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LONDONAS, Anglija. — Pra
eitą šeštadienį premjerė Maggie 
Thatcher pareiškė, kad “socia
lizmui padarytas galas”, tuo 
tarpu pirmadienio rytą ji aiški
no spaudos atstovams, kad britai 
nesitikėtų staigių pakaitų. Ji 
užtikrino krašto gyventojus, 
kad tuo tarpu nebus nacionali
zuojamos naujos pramonės ša
kos, bet ji negalėsianti panai-
kinti veikiančių įstatymų. Ji pa- rika žymiai pagyvės, 
sirinko labai nuolaidžius kabi
neto narius, kurie nebandys da
ryti pakaitų ekonominiame kraš
to gyvenime. ,-y

PRIŽADĖJO SUMAŽINTI 
VALSTYBĖS MOKESČIUS
Margaret Thatcher pareiškė, 

kad ji sumažins pramonei ir 
prekybai apkrautus didelius 
mokesčius, bet nepasakė kaip, ji 
taip padarysiantį. Darbiečiąi 
stabilizavo britų svanpdr atgai
vino prekybą^bet nauja vyriau
sybė nepajėgs svaro vertės išlai
kyti, jeigu vieniems mažins mo
kesčius, o kitiems juos apkraus. 
James Callaghan įtikino darbie- 
čių daugumą dirbti už menką 
atlyginimą, bet prekėms ir mais
tui pabrangus — be didesnio 
atlyginimo neapsieis. Premjerė 
tai supranta ir nori rasti vidu
rio kelią, kad nesmukt^’britų 
svaras.

Idi Amin rengiasi kovoti

KAMPALA, Uganda. — Kata
likų spauda praneša, kad dikta
torius Idi Aminas dar tebėra 
Ugandoje ir rengiasi pastoti ke
lią naujos vyriausybės kariuo
menei.

Idi Amin dar turi kelis karių 
batalionus, bet jis neturi pakan
kamai medžiagos rimtesniam 
mūšiui. Ugandos kariai, persi
organizavę pagal instrukcijas iš 
Tanzanijos grįžusių tremtinių, 
gana vykusiai naikina Idi Amin 
jėgas. Diktatoriaus kariai ne
turi karo medžiagos ir maisto. 
Duoną ir mėsą kariai konfis
kuoja iš kaimų ir miestelių, bet 
šovinių jie niekur negauna.

Jokių fabrikų šoviniams ga
minti Ugandoje nėra. Jokių di
desnių karo medžiagos sandėlių 
jie nebeturi. Dalis karo medžia
gos palikta Entebės aerodrome, 
Kampalos priemiesčiuose ir Jin- 
jos srityje. Visa tai yra naujos 
vyriausybės karių rankose. Pats 
Idi Amin įsakė saugoti kiekvie
ną šovinį. ' •

KALENDORĖLIS

Gegužės 8: Berta, Agati- 
jus, Audrė, Dainora, Mingaila, 
Gintis. .

Saulė teka 5:24, leidžiasi 7:26.
Lis.. . "ęn

Padidins prekybą 
su Kinija

PEKINAS, Kinija. — Kinijos 
prekybos ministeris sukvietė di
delį mitingą pačioje didžiausioje 
salėje Amerikos prekybos mi- 
nisterės Juanita Kreps atvyki
mo proga. Kinijos ministeris 
pareiškė, kad prekyba su Ame- 

. Kinijos 
vyriausybė rengiasi užpirkti di
delius kiekius elektroninių pre
kių, kurios Kinijai labai reika
lingos.

Be to, Kinija labai patenkin
ta, kad JAV taikys Kinijai pa
čius žemiausius tarifus. Kinija 
yra pasiruošusi vesti plačią pre
kybą su Amerika. Ji yra pasi
ruošusi pasinaudoti Amerikos 
lengvatomis, bet ji primena, 
kad atsilikusiai Kinijai Ameri
koje gamintos’ prekės būtinai 
ręįkąlįngos.

Apskaičiuojama, kad užsaky
mai sieks šimtus milijonų dole
rių, jei nebilijonus. Kinija tiki
si aptarti pačius pagrindinius 
prekybos su Amerika klausimus 
šios prekybos sekretorės Kreps 
vizito metu.

SOVIETŲ VALDŽIA 
NORI LENGVATŲ

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
prekybos ministeris pareiškė, 
kad rusai nori gauti iš Ameri
kos tas pačias prekybos lengva
tas, kurias tikisi gauti kiniečiai.

Austriios rinkimus 
laimėjo socialistai

VIENA, Austrija. — Austri
joje socialistų priešai varė labai 
aštrią propagandą prieš dabar
tinį Austrijos premjerą ir jo 
vadovaujamą socialistų demo
kratų partiją. Konservatoriai 
tvirtino, kad Austrijoje jau rei
kia padaryti pakaitas, kaip jas 
padarė britai. Jie išrinko kon
servatorius, kurių priešakyje 
stovi Maggie Thatcher.

Bet Austrijos gyventojai pro
pagandos nepaklausė. Jie išrin
ko į parlamentą daugiau socia
listų, negu buvo ankstyvesniame 
parlamente. Išrinko nedaug, tik 
tris daugiau, negu buvo. Įdomu, 
kad tie socialistai išrinkti iš pa
čių dešiniųjų rinkiminių dist- 
riktų.

Austrijos socialistai demokra
tai pavyzdingai tvarko krašto 
reikalus. Nei vienas atsakingas 
valstybės pareigūnas nepatrauk
tas teisman už kyšininkavimą 
ar valstybės turto vogimą.

I

V-. Morox kalba

NEW YORK. N. Y. — Ukrai- ' sovietu agentai prižiūri, kad uk- 
nos disidentas V. Moroz, pačios rainiečiams neateitų mintis tap- 
Sovietų valdžios atvežtas į New.ti nepriklausomais.
Yorką. tvirtina, kad didelė uk- » Valentin Moroz tvirtina, kad 
rainiečių dauguma nori atsikra- visi Ukrainos sluoksniai nori 
tyti sovietinės sistemos, ir,Rusi- tapti nepriklausomi, bet sovieti

nio imperializmo agentai ukrai-jos valdovų..
.. Ukraina skaitosi “pepriklauso-! niečius suvaldę.

1 ■ Z-

Gegužės 1 dieną Kremliaus aikštėje buvo suruoštas didelis karo 
jėgų paradas. Paveiksle matoma Neva, tekanti šalia Kremliaus.

TRUMPAI IŠ VISUR

Chicago Sun-Times pirmadie^ • 
nio, gegužės 7 d., laidoje antraš- Į 
te “Nacių medžiotojo viltys di
dėja” rašo:

Tūkstančiai latvių, lietuvių, 
estų ir ukrainieč’ų. kurie atvyko 
į Jungtines Valstybes po Ant
rojo Pasaulinio karo, yra karo 
kriminalistai ir tai paaiškės iš 
Teisingumo departamento in- 
vestigatorių, pranešė nacių me
džiotojas Simon Wiesenthal.

Jų vardai šiuo momentu ne
skelbiami, bet jie bus žinomi, 
pasakė 70 metų amžiaus Wie
senthal būdamas Chicagoje. 
“Kas liečia mane, ši visa prob
lema yra savo rūšies tarša gy
venti žmogžudžių tarpe! Bet aš 
esu tikras, kad ta tarša bus iš
valyta”. Jis dar pranašauja, 
kad tardymai tą iškels švieson.

JAV kariuomenės 1946 metais 
išgelbėtas iš nacių koncentraci
jos stovyklos, Wiesenthal pra
leido daugiau negu pusę savo 
amžiaus sekdamas Holocausto 
nusikaltėlius.

“Žmonės yra sukrėsti, abso
liučiai sukrėsti, išgirdę, kad jie 
gal būt gyvena su keliais tūks
tančiais žmonių, kurie neturėtu 
čia būti”, pažymėjo Wiesenthal. 
Jis pasakė, jog kai kurie Pabal- 
tito tautų ir Ukrainos (dabar 
Sovietų Sąjungos dalis) piliečiai 
atvyko Į Jungtines Valstybes, 
skųsdamiesi esą karo aukos ir 
persekiojimų aukos... Tikru
moje daug jų buvo nacių bend
radarbiai. ..

— Artimųjų Rytų taika pa
kėlė prez. Carterio populiarumą, 
bet infliacija žymiai pakenkė 
jo populiarumui.

ma Ukra’nos Respubl'ka”. bet

Mula Chomeini ren
giasi kerštauti

TEHERANAS. Iranas. - Įta
kingas Irano mula Chomeini 
pareiškė, kad jis imsis priemo
nių prieš ..jo pavaduotojo Mota- 
hari nužudymą. Jis aiškiai ne
pasako. kam jis rengiasi kerš- 

i tauti. bet manoma, kad jis ren
gias’ kerštauti aktyviems ka
riams. stojusiems premjero Ba- 
zargano tarnybon.

Pradžioje atrodė, kad mula 
gali nukreipti savo kerštą prieš 
komunistus, bet atrodo, kad jam 
nepavyko net susitarti su komu
nistų partijos agentais, pradėju
siais ruošti partijos narius per
eiti į pogrindį. Chomeini manė, 
kad jo vyriausias “Islamo res
publikos” vadas buvo komunis
tu nušautas. Komunistai ban
do jį įtikinti, kad galėjo jį nu
šauti ir ne komunistai. Mula 
Chomeini ryžosi ir toliau ieškoti 
žudiku, bet iki šio meto jam ne
pavyko nieko tikro išaiškinti.

Pataria valyti 
daugiau degalų

WASHINGTON, D.C.—James 
Schlesingeris. JAV energijos 
tvarkytojas, vakar kreipėsi į 
kelias dideles gazolino bendro
ves, patardamas tuojau prava
lyti galimai daugiau degalų.

Vyriausvbė žino, kad pietų 
Kabfomiios cisternose yra di
deli k’ek'ai nevalytų degalų. 
Iki šio meto jos pravalydavo pa
kankamai degalų, tuo tarpu pra
eitos savaitės gale pietų Kali
fornijos gazolino’ stotys jau ne
turėjo degalų. Vietomis stovėjo 
ilgiausios eilės automobilistų, 
jie laukė valyto gazolino.

Prezidentas gali imtis labai 
griežtų priemonių prieš dideles 
gazolino bendroves.

pritaria nerūkyti.
— Andrew Young vyks į Ro- 

deziją, kur dalyvaus Smitho 
vyriausybės perdavimo Muzo- 
rewai ceremonijose.

— Socialinės apdraudos įstai
ga praneša, kad daugelis socia
linės apdraudos klausimų būna 
išspręsti telefonu.

— Prancūzų ambasadoje sė
dintieji San Salvadoro maišti
ninkai gavo leidimą laisvai iš
skristi į užsieni.

— Prezidentas Carteris, bū
damas Los Angeles mieste, ap
lankė sunkiai vėžiu sergantį ar
tistą John Wayne.

— Prancūzų policija suėmė 
didoką skaičių maištininkų, ge
gužės 1 dieną daužusių krau* 

jėgos • nesiverš j Vakarų Euro-}tuvių^ langus. Policijai- padėjo 
pą, bet- naudos agentus. I darytos fotogrėfiįjoi.

* — Rusijos gyvenimo stebėto
jai tvirtina, kad sovietų karo

— Kinijos lyderiai turėjo eilę 
posėdž’ų persvars+* " '"ational 
People’s kongrr' pianą. Užsie
nio reikalų uinistens Li Qiang 
užtikrino JAV prekybos ,.-Kre- 

I tore Jaunita M. Kre; laike vi
zito Pekine, kad Kinijos pasiža
dėjimas modernizuoti kraštą 
yra užtikrintas. “Mes naudosi- 

jme iš užsienio reikalingos me
džiagos ’r techniką", pasakė 

' banketo metu.

— Respubbkonu partijos pre
zidento vietos siekiantis George 
Bush paskelbė, kad jis laimės 
Respublikonu nominaciją tais 
pačiais metodais, kuriais Jimmy 
Carter demokratų partijoje lai
mėjo 1976 metais.

— Atstovai iš 156 tautų, susi
rinkę Maniloj penktoje sesijos 
konfemcijoej nutarė, kad ne
turtingos tautos prašys 25 bili
jonų dolerių pagalbos iš turtin
gų tautų. Amerikai atstovavo 
ambasadorius Andrew Young.

— Japonijoj iena smunka, už 
doleri moka 228.

— Jane Byrne smarkiai rūko,
i bet ji nenori, kad publika ją
matytų rūkančią. Gydytojai jai krosnių prižiūrėtojus, tai gali

samdyti ir gerus, pareigas atlikti 
galinčius ir norinčius žmones. 
Biznieriai žino, kad atomas yra 
pigiausia priemonė elektrai ga
minti, tai ta priemonė privalo 
būti gera, saugi ir nepavojinga.

Prezidentas Carteris jau Įsa
kė atsakingiems pareigūnams 
imtis priemonių nustatyti ato
mo krosnies saugumo standartą 
ir daboti, kad būtų laikomasi 
tų taisyklių.

Protestuotojų buvo daug, bet 
jie reikalavo suprantamos ir rei
kalingos apsąųgos. Amerikiečiai 
nenori tapti suskaldyto atomo 
dujų aukomis. Jeigu mokslinin
kai nustatė būdus, kaip galima 
kontroliuoti visus suskaldyto 
atomo elementus, tai visi priva
lo nustatytų saugumo taisyklių 
laikytis^'

Pastebėta, kad ketr1 ękstre- 
'WistAi^bande įšrvėlti į’Šf popu-

WASHINGTON. D.C. — Pra
eita sekmadieni i sostine šuva- ♦r *- Cr fcr
žiavo apie 65.000 vyrų ir mote- 
’■ų. kurie protestavo prieš silp
nas atomo krosnis elektros ener
gijai gaminti. Suvažiavusieji ne
nori. kad iš nevykusiai pastaty- 

j tų krosnių prasiveržusios nuo- 
f dingos dujos neprimestų vėžio
n;eku dėtiems gyventojams.

Visus nustebino specialiai į 
Washingtona atskridęs Kalifor
nijos gubernatorius Brown. Jis 
nenori, kad atomo krosnių du
jos užkrėstų gyventojus. Jam 
atrodo, kad mokslininkai dar 
nepajėgia suskaldyto 
energiją elektrai ir kitiems da- Lincoln Parke 
lykams naudoti.
ėjo taikios protesto demonstra
cijos priešakyje. Jis nori kandi
datuoti prezidento pareigoms.

Patys protesto organizatoriai 
skelbė, kad prie Kapitoliaus su
sirinks 30,000 žmonių, bet vėliau 
paaiškėjo, kad i Amerikos sos
tinę suvažiavo žymiai daugiau. 
Turint galvoje gazolino ir susi
siekimo priemonių pabrangimą, 
vis dėlto į Washingtona suva
žiavo dvigubai daugiau, negu 
patys organizatoriai tikėjosi. Į -

— Protestuokite kiekvienoje 
valstijoje. įteikite protestus gu-^- 
bernatoriams. įteikite juos man, I 
— užkimęs susirinkusiems šau
kė Kalifornijos gubernatorius j 
Edmund “Jerry” Brown.

Krašto gyventojų dauguma 
bijo, kad amerikiečiai, padrą
sinti didžiausia pažanga atomo 
kontrolės srityje, per neapsižiū
rėjimą užkrėstų plačius gyven
tojų sluoksnius nuodingomis 
dujomis, ardančiomis kūno ce
lių gyvenimą.

Pavyzdžiu imamas Middle
town krosnies prižiūrėtojų neat
sargumas. Jie uždarė vieną van
deniui nutekėti valvulą. Tada l ,
vanduo darė dideli spaudimą į 
kitą valvulą, kuri neatlaikė ir 
supleišėjo.

Washingtonan suvažiavusieji 
protestavo, kad panašių dalykų 
nebūtų. Jeigu elektros bendro
vės gali samdyti neatidžius

Pagaliau pavasaris
CHICAGO. — Pagaliau ilgai 

.lauktasis tikras pavasaris par
ėjo. nors ir gerokai pasivėla
vęs. nes pagal kalendorių pava
saris prasidėjo prieš šešetą sa
vaičių. Didžiosios rekordinės 
sniego audros jau pergyventos 
ir užmirštos.

šeštadienį buvo gražiausia š-'o 
pavasario diena, kurią saulės 
mėgėjų minios užplūdo visus 
miesto parkus ir pr’c^^sčių 
miškų saugones. Temperatūra tą 

atomo dieną siekė 73 laipsnius. Vien 
“priskaičiuota” 

Gub. Brown Į daugiau kaip 40.000 žmonių.
'Neblogesnis, tik pora laipsnių 
vėsesnis oras buvo ir sekančią 
dieną.

Parskrisdami ir sužinoję, kad 
Chicagoje dar ne šilta ir kad va
balai dar nesukilo iš žiemos 
miego, paukščiai kažkur pake
lėje sustoję laukė šiltesnių die
nų, dėl to šią savaitę pulkais 
pradėjo grįžti, bet tie Chicago
je nepasiliks, o skris dar toliau

šiaurę, kur didesni uodai

Daktarai jau priprato 
Įdėti naujas širdis

Dr. John Speer Schroeder, iš 
Stanford-o universiteto. rašo 
Amerikos Daktarų Draugijos 
(AMA) žurnale, kad širdžių 
perkėlimas iš vieno asmens ki
tam tiek toli peržengė, kad 70' 7 
operacijos jau yra sėkmingos ir 
pacientai su dovanotomis širdi
mis išgyvena mažiausiai vienus 
metus ir dėl to verta operuoti, 
sako daktaras Schroeder. Vien 
JAV-bėse esama apie 75.000 
sergančių širdies ligomis. Daž
niausiai sveikos širdvs gauna
mos iš žuvusių nelaiminguose 
atvejuose ir kada likę gyvi jų 
giminės sutinka su operacijos 
padarymu.

Bombardavo šiaurės 
Libano kareivines

BEIRUTAS. Libanas. — Pra
eitą sekmadienį Izraelio karo 
aviacija išmetė kelias bombas 
į palestiniečių kareivines, esan
čias net'>'i -noli uosto. Izrae
lis paskelbė kad bombos patai
kė ; . rtizanų kareivines. Tuo 
tarpu partizanų pranešimas sa
ko. kad pombos iškrito ant pa
lestiniečių gyvenamos vietos ir 
užmušė 36 žmones, jų tarpe ke
lias moteris ir vaikus. Puolimai 
prieš palestiniečius bus sustab
dyti: kai palestiniečiai nesiverš 
i Izraelio laikomas sritis ir ne
sprogdins bombų.

liaru protestą, bet Kalifornijos 
gubernatorius sumaišė visus ju 
planus. Jie neturėjo progos pra
šnekti ir įeiti j bet kurią komi
siją. Jiems nepavyko nieko pa 
daryti. Demonstracija reikalavo 
Saugumo, o vyriausybė imasi 
priemonių nelaimei išvengti.
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Labai teisingai spėjau (“Naw, Tie šauliai, atidarą tolimiems 
j ienos” Nr. 91 š. m. balandžio svečiams savo namus ir širdis, 
mėn- 20 d.), kad Los Angeles' taip pat buvo atvykę aerodror 
šaulių Juozo Daumanto kuopos nūn (kai kurie net kelis kartus 
15-kos metų sukakties minėji-Įtą pačią dieną ar naktį). A. Gal-

ir 29 d. d, bus galima vadinti'Kvečas, Orlovienė, ir kt Jie 
šaulių dienomis. Taip ir buvo: svečius, tiesiog nuo lėktuvo, 
savo labai puik.ai paruošta ir parsivežė į savo namus, taip, 
pravestas švuaiča. programa, 
dauniiintiečiai, jau ir šiaip čia, 
per eilę melų, stipriai užsireko
mendavę patrijotinėje lietuviš
kai kultūrinėje-politinėje veiklo
je, dabar parodė, kad žygiuoja 
teisingu keliu, nes ta dviejų die 
nų šventė virto ne tik šaulių — 
bet ir iš viso lietuviško vienin
gumo demonstracija galinti bū
ti pavyzdžiu daugeliui kitų lie
tuviškų kolonijų.

Minėjimas prasidėjo, galė
čiau taip sakyti, jau ketvirta
dienį, balandžio 2G d. iš tolimos 
Toronto (Kanadoje) šaulių 
Vlado Uūtvio kuopos delegaci
jos, vadovaujamės kuopos 
pirnrko Str Jakubaičio, atvyki
mu (delegarijoje: Jakubaitis, 
M. Jakubaifienė, R. Daugėlienė, 
Z- Jonikienė,- S. Jogėla, Urbo
navičius, V; Stoškus ir A. Stoš- 
kienė.). Tos pat dienos vakare 
iš Čikagos, vėluojančiu lėktuvu, 
atvyko Vytauto Didžiojo Rink
tinės pirm-kas Vladas Išganai
tis, buvęs L- š. S-gos Tremtyje 
pirmininkas, dabar S-gos. garbės 
narys, su tokios sudėties delega
cija: Centro Valdybos: narys P. 
Padvaiskas, rinktinės reporte
ris S. Paulauskas; Juozas ir Fe
licija Gurevičiai, Jadvyga Ve- 
renckienė. - šeštadienio nakti, 
jau gerokai po vidunakčio, at-; 
vyko Detroito šaulių delegacija 
su buvusiu S-gos pirmininku ir 
dabartiniu St- Butkaus kuopos 
pirmininku Vincu Tamošiūnu 
prieškyje, kurio delegacijos su
dėtyje buvo: šaulių S-gos Trem
tyje buvęs pirm-kas inž. A. Šu
kys (dabartinis Detroito- jūros 
šaulių “švyturio” kuopos pirm- 
kas) r A. Šukienė, 
čius.

Tolimus svečius, 
savo tarpe vadinai 
liūs, aerodrome pasitiko dau- 
mantiečių kuopos pirmininkas 
K. Karuža (kad ir ne visus — 
dėl laiko stokos) ir vietiniai tiems reporteriams, korespon-į čiams- (Toronto, Detroito ir či- 
šauliai, sutikę pas save apgy
vendinti atvykusius, kurių, kaip 
matote, buvo nemažas skaičius kuopa, turi net tris:' J. Uksą Ji darni j e jungtyje su dauman- 
— 18. Naujoką ir Karuža.. tiečiais ir kitonrs organizacijo-

j kad svečiams aerodrome nerei- 
įkėje rūpintis nei svetimais ad
resais, nei nepažįstamais - vei
dais, nei “taxi” patarnavimais, 
su kuo paprastai susiduriama 
svetimame mieste.

Neatstovauju čia nei dau- 
mantiečių nei kokio kito orga
nizuoto' vieneto, bet kaip lai
kraštininkas noriu pastebėti, 
kad daumantiečiai savo tokiuI 
organizuotumu ir nuoširdumu, 
aprūpindami tiek daug tolimų 
svečių, parodė, savo damų susi- 
kląusvmą.

Nuo svečių sutikimo ir apgy
vendinimo- einent toliau, tai, jau 
iš-anksto, daumantiečių kuopos 
pirmininko K. Karužos užsaky
ta radijo valandėlė šeštadieniui 
•— balandžio 28 d- (12:30-1:00 
vai.' <P5i), kuri, atiteko man, 
kaip bendradarbiui tos valan
dėles redaktoriui - pranešėjui. 
Padariau pasikalbėjimą su kuo-

V. Rinkevi-

Tos pat dienos (balandžio 28) mis. Buvo labai colorful 
vakare, parapijos salėje įvyko- radas mūsų tėvų žemės laisvės 

simbolio vėliavos — geltonos, 
žalios ir raudonos spalvų šešė
lyje. Momentas — didingas.

Pamaldas, kurios buvo skirta 
paminėti Lietuvos šaulių S-gos 
steigėjo Vlado Putvinskio-Pūt- 
vio 50-ties metų sukaktį nuo jo 
mirties, atlaikė parapijos kle
bonas prel. J. Kučingis; jis taip 
pat pasakė ir labai prasmingą 
pamokslą, kurio vienoje vietoje 
pastebėjo’ apie bendradarbiavi
mą (nesunku suprasti kam ir 
su kuo), kad esą bendradar
biauti reikia su kaliniais, bet ne 
su kalėjimo viršininku. Tuos 
žodžius turėtų gerai įsidėmėti 
kai kurie čia esantieji bendra- 
darbiautojai. ....

Po pamaldų, parapijos salėje 
įvyko minėjimas — akademiją, 
Juozo Daumanto kuopos 15- 
mečiui atžymėti- Publikos buvo

kuopos 
(balius,

bevadin-

sas Masai tis. Lietuvių Bendruo
menės ir jaunimo ansamblio 
“Spindulys” 
dūlio” 
Amerikos
S-gos — jos pirm-kas inž. A. Ma
žeika, Birutiečių — jų (naujai 
perrinkta) pirmininkė — Rūta 
Šakienė, kai vertindama šaulių 
nuveiktus didelius darbus paste- 
bėjoL kad: “. . . jūs šauliai vy
rai be moterų (šaulių) nebūtu- 
mėlu taip toli nuėję”. Publikos 
pritarimas buvo entuziastingas. 
Toliau sveikino: Tautinės S-gos 
Los Angeles skyriaus vardu 
inž. arch- J. Steikūnas, Ramovė- 
nų — VL Šimoliūnas, Skautų 
S-gos Sk. Brolijos vyr. sktn. inž. 
Vyt Vidugiris, Ateitininkų — A- 
Polikaitis, “Lietuvių D ie n ų” 
žurnalo leidėjas A. Skirtus, Dai
liųjų Menų Klubo — A. Gustai
tis, Lietuvių žurnalistų S-gos 
— J. Kuprionis, Lietuvių Fron
to Bičiulių — J- Kojelis, Kalifor
nijos Lietuvių Radijo Klubo — 
jo pirmininkė D. Kaškelienė, 
Tautinių Namų — Br. Dūda ir 
BALFo šeštadieninės ir litua
nistinės mokyklos — VI. Pažiū- 
ra.

Gauta daug sveikinimų raštu, 
bet iš jų buvo perskaitytas tik 

j vienas — buvusio kariuomenės 
td'ulvado generolo St. Raštikio, ku- 

I ris dėl. ligos negalėjo minėjime 
j dalyvauti.

Kiti sveikinimai raštu buvo

mokyt ir “Sjpim 
vadpvė 0. ’ Raziitienė, 

Lietuvių Tautinės

kait> šauliai 
seses ir bro-

šaunus daumantiečių 
renginys — banketas 
koncertas).

Visai vistiek kaip jį 
tume — tik vienu ar visais trim
vardais — kurin sugūžėjo tiek 
publikos, kad reikėjo pastatyti 
eilę pridėtinių stalų (šokių aikš
tės ploto sąskaiton), o nemažai 
pavėlavusių turėjo grįžti namo, 
nes visos vietos iki pat durų bu
vo iš anksto- išparduotos. Ner 
daug tokių atsitikimų čia yra 
buvę. Bet kai taip atsitinka — 
paryškėja publikos opinija ren
gėjo ir renkiniu adresu.

Programa (baliaus) buvo 
trumpa, pristatant tolimus sve-

liabai suglaustai patiekė kuopos čius, paskui mėgėjo aktoriaus 
istorijos davinius nuo pat įsis- J. Janušausko deklamacija ir 
teigimo, prieš 15 metų, paminė- solisto H. Paškevičiaus dainos, 
damas kuopos Įsteigėją kap- O. H. Paškevičius publikos buvo 
Žadvydą, kuris nepabūgo mažo labai šiltai priimtas, gausiais 
steigėjų skaičiaus (buvo vos aplodismentais, buvo išprašytas 
penki) ir tuomi padėjo kertinį} padainuoti daugiau negu buvo 
akmenį šiandien jau puikiai iš-į pasirengęs. Geram orkestrui 
bujojusiai skaitlingai (151 na-'grojant, šokiai, paskui loterija, 
rys) daumantiečių kuopai. Kap.Į kuriai bekitų ypačiai puikių 
-Oi Žadvydas kuopai vadovavo “fantų” padovanojo jauna, iš 
net 9 metus, o dabar, jau septin- okupuotos Lietuvos vos prieš 

kelerius metus atvykusi, kera
mikos meno studentė, keramika 
tebestudijuojanti Long Beach 
golegijoje, Livija Lįpaitė, daug 
žadanti mūsų jaunosios kartės 
atstovė toje meno srityje-

Pulki sekmadienio- - (balan
džio- 29 d. ) .t padangė mūsų lie
tuviškoje tvirtovėje (parapijo
je) prašvito labai spalvingomis 
varsomis — pokeliant virš vis
ko Lietuvos trispalvę — šalia 

Anerikos vėliavos.
sve-

ti metai iš eilės, kurių metu 
kuopa netik sustiprėjo narių 
skaičiumi, bet ir iškopė į pir
maujantį vaidmenę užimančią 
organizaciją mūsų lietuviškai’ 
kultūrinėje ir politinėje plot
mėje. paryškintoje (netik kal
bose ir maldose)< galiu; patrįjb- 
tizmu- savo darbuose. K. Karuža 
pokalbio, metu klausytojams pa
tiekė daug kuopos istorinių duo
menų, bet nebūdamas kokiu
nors mėtraštininku,. palieku vi-; žvaigždėtos 
sa tai paskelbti spaudoje šaulių'Dalyvaujant tolimiesiems

Pripažįstant nepriklausomos 
Lietuvos valdžios autoritetą, 
pirmuoju sveikintoju buvo' iš
kviestas Lietuvos generalinis 
garbės konsulas Vyt. Čekanaus
kas. Toliau sveikino L. š. S-gos 
Tremtyje pirmininko K. Milko- 
vaičio ir savo, kąip Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinės pirminin
kas — Vladas Išganaitis. Jis 
kiek praplėstame sveikinime, 
susilaukė labai entuziastingo 
publikos pritarimo, kai nurodė 
šauliams, kad “. - . neįsileiskite 
savo tarpan nesantaikos, pavy
do ir tuščios garbės”. Toliau 
sveikino: centro v-bos vice 
pirm-kas ir Detroito jūros šau
lių “švyturio” kuopos pirm-kasį 
inž. A. Šukys, Toronto (Kana
dos) VI. Pūcvio šaulių kuopos paminėti tik — kieno vardu 
pirm-kas ir Centro V-bos narys sveikinimą ir kas pasirašo. Tai 
aakubartis, Čikagos šaulių Vy- buvo padaryta taupant laiką, 
tauto Didžiojo kuopos vardu —’nes sveikintojų žodžiu buvo

K. Karuža, atidaręs minėjimą, 
trumpai atpasakojo kuopos pir
muosius žingsniu — nuo įsistei- 
gimo iki šios dienos. Labai 
trumpai ir suglaustai. A. Poli
kaitis sugiedoto Amerikos him
ną- Prel. J. Kučingis sukalbėjo 
invokaciją. Tolesnei programai 
pravesti, K. Karuža pakvietė 
šaulį A- Gustaitį.(Prasidėjo svei
kinimai.

tauto Didžiojo kuopos vardu 
centro valdybos narys P. Pad-" pernelyg daug ir tie sveikinimai 
vaiskas, Detroito St. Butkaus 
saulių kuopos vardu — buvęs ko, kurį reikėjo taupyti.
S-gos pirm-kas ir dabartinis} programoje (po užsitęsusių svei- 
auepos pirm-kas Vincas Tarno-1 minimų) ? ^dar buvo pagrindinio 
šiūnas- Išskyrus konsulą, visi! kalbėto jo L. Š- S-gos Tremtyje 
kiti čia paminėti buvo tolimi' buvusio pirm-ko ir tos S-gos 
svečiai iš Kanados, Detroito, či* garbės nario, dabar Čikagos Vy- 
kagos. Po jų sveikinimų sekes tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
losangehečių organizacij ų svei- pirm-ko Vlado Išganaičio kal
kinimai.

Amerikos Lietuvių Tarybos! 
vardu sveikino naujasis Los An-*

užsitęsė virš numatyto tam lai-
, nes

derrtams (arba kaip' jie besiva- kagps- su- save vadais, veliavo- 
dmtų}.,. kuria ir daumantiečių mis ir uniformomis, kas tiko

Neleiskim okupantui mus apgaudinėti!
BRANGUS TAUTIEČIAI!

Musų, opozicija išranda vis naujus, žemus ir nepadorius kovos 
metodus Reorganizuotai Bendruomenei šmeižti ir niekinti.

Štai DRAUGE (bal. 23. d. vedamajame) Bronius Kviklys rašo: 
“Per visą savo 22 metų gyvavimo laiką ši lietuvybės tvirtovė buvo 
tik vieną kartą (I976.XH.12)- pačių lietuvių — gudelinės ‘reorgų 
bendruomenės ir Chicagos nacių — gyvosios lietuvybės griovėjų. 
nepamatuotai užpulta”, čia Kviklys kalba apie protestą- prieš * 
komunistinių filmų rodymą Jaunimo Centre. Jo šitoks išsireiš
kimas yra niekšiška.?, melast-

ba, paskui 15 minučių pertrauka 
ir tada dar meninė dalis.

Kai pagrindinei kalbai sakyti 
buvo iškviestas VI. Išganaitis 
publikoje ’ (išklausiusioje atida
rymo kalbas ir sveikinimus) 
pasigirdo lyg ir” niurnėjimas”, 

j o bent keli paskutinėse eilėse 
} sėdė j,c pakilo ir išėjo į kiemą 

. . . Susidarė lyg ir nemaloni 
nuotaika, kad tik tiek pagarbos 
rodoma svečiui. Bet . . . VI. Iš
ganaitis pasirodė esąs- geras psi
chologas, ir matyt tokioje pa
dėtyje atsidūręs jau nebe- pir
mą kartą, labai geru veidu ir

tonu prabilo maždaug šitaip:
• . matau jūsų nuotaikas, bet 

aš kalbu vistiek, jei telieka ir 
tik vienas klausytojas ir dėlto 
daihar manau kalbėlį bent tris 
valandai”. Ir prdėjo kalbėti . ?. 
ir juo tolyn — juo dėmesys jo 
kalbai rimtėjo, kartais pilnoje 
salėje (400 sėdimų vielų) galė
jai girdėti musės dūzgimą (jei 
tokių būtų). Ir kągj? Kai VI. 
Išganaitis (rodos per 12 minu
čių) savo kalbą baigė, salėje ki
lo audra: triukšmingų aplodis
mentų, publikai pakilus “ant 
kojų”, triukšmingai plojant, kol 
prelegentas nuo scenos nužygia
vo prie savo kėdės- Tai buvo ti
krai “standing ovation”, ko aš 
čia išeivijoje iki šiol nebuvau 
matęs, tokio pobūdžio pagarbos 
prelegentui mūsų renginiuose.

Atsisakius 15 minučių per
traukos, tuoj buvo pradėta me
ninė programos dalis, kurioje 
dainavo solistė J. Čekanauskie- 
nė (akompanuojant R. Apeiky- 
tei), solo skamvino R. Apeikytė 
ir puikiai dainavo vyrų kvarte
tas (A. Polikaitis. Br, Sęliukas, 
R- Dapšys ir E, J a r a. š ū n a s) 
akompanuoįant R. Polikaičiui.

Minėjimo proga šaulių žvaig
ždės ordenu apdčvąnotąs skau
tų. ir Lietuvių a Bendruomenės 
veikėjas inž. Vyt. -Vidugiris, ku
riam ordeną, kuopos pir-ko K- 
Karužos pakviestas; įteikė kon
sulas Vyt. čekanauska^!;

Pagal K. Karužos' pranešimą, 
kuopa buvo numačiusi- 'minėt
ino proga išleisti specialų leidi
nį, kuriam surinkta nemažai lė
šų. iš šaulių tarpb. Vien A. ir F. 
Galdikai aukojo 509. -A ^lolerių.

Programai .parapijos ; salėje 
pasibaigus, visi šauliai, taip pat 
ir programos dalyviai;’ bei ne
mažai šiaip svečįų, b.ųvj pa
kviesti į Karužų XiĮpš_ ‘‘Trakai-’ 
svetainę užkandžįanrs,. kur po
ra valandų buvo praleista jau
kioje nuotaikoje- arčiau susipa
žįstant ypačiai su is toLau ai.vo
kusiais šauliais.

Kai dėl. specialaus leidinio, tai 
patyriau, kad nuo, tu atsisakyta 
ir visa tam leidiniui skuta nhv1! 
daaga^ tilps artSEniatisiamt^ ^Liy- ; 
tuvių- Dienų”- žurnalo iiumeryyje;.'

Ir taip labai sėkmįngai praė
jo Juozo Daumantė Šąulių kuo
pos Los Angfel’es T5-kt>s meLį 
sukakties šventė — puikios or
ganizacijos ir vįeningūino -žen
kle- ' 4. •

i Bę abejo, toks dldįlis rengi
nys pareikalavo (feugeiĮn. šąu. ų 
didelio darbo ir pinigų pačių

(Nukelta į 5 Dsl.j.
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A CHRONKLi OF AMERICAN COOKING... I
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WiU COOKJN&BSIN THE YEAR EOQCH
THEPQSVBtLJTI&i SHAKEN

METHODS NAME.PROGRESSED DRAMATICALLY WIT* 
THE PASSAGE OF TIME. RESEARCHERS FOR LITTON MICROWAVE, 
COOKING. PRODUCTS PROVIDE. THESE COLORFUL GLIMPSES 
INTO THE AMERICAN- KITCHEN OF YESTERDAY AND -TODAY.

SN THE COLONIAL HOME, FOOD WAS 

« PREPARED IN THE. Fl REEL ACE.
(f SOMETIMES A "TURNSPIT DOG“WAS 

USED TO ROTATE. MEAT 0* *SP1T. 
THE DOGS.WERE TRAINED.TO. WALK.

it ON A TREADMILL WHICH 
CWAS RIGGED TO TURN 

THE SPIT.

, &JT 1N THE OLD WEST SOME OF THE 
BEST MEALS CAME OUT OF AMAGON 
... THE "CHUCK WAGON." THIS 
TRAVELING- KITCHEN OF CATTLE DRIVE 
FATIE WAS NAMED FOR ITS INVENTOR, 
CHARLES GOODNIGHT

AND COAL 
BURNING STOVES 
CAME IN-T0 USE 
/KTHET600&

OILSTOVES
resembled
LARGE
LAfTPS

& ASSUMES 
WERL SLOW TO 
GAIN ACCEPTANCE. 
LESS THAN 100 
COOKS-USED GAS 
IN 1859.

1A1G ELECTRIC. 
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uboAT com din A.T«ON microwave 
Ranges cook witu compcete 
FLEXieiUTV: ^CONVENTIONAL 
Electric heat for baking- and 
BROHNING-, (2) mk.rowave only- 
FOR THE MOST SPEED; ft) Mt CROW AVE 
SPEE5 AND CONVENTIONAL. 3HOWNING.

1) Martynas Gudelis,, geras- patriotas ir mūsų draugas, nieko 
bendro tiesiogiai su mūsųr organizacija neturį, ir mūsų Bendruo
menę vadinti “gudelius.”* yra* tik Kviklio išsigalvotas, absurde.

.2) Mes. niekada nepuolėme Jaunimo Namų, mes- juos>gerbiar 
me. Kviklio minėtas, protestas, buvo suruoštas- Jaunimo Namams 
apsaugoti! Buvo, protestuojama pries’ komunistinių, propagandinių, 
ulmų rodymą,, kuris būtų Jaunimo- Namus visai sukompromita 
vęs. Žinoma, bei kokia, sovietų propagandos kritika Kviklį kaž-- 
kodėį, labai jaudina, ir. jis. bijo- ta tema teisingai kalbėti, 

j 3). Kviklio išgalvota-nesąmonė, kad. mes tą demonstraciją, rnn- 
šeme drauge su naciais,, yra irgi niekšiškas, melas. Nacių atsira- 
idimas demonstracijoje;, greičiausiai, buvo provokacijos, aktas; Kas 
[jiems apie demonstraciją.: pranešė, mes tikrai nežinome, bet yra 
davinių, kurie roda„ kad. naciai buvo kviesti mums labai ne- 
ipalankių žmonių.

i Ta pačia proga, norime įspėti netuvisKą visuomenę, kad pa
našiai, kaip anuo meta buvo bandyta Jaunimo Centre, sovietinių 
filmų brukimas ir visuomenės (fisorientavimo akcija tebesitęsia. 
Neseniai tokie filmai buvo rodomi privačiose salėse Chicagos šiau
rėje, o dabar jau sovietų propagandistams pavyko įkelti koją į 
Marquette Parką. Gegužės pradžioje vienas sovietinis filmas lie
tuvių kalba ir lietuviška tema bus rodomas vienoje užeigoje. 
Nenorime to filmai čra reklamuoti, tad adreso neminime. Tačiau, 
gavę kvietimą to filmo žiūrėti, būkite atsargūs. Nors pats filmas 
gali būti labai nekalta pobūdžio, vis tiek tai yra sovietinių agentų 
— propagandistų bandymas įkelti koją į mūsų kolonijas.

Mes pilnai suprantame didelį, visų mūsų sentimentą pamatyti 
lietavišką filmą, bet mes turime neužmiršti, kad tas filmas siun
čiamas ne hetuvių kenčiančios tautos, bet okupanto propagan
dinės mašinos. Filmas yra sovietų cenzorių aprobuotas. Be to — 
šiandien rodys tik nekaltą, mūsų tautinį sentimentą kutenantį, 
fifimą, o po kiek lašto, kai tą priimsime, jau pradės, kišti tikrą 
propagandą, kuri g^R- būti ypač žalinga mūsų jaunimui.

į Svarbiausia gi reikia atminti, kad šitoji filmų propaganda yra 
skirta — per tautinį' sentimentą — palaužti mūsų tvirtą nusista
tymą, kad Lietuva yra okupuota, kad tauta kenčia. O jei mes pri
imsime visas ‘‘kultūrinio bendradarbiavimo” priemones mūsų tau
tinei valiai silpninti ir migdyti, sovietų propagandistams bus visai 
nesunku mūs, kaip pabirusios šluotelės stabarus, visai suskaldyti 
ir mūsų vaitą kovoti už Liėtuvos laisvę palaužti.

Brangieji tautiečiai, apsisvarstykite h* elkitės pagal savo są- 
žirt|-in su pilnu supratimu, prie ko tas viskas veda!

O i BJ^GANIZUpįĄ^BĘNDIUJą^^^. H

For your headache get 
extra strength and safetu too.

Anacin® has-extra, strength. 
More strength than any reg
ular headache tablet. And 
Anacin combines that strength 
with safety.

Eike all leading headache 
tablets, Anacin. starts, with, a; 
pain reliever recognized safe

by a panef of experts, used1 as- 
directed. ButAnacin'.gives-yoix 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablei. Gives you safety yow 
expect with.extra, strength you. 
want. Read and follow label 
directions.

Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin.

L SOME CHICAGO MOTOR'CWB1 TTPS ON

, You'Ll. RUN INTO trouble if 
r THERE'S a SUDDEN STOP WHILE 

YOU'GE FOLLOWING TOO CLOSELV.

J NaiuiENCC(fCHICAGO iLk Tuesday, Mky 8 *1573*"
į



P. KUŠNERIO SURINKTOS ŽINIOS 
APIE PABALTIJO TAUTAS

IT’S AMAZ1NGI
1

(Tęsinys)

Nepaisant atskirų moksliniu- Okeano, gyvena aisčiai 
kų pareikštų skirtingų nuomo- tii) 
nių, vis dėlto, kaip jau buvo pa- tis”. 
sakyta, jniancina gitonų ir ve- 
nedų etnoniinus pritaikyti ta m pagrįs l a Kasiodoro (V-VI a.) 
tikroms tautoms, gyvenusioms' veikalo “Historia Gothica”, deja, 
Pabaltijyje. Prie kokių mums inūsų nepasiekusia. Dėl to sun- 
vėliau žinomų tautų priskirtos ku pasakyti, ar Jordano žinia 
Ptolemėjo sąraše nurodytos tau- apie aisčius remiasi jo paties 
tos?

P. v.
psl. 285-28(5) mėgina kai ku- DauSiau kaiP Pncš

metų P. Šafarikas reziumavo 
frugundio- tezę’ kuri Pade<la išaiš’ 

kinti Tacito, Ptolemėjo ir Jor
dano prieštaravimus. P. šafari
kas tvirtino, kad “aisčiai” ne 
tautos pavadinimas, bet geogra- 

42)?Jis\Ta nuomonės, kad Pto-';finė s3vc?ka’ reiškianti “žmones 
lėmėjas “frugundionais” vadina 'gyvenančius į rytus” Tikrasis 
burgundus, kuriuos jis klaidin- tos tautos vardas heka nnims 
gai nukėlė i rvtu* nuo ju tikru-| nežinomas, nors, pagal safanką, 
jų gyvenviečių, tačiau ‘manes'^ ?aUina dn*swi tvirlmt1’ kad 
šios išvados neįtikina- labiau1 v a’s^a^ ^uv? 
patikėtini, atrodo, šafariko’ su-^,non®s' 
gretinimai ptolemėjinių pava- Į P. šafarikas 
(lininių “galindai”, “soudinoi”jzę, nuodugniai 
su galindais ir sūduviais. Ir ne ir Imgvistinę medžiagą. P. ša- 
vien dėl to, kad jie fonetiškai farikas rašė: “Sekant šiuo svar-

(Acs-
, visai taikingų žmonių gen-

Daugelis Jordano žinių buvo AM CVSTER
, (Found AT FLFFTON.Vfi)

KVIEČIA Į SUKAKTIES
minėjimą ■;

• Los Angeles lituanistinės mo- 
■ kyklos vedėjas V-. Pažiūrą ir 
1 Tėvų komitetas išteido atsišau
kimą, kuris atspausdintas- Šv. 
Kazimiero parapijos.,biuletenio

Šafarikas (1848, kn. 2. t
patyrimu, ar paimta iš Kasiodo- 
ro.

šimtą 
iš jų iššifruoti. Jis, pavyz- me,« P- S^urikas reziumavo 

“i
Ptolemėjus

rias 
džiui, tvirtina, kad 
nų” pavadinimą 
priskyrė burgundains. šiam aiš-, 
kinimui pritaria ir A. D. Ūdai-; 
covas (A. I). Vdalcov, 1946, p. 
-12). Jis yra nuomonės, kad Pto-,

lietuviu genties

CHONTALES INDiAHS OF MEYlCC?
BEAT DRUMS VMlUE TRElR CoWS ARE 
BEING MILKED1. Tvtey THINK TRE 
SOUND PLEASES THE AmMALS AND « 
INDUCES TftEM To GIVE NORE MILK1. J

FLOAf.MF-'v . .

’TRY 6^
*MCMES',’ <
THROWN AT

ĄOtoRS ARE"
FIRST EMPTIED 4
CFTHEiR CosrewTS^X
TtteM filled with 47

Which sticks better,’
Gives more- ?

REALISTIC RESULTS/

remti inūsų lietuvišką institu
ciją, kuri tiek daug gero daro 
mūsų būsimai kartai. Ypačiai 
kviečiame buv. šios mokyklos 
mokinius. Bus malonu vėl susi
tikti ir nuoširdžiai pabendrauti. 
Laukiame visų.”

Be abejo, jų balsas bus išklau
sytas. K. Petrokaitis

“Malonūs lietuviai:, šiais me- 
j tais šv. Kazimiero šeštadieninė 
Į Lituanistinė Mokykla švenčia 
Į 30 metų svarbaus darbo sukak- 
I tj. Anuo metu nedidelė lįtua- 
j nistinė mokyklėlė išaugo į rim
tą ir drausmingą švietimo tvir
tovę. šiandien joje mokosi 126 

• mokiniai ir dirba 26 mokytojai. 
I Didi pagarba priklauso ryž- 
: tingiems tėvams, mokytojams ir 
i paklusniems mokiniams, kad 
! jūs nepailstate šieštadieniais at
vykti j mokyklą.

šiai mokyklos garbingai su- 
i Kakčiai paminėti ir sukelti lėšų 
į jos išlaikymui, gegužės 19 d., 
17:30 vai. vak., Šv. Kazimiero 
(salėje yra rengiamas sukaktuvi-

mynystėje su vindaiš ir slavais, žodžiu baltas, beita ir reiškia nas, bet ne genties pavadinimas? n-g ba]įus Bus ^raži-programa, 
prisidengdami arba jiems arti- baltąją jūrą, nors aš gerai ži- Bet juk šis pavadinimas aptin-j iki vakarienė ir smagūs šo- 
miausių vindų tautos pavadini- nau, kad vieni kildina tą pava-'kainas pas Tacitą, kurio sąži-Įkjaj gro-jant Jaunimo orkestrui, 
mu, arba vokiečių geografiniu dinimą iš vokiečių žodžių balte,| ningumu neabejojo 
vardu “aestii”, t- y- žmonės, gy-!belte (balthus—juosta), o kiti kas? Tai tiesa, bet ir Tacitas ga-
veną į rytus. Iš vienos pusės, tai!— nuo slavų žodžio blato—pel- Įėjo būti suklaidintas savo Pra"j sakyti ir bilietus įsigyti prašome 

artimi, bet -ir dėl to, kad šių biu klausimu ne tiek kitų nuo- pasitvirtina tuo, kad jie žino- kė. nešėjų. Pavadinimus tautų, ku-!- ^ksto pas šiuos asmenis: V.
Vokiška šio žodžio kilmė jau rios gyveno prie Svevų (Balti- Buroka> d* Giedraitienę, V. Pa-

iškėlė aisčių te- 
išlyręs isterinę

jkiai, grojant jaunimo orkestrui, 
ir Šafari-jį—įmo au^a; 15 dol. asmeniui.

, Mokiniams 10 dol. Stalus užsi-

genčių apgyventos sritys (pagal mones, kiek savo įsitikinimu, 
Plolemėją), į pietus ir į rytus1 Įsigytų istorinių šaltinių bei abie- 
nuo Chrono upės (Priegliaus ar1 jų kalbu ) lietuvių, slavų) 
Nemune'?) sutampa su baltų tyrinėjimu, mes laikome, 
genčių galindų ir sūduvių gyven- slavų ir lietuvių tautos yra 
vietėmis X—XII a. po Kr. Bet,’sios iš vieno kamieno, 
jei Ptolemėjas galėjo suminėti 
šias, 
tis, tai kodėl jis nemini “aisčių”, 
kurie pagal Tacitą, buvo apgy
venę gana plačias pajūrio teri
torijas? Apie aisčius kalba Jor
danas, nurodydamas jų gyven
vietę už Vyslos žiočių, po vidiva- 
rų: “Ad litus autem Oceani, ūbi 
tribus faucibus fluenta Vistulae 
fluminis ebibuntur, Vidivarii re
sident, ex diversis nationibus ag
gregate po'st quos ripam Ocea
ni item Aestii tenant, pacatum 
hominum genus omnimo” (Jor- 
danis, 1861, sk- V, p. 28). 1

1 Vertimas: “Toje 
Okeano pakrantės, kur 
šakomis įteka Vysla, 
Vidivarai, susidarę iš 
tautinių grupių, o už jų, prie

Hot Springs, Ark. ALTos 
skyrius kartu su radijo valan
dėle “Leiskit į Tėvynę” Li
thuanian Broadcasting Spa ren
gia pirmąją šių metų gegužinę- /Į 
Kviečiami visi Hot Springs lie- 
tuviai ir čia atostogaujantieji- 
Gegužinė bus gegužės 12 dieną 
vaizdingame Stephens parke, ‘ 
Blakely Mt. Danį papėdėje prie 
Ouachita ežero. Pradžia 12 vai. T 
Kava bus duodama, o maistu_ 1
rūpinama dalyvaujančios mote- -Ii 
rys, tad vyrams alkti nereikės. 
Gegužinės rengėjai parūpins ir 
dvasinio pene": bus trumpa dai- ,i~; 
liojo žodžio programėlė, lietu- ■- 
viškų plokštelių muzika, bend- j 
ros dainos, spaudos stalas, kur 
galėsite nusipirkti A. Kairio pas
kutiniųjų knygų, S. Ainbrazevi- 
čienės poezijos, solistės B. Ke- 
mežaitės plokštelių ir kitų kny- . r. 
gų. Galėsite taip pot susipažin-. 
ti su žurnalu “Lietuvių Dienos” 
ir kitais, su laikraščiu “Laisvo- ... 
ji Lietuva”, “Naujienos” ir ki
tais. Smagi muzika kvies šo- - - • 
kini, o savo laime išbandvsite • 
gausioje loterijoje. Tad visi Į 
gegužinę — pavasario gamtoje ■ -t 
pabendrauti. '

mais istoriniais laikais negalėjo 
ateiti iš kažin kur, o iš kitos pu- tu<J nepagrįsta, kad patys vokie- jos) juros, Tacitas sužinojo’ iš ki-jg^g £. Prišmantiene L. Venc- 
sės — isteriniai šaltiniai aiškiai čiai tą jūrą vadino Austrmarr, tų, pats šių žemių nebuvo ap-j^u r. žemaitaiti.
patvirtina jų buvimą dabartinė-' ‘ ‘ .
je jų apgyventoje teritorijoje” 

’ (P. šafarik, 1818, t. I, kn. 2, p.
Dar priešistoriniais laikais jos 284—285).

Nurodęs prieštaraujančius ar- 
kad lietuviai atėję 

aplinkybių viena nuo kitos nu- vėlesniais laikais (mūsų eros 
tolo ir dabar į jas galima žiūrė- pradžioje) iš Pietų Europos ar
ti, kaip į dvi atskiras tautas, bet į>a Azijos, šafarikas pateikia 
kurios vis dėlto išliko viena ki- dar vieną motyvą savo teorijos 
taip pačios artimiausios visų in
doeuropiečių tautų tarpe. Todėl inų priklauso' ne tik ankstyvo- 
indc'europinių generacijų siste- sios žinios apie prūsus, sūduvius 
moję mes laikome šias dvi bro*. (sudynus) ir galindus, tautas, 
liškas tautas drauge, viena gre- kaip mes tai greit įrodysime, be 
ta kitos, pavadinę jas vin.dų ge- abejonės lietuviškas, bet ypač 
neracija. Atsiskyrimas lietuvių Baltijos jūros pavadinimas žo- 
nuo slavų įvyko, .be abejonės, džio Baltia. šiuo vardu jau Pi- 
greit po abiejų tautų persikėli- tėjo laikais (320 m. pr. Kr.) va
rno į Europą” (P- šafarik, 1848, dinosi ši jūra ir gretimas jai pu- 
t. I, kn. 2 p. 279-280. “Lietuvių;siasalis Semba ... Aš esu įsiti- 
tautos”, toliau rašo šafarikas,—įkinęs, kad tas žodis sietinas su 
“i 

dabartinėje jos teritorijoje, kai----------------------------------s-------

kilu

palyginti, negausias gen- skilo- į d vi šakas, istoriniais lai
kais dėl susidėjusių istorinių gumentus,

naudai: “Prie pastarųjų įrody-

Eystrisalt, Ostersal, Ostsee, bet 
visai ne Balt, Beit. Slavų žodžiu 
“blato” vadinami tik ežerai, ba
los, bet ne jūros, pvz-, IX a. Bla
to, Baltno — dabartinis Balaton 
ežeras, Vengrijoje, Pinskoe bla
to ir kt. Todėl aš esu įsitikinęs, 
kad jau senais laikais, laikotar
pyje nuo Pi tėjo' iki Ptolemėjo 
(320 m. pr. Kr- iki 175 m- po 
Kr.), prūsai, • latviai, lietuviai 
gyveno tose pat žemėse, kur 
juos vėliau randame” (P. šafa-

lankęs. Ar Tacitas buvo Vokie
tijoje — tai miglotas klausimas;
iš jo raštų pobūdžio galima ma- paminėjimas ir mokslų metų 
nyti, kad jie surašyti ne pagal užbaigimas įvyks birželio 3 d.

Be to, pranešame, kad oficia
lus 30 metų mokyklos sukakties

vietoje 
trimis

gyvena 
Įvairių

285).
Reikia pasakyti, kad daugu

mas šafariko tvirtinimų (išsky
rus išvadas apie vindus) galima 
paremti tyrinėjamo rajono isto
riniais šaltiniais, archeologija ir 
toponimika. P. šafarikas tvirti
no', kad žodis “aestii” yra ger- 

nu6 neatmenamų laikų gyveno; senovės prūsų, latvių ir lietuvių manų kilmės geografinis termi-

jo paties pažinimą to krašto ir 
jame gyvenusių tautų. Be lite
ratūrinių šaltinių, jis turėjo pro
gos surasti ir pasakojimus as
menų, kurie kariavo Vokietijo
je ir gyveno jos pasienyje, kai
riajame Reino krante, be to, ga
lėjo pasinaudoti archyviniais! -----
šaltiniais, kuriuos sudarė karo! 
vadų pranešimai senatui” (V. I. 
Modestov, 1886, p. 114)- Su šia 
nuomone reikia sutikti, kadangi 
Tacitas, baigdamas Svevų že
mės aprašymą, priduria: “Visa 
kita jau yra pasakiška, būtent, 1 
kad neva geluzanai ir oksidnai 
turi galvas ir veido bruožus 
žmonių, o liemenį ir sąnarius — 
žvėrių. Bet kaip neįrodytą tei
gimą, tai aš laikau abejotinu 
dalyku” (Tacitas, 1867, p. 65)-

tvarka:
10:30 vai. šv. Mišios. Gieda 
mokinių choras.
12:15 vai. Iškilmingas aktas 
salėje ir meninė programa. 

Kviečiame visus šiuose rengi
niuose gausiai dalyvauti ir pa-

sia

a

KNYGOS ANGLŲ KALBA
1. Mmhm, A K1U IN THE DARK, KtetUkiI Ir tatnm CūvtjHr

Dr. Jwcm B. K*nčiu», HISTORY OF LITHUANIA. Lietuve* Istorini 
Baotrxuka nuo pat senąją Dd pokario metą. Vidutinio formato, Iti 
paL, kainuoja H00. <

Dr. Joans B. Končlos, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
taato bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybėa ir jos kaimyną Ltoriją 
211 pal Kaina QD0. Kletala virieliaij >4.06.

Dauguma žiu knygą yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas b

ITW MU HalMW StTMl, CM«ka HL WHS

POEZIJOS VEIKALAI
Poerija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstant} sniegą liepia 

laidynui Išskleisti mažutį deimantu spindint} žiedą, apkaišo medžią šakas 
žirginiais, kaip konfetėmls ir pamažu jveda } gamtos vaizdu ir garsą ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiunse gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmą ir mlnčią 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:
1. J. Avfuiteltyf* • ValčIOnlOn*, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

2. Jurffla Balfruialtlt, ŽEMES 'PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 
Kišeninio formato, 157 psl. Kaina S2.00.

3. Butkv Jūrė, EILERA1ČIA1 IR RAITAI. 155 psL S1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VtTROJB. Eilių rinktinė. IBS 

psl. Kaina $3.00.
5. Kleopas Jursollonla, GLODI ■ LIODl. Lyrikos eilės, 105 n<]. $2.00.
8. Anatolijos Kairys, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL $2.0v.
7. Nadas Rastsnls, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 

J Išretintas lleturaltes senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
8. Hadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

"Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
0. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00
11. Stasys Sutversi, AUKOS TAURE, 5-J1 lyrikos knyga, 152 pal. S2JJ0.
12. Petrai Sasrtas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

Ual, 92 psL, $1,00.
13. Petrai Savitas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psi. $1.00
14 Euff»nl|u» Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psL, $1.00.
15. Elona Tumlonė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. EUėrašaai. 80 pat $2.50.
18. Alfonsai Tyruolli. MFTŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00
17 Jonai Valaitis, SĖNOVES LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijoj posmai.

Ift. Adomit Jittt, BOK PALAIMINTAS. Poeriji. 115 psl. S3.00.
Norėdami {atgyti Maa *r Jdtag knygas, prašome atsilankyti | Naujieną 

raktine arba ufrakytl pašto, pridedant ček| ar pinigini orderi.

. AS XX •» A JU AS V k?,

1739 80. Street. ChJearo, Ulinefa

— Maggie Thafbher labai il
gas valandas dirbo, kad galėtų 
vadovauti konservatorių parti
jai. Dabar ji planuoja sudaryti 
darbštų kabinetą.

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71 st St., Chicago, Ill.

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S, Registruotas vaistininkas

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
NAUJIENOSE GALIAI GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gummi — MINTYS IR DARBAI, 256 psL, liečiančiai 1908 

metą įvykiui. Jablonikic ir Totoraičio jaunu dienu ii iusL 
rūpiu Itm. ______.------------------------------- ------

Dr. A. J. Guuan — DANTYS, Ją priežiūra, rveikata ir jrožfa
S3.SEKletalj riršellala, vietoje $4.00 dabar tik

Minkštais viršeliais tik _________ ;_____________—
Dr. A J. Gvasan — AUKŠTA KULTŪRA — 11 AUROJ ŽMONES.

KeiionAe pe Europą įspūdžiai. Dabar tik ------- 1-------Kežionča pe Ruropą įrpūdtUl. Dabar tik ------- 1------- S2.M
Tatkna taip pat rfatukyti paifv, atalvntoa čeki arba menry erSarl pria

1789 S*. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. W5BI

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
g^būvis, privalo susipažinti su žėmiau išvardintomis knygomis, 
suminėtai knygas galima atsisakyti Naujienose.
Juonį Kapečlntkat, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiką ir gyvenimą tremtiniu stovyk
loje Vokietijoje. 273 pal., kietais drobėa viršeliais kaina 4 doL

Juozai Ktpačlnikiv IŠEIVIO DALIA Atsiminimai Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai Iliu
struota.. 300 pal Kaina 7 doL

eiKAGirrts įspūdžiai komunistų pavergto,.lietuvo-. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune. Naučakluora. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kaklas 
kalbas girdėjo ir ką lai žmonės pasakė. 96 pal. JUO. Yra taip pat 
Išversta 1 anglu kalbą.

M ZoUtnko, SATYRINES NOVElESu Genialaus nuq rašytojo 
80 satyriniu novelių. 199 puri., kaina J2.

D. Kuraitis, KELIONE ! ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agltpropo propaganda bri 
ufcaaakavlmaL Abi knygos parašytos lengvu, grašiu stiliumi.

Prri. P. Pakarirlta, KRYŽIUOČIU VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pat dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina S3. *

Vlacss žsmaltla- LIUBLINO UNIJOS SU KAKTĮ B S PA RAJ T9 J K 
M pat Kaina SUSO.

Ks Ir kiti laidiniai yra greaami
NAUJIENOSE, 1T39 S*. HALETED ST^ CHKABO, ILL

•ftHaakaa* AarBv vai«R4*Mis arBa aiaakaitf pašto Ir arMariaet 
iak] ar pMalBf pariaM*.

-.-t... J-,,,......! . - ---------------- --- ----------------------------------
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DR. K. G. BALUKAS
AKUiERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą

Jei neatsiliepia,, skambinti 374-8004

GEhUTO-URINARY SURGERY 

BNDD No. AB 3878711 
5Q2S CENTRAL AVE. 

St. Petersburg, FL 337TO. 
Tel. (813) 321-4200

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchestec Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westchester, Ik
VALANDOS:' 3—0 darbo dienomi< ir

T»l.: 562-2727 arba 562-2728

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 We*t 103rd Street 
Valandos pagal susitarimu

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
261? W 71 St. Tel. 737-514S

Tikrina akis, -Pntaiko akinius 

“contact lenses’”
VaL agai susitarimą. Uždaryta

*o;^fcr

GUDELIS ATSISVEIKINO TALALA
i *treč. i Praeitą ketvirtadienį, gegužės nimo negaudamas ir neprašyda- ------- 3 d. vakare, Mažeika-Evans šer- i mas. Jis jautė pareigą skelbti 

DR.LEONAS SEIBUTIS i meninėje Chicagos Teisininkų Amerikos lietuviams naudingas! Draugija, vadovaujama teisi- žinias. Naujienų vardu reiškiu į ninko Algirdo Budrecko, suruo-, užuojautą J. Talalo giminėms ir ‘ šė atsisveikinimą mirusiam tei- į artimiesiems.sininkui Jonui Talalui atsisvei-j Talalas mylėjo Lietuvą, jis kinti. j norėjo, kad visiems joje būtųf Pirmiausia kalbėjo draugijos galima laimingai gyventi. Uk- ; pirmininkas Alg. Budreckas, vė- mergės gimnazijoje ir vėliau liau žodį tarė dr. Kazys Šid- universitete jis susižavėjo sočia; lauskas,Amerikos Socialistų Demokratų

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet,

ir

i okupaciją liečiančius dokumen- PASTABOS Iš TOLO tus. Dalis jų buvo spausdintai ..4| ,, _ .._r „ j . (Atkelta is 2 psl.)Naujenose. Knyga sudaryta( chronologine tvarka. Iš viso bu- kaulių suaukotų. Nesi :nu papei- | vo daug’au 600 puslapių. Ame- gos gilintis į to renginio organikos Lietuvių Taryba buvo pr? , n zacines smulkmenas, nes tai žadėjusi knygą išleisti. Talalas bus pareiga kuopos vadovybės jau skaitė paskutines korektū-1 paskelbti kas ir kur prisidėjo ir ras, derino tekstą ir prižiūrėjo j kas ir ką darė ar davė. Bei vie- knveos baigimo darbą.Talalas nes’tenkioo vien so- v;et;ne okupacija. Jis turėjo labai daug medžiagos apie vokie- Karužai, kuris savo pareigą at- č u okupaciją ir nacių savavalę su šaulišku ryžtu ir ištver- Lietuvoje. Jis dirbo prie antros knygos. Ji jau buvo-suplanuota} ir pradėta versti. Vienus doku-’ ....mentus j’s pats išvertė, o apie į k tu dokumentų vertimą jis ta- “Naujienų” balandžio 20 d- rėsi su vokiečių kalbą gerai ži- laidoje tilpusiose mano pasta- nančia's lietuviais.Talalas buvo kovotojas už' . , , , , ,L-etuvos laisvę ir nepriklauso-' re”Sia“?-,to 1‘!ub°- ba “ ” J™ mybę. Jis glaudžiai bendradar-1 *lb°™’1 korektūros klaida, būdavo su “Krivulę", kurioje bu- kad balius įvyks gegužės vo didokas skaičius jo pažįstamų. Krivūlė buvo pasižadėjusi į prisidėti prie jo knygų spaus- } dinimo.j Talalas negalėjo suprasti trem- ! tinių kurie, pabėgę nuo okupantų. ir pasiekę: laisvus Vaka-
i rus, ieškojo ryšių ii? -stengėsi su jais bendradarbiauti ne tik “kul-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

6fi». M>fj 774-2S30 
Rulderdlo, tal^ 44S-SS45

GYDYTOJAS IR ^HRURGAS
ALTos pirmininkas,

Sandra praktika,.spės. MOTERŲ Hpce. Sąjungos pirmininkas Mykolas ’Pranevičius, Naujienų redaktorius M. Gudelis ir ilgametis policijos tarnautojas A. Reivytis, buvęs lektoriaus Talalo moki-
Ofisw 26» WEST SPth SERGĖT 

T»I. PR 4-1223 
OFISO- VAI*: pirm., antrad., tračiert 
ir penkt.. 2-4 ir 6-8 vąL vak. Sfežtadie- 
riaia 2.-4 vaL popiet ir kitu laiku}.uuv^& j-<uaxv mvrk

oagaL susitarimą, },n^s’-------------------- — ---- Talalą Į Lietuvių Tautines ka- 
P ŠTLEIKI& O P pines palydėjo apie 50 automo- --------------•- - • biliu karavanas.

OBTHOPEDaa-PROTEZISTAS ti‘- 1 u-l tr
jįj, AparaiaL - Protezai L Pne kaP° Pasimelde kan- ' •Zakarauskas,, .a, vėliau apie J.50 palydovų sugiedojo Lietuvos himną.. Nuleidus karstą, visi at? vykusieji buvo paprašyti į Račiūno restoraną užkandžių.Visus Talalo palikimo reikalus tvarko inž. Vintartas.Redaktorius Gudelis tarė šiuos 'žodžius:— Gerbiamieji giminės, arti- mieli ir velionies bendros kovos draugai! Be jau minėto- darbo Amerikos. Lietuvių Taryboje ir Socialistų Demokratų. Sąjungoje, teisininkas Jonas Talalas-bu- i vo ilgametis. Naujienų bendra?

dažai. Speciali pagalba tojomw 
f Arch Supports) ir W

215IĮ West 63nd Sh, Chicago. IH. 60629 
Telaf.; PRospect 1-5014

. 1 ———-
PERKRJUJSTfMAh

MOVING
■ Leidimai’ — Pilna apdraudė 

ŽEMA. KAINA 
R. ŠERĖNAS

... Tel. WA 5-8063

MOVING
- Apdraustas perkraustymas 

iš Jtairiv atstumų. 
AN’ANAfr VILIMAS-

Tel. 376-1882 arba 376-599fr darbis. Kol ALTos centras buvo Į ’ r . .. m , , ■ i • Amerikoje tuojauKTonnOnncO tlPkviAna-’ _ _ _

i na galiu pastebėti, kad didžiau, 
šia darbo ir atsako'mybės našta 
atiteko kuopos pirmininkui K.

me.

bose, kuriose paminėjau apie 
naują Radijo Klube' valdybą ir

19 it Tai. klaida. Balius įvyks j ne 19 d. bet gegužės 12 (dvyliktą)- d. jjarapijos salėje, Los Angeles.
— Kongreso atstovas Crane, kandidatas prezidento pareigoms, atleido visus komiteto narius, nes jie. nenorėję ieškoti.tūrinėje”, bet ir politinėje sri-' pinigų rinkiminpi kampanijai.tyje. . j,’’.Netekę Talalo, netekome griežto, ryžtingo ir atkaklaus kovo- tojo ne tik prieš sovietų, bet ir , u ----prieš nacių okupaciją, netekome žimai Indonezijos van-aiškaus politinio veikėjo, kuris denyse. mokėjo skirti ir paarti lietuvių tautos priešą ir kvietė kovon prieš ji. Netekome, didėlio kovotojo už Lietuvos „laisvę ir lietuvių gerovę. Jo darbus turime. priminti jaunesniesiems.

Į ' ■' — Specialistai tvirtina, kad prez. Carteris leidžia naftos

—Žemės drebėjimai dažniausiai vyksta Karibų vandenyse, o stipriausi ugnikalnių prasiver-
— Filipiniečiai tvirtina, kad? Indonezijos salose paskutiniais 3 metais žuvo 100;000 tremtinių, bėgusių nuo komunistų.

SOPHIE BARČUS
RADIJO IEIMOS VALANDOS
Viso,- programos. Iš WOPA

* Naujienose, Talalas kiekvieną dieną ateidavo į Naujienas dirbti Amerikos Lietuvių- Taryboje. Pradžioje jis- padėjo dr. Pijui| Grigaičiui tvarkyti ALTos Cent- ! ro reikalus, o vėliau tapo viso
Lietuviu ka'ba: kasdien nuo pir

madienio. iki- penktadienio 3:00 
—3:30 vaL. popiet; SėStediemais 
ir sekmadieniai* nuo 8:30 iki 8:90

V»d«|a Aldan* Deukus

Ttltf.: H E mice ir 4-2411

ALTbs Centro reikalų vedėju.’ ’Jis- tvarkė ALTos reikalus Nau- į ! j ienų namuose, juos tvarkė- Don; ’ Varnas, patalpose, o vėliau, buvo ALTos valdybos narys.Visą laiką Jonas Talalasi rašinėjo Naujienoms, jokio atlygi-

j listinėmis idėjomis, tapo socią- I listu, o kai- vidaus reikalų mi- nisteris Vladas Požėla pakvietė stoti valstybės tarnybon, tai Talalas, bestudijuodamas teisę,} bendrovėms labai lengvai kelti stojo dirbti vidaus reikalų mi- kainas.nisterijoje. Baigęs teisių fakul-f ----- —------ --tetą, įstojo į magistratūrą. Buvo : — Balandžio mėnesį. daugelis Aukštadvario, Onuškio ir Tra- ;ištrauka savo-santaupas namams kų prokuroru, o kai Vilnius bu- 'pirkti ir taisyti.vo prijungtas prie Lietuvos, tai;1 . • • _ ■.Talalas buvo paskirtas Vilniaus apygardos prokuroru.-Tas pareigas ėjo visą karo metą ir vokiečių okupacijos laikotarpiu.Vokiečiams pradėjus, siaurinti lietuvių, teises ir taikyti vokiškus karo meto įstatymus, tuomet J. Talalas- patarė Vilniaus, apygardos prokurorams ir teisėjams prisilaikyti Lietuvos įsta-j tymų,, kur tik. buvo galima, juos taikyti. Tokias instrukcijas skelbė iki artėjančios rusų okupacijos, Kartu su. dauguma lietuvių teisininkų, Talalas pasitraukė į Vakarus ir gyveno sunkų ’tremtinio, gyvenimą su žmona, ii Įsijungė į’ .Amerikos Lietuvių Tarybos dar- ' bą, buvo jos valdyboje ir padėjo'1 Kongreso atstovui Kerstenur surinkti Lietuvos okupaciją Keičiančią medžiagą. Kongresas tuo reikalu išleido dvi dokumentines knygas, kurias naudoja dau- i gel's d’plomatų ir kitų valstybės atstovų.i Talalas buvo kovotojas. Jis' visą laiką rinko' pirmąją Sovietų

— Balandžio mėnesį. daugelis
Našliu, našliukiy- ir pavienių- asme

ny klubas š.m. gegužės mėn. 11 dieną 
7 vai. vakaro šaukia- narių susirinki
mą, kuris įvyks Vyčių salėje,. 2455 W. 
47 gat., Chicago j e-. Nariai kviečiami 
gausiai atsilankyti ir aptarti svarbius 
klubo reikalus. Po susirinkimo —

1 vaišės. V. Cinką

Gyv. Marquette Parko apylinkėj, Chicago,I1L.
Mire 1979 m. gegužės 7 d.» 5:00 vaL ryto- sulaukęs- 86 metų, am-] 

ziaus Gimęs Lietuvoje, Tauragės apskr., Gaurės perap.
Amerikoje išgyveno; 29 metus,-

p Paliko nuliūdę: žmona. Petronėlė, sūnus- Juozas^ marti Nijolė, 3 
[dukterys - Pranciška Lapačinskas, žentas. Viktoras, Stase Valotkienė, 
Ir Morta Duquette, žentas Kazimieras, 8 anūkai,. 6 proanūkai, brolis] 
teisin. • Kazimieras su šeima; gyv Venecueloje, ir kiti giminės, draugai] 
bei pažįstami, Amerikoje ir Lietuvoje. j

Priklausė BALFui, Lietuvių. Bendruomenei; Marquette Parko.' Lie-1 
tuvių Namų Savininkų ir Saulių organizacijoms.

b Antradienį Q-* vaL vak. kūnas bus; pašarvotu LackdLackauūuz ko-| 
plačioje, 2424 W. 69“ SL Gėlių prašoma nesiųsti.

Keuvirtadienį, gegužes. 10 dieną &00'vaL ryt») bus-lydimas iš ko-| 
plyčios į šv. M. ‘Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldųt bus^ kilojamai Kazimiero^ EiėtVvių’ kapinėse:

Visi a. a. Vinco Nausėdos giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai’ 
[kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti* jam paskutinį’ patarnavimą^ 
į r atsisveikinimą. .

Nuliūdę lieka:
žmona, sūnus, dukterys^ brolis, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponą^ C< Lack ir Sūnūs-
Tek 7^1213.

.’III IlilUlIlIlIllIlIlIlIinilllilIlIlIKIIUIIIIIIIIIIIIIIIHilIHIlimilUIIHIIIIIIIIin iUIIUi llllllilHUlilUlUIIUIIIilKIIIIIIIlHHIHHKlHIHIH^
So. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, ILL. 60629

‘Lietuvos Aidai

ENERGY 
WISE

..KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programoi ved«|a

Kasdien, nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak. 
šeštadieniais 7—8 vaL vak. 

Visos laidos iŠ WOPA stoties, 
banga 1490 AM.

St. Petersburg, Fla., 5:30 vaL p.p< 
iš WTtS- stoties 1110—AM banga.

2646, W. 71*t Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778--5374
Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

KVIEČIAME J KAIRI0-BIEL1NI0 PAMINKLOATIDARYMO IŠKILMES

— Jai žinota, asmenis, kurie 
galėtu užsisakyti Nanjienas» >ra- 
iome atrių jti. jų adresus. Mes 
jiems siusime NaujJmms sa-

Prof. Stepono Kairio ir Kipro Bielinio paminklai bus 
atidengti Lietuvių Tautinėse kapinėse per Memorial Day, 
t.y. sekmadienį, gegužės mėn. 27 cL, 1 vai. popiet. Tą pačią 
dieną 4 va!, popiet Jaunimo Centre įvyks minėjimas sir me
nine programa ir vakariene. Meninę programą išpildys mu
zikas Darius Lapinskas ir aktoriai Laima Lapinskienė ir 
Jonas Kelečius. v-

Stalus vakarienei galima užsisakyti sekančiais telefo
nais: 776-0174, 246-2775, 434-4980.

Visuomenė kviečiama dalyvauti, ir pagerbti šiuos di
džiuosius lietuvius kovotojus už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę.

Komitetas Kairio-Biefini© Paminklui Statyti
Don t ba a 8<xn Losari

fiiiiiiiiiiiHiniiiiiiiiinFinmiiniiiinifimi’ioBniiiiHHniooiiiiiiiiiiiiiiiHiniininiiMmiiwimi'iiHiiHiiiHiiniiiiiinfHiiiiiiiii

"Saulė ir skydu yra Viešpats, malonę ir garbę |f» suteikia. Vieš
pats neatsako gera tiems, kurio elgiasi nekaltai*. — Psalmė 84:11. 
Mūsų tekstas suteikia daug paguodos Davido klasei. Dievo mylimie

siems, pateptiesiems, Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra 
savi-; ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
nu*. viso, kas galėtų juos sužeisti. Visa turi išvien veikti naudai tų, kurie 
jį myli ir yra jo pašaukti, kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimin
tus užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes galime žiūrėti j ateiti, pilnai ti
kėdami. kad turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pasišventusiems ir ištikimiems Jėzaus 
Kristaus pasekėjams.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika L' Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845SOUTH WESTERN JNE.

Tpys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tei. 737-8600
TeL 737-8601

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽLAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
r .

Clucagos

Lietuviu r
Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

L AMSULANSO 

PATARNAVIMAS

į TURIME 

KOPLYČIAS
Į VISOSE MIESTO
t DALYSE.PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-3401BUTKUS - VASAIHS
1446 So. 50th Avė.. Cicero, Ill. TeL: Olympic 2-1003PETRAS BIELIŪNAS
4343 So. CALIFORNIA AVE. Tel: LAfayette 3-35TJGEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel: YArds 7-1138.1133STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. 974-4410P. .1. RIDIKAS
3354. So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

s — NAUJIENOS, CHICAGO 8,-ILL. Tuesday, 1979
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Visięmsbūtų buvę daug jdonjiau, jei jis būtų paka
kęs kodėl ir kaip nedidelė jaunesnių karininkų grupe
lė nutarė .nuversti demokratišką! išrinktą Lietuvos vy- 
riusybę. Visiems būtų įdomu patirti, kaip Voldemaras, 
turėdamas tokią garsią grupę vyresnių ir jaunesnių 
leitenantų, taip lengvai buvo nuverstas iš vyriau
sybės. ,

Visus šiuos reikalus L. Virbickas, jeigu sklerozė 
dar nespaudžia, turėtų geriau žinoti, negu pašali
niai žmonės. Nuoširdus papasakojimas tiktų ne tik se
nam kariui, bet ir jaunimui. Yra visa eilė problemų, ku. 
rias p. Virbickas galėtų išaiškinti ir lietuvius tiksliai 
informuoti. Tos problemos kilo netolimoje praeityje, 
anglų spaudoje, bet jos kyla ir šiandien. Tikslios žinias 
.ir teisingas įvykių nušvietimas būtų naudingas ne tik 
vyresnio amžiaus lietuviams, bet ir jaunimui.

Jeigu jis apie savo praeitį nenori kalbėti; jegu jis 
randa ramumą mintyje, kad ir kitose valstybėse jauni 
kariai ruošė perversmus, tai galėtų bent pasakyti, ką 1 
tie pervėrsmai davė kitoms tautoms, ir ką perversmai! 
davė lietuvių tautai, kaip nelaimės metu priešų atsi- MHCAS ŽILE4KIS Chicagos akvariumas (Akvarelė)

A

Senam kariui nedera koliotis
4
Leonas Virbickas, politikuoti pradėjęs jaunas 

rys, sugadino savo karjerą. Jeigu būtų pasišventęs 
ro ir krašto apsaugos reikalams, tai pavergta tauta būtų 
girdėjusi apie organizacinius gabumus ir atliktus dar
bus Kiti jo amžiaus kariai tapo pulkų vadais ir net ge- 
nenerolais, tuo tarpu Virbickas vos pasiekė majoro laip
snį. Apie jo karo veiksmus plačiau nekalbame.

Apie politiką Virbicko nuomonė buvo dar silpnes
nė. Jis nesuprato šių dienų lietuviškos ir tarptautinės 
politikos. Politiniu savo vadu jis pasirinko istorijos 
profesorių, apie šių dienų politiką neturėjusį rimtesnės

spyrė Šiauliuose veikusieji j’auni aviacijos kariai. Už- 
nuoširdų aprašymą visi lietuva jam būtų dėkingi.

Išsikoliojimas apramina
miu tonu, nuoširdžiai pasisa- savo užnugarį, bet reprezentuo- 

=== Išsikoliojimas apramina moteris. Išsikoliojimas kant dėl savo nesėkmių, neveng- ja Lietuvos valstybės tęstinumą 
padeda vaikams, bet suaugę vyrai nesikolioja. Tuo tar-l priekaištų savai ir tautos valią atgauti nepri-

j pu senam kariui visai nedera koliotis.
ka- 
ka- V. KAROSASFRONTO BIČIULIŲ POPIETĖ(KOMENTARAI)Prieš pradedant rašyti šia te-| ištroškę garbės' ar valdžios, ma, norėčiau pareikšti padėkąi ne vien savo, bet drįsčiau sakyti, daugelio' skaitytojų vardu. Dėkoju A. Pleškini, už jo Aušros Zerr paskaitos analizę, pa-

> ar ’priešo infiltruoti agentai. Tokioje nuotaikoje ir tokiais argumentais popiečio dalyviai plačiai ir nuoširdžiai state klausimus ir komentavo paskaitoje
nuomonės. Tam vadui buvo svetimi didieji demok- rašyU dalykiškai, • kultūringai įskeltas problemas, 
rati jos ir laisvės principai, jis nepajėgė platesnę lietu-j ir net džentelmeniškai gražiosios 
vių masę patraukti savo pusėn. Išvykus jam į vžsienįĮ^-g^jĮ^^^^ kandumo ar iro- 
“valstybės reikalais” dvi seserys suorganizavo "perver-’ 
smą”, palikdamos, vadą be jokio užnugario.

Virbickas apie seserų perversmą nieko negirdėjo.
0 jeigu ir būtų girdėjęs, tai nieko nebūtų padaręs. GeG- 
riausia jam būtų buvę tylėti, kaip ir tylėjo 50 metų. Jis 
kvietė savo draugus “atgimti”, bet nepavyko.

Ponas Virbickas, nepasiekęs naujame užsimojime, 
ryžosi sukritikuoti 2.. Naujiku redaktorių.-Tai --nėra 
toks jau sunkus dalykas. Reikia paimti redaktoriaus 
poziciją bet kuriuo svarbesniu mūsų visuomeninio gy-

nijos-A- Pleškys papunkčiai išaiškino ALTos žeminimo beprasmiškumą, kurią sugriovus —sugriūtų visa Veiksnių struktūra.. Ką tai panašaus turėsiu parašyti apie Lietuvių f r elito bičiulių surengtą popietę, įvykusią Jart- nimisėCentre, balandžio 21 d.Nenorėčiau veltis į jokias diskusijas su frontininkais, bet kadangi jie pretenduoja į tautos

vadovybei- Reikalauta pašalinti klausomybę ir laisvę. Vien i visus fanatikus ir peštukus (ta- • me skaičiuje ir savus), kurie J kliudo visų veiksnių darnai. Ne- ! truko pasimistinių pasisakymųir desperatiškai ieškota išeities. Dingo ankstyvesnis tikrumas savo neklaidingumu ir pasitikėjimas savo jėgc'mis. Gal taikliausiai nusakė nuotaikas ir padėtį vienas iš dalyvių: “Mes jaui dvidešimt penkeri metai kalbame tą patį ir nuo mūsų kalbų niekas. nesikeięia”. ;
K •’ ■ ■* i

ALGIO RAULINAIČIO ? 
PASKAITAPopietėje turėjo su paskaitomis dalyvauta. A. Damušis, A. Sabalis ir A. Raulinaitis. Dėl įvairių priežasčių pirmieji du prelegentai neatvyko ir tik vie-:nas’ A Raulinaitis, atvykęs iš 'Los Angeles, skaitė paskaitą teima: “Mūsų veiksnių konsolida-’j cijos galimybės”.

P

dėlne

venimo klausimu, nurodyti redaktoriaus panaudotus jr jų įsitikinimu sudaro lie
faktus ir padaryti logiškas išvadas.

> Bet p. Virbickas nenaudoja paties lengviausio ir 
įtikinančio kelio. Vietoje visiems politikams priimto

tuvių tautos smegenų trestą, kuriame yra analizuojamos, svars- ; tomos ir sprendžiamos aktua- ' ’ “titeoretiniai sprendimai perduodami Bendruomenei ir visiems veiksniams vykdymui.Frontininkai neabejoja savo
kelio, p. Virbickas pradeda koliotis. Jam, matyti, Į galvą 1103 problemos, kūnų paruoš'
neateina minti, kad kolojimais niekas nieko neat
siekia.

Iš viso, inteligetas žino, kad koliojimais nieko ne
pasieksi. Pasikolioja tiktai gatvėje išsibarusios mote-i sprendimų moksliškumu ir ne- 
rėlės. Viršila būdavo iškolioja eilinį pareivį, jeigu klaidingumu, bet, kaip paaiške- 
jis įsakymo nesuprato, bet pokarinėje kariuomenėje ir 
seržantams patariama nesikolioti. Tuo tarpu aukštes
nio laipsnio ir vyresnio amžiaus kariams niekad nede
rėjo koliotis. Jo koliojimai parodo, kad- jis rimtais ar- 
gumetais nemoka operuoti.

jo ir šioje popietėje, jiems tiesiog nesuprantoma, kaip veiksniai ir plačioji išeivija drįsta prieštarauti jų intelektualiai paruoštiems sprendimams. Nebent tai būtų piktos valios lietuviai,

Pirmą sykį dalyvavau Lietuvių fronto bičiulių visuotiname suvažiavime prieš penkerius metus, kuriam- pašvenčiau išsamius komentarus. Dabar, antru kartu įkėliau koją į frontininkų suruc'štą popietę. Koks didelis, skirtumas. Anuomet kalbėta išdidžiu tonu, nevengiant karin-; gos retorikos ir mitinginių ora-j cijų, kuriomisįn.orėta pavergti; suvažiavimo protus ir jų pagal-j ■ Paskaita: skaityta labai ramiu ba sumobilizuoji' visos išeivijos tonu, išlengvo dėstant mintis, jėgas rezistencinei kdvai prieš faktus ir argumentus, kartais j veiksmingumo sumetimais okupantą, pavergėją ir kruviną-'paikinimui nutčlstant nuo veiksniai turėtų sudaryti bend- jį komunizmą. j teksto. Kalbėdamas apie veiks- rus organus, pirmon eilėn ben-Anuomet, jų galvojime neki- niy konsolidaciją, paskaitinin-Į drą Infdrmarijos centrą, kuris lo mažiausių abejonių dėl jų pa-’kas net nerado reikalo aiškinti, i žymiai geriau galėtų atlikti lie-

veiksnių veiklos koordinavimo.Aptaręs vykstančius nesklandumus, rivalizacijas dėl pirmavimo ir pasireiškusius skilimus pačiuose veiksniuose, prelegentas neprarado optimizmo, ir tiki, kad su naujų kartų įsijungimu į politinį darbų bus įnešta daugiau tolerancijos, kas pašalins esamus nesklandumus.Vėliau, prelegentas atsakydamas į paklausimus, kuriuose daugiausia buvo akcentuojami nesutarimai tarp ALTos ir Bendruomenės, tvirtino kad nežiūrint visų susidarusių sunkumų ir net priešiškumų, visi lietuviai siekia to paties tikslo — Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir laisvės Lietuvai jŠis

to VLIKas turi išlikti kaip priklausc'mas organas-ALTa, atlikusi pradžioje bai didelius darbus, užsitarnavo visos tautos didžią pagarbą, bet su laiku paseno ir išseko, bet vis tiek turi ir toliau išlikti nepriklausomu organu, nes turi didelį pasitikėjimą Amerikos valdžios ir visuomenės sferose.Didžiausi veiKiumą parodė Bendruomenė, bet ji neturėtų paglemžti rišo darbo savo žinion. Reikėtų eiti prie darbj pasidalinimo ir nekartoj imo kitų veiksnių atliekamų darbų, siekti sutarimo rengiant šventes, dvasinis ir idėjinis visų veiksnių minėjimus, protestų ‘ žygius ir nusistatymas, kaip ir visų lietu- aukų rinkimą, kaip tai yra pa- vių, išskyrus parsidavusius oku- siekta Los Angeles. > [pantui, anksčiau ar vėliau ap-Atitrūkęs kiek nuo teksto, jungs visas jėgas tam pačiam prelegentas paaiškint, kad jis(tikslui sutartinėje veiksnių skirtingai supranta veiksnių; veikloje, konsolidacijos prasmę. Nereikia siekti visų veiksnių suliedi-

ŽEMAIČIŲ DAUA— Kodėl didžiausia pilių (piliakalnių) dalis sukoncentruota Žemaičiuose?— Piliakalnių dėka žemaičiai išlaikė gyvą Lietuvių Tautą. (Iš vysk. Valančiaus Raštų)
PILYS
(Tęsinys)

14) Pilelė Nemakščių parapijoje, ties- 
upeliu Balčia, arti sodos, vadinamos Pabalčiu. 
Pilis jau ariama, todėl pragaiš ilgainiui.

15) Pilkalnis Nemakščių parapijoj, ties 
upe šešuvis, pas dvarelį, vadinamą Vidukle.

16) Pilis Varnių parapijoje, ties ežeru 
Lūkstu, netoli nuo Gelžyčių sodos.

17) Pilis tarp Plungės ir Beržoro, ties upe 
Babrungu, netoli nuo sodos, vadinamos Užupiais.

18) Gandinga, pilis ties upe Babrungu, 
Plungės parapijoj, netoli nuo sodos, vadinamos 
Prūsaliais.

19) Pilis Plungėj ties kapais, pas upę Bab
rungą, Kalną tą jau aria žmonės.

20) Pilis Kalvarijos miestely, šiandien va
dinama švento Jono kalnu.

<21 j T^verų kalnas ties keliu, vedančiu iŠ 
U vėrų į Van: is. Kalnas arba pilis, apaugusi jau 
medžiais, išiaikl daug kapų, rodančių; jogei čia 
buvo karai.

Norint .šį veiksnių konsolida-. , . .. . ei jos procesą paskubinti,, ręįkia^-.mmo, bet jų kooperavtmo visuo- ipsiguįdHeįildįtrybį nelSin-*" « darbuose. Tik taupumo ir ti dėmesio j demagogų išsišoki.[mus, parodyti daugiau tolerancijos kitų ideologijų lietuviams ir bendrai siekti geros valios vienų su kitais.Maždaug tokiomis mintimis Algis Raulinaitis užbaigė savo paskaitą ir atsakydamas į paklausimus, tarp kitko paminėjo, kad reorganizuojant VLIKą rei- ;kėtų pašalinti Maž. Lietuvos ir Į Vilniaus krašto atstovus, nes ir kitos regionalės vietovės kaip Žemaitija, Suvalkija turėtų teisę siųsti savo atstovus į VLIKą.(Bus daugiau)

tuviškos informacijos Ir propa-sirinkto kovos metodo teisėtu- kodėl tokia kondidacija iš viso mo. Netgi balso tonacijoje, ypa- reikalinga, kas tuomi bus pačiai pabrėžiant žodį “rezistenci- siekta, tarytum tai būtų savai- ja”- tarta su trimis r, jutosi ab- miai suprantomas reikalas, soliutus tikrumas pergelės ir savo idėjų laimėjimu. Taip pa- Raulinaitis turėjo mintyje tris prastai kalba ir veikia gilaus pagrindinius veiksnius: VLIKą, įsitikinimo žmones, arba, prara- Bendruomenę ir ALTą, bet pa- dę realybės pojūtį, fanatakiai. Lika nuošalyje, visai nepaminė-Mano didelei nuostabai, sė- jęs, Diplomatinę Tarnybą. Pa- dint, klausant ir stebint viską iš gal prelegento apibūdinimą, šalies, šioje fronto' bičiulių po- nors VLIKe buvę ir esą nesklan- pietėje dominavo akademinio durnų ir jį sudarančios partijos pobūdžio nuotaika. Kalbėta ra- ir sąjūdžiai sensta ir praranda vo skelbta, ar einama prie

Kalbant apie konsolidaciją Vienok, tolimesniame paskaitos tekste, Raulinaitis, nupasakodamas Informacijos centro^ sudarymo reikšmę, pažymėjo, kad tai būtų pirmas žingsnis veiksnių konsolidacijos linkme. Tokiu būdu liko neaišku, ar frontininkai (jei Raulinaitis kalba jų vardu) atsisakė nuo pajungimo visų veiksnių PLB vadovybėje, kaip tai anksčiau bu-‘ — Sekmadienį, geg. 27 d., Lietuvių Tautinėse kapinėse bus Kapų Puošimo dienas iškilmės,
22) Pilies kalnas dešinėj Ventos upės pu

sėje, pas patį Papilės miestelį. Tas kalnas vos ne 
visai jau yra vandens išardytas, po juo gali kiek
vienas surinkti kiek tinkamas varlakaušių ir jū
ros sraigių, nors tas miestelis yra atsčiai nuo 
jūros per dvidešimt mylių.

23) Pilies kalnas kairėj Ventos upės pu
sėj, šiandien apverstas į Papilės parapijos ka
pus, nes yra pas tą miestelį.

24) S a 1 d u v ė s kalnas, netoli nuo Šiaulių 
miesto, ant kurio gyvena daugel kirminų.

25) Pilkalnis ties upeliu Eržvilku, pas 
Eržvilko miestelį.

26) P i 1 i s Kurtuvėnų parapijoj; ant jos
pirma buvo katalikų bažnytėlė pastatyta, šian
dien apversta į kapus. '

27) Pilis pas Jurbarko parapijos kapus.
28) Pilis Kvėdarnos parapijoj upės Jūros 

kairėj pusėj. Ant to kalno ligšiolei randa žmonės 
didžių žiedų, į kuriuos gali tris pirštus įkišti, to-, 
dėl ir vadina milžinų žiedais.

29) Pilis netoli nuo Baisogalos miestelio, 
pelkėj išpilta, vadinasi dar senaisiais kapais.

30) O n k a i m i s ties upe Dubysa Betyga
los parapijoj. Pilis tankiai minima senų dienų 

.raštuose.
31) G ę d i m i ū ę kalpas Veliuonos mieste. 

! įy, supiltas esąs ant didžiojo kunigaikščio Gedi
mino kapo.

32) Upytės pilis, išpilta baloj.
33) Pilis Kramėlavos parapioj, ties Ne

ries upe, pas Kleboniškių sodžių, iš dešinės Ne
ries pusės.

34) Pilies kainas apverstas į Kupiškio pa
rapijos kapines, nes yra arti Kupiškio miestelio.

35) Pilies kalnas arti Lietuvos miestelio, 
Papiliu vadinamo.

— 36) Aukmeris, Vilkmergės miesto 
pilis, vos ne visai sugriuvusi. Ilgainiui nebeteks 
jos.

37) Pilies kalnas netoli nuo Šėtos mieste
lio, ties Stagių sodžium.

38) P i 1 i e s kalnas Užpalių parapijoj pas 
sodžių, vadinamą šeiminiškiais.

39) Piliakalnis Sudeikių parapijoj ties 
Ruklių sodžium. „Ligšiol žmonės tebepasakoja 
ant kalno senovėj aukas deginę.

40) Piliakalnis Sudeikių parapijoj pas 
Nolanų sodžių.

41) Pilis ties Veteikių sodžium, netoli nuo 
Pakalnių bažnyčios.

42) Utenos pilis, supilta didžiam kuni
gaikščiui Uieniui liepiant

43) B r a s 1 o v o plis tarp dviejų ežerų, su
pilta vokiečių ir maskolių, sugautų kare.
novėj didžiojo Lietuvos kunigaikščio sostinė.

44) Kernavės pilis ties Neries upe. Se
novėje didžiojo Lietuvos kunigaikščio sostinė.

45) Viniaus pilis Vilniuje, paskiau di
džiojo Lietuvos kunigaikščio ir karaliaus so
stinė. . '

46) V e t s p i 1 ė, Semigalijoj, ties, upe Daug- 
va, netoli nuo Kapilavo miestelio.

į47) P i 11 i n ė, Kuršo miestas, ties kuriuo 
yra ir kalnas.

48) Ventspilė, Kurso miestas pajūryje, 
vadinamas šiandien Vindava.

49) O ž p u t i s, Kuršo miestas, vadinamas 
Azenpotu. Tame yra kalnas, ant kurio buvo pas

akiau bernardinų vienuolynas.
50) V e s t p i 1 ė, tarp dviejų kalnų, pas AL 

tenburgo miestelį.
61) Į p i 11 i s Laukžemio parapijoje.
52) Pilis, netoli nuo Viešvėnų, į kapus 

apversta.
i 53) Pilkalnis Prūsuose, nepertoli nuo 

Gumbinės.
54) Pili es kalnas Laukuvos parapijoje, 

ties upeliu pas Treigų sodą.
55) šventkalnis Laukuvos parapijoje, 

pas Bilionių sodą.
56) Dievyčio kalnas Laukuvos parapi

joje, pas ežerėlį Dievytį.
57) Pilis pas ežerą ,kur yra ir dvarelis 

Paežerys.
58) Pilis Šiluvos parapijoje pas Pašakar- 

nio dvarą. Yra greta du kalnai.
x (Bus daugiau)
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— Loa Angele> lietuvių radi-^- 
jo valandėlėj balius įvyks gegu
žės- T2 7:30 vai; Vak. parapi
jos salėje; Bus graži programa, 
vakarienė ir šokiai.

iii.- "•. 1 uHiiuHHĮ Smaiufi? ujjuiu "u*“* ouiniiiill ^HHitHIlW Will

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
® Nuo 1£’75 m. amerikiečiai psichologų tvirtina, kad pura- 

turi teisę laikyti aukso lydinius, vinie' garsus-sukelia didesnių 
Vi- kraujo indų vibracija krūtinės 

srityje ir tai nė visada išreiškia 
visišką katės pasitenkinimą ir 
atsipalaidavimą nuo Įtampos, 
nors toki vaizdą sudaro.

O Iki šiol ant Amerikos pini- ---------
gų buvo tik vienos moters — sutvirtintų kempinių: Dobbie, 

atvaizdas. Ne- Scotch-Brite Scrim ’n Sponge ir 
Whiz-Avay Cleance. Scrunge 
pardundama po 72 centus už

vadinamus aukso buljonu, 
stems atrodė, kad investavimas 
j auksą yra pelų i ng; ausi as- Ta
čiau taip' nėra. Atmetus adpran- 
dos bei laikymo seifuose išlai
das, jis neša tik apie 5,5% me
tinio pelno, nežiūrint į padanges 
iškilusios aukso kainos. Aukštos 
aukso ir jo išdirbinių kainos at
viliojo pasipelnyti nesąžiningus 
auksinių dirbinių gamintojus ir 
pardavėjus. Jewelers and Silver
smiths of America įspėjo pirkė
jus, kad perkant auksą ir auk
sinius daiktus ypatingai reikia 
būti atsargiems. Daugeliu at
vejų jų parduodami žiedai bei 
retežėliai ir kitos puošmenos tu
ri daug mažiau aukso, negu nu
rodytas karatų skaičius, arba 
visai aukso neturi, nors juo ži
ba. Sąžiningi pardavėjai pri
klauso virš minėtai organizaci
jai, kur garantuoja aukso bei 
kitokių brangių metalų kokybę.

> Daugeli gerai nuteikia ir 
raminančiai veikia katytės pu- 
ravimas, kai ji skleidžia vieno
dus žemo tono garsus, snausda
ma ar glausdamasi prie kojų- 
Iš kur tas kačių puravimas eina 
ir kas ji sudaro? Dauguma ve
terinarijas gydytojų ir gyvulių

Namai, Žamė — Pardavimu! 
REAL ESTATE FOR SAL!

— Horoscopes or Astrologica 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 lo 5 no appointment necesj 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N j 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal-‘ 
925-8392. Professional Member' 
American Federation of Astro
logers. (Pr)

— Kelionių į Vilnių 1979 m 
jau paruoštas. Marius Kiela: 

(312) 737-1717. (Pr.)

— ŠEKSPYRO KOMEDIJĄ “VA. 
SARVYDŽIO NAKTIES SAP
NAS” vaidina Jaunimo Teatras 
š.m. gegužės 20 d., sekmadienį 
3:00 v. p. p. Jaunimo Centro di
džioje salėje. Režisuoja Darius 
Lapinskas. Bilietai prie iėjimo.

(Pr.)

Namai, Žemė — Pardavimu) 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

- ’ PETRAS KAZANAUSKAS, (Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Bl. Tel. Virginia 7-7747

Registruokite savo namus,į DAR SENA KAINA 
biznius, sklypus pardavimui jau LABAI ŠVARUS 2 butų namas ir 
ap i. . • • * • garažas elektrinės durys, atskiri ga-26-tus metus veikiancioj istai «. šiJd^mai> Brighton Parke. $37,000.

— Petras Flestys iš Marquet
te Parko lankėsi Naujienose. 
Dėkui už vizitą, ankstybą pre
numeratos pratęsima ir už au
ką kalendoriui- Taip pat dėkui 
jo žmonai p. Sofijai už sveiki
nimus ir gerus linkėjimus Nau
jienoms 65 metų sukakties pro
ga, taip pat už $10 auką.

— Antanina ir Kazys Šimu
liai, žiemą praleidę Juno Beach, 
Floridoje, grįžo’ į namus Mar
quette Parko apylinkėje.

— Aldona ir Vincas Kačins
kai, taip pat Stefanija Kaulė- 
nienė buvo išvykę porai savai
čių į Floridą. Sekmadienį jau 
grižo Čikagon-

— Dzūkų draugijos valdyba 
š m. gegužės 19 d. 7:30 vai. vak. 
Jaunimo Centro didžiojoje sa
lėje rengia veiklos dešimtmečio 
minėjimą ir laimėtojui rašyto
jui Jurgiui Gliaudai premijos 
įteikimą. Programoj: knygos 
“Perlojos Respublika” pristaty
mas ir premijos Įteikimas. Me
ninę dalį, išpildys solistai Roma 
Mastienė ir Jonas Vaznelis bei 
aktorė Jūratė Jakštytė. Progra
mą praves Rainutė Drūtytė. Šo
kiams gros L. Bichnevičiaųs or
kestras. ■ 4 .

Miss Liberty 
buvo jokios moters paveikslo 
ant popierinių banknotų. Liepos 
mėnesį iždas išleidžia naują po- dėželę. Duomenys paskelbti šio 
pieninį doleriį su 19-to šimtine- žurnalo gegužės numeryje. Ten 
čio kovotojos už moterų teises pat plačiai aprašoma Įvairūs 
Susan B. Anthony paveikslu.

• Daugelis šeimininkių dalei- 
džia, kad namines dešras reikia 
palaikyti šaldytuve susifermen- 
tavimui. Ugiau pabuvusios šal
dytuve, jos įgauna gaižų- skonį. 
Nepatartina šviežias dešras lai
kyti taip pat ir ledaunėje.

• Johnson & Soh, Lnc., rin-i 
kon išleido naują indams valyti 
kempinę, pavadintą Scrunge- Ji 
reklamuojama per TV, kad tin
ka šveisti bei valyti prikepusius’

les.
• Jauna ponia Anna M. Jar

vis 1907 m. pradėjo laiškų ra
šymo kampaniją prezidentui, 
kad motinoms pagerbti būtų 
skirta speciali diena. Pirmosios 
Motinos Dienps proklamaciją 
išleido prez. Woodrow Wilson 
1914 m.

M- Miškinytė

žurnalo gegužės numeryje- Ten

blynų. mišiniai, duoti apie juos 
maistingumo duomenys ir kita 
charakteristika bei vertinimas. 
Taip pat rašoma apie blynų pa
tiekimą ir apie įvairius sirupus.

• Keptų bulvių oda gražiau 
paruduoja, jei ją prieš kepant 
aptepame alyva. Norint, kad ne
paruduotų saloto's, reikia jas lai
kyti plastikiniame maišelyje.

• Nedaug kas žino, kad seno
vės graikai ir romėnai mėgo 
smaguriauti valgydami žibuok.

ir pridegusius indus jų nesu
braižant. Consumer Reports 
žurnalo ekspertai išbandė Scrun- 
ge ir nustatė, kad ji gerai atlie
ka tik lengvą valymo darbą ir 
nedaug kuo skiriasi nuo kitųNAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS

Naujienų vadovybė Ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi 1 visus skal” 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti, knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant Šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijoj 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgom!* i 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei. | 
kalų renesanso. - į

iVIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

Kaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie H* 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems ikaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio vlešbužc. 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambarin, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė Ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
jutorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Vizas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei taliaų Aaitytojų reikiirrtf |, 
prašom* pasinaudoti žemiau eunčiomi* atkarpomis.

— Albinas Repšys, Bellwood, 
DI., atsiuntė tokį laišką: “Svei
kinu su gražia 65 metų sukakti
mi, linkiu ir toliau eiti tuo pa
čiu titnago kietumo pagristu tie
sos keliu. Kadangi negalėjau da
lyvauti sukakties bankete, tai 
pridedu $50 auką, linkėdamas 
sėkmės ir ištvermės.” Dėkui už 
laišką ir už auką.

goj, o pirkdami pasiteiraukite. NAUJAS 2 aukštų mūro namas Mar
quette Parke. 2 butai po 6 kambarius

NAOJ1KNO9
1729 SO. HALSTID IT. 
CHICAGO, IL 6066$

'Tf xi

« H anksto be nglalse pratęsia javo prenmnaratą, taupydamas la&ą h 
Msfindamas snalnšhiėjimo išlaidai. Priede  doL

Pavardė Ir vardai

Adrem

v U&*kmz Ntnjlenju kaip dovaną javo _
yra naujas skaitytoji*. Priede ----------- doL

Pavardė Ir nrda* --------------------------------

kusb

Adresai

Sponsorlau* pavardė, vardas ir vietovė--------------------------- ------------------

y ................ -■ - ■■ ■ —

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujiem) 
pestangss, prašau jas siuntinėti už pridedamus  doL

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

Adresu -----------------------------------------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites sulipa, 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

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

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

— ALTos Cicero skyrius bir
želio men- 10 d. 11 val. 30 min. 
Ciceroje, parapijos salėje, 1500

Montessori Vaiky nameliy 
žvilgsnis į ateitį

Po daug metų įdėto darbo, 
pastangų ir pasiaukojimo, su di
deliu apgailestavimu pranešam, 
kad dėl sveikatos pablogėjimo 
šių mokslo metų pabaigoje tu
rėsime atsisveikinti su Vaikų 
Namelių direktore ir mokytoja 
Janina Juknevičiene. Linkime 
jai pailsėti ir greitai sustiprėti. 
Tikimės, kad ateityje reikalui 
esant ji liks mūsų lietuvybės 
šaltinis.

Sveikinam ateinančių mokslo 
metų naują direktorę. Amerikos 
Montessori draugijos .diplomuo
tą mokytoją Daną Dirvonienę, 
kuri sutiko toliau tęsti mūsų 
jauniausiųjų lietuviukų auklėji
mo darbą.

Vaikų Namelių tikslas yra 
padėti kiekvienam vaikui save 
atskleisti, duoti pagrindus kūry
bingam mokymuisi ir tvirtai Į

Du butai, medinis su jklepu ir ga- S^te. Daug
ražas. Svarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir *r Ų1C'-1£‘S> 
Troy.

Du butavmūrinis, įrengtas; skiepas.“$^^7^ Nau- 
aut° garažas. Avers ir 26 ta. stogaS( gazu šildymas, r . ““
Medinis namas su geležies (Hard- nuo potvynių, aluminum langai, ga-

, vertingų priedų.
i 2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

į jas stogas, gazu šildymas, apsauga

2ware) prekių krautuve. Nebrangus, lite pirkti už $41,800.

ŠIMAITIS REALTY 
Notary Public 

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

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui Luksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60,000.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos 
Marquette Parke..

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

7329 S. Fairfield
Shown by appointment only. 6 room, 
brick Cape Cod — 1 bdrm, down & 

up. Gas heat, wide lot. etc. Priced 
right — in the upper 30’s.

pasisavinti savo tėvu kalbą. Na- Wm. H. Thompson & Co-
------- I 779-5000 425-109'mėliuose vaikąs randa lietuvišką • 

aplinką, kalbą ir tradicijas.
Amerikos Lietuvių Montesso

ri draugijos ir Vaikų Namelių
HELP WANTED — MALE 

Darbininkų Reikia
So. 49 Court, Tūėšia Sovietų Są įėVai tikisi ir linki, kad visi lie- 
jungos daromo lietuvių tautos ‘ -
naikinimo minė’jihią-

tuviai toliau domėsis ir rūpin
sis savo mažo vaiko auklėjimu 

— Kun. Dr. Vincas Bartuška,-. lietuviškoje aplinkoje. Tuo la- 
iki šiol profesioravęs Manhattan biau, kai paskutiniai atradimai 
kolegijoje, N. Y., išeina į pensi- patvirtina, jog pirmieji vaiko 
ją ir gegužės 21 atvyksta Į Los šeši gyvenimo metai yra svar- 
Angeles šv. Kazimiero parapi-i biausi žmogaus gyvenime, 
ja — dirbti pastoracijos dar-1 Adm.
ha. > . ■ ------------

MARIJA NOREIKIENž 5

2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629 • Tel WA 5-2787 į
Didelis pasirinkimas gerbs rūšies įvairių prekių. c

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ f

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III 60629. — Tel W A 5-2737

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus djrba.„

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

. Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
* Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenamo pradžiai. ■(?

* "

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 n-tame

SLA —kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
j savo apylinkės SLA kuopų vaikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės į SLA įsirašyti. *

Gante kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

, LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New York, M. Y. 10001

307 W. 30th ».
> \TH. (212) 563-2210

nasaEX.

r*u<

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559 

v_ —

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkam* 

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

TOOL MAKERS
Class A - With Tool & Die Repair ex- • 
perience: Nite Shift - Top Wages - 
Company Benefits which include Fam
ily Hospital Plan, 13 Paid Holidays. 
Paid Vacations.

APPLY.
SPRING DIVISION

BORG - WARNER
Madison St. at 25th Ave.

Bellwood, Ill.
An Equal Opportunity Employer

— Vyresnio amžiaus asme
nų ir invalidų klausos patikri
nimo testai, kraujo spaudimo 
matavimas bus atliekamas Mc 
Guan Park, 2901 S Poplar ge
gužės 9 d .nuol0:30 — 4:00 v. 
p. p. Ten pat išduodami RTA 
papigint. važiavimui pažymė
jimai, tik reikia atsinešti Soc. 
Cec. numerį, Medicare kartelę 
ir sumokėti 50 c. už nuotrau. 
ką. Ta įstaiga yra City of Chi
cago Mayor’s Office for Senior. SpecialYty* store" chain, seeks experi- 
Citizens and Handicapped ži
nioje. p. fb.

WINDOW CLEANERS

Experienced. Own transportation. 
Phone 965-4320.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia darbininky-darbininkiu

Remove hard callus 
skin without 

cutting, scraping!
From feet, hands, elbows. 

Doctors find that hard, thick 
calluses often can be softened 
and removed medically. The 
same ingredient doctors find 
so effective is available in 
DERMA+SOFT™ Medical For
mula for Hard Callused Skin.

h

A. TVER AS
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai i Lietuva 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5910

SALES AUDIT CLERK
BASKIN, a leading Men’s & Wometfs 

enced individuals for full time sales 
audit clerks. Must be skilled in the 
use of 10-key Adding machine and 
have good figure aptitude. Good 
earnings, excellent Company bene
fits, and liberal merchandise discount.

Apply in person:
BASKIN CLOTHING

716 W. Kinzie or call 421-0263

MISCELLANEOUS 
JvalrOs Dalykai

RUMMAGE SALE — Kenilworth 

May 10, 7 AM —5 PM. 
Church of the Holy Comforter, 

222 Kenilworth Ave. FREE Bus 
from/to Linden “L”. 20 room of 

North Shore’s best bargains. 
Hot lunches, too.

251-6371

Naftry Pvbllt
INCOM! TAX WtVICl

<15, 1. T«L 254-7454 i
Tain p*t daromi rarttnaL giminių | 
likTietimii. pildomi pilietybė* pr»- 

iymai ir kitokį blankaL J

KAIP SUDAROMITESTAMENTAI P
Tuo reikalu Jums gali dau 

padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons*

| Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’

Juozo ŠmotelioATSIMINIMŲSKIRSNELIAI
• Graži, lengvai skaitoma
• įdomi 250 puslapių knyga su 
krauta autoriau? troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, '^3^ knygA 8tl legališkomi* 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at formomis. ‘

, vykti ir knygą pasiimti. Kitur ( Knyga su formomis gauna 
gyvenantieji prašomi užsisa- ma Naujienų administracijoje

11739 South Halsted St, Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00, 
su formomis —$3.90. ■

I Pašto išlaidoms pridėti 90c. I

kyti paštu.
Knygos kaina — 5 doleriai.

- Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė., 

Chicago, IL 60629.

BEST THINGS IN UFE

GA 4-3654

run run

State Farm Uite Insurance Company

ADVOKATAS '
CHARLES P. KAL & AtsociiUj 

2649 West 63rd Street, į.
Tol. 776-5162 “

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. Šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047. ,
RaStinė veikia jau daugiau kaip. 

40 metu, patarnaudama klientams, j

C* • Di’GeL
S - The Anti-Gas Antacid.

f -i NAUJIINQS, CHICAGO 3, ILL TuMday, t, 1978




