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LIETUVOJE VĖL NUTEISTI DEVYNI ŽMONES
BELAISVIS PUOLA “ASILĄ HAYDEN” 
UŽ NELAISVĖS SĄLYGŲ GARBINIMĄ

SAN ČLEMENTE. — Pietų Vietnamo prezidentas Thieu, 
dvi dienas išbuvęs Vakarų Baltuose Rūmuose ir penkias valandas 
praleidęs pasitarimuose su prezidentu Nixonu, aplankė San Diego 
karinę ligoninę, papietavo su Kalifornijos gubernatorium Rea- 
ganu ir išskrido į Washingtoną, kur jis bus viceprezidento Agnew 
svečias. Nacionaliniame Spaudos klube prezidentas Thieu turėjo 
pasakyti kalbą ir atsakinėti j klausimus. Paskelbtas komunikatas 
yra tyčiomis, kaip išsireiškė vienas valstybės departamento pa
reigūnas, labai miglotas. Jame Amerika pažada Pietų Vietnamui 
tęsti ekonominę paramą, tačiau niekur nežada karinės intervenci
jos, jei P. Vietnamas atsidurtų pavojuje.

Komunikate žadama skrupu
lingai laikytis Paryžiaus susi
tarimų ir siekti taikos visoje In
dokinijoje. Ateičiai prezidentas 
Nixonas pažadėjo “siekti kon
greso pritarimo ateinančių me
tų paramos lėšoms, kurios už
tikrintų ekonominį P. Vietnamo 
pastovumą”, šių metų ekono
minė parama Saigono valdžiai 
sieks 500 mil. dol.|

Komunikatas pabrėžia susirū
pinimą dėl š. Vietnamo ginkluo
tų jėgų infiltravimo į P. Viet
namą. Sakoma, kad “veiksmai,! 
kurie grasintų Paryžiaus -su
tarties pagrindams, iššauktų 
tinkamą, energingą reakciją”.

Hanojaus valdžia pasmerkė 
Thieu vizitą Amerikoje, kur esą 
daromi planai, kaip Amerika ga
lėtų toliau kištis į Vietnamo, vi
daus reikalus. Paryžiuje Hano
jaus delegacija įspėjo Ameriką, 
kad ji eina slidžiu keliu, kuris 
gali vėl nuvesti į naują karą, jei 
Amerika toliau duos Saigonui 
karinę paramą. Thieu vizitas 
palyginamas su kito preziden
to Diem vizitu prieš 18 metų.

Vienas iš Hanojaus sugrįžęs 
belaisvis — viršila Roy Ziegler 
— paskelbė atvirą laišką Tomui 
Haydenui, kuris kritikavo be
laisvius, sakydamas, kad jie me
luoja, veidmainiauja. Hayden ir 
jo žmona Jane Fonda pasmerkė 
belaisvius už jų pasakojimus 
apie komunistų žiaurumą ir kan
kinimus. Jie abu lankėsi- Hano
juje ir matę, kaiį> gražiai belais
viai laikomi.

Ziegler paskelbė laišką, kuria
me vadina Haydeną š. Vietna
mo komunistų tarnu. Haydenas 
esąs kvailys, asilas, juokingai 
neinformuotas. “Vyrai mirė kan
kinami, o tu turi drąsos sakyti, 
kad jie buvo geriausiai užlaiko
mi belaisviai karų istorijoje”. 
“Aš, išbuvęs penkeris metus, 
nežinau, kas vyko belaisvių sto
vyklose, o tu, pabuvęs dvi sa
vaites, kaip š. Vietnamo svečias, 
žinai, kas ten dėjosi”, klausia su
pykęs Ziegleris, pridėdamas, kad 
jis tikisi, kad visų nelaisvėje žu
vusių vėlės vaidensis Haydenui 
visą gyvenimą už tuos kvailus 
pareiškimus.

Senatorius Muskie 
kaltina Nixona c

WASHINGTONAS. — Atsa
kydamas demokratų vardu į pre
zidento Nixono kalbą per TV 
praėjusį ketvirtadienį, sen. Mus
kie pareiškė, jog kongresas ko
vos prieš prezidento pastangas 
padaryti vyriausybę “vieno žmo
gaus valdžia”. Prezidentas pikt- 
naudojąs savo galią ir neleidžiąs 
valdymo procese dalyvauti pilie
čių atstovams — kongresui.

Sen. Muskie pabrėžė, kad pre
zidentas vienas nutarė, kada ka
ras turi baigtis, vienas bando ko
voti prieš infliaciją. Kongresas 
ir visi amerikiečiai su nepasiti- '

K VISO PASIUKO

PHNOM PENHAS. — Komu- 
nistai sustiprino Kambodijoje 
puolimus ir sostinė yra atkirsta. 
Laivai su maistu, amunicija ir 
skystu kuru nebeplaukia Me- ' 
kong upe iš P. Vietnamo uostų. 
Kambodija paskelbė naują de
kretą, kuriuo skiriamos griež
tos bausmės dezertyrams iš ko
vos lauko.

PHOENIXVILLE. — Karo' 
gydytojas majoras Floyd Kush-, 
nėr papasakojo sugrįžęs iš ne- ' 
laisvės, kad 45% amerikiečių 
belaisvių mirė nuo blogo maisto 
ir medicinos priežiūros stokos. 
Jis pats numarinęs 10 draugų. 
Majoras pasakojo apie kankini-, 
mus, kurių ir jam teko. Dėl tų ; 
kankinimų jis padaręs kelis pa-i 
reiškimus prieš Vietnamo karą. Į 
Liberalai bandė Kushnerio pa
reiškimus išnaudoti Amerikoje. 
Jo žmona Valerie dalyvavo ju
dėjime prieš karą ir pasakė de
mokratų partijos konvencijoje 
kalbą, nominuojančio sen. George; 
McGovern į kandidatus siekti 
prezidento vietos. Dabar Kush- 
neris pareiškė, kad jis be galo 
myli Ameriką ir jos kariuomenę, 
o jo pareiškimai Hanojuje buvo 
kankinimų iššaukti.

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
Renault fabrikų streiką sukėlė 
užsieniečiai darbininkai, iš viso 
400 nekvalifikuotų darbininkų, 
dėl kurių streiko reikėjo atleisti 
dar 7,000. Prancūzijoje dirba 
3.4 milijonai užsieniečių: italų, 
ispanų, alžiriečių ir portugalų. 
Streikui nepritarė darbo unijos, 
net ir komunistai pavėlavo įsi
kišti į šį streiką.

Islandija vaiko 
britų laivus

REYKJAVIKAS. — Žvejų ka
ras prie Islandijos krantų tarp 
britų ir islandiečių tebevyksta. 
Islandijos ^karinis laivas»antra
dienį nukirpo abu tinklų lynus, 
kuriais britų žvejų laivas “St. 
Leger” vilko tinklus. Taip pa
sielgta po to, kai britų žvejų lai
vas atsisakė klausyti įsakymo 
ir pasitraukti iš Islandijos te
ritorinių vandenų.

Šis incidentas, kuriame britų 
laivas bandė kirsti j šoną Islan
dijos karo laivui, įvyko netoli 
Heimaey salos, kurioje veikia 
daug žalos pridaręs ugniakalnis.

Pirmadienio naktį Islandijos 
karinis greitlaivis paleido šūvį į 
britų karo laivą “Englishman”, 
kuris atsiųstas saugoti žvejų 
laivų. Britanija nepripažįsta 
Islandijos paskelbtos 50 mylių 
teritorinės ribos.

kėjimu žiūri į tokį prezidentą, 
kuris galvoja, kad tik jis žino, 
kas Amerikai geriausia, pasakė 
sen. Muškit.

FOOD PRICE INCREASE
KALTINAMIEJI STEIGĖ SLAPTAS 

GRUPES, SPAUSDINO LITERATŪRĄ
MASKVA. — Vakar Washingtono spauda pakartojo trumpą 

žinią iš Maskvos, kad Lietuvoje devyni asmenys buvo nuteisti už 
pogrindinę veiklą. Maskvos žinioje sakoma, kad keturi Jehovos 
liudininkai nubausti po 5 metus darbo stovyklos ir kiti penki nu
bausti mažesnėmis bausmėmis, žinioje pridedama, kad nubaus
tieji prokuroro buvo kaltinami pogrindinės organizacijos įsteigi
mu, spausdinimu ir platinimu antisovietinės literatūros. Kaltina
mieji kurstę žmones neklausyti, nepildyti sovietinių įstatymų.

# ESTIMATED

Vidutinės šeimos išlaidos maistui nuo 1962 mėty pakilo 37%. Kasmet maistas vis brangsta, kas sudaro daug sun
kumu pastovias algas ar pensijas gaunantiems žmonėms.

MASKVA TVARKO ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ 
REMONTO ĮSTAIGOS NEGALAVIMUS

MASKVA. —Po labai blogo pernykščių metų derliaus sovietų 
pareigūnai kaltino klimatines sąlygas, blogą orą. Tik pašalinus 
žemės ūkio minister) Mackievič ir į jo vietą paskyrus įtakingą 
politbiuro narį Dimitri Polijanskį, pradėjo aiškėti, kad ne vien 
oras buvo kaltas dėl katastrofiškos žemės ūkio padėties, bet prisi
dėjo blogi valdininkai ir netvarka visoje ūkio Astern o j e. Sausio 
mėn. Pravda paskelbė, kad Rusijos respublikos remontų įstaigos 
direktorius Sergejus ševčenko atleistas iš pareigų už “valstybės 
disciplinos laužymą”. Jo laukia teismas, kuriame bus baudžiami 
ir kiti žemės ūkio mašinų remonto įstaigos pareigūnai.

Antradienį žemės ūkio dien
raštis Selskaja Žizan kritikavo 
remontų organizaciją, trumpai 
vadinamą “Selkchoztechnika”. 
Iš įvairių Sovietų Sąjungos vie
tovių atėję laiškai straipsnyje 
rodo, kad apsileidimas ir įvairių 
dalių trūkumas labai kenkia že
mės ūkio darbas. Draugystės 
kolchozo iš Kirovgrado inžinie
rius rašo, kad jo ūkio traktorius 
sugedo spalio 18 d. Jis kreipėsi 
į remonto įstaigą ir į Charkovo 
traktorių fabriką, tačiau trak
torius iki šiol tebestovi, nors jam 
trūksta tik vėsintuvo sparno ir 
karburatoriaus dėžės.

Kitas valstybinio viščiukų 
ūkio valdininkas rašo iš Krymo. 
Jis prieš 6 mėn. nusiuntęs trak
torių pataisymui ir gavęs jį at
gal su dar didesniais pagedi
mais. Kitas jo ūkio traktorius 
taisomas jau penki mėn. ir nie
kas nežino, kada ūkis jį gaus 
atgal.

Selskaja Žizn atsargiai pride
da, kad aprašomos problemos 
jau buvo, kai dar ministeriu ne
buvo Polijanskis. Vieno valsty
binio ūkio vadovas rašo, kad ilgi 
uždelsimai su mašinų remontu 
labai reikšmingai paveikia ūkio 
darbus ir atsiliepia į derlių. Už
sienio stebėtojai Maskvoje se
niai pastebėjo dideles valdžios 
pastangas žemės ūkyje. Spau
doje kasdien dedami straipsniai 
apie ūkio darbus ir pabrėžiama, 
kad šie metai būsią “lemtingi 
metai”.

Tarp kitų pakeitimų žemės 
ūkio sektoriuje, antradienio 
Pravda paskelbė, kad Valstybės 
supirkimų ministeris Ziva Nu- 
rijev paskirtas vicepremjeru. 
Stebėtojai vadina Polijanskį, 
naują žemės ūkio minister), 
“trouble —shooteriu”, kuriam 
pavesta pastatyti ant kojų že
mės ūkį. Jis turįs didesnę galią 
už kitu* ministeriu*.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Naša paskelbė, kas erdvės 
laboratorija bus* iškelta į žemės 
orbitą gegužės 14 d. Trys astro
nautai vėliau nuskris į ją ir pra
leis skriedami apie žemę tris sa
vaites. Galimas daiktas, kad jie 
galės stebėti panašų sovietų kos
monautų skridimą, jei sovietų 
erdvės stotis bus panašioje or
bitoje.

♦ V. Vokietijos kancleris 
Willy Brandtas gegužės 1 d. at
važiuos į Washingtoną ir viešės 
čia dvi dienas.

+ Vakar Floridos pietuose vi
sa eilė miestų vėl neturėjo elek
tros srovės. Karštomis dieno
mis žmonės daug kentėjo be oro 
vėsintuvų.

+ Vakar Amerikoje buvo pa
minėta Martin Luther King 
penkių metų žuvimo sukaktis. 
Ta proga įvyko demonstracijų, 
mitingų, pamaldų.

+ Denver Post vakar paskel
bė žinią iš sugrįžusių belaisvių, 
kad vienas marinų kareivis, pa
tekęs į nelaisvę, vėliau tapo Viet 
Congo kariuomenės leitenantu ir 
pats apklausinėjo belaisvius. 
Pentagonas uždraudęs apie jį 
pasakoti.
. ♦ Kalifornijos teismas pripa
žino kaltu Timothy Leary už 
pabėgimą iš kalėjimo. Jis buvo 
nuteistas už narkotikų vartoji
mą.

< Praėjusią savaitę per pir
mas dvi dienas ūkininkai parda
vė 52,700 galvijų, o šią savaitę, 
prasidėjus mėsos boikotui, par
duota 33,500 galvijų.

< Memphis miesto šerifo įs
taiga nebegauna gazolino savo 
automobiliams. Nuolatinis kon- 
traktorius — American Oil pra
naši, kad gazolino noturi.

Mėsos boikotas
WASHINGTONAS. — Mėsos 

boikotas visoje Amerikoje su
mažino iki 50% mėsos pardavi
mą maisto parduotuvėse. Nors 
boikotas, kurį organizavo mo
terų grupė, liečia jautieną, kiau
lieną ir avieną, New Yorko mė
sininkai praneša, kad sumažėjo 
ir viščiukų pardavimas. Daug 
mėsinių užsidarė. Urmininkai 
parduoda mėsą restoranams, bet 

I į parduotuves mėsos pristaty- 
;mas labai sumažėjo.

Atstovų Rūmų bankų komi- 
i tetas nubalsavo ne tik užšaldyti 
! kainas, kokios buvo kovo 16, bet 
. nutarė reikalaut sumažint maisto 
į produktų kainas iki 1972 m. ge- 

MASKVA. — Sovietų Sąjungą ^užės 1 d- W<>. Pasiūlymą da- 
iškėlė į žemės orbitą erdvės sto- v® IDinois atstovas Frank Annu- 
tį Saliut ir šiomis dienomis ga- Z1°-
Įima laukti į tą stotį atskren-! žuv9 parduotuvės daro gerą 
dant kosmonautų. Skridimus bizniir kai kur žuvies kaina nų- 
su įgulomis sovietai nutraukė' kfito. New Yorke esanti delika- 
1971 m. birželio mėn., kada žu- tesu krautuvę “Gourmet Meats” 
vo trys kosmonautai, grįždami daugiau parduoda įvairių žvėrių 
iš ilgo skriejimo Saliut stotyje.1 mėsos. Svaras hipopotamo — 

; 3.75 dol., lamos — 3.50 dol., bu- 
Sovietų trumpame pranešime faJo _ iki 4 doI sv čia galiina 

nieko nesakoma apie s’u bandy- pirkti banginiu mėsos, stirnie- 
mų tikslą ir apimtį. Sovietų Sa- nos ir kt> Gerai perkamos |vai_

Sovietų režimas bijo pasakyti 
tiesą, kad Lietuvoje yra gyvas 
žmonių laisvės troškimas ir 
vas nusistatytas prieš rusų 
lonializmą. Todėl įvairiems 
sikaltimams prieš sovietinį 
žimą pridengti sugalvojami 
būti “nusikaltimai”, kurie
rodytų priešsovietinio nusiteiki
mo okupuotoje Lietuvoje. Jau
nuoliai, kurie gatvėje šaukė 
“Laisvės Lietuvai” buvo nubaus
ti “už chuliganizmą”. Dabar 
devyni lietuviai nubausti už “Je
hovos liudininkų” religinę veik
lą.

gy-
ko- 
nu- 
re- 
ne-
ne-

Sovietų erdvės 
stoties bandymai i

nieko nesakoma apie s’u bandy- pipkti banginiu mėsos, stimie- 
mų tikslą ir apimtį. Sovietų Sa- nos ir kt> Gerai perkamos jvai. 
liut yra panašios konstrukcijos rjos rūkytos žuvys ir net Irano 
kaip Amerikos Skylab, kuris ruo- kaviaras nukrito nuo 100 dol. 
Siamas skridimui į erdvę atei
nantį mėnesį. Saliut buvo pa
keltas į erdvę iš Kazachstane 
esančio Baikonūro erdvės cen
tro. Pirmą erdvės stotį sovietai 
iškėlė į erdvę 1971 m. balan
džio 19 d. Po trijų dienų pakilo 
ir trys kosmonautai, tačiau jie 
dėl nepaskelbtų priežasčių su 
stotimi susijungė, bet į ją ne
peržengė. Birželio 6 kiti kos-l 
monautai pakilo ir perėjo į sto
tį, kurioje išskraidė 23 dienas.
Jie tačiau žuvo grįždami iš sto-' tro”’tūkštančio'' statybos ‘darbL 
ties namo. Nuo to laiko sovietų - - 
inžinieriai daug dirbo keisdami 
stoties ir Sojuz erdvėlaivio įren
gimus. Matyt, dabar tie pakei
timai bus išbandyti.

svarui iki 90 dol.

Darbininku riaušės v
prie Barcelonos

I MADRIDAS. — Ispanijoje po
licija nušovė statybos darbinin
ką, kuris kartu su kitais demon
stravo netoli Barcelonos. Susi
kirtime su darbininkais polici-

I ninkai turėjo 10 sužeistų. Pusan-

> Senatas priėmė labai griež
tas bausmes už narkotikų par
davinėjimą. Mažiausia bausmė 
siūloma nuo 10 iki 30 metų. Ant
rą kartą nusikaltus, automatiš
ka bausmė — kalėjimas iki gy
vos galvos.

ninku, statančių branduolinę 
elektros jėgainę, reikalauja at
lyginimo pakėlimo, 40 darbo va
landų savaitės ir sveikatos drau
dimo.

Valdžiai atmetus darbininkų 
reikalavimus ir pašalinus iš dar
bo streikuojančius, įvyko riau
šės, kuriose darbininkai akme
nimis apmėtė du pravažiuojan
čius traukinius ir susimušė su 
policija.

Senatas paliko 
prezidento veto

WASHINGTONAS — Prezi
dentas Nixonas laimėjo svarbią 
kovą senate, kur demokratai 
bandė panaikinti jo veto dėl lė
šų paskyrimo luošiems, negalin
tiems dirbti amerikiečiams. Pre
zidentas įstatymą vetavo, nors 
tas įstatymas buvo senato pri
imtas 85-2 balsais, o Atstovų 
Rūmuose priimtas 318-57 bal
sais. Paramą fiziniams ar pro
tiniams invalidams siekė 2.5 bil. 
dol per dvejis metus. Prezi
dentas tą programą vetavo, pa
keisdamas ją panašia, daug pi
gesne savo programa.

Senatas, norėdamas panaikin
ti prezidento veto, turėjo gauti 
du trečdalius visų senato balsų, 
tačiau demokratams pritrūko 4 
balsų. Penki pietinių valstijų 
demokratai balsavo kartu su 31 
respublikonu prieš veto panai
kinimą.

Prezidentas, kovodamas prieš 
kongreso išlaidumą, žada vetuo
ti dar 14 įstatymų. Jo laimėji
mas pirmame balsavime numušė 
demokratų nuotaiką ir parodė, 
kad prezidentas turi kongrese 
nemažą įtaką.

Bukovskį perkelia 
į darbo stovyklą

M ąai MASKVA. — Korespondentą--
■ patyrė iš patikimų šaltinių, kad
K I ! Vladimiras Bukovskis. 30 metų
Mk. biologas, kuris 1972 m. sausio

. .. < mėn. buvo Maskvoje nuteistas
s. |ga|| už “veiksmus, silpninančius so-

vietų valstybę”, buvo perkeltas 
Vladimiro kalėjimo prie Mas- 

į | jįa kvos į pereinamąją stovyklą, iš
M kur j’8 bua siunčiamas į Uralo

kalnuose esančią koncentracijos 
. ' V aCp /į stovyklą.

Bukovskis gavo dvejis metus
• kalėjimo ir penkeris stovyk-

V > ® los. Po to jis bus dar 5 metams
\ ištremtas. Nieko nežinoma, ko-

LaikifMtia FBI direktorių* Patrick dę] Bukovskis neišbuvo kalėji- 
Gray, kurio aonataa noalskubina toms

oar^gema įtvirtinti. Hie pilnų dvejų metų.

Gresia potvyniai
MONTZ. La. — šis Louisianos 

miestelis dėl Mississippi upės pa
kilimo visai iškraustytas. Pasta
tai bus nugriauti ir už jų, nau
joje vietoje bus statomas nau
jas upės pylimas. Gyventojai, 
kurių yra 44 šeimos, turėjo iš
sikelti iki šiandien, valdžia jiems 
užmoka už buvusias nuosavybes, 
kurių vertė tarp 5.000 dol. ir 35.- 
000 dol. Vyriausybei teko iškel
ti vieną krautuvę, vieną gazoli
no stotį ir ugniagesių stotį.

Nauji lietūs pakėlė Mississippi 
upės vandenį prie St. Loois iki 
39.3 pėdų, kas yra 9.3 pėdos 
virš potvynio lygio. Penktadie
nį ar šeštadienį laukiama dar di
desnio pakilimo. Rekordas yra 
41.39 pėdos, buvęs 1844 metų 
potvyniuose.

West Alton, Mo., kur Missouri 
įteka į Mississippi, penki šimtai 
žmonių paliko namus ir santa
koje atsirado kelių mylių didu
mo ežeras. Visur paupio mies
tuose mokiniai, kareiviai, kali
niai ir savanoriai stato smėlio 
maišų pylimus.



ALGIRDAS GUSTAITIS

LENKAMS “VARSNAS” UŽSMAUGUS
Komunistinė Lenkija uždarė vienintelį lietuviu leidinį

Kiek sykių lietuviai bandė 
dra giškai sugyventi su len- 
ka s. Lenkija? Ir kiek sykių pa- 
v ’

is ir vis apsivylus teisina
ma są buvęs toks ar kitoks blo
ga lenkas, buvusi anokia poli- 
t k:i daryta neleistinai. Ir tai 
1 ■' ' kapitalistų ar diktatorių 
la ais,

' ėga šimtmečiai. Lenkai iš 
Vln’aus buvo išvaryti, šimtai 
t:” tan'Jų lietuvių ar aplenkin- 
t etuvių išsikėlė j komunisti- 
n~ ' enkiją. nes po II 'asaulinio 
karo tenai yra nepalyginamai 
la sviau, nei rusų-komunistų 
spaudž amojo okup. Lietuvoje.

' r pas‘keitė lenkų, Lenkijos i pastangomis gautas leidimas
poetika lietuvių,
žvilgiu?

štai, pavyzdžiai: lenkai turi 
daugybę mokyklų ok. Lietuvo
je daug skaityklų, meninių vie- 
ne u ir kt. Juo labiau keista, 
kad iš okup. Lietuvos yra išvy
kę visi norėjusieji emigruoti 
lenkai ar l(nk tokių linkę. Taigi, 
faktiškai lenkų klausimo okup. 
Lietuvoje iŠ viso negalėtų būti, 
kaip ir jokių lenkiškų mokyk
lų, skaityklų.

O kaip yra dabartinėje Lenki
joje? Kįęk tenai leidžia veikti 
lietuviams?

-/ iri

M ARCHER AVENUE 
CHICAGO, RAINOM MM

MIDLAND 
SAVINGS

2 r»«is Savings 
Certificate 

(Minimum $5-000)

‘•<*-book Savings 
Alt accounts eom- 
pounded dally — 

paid quarterly

1914 metų
Midland Savings aptąr- 

nauja taupymu ir narflų 
paskolų reikalus visos tnš 
'U apylinkės Dėkoj arde 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
r ateityje
Sąskaitas apdraustos iki ' 

<20.000

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

11 lomas, 1982 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose’ už S5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių ’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago, 6060$
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KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte.
Apie senus laikus,
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKES, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius- 
truo os. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1.50.

3 A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaites vaikams. Dail. V. Siman- 
kcvičiaus iliustruota. 130 psl., $1,80.

4. Statė Vanagaitė ■ Petersonienė, LAUME OAUME. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Zemeje. Labai gražus leidinys, 
didelio lormato. kietais Viršeliais, gausiai dali. J. Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 doL

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1.00.
6. Alfonsas VamtoVtM, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dali. 
V. Stanėikaitės iliustracijos. 186 pŠL. kaina 2 dol.

7 Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir lygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, pulkus 77 psl. leidinys. $3.00

8. Jonai Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės ketumi ir žemai
čiai bendravo su savo dievais. 54 psl.. $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST.. CHICAGO, ILL. 60608
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Bent kiek susiorganizavusius 
lietuvius lenkai persekioja. Vos 
besilaikančios mokyklos tėra 
Seinų, Punsko apylinkėse. Dau
gybes lietuvių emigrantų turin
tieji miestai, kaip Varšuva, Lo-! 
dzė, Vroclavas, ir kt. lietuviškų Į 
mokyklų neturi, bet kurios rū
šies lietuviškas veikimas perse
kiojamas, žudomas, užgniaužia- 
mas bocianskinėmis priemonė
mis.

Žinomų lietuvių veikėjų ko
respondencija stropiausiai tik
rinama, cenzūruojama. Ir jie pa
tys jvairiai terorizuojami, spau-■ 
džiami.

Didelėmis Lenkijos lietuvių

Lietuvos at- leisti mėnesinį leidinį “Varsnos”.
Bent truputėlį lietuviškos švie
sos Lenkijos lietuviams. Dau
giausiai buvo prirašomas Len
kijos lietuvių. Aišku, jų redaguo
jamas.

Bet ir to buvo per daug Len
kijai! • Net mažutėlis lietuvių 

kalba leidinėlis įsakytas užda
rytį, užsmaugti. Nors jam te
buvo leidžiama pasirodyti ne kas 
mėnuo, kaip lenkai buvo paža
dėję, bet vos kas du mėnesiai, ar 
dar rečiau.

Pirmą “Varnų“ numerį iš 
Varšuvos oro paštu gavau 1971

Pavergtoje Lietuvoje
--------------------------------------------------------- FOTO REPORTAŽAS

Kauno senamiesty, nuo buvusios Rotušės aikštės kampo, žiūrint Vytauto bažnyčios link.
Non fotografija imta apie 4 valandą po piet šiokių dieną, gatvėj eismas labai silpnas.

gruodžio 21 d. Buvo 16 psl., ilius
truotas. Išleistas kaip 1971 m. 
XI-XII mėn., nr. 1-2. Paskutinis 
“Varsnų” nr., .oro paštu iš Var
šuvos išsiųstas, mane pasiekė 
1973 sausio 9 d. Turėjo 1972 IX 
—XII mėn. datą, nr. 11-12, irgi 
16 psl. Iš viso to žurnaliuko iš
leista vos septyni numeriai, vi
si dvigubi, visi ploni, bet šir
dingai, jautriai, lietuviškai pri
rašyti, sumaniai redaguoti. Vyr. 
red. Bronislaw Mickiewicz. Jis 
yra lietuvis.

Labai skaudu ir gaila, kad 
lenkai, Lenkija uždarė vienin
telį Lenkijoje pačių jos gyven
tojų. ir piliečių leistą lietuvių kal
ba žurnaliuką. Kažin kodėl vis 
ir vfs' riegal&riM pataikyti suras
ti lietuviams draugiškų žmonių 
Lenkijos vyriausybėje.

Kaip reikėtų reaguoti?
Lenkijai uždarius vienintelį 

lietuvių leidinį, lietuviai turėtų 
reaguoti priderančiai. Deja, da
bar Lietuva yra okupuota, tai 
kažin ar rusai leis tvarkytis, 
kaip teisė, teisingumas ir Dievo 
įstatymai reikalauja.

Lietuvoje turėtų būti užda
ryti ne tik visi lenkų kalba lei
diniai, bet uždarytos visos len
kų kalba mokyklos, mokslo įs
taigos, skaityklos, įvairios or
ganizuotos grupės, vienetai. Tu
rėtų būti aklinai uždrausta į 
Lietuvą atvykti bet kokiems 
lenkų agitatoriams, prisidengu
siems šokių ir teatrų vardu, kny
gų parodomis ir kt. Lietuviai tu
rėtų pasaulio sąžinės šauktis.

Manau, tuo reikalu galėtų su
bruzdėti emigracijoje esanti Vil
niečių Sąjunga, Vlikas, mūsų 
spauda, jaunimas. Neleiskime 
lengvai “draugiškiems” kaimy
nams naikinti lietuviško spaus
dinto žodžio. Griežtai turėtų pa
sisakyti patys lenkai savo emi
gracinėje spaudoje ir kt., smerk
dami Lenkijos brutalią politiką 
lietuvių atžvilgiu.

• Didysis Vilniaus Seimas gi
mė 1905 metų revoliucijos metu. 
Ta aplinkybė suteikė jam ga
limybės laisvai susirinkti ir lais
vai kalbėti iš širdies, neslepiant 
savo tikrų nusistatymų ir sie
kimų. Tuo metu jaustasi lyg ne
priklausomos IJetuvos sostinėj, 
nors už langų vaikščiojo caro po
licija ir maskoliškais batais tran
kė Vilniaus gatvės grindinį jo 
kariuomenė. Žmonės ir grupės 
nesimaskavo. Jie nešė viešumon, 
kas jų buvo protuose ir širdy
se susiklostę ar tai programų ar 
reikalavimų formoje. D. Vilniaus 
Seimas buvo gal pirmas lietuvių 
partijų demonstravimas ir, vie
noj pastogėj susirinkus, jėgų iš
mėginimas.

M. Krupavičius
(iš Tėvynės Sargas)

Detroito
— Detroito Lietuvių Organi- 

zacij ų Centro metinis atstovų — 
narių susirinkimas įvyks balan
džio 8 d. 12:15 vai. šį sekmadie
nį.

— Birutiniiikių popietė kovo 
25 d. praėjo su pasisekimu. Pu
blikos atsilankė virš šimtinės. 
Programoje solistė Danutė Pe
tronienė padainavo porą daine
lių, jai akomponavo Regina Sli
žy tė; Rūta Žemaitytė paskam
bino pianu ir Rožė Žemaitytė pa
deklamavo. Programą pravedė 
studentas Linas. Mikulionis. Pa
dėkos žodį tarė.D. L. K. Birutės 
Dr-jos pirm. Kristina Daugvi- 
dienė. Programos dalyviai buvo 
papuošti gėlėmis. Po programos 
gretimoje salėje birutietės sve
čius pavaišino skaniais valgiais.

— Čiurlionio ansamblio kon
certas balandžio 1 d. pradėjo, 
kaip ir visuomet, pasigėrėtinai. 
Dainos su solistais atliktos be 
priekaištų. Kanklių muziką ir 
grakštūs šokėjai puikiai atliko 
savo dalį. Publikos atsilankė 
apypilnė salė. Padėkos žodį ta
rė L. B. pirm. J. Urbonas. Gė
lės įteikė muzikai A. Mikulskiui 
ir Poniai tautiniais rūbais apsi
rengusios Regina Juškaitė ir 
Rosita Biliūnaitė. Plačiau apie 
įvykusį puikų koncertą, tikiu, 
aprašys žurnalistas Alfonsas 
Nakas.

— Balandžio 7 d. Alkos Sam
būris suvaidins Balio Sruogos 3 
veiksmų “Milžino paunksmė”, 
tuo pačiu laiku buWUtidaryta Vy
tauto Ogilvio tapybos meno pa
roda. Po vaidinimo gretimoje 
salėje vaišės. Viskas L. namuo
se. Detroitiečiai kviečiami atsi
lankyti.

— Detroito ateitininkai ba
landžio 15 d. 4'vai. į L. namus

Sava naminę vaiaty spintelę reikia 
nepaprastai {variai Ir tvarkingai ui 
laikyti, kaip Šiam* vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrini* visus užrašus, 
kad neįvyktu klaidų,«nes vaistu su 
maišymas gali būti fatališkas. Patik 
rinti, kokip vaistų trūksta Ir (uos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam nati 
»Mwnul oaeiruošes.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608

IHtllltiaiBBIIItXt I ——

naujienos
pakvietė iš Čikagos su pasako
mis aktorę Laimą Rastenytę-La- 
pinskienę. Kviečiamos mamy
tės su jaunimu atsilankyti.

— Balandžio 8 d. 12 vai. L. na
muose prof. dr. K. Vainučio pa
skaita apie vėžio ligas.

— Balandžio 8 d. 12 vai. L. B. 
seniūnų susirinkimas L. namuo
se.

—-“Balandžio 8 d. 12 vai. L. B. 
lituanistinės mok. tėvų metinis 
susirinkimas L. namuose.

A. Miežis

įdieckand 
what to

do about it
Some people learn the hard way. Pay
checks disappear fast.

Day-to-day living expenses Mt up 
a lot. And maybe part goes in the 
savings account for this year’s vaca
tion or another immediate goaL

A good chunk of that money seems 
to disappear by itself.

So it’s no wonder that when it 
comes to long-term goals, or when an 
emergency comes up, there simply 
aren’t fondą to meet the need.

Unless there was a nest egg build
ing up all that time.

A good way to build that nest egg 
is with U.S. Savings Bonds. The easy 
way to buy them is to sign up for the 
Payroll Savings Plan where you wefrk. 
An amount you specify will be set 
aside from your paycheck and used 
to buy Bonds.

And while you’re going through 
grocery bills, car repairs, vacation 
weekends, kids’ toys and nights out 
on the town, you’ll know you’re aav- 
ingmoney too.

That’s good to know.

Ihke stock in America.
Join the Payroll Savings Plan.

Lietuviai mokslo 
pasaulyje

J. P. Remeika iš Bell Tele- «>'• tomas 241, nr. 122 1973 m.
phone Laboratories, Murray Hill, 
N. J„ yra bendraautorius straip
snio apie metalo ir insulatoriaus 
perėjimus gryname ir apipurkš
tame vanadijaus okside V2O3, 
kuris yra išspausdintas leidinyje 
nh:sical Review B, tomas 7, nr. 
5 1973 m. kovo mėn. 1 d.

E. E. Užgiris iš General Elec
tric Research and Development 
Center, Schenectady, New York, 
yra bendraautorius straipsnio 
apie išėstus laser filamento ta
kus stikluose ir polimeruose, ku
ris yra paskelbtas Physical Re
view A, tomas 7, nr. 2 1973 m. 
vasario mėnesį.

F. J. Bartis iš Dept, of Phy
sics, Indiana University, Bloom
ington, Indiana parašė straipsnį 
apie kritinį nepermatomumą 
amoni j aus chloride, kuris yra 
atspausdintas leidinyje Physics 
Letters A. tomas 43, nr. 1 1978 
m. vasario mėn. 12 d.

J. J. Marchalonis iš Laborato
ry of Molecular Immunology, 
Walter and Eliza Hall Institute 
of Medical Research, Parkville,

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
t K A GERIAUSIA DOVANAr A

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną a» 
meniškai pažinu, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Uabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerne gyvenimą. 
Jiems bus {domu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo Žmogau* Gyvenimų — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su musų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūką*. VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m 206 psL, kaina 2 dol

i.aiMYIA “NAI JIKNŲ1 A DM IN ISIRACI J(U K

■ Victoria, Australia, yra bendra- 
I autorius straipsnio apie theta 
antigeno izoliavimą iš lūnfoci- 
tų, kuris yra atspausdintas lei
dinyje Nature — New Biolo-

vasario mėn. 21 d.
■ Saulius šimoiiūnas

---------- r.
JURŲ VANDUO

3,500 pėdų jūros gilumoje 
vanduo ramus, net didžiausioje 
audroje vandens paviršiuje.

Vienos angliškus mylios gilu
moje vandens spaudimas vienam 
ketvirtainiame colyje yra lygus 
vienai tonai.

Jeigu pripilsime indą jūros 
vandeniu ir leisime jam išgaruo
ti, indo dugne atsiras dvięjų co
lių storumo nusisunkusios drus
kos. •

Jūros gilumoje vanduo yra 
šaltesnis negu paviršiuje. Nor
vegijos pakraščiuose vanduo vi
sada pradeda užšalti Jš apačios.

KAIP TOLI GIRDISI BALSAS?

Žmogaus balsas girdisi 150 jar
dų tolumoje; kariškas orkestras 
— 2,500 jardų; šūvis iš karabi
no — 5,300 jardų; šūvis iš ka- 
nuolės — 35,000 jardų tolumoje.

Į
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Staigus posūkis į realizmą
Ii Chicagos ir apylinkių dailės parodos

Praeitą penktadienį Chicagos 
Meno institute, Gunsaulus salė
je buvo atidaryta Chicagos ir 
apylinkių dailės paroda, kurioj 
išstatyta iš prisiųstų 1,400 dar
bų, 137 darbai atrinkti jury ko
misijos. Iš tokio skaičiaus aspi
rantų, daug kam buvo mažai vil
ties ten patekti. Premijomis iš
dalinta $15,900.

Šiųmetinė bienalinė dailės pa
roda atskleidė naują lapą, staiga 
pasukant į realizmą ir taikomo
jo meno sritį. Toks netikėtas 
posūkis būtų lyg protesto ženk
las prieš anksčiau buvusias tose 
pačiose muziejaus patalpose ab
straktinio meno parodas. Cha
rakteringa, kad dauguma ekspo
natų pasižymi spalvinga deko-
ratyvine tapyba, taikoma inter-

Estetinį tašką šioj parodoj 
sunku suvokti todėl, kad paro
dos turinys nukreiptas, kaip mi
nėta, taikomojo meno elemen
tams eksponuoti. Kiek su gry
nuoju menu bendro turi stalai, 
kėdės, sulankstomos lovytės (to
kios, kokias vartoja stovyklau
tojai), plytos, stiklas, plastika 
ir kitokia medžiaga, dabar var
tojama dailės darbams? Iš prak
tiško taško žiūrint, priekaištų 
nėra, bet šiuo atveju netenka 
laikyti dvasine estetika. Gerai, 
kad šioj parodoj nėra banalių ir 
absurdiškų dalykų.

Super realistinėj tapyboj yra 
tokių tekstų, kur dailininkas dir
bo gal daug mėnesių, kaip štai 
Robert Danley tapyboje pripieš-

DAGYS SKAUDA MAN ŠIRDĮ (Medis)

dro- huofhohė.’, kad tokį leidinį 
reikia išleisti. Almanacho ko
misiją sudaro šie dailininkai: J. 
Tričys, VI. Vaitekūnas, VI. Vai
čaitis, Aid. I.abokienė, M. Ši
leikis. mš.

! Klausimai ir atsakymai
Klausimas:

1. Ar dailė turi savo tėvynę?
i 2. Ar žmogus gali būti daili
ninku, neturėdamas talento?

3. Ar tiesa, kad Leonardo da 
Vinči buvo ne tik dailininkas, 
bet ir inžinierius, architektas ir 
politikas?

4. Ar moterims kosmetika 
teikia estetinio grožio?

5. Ar tik gamtoje yra meno 
grožis ir vertybė ?

I 6. Kodėl dailininkai vaizdavo 
nuogas moteris?

I 7. Ar dailė yra mokslas, ar tik 
laisvas menas ?

8. KudcJ vienam žmogui pa
tinka vienas paveikslas, o kitam 
— kitas?
Atsakymas:

1. Dailė, kaip čigonas, kraus
tosi iš vienos vietos j kitą. Egip
to, Chaldėjos ir Graikijos dailė 
bei menas visai neteko savo tė
vynės, bet dailė ir menas gims
ta savo tėvynėje. Didelis me
nas yra universalus.

2. Genijus suvokia pasaulį pla
čiu mastu. Mums, mirtingie
siems, tenka ilgai ir sunkiai mo
kytis.

3. Tiesa.
4. Moters grožis yra jos iš

vaizdoj ir būde, ne kosmetikoj.
5. Dailė yra išraiškos daly

kas, nes dailė stovi aukščiau 
gamtos. Gamtoje nėra meno, 
tik mokslas apie gamtą. Gamta 
gali būti tik priežastis kūrybai.

6. Kai tapyba buvo dar neiš
vystyta, skulptūroje nuogybė 
buvo plačiai vartojama, kaip ale
gorinė ir istorinė romantika. 
Kai nuogas kūnas tampa meno 
kūriniu, neturi jausminių suges
tijų.

7. Mokslo tikslas yra tyrinė
ti formas, stebėti jų reakcijas. 
Charakteringas mokslininko 
tikslas formų pažinimas. Mok
slo pagrinde yra idėja, o meno 
— objektas.

8. Todėl, kad kiekvienas žmo
gus turi savo skonį ir skirtingą 
supratimą. Dėl skonio nesigin
čijama!

UŽMOKĖTA Už PAVEIKSLUS

Už Rafaelio Madoną sumokė
ta $700,000. Už Rembrandto 
Malūną sumokėta $500,000. Už 
Velasquezo Karžygio Oliverio 
portretą sumokėta $400,000.

duoti kreditą. Jury komisijoj 
buvo: Phillip Fearlstein, New 
Yorko tapytojas, Athena T. 
Spear, Oberlin, Ohio muziejaus 
kuratorė, James N. Wood, iš Al

bright-Knox Gallery, Buffalo, 
ir A. James Spyer, instituto mo
derniojo meno kuratorius.

Paroda tęsis iki geg. 6 d.
M. š.

jerui — namų apyvokai; tik ke
letas eksterjero — architektū
ros eksponatų šioj parodoj, įs
kaitant ir Kazimiero Varnelio 
kūrinį. Tik pora grynojo ab
strakto ir keletas surrealistinių 
darbų, kurie taip pat išradingi, 
kaip ir spalvingoje tapyboje ne
maža mintingų darbų. Yra ir re
alistinio kolažo.

ta tūkstančiai šokančių figūrų
tarp gėlių klombų. Yra viena 
lietuviška pavardė Roland Poš
ka, kuris turi išstatęs triptiką, 
padarytą iš perdirbtos (recyc
led) medžiagos, kurio tekstas 
mirga įvairiomis spalvomis.

Bendrai paroda atgaivina at
vės usį lankytojų ūpą po to, kai 
kelios parodos atbaidė lankyto
jus. Už tai jury komisijai reikia

DAGYS GAL BŪT... (Medis)

Philomena sako.

Taupymas yra šeimos pareiga. 
Įvairūs skelbimai masina visą 
šeimą pirkti ką nors naujo. Bet

Dagio paroda balandžio 6 d.
Toronte gyvenančio skulpto

riaus Dagio apžvalginė skulptū
ros darbų paroda Čiurlionio Ga
lerijoje atidaroma šį penktadie
nį, balandžio 6 d. 8 vai. vakaro. 
Atidarymo proga pats autorius 
skaidrėmis parodys skulptūros 
fragmentų, vaizdelių ir kitų daly
kų.

Skulptorius Dagys mūsų vi
suomenei gerai pažįstamas, kaip 
lietuviškos liaudies estetikos at
stovas, tęsiantis dievdirbių tra
dicijas skulptūros žanro srityje.

Dagys nesibazuoja skystomis 
einamojo laiko technikomis. Jo 
tiesiogis tikslas žmogaus išraiš
ka, kuris gyvena, kenčia, rūpi-

javo Kauno Meno mokykloje 
skulptoriaus Zikaro klasėje ir 
tobulinosi Vakarų pasaulyje.

Po karo įsikūrė Toronte ir nuo 
to laiko plačiai dalyvauja paro
dose. Kanados spauda apie Da
gio kūrybą palankiai atsiliepė.

Dagio paroda tęsis iki balan
džio 15 d. M. š.

nasi, liūdi, ir retai būna links
mas., ŠitieJg kūryboje bendri 
motyvai sudaro ištisinę žmo
gaus gyvenimo filosofiją ir ti
kėjimą, kad menas yra gyve
nimo sintezė.

Dagys nebando sekti naujo
vių, kaip nuoširdus kūrėjas, iš
tikimas savo pašaukimui. Kaip 
Dagys skulptūroje yra išimtis, 
taip Ignas tapyboje bei grafiko
je, abu stiprūs menininkai. Ir 
vienas ir antras savo originalu
mu išsiskiria iš kitų kolegų. Da
gys yra vyresniosios kartos, o 
Ignas jaunosios, Freiburgo mo-
kyklos auklėtinis. Dagys studi-

jei norite įsigyti namą, turėti 
pakankamai lėšų vaikų mokslui 
ar senatvei, laikas dabar 
pradėti taupyti.

Pinigai, taupomi Chicagos 
Taupymo ir skolinimo bendro
vės bet kokiame skyriuje, yra 
Federalinės valdžios apdrausti 
iki $20,000,000.

5W% 6%
90 Day 

Passbook 
Accounts

476-7575

$1,000 or more Savings 
Certificate 
(1 to 2 years)

$5,000 or more
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

savings and loan association

Trečdalis milijono 
aplankė Renoir'ą

Praėjusį sekmadienį, bal. 1 d. 
Chicagos Meno institutą užplū
do tūkstantinės minios pamaty
ti paskutinį kartą Renoiro paro
dos, kuri prasidėjo vasario 3 d. 
ir pasibaigė bal. 1 d.

Tuoj po 12-tos valandos prie 
muziejaus durų ir ant laiptų sto
vėjo minios ir laukė. Bematant 
suplaukė tiek žmonių, kad pas
kutinė eilė siekė jau Monroe ir 
Michigan gatves be stovinčių 
lietuje. Kurie jau buvo vidu
je, taip pat stovėjo zigzagais iš
vedžiotomis eilėmis, nukreipto
mis į Morton sparną, kur buvo 
prancūzų impresionisto Auguste 
Renoir paroda. Garsiakalbiais 
darė tvarką, užrištos virvės lai
kė publiką, kad laikytųsi eilėse. 
Blogiausia buvo tiems, kurie atė-
jo su vaikais ir dar mažais kū
dikiais. Tokioje spūstyje nega-
Įėjo gerai jaustis motinos ran
kose laikydamas kūdikius.

Aš taip pat pusvalandį stovė
jau spūstyje, bet vėliau susi
griebiau, kad čia kas nors nege
rai. Juk užvakar buvo atidary-
ta Chicagos ir apylinkių dailės 
paroda Gunsaulus galerijose. Ko
dėl ten neleidžia? Gal nėra pra
ėjimo per minių sieną? Taip, 
bet aš perlindęs per virvę, nuė
jau tiesiai į Gunsaulus salę. Ten 
buvo mažai žmonių ir galėjau 
labai gerai apžiūrėti parodą.

Vakare televizijoj parodė, kas 
tą sekmadienį darėsi Meno Ins
titute. Paskelbė, kad dar nėra 
buvę tokios parodos, kurią ap
lankytų trečdalis milijono žmo
nių, kaip Renoirio.

ALDS-gos susirinkimas
Kovo 29 d. Lietuvių Namuose 

įvyko Amerikos Lietuvių Daili
ninkų Sąjungos eilinis susirin
kimas, į kurį atsilankė nemažai 
narių. Sekretorė Aldona Labo- 
kienė perskaitė praėjusio susi
rinkimo protokolą. Sąjungos 
pirmininkas VI. Vaitekūnas pa
darė trumpą pranešimą, pain
formuodamas apie S-gos veiklą. 
Nutarta rengti dailės parodą ge
gužės mėn. 13 d., sekmadienį 3 
vai. popiet Lietuvių Namuose, 
6422 S. Kedzie Avė. Taip pat nu
tarta simpoziumą nukelti iki pa
rodos uždarymo dienos, kuris tu
rės įvykti 3 vai. popiet.

Almanacho reikalas buvo gy
vai diskutuojamas ir prieita ben

VXOP
80 Proof

Send 10 c for recipe booklet to German Distilleries Ltd., Empire State Bldg., New York 10001

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

1800 So. Halsted St

Tet 421-3070

UNIVERSAL

DARBO VALANDOS: Pirmadienį, antradineį nuo 9 ryto iki 4 po pietų. Ketvirtadienį 
nuo 9 iki 6 vai. vak. Penktadienį nuo 9 iki 7 vai. vak., o šeštadienį nuo 9 ryto iki 
1 po pietų. Trečiadieniais uždaryta.

Chicago, III. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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JEI PADĖSITE TAUPYMO SĄSKAITON $100 ar daugiau, tai galėsite gauti ąsotį ir 
4 stiklus.

Mes švenčiame 50 metų sukaktį 
Mokame iki 6% Dividendus ir 
dar duodame dovanų.

JEI PADĖSITE $500 ar daugiau, tai iš 40 dovanų galėsite pasirinkti padažo šildytu
vą, žvakių, patarnavimų lėkštes, dėžutę duonai, nerūdijamo plieno dubenį daržo
vėms maišyti, elektros laikrodį virtuvei ir daugelį kitų vertybių.

JEIGU PADĖSITE $5,000 ar daugiau, tai iš 40 dovanų, galėsite pasirinkti rankinius 
ir stalo laikrodžius, dakrono antklodę, radiją, foto aparatą, šildomą lėkštę, spir- 
gintuvą, elektros keptuvą, Corning kavinuką ir daugelį* kitų vertybių.
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taip pat rusų primesta, buvo priveikta pasirašyti naują 
sutartį su kaimynine Gudija. Ši sutartis neliečia sienų ar 
užsienio reikalų, bet ji liečia galimai didesnį pavergtų

V, KAROSAS

LIETUVA VATIKANO POLITIKOJE

Subscription Rates:
In Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
six month. $7.50 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months. Canada $22.00 per year; 
ether countries $23.00 per year.

trims mėnesiams __________ $6.00
vienam mėnesiui$2.90

Kanadoje:
metams$22.00 
pusei metų $12.00 
vienam mėnesiui$3.00

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

Dienreičio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams $22.00 
pusei metų $12.00 
trims mėnesiams$7.00 
vienam mėnesiui$3.00

Užsieniuose:
metams  $23.00 
pusei metų$13.00 
vienam mėnesiui$3.50

lietuvių ir gudų išnaudojimą. Ši sutartis didelėmis raidė
mis per šešias Tiesos skiltis paskelbta, vadinasi: “Sutar
tis dėl Baltarusijos TSR ir Lietuvos TSR darbo žmonių 
1973 metų socialistinio lenktyniavimo’*. .Kaip pirmoji, 
taip ir dabartinė sutartis buvo pasirašyta Vilniuje. Iš lie
tuvių pusės sutartį pasirašė komunistų partijos pirmasis 
sekretorius Antanas Sniečkus, aukščiausios “tarybos** 
prezidiumo pirmininkas Motiejus Šumauskas, Lietuvos 
ministrų tarybos pirmininkas J. Maniušis, Lietuvos prof
sąjungų pirmininkas K. Mackevičius, Lietuvos komunis-

LAISVOJI TRIBOMh

1972 m. gegužė* mėn. Romo 
Kalantos, V. Stonio ir K. An- 
druškevlčiaus protesto ženklan 
susideginimas ir kruvinos de
monstracijos Kaune ir Vilniu
je su daugybe areštų, rado pla
tų atgarsį pasaulio spaudoje ir 
tuo nušvietė lietuvių tautos 
tragediją, bet tolygiai atsklei-

Toliau autorius nurodo, kad 
popiežius Povilas VI pasiuntė 
į Maskvą arkiv. A. Casarolį, vė
liau kardinolą Willebrams ir, 
galop, jėzuitų ordino generolą 
P. Arrupe, bet visos ją diplo
matinės pastangos pagerinti 
kataliką padėtį Sov. Sąjungo
je liko be pasekmių.

Kitose JAV vietose:
metams __
pusei metų

$20.00
$11.00

Naujienos eina kasdien, ištiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted-St. Chicago. 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

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

tinio jaunimo sekretorius V. Morkūnas ir “tarybinės” 
Lietuvos mokslų akademijos viršininkas K. Meškauskas. 
Komunistinę Gudiją atstovauti buvo įgaliotas komparti
jos sekretorius P. Mašerovas, “prezidentas” F. Surga^ 
novas, ministras pirmininkas I. Kiseliovas, profsąjungų 
pirmininkas N. Polozovas, V. Podrezas, J. Klimčenka, A. 
Starovoitovas ir kt.

dė ir ne vieną paslaptį, sais
tančią Lietuvos likimą. Pra-i 
džioje buvo galvota, kad tai 
buto tik desperatiški pavienių, 
lietuvių pasiaukojimai, pasi
ryžusių savo auka atkreipti 
Vakarų pasaulio dėmesį (ypač 
prez. Nixono kelionės į Mask-

Taigi, peršasi išvada, kad 
Vatikanas per slaptas katalikų 
organizacijas Lietuvoje, prez. 
Nixono atvykimo į Maskvą 
proga, nutarė Kalantos ir k t. 
liepsnose dar sykį išbandyti 
“Ostpolitik” galimumus. Ta
čiau, Vatikano nesėkmei, ka-

Dvi lietuviams primestos sutartys
Imperialistinė sovietų valdžia primetė lietuviams dvi 

sutartis su savo kaimynais gudais. Viena sutartis buvo 
primesta 1919 metų pradžioje, o antroji buvo pasirašyta 
šių metų kovo mėnesį. Pirmąją pasirašė Mickevičius Kap
sukas, o antrąją pasirašė Antanas Sniečkus. Abi sutar
tys buvo Maskvoje suplanuotos ir abi naudingos tiktai 
Maskvai.

Jeigu kas nežino ar jau neprisimena, tai priminsime, 
kad Leninas, caro generolų padedamas, per metus su
valdė protestuojančius rusus ir sudarė pakankamą rau
donosios armijos divizijų kiekį žygiui į Vakarų Europą. 
Jis tikėjosi užimti visas karo su vokiečiais metu rusų 
prarastas sritis, įsiveržti į Vokietiją, sukelti revoliuciją 
ir užimti, jei ne visą Europą, tai bent pramoningiausias 
vokiečių žemes ir sudaryti pagrindą pasaulio užkąria- 
vimui.

Maskva privertė abiejų valstybių ir komunistinių 
partijų vadus pasirašyti sutartį, kad jie priverstų abiejų 
valstybių gyventojus labiau išnaudoti, kad jie sparčiau 
dirbtų, kad gudai su lietuviais kolchozuose, dirbtuvėlė
se, transporto srityje vienas už kitą labiau skubėtų, už
augintų daugiau javų ir bulvių, kad rusas galėtų dau-
giau gėrybių išvežti iš šių valstybių. Pats svarbiausias 
tos sutarties baisaus darbo žmonių išnaudojimo paragra
fas šitaip skamba:

vą išvakarėse) į sunkią lietu
vių tautos ir R. Katalikų Baž
nyčios padėtį Sovietų Rusijos 
okupuotoje Lietuvoje.

Pradžioje švedų, vėliau Vak. 
Vokietijos spauda (“Tagesan- 
zeiger Regensburg”, VIII. 8. 72)
paskelbė, kad Lietuvoje vei
kia slaptos organizacijos, ku
rių nutarimais ir burtų keliu 
buvo parinkti susideginimui

talikų sukeltas protestas ne
lauktai išaugo į tautinį sąjūdį, 
kuris paerikalavo “Laisvės Lie
tuvai”, o tas ir sumaišė planus. 
Vatikano “Ostpolitik” yra pa
statyta ant koegzistencijos prin
cipo tarp komunizmo ir katali-
kybės. Vatikanas, atsisakyda
mas nuo bet kokios prieško- 
munistinės ir priešsovietinės 
veiklos, tikisi sulaukti R. Kat.

Leninui ir to meto sovietų strategams buvo reika
linga rami užfrontė. Jis pasikvietė komisarą Lietuvos 
reikalams Kapsuką ir įsakė jam pravesti komunistų par
tijos nutarimą Lietuvos ir Gudijos valstybėms sujungti. 
1919 metų vasario 27 dieną Kapsukas sukvietė Vilniuje 
Angarietį, Cichovskį, Dimenšteiną ir kitus komunistų 
partijos veikėjus ir nutarė Lietuvos valstybę sujungti su 
Gudija. Toks pat susirinkimas buvo sušauktas Minske 
ir padarytas toks pat nutarimas. Sekančią dieną Vilniun 
suvažiavo Gudijos ir Lietuvos komunistų vadai ir pa
skelbė Lietuvos ir Baltrusijos Socialistinių Tarybų Res
publiką. Tame pačiame susirinkime Kapsukas buvo iš
rinktas “tarybų’ Lietuvos ir Baltarusijos liaudies komi
sarų tarybos pirmininku. Abiejų valstybių vardu jis skel
bė dekretus ir įvairiausias instrukcijas, liečiančias abiejų 
valstybių ūkio, švietimo ir krašto apsaugos reikalus.

Davus Varšuvą pasiekusiai raudonajai armijai gerą 
smūgį ir gen. Weygandui tą armiją vykusiai persekio
jant, subiro visi Lenino Europos užkariavimo planai. 

‘Kapsukas su abiem valstybėm pradžioje pabėgo į Dvins- 
ką, o vėliau ir į Maskvą, buvo likviduotos įvairios “ta
rybinės” Lietuvos sutartys su “tarybine” Baltarusija. 
O Aleksa Angarietis, Cichovskis, Dimšteinas ir kiti ru
sams tarnavusieji komunistai, Mickevičiui juos įskun
dus Stalinui, buvo pačių rusų sušaudyti, Lietuviai kariai 
pribaigė mušti Lietuvos rytų sritis užėmusius raudon
armiečius; dabar visi užmiršo apie Kapsuko su Angarie- 
čiu pasirašytas įvairias sutartis su Gudija.

Šiandien “tarybinės” Lietuvos valdžia, lietuviams

“Baltarusijos TSR ir Lietuvos TSR partiniai ko
mitetai, pirminės partinės, profsąjungų ir komjau
nimo organizacijos, darbo žmonių deputatų tarybos 
sustiprins organizacinį ir idėjinį auklėjamąjį darbą, 
mobilizuodami visus darbo žmones 1973 metų liau
dies ūkio {Janams ir devintojo penkmečio užduotis 
pirma laiko įvykdyti, sudarys kiekviename kolekty
ve varžybų ir nuolatinio siekimo iškovoti naujų lai
mėjimų aplinką, toliau gerins socialinio lenktynia
vimo organizavimą ir vadovavimą jam, visokerio
pai didins jo auklėjamąjį vaidmenį, formuojant 
žmonių komunistinę pažiūrą į darbą, draugingumo 
ir savitarpio pagalbos jausmą, plečiant profesinį ir 
politinį darbuotojų akiratį” (Tiesa, 1973 m. kovo 21 
d., 1 psl.).
Niekad pasaulio istorijoje, nei Egipto faraonų lai

kais, nei mongolų vergijos laikais dvi kaimyninės valsty
bės ir vadovaujamų politinių partijų atsakomingi atsto
vai neturėjo valstybinės sutarties krašto gyventojams 
išnaudoti. Leninas pradėjo lenktyniavimą tuojau po per
versmo geležinkelio stotims valyti. Revoliucijos metu su
sisiekimas buvo išardytas, geležinkelių stotys, geležin
kelių dirbtuvės ir sandėliai buvo baisūs. Pradžioje jis 
įvedė geležinkeliečių nemokamą darbą stotims valyti. 
Geležinkeliečiai, ištisą savaitę dirbę prie įvairių geležin
kelio darbų, buvo verčiami dirbti sekmadieniais prie 
stočių dirbtuvių valymo darbų.

Lietuvą pavergusieji rusai bando įtikinti lietuvius, 
kad jie ne tik privalo daugiau ir sparčiau dirbti, bet kad 
tokia yra ir tokia visą laiką buvo “komunistinė pažiūra 

i darbą”. Anksčiau, kol jie dar nebuvo pagrobę rusų val
džios komunistai skelbė, kad jie sutrumpins darbo valan
das, sudarys sveikesnes ir patogesnes darbo sąlygas ir 
pakels atlyginimą. Šiandien jie bando rusų pavergtos 
Lietuvos ir Gudijos darbininkus įtikinti, kad darbinin
kai privalo ilgiau ir sparčiau dirbti, vienas su kitu lenk- 
tyniuodami.

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

asmenys. Apie tų organizacijų 
idėjinį veidą. tepasakyta, kad 
jos “linkstančios į socialistiš- 
kai nuspalvintą katalikybę” ir, 
kad “didelį susirūpinimą susi
deginimai sukėlė Vatikane, 
kur, esą, žinoma apie šiuos 
sąryšius. Ar susideginimai at
silieps į Vatikano politiką ko
munistinių kraštų, ypač Sov? 
Sąjungos, atžvilgiu, lieka ne
aišku” (Draugas, IX. 12. 72.).

Atsiskleidė paslaptis, kad 
Lietuvoje su Vatikano žinia 
veikia slaptos katalikiškos or
ganizacijos, kurių tikslas, kaip 
atrodo, būtų ne atstatymas 
Lietuvos nepriklausomybės ar 
demokratinių laisvių, bet iš
kovojimas vien tik R. Katalikų 
Bažnyčiai teisių ir laisvių, pri
sitaikant prie komunistinės 
santvarkos. Tokia politika jau 
nuo seniau yra žinoma Vati
kano “Ostpolitik (Rytų politi
ka) vardui ir plačiai taikoma 
bei praktikuojama satelitų 
valstybėse.

Paul Wohl, “Christian Sci
ence Monitor” dienraščio Mas
kvos korespondentas, kuris pa
stoviai informavo skaitytojus 
— A. Šeškevičiaus, J. Zdebskio, 
apie Lietuvos katalikų kunigų 
P. Bubnio ir k t tvirtą laikyse
ną teismuose, apie tikinčiųjų 
parašų rinkimą peticijoms, 
kurios buvo siunčiamos Brež
nevui, vėliau Jung. Tautų gen. 
sekr. K. Waldheimui su 17,054' 
parašais dėl R. K. Bažnyčiai 
religinės laisvės Lietuvoje, pri
ėjo išvados, kad “Lietuva ta
po bandymo lauku nustatant 
Sovietų ir Vatikano santykius”.

Bažnyčiai pilno pripažinimo 
tapti integraline komunistinės 
santvarkos dalimi. Ta politi
ka, pradėta pop. Jono XXIII, 
davė gana didelius laimėjimus 
R. Kat Bažnyčiai Rytų Euro
poje, ypač Jugoslavijoje, Ven
grijoje, Čekoslovakijoje ir Len
kijoje. Tačiau tie laimėjimai 
nėra galutini kol Maskva ne
duos pilno savo pritarimo. Pav., 
Lenkijos komunistinė valdžia 
sutiktų pasirašyti konkordatą 
su Vatikanu ir pakviesti popie
žių, bet trūksta Maskvos ant
spaudo. Čekoslovakijoje, po 
sovietinės Invazijos, tapo su
varžytos čekų pilietinės lais
vės ir atimtos visos A. Dubee- 
io pripažintos R. K. Bažnyčiai 
privilegijos. Tenka daryti iš
vadą, kad Kalantos ugnyje bu
vo bandoma Vatikano “Ostpo- 
itik” ne vien Lietuvos, bet Ir 
visos Rytų Europos požiūriu. 
Tai paaiflrina, kodėl pasaulio 
spauda, aprašydama Lietuvos 
vykius, visuomet pabrėždavo, 
jad tuos įvykius sukėlė katali
kų pasipriešinimas Maskvos 
priespaudai.

Vatikano “Rytų politika” 
siekia ne vien pagerinti katali
kų padėlį komunistiniame pa
saulyje. Vak Vokietijos kata
likų žurnale “Wirtschaft und 
Politik” (XI. 15. 71) vedama
jame taip dėstoma M tema, kur 
straipsnio įžangoje pabrėžia
ma, kad R. K. Bažnyčios vy
riausias tikslas yra žmonijos 
išganymas, kuris buvo ir bus 
vykdomas nepaisant valstybi
nių ar visuomeninių santvar
kų pasikeitimo. Vakarų pa

mali* esąs paskendęs materia
lizme, einą* prie savo morali
nio išsigimimo, nesugebąs su
dalyti vienybės, ir per savo 
gobiamą, tampą* komunizmo 
mecenatu. Vakarai esą visai 
abejingi tikėjimui ir R. K. Baž
nyčios likimui. Tuo tarpu ko
munistinėse valstybėse Rytuo
se religinis gyvenimas, nežiū
rint ateistinės propagandos ir 
komunistini* priespaudos, pra
siveržiąs gaivalinga versme. 
Todėl komunistinių kraštų ka
talikai pramatą savo tikėjimui 
ateitį ne Vakaruose, bet Rytuo
se. Jie tikį, kad jų paskirtis 
esanti įsilieti į komunizmo su
kurtų pasaulį ir duoti jam pir
mųjų krikščionių moralinius 
pagrindus. Tai nesanti svajo
nė, o istorinė būtenybė. Ant 
šių dvasinių pagrindų esanti 
pastatyta Vatikano “Rytų po
litika”

Kalantos liepsnos atošvaistė 
atidengė dar vieną paslaptį, — 
lietuvių tautoje katalikų puo
selėjamą naująjį misticizmą ir 
mesijanizmą, kurių atgarsius 
randame išeivijoje. Po II Va
tikano susirinkimo buvo pa
stebėti neįprasti reiškiniai. Iš 
naujųjų ateivių tarpo katalikų 
sluoksniuose ėmė reikštis pa
sisakymai už bendradarbiavi
mą ir santykių palaikymą su 
pavergta tauta. Pradėta kriti
kuoti ir pulti visi politiniai 
veiksniai ir partijos. Buvo kvie
čiami iš Lietuvos menininkai ir 
mokslininkai, tikslu užmegzti 
glaudesnius ryšius. Katalikų 
spaudos redakcijos, kultūri
ninkai plačiai pravėrė duris 
Vyt Kazakevičiui, aukštam ta
rybinės Lietuvos pareigūnui, 
skirtam ryšių palaikymui su 
užsienio lietuviais. Leidžiamas 
jaunų intelektualų laikraštis 
“Akiračiai”, reiškia aiškiai 
protarybines nuotaikas. Orga
nizuojama buvo lituanistinės 
mokyklos mokinių išvyka į 
pionierių stovyklą Lietuvoje. 
Tie ir panašūs reiškiniai daug 
kartų būva gvildenami lietuvių 
spaudoje,* aiškinant nesiorien- 
tavimu, pasimetimu, komu
nistinės propagandos įtaka ar 
tiesiog pikta valia. Vienok, nė 
vienam neatėjo į galvą mintis, 
kad šie reiškiniai yra sukelti 
Jono XXIII naujų idėjų, kurie 
pasiekė kiekvieną katalikiško 
pasaulio užkampį. Tiesa, šis 
naujas ekumenizmas lietuvių 
katalikiškoje išeivijoje dar ne
įgavo aiškaus idėjinio veido, 
nes tam trūko šios teorijos pa
tikrinimo praktikoje. Bandy
mas (Vyko, bet dar nepaaiškė
jo rezultatai.

/Due _(Duo vxtvurgTcixi j
_____ -w__________________________________
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I tai jis atsako pamatuotai keturiais 
-straipsniai (4 — 10 psl), taip vadinamais 
tabu (kieno nors uždraudimais, savais su
metimais). Taigi: 1) religinis tabu. 2) po
litinis tabu, 3) mokslinis tabu ir 4) demo
kratinis tabu. Čia dėstomus autoriaus ar
gumentus ir pavyzdžius, kiekvienas sąmo
ningas lietuvis turėtų gerai apsvarstęs pri
imti domėn. Lietuvos istorija yra nepap
rastai plati, didvyriška, turinti savyje to- 
kių didelių kontroversinių konfliktų, su 

.bent kuriuo iš čia nurodytų tabu, kad rei
škia Dievo pasauktam būti istoriku, kad 
Juos nugalėtum ir vi*a tai objektyviai ap
rašytam bei nušviestam.

Prie autoriaus čia nurodytų pavyzdžių, 
galima būtų prijungti ir mūsų istoriką a. 
a. prof. dr. Z. Ivinskį. Buvo tai gabi, darb
šti. tikro džentelmeno bruožų asmenybė. 
Bet jis pats matė ir tie, kurie arčiau jį pa
žino, kad parašyti pilnai objektyvios, ne- 
tabloninės Lietuvos istorijos, prie jo ge
riausių pastangų bei norų, jis nepajėgs. 
Tuomet, kai jis tam jo menamam istorijos 
objektyvumui, buvo tiesiog perdėtai jaut
rus. Laiške jis pabrėždavo, kad tą, ar kitą 
straipsnį, jis parašęs su ultima ratio (aukš

čiausia tiesa). Jis pats kaip istorikas, bu
vo per daug įsitraukęs į srovinę (partinę) 
veiklą. Dėl to, gal bus tie pirmieji trys 
tabu, kurie jam nuolat gadino nervus ir 
kraują, ir buvo dalinai jo per ankstyvos 
mirties priežastimi.

č. Gedgaudas, savo veikalo nuo 14 iki 
78 psl. (I-sios dalies “Nutylimi klausi
mai”), paliečia ir dokumentuotai nagri
nėja pačius aktualiuosius mūsų senosios 
praeities klausimus. Aš čia prisiminsiu 
tik dalį pačių svarbiųjų: I. Lietuvos vardo 
kilmės beieškant. 2) Lietuvos valstybės 
kilmės beieškant. 3) Slavų kilmės beieš
kant 4) Lietuvių tautos kilmės beieškant. 
Autorius užtikrina, kad jis šiuos klausinius 
gvildena, atsikratęs svetimųjų ir savųjų 
mokslininkų sukurtų įvairiais sumetimais 
visokeriopų tabu (Mano pabr. V. Ž.) “To
kius mokslinto tyrimo dėmius privalome 
taikyti ir šios knygos puslapiams, norėda
mi atstatyti nežmoniškai sujauktą ir Iš
kraipytą mūsų praeities istoriją, kuri bū
dama visų seniausia, kliudo daugelio kitų 
veiksnių šališkumams’*. (15 psl.).

Pirmiausia skyriuje "Lietuvos vardo 
kilmės beieškant', autorius patiekia iš
trauką iš kalti. dr. A. Salio |>eskaitos (II- 
jame Lituanistikos instituto suvažiavime): 
“Lietuvos vardas etimologiškai, be abejo
nės, sietinas su veiksmažodžiu lieti ir jo 
vediniais... Iš Lietaukos raisto išteka du 
to vardo upeliukai... Pradžioje Lietuva

buvo tik sritinis pavadinimas vienos “lie
tuvių” gyvenamos žemės”... (14 psl.).

I tai autorius atsako: “Lietuvos vardas 
tai mastodontas, kuris vos išsitenka Euro
pos žemyne. Jo kilmė* iš Lietuvos raisto 
neišvesi, nors ir tokių bandymų būta. Jei 
1918 metų Lietuvos ribose dar galima būtų 
šiaip taip aiškinti tą vardą iš kokios pelkės 
ar upelio, tai susidursime su visišku fiasco, 
norėdami, kad tas pats upelis pateisintų 
LITO VIA vardą šiaurė* Francūzijoje... 
Negalime juk suplakti Lietuvos tautos, Lie
tuvos vardo ir Lietuvos valstybės. Tai trys 
atskiros sritys, kartais visai nieko bendra 
neturinčios. Todėl jas čia atskirai paeiliui 
n agri nešime” (16 psl.).

Taigi “keletas šaltinių Vakaruose. Ligi 
šiol paprastai mūsuose Lietuvos vardo kil
mės atskleidimo žygį pradėdavo “nuo pe
čiaus”. O pečius visai nesenas, — tai šv. 
Bnmo apaštalavimo kronikos... citata iš 
Kvedinburgo metraščio užrašo 1009 metais: 
“... in confinio Rūsčia e et Lituae” etc... 
(Rasos ir Liėtuvos rubežiuje, atseit, tarp 
tų dviejų šalių ir t L ). Kartais, magary
čioms , pateikiamas “net” ir Ipatijaus met
raštis iš to paties laikotarpio (1040) : “Ja
roslav ide na Litvu” (Jaroslavas eina karu 
ant lietuvių)”.

Toliau autorius sako: “Pastebėkime čia 
milžiniško* svarbos faktą: kiekvienos Eu
ropos valstybės oficiali istorija pradedama 
nuo jos krikšto! Atseit “pagonių” istorija 
visiškai *e*varbi: ji mums tik aki* gadin

tų. .. Mus pavaizduojama atsiradusiai* 
“iš nežinios” tryliktame amžiuje! čia ma
tome religinį tabu, pritaikytą praktikoje... 
Tačiau Lietuvos vardo panaikinti nepavy
ko, .. Yra šaltinių, toli prašokančių tą nu
sibodusį šv. Bruno.

Pirmasis šaltinis: Romos konsulo Vale
rians Flacco mūšis su Prūsais (Borus) 195 
m. po Kr., prie Litųana miško; vietovė 
tiksliai nenustatyta, bet žinoma, jog buvo 
šiaurės Italijoje.

Antrasis šaltinis: Lėtų sukilimas Belgi
joje 336 m. po Kr.

Trečias šaltinis: Pagal A mm i arms Mar
cei Ii nūs, kairiajame Reino krante, taigi 
vėlesnių “frankų” teritorijoje 357 m. po Kr., 
buvo “Prefectus Laetorum” įstaiga (Go
dus Theodesianus); pavaldiniai vadinami 
Laeti. Letes, Lite*, Letovici. Palyginkite 
slavų — Litovci, o ypač rtūsų “vyčių” ga
lūnę Lietuvaičiai, senovės Liauda — Vy
čiai. '

Ketvirtasis šaltinis: 451 metais birželio 
mėn., mobilizuojant Vakarų Europos tau
tas kovai prieš Atilą Katalonijos laukuo
se, konsulas Aetius ir karalius Teodorikas 
pakvietė talkon taip pat ir saksonų, sarma
tą, sueivių ir jau minėtų Lėtų pulkus (sue- 
ves. letes). čia pažymėtina, kad sakao- 
nais arba “sesnes” — sėsnomis buvo vadi
nami senprusiai — Vakarų Prūsijos deši
niojo Reino kranto gyventojai. Prūsija 
tuomet tęsėsi pajūriais nuo Reino ligi Ne
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muno, ir vokiečiai tebevartoja tą West- 
preussen pavadinimą.

Penktas šaltinis: 3O-čiai metų praslin
kus, Lėtų teritorijoje, kairiajame Reino 
krante, vyksta genocido tipo kautynės, 
aiškiai primenančios vėliau kryžiuočių 
naudosimą sistemą, kai jie žydinčias že
maičių, prūsų ir sūduvos dalis išžudė ir iš
degino, paversdami jas trakais... ” Tai 
burgundai veržėsi per Reiną į Prancūziją, 
iš jų gyvenamų vietovių Vokietijoje bei 
Šveicarijoje:

“Jinai, zovada pralekia trakų (Trikes) 
galulaukes, artėja prie rikio (Riak) kraš
to ir, matydama tolyje išnykstančią Bur
gundijos sieną, maldauja savo palydovus 
Franku* — Pieškite, deginkite kairėje, 
dešinėje dvylika mylių Gudvaldo (Gude- 
bald) krašto” (Krotechildos giesmė 590 — 
591 posmai), šis šaltinis mums ypač įdo
mus tuo, kad viename sakinyje cituoja net 
tris (deja, gana sudarkytu*) lietuviškus 
žodžius:

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraltf 
“NAUJIENAS"

Jos visad rašo
TEISYBE



Valandos pagal siniterimą

nuo

GERALDAS F. DAIMIDDOVYDAS P. GAIDAS
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

dar

MODERN ĮSKŲS AIK-CUNDTHONED KOPLYČIOS
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Metinė Mirties Sukaktis
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FOUST HUS HURT 
OUR FOREST FRIENBf

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

jis paleido ketu- 
šūvius į viršų, 
tarpu pakvietė

IR PROFESIONALAI 
BUVO VERGAIS

nie
kad

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ii įvairių atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tek: F Rentier 6-1882

Telef.: H Em lock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Ramintos Lampsatytės koncertas buvo gražus ir gausus. Paveiksle matoma 
jaunuolį ir jaunuolę, atnešusius muzikei gyvy gėlię puokštes.

Foto Martyno Nagio

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLiNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR 84)833 ir PR 84)834

TEE. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIM 

Mt GERKLEI LIGOS

2858 W. 63rd Street

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Jeigu kurte Smogus kenčia kaip Krikščionie, tegul jie neilgi dina, 
bet lai garbina Dievą dOl to. 1 Put. 4:1 A

Tek: YArds 7-1741 - 1742

PAGERBTAS 
VLADAS PŪTVIS

Vytauto Didžiojo šaulių kuo
pa š m. kovo 11 d. iškilmingai 
paminėjo 100 metų nuo Vlado 
Pūtvio gimimo sukaktį. Minėji
mą atidarė ir pravedė pirm. Vla
das Išganaitis. Sudarius garbės 
prezidiumą, buvo įneštos vėlia
vos. Sugiedojus Lietuvos him
ną, buvo įteikti apdovanotiems 
šauliams garbės ženklai, kuriuos 
prisegė V. Išganaitis padedant 
š. M. Maksvyčiui. Kun. J. Bo- 
revičius prisaikdino naujus šau
lius.

Tylos minute susirinkusieji 
pagerbė mirusį š. S-gos įkūrėją 
Vladą Pūtvį.

Algirdas Budreckas kalbėjo 
apie Vlado Pūtvio nuveiktus dar
bus tautai, tėvynei ir Lietuvos 
šaulių Sąjungai. Savo kalbą 
baigė šiais žodžiais: “Šauliai 
tremtyje privalo eiti Vlado Pūt
vio nurodytais keliais. Vedini 
šaulių S-gos įkūrėjo paskelbto
mis, nemirštančiomis šauliško-

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

mis idėjomis ir būdami laisvi 
mes turime dar labiau pasiryžti 
aukotis, dirbti ir visas jėgas 
sutelkti, kad galėtume mūsų 
brolių ir sesių kančias sumažin
ti ir brangiai tėvynei Lietuvai 
laisvės rytojų priartinti”.

Išnešus vėliavas buvo atlikta 
meninė programa. Muz. N. Ku
lio vadovaujamas šaulių kvarte
tas iš P. Beinoro, V. Mardoso, 
S. Stasiūno ir A. Kvečo puikiai 
sudainavo: Graužinio 
šauliai, Vanagaičio — 
žirge, Kulio 
sso

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9. 
Treč. ir sekm. uždaryta. 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

(Arch
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
MM Woet GSrd St„ Chicago, III. 60629

TMof.: PRespoct 6-5094

VLADAS KIELA
Gp. 5680 W. 87th SL, Burbank, IU

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A. M.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ Ilge* 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tai.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm, antrad. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir lutu laiku 
_________ pagal susitarimą

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika Ir chirurgija * 

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tek- 9254296

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadieni 
30—12 ir nuo 2 iki 8 vai vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Raz. tai.: WA 5-3099

Turtingi romėnai turėjo 
penkių iki 10,000 vergų. Už pro
fesionalus ir amatininkus pirk
dami mokėjo brangiau, būtent: 
už virėją 2,000 dol., už kalvį — 
700 dol., už aktorę — 4,000 dol., 
už gydytoją mokėdavo net po 
12,000 dol. Už paprastą vergą 
mokėjo po 80 dol., dar ir pigiau 
nupirkdavo.

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas: LAfayette 3-0440

Mirė 1972 m. balandžio mėn. 6 dieną, sulaukės 88 metą amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Alančiu kaime. Vadoklių vai., Panevėžio aps.

Paliko nuliūdę: žmona Salomėja, sūnus Marius, marti anūkai, 
sesuo ir giminės.

Musų brangiajam Vladui Kielai pagerbti bus laikomos šv. Mišios 
Tėvų Jėsuitu koplyčioje. 1973 m balandžio mėn. 6 4 8 vai. ryto Ir šv. 
P. M. Gimimo parapijos bažnyčioje 1973 m. balandžio mėn. 8 dieną 
7:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti i pa
maldas ir pasimelsti už vyro, tėvo ir senelio sielą.

Mes Tavęs, Musų Brangiausias niekuomet neužmiršime Tu pas 
mus jau nebesugrįši. bet mes anksčiau ar vėlias pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemlė.

Nuliūdę lieka:

tmona Salomėja, sūnus Marius, marti, anūkai ir 
kiti giminės.

ką darys var- 
mėsos 
baigs

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

GĖLININKAS 
(PUTRAMBNTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

KO Y R. PETRO (PUTRAM6NTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

— Brighton Parko Lietuvių Moterų 
klubo susirinkimas Įvyks balandžio 
5 d. 8 vai. vak. Hollywood Inn salėje. 
Narės prašomos dalyvauti. Susirinkt 
me bus perskaitytas pranešimas apie 
įvykusį Bunco ir yra daug kitų pra
nešimų bei svarbių reikalų aptarti. 
Po susirinkimo bus vaišės.

E. M McNamee

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

— SLA 134-tos Motoru kuopos su
sirinkimas įvyks balandžio 6 d. HoL 
lyvopd salėje. 2417 W. 43rd St. Susi
rinkimo pradžia 6:30 vai. vak. Nesi- 
vėluokite. Po susirinkime bus vaišės.

A. Ha lik, nut. rast.

— Upytės Draugiško Klubo eilinis 
susirinkimas įvyks penktadienį, ba
landžio 6 d. Hollywood salėje. 2417 
W. 43rd St. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Nariai ir narės prašomi gausiai da
lyvauti. nes turim svarbią reikalų ap
tarti ir komisija praneš apie praeitą 
parengimą. Po susirinkimo dus vaišės.

A. Kalya

Bankrotų skaičius 
truputį sumažėjo

Apdraudos bendrovės pra
neša, kad šiais metais bankro
tų skaičius truputį sumažėjo. 
Praeitais metais bankrutavu
sių bendrovių ir privačių as
menų skaičius buvo žymiai di
desnis. Nustatyta, kad didžiau
sioji bankrotų priežastis yra be 
saiko pirkimas kreditan. Ne
patyrę biznieriai prisiperka 
daugiau prekių, negu jie gali 
parduoti arba sunaudoti, o vė
liau, kai reikia mokėti, tai 
neturi pinigų.

Praeitais metais bankrutavo 
18,132 bendrovės ir 164,737 pri
vatūs biznieriai.

PERKRAUSTYMA1 X

MOVING 
Leidimai PHna apdrausta 

ŽEMA KAINA 
R. i E R t N A S 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 54063

dos. Jis stengėsi gauti apdrau
dę šiaurės Afrikoje, bėt vėliau 
paaiškėjo, kad ta apdraudė 
buvo bevertė.

Valstybės pareigūnai neat
liko pareigų, todėl valstybė 
privalo imti atsakomybę. Ap
vogti taupytojai gali dar at
gauti sudėtas santaupas.

Vagis nesitikėjo 
sutikti policininką

Apsimaskavęs vagis prasi
darė grožio saliono, esančio 
12839 S. Halsted St. duris ir 
pranešė, kad jis rengiasi atim
ti iš jų pinigus. Iš priemenaitės 
jis rengėsi įžengti į salioną. 
kai staigiai jam buvo užtrenk
tos durys. Jis nemanė, kad kas 
nors pajėgs taip greitai jam 
tai padaryti, durimis beveik 
jam nosių duoti.

Bet tai buvo ne viskas. Tuo
jau tos pačios durys prasida
rė ir iš vidaus išėjo Donald 
Soltis, savininkės vyras, ku
ris įsakė bėgančiam vagiui su
stoti vietoje. Kai vagilis nešė
si, tai tada policininkas Sol
tis pasakė, kad jis yra polici
ninkas, ir ka 
sustoti. Be to, 
ris įspėjamus 
Jo žmona tuo 
policiją.

Policininkui 
suimti ir išvežti jį į Kensington 
stotį. Pasirodo, jog tai būta 33 
metų amžiaus Robert Flory, 
gyvenančio 2839 W. 156 St. Da
bar jis bus teisiamas už pasi
kėsinimą vogti. Už vagy stę ne
galima jo bausti, nes jis 
nespėjo žmonių apiplėšti.

Mieste važinėj autieji ambu- 
lansai jau turi leidimus, o šis 
leidimas būtų taikomas nein
korporuotose apskrities vieto
se.. Tarybos nariai turės pro
gos pasisakyti.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
.- (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE • Virginia 7-6672
11928 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, in. 974-4410

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

- Mes 
Oi tu 

Palaukė ir Strau- 
Tėvynės meilė.

A. Kevėža paskaitė eilėraštį. 
Duetas iš Irenos Petrauskienės 
ir Alberto Kvečo gražiai padai
navo : žižiūno — Gyvenk ir my
lėk, Sasnausko — Kantata — 
Broliai. I. Petrauskienė solo pa
dainavo — Liaudies dainą — 
Gegutė.

J. Petrauskas paskaitė iš
trauką iš Kantatos, parašytos 
Santvaro.

Tik įėjus į salę, jautėsi šven
tadieniška nuotaika. Priekyje 
matėsi Vlado Pūtvio paveikslas, 
padabintas rožių puokšte. Sta
lai gražiai išpuošti.

Vėliau buvo vaišės, kurias pa
rengė mūsų darbščiosios sesės 
šaulės, vadovaujant Stasei Ce- 
cevičienei. Ačiū joms už pui
kų priėmimą. abu.

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

Siūlo Įvesti 
ambulansų leidimus ‘

Cook apskrities tarybos pir
mininkas George W. Dunne 
siūlo įvesti specialius leidi
mus ambulansani. Jis mano, 
kad kiekvienas ambulansas 
turėtų sumokėti po 850.00 už 
leidimą, o kiekvienas ambu- 
lanso patarnautojas taip pat 
turėtų turėti $5.00 leidimą. Pa
tarnautojai turėtų turėti gerą 
nuovoką, kaip paimti sužeis
tąjį, kad daugiau jam nepa
kenkus.

Gali sumažinti 
mėsos gamybą

Pradėjus moterims boiko
tuoti pabrangusią mėsą, mė
sos gamintojai gali visai su
stabdyti galvijų pirkimą ir 
sos pristatymą.

Harland Baine, Joliet 
sos gamintojas, pareiškė, 
boikotas gali pakenkti patiems 
boikotuotojams, nes mėsos ga
mintojai gali sustabdyti mėsos 
gamybą. Kai kainos krito ir 
mėsos gamintojai prarado po 
šimtą dolerių nuo galvos, tai 
niekas subsidijų nedavė. — 
pareiškė Baine, o dabar, ka
da galima uždirbti po $20„00,

DR, C K. BOBELIS 
INKSTŲ LR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Talei 695-0533

Hi Valley Medical Canter 
869 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

V. Tu mastitis, M. D., S. C 
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: Him lock 4-2123
ROskL tolsta Gibson 8419$

Prflm ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 44123. 
Jai neatsiliepia, tai telef. Gi 84195

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Ligos arba bet koks nepatogumas, įgautas per mūsų darbštumą Tteaos 
tarnavime, yra daleis tas mūsų Tėvo, kaip įrodymas mūsų meilės ir ištiki
mumo; todėl jeigu mes nebūtume paduoti tokiems vargams, arba jie būtų 
atimti nuo mūsą ūmai, stebuklingu būdu, tada Viešpaties tarnystė nekaš
tuotų mums jokio pasiaukavimo ir mes negalėtume išmėginti savo norin- 
gumą kentėti už teisybę. Vienok, tas tiesa, kad kiekvienas skaudėjimas, 
gėlimas, įžeidimas mūsų asmens arba jausmų, atskyrimas nuo draugystės 
ar tiesiog nužudymas už Teisybę, yra dvasios liudijimu, įrodančiu mūsų iš
tikimumą. 0 mūsų Viešpats ir apaštalas Petras pasakė, kad turime links
mintis dėl kiekvieno tokio atsitikimo.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyči 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikši 
taus bažnyčia. I '' 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia' ,________________
parašysite tokiu adresu: F. Žavisi, 3715 W. 66th SU Chicago, Illinois

•V. RAŠTO TYRINCTOJAI

Naujas Antstolis City
Savings Bendrovei

Teisėjas Edwin A. Robson 
paskyrė naują antstolį City Sa
vings taupymo bendrovei ad
ministruoti. Teisėjas Camp
bell savo laiku buvo paskyręs 
du antstoliu, bet naujai pa
skirtas teisėjas rado reikalo at
leisti anuos ir paskirti Samuel 
A. Berkę šioms pareigoms. At
simename, kad artimoje Chi- 
cagos šiaurėje buvo įsteigta ir 
lenkų vadovaujama City Sa
vings bendrovė. Illinois įstaty
mai reikalauja, kad taupymo 
bendrovės būtų apdraustos, 
bet City Savings tokios apdrau
dos neturėjo, šiuos rekalus 
prižiūrintieji Illinois valstijos 
pareigūnai turėjo priversti Ci
ty Savings vadovybę tokią ap
draudę gauti, bet ji pro pirštus 
į viską žiūrėjo. Bendrovės pir
mininkas Oran Mensik pasi
naudojo proga ir pavogė iš šios 

(bendrovės 21 milijoną dolerių, 
kuriuos sudėjo taupytojai. 
Mensikas buvo suimtas ir pa
talpintas kalėjime, bet jam 
pavyko pabėgti, kai jis buvo 
išvarytas darbui didelėje far- 
moje. Dabar pasakojama, kad 
Mensikas išvykęs į užsienį, o 
kiti mano, kad jis vis dar slaps
tosi Amerikoje.

Teismas patyrė, kad Mensi- 
ko žmona turi puikius namus 
vienoje šiaurės vakarų valsti
joje. Vedamas aiškinimas, ar 
kartais tie namai nenupirkti už 
pavogtus Chicagos taupytojų 
pinigus.

Teisėjas Bobson nutarė, kad 
Illinois valstybė privalės su
mokėti City Savings taupyto- 
jams pavogtus pinigus. Ker- 
nerio laikais priežiūra buvo la
bai silpna, Mensikas galėjo 
lengvai įkalbėti atsiųstus pa
reigūnus leisti jam bendrovėj 

'vadovauti ir be jokios apdrau

stai išgalvojainas boikotas mė
sos. Jeigu mėsa bus boikotuo
jama, tai skerdyklų savinin
kai nepirks galvijų ir neturės 
nuostolių. Bet ką tada pasa
kys farmeris 
totojas, kai jis negaus 
net ir tuo atveju, jeigu 
boikotą.Rert toL 239-4683 

0R. K. G. SAUKAS 
AKUŠERIJA Ht MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGUA 
•449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building}. TeL LU 54446 
Priima ligom us pagal uiti taringą 

Mi neatsiliepiąs skambinti 374-8012

tolef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST <3rd STREET 
raL: kas dieną po pietų 14; vak. 7-8 
aktai antradieoiaią ir penktadieniais. 
Trečiad. ir apkmari ofiąąą uždarytą* 

ta. 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

NARIAI:
Chicagos
Lietavių 
Laidotuvių 
Direktorių
Asaoeiaeijos

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

3434 WEST 71* STREET 
Ofisas: HEmlock 44849 

Rozid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

.'irmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL 
<ntr*d_. penktadienį nuo 1—5, treč 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Pt, gi S4M78

DR. W. EISIN-BSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGUA 

•132 Sa. Kedzia Ava^ WA 5-2670 
t'alandos pagal susitarimą. Jei neat 

atliepia, skambinti Mi 3-0001.

DR. NINA KRAUCEL- 
KRIAUČEUŪNAITE

• KUSERUA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-M25. 
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tol.: HE 4-1818 arba RE 7-9700
Rezidencijos: PR 6-9804'

DR. L MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71sf STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet, 
šeštadieniais nuo 9 iki 11 vaL 
ryto tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PiECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
3618 W. 71st St. — Tol. 7374149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEWUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
3656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad, nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak.

Ofiso telef.: 77G4880

RAOINSKAS



4141 WEST CHICAGO AVE

bet pavar-

KEY PUNCH OPERATORS

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

ir Pabal-

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilię draudimai

balandžio
Simpson 

Michigano

MISCELLANEOUS 
JvairOs Dalykai

NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI 

[VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

PIGIAI PARDUODAMAS medinis pa
jamų namas Marquette Parke. Po 6 

vai. vakaro telefonuoti 434-9583.

Visi lietu- 
užsisakyti 

įdomios, 
reikalin-

— SLA 6'tos Apskrities val
dyba paskyrė Naujienų vajui 10 
dol. ir juos įteikė per pirm. K. 
Mačiuką.

REIKALINGAS 
BAR TEN DERI S 

PRIEMIESTYJE. 
Tel. 422-3535

WANTED TO RFN?
Ieško butų

atsiuntė
Ta pro- 

gerus lin- 
darbuoto-

bendradarbiams ir vi- 
skaitytojams.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

If YOU want to work in the most Modern Efficient Laundry 
Plant in the Midwest — APPLYIN PERSON between 7:30 A. M.

to 2:.30 P. M. FOR AN INTERVIEW. AT

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775

BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS ■ PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

Vacation 
and many Company Fringe bene
fits. Pay based on skill. 

Call for interview and test.
THERMAL CARE 

Div. MIDWESCO Enternrises 
1650 N. ELSTON. CHICAGO 

489-5800

• PRODUCTION LINE MECHANIC
Minimum 3 year’s experience die 
set-up and tooling changes.

• TOOL ROOM MACHINIST 
Experience required on die set-up.Paid ....... - -

paid

NIGHT JANITOR 
MAINTENANCE 

MEN
Apply in person.

NOW!!
OLYMPIA FIELDS COUNTRY CLUB 

(Office)
203rd & WESTERN AVE.

OLYMPIA FIELD. ILL.

IŠNUOMOJAMAS PATOGŪS KAMBA 
RYS vyrui apatinėje (beismonte). Ga 

lima pasigamintįmaistą. 
6947 So. WASHTENAW.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

WOODWORKERS
Exper. or semi-exper. mach. opera
tors. assemblers, sanders, -j- finish 
patchers. Steady work + overtime. 
Free life Insur.. hosp.. paid holidays.

CHURCHILL CABINET CO.
2119 W. CHURCHILL

(1800 N. 2100 W.)

LATHES TURRET LATHE 
Experienced operators needed for our 
night shift. Must read prints and fol
low process sheets. Top pay plus 

10% night premium. 
PIONEER ASTRO INDUSTRIES 

DIV. OF. GOLCONDA CORP. 
7401 W. LAWRENCE. CHICAGO 
An equal opportunity employer

VISAS MŪRINIS 2 METŲ
6 kambarių namas su 3 miegamai
siais. Ąžuolinės durys ir medis, kiet- 
medžio grindys. l¥z vonios, įmontuo
tos krosnys, centrinis oro vėsinimas. 
Aluminijaus langai irz sieteliai. 2 ma
šinų garažas, 51-mos ir California apyl.

776-6032

PRODUCTION 
Pipe solderer and welder, 
pay

DVIEJŲ ASMENŲ 

vyresnio amžiaus šeimai reika
lingas 4 kambarių 2 miegamų 
butas Brighton Parko apylinkėj.

Skambinti 924-3090.

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

KEY PUNCH
Experienced. 029-129-059. Excellent 
working conditions. Fringe benefits. 

Contact JOSEPH PETERS 
254-2518

RELIANCE TRADING
3716 So. IRON ST.

MANAGEMENT
Do you like working with people — 
but don’t like selling? Can you 
accept an income of $1,800—$2,500 
per month? If vou are strong & 

decisive rail:
JETTA CARLETON 

887-9190

£L AUKŠTOS KOKYBES KAINOS 
L SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
ogu dengimas. Vandens nutekėjimo 
imzdžiai. Tuckpointing — IPHr<? su" 
irtinimas ir valymas. Mūrininko, 
aliaus. cemento ir dažytojo darbai. 
Bitui įkainavimas. Skambinkite dabar.
AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254*7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpublic 7*1941

BUILDERS AND CONTRACTORS
Statyba RemontasNamu

HEATING CONTRACTOR
naujus iružmiestymieste ir

nerstatau senus visu rūsiu namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. Tel.: VI 7-3447

Washtenaw Ave.So. 7-7200

ĮSPĖJIMAS VISUOMENEI
Skelbiama, kad šį savaitgalį, balandžio 6 dieną, Marquette 

Parke atidaroma iš pavergtos Lietuvos dailininkų grafikų 
paroda.

Chicagos Lietuvių Taryba ir vietinė Marquette Parko LB 
apylinkės valdyba jaučia pareigą Įspėti visuomenę, kad tokios 
parodos išstatymas nėra suderinamas su Lietuvos Laisvinimo 
veiksnių nusistatymu, neįsileisti su okupantu i* jo visokiais 
patikėtiniais į viešą bendradarbiavimą, priešingai, stipriai 
reaguoti prieš betkokią, iš anapus ateinančią melagingą pro
pagandą.

Nesvarbu, .kokiais keliais paveikslai gauti, nežiūrint kad 
ir iš privačių rankų, bet viešoje vieloje jie tampa maskviškės 
propagandos Įrankiu, panašiai kaip okupanto aprobuotos 
teratūros viešas parodymas ar pardavinėjimas..

Tikimės visų lietuvių glaudaus bendradarbiavimo.
Chicagos Lietuvių Tart’bu 

LB Marquette Parko apylinkės valdyba
2. — 1973.

Chicago. '

li-

Knyga paremta paties Povi- wanted - male-female 
lo Milerio, jo žmonos Petrone- R.jkU Darbininkę ir Darbininkię 
lės ir artimiausiųjų draugų pa
sakojimais apie Milerio gyve
nimą, visuo neninę veiklą, dai
navimą ir vaidybą.

Knygai naudotasi įvairiais do
kumentais, laikraščiuose ir žur
naluose buvusiais straipsniais 
apie vaidintus veikalus ir vestą i 
organizacinį darbą. Knyga pa
puošta keliomis Milerio ir jo 
žmonos fotografijomis. Kiekvie
nam, norinčiam pažinti Ameri
kos lietuvių gyvenimą ir jų dirb
tus darbus, knyga yra būtina.

HELP WANTED — MA L E-F EMALI 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

LAUNDRY WORKERS
F O R

HOSPITAL LAUNDRY SERVICE AT
till WEST CHICAGO AVE.

Hospital Laundry Services Has IMMEDIATE OPENINGS 
For LAUNDRY WORKERS — Available in its BRAND NEW 

PLANT At — 4141 W. CHICAGO AVE.

.JUO TOLIAU, 
TUO GRAŽIAU

Lietuvių televizija balandžio 
1 dieną davė tiki ai ’’Įdomią” 
programą, kaip ir tinka balan
džio pirmai dienai, žodžiu, 
žiūrovai turėjo retos progos 
per ašaras pasijuokti ir rimtai 
susimąstyti.

Taip sumaniai sukombinuo
ti gali tik p. siutas, parodyda
mas, kad galima susodinti prie 
vieno stalo du atskirus polius 
— bendradarbiautojus su ti- 

persekiojimu besi r ū- 
kun. Kuzinsku. 
nepaprastai gražiai ir 
vieni kitus papildy-

pasireklamavo. Smul- 
buvo api- 

kad pa-

k ėjimo 
pinančiu

Tikrai 
vykusiai 
darni 
kiai ir įtikinančiai 
budinta ir pranešta, 
vergtoj Lietuvoje žmonės, ypa
tingai tikintieji, yra labai per
sekiojami ir reikia jiems savo 
aukomis padėti. Bet tuo pačiu, 
lyg pateisinimui esamos prie
spaudos, reklamuojama pa
vergtųjų meno paroda, kurios, 
atrodo, yra tikslas parodyti, 
kad okupuotoje Lietuvoje klės
ti gražus menas, kuris kuria
mas laisvų ir visais atžvilgiais 
patenkintų žmonių.

Kaip ir tikėtasi, primygti-

nai buvo paminėta, kad nieko 
bendro neturima su bendra* 
darbiautojais, o parodą ruo
šia paskiri asmenys. Ir taip 
susidarė įspūdis, kad pro
gramos dalyviai parodos ruoši
mui daugiau ar mažiau prita
ria ir net talkininkauja.

Akivaizdoje to viso. Lietu
vių televizijos rėmėjams ten
ka rinitai pagalvoti, ar aukos, 
duodamos tam, kad reklamuo
ti bendradarbiautoji] parodas? 
Kaip rengėjai ir jų simpatikai 
bedailintų ir išsisukinėtų, vi
siems geros valios lietuviams 
žinoma, kokiu tikslu tas daro
ma ir kieno naudai.

Jokių komentarų nebereikia 
Geriausiu atveju galima būtų 
pasakyti, kad čia buvo Lietu
vių televizijos balandžio pir
mos dienos skaudus pokštas.

— Jonas Ūselis, Lietuvos ka
riuomenės kūrėjas - savanoris, 
mirė So. Bostone kovo 21 d., su
laukęs 75 m. amžiaus. Liko sū
nūs — Algirdas, Zigmantas, Kęs
tutis ir Romas su šeimomis.

— Pianisto Andriaus Kuprevi
čiaus koncertas bus balandžio 
10 d. 8 vai. vak. Clevelando mie
sto Music Settlement salėje. įėji
mas nemokamas. Daugeliui 
muzikos mėgėjų yra maloni ži
nia apie to pianisto virtuozo 
viešą koncertą.

IŠĖJO POVILO MILERIO 
BIOGRAFIJA

Jau gauta iš rišyklos M. Gu
delio parašyta Povilo Milerio 
biografija. Minkšti viršeliai. 
232 puslapiai., Kaina $3.00. 
Kas atsiųs Naujienoms $3.00. 
tai knyga paštu jam bus pa
siųsta.

— Ona Pežienė ir Pr. Ado
maitis iš Marquette Parko apy
linkės pratęsdami prenumera
tas atsiuntė vajui po 3 dol. Tos 
pat apylinkės viena skaitytoja 
Įteikė vajui 10 dol..
dės prašė neskelbti. Vajaus ko
misija visiems aukotojams, pla
tintojams ir naujiems skaityto
jams nuoširdžiai dėkoja, visus 
prašo remti Naujienas ir daryti 
pastangų suradimui, bent po vie
ną naują skaitytoją, 
viai yra kviečiami 
Naujienas. Jos yra 
naudingos ir visiems 
gos.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALK 

Namai, Žarna — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žema — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJLMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

Prefer previous laundry Experience, but will consider Appli
cants without Laundry Experience if references and past work 
history’ is satisfactory. Excellent Working Conditions, inclu
ding Airconditioned I-aundry Rooms, Employee Lounges anc 
New Cafeteria. Conipetetive Salary PLUS Pension and Health 
Insurance Provided and Pair! for By The Company — other 
Benefits include Vacations, Illness, Saving Bond Program, FREE 
Employment Physical, PLUS 20 Minute Morning Coffee Break

An equal opportunity employer

HELP WANTED — MALE HELP WANTED — MALE
Darbininkę Reikia Darbininkę Reikia

Operate a variety of machine tools such as Drills, Grinders, Lathes and 
Milling Machines. Perform all operations necessary to repair, modify tool

holders. Use precision measuring instruments to inspect parts.
Brand new facility; Good starting salary. Full company benefits as well 

as excellent working conditions. Saturday appointment available.
Call or apply in person.

394-1212
GENERAL @ ELECTRIC 

SARBOLOY SYSTEMS DEPARTMENT 
1500 HICKS RD. — ROLLING MEADOWS 

An Equal Opportunity Employer

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774

J. BACEVICIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekse Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
S8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Monar 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST_ CHICAGO. ILL. 10608

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. _ Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai. 

V. VALANTINAS

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmafama tomą yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkituoso viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, (ai pinigus pasiųsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608
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— Spaudos Veteranas K. A. 
įteikė Naujienų vajui 50 dol., 
bet pavardės prašė neskelbti. 
•Jis gerai žino Amerikos ir kitų 
kraštų lietuvių bei lietuviškos 
spaudos reikalus ir ypatingai 
Naujienų reikšmę išeivijai, taip 
nat pavergtai Lietuvai bei jos 
žmonėms, kai retorikoie apie 
tautą yra pamirštama didžioji 
žmonių dauguma, jų egzistenci
ja ir elementarūs demokratinio 
santvkiavimo principai.

Vienam kitam Naujienos ne
patinka dėl paskelbtos teisybės. 
Broliukų ir įvairių ordenu lei
džiama spauda kitokios minties 
netoleruoja, šiandien jie žino, 
kad žmonės, turintieji ką svar
baus pasakvti, gali savo mintis 
kitur išdėstyti. Bet kas būtų, 
ieigu Naujienų nebūtų? Tada 
intolerancijai ir arogancijai ga
lo nebūtų. A. K. ta labai gerai 
supranta ir prisidėjo prie Nau
jienų vajaus.

— A 1st. Edward J. Derwinski 
perkėlė savo Distrikfo raštine 
iš Rlue Island į 9838 Roberts 
Rd., Palos Hills. Jis vra svar
biame Užsienio santvkių komi
tete. Savo pranešime balsuo
tojams jis paliečia aktualiau
sius vidaus ir užsienio reika
lus, tarpe jų apie mažumu per
sekiojimus Rusijoje 
tyje.

— Field Muziejus 
7 d. 2:30 vai. rodys 
teatre filmą apie
ežerą ir jo pakrantes taip pat 
atkreipiant dėmesį į augmeni
ją, gvvūnus ir kurortines vie
tas. Nemokamas įėjimas yra 
vakarų pusėje.

— Frances Miluzienė iš Blo
omington. Conn., mokėdama 
metine prenumerata 
už kalendorių 2 dol. 
ga ji rašo: “Siunčiu 
kėjimus Naujienų 
jams, 
siems skaitytojams, kad 
nepamirštij paremti $avo 
rą laikraštį, kuris teikia ne 
pasaulines žinias, bet ir teisin-

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SECRETARY — SALES
Dynamic company has need of a sa
les secretary. Interesting and exci
ting and non-routine work. With' 
ooDortunities for advancement. We 
offer a salary comensurate with abi
lities and a liberal benefits package.

Interview on the phone
TONY ZACK 297-3145

An Equal Opportunity Employer

Looking for a job that is well diver
sified? Put your application in a 
well established Chicago Data proc
essing service bureau. We now have 
openings for five experienced 029 and 
129 key punch operators. Only 1 year 
experience required. 1st and 2d Shift. 
Top salarv. Excellent working condi

tions and benefits.
Call for an apoointment now! 

751-0100.
INPUT. INC.

640 N. LA SALLE 
6th Floor

An Equal Opportunity Employer

WOMAN 
for general housework, one or 
2 days per week, transportation 

including time paid. 
Skokie near Bus line. 

676-3871

DEPENDABLE WOMAN 
WANTED

General housework, one day per 
week steady, in Winnetka. Own 

transportation, good wages.
References. 446-0697

gai informuoja, kas tikrumo
je pas mus darosi ir kokie ne
geri vėjai kai kada pučia. To
dėl skaityti Naujienas linkiu 
visiems lietuviams.” F. Mitu- 
zienė anksčiau yra parėmusi 
Naujienas paskelbto vajaus 
proga. •

jie 
ge- 
tik

♦ Sekmadienio Popiečių ren
gėjai. (L. Moterų Federacijos 
Chicagos Klubas it Lietuvių Tau
tiniai Namai), maloniai kviečia 
Chicagos lietuvius dalyvauti po
pietėje su dailininke Ada Kor
sakaite - Sutkuviene, 1973 m. 
balandžio 8 d. 4 vai. p. p., LTN 
pastogėje. ,

Popietė su muzike Alice Ste
phens rengiama gegužės 20 d.

(Pr).

EXPERIENCED SPRAYER 
for conveyor line — small parts. 

Eperienced wood workers. 
JAY GEE WOOD PRODUCTS 

243-9074
between 8:00 A.M. to 5:00 P.M.

SPRINGMEN
Four Slide Toolmakers — Experien
ced. Top wages — constant overtime 
program 4- hosnitalization + com
plete benefits. Modem nlant Excellent 
opportunity for growth with raoidly 

growing wire formine company.
543-5940 nhone* ooen 7:30 am - 6 nm 
ADVANCE WIRE PRODUCTS. INC. 
255 Laura-Dr. Addison. Ill

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURTE GARSINASI 

"NAUJIENOSE’

vacation and hospital plan. 8 
holidays. Public transportation 

to door.
CALL KEN McELROY

TRIO METAL CAP DIV.
Kerr Glass Mfg. Corp. 

317 No. FRANCISCO 
632-1010-

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
320872 W. 95th St. 

GA 4-8654

ran iuM 
A

WtSVtANCf

State Farm Fire and Castalt/ Company

A. & L. INSURANCE A REALTY

NORITE NAMŲ?
8 KAMBARIŲ architekto moderni 

mūro rezidencija. 60’ lotas. Mūro ga
ražas. Gage Parke. $33,500.

GRAŽUS 6 KAMBARIŲ mūras. 
Moderni .kabinetų birtuvė. Naujas 
gazu šildymas. Alum, langai. Gara
žas. Arti mūsų. $22,900.

AUKŠTAS 6 BUTŲ MŪRAS. Gage 
Parke. Alum, langai.. Gazu šildymas. 
Platus lotas.' Geležinė tvora. Naujas 
garažas. Apie $7,000 pajamų. Rin
kos kaina.

2 BUTŲ PUIKUS MŪRAS. Arti 
mūsų ofiso. Gazu šildymas. Daug 
priedų. $30,000.

1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 
5% ir 4% kambariu. Karpetai. Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy
mas. Garažas. $18,800.

10 BUTU 2 aukštų mūras. Arti 
Kedzie ir Parko. Apie $15.000 paja
mų. Galima gauti už $70,000.

PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš Mar
quette Parką, statytas mūro luksus 
pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai. naujas garažas. Daug prie
dų — $31:300.

6% KAMBARIŲ didelis Georgian. 
1% VONIOS. įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip naujas. $23.000.

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Naujas gazo šildymas. Arti Margučio 
radijo. $15.800.

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas. baras. 1% vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. $24.000.

PLATUS VERTINGAS T OTAS Mar
inette Parke. Kaina $9,900

Valdis Real Estate
-------- — - - - RE 7-7200

GARAGE ATTIC SALE 
ST. JOHN LUTHERAN 

CHURCH
7423 MILWAUKEE AVE.
Niles. Ill. Sat. April 7th 
9:30 A. M. til 4:00 P. M.

Federaliniu ir valstiios pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašę paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878

nelp your
ART F II N

help your HEART

A. €. AUTt RRUH.IERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-14 W. 63rd Strwt, Chicago, III. 

TIL. - 776-5888
Anicotas Garbačiauskas, sav.




