvo loterija, par
duota daug bilietų ir vėl laimė- 

. ta apie 2,0;M) dol. Geros 
mės geriems darbams ir 
dirbantiems geriausioms 

į tuviams!
Elzbieta Kardeliene

juos 
lie

' a
OHTHOPEDAS-PROTEZISTAS ‘ 

/Yl Aparatai - Protezai. Meet ban- 
dažai. Speciali pagalba Ljjoms. 

fcV (Arch SupporU, ir L t

— visų blogybių blogybė. Juo 
tolau žmonija kariauja tuo dau
giau žmonių žūsta, turtų sunai
kinta tiek daugiau benamių su
žalotu ir našlaičių lieka.

Bet ir karas, nežiūrint koks 
baisus jis žiūrint iš, kitos pusės 
yra ir nuostabus dalykas, geras 
politinis įrankis ar gyduolė de
presijai pagydyt, ar žmonijos
mintims atkreipti nuo rimtes-Bet ir nevisi karai gali būti, 

blogi gali teigimas atrodyti ir nių ir svarbesnių problemų. Ka-. 
pernelyg parodoksališkas, vie- rą galima manipuliuoti kaip tin 
nok, yra ir karų, kuriuos priim- kama-galima pradėti galima ir 
ta pavadinti “gerais karais”, baigti, tai geriausia priemonė 
Tokie yra: “Karas savo ir:ere- darbams sukelti, bizniui ugyvy- 
sams apginti” ir todėl jis yra bės” įduoti, bizniui kontroliuoti 
palesinamas; arba “laisvei at-;— ir visa tokia operacija galima 
gauti karas”. Buna ir “didės-j užrašyti piliečių sąskaiton su 
niam karui išvengti karai” ir 1.1 valdžios palaima. „ 
t. Negana . dar ir to, Dažnai: Taika... kas joį nelaukia? 
įvyksta ir “Šventieji Karai”, ka.

JAV yra didžiausias ginklų 
eksporteris.Jos turi ir visas pri? 
mones bizniui sustiprinti, finan 
sines rinkas kontroliuoti pasau
lio pločiu. JAV galia yra galin
giausia ir iinios geriaus'os, tik
riausios ir jos jėgos — jaunuo
lių kadrai pasaulię platybėje in 
teresus saugoja —laukia “gero
sios priežasties”.

Bet žvilgsnis iš kitos pusės 
mums nusako, kad esame apsi
pratę su paauglių riaušėmis. 
Riaušės virto mūsų gyvenimo 
neatskiriama dalimi. Durys ir 
langai uždari ir užrakinti. TV 
mus padarė bejausmiais, nebe
jaučiame artimo kančių. TV ne
berodo nė buvusių karo baisių
jų kančių, žiauriųjų vaizdų, ne» 
bematome karo siaubo, nė krū- 
tamųjų vaizdų teatro ekranuo-

da-religijos pradeda tarpusavy-j Taika už vis miegiamiaiisiai ( se. Nebešnairuoja niekas ir į 
j e kariauti, nors kaip viena taip Šiandien kartojamas žodis. Apie kariškį, kaip tai buvo įprasta 

’ Vietnamo karų laikais. Ir mok
slo fiktyviniai žvaigždžių karai 
vis dažniau perstatomi. nebe
tikslo. Tuo mums parodo, kad 
karai visuomet bus. .

ir kitą garbina vieną ir tą patį: taiką noriai kalba yalstybinin- 
Dievą. Į kai, bet taikos vis dar nėra, Iki-

Kaip karas bebūtų pavadin-1 šiol žmonija jau yra kariavusi 
tas — nesvarbu, bet karas yra|ne^ 99.44 nuošimčių savo gy^re- 
žmonijos pati didžiausia klaida nimo laikotarpį, skaitome istori i. . ... . .

Dieva.

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE.

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

EIDEIKISGAIDAS •• DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSL1. LaIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO* HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
j 2533 W. 71st Street
! * K ** TeIef’ 476’2345’6

£ * 1410 So. 50th Ave«, Cicero
I W Telef. 863-2108-9
| | TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

? OKšTfi TUTOMOBILIAMb PASTATYT

{joje. Jei kada kanolių griausmai 
r j ir nutilo kuriam laikui, tai butą 

I tik iliuzijos valandėlė — geriau 
šioji proga kitam karui pasiruoš 
ti. Tikros taikos, dar zųdcad n ė 
ra buvę.

Gyvename nežinomo rytojaus 
Išvakarėse. Ekonominis -gyveni
mas skubiai žengia prie depre
sijos. Infliacija didėja, krinta 

I sekmadienį, 12 vai. dieną, šv. Antano parapijos salėje (15 St. ir dolerio vertė, su juo ir mūsų 
: 49 Ct. kampas). j pirkimo galia. Užsienis reiškia

Dalyvauti — pasirodyti yra kviečiamas visas lietuvių jau-?doleriui nepasitikėjimą. Mūsų 
. nimas, iš Chicagos ir visų jos apylinkių, —visi, kurie tik puošė-1 valstybininkai kalba; -bet mažai 
lėja, kultivuoja kurią nors scenos meno šaka: vokalinę, instru-‘ <^aro infliacijai varžtus užner- 

mentalinę, šokio, kalbos ir t. t. ‘ jtL Be^amai dėlto, kad nėra’ ga
~ .. .. .. r drąste: ir .tikYdDoro, nes kas

SKELBIMAS
„ PRANEŠIMAS JAUNIMUI, 

KULTIVUOJANČIAM SCENOS MENĄ

a. . . . . i (R) Bendruomenės Cicero apylinkė rengia jaunimo ta-į
v<L. 9—4 ir 6—8. ^^adieninis 9—i! , . . . . ■ . . . . , . ,x. b !
^850 West 63rr< ct m pasirodymo popietę, kuri pyks s. m. balandžio men. 30 d.,;850 West 63rd SL, Chicago, III. 60629 

T®|ąf.: PRospecf 6-5084

| Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telfonai: PR 8-0833 ir PR. 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishig 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn ‘ 
Tel. 499-13K

49 Ct. kampas).

✓

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — °ilna apars ūda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš Įvairiy artstumy.
ANTANAS VILIMAS

1 Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos Iš W0PA, 
1490 iciU A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

V®dė|i Aldona Daukui

T®lef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 60629

and PLEASE 
make people 
more careful

(Bus daugiau)

• Kadaise Amerikoje buvo 20 
centų moneta, bet apyvartoje iš 
laikyta tik dų metus: 1875 ir 
1876 metais. Už 20 centų buvo 
galima nusikirpti plaukus.

• Jūrų gilumo vidurkis yra 
apie 2,5 mylios.

SUSIRTNKTMI
PR V NEŠI M A I

Registruotis šio laikraščio skyriaus L. BENDRUOMENĖS ^‘ZicStumoie'turi ’tam tikrų I
i _j---------- rr t _i---------ni ___ T.____ ___ . , .įVAGOS redaktorės adresu, Z. J., skambinti SL Pranckevičiui, \ išskaičiaviiny- Prezidentas ragi 

• apylinkės pirm., šiuo telefonu 656-2550.

CHICAGOS Lietuvių Suvalkiečiu 
Draugijos eilinis susirinkimas įvyks 
penktadini. balandžio 28 d., 7 vai. v. 
Vyčiu salėje, 2455 W. 47 St

Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbiu reikalu aptarti. Po su
sirinkimo. bus ir vaišės. E. Strungys

na “susilaikyti”. Ragina prie ne
galimo. Taigi rytojaus gyveni
mas nežinomas, nes ekonominis 
gyvenimas šuoliais žengia prie 
depresijos. Tar, kodėl nekariau
ti?

Baimė. Karui ruošiasi visi: 
didieji ir mažieji, bet didesniam 
žygiui nėra drąsos. Taigi, baimė 
ir čia vaidina galingą rolę.

£>EN FRANKLIN STILL 
WANTED THE TURKEY 
TO BE OUR NATIONAL 
BIRD, RATH ER. THAN 
THE •COWARDLY’ BALD 
EAGLE/

sg room dividers. acreesM and 
valances, or aa for eoO*

and "do-ft-yourselferg* find 
the spindles a verxatDe. stylish 
and Inexpensive way to add 
character to a home or office, 
indoors or out

PRE-COLONIAL DAYS, THE 
SMALL HERRING WE KNOW 
TODAY AS SARDINES WERE 
SO THICK IN THE SEA, A MAN 
MIG HT WALK ACROSS THE 
HARBOUR ON THEIR BACKS. 
350 YEAR 5 LATER.SARDINES 
from Maine are still a 
PERFECT SOURCE OF LOW- 
COST HIGH QUALITY PROTEIN, 
VITAMINS AND MINERALS. 
SHI PPED FROM MAINE To ALL 
POINTS IN THE NATjoh, PERHAPS 
THE SILVERY SARDINE SHOULD 
BE OUR NATIONAL FISH/

In today*! “do-it-yourself” world, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, Is turning Increasingly to 
•turning!’’—or architectural spindles as they’re known in the 
trade—to provide innovative and imaginative troche® in th® 
home.

Architectural spindles—yes, ’ 
they're the same products 
which used to be known as 
balustrades in staircases—oct 
are available in a variety of 
stem and styles. But the aky** 
the limit when U comes to 
the decorative uses to which 
they’re now being put

LUSTU VII Žagarės Klube eilinis 
no*’iu susirinkimas Įvyks seKiradien*., 
ba’.*ndž.o 3) d., 11.00 prieš rietus, 
Anelės Koja k salėje 4500 S. Talman 
Avt Wariai kviečiami sGilunkyi, 
iic. yra svarbiu reikalu aptarti, -taip
gi laikas užsir^t-kėti klubo «uokles, 
kad neliktume* e surpendu/u

Bus i** va’sės * 
Rožė Didžgalvis, raš*

THINKOf THE T’RKEY 
AS * HOLIDAY FOOD/ 
although thetou&h. 
GAMEY WILD TURKEY 
OF THE PILGRIMS 
WOULDN'T APPEALTO 
MOST OF US TODAY.

libuTlNFACT AMERICA'S 
FIRST INDUSTRY WAS 
THE DRYING OF FISH, 
ESPECIALLY THE SMALL 
HERRING/TO BE SENT 
BACK TO ENGLAND. 
AND THE PROTEIN THAT 
SUSTAINED THE PIL
GRIMS DURlNGTHE 
FIRST WINTERS WAS 
MORE LIKELYTOBE 
DRIED HERRING THAN 
ANYTHING ELSE.

Sawn tn half, they are betaf 
mounted on walls and doom 
as decorative element*. need 
as plant holders or ax crfDa 
elementą.

K. A. Nord Ccu Everett 
Wash-, the world’s largest 
manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator items in nine different 
styles, three different thick
nesses and tn height* from T% 
inches to eight feet.

The spindles are made of 
selected western woods, turned 
on hopper-fed lathe®, sanded 
to a smooth finish then shrink 
wrapped M clear, proteetfw 
plairtle. A brochure on spindle 

wd ideas for

VARIAI:
Chicago!
Lietuvių . 
laidotuvių 
HrcKtorią

^oriacijoft

xMBULANCF 
PATARNAV1 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEŠTI
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
tX)MAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

J307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-34V,

BUTKUS - V AS AHIS
>o, 50th Ave„ Cicero, ill. Phone: OLympic 2-1UU?

PETRAS BIELIŪNAS
so. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-357>

GEORGE E. RUDM1NAS
919 So. UTUAMCA AVE. Tri.: YAri. 7-1138-1131

STEPONAS C. LACK IB SŪNŪS

WES1 69tn oFk£.K rWpoDUc i 121
4314 WEST 23rd PL/.CK Vlixlnia 7-6«7>
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Paloe Hill*, 1M. 974-441*

5354 So. HALSTED STREET Phone: YArde 7-1111
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— Ponia Suzanne Putris iš 
Marquette Parko artėjančiom 
Motinos Dienos proga gavo bran 
gią ir prasmingą dovaną iš savo 
sūnaus Albino ir marčių Irenos 
Puirių, gyv. Orland Park. III. 
Jie ilgai svarstė, kokią dovaną 
nupirkti brangiausiam asme
niui visame pasaulyje Motinos 
Dienos proga ir rado teisingiau
sią sprendimą: jie užsakė jai 
Naujienas vienęrieiiLs • melams. 
Sveikindami naują skaitytoją 
ponią S. Puiris, dėkojame jos 
mielam sūnui Albinui ir Mar-

čiai Irmai už tokį dovanos pa
rinkimu. o gerą žinia skelbiame 
visiems skaisytojams ir plaflu
ino vajaus darbuotoj a uis
- — Aid. Kenneth’ Jak§ys~srs. 
M. Berthos (Birutės Juodvalky
tės) prašomus, įnešė rezoliuci
ja. kad miesto meras ir visi 
Čikagos gyventojai veiktų !:<iį 
kais JAV įstaigas tikslu pagek 
bėti Birutės broliui Jonui ir se
seriai Laurynai Vaičekauskie^ 

Į nei grįžti į Amerika iš okup. 
j Lietuvos. Jie tani tikslui jau se

nui daro pastangas, bet rusai ne 
išleidžia. Rezoliucija buvo pri- 
ita ir išsiuntinėta JAV fed. įs
taigoms ir paskelbta įruošto gy 
ventojams. • < —

— V. Politkaitytė R. Vilkaity^

Namai, žema — Pardavimui' 
REAL ESTATE FOR SAVE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMAIS '

DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prekdentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

T A SUSIVIENIJIMAS 
XI . A LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA — jau S0 m«tv tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus 
tiem* nariams.

SLA — dkžžiausla lietuvių fraternallnė organizacija — duoča gyvy- , 
bis apdraudę Ir llgoja pašalpą kuri yra pigi- net SUSIVIE
NIJIMAS neieško paine, o teikia patarnavimus savitarpinei, 
pagalbos pagriadk

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolsrfų kapitale,
tad io apdrauda tikra. Ir saufl. Kiekvienas lietuvis čia gafi 
gauti (vairių klasių raikai ingi ausis f apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00. _ < \

— jaunimui duoda gerą Taupomąja Apdrauda - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai. . ,

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

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama HetuvSky KLUBŲ Ir drauollv-na- 

į* riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
1 metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės | kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO .darbu*

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysite

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, XX/ioOdl 
r - ■ __ ■ • .7-; r.’S'AJ. Z.,

SLA

SLA

SLA

ik

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaug komisija kreipiasi j visus skaT 

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant, šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant "tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvosin. jos <žmonių gerovei;bendromisjėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino. lietuviškų fėį 
kalų renesanso. , < . • -^5; .-•< -’-7

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI^ J ‘

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatėj1 kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg? FL'33706, tel 813—39L-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, -naudotis privačiu paplfLdMu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir"kitais, moderniais Įrengimais^ . r.. - - > •

Mūsų bendradarbė ir savaitinės-skHties-^ApliHk'mus ir mūsų^nAmūs’* 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50. premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos' bus skelbiamos ir" paskirstytos rude-' 
niniame Naujienų piknike. . . - ’ ;; < - U •

• «. ‘
Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką, ..

te, J. Abelskis ir R/ Polikaitis, 
baige Lp^ Angeles ūituauistinę 
mokyklą bei pedagoginius kur
sus, šiemet pradėjo mokyti toje 
<nokykk>je. Taip pat pradėjo 
mokyti R. Kontrimiepė. Mokyk 

Hoje mokosi 118 mokinių, Mo- 
; kyklo<y vedėjas yra V. Pažiūra, 
jo Tėvų komiteto pirm. V. Bii- 
{rokas. Mokykla įsteigė 194? m. 
1 preL J^JĮųčingis, .^v. Kazhriięro 
lietuvių^ parapijas klebonas- Pe* 
dagoginįai kursai trunka Jį me
tus.’ .

—Juozas Tamas, Rhinelander, 
Wis., anksčiau dirbęs Naujienų 
spaustuvėje, buvo atvykęs į Či
kagą ir'lankėsi Naujienose, do
mėjosi dienraščio ir lietaviškos . v . . _
spaudos bei veiklos reikalais, įaugti gausia žvejone ir duoti 
Jis papasakojo apie pensininko 
diena ir aplinkoj esamus _tan- 
g^ūš.4-X T&Dąas yra žinotai? či 

Jkagos lietuviams kaipdąipjnįp- 
jkas uf ^dTafhtofas. Dėtui už vi- 
zitą< malonius ir naudingus po- 
kalbius, ankstyvą r prenumera
tos pratęsimą' ir*?6 atiką?'

— K. Radvila daugeliu ^atvejų 
yra pasinaudojęs .progomis (kei 
ti4 Lietuvos ir kiįų payergtų tau
tų laisvės reikalus amerikiečių 
spaudoje; Nuo kadaise Čikagoje 
bu\Tisio informacijos jsemiiiaro,._____ _
(kurio rename jis, buyo^aktyvjiĄ W. 4$ St Programą; atliks Vy- 
jjb r^štų minimoje ’spaude SU* Sftj cHobaš, vadovaujamas tniiz.
■ sida^ytų ifide^ plu.dstąs^Ęcono- ~_
i mist (Gėrirasčio ^dcmadienie lai orf:eštrąsvi>us salti ir šil- 
tdoje tilpo ‘ jo stiįaipsnjs, kad/ 
amerikiečiai, santykiaudami, su 
rusais bei komunis^is,. turi -iš
mokti ii* vartoti ikį'šįol tik rusu- 
vartotą neiginį — Nįęt arba Net: 
Savo Straipsnyje K Radvila pa-, 
vyzdžiais nurodo porą 'kdmunp 
stams' naudingu’pareiškimu ir 
keletą atveju-' "kuriuose^ ameri^

-■ .t.',

Bu^kiijąįHmo fontpMs Cmcagoie

kieeia^Aurė^o Išl iežtai tarti
* *

— Mykolas Maksvytis iš Bri- 
ghton- Parkoj aktyvus" visuome
nėje ir spaudoje, Jūrų šaulių cr- 
ganfeacijoš trėirityje pirmūnas, 
kiekviena proga ‘paremia Nau
jienų; leidimą, Dėkui už vizitą; 
ankstybą -prenumeratos pi a tę
simą ilLųž Jf5. ąuką, «• / -

i’*Ttfėšk^ridfejaihs žinotina, 
kad; Michigan ežero pakrantėse 
praeitą antrądienį pasirodė pir
mieji stintų, žinomų smeltc var 
du,- būriai. Indianos lietuviai 
meškeriotojai ištisas dvi savai
tės stebėjo jų pavėluotą pasiro
dymą <ir'pirmieji galėjo pasi^

žinią čikagiečiams.

vTmasT Komp. Vlado Jakubėno 
užmena- kviečia Tiorirrtiems *tiūsi • 
pirkti meno, kūrinių, .atsilanky
ti šį šeštadienį arba sdimądie- 
nį, balandžio 29 ir 30 d., nuo 12 
iki 4-tos vai. p. p. 6506 S. Arte
sian. Kain^nub 5b ctol.-lr virš;

(Pr.)į

Venecueios Lietuvių Drau
gija rengia Motinos Dienos pa
gerbimą š. m.‘ gegužės j^/d., ^e- 
Stadienį,' ‘Šauliu namuose, 2417 
11% *' Zo ‘ o £ 1 L •¥_ _ itL,
čių cKoHs, vadovaujamas tniiz. 
Fausto Štrolibs. Šokiams gros

•Ii patiekalai. Pt-adzia 7:30 vai. 
vak. Informacijoms tel. 471- 
.2956 arba 776^372^ ’ Auka ‘ $8 
asmeniui. (Pr.)
h ŽINIOS APIE VĖŽĮ :
Į.,. ...... *?t' e: <•' •
< ‘Pietinėje . .P^pridoje, < Miamį 
PompanoiĮr lajų apylinkių šau
liai niošia apie -odos: vėžį, ■ rfiky-

.r-’ r.--
Į

> Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei galimu skaitytoju reikalams 
praJoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis-

. _ - f ■ ■ *■ * ■

NAUJIENOS"? “ 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, lC 6060$ ’

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ doL ...f~

Pavardė ir vardas--------- ;——-------------- 1

, Naujienoms reikalingas ;
? Xl-XOTIPIM

Vyrį’far itioterj pamokysime; šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu: L . •■■■■• -

HA 1-6100.

Adresas

• Užsakam Naujienas kaip dovaną , savo .... 
yra naujas skaitytojas. Priede ____ L.__ doL
I I ™ •

------------------- - -------

Adresas --------- ------------ :-----------------------
| J WLH 1.1 U ----- -y* v.t

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

kuris MARIJA N0HEKIEN1 '
tw« We«t Wtt St, CMrago, HL M629 • Td. WA 5-Z787

wiriiM,

MAISTAS Ii lUtOFOS lANDtLIŲ.

• PĮatinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas _ siuntinėti už • pridedamus doL

Pavardė ir vardas----------------------------- ------------------- ------

Adresas------------------------------------------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
Žinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas------------------------------------------------------------------------

V

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

P^nardė ir vardas

.drenas----------

MARQUrm GIFT PARCBLf fnVVCH 
. tm tu cuo* in. w». — tawa 
. 9^ CMcma IIL MMft. — Tt<.

“LIETUVOS AIDAI”
KAZt BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VTORJA
W0PA 1490 AM Fri. ai 9:30—10:00 p. m.
WLNR 106.3 FM Sai. at 8:00—10:00 p. m.

2646 W. 71 it Street, Chicago, Illinois 60629 
V Telof. - 778-5374

mą ir vėžį^ spalvotų filmų de
monstravimą.

Demonstraciją ,, ir paaiškini
mus duos Dr. K. Pautienius. 
Filmos yra pagamintos Ameri
kos Vėžio Draugijos gydytojų 
specialistų. Demonstravimas fil 
mų įvyks š. m. gegužės 14 die
ną, 6 vai. Regency Tower. 3850 
Calt Ocean Dr., Fort I^auderda- 
le. šita vieta yrą ant kelio A. I. 
A., į šiaurę nuo Oakland Blvd.

Gydytojas 
:• a-“. - •

♦ Chicagos Lietuvių Tapyba 
s. m. balandžio rnėn. .‘U) d., 3 v., 
p. p. šaulių namuose, 2417 W, 
43rd Street, šaukia metinę dar-, 
bo konferenciją, kurios metu 
bus patiekta 1977-8 metų veik
los apyskaitą. Taip pat bus prL 
siminta lietuvių tautinės dva
sus pasišventimas, siekti pilnu
tinio lietuvių tautos idealo —; 

, laisvės. Chįcagos ,Lietuvių TąT 
ryba maloniai kviečia lietuvių 
visuomenę ir visas organizaci
jas minėtoje konferencijoje da
lyvauti. (Pr.)

♦ JAV LB (R) Cicero Apylin
kės Valdyba rengia * Jaunimo 
Meno Talentų pasirodymo va
karą, kuris įvyks š. m. balan
džio onėn. 30 d. 11:45 vai. ryto 
šv. Antano parapijos salėj. 1500 
So. 49 Ct., Cicero, III. Kviečia
me ir tikimės visuomenės atsi
lankymo. *?.< ; *’
:• Bus vaišės. (Pr.) Valdyba i

— Jei žinote asmenis, kurie j 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra-1 
Some atsiųsti-jų adresus. P" 
jiems siusime Naujienas dvi sa- i 
vaites nemokamai.

BRIGHTON PARKE: 21 buto mū
rinis narnas, šildomas dau
giau kaip $36,000 metiniu paja
mų, kaina — 5 metu pajamos,

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-787*

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE 

ŠUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkui

4243 W. 63rd SL, Chlo^
,TeL 767-0600.

HELP WANTED — MALI 
Da rUn i nku R>Įkla

MECHANIC—WELDERS
Experienced on building and repair
ing equipment for heavy metals in
dustry.
S6.03 per hour plus excellent fringe 
benefits.
Crew usually works 6-day schedule.

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

Equal Opportunity Emloyer

RIMTAS NAMŲ ,.
PARDAVIMAS

4 VIENETŲ mūras ir tiražas. Nau

jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800. 3

5 KAMB. labai modemus mūro na
mas ant plataus sklypo,- tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios ir 
Kedzie. $39,800.
5 KAMBARIŲ naujo tipo mūro namas 
ir garažas. Centrinis oro šildymas 
ir vėsinimas. Galima tuoi: pažiūrėti 
ir nupirkti už $28,350. Marquette Pk.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butar ir profesionalui 
so-patalpa. Daug priedų, vįeta Mar
quette Parke, aukšta kokybė,..,žema 
kaina. '-.m’

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.' '.

TVIRTAS 2 aukštų mūras 2. butai 
ir maloni biznio patalpa i kuto v‘ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38.500.

DIDELIS ir patvarus namas Mar
quette Parke gabiam ir tvarkingam 
žmogui. Pigus — $16,9Q0?~ '

LIETUVIŲ MĖGIĄMOJ gamtoj'Kė- 
toli nuo Chicagos-įrie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės. Daug geru 
priestatų. Švarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000. 4 • L-

REAL ESTATE^

2625 West 71st Street 
TeL 737-7200 irba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI —.

Turiu Chleigot mletto ' TateHmf/ 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, fa- 
rantuotal Ir sHinin^ef

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave, Tel. 927-3559 < I

m ■ ■■■■.............—HELP WANTED — MALE 
Pa rbi n inkų Reik i s

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

we’ll start\*yuu‘ S.50 under top with

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

for 3 Cincinnati Mills
Will Train person with some exper.
* N.C. Operators

Turret 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

M«- t r»U 11 31011 J Ud Ulliv

Mes: additional $.50 in 3 wks.
• 1 * TT :_____ 4--1 T-> 'll

TAISAU IR DAŽAU 
; NAMUS ’ 
IR VISKĄ NAME' 

Telefomiotl: 
523-9367 arba 737-0197’

Atsiminimu SkirsneliaiL

atspausdinti
Graži, 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 
paštu. x ...

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.
Chicago, UL 60629

Juozo šmotelio

€2-40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
TTktii S9t pusmečiui automobili® 

Liability apdraudimas ponrintatanv 
Kreiptii. ..

LATHE OPERATOR AUTOMATIC I
Openings now on 1st & 2nd shifts; 
for experienced set-up and operators. ’ 
Preferrably Warner & Swasey auto
matic. Contact: J. Erskine, WYCO 
TOOL CO. 282-3411 (

RENTING IN GENERAL 
N u • m o i

IŠNUOMOJAMAS miegamas kam
barys su virtuvės ir kitomis privile
gijomis vyrui arba moteriai Mar
quette Parke. Tel. 778-3702.

4M5 W. ASHLAND AVI. 
31X775 }

LAIKRODŽIAI Ir BRANOIMYBtS

PardavlmM Ir Taliyaur 
1444 WEST 4Wl STREIT •
T»Mu RlwvHIc 7-1M1

AR JAU PASIDAROTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga — ......

KAIP SUDAROMI

Su legaliScomia formomis
Knyga su formomis gauna

ma Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina ^3.. Su legaliiko- *[ 
mis formomis — f3J0.

Užsakymus su Money orde
rio siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St. Chicago UL 60608

» M HIA-T DlSi^bt

WlVl WMW

Į Bėdos rusu laivyne 

■ JAV slaptosios žvalgybos 
niomis. Sovietu imperijos karo 
laivai turi pačias bėdas, kurias 1 
kadaise turėjo JAV laivynas:
tiek daug rusams kaštavę kari- BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
niai laivai beveik negali plaukti “NAUJIENOSE" —TURI GERIAUSIA 
— sunkiai pavaldomi. f pasisekimą biznYj*

/

Didžiausios kailhj 
pasirinkimas

pns rlenlnteU
1Mb*1 talHnti>k»

Chtosfo>

NORMANĄ U--------
URŠTE1NĄ | Siuntiniai i Lietuva

VeL

185 North Wib^h Avw»

677-S43S
(toto)

i 
t
I

ir kitus kraštusP. NEDZINSKAS, 4065 ArcMr Av. j 
Chicago, III. 60631. Tel. YA 7-SW0 I

■ -■ ■

BEST THINGS IN LIFE
ITATttall Frank Zapolls 

12OSM1 W.VSffi St
GA 4-U54

1

zi- iwfvtA»<r

Mate Farm Ufe Insurance Comply j|




