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PREZIDENTO TEISES PREKYBAI TVARKYTI
KAŽKAS NEGERAI SU SOVIETU 
ERDVES STOTIMI “SALIUT 2”

HOL'STONAS. — Amerikos erdvės specialistai spėlioja, kats 
gi atsitiko su sovietų erdvės stotimi Saliut 2, kuri jau daugiau 
kaip savaitė skrieja apie žemę. Buvo laukta, kad, iškėlę tą stotį, 
sovietai pasiųs į ją kelis kosmonautus, tačiau taip neįvyko, nes 
įvyko rimtų sutrikimą. Prieš dvejis metus balandžio mėn. so
vietų pirma erdvės stotis Saliut 1 buvo iškelta į orbitą ir tuoj po 
to pakilo Sojuz su kosmonautais, kurie grįžo į žemę nesusijungę 
su stotimi po penkių valandų erdvėje. Birželio mėn. 1971 m. trys' 
kosmonautai nuvyko į stotį, išbuvo joje 24 dienas, tačiau grįždami 
į žemę žuvo.

Maskva, kaip įprasta, nieko 
neskelbia apie šio bandymo 
tikslus, tačiau sekmadienį Ame
rikos erdvės sekimo stotys pa
stebėjo, kad Saliut 2 Jš 130—157 
mylių orbitos buvo erdvės sto
ties raketų pagalba iškelta į 
Aukštesnę orbitą —161 - 174 my
lias nuo žemės. Specialistai tokį 
manevrą vadina “padėjimu ant 
lentynos”. Stotis savo pirmoje 
orbitoje būtų galėjusi išbūti tik 
kelias savaites, nes pamažu jį 
būtų nusmukusi į atmosferos zo
ną ir nuo trinties sudegusi. Nau
joje orbitoje, stotis galės ilgiau 
išbūti, pamažu krisdama žemyn, 
kol pasieks susijungimui su kos
monautais reikalingą aukštį.

Ekspertai galvoja, kad įvyko 
kas nors žemėje su Sojuz erdvė
laiviu, kad kosmonautai iki šiol 
nepakilo. Viena pati erdvės 
stotis negali atlikti jokių bandy
mų, kurių iki šiol neatliko kiti 
mažesni ir pigesni satelitai. Erd
vės sekimo stotys pastebėjo, kad 
prie Saliut 2 buvo 17 objektų — 
vadinamų erdvės laužo gabalų. 
Jie galėjo būti stoties numesti 
dangčiai, aparatų dalys, tačiau 
galėjo būti ir pačios stoties struk 
tūrinio sulūžimo pasėkoje atsi
radę daiktai.

Aviation Week and Space žur
nalas rašo, kad ir 1972 metais 
sovietai bandė iškelti į * orbitą 
Saliut stotį, tačiau ji nepasiekė 
orbitos. Sovietų sekimo laivai 
tą liepos mėnesį buvo savo vie
tose, tačiau stoties skridimo ne
buvo.

Izraelio štabo viršininkas 
spaudai atsisakė smulkiau pa
pasakoti puolimo smulkmenas, 
pareikšdamas, kad panašaus ti
po operacijas gali tekti vykdyti 
ateityje. Premjerė Goldą Meir, 
patyrusi smulkmenas, pareiškė: 
Labai puiku,, kad mes nužudė
me tuos žmogžudžius, kurie pla
navo toliau žudyti. Apie šį puo
limą bus prirašyti spindintys 
puslapiai”. Paklaustas, ar Izra
elis išplės savo puolimus į Li
biją, kuri viešai remia ir finan
suoja arabų teroristus, Izraelio; 
gen. Elazar pareiškė, “Jei tero- * 
ristai gali pasiekti Bankoką, j 
Kiprą ar Romą, nėra pagrindo 
abejoti, kad mes negalime pa
siekti Libijos”.

Mississi-

Amerikoje per paskutinį dešimtmetį daugiau atsirado pensininku. Nuo 1960 iki 1971 metu se
neliu skaičius paaugo iš 15,560,000 iki 20,066,000, kas sudaro 21.2%. Visos Amerikos valstijos 
turi daugiau pensininku, kas matoma iš šios lentelės. Jų nuošimtis parodytas kiekvienai valsti

jai. Daugiausia pensininky apsigyveno pietinėse valstijose.

UŽSIENIO PREKYBOS ĮSTATYMAS 
DUOTU PREZIDENTUI DIDELI GALIA

WASH1NGTINAS. — Prezidentas Nixonas antradienį krei
pėsi į kongresą su labai svarbiu prašymu — duoti jam teises ir 
galią didinti arba mažinti Amerikos muitus ir kitus prekybos su
varžymus. Prezidento pasiūlytas “Prekybos Reformatų įstatymas’,’ 
susidedąs iš 124 lapų, padėtų Amerikai išplėsti prekybą, prisidėtų 
prie taikos ir pastovumo pasaulyje, nes ekonominiai konfliktai 
gimdo politinius įtempimus ir silpnina saugumo ryšius, sakoma 
tame prezidento rašte. Prezidentas turėtų neribotą autoritetą 
didinti, mažinti ar visai panaikinti importų muitus.

JAV AVIACIJA VEŽA I PHNOM PENHĄ VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Pasitraukė Libano 
premjeras Salam

BEIRUTAS. — Libano prem
jeras Saeb Salam įteikė atsista
tydinimo pareiškimą po pasku
tinio Izraelio puolimo pačiame 
Beiruto centre, kur buvo nušau
ti trys žymūs palestiniečių va
dai. Premjeras buvo artimas 
nužudyto Abu Yussef draugas. 
Yussef vadovavo 'Palestinos Iš
laisvinimo Organizacijos politi
niam skyriui.

Izraelitų puolime, Libano ka
riuomenės žiniomis, be trijų pa
lestiniečių vadų dar žuvo septy
ni palestiniečiai, jų tarpe Abu 
Yussef žmona, du Libano sau
gumo valdininkai ir du civiliai. 
Sužeistų buvę 20, jų tarpe kari
ninkas. Izraelitai atplaukę lai
vais ir ant kranto jau laukę šeši 
automobiliai. Juos išnuomavo 
du britai, du belgai, vienas indas 
ir vienas vokietis. Jų tarpe bu
vusi moteris. Nuo jūros kranto 
izraelitai nuvažiavo į miestą 
pulti iš anksto pasirinktų tai
kinių.

Palestinos Išlaisvinimo orga
nizacija apkaltino Amerikos am
basadą, kuri padėjusi žydams 
įgyvendinti planą ir surinkusi 
žinias apie palestiniečius. Vals
tybės departamentas tą kalti
nimą griežtai atmetė, kaip visai 
be pagrindo ir pasmerkė pasku
tinį arabų-izraelitų smurto ra
to incidentą.

Potvyniai pakenks 
medvilnės ūkiams
ROLLING FORK.

ppi upės potvyniai pradėjo at
slūgti ir nukentėję paupio gy
ventojai gali pradėti valymo 
darbus ir nuostolių apskaičia
vimą. Jau aišku, kad vanduo su
vėlins pavasarinius ūkio darbus 
ir nukentės ypatingai medvilnės 
ūkiai.

Ūkininkai žada medvilnės lau
kus užsėti sojos pupelėmis, ta
čiau bijoma, kad medvilnės der
liui sumažėjus, tekstilės fabri
kai gali pereiti j sintetinio pluoš
to audinių gamybą, kas atei
tyje atsilieps į medvilnės kainas 
ir jos pramonę Amerikoj. Missi
ssippi žemupyje daug nuostolių 
padarė vanduo iš Yazzoo ir Sun
flower upių .kurios apsėmė apie 
du milijonus akrų labai derlin
gos žemės.

Kipras nepageidauja 
svetimų ginčų

NICOSIA. — Kipro preziden
tas Makarios pasmerkė arabus 
teroristus už jų puolimus Kipro 
teritorijoje prieš žydų ambasa
dą ir lėktuvą ir pasakė arabams 
ir žydams nevežti į Kiprą savo 
problemų, nes Kipras pats turįs 
jų pakankamai. Kipras nenori, 
kad jo šalis vristų arabų-žydų 
mūšio lauku.

Kipre suimti 
teroristai, puolę 
sadą ir lėktuvą,
cininkai puolimuose buvo sužeis
ti, vienas arabas žuvo, o vienas 
pabėgo. Arabai buvo ginkluoti 
lenkų ginklais ir turėjo didelį 
kiekį jugoslavų gamybos dina
mito. Kipro valdžia įsakė stip
riau saugoti aerodromus ir mui
tinėse stropiau tikrinti įvažiuo
jančius arabus ir žydus. Visus 
įtartinus asmenis įsakyta siųs
ti atgal.

septyni arabai 
Izraelio amba- 
Du Kipro poli-

PHNOM PENHAS. — Amerikos aviacijos lėktuvai antra
dienį pradėjo gabenti į Kambodijos sostinę skystą kurą Kambo
dijos aviacijai. Vėliau numatoma tą “airliftą” išplėsti ir komer
ciniam gazolinui pristatyti. Juodojoje rinkoje gazolino galonas 
jau kainuoja 2 dol. Vyriausybė gazoliną parduoda ribotais kiekiais. 
Prezidento specialus pasiuntinys gen. Haig Kambodijoje tarėsi 
tik su vienu pareigūnu — valstybės galva gen. Lon Nol. Daug 
laiko Haig praleido su JAV ambasadorium Emory Swank, generolu 
Cleland, kuris vadovauja 75 asmenų komandai, kuri prižiūri Ame
rikos tiekimą Kambodijai.

Amerikos žvalgybos žiniomis, 
Šiaurės Vietnamas pristatė į P. 
Vietnamą per paskutinę savaitę 
apie 1,000 tonų artilerijos svie
dinių ir kitos amunicijos. Ho 
Chi Minho keliuose Laose pa
stebėta apie 700 sunkvežimių su 
amunicija.

Gynybos sekretorius Richard- 
sonas antradienį pareiškė, kad 
š. Vietnamo jėgos gauna nuo
latinius pastiprinimus iš Ha
nojaus. Nors tas savaime dar 
nesudaro grėsmės, kad bus pra
dėta didesnė ofenzyva, toks tie
kimo padidinimas laužo karo pa
liaubų susitarimą.

Pietų Vietnamo žvalgyba skel
bia, kad komunistai ruošiasi di
desniam puolimui Vietnamo pie
tinėse provincijose. Iš Laoso į 
P. Vietnamo A Shau slėnį nu
tiesta gazolino vamzdžių linija. 
Komunistai turi paruošę apie 
500 tankų, kurių pusė yra neto
li Saigono. Kinija ir Sovietų 
Sąjunga nesujnažino karinės 
medžiagos siuntimo į šiaurės 
Vietnamą,
naują kelią tiesiog per demili
tarizuotą zoną. Visos žinios ro
do, kad komunistai neatsisakė 
savo seno sumanymo jėga užim
ti P. Vietnamą ir primesti jam 
savo komunistinę diktatūrą.

Komunistai stato

BONA. — Tūkstančiai jaunų 
komunistų pakėlė riaušės Vak. 
Vokietijoje prezidento Thieu iš 
P. Vietnamo vizito proga. Po
licija turėjo panaudoti ašarines 
dujas, vandens patrankas ir laz
das jaunuoliams nuo miesto ro
tušės pašalinti. Thieu Vokieti
joje buvo tik kelias valandas, 
sustojo pravažiuodamas iš Lon
dono į Taipėjų.

PANMUNJOMAS. — š. Ko
rėjos delegacija Korėjos Paliau
bų komisijos posėdyje pagrasi
no, kad derybos dėl taikingo Ko
rėjos sujungimo tol neis į prie-

WASHTNGTONAS__ Moksli- kį, kol P. Korėjoje bus Ameri-
ninkai surado Atlanto vandeny- kos kareivių. Marinų gen. Hay- 
ne, apie 30-50 mylių nuo Long nes atkirto, kad komisijos po- 
I s) an d krantų, žibalo ir natūra- sėdyje ne vieta komunistinei pro- 
lių dujų šaltinius. *pagandai.

Senatorius Goldwateris ra-

Prezidentas laimėjo 
jau antrą veto

WASHINGTONAS. — Ats
tovu Rūmai, nors dominuoja
mi demokratų, nesugebėjo pa
naikinti prezidento Nixono ve
to įstatymui, kuris duotų vyriau
sybės paramą mažų vietovių 
vandentekių ir kanalizacijų įren
gimui. Tai jau antras demo
kratu kongreso oralaimėjimas 
nėr 8 dienas. Stebėtojai sako, 
kad prezidentas ateityje galės 
vetuoti bet kurį kongreso pri-

gina prezidentą Nixoną užbaigti įstatvma ir tuo diriguoti 
Watergate bylą, atidengiant vi- Įstatymų leidimą.
sas paslaptis, nes ta byla “dvo- i įstatymai buvo labai populiarūs: 
kia”. Ji jau sumažinusi aukas; Parama seneliams, veteranams 
respublikonų partijai ir ateinan-1 ’r mažoms gyvenvietėms.

Unijos puola 
darbo sekretorių

WASHINGTONAS. — Dar
bo unijų vadovybė pasmerkė dar 
bo sekretorių 'Peter Brennan už 
tai, kad jis pasiūlė mokėti jau
niems darbininkams garantuo
tus, nors ir mažesnius atlygini
mų minimumą iki 2.30 dol. per 
vai. Jaunuoliams iki 18 metų 
algos minimumas siūloma 809? 
suaugusių atlyginimo, o po 18 
metų — 85% reguliaraus atly
ginimo.

Unijos priešinosi šiam pasiū
lymui ir dabar puola Brennaną, 
kuris pats buvo darbo ujnijų 
veikėjas, kad jis atsisakė darbo 
unijų principų. Unijos siūlo jau
niems darbininkams mokėti tą 
patį minimumą, kaip ir suaugu
siems, jei jie padaro tą patį dar
bą. Unijos bijo, kad darbdaviai 
pradės atleidinėti iš darbų se
nus darbininkus ir {priiminėti 
jaunuolius, jei jiems galima mo
kėti mažus atlyginimus.

Brennan Siūlo įvesti darbo
vietėms suvaržymus, kad jos ne
galėtų turėti daugiau kaip 12% 
visų darbininkų gaunančių su-1 šitokia “mėsa” būsianti 20% pi 
mažintas algas. gesnė už maltą mėsą.

$700-------

$600 -------

$500-------

wo—l

$300

$200

Kongresui įstatymo projek
tas palieka teisę vetuoti prezi
dento susitarimus su užsienio 
šalimis per 90 dienų. Preziden
tas galėtų uždėti užsienio pre
kėms suvaržymus, jei tos pre
kės kenkia vietinei pramonei.

Kongreso nariai jau kalba, 
kad nors įstatymo projektas gra
žiai skamba ir žada sumažinti 
Amerikos prekybos su užsie
niais deficitą, prezidentas pasi
rinko labai blogą laiką tokiam 
savo galių išplėtimui prašyti. 
Prezidentas vetuoja kongreso 
paskirtas lėšas, jis veda karą 
Kambodijoje be kongre~'> pri
tarimo, net jo visai nesiklausęs, 

I jis neleidžia savo štabo nariams Du vetuoti i, ..... _ liudyti kongreso komitetuose,

Demokratai norėjo iš šio bal
savimo padaryti principinį klau
simą: tik kongresas turi teisę 
ir pareigą leisti įstatymus. Vis 
dėlto, dalis demokratų balsavo 
kartu su respublikonais. Prezi
dentas parėmė savo veto'kovos 
prieš infliaciją argumentais, nu
rodydamas, kai mažos vietovės 
savo vandentekiams ir kanali- 

~ zacijai gali gauti iš valdžios pa- 
' skolų.

čių metu kongreso rinkimuose 
respublikonai pralaimėsią viso
je Amerikoje, jei prezidentas 
nesiims veiksmų baigti šnipinė
jimo skandalą.

+ Vakarų Vokietijos vyriau
sias prokuroras atšaukė įsaky
mą suimti Martiną Bormaną ir 
uždarė bylą po 28 metų Borma-! 
no ieškojimo visame pasaulyje. 
Prokuroras paskelbė, kad nese
niai Berlyne rasti griaučiai ir 
kvota aiškiai įrodė, kad Martin 
Borman mirė 1945 m. gegužės 2 
d. tarp 1 ir 3 vai. naktį ant In- 
validenstrasse geležinkelio tilto, 
Berlyne.

+ Dailininko Pablo Picasso 
kūnas buvo užmūrytas kripto
je, jo pilyje, kurioje jis gyveno juje pasakė kalbą, kurioje at- 
tarp 1958 ir 1961 metų. ' metė bet kokias paliaubų dery-

Šveicarijoje nukritusio bri-. bas su prezidento Lon Nol vai
tų lėktuvo keleivių 106 rasti žu- džia. Kambodijos laisvės kovo- 
vę, tačiau dar trūksta devynių tojai turį pakankamai ginklų ir 
kūnų. , amunicijos, gautos iš š. Vietna-
♦ Libano spauda rašo, kad “° kad gaiėtų

premjeras Salam pareikalavoJ,'?? m.Ą 
atleisti iš pareigų kariuomenės 
viršininką gen. Iskander Gha- 
nem, tačiau prezidentui Fran- 
jieh nesutikus, premjeras pats 
pasitraukė. Jis kaltina kariuo-1 
menę, kad neatmušė paskutinio 
Izraelio puolimo.

+ Mėsos pirklyse J. Jones iš 
Champaign, Ill., paskelbė, kad 
jis greit pradės platinti naują 
produktą — maltą jautieną, i 
maišytą su augaliniais baltymais.

Sihanoukas nenori
paliaubų derybų

HANOJUS. — Buvęs Kambo
dijos valdovas Sihanoukas Hano-

• Sihanoukas pasigyrė, 
Kambodijoje kovojančios

įpės yra vieningos ir solidarios.
'jas “cementuojąs” komunistinis 
Tautinės Vienybės Frontas.

Priėmime Kambodijos princo 
garbei kalbą pasakė ir š. Viet- 

' namo premjeras Pam Van Dong.
pavadinęs Sihanouką 
jos valstybingumo.

i tikrumo ir tęstinumo

kad 
gru-

Kambodi- 
legalumo, 
simboliu.

THE RISING 
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■ Nauja Pakistano 
konstitucija

j KARACHI. Pakistano Tau
tinė Asamblėja patvirtino nau
jąją konstituciją po to. kai pre
zidentas Bhutto nusileido opozi
cijos reikalavimams ir padarė 
esminių pakeitimų konstitucijos 
tekste, ši konstitucija per 25 
metų Pakistano nepriklausomy
bės istoriją jau yra trečioji. Pro
vincijoms duota daugiau autono
mijos. Pakistanas skelbiamas 
islamo respublika su dviem par
lamento rūmais ir su vykdomą
ja galia premjero rankose.

Atskiras konstitucijos straips
nis leidžia konstituciją pakeisti, 
jei teks reprezentuoti federaci
joje Rytinį Pakistaną, kada “to-

kurie tyrinėja Watergate skan
dalą. Tokioje atmosferoje demo
kratų kongresas gali atmesti 
prezidento prašymą.

Nežiūrint (‘nepatogaus laiko, 
kai kurie kongreso nariai pri
pažįsta, kad vyriausybė , turi tu
rėti laisvesnes rankas užsienio 
prekybos reikaluose, nes pernai 
Amerika turėjo prekybos defi
citą net 6.4 bil. dol.

Savo rašte kongresui prezi
dentas neslepia, kad jis didesnių 
galių prašo ir prekybai su So
vietų Sąjunga įteisinti. Kon
greso nariai grasina nepatvir
tinti prekybos sutarties su so
vietais, kol Maskva nepanaikins 
.suvaržymų emigruoti sovietų 
žydams. Prezidentas pareiškė 
šiuo reikalu: “Aš suprantu gilų 
daugelio kongreso narių susi
rūpinimą dėl mokesčių, kuriuos 
turi mokėti sovietų piliečiai, no
rėdami emigruoti į kitus kraštus. 
Vis dėlto, aš negalvoju, kad ne
davimas sovietų eksportams fa- 
voritines tautos legvatų būtų 
tinkamas ar efektyvus kelias 
spręsti šia problemą”.

Mirė Dubčeko 
vidaus ministeris
PR AG A. — Čekoslovakijoje 

mirė 64 m. buvęs Dubčeko lai
kais vidaus reikalų ministeris 
■Josef Pavel. Jis buvo vienas 
svarbiausių Dubčeko reformų 
talkininkų, išvalęs čekų slaptą
ją miliciją nuo “stalinistų” ir 
parsidavėlių Maskvai. Po so
vietų okupacijos Pavel dar 10 
dienų išbuvo vyriausybėje, ta
čiau vėliau buvo pašalintas, o po 
dviejų metų išmestas ir iš ko
munistų partijos.

Pavel buvo vienas tų komu
nistų. kurie įvedė Čekoslovakijo
je partijos diktatūrą. 1948 me
tais jis buvo kariuomenės ge
nerolas ir “Darbininkų Milici
jos” organizatorius. Ta milicija 
daugiausia ir prisidėjo, kad ko
munistai išstumtų kitus Čekos
lovakijos vadovus iš valdžios. 
Ironiška, kad Pavel mirė užmirš
tas, apkaltintas, paniekintas.

je provincijoje bus pašalinta 
svetimųjų agresija ir jos pada
riniai”.



VL. BAKCNAS

Pastabos is tolo
i

fkirpa ar Anysas — 
traukiniu ar lėktuvu?
Martynas Gelžinis, plačiai ži

nomas klaipėdiškis lietuvis pa
triotas (spėju, kad jis yra vie
nintelis mūsų išeivijoje taip stro
piai sekąs vokiečių spaudą ir li
teratūrą Klaipėdos ar išviso Ma
žosios Lietuvos klausimu) “Nau
jienų” š. m. kovo mėn. 8 d. lai
dote pasisakė dėl Lietuvos Už
sienių Reikalų ministro Urbšio 
raporto, Klaipėdos grąžinimo 
vok ečiams 1939 m. reikalu. Ra
šinyje "Dėl Urbšio raporto” M. 
G ižinis sako, kad Urbšys, Ber
lyne gavęs ultimatumą, dėl Klai
pėdos grąžinimo vokiečiams, bu
vo vokiečių lėktuvu perskraidin- 
tas iš Berlyno į Kauną. M. Gel
žin s pasigenda Urbšio raporto, 
kuri ministeris turėjęs padaryti 
seimus, ministerių kabinetui, 
valstybės preidentui. Apie tokį 
raportą btfvę kalbama, bet nie
kas jo nesąs matęs pilnumoje ir 
jo galį visai nebūti. Tokiu ra
portu suinteresuotas, kitas ftiaž- 
lietuvių veikėjas Martynas Bra- 
kas esąs kreipęsis į Lietuvos Fa- 
s untinybės ir paskirus diplo
matus (jau prieš kelis metus), 
bet “niekas negalėję pasakyti, 
ar irkur to raporto nuorašas ga
lėtų būti”. Tarpe kitų, į kuriuos, 
ragei M. Gelžinį, kreipėsi M. 
Erakąs —- buvo ir mūsų buvęs 
paskutinysis Pasiuntinys Ber
lyne pulk, K. Škirpa, pats asme- 
nškai išgyvenęs tUrbšid-i Rib- 
bentropo susitikimo Berlyne iš
davas, kalbėjęsis su Urbšiu prieš 
jam vykstant pas Ribbentropą 
ir grįžus jau su ultimatumu. Bet 
kadangi “Urbšio raporto” niekur 
negalima buvę surasti, M. Gelži
nis dėkoja pievai, kad mažlie- 
tuvis dr. Martynas Anysas tokį

raportą atkūrė, nes turėjęs (tuoj 
po 1939 m. kovo mėn. 22 d.) pa
sikalbėjimą su ministerių Urb
šiu ir tą pasikalbėjimą, dabar 
jau net penkių mašinraščio pus
lapių formoje, pavadinęs “Pasi
kalbėjimas su užsienių reikalų 
ministerių Juozu Urbšiu apie 
Klaipėdos krašto atidavimo pa
sitarimų eigą”. Tą pasikalbėji
mą M. Gelžinis vadina ypatingai 
svarbiu istoriniu dokumentu...

Kiek jis bus svarbus (ir iš 
viso ar dokumentas) ir ar turės 
bet kokios istorinės vertės — 
pamatysime kai bus paskelbtas. 
Mano dėmesį į tą “dokumentą” 
atkreipė jau vien tą aplinkybė, 
kad jis (parašytas kada?) no
rima skelbti tik dabar — net 
daugiau kaip trims dešimtme
čiams nuriedėjus praeitin po 
ano, tariamo, Anyso-Urbšio pa
sikalbėjimo. Tai viena Antra 
— bus labai įdomu jį paskaityti 
vistiek, nežiūrint, kad vargiai 
įsivaizduotina, jog ministeris 
Urbšys būtų smulkiai išdėstęs 
kokiam nors valdininkui, nors 
ir klaipėdiškiui, jo ir Ribbentro- 
■pe pasikalbėjimo turinį. Minis
teris Urbšys tuo laiku turėjo 
daugįau ir svarbesnių reikalų, 
negu daryti “išpažintį” Anysui. 
Turint tai galvoje — dr. M. Any
so “dokumentas” ypačiai lau
kiamas/ kad išvystytų dienos 
Šviesą spaudos puslapiuose.

Kaip ir buvo galima laukti, 
pinnas į M. Gelžinio rašinį at
siliepė pulk. K. Škirpa, laišku 
“Naujienų” Redakcijai, kuriame 
galima įmatyti kai kurių šešė
lių: M. Gelžinis teigia, kad Urb
šys buvo iš Berlyno į Kauną 
parskraidytąs vokiečių lėktuvu, 
gi Škirpa kalba apie Urbšio grį
žimą į Kauną traukiniu... Be to, 
K. Škirpa teigia, kad jis neat-

aimenąa, jog LL Trakas į jį kada 
nors būtų kreipęsis dėl “L'rbėio 
raporto”. Tai dar nebūtų taip 
tragiška. Bet štai trenkianti ži
nia: vienas Urbšio raporto, su
rašyto Berlyne, po vizito pas Ri- 
bbentropą, nuorašas buvo duotas 
K. Škirpai (tada mūsų Pasiun
tiniui Berlyne), bet tas nuora
šas, kaip sako ftkirpa, “...per ka
rą žuvo”. Vadinasi M. Brakas 
nieko nesužinojo Pasiuntinybėse 
ir phs paskirus diplomatus, gi 
dabar iš tikriausios vietos, kur 
toks raportas ar jo nuorašas ga
lėjo ir turėjo (tikrumojze net 
buvo) būti, sužinome, kad to 
raporto nėra, jis karo metu žu
vo... Tai dar ne viskas.

K. Škirpa tame savo laiške 
“Naujienoms” pastebi, kad jau 
net prieš šešis metus yra para
šęs dokumentinius atsiminimus 
“Lietuvos Nepriklausomybės Su
temos”, kuriuose net 90 pusla
pių esąs paskyręs įvykiams apie 
Klaipėdos praradimą. Esą lau
kia pajėgesnio leidėjo, nes pats 
lėšų tam neturįs. Prisipažįstu, 
kad šita mūsų pirmojo savano
rio — kūrėjo, garbingo kario — 
politiko — diplomato, 1941 m. 
sukilimo vyriausybės galvos iš- »
pažintis” mane sukrėtė daugiau, 
negu bet kokia kita bendrą lie
tuvišką reikalą liečianti blogiau
sia žinia — čia išeivijoje. Atsi
minimai, dokumentuoti, parašy
ti asmens, arčiausiai dalyvavu
sio Lietuvos istoriniuose (mū
sų laikų) įvykiuose — “pelyja” 
kokiame nors privačiame “gara
že”. Kokio leidėjo K. Škirpa 
ieško? Kiek pinigo reikia jo at-
siminimų knygai išleisti ? Jėzau- 
Marija, kiek ir kokių knygų, net 
premijubtų, čia išeivijoje per 
pastaruosius šešis metus yra iš
leista... Ko jos vertos, palygi
nus su istorinės reikšmės K. 
Škirpos atsiminimais? Kur svei
kas protas ir kur pinigai? Kur 
mūsų sambūriai, sąjungos, fon
dai? Nejaugi romanai svarbiau 
kaip istoriniai faktai? O visgi 
leidėjų nėra, žinoma, joks Lie
tuvos diplomatas nebuvo ir nė
ra įpareigotas rašyti ir leisti

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte. 
Apie seno. laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. P*t»rsoni«n«

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

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

2. Vanda Franktenč ■ Vaitkevičiene, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

- 3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., S 1,80

4. Stasė Vanagaite - Petersonienė, LAUME DAUME. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apte paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai daiL J. Kiburo iliustruota, 64 
psl.. kaina 5 dol

5 Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 pel., SI.00
6. Alfonsas Vėmbutav, TRYS SAKALAI, Met Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalus apsakymai, padavimai, legendos, noveles. Dad 
V Staačtkaitės lUustracijos. 186 psl., kaina ž dol

t, Juozas šveista t, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaites, kaip pasakos 
vaikam* is jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dali. Z. Sodeikienės. 
Didelio lormato kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00

8. Jonai Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijom posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai 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

savo atsiminimus,, juo labiau, 
kai jis negauną, jokio atlygini
mo iš krašto, kurj. jis atstovavo. 
Bet tada jis neturi teisės savo 
žinioje laikyti archyvą, juo nau
dotis rašant atsiminimus dėl ku- *
rių derasi kaip privatus asmuo. 
Tas reikalas, šiuo atveju turėtų 
būti perduotas (su visu archy
vu) laisvinimo veiksniams, jei
gu kitaip susitarti negalima. 
Kai dėl Klaipėdos atidavimą 
liečiančių 90 puslapių — jais aš 
būčiau daugiausia suinteresuo
tas — būtų labai naudinga (ypa
čiai ryšium su dr. M. Anyso at
siminimais) patirti, ar K. Škir
pa nesutiktų tą atsiminimų iš
trauką paskelbti periodinėje 
spaudoje, įkandin po dr. M. Any
so atsiminimų? Jeigu tai būtų 
surišta su pinigu — kiek jo rei
kėtų? Aš imčiausi (tos ištrau
kos paskelbimui) iniciatyvos jam 
sukelti. Gyvenamojo laikotar
pio, kuris apima ir Klaipėdos 
atidavimą, atsiminimai turi pra
smingos reikšmės kol visi, to lai
kotarpio liudininkai, esame gy
vi, kol vienas kitą galime primin
ti ar pataisyti. Kitaip — Škir
pos ar Anyso atsiminimai, po vi
sų mūsų mirties, kieno nors ga
lės būti vertinami kaip “histo
rical fiction”... Ypačiai turint 
galvoje, tai kad dabar istoriją 
rašo okupuotoje Lietuvoje. Ko 
laukiama?

Rinkome baitą — 
parinkome juodą

Balandžio 3 dt. Los Angeles 
mieste vyko p’rminiai rinkimai 
kandidato — sekantiems 4 me
tams, to milijoninio miesto bur
mistro postui. Kandidatų buvo 

( net 13, kurių paskutinioje —- ■ 
Į 13-toje — pagal alfabetą, at- 
I sidūrė dabartinis, jau trijų

N A G J 1 E N O S,
1739 S*. HAI£TKD ST.. CHICAGO. ILL. 6O6M
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kadencijų burmistras (mayor 
— ne major, kaip kai kurie mū
są laikraščiai tą užimamą vietą 
vadina) Sam Yorty, registruo
tas demokratas, vieno TV ko
mentatoriaus pavadintas “res
publikonų garbės nariu”. Bet
gi suskaičiavus balsus — Yor
ty užėmė tik antrą vietą, užleis
damas pirmąją juodųjų atsto-

Majoras Richardas Paukštaitis išskrisdamas taikos stebėtojo pareigoms j Vietnemą, Wi- 
nipego aerodrome atsisveikina su savo 3 metų sūnumi Michaelio. Atsisveikinti eilės lau
kia sūnūs F renk S metę ir Vitės 6 m. Mrs. Paukštienė pasekė: "Pirmas kartas kai jis iš
keliauja ilgam laikui it ai nesijausiu laiminga. Bet jis tą pareigą pasirinko ir mes turi

me su tuo sutikti".
Photo: Winnipeg Free Press

MANITOBOS
MAJORAS PAUKŠTAITIS
IŠSKRIDO J VIETNAMĄ
Winnipeg, Man. Free Press 

ilgame reportaže, iliustruota
me 3 skilčių foto nuotrauka, 
aprašo kaip majoras Richardas 
Paukštaitis ir trvs kiti Kana-
dos Aviacijos bazės Winnipe- 
ge karininkai iškeliavo į Viet
namą dalyvauti karo paliaubų 
inspekcijos tarnyboje.

Iš Winnipego išskrido majo
ras Richardas Paukštaitis, kap. 
John Voss, maj. Larry Burns ir 
majoras Jau McLenan.

Majoras Paukštaitis pareiš
kė, kad jis iškeliauja į Vietna
mą taikos stebėjimo pareigoms 
su mišriais jausmais” (mixed 
feelings).

vui Tom Bradley. Tie patys kon
kurentai buvo susitikę politi
nėje arenoje .ir paskutiniuose 
Los Angeles burmistro (mayor) 
rinkimuose 1969 m., kur juodų
jų atstovas liradley pirminiuose 
rinkimuose išėjo (pagal %) di
desniu laimėtoju negu Yorty. Da
bar — Yorty procentas dides
nis negu buvo. 1969 m., Bradley 
— mažesnis, nežiūrint, kad Brad
ley yra pirmoje, vietoj e. Lemian- 
tieji rinkimai bus gegužės 29 d., 
kur burmistro postui bus tik du 
kandidatai (vietoj dabar 13 — 
kurių balsai pasiskirstė 12-kai 
baltų ir tik vienam juodam) ir 
čia bus lemiantis momentas, kai 
prieš balsuotoją atsidurs dile
ma — juodas ar baltas? Vieti
nėje (iš viso Amerikos) spau
doje rasinis klausimas vengia
ma iš viso kelti, bet kai balsuo
tojas nueina į “būdą” — jis ap
sisprendžia, l>ė jokios įtakos iš 
šalies. Kiek tai liečia tokio mie
sto, kaip Los Angeles, burmistro 
rinkimus — lemiantis veiksnys 
yra ar tu esi juodas ar baltas... 
Taip buvo 1969 m., spėju — taip 
bus dabar, gegužės 29 d. baig
miniuose rinkimuose, kur tebus 
tik Yorty (baltas) ir Bradley 
(juodas). Neužsiimu politinė
mis pranašystėmis, bet drįstu 
spėti, kad gegužės 29 d., kai te
bus tik du kandidatai — ir tik 
neginčyjamos spalvos (vienas 

i baltas, kitas juodas) — rinki- 
! mus laimės Sdm Yorty. Kitaip 
j ir negalėtų būti, nes Los Angeles 
miesto gyventojų sudėtyje juo
dieji tesudaro vos 25% ir bal
tieji 75G . Į Sam Yorty rinkimi
nę kampaniją aktyviai buvo įsi
jungę ir lietuviai: Rūta Lee-Kil- 
monytė per radiją ir TV, gi A. 
Skirtus, vietinės lietuvių spau
dos leidėjas per spaudą.

Iš lietuviško taško žiūrint, lie
tuviams ir telieka balsuoti tik 
už Sam Yorty. Nežiūrint kiek jis 
yra demokratas ar respubliko
nas, šiuo atveju tai ir neturi 
reikšmės, Sam Yorty yra daug 
kartų aštriai pasisakęs prieš 
komunizmą. Nė be to — jam 
yra gerai žinomas ir Lietuvos 
Ūkimas. * .

Lietuviai mokslo 
pasaulyje

NAUJIENOS
Iš vienos pusėsx jis pareiškė, 

nėra lengva palikti savo šeimą, 
bet iš kitos pusės bus įdomu 
pergyventi naujus patyrimus. 
Maj. Paukštaičio specialybė yra 
komunikacija, o maj. Burns ir 
kap. Voss yra pilotai ir maj.
McLennan yra navigatorius.

Reikia tikėJs, kad lakūnai 
nebus paskirti pareigoms ant 
žemės kaip Kanados stebėtojų 
grupės nariai, išreiškė viltį 
maj. Burns, o maj. Paukštaitis 
pridūrė: “Matant tuos visus 
aviacijos sparnus sarmata bū
tų pasilikti ant žemės”. “Šie vy
rai mažai težino, kokios bus jų 
pareigos Vietname”, pastebi 
Free Press štabo reporteris, bet 
instrukcijas jie gaus Montrea-

lyje ir pagaliau pačiame Viet
name.

Pulk. Claude La France, 
CFB komandantas Winnipe- 
ge, pareiškė, kad jo įsitikini
mu Kanados taikos stebėtojų 
pareigos bus Pietų Vietnamo 
srityse, kur taika jau egzis
tuoja, ir kad nebus bandoma

D. Karalunas iš Dept, of Anes
thesia, Allentown Hospital, Al
lentown, Penna., yra bendraau
torius straipsnio apie inkstų 
neveikimą dėl znetroxyflUrane 
anesthezijos, kuris yra išspaus
dintas leidinyje The Journal of 
the American Association of 
Nurse Anesthetists, tomas 41, 
nr. 1 1973 m. vasario mėnesį.

E. Vilkas iš Institut de Chimie 
des Substances Naturelies, C. N. 
R. S., 91190 Gif-sur-Yvette, 
France, yra bendraautorius 
straipsnio apie galactofuranose 
disacharido pasitaikymą Myco
bacterium tuberculosis imuno- 
adjuvantinėse dalyse (ląstelių 

sienelėse ir D vakse), kuris yra 
paskelbtas leidinyje Biochimica 
et Biophysica Actą (g), tomas 
297, nr. 2 1973 m. vasario 28 d.

R. A. Pečkauskas iš Dept, of 
Radiology, New York Medical 
College, New York, N. Y., yra 
bendraautorius pranešimo apie 
ESR spektroskopinius tyrimus, 
nagrinėjant mineralų ir makro
molekulių sujungimą in vitro, 
kuris bus padarytas Internatio
nal Assiociation for Dental Re
search 51-joje bendroje sesijoje, 
įvykstančioje balandžio mėn. 12- 
15 d. Washingtone, D. C.

Saulius šimoliūnas

juos siųsti į sritis, kur kovos 
tebevyksta. K. Strikaitis

■ T"** — —— M——Į
Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608

1903—a time of no credit, a 12-hour 
Workday, aad ao Payroll Savings Plan.

where you work
g ...now 

that you can.

It’s sort of like your 
grandfather telling you 
he used to walk 15 miles 
through the snow to get 
to school.

But it’s true: today’s 
working men and women 
have more advantages 
than their grandparents.

One of them is the 
Payroll Savings Plan— 
the easy, safe, automatic 
way to build a nest egg 
for the future.

When you sign up for 
the Payroll Savings 
Plan, an amount you 
specify is automatically 
set aside from your

buy UB. Savings Bends.
That way, even if you 

spend all your take-home 
pay, you’re still building 
a steady savings.

Grandpa would approva

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608
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ALFONSAS NAKAS

KNYGA APIE 1
Petras Česnulis

NUŽMOGINTIEJI.

Vilniečių golgota lenkų okupacijoje. 
Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos 
leidinys. Kalbą taisė Vladas Kulbokas. 
Viršelis dail. T. Valiaus. Spaudė 
"Rūtos” spaustuvė Hamiltone, On t., 
Kanadoje. Tiražas 750 egz. Kaina 
nepažymėta, bet parduodama po 5 dol.

Šio dienraščio puslapiuose 
man teko ne kartą aptarti kny
gas, vaizduojančias bolševikų 
žiaurybes. Jų jau turime visą 
krūvą. Nemaža knygų bei 
straipsnių prirašyta ir apie na
cių niekšybes. Bolševikai ir na
ciai, bolševikai ir naciai. Apie 
jų niekšingus darbus žinome 
ir kalbame jau gerą ketvirtį 
šimtmečio. Bet ką išgyveno tie, 
kurie buvo papuolę į lenkų na
gus, tai dažnas neturime jokio 
supratimo. Kad ir šių eilučių 
autorius. Gyvenau Vilniuje vi
są vokietmetį, 1941—1944 me
tais. Gyvenau su draugu didelio 
namo trečiame aukšte, o antra
me aukšte gyveno trys gryna
kraujai vilniečiai, kurių vienas 
irgi buvo po kalėjimus tąsytas. 
Su anais labai giedriais, links
mais vilniečiais dažnai puotau
davome tai jų, tai mūsų bute. 
Lenkus jie neretai pakeikdavo, 
bet didelių baisybių niekada ne
pasakodavo. Dirbau įmonėje su 
labai kultivuotu, inteligentišku, 
ramiu vyru, kuris, tuomet ar 
ne 28-rių metų, jau buvo žilut- 
žilutėlis. Jis buvo lenkų kalė
jimuose atsidėjęs aštuonerius 
metus ir vos gyvas, tik karo dė
ka, išėjęs (apie jį ir čia recen
zuojamoje knygoje net keliais 
atvejais rašoma). Girdėjau iš- 
kitų žmonių neaiškių užuominų, 
jog jis labai daug iškentėjęs, 
bet jis pats man irgi niekada

ENKŲ SADIZMU 
širdies neatvėrė. Ne dešimtis, 
o šimtus Vilniaus lietuvių anais 
jaunystės metais pažinau, su kai 
kuriais susidraugavau pačiame 
Vilniuje, su kitais vėliau Vo
kietijoje, dar su kitais vėliau 
Amerikoje, bet nė vienas nieka
da šitaip aiškiai neprašneko, 
kaip prašneko ką tik perskaity
toje “Nužmogintųjų” knygoje 
mano, regis, niekada nesutiktas, 
— nepažįstamas autorius Petras 
Česnulis.

Knygos pradžioje talpinamas 
ilgas, net 26 puslapių gryno tek
sto, Antano Juknevičiaus įvadas, 
kažkodėl pavadintas ne įvadu, o 
“Vietoj įvado”. A. Juknevičius, 
paremdamas eile pavardžių ir 
įvykių datų, labai vaizdžiai nu
šviečia Vilniaus krašto lietuvių 
būklę “Laikotarpyje tarp abie
jų pasaulinių karų”, taigi tarp 
1918—1939 metų. Jis paliudija 
visą eilę lenkų administracijos 
žiaurybių, lietuvius visiškai be 
jokios, arba dėl labai menkos 
priežasties suiminėjant, kali
nant, net žudant. Aprašo lenkų 
valdžios keltas bylas ir apkal
tinimus be kaltės įrodymų. Nors 
apie A. Juknevičių knygoje nie
ko nepaaiškinta, bet iš kelių jo 
paties užuominų sužinome, jog 
jis buvo advokatas. Atsivertę 
LEIX tomą randame, jog tai bu
vo didelis Vilniaus krašto lietu
vių veikėjas, o kaip advokatas 
lenkų teismuose gynęs per tūk
stantį lietuvių politinių bylų.

(Petro česnulio pasakojimas 
prasideda su 39-tu puslapiu ir tę
siasi iki 244-tojo. Dramos pra
džia — 1936 m. sausio iš 7 į 8 
naktis. Vieta — Lomžos mies
tas, privatus lenkų kariuomenės 
kapitono butas. Autorius Len
kijos kariuomenės kareivis, ka- 
tono pasiuntinys. Savo kamba
rėlyje svajoja apie tėviškę —

I Lavysos kaimą, Varėnos vals
čiuje, visiškai prie demarkacijos 
linijos. Tik vakarykščiai grįžęs 
iš atostogų, kur savųjų tarpe su
tiko naujuosius 1936 metus. Po 
vidurnakčio į kapitono butą įsi
brauna du žandarai ir autorių 
suima. Kaltina priešvalstybine 
veikla, nes per demarkacijos li
niją į Lietuvą ėję kaimynai, su
laikyti ir iškrėsti, turėjo kažko
kį bereikšmį raštelį, kuris buvo 
priskirtas autoriaus rankai..

Nuvežus į Varšuvą, tardo gal 
dešimt tardytojų ir reikalauja 
prisipažinti, jog teikė Lietuvai 
karines žinias. Pradžioje gan 
mandagiai, tik žodžiais. Paskui 
atvažiuoja žvalgybos viršinin
kas ir į darbą paleidžia kumš
čius. Kai nieko neišgavo, nesgi 
nebuvo ko išgauti, kartą ir kitą 
suimtajam buvo per kūną lei
džiama elektros srovė, kurios 
veikimą autorius pakankamai 
vaizdžiai aprašo. Kai ir vėl re
zultatų nesulaukta, kelius kar
tus P. česnulį nuogą siuntė į 
mažytį, tamsų, lyg karstą, kar
cerį, pripildytą, šąlančio ir lede
liu aptraukto vandens. Iš ten 
jį išleisdavo tik visiškai stings
tančiais sąnariais, jau prieš su
smunkant. Išleisdavo tik tam, 
kad ir vėl galėtų “kalbėti” su 
sadistišku tardytoju. Savo tar
dymus nuošaliai palikęs, auto
rius vėl ir vėl įterpia išgyveni
mus suimtų savo šeimos narių 
bei kaimynų (jų pavardžių ne
beminėsiu, kad perdaug neištęs- 
čiau rašinio), kurie tuo pačiu 
metu buvo tardomi, mušami, 
kankinami Vilniuje. Keletą die
nų ir naktų tardytas bei kan
kintas, autorius buvo pristaty
tas karo lauko teismui. Norma
liomis aplinkybėmis iš ten bū
davę tik du keliai: į kapus, ar į 
laisvę. Karo lauko teismas, jo
kių kaltės įrodymų negavęs, P. 
Česnulį išteisino, bet... į laisvę 
neišleido. Jis buvo atvežtas į

Philomena sako... 4-

DOLERIAI TURI KOJAS, jie greit 
išeina ir nebegrįžta. Jūsų doleriams
reikia vado, kad jie nepaklystų,

jūs jiems patarnaukite, nuneškite 
į Chicago Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę. Tenai jūsų doleriai bus
saugioj vietoj ir augšti nuošimčiai 
auklės naują dolerių šeimą.

Įdedant penkis šimtus dolerių, 
gausite labai naudingą dovaną 
nemokamai, gražų spalvotą dekį — 
“blanket”.

5y4%
90 Day 

Passbook 
Accounts

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

$5,000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

6245 South Western Ave. 476-7575 savings and loan association

Vilnių, į Lukiškes, čia buvo iš
rengtas iš kario uniformos. Da
bar jau tardė kaip civilį ir ruo-1 
Šė naują bylą. Tardė ir kanki
no 8 mėn. Vėl buvo teismas. Ne' 
tik jam, bet ir aisiems kitiems 
į jo bylą įveltiems, kurie 
irgi buvo kalinami tuos 8 mė-1 
nesiūs, ir kartu suvesti į teismo 
salę, čia sužinome, kad o, die
vai, buvo kalinama, tardoma 
(aišku, mušama ir kankinama!) 
:r 12-kos metų amžiaus Stoškų , 
dukrelė (jos vardo autorius ne
prisimena), nes ji, mat, buvo ta, 
kurios rankose rastas “baisu
sis” raštelis. Kadangi ji buvo 
“prisipažinusi” ir jau šitiek iš
kalėjusi bei iškentėjusi, tai teis
me buvo “išteisinta”

Petras česnulis gavo aštuone
rius metus, neįskaitant beveik 
metų, išsidėtų prieš teismą. Tai 
atsitiko 113 knygos puslapyje. 
Toliau jau autoriui tenka “sve
čiuotis” Lukiškėse, kentėti ba
dą, šaltį ir kautis su milijonais 
blakių Gardino kalėjime, sukti 
malūną šventam Kryžiuj (koks 
makabriškas makabriško kalėji
mo vardas!) ir be maisto, be 
vandens pėsčiomis keliauti per 
vokiečių trempiamą Lenkiją bei 
Ukrainą bene savaitę trukusia
me mirties žygyje, kur iš 1,200 
kalinių gyvi beišlieka tik 500. 
Žinodamas, kad rašysiu recen
ziją, buvau pradėjęs žymėtis ci- 
tuotinas žiaurybių aprašymų 
vietas. Jų prisirinko tiek daug, 
kad nuo citatų turėjau visai at
sakyti. Pusės knygos gi nega
li į dienraščio puslapius perkel
ti. Reikia, kad skaitytojai per
skaitytų visą knygą patys.

Autorius pasakoja vaizdžiai 
ir įtikinamai. Yra šiek tiek pa
sikartojimų, kurių reikėjo veng
ti (pavyzdžiui, dėl nuolatinio 
grandinių žvangėjimo). Yra ir 
perdėto jausmingumo prasiver
žimų, kaip priesaikos “mylėti 
Vilnių amžinai. Bet tie keli pa
sakojimo nesklandumai, kurių 
nebūtų įgudusiam autoriui ra
šant, knygos vertės nė kiek ne
sumažina. Gal net priešingai: 
geriau pajusti, kas autorių la
biausiai jaudino/ kas jo atmin
tin giliausiai įsirėžė. Pasakoji
me yra nemažai humoro, net sar
kazmo (sacharino” pardavimas 
lenkų žvalgams, gudo tardymas 
ir teisimas už “priešvalstybi
nę veiklą”), bet niekur nėra per
dėjimo, melo, rafinuotumo. Pa
prastas negirdėtai baisių įvykių 
aprašymas kaip tik labiausiai
veikia į skaitytojo nervų sis
temą. Prisipažinsiu, kad jau nuo 
Gardino kalėjimo aprašymų ne
kantriai ėmiau laukti vokiečių- 
lenkų karo ir išvadavimo ir ne
galėjau akių atitraukti, kol to 
karo sulaukiau. Ak, su karo pra
džia prasidėjo pati baisiausia pa
sakojimo dalis ir tik paskuti
niai keli puslapiai leido lengviau 
atsikvėpti.

Mįslingas, bet puikus T. Va
liaus viršelis. Ant šviesiai pil
kos drobės raudonos kalėjimo 
lango grotos, juodos durys, juo
da kalinio akis lange ir dar ke
letas rebusinių piešinių, kurių 
prasmę kiekvienas savaip išaiš
kins. Jei čia ką prikišti, tai tik 
gal viršelio grafikos giedrumą, 
vietoj laukto niūrumo.

Kalba, kaip minėjau, taisyta 
Vlado Kulboko. Tikrai, gali jau
sti, kad ten, kur kalba taisyta, 
tai ir pataisyta. Tačiau, antra 
vertus, spaustuvėje kalba taip 
nutaisyta, kad man niekada ne
teko matyti nė vienos lietuviš
kos knygos, su tieka spaustuvės 
klaidų. Leidėjai pridėjo klaidų 
atitaisymo sąrašą, kuriame su
žymėjo 81 spaudos klaidą. Greit 
įsitikinęs, kad leidėjai toli gra
žu ne visas klaidas sužymėjo, 
nuo 18-to puslapio pats pradė
jau jas rankioti ir pririnkau, 
neskaitant sąraše paskelbtųjų, 
dar... 169. Tad leidėjai ir aš 
bendrai suradome 250 (du šim
tus penkiasdešimt) spaudos klai
dų. Bet tikrai žinau, kad aš ne 
visas dar pastebėjau, nes, auto
riaus aprašomų baisybių pa
gautas, neretai klaidų žymėj i- 
mąsi pamiršdavau. Be to, pali
kau neužregistravęs taškų trū
kumo sakinių gale, nors tokių j

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

Rusiškas prekinis traukinys, riedantis .Rusijos liik. Su traukinių judėjimu dabartinėje Lietuvoje 
gerai susipažinęs mūsų tautietis tuo reikalu šitaip pasakė: “šie traukiniai į Lietuvą atidunda tuš
ti arba pustuščiai, bet iš Lietuvos, kai juos pilnus prikrauna, tai vos išstena, negali pasijudinti”.

Nuotrauka imta praeitą rudenį, visai netoli Vilniaus.

buvo vėl visa virtinė. Tos ne-1 Nepaisant spaustuvės klaidų, 
girdėtai gausios spaustuvės klai- Į kurios neretą skaitytoją gerokai
dos ir yra pats didžiausias kny
gos minusas. Antras, kiek ma
žesnis minusas, tai nuotraukos. 
Įdėta jų 12, bet tik viena — vie
nintelė, 169 puslapy, gėdos ne
daro. Visos kitos arba visiškai 
tamsios ir murzinos, arba visiš
kai išblukę, įskaitant ir paties 
autoriaus bei Juozo Bakanaus- 
ko portretus.

Knygos gale pridėtas apie sep
tyniasdešimties lenkų nužudy
tų Vilniaus krašto lietuvių sąra
šas. Autorius teisingai pastebi, 
jog čia tik maža dalelė, tik jo 
žinomų, kankinių ir kad tas są
rašas duodamas "tik pavyzdžiui, 
kaip lietuviai buvo naikinami” 
(prie kiekvienos pavardės, ar
ba, jei šeimų, tai pavardžių gru
pės, pažymėta, kur, kada, kokio
mis aplinkybėmis jie buvo nu
kankinti). Kitame sąraše pa
skelbtos 62 pavardės bei orga
nizacijos, prie knygos išleidimo 
auka prisidėjusios.

erzins, ši knyga rekomenduoti
na kiekvienam lietuviui. Aš net 
stebėte neatsistebiu, kodėl Vil
niaus krašto lietuviai taip ilgai 
laukė ir tik dabar, 1973-jų pra
džioje, Petro česnulio baisų liu
dijimą prieš lenkus paskelbė? ši 
knyga turėtų būti išpirkta be
matant Naujienų skaitytojų, 
kurie mano recenziją perskaitė. 
Pasisekimą, taip sakant, garan
tuoju... Ir garantuoju jautres
niems keletos naktų baisius sap
nus. Laikas jau pažinti mums 
mūsų tautos sukrikščionintojus, 
Liublino unijos didvyrius, Vil

niaus krašto grobėjus ir lietu
vių bei kitų tautų naikintojus.

Ir koks sutapimas: VKLS-ga 
paskelbė romanui konkursą, o 
Petras česnulis davė medžia
gos nors ir dešimčiai romanų. 
Jei tik konkurso taisyklės bū
tų perredaguotos ir premija pa
dvigubinta, mūsų didieji bele
tristai gal tikrai susigundytų P. 
'Česnulio šiurpą keliantį pasa
kojimą panaudoti.

Beje, pasiuntus 5 dolerius, 
knygą galima gauti pas VKL 
S-gos c. v-bos narę Eugeniją Bu
lotienę, kurios adresas yra: 415 
Golden Gate Ave., Detroit, Mich. 
48203.

JEIGU NEBŪTU SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos "Senyju Lietuvišky Knygy Istorija" yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkst. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, DI. 60608.

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

SAVINGS

JEI PADĖSITE TAUPYMO SĄSKAITON $100 ar daugiau, tai galėsite gauti ąsotį ir 
4 stiklus. x

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.

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

DARBO VALANDOS: Pirmadienį, antradienį 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.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St . Chicago, Ill. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytų

Tel. 421-3070
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POVILAS DARGIS ATSISVEIKINA
DR. STEPONĄ BIEŽĮ

Susivienijimo Lietuvių Ame-i 
rikoje prezidentas Povilas, 
Dargis Šių metų balandžio 9 
dienų iš Pittsburgo, Pa., atskri
do į Chicagą, kad galėtų atsis
veikinti su mirusiu SLA gydy
toju kvotėju Dr. Steponu Pie
šiu. Pirmadienio vakarų Pet
kaus Marquette Parko šerme- 
ninžje atsisveikinti nusirinku
siems žmonėms Povilas Dar
gis pasakė tokių kalbą:

Brangus Daktare, nemaniau, 
kad mudu tokiom aplinkybėm 
vėl sueisime Chicagoje. Ruo
šiau! Tau parašyti atsakymų į 
Tavo paskutinį laiškų, kuris 
mane pasiekė tiktai prieš sa-

ivaitę... Gaila, kad laiškas li
ko neparašytą?. Ypač gaila dėl 
to, kad Tu taip nekantriai no
rėjai išgirsti mano nuomonę 
kai kuriais visuomeniniais 
klausimais... Bet mirtis ne
siskaito nei su žmonių planais, 
net neleidžia baigti nebaigtus 
darbus...

Prisimena man senas lietu
viškas abrozėlis, greičiausiai 
kokio nežinomo kaimo daili
ninko pieštas. Giltinė kopia į 
statoką kalnų, o iš paskos, 
tarsi jos užburti, žingsniuoja ir 
karaliai, ir turtingi ponai, ir 
narsūs karžygiai, ir paprasti 
'kaimiečiai. Nei popiežiai, nei

SLA prezidentas Povilas P. Dargi* balandžio 9 d. vakarą Chicago* žarmeninėįa atsisvei
kina Dr. Steponą B i ežį, buvusį SLA daktarą kvotėją. Kairėje stovi prie karsto sargybą 

einanti skautė.
Foto A. Gulbinsko

Maniušis pradeda ne iš to galo
kartų daugiau, negu 1940 metais”. (Tiesa, 1973 m. 
bal 7 d., 1 psL).

Praeitą penktadienį, balandžio 6 dieną, į Vilnių vėl 
buvo sukviesti “tarybinės” Lietuvos žemės ūkio darbuo
tojai. Įsibėmykite, ne žemės ūkio darbininkai, bet dar- 

: buotojai. Darbininkai dirba žemės ūkyje, o darbuotojais 
: vadinasi tie komunistai, kurie verčia žemės ūkio darbi- 
. ninkus dirbti Jeigu norima daryti kokias pakaitas žemės 
Z ūkio darbuose, tai atrodo, kad pirmon eilėn turėtų į pa-
- sitarimą vykti patys darbininkai, kurie aria, akėja, ku-
- rie sėja ir ravi Pagal visus komunistų skelbtus nuosta- 
-tus, visa iniciatyva turėtų išeiti iš pačių žemės ūkio dar

bininkų.
Apie šių metų žemės ūkio darbams planuojamas pa- 

. kaitas svarbiausią pranešimą padarė Josifas Maniušis, 
' lietuviams rusų primestas “tarybinės” Lietuvos premje
ras. Apie pakaitas galėjo kalbėt žemės niekad neturėjęs 
ir nedirbęs Vytautas Vazalinskas. Pagaliau būtų galėjęs 

: įprastinę kalbą pasakyti ir pats Antanas Sniečkus, bet šį 
kartą pasitarimas buvo pradėtas ne iš to galo. Pradėjo 

-lietuviams komunistams primestas Josifas Maniušis, 
anksti baigęs rusų komunistų partines mokyklas ir įvai
rius kursus baigęs baltgudys. Maniušis taip pat pradėjo 
ne iš to galo. Pasitariman jis nepakvietė žemės ūkio dar-

- bininkų, bet kolchozų pirmininkus, kontrolierius, lenk
tyniavimų organizatorius, laikraščių korespondentus, 
kad jie galėtų rašyti ir raginti, ką buvusieji ūkininkai ir

- jų vaikai turi daryti, kad šiais metais derlius būtų žymiai
- geresnis, negu praeitais metais buvęs.

įžanginę savo kalbą- Maniušis pradėjo šitokiu pri- 
. minimu:

“Per pusę amžiaus mūsų daugianacionalinei vals
tybei teko išgyventi daug sunkių išbandymų. Jie 
dar labiau sustiprino brolišką tarybinių tautų drau
gystę. Ji, paremta nuoširdžia parama, savitarpio 
supratimu ir pagarba, šiandien kaip niekad tvirta. 
Neišardoma tarybinių tautų draugystė — mūsų Tė
vynės galios, spartaus ekonominio vystymosi, kul
tūros, mokslo plėtimo pagrindas. Be tarybinių tau
tų draugystės, bę broliškų respublikų paramos nebū
tų ir Nemuno kraštas toks, kokį jį matome šiandien. 
Dabar Lietuva — aukštai išvystyta industrinė agra
rinė respublika su klestinčiu mokslu ir kultūra. Po
kario metais pastatyta daugiau kaip 200 naujų įmo
nių ir apie 100 didelių cechų. Mūsų pramonė dabar 
gamina produkcijos 37 kartus, o elektros net 117

Kad be “broliškų respublikų paramos” Nemuno 
kraštas nebūtų toks, koks jis dabar yra, kiekvienam lie
tuviui aišku. Kad Maniušio paskelbti duomenys apie di
desnę elektros gamybą gali būti tikslūs, galima sutikti, 
bet kad tame Nemuno krašte gyvenantieji lietuviai ge
riau gyventų, tai visi žinome, jog tai yra pats didžiau
sias lietuviams primesto baltgudžio melas. Toje pačioje 
i raiboje Maniušis pasigyrė, kad į “tarybinę” Lietuvą at
vežta daug traktorių ir žemės ūkio mašinų, bet kiekvie
nas žino, o pats Maniušis geriau, net bet kuris kitas, kad 
iš Lietuvos buvo išvežta žymiai daugiau, negu į ją atvežta.

Lietuvos ir kitų rusų pavergtų kraštų gyvenimo 
standartas sulygintas su rusų gyvenimo standartu. Visi 
žinome, kad prieš rusų okupaciją Lietuvos gyventojų 
standartas prilygo Vakarų Europos gyventojų standar
tams, karo metu kraštas buvo apgriautas, bet po karo 
rusai dar daugiau jį nuniokojo. Rusai paraližavo lietuvių 
norą dirbti ir gaminti kraštui reikalingus produktus. 
Rusai norėjo, kad lietuviai daugiau dirbtų ir kad jie ga
lėtų dar daugiau iš Lietuvos išsivežti. Rusai ir šiandien 
verčia lietuvius ilgiau ir sunkiau dirbti, kad jie pagamin
tų daugiau javų, pašarų ir riebalų, bet rusams nesiseka. 
Lietuviai pagamina daugiau negu Rusijos komunistinės 
sistemos vergai pagamina, bet kiekvienam aišku, kad 
ietuviai nepagamina tiek, kiek jie galėtų pagaminti.

Nespėjo praeitais metais lietuviai suimti savo der
liaus, rusai visus javus išsivežė į sovietų karo sandėlius. 
Nespėjo bulvės Lietuvoje užaugti, iš Mašlvos atėjo įsa
kymas galimai greičiau jas kasti ir vežti Į ;Maskvą. Kol
chozuose ir sovchozuose nebuvo pakankamai moterų ir 
vaikų bulvėms kasti, okupantas varė medicinos studentus 
ir studentes bulvių kasti. Lietuviai paliko be duonos ir be 
bulvių.

Šį metą Maniušis nori, kad lietuviai dar daugiau 
dirbtų, negu jie dirbo praeitais metais. Jis nori, kad ru
sai iš Lietuvos galėtų išvežti daugiau kviečių ir rugių, 
daugiau mėsos ir bulvių. Lietuviai galėtų daugiau paga
minti tų produktų, bet jie turi būti įtikinti, kad iš tos 
gamybos jiems patiems bus šiokia tokia nauda. Maniu
šis įtikinėja ne žemės ūkio darbininkus, bet jų varovus. 
Jis pradėjo šią kampaniją ne iš to galo, todėl reikia ma
nyti, kad jis susilauks tokių pačių rezultatų, kokių pra
eitais metais susilaukė dabartiniai “komunizmo statyto
jai”. Amerikos farmeriai, ko gero, ir šiais metais turės 
maitinti rusiško “komunizmo” vergus.

karaliai, nei turtuoliai, nei 
vargšai negali atsisakyti nuo to 
giltinės žygio į tą kalną, į Ana
pilį. O dabar ir Tu, mielas Ste
ponai, žingsnis į žingsnį žy
giuoji su ta begaline virtine, 
kuri nebegrįš...

Vieni bendrakeleiviai eina 
su netikrumu ir baime, kiti su 
ramiom sąžinėm. Bet Tu, mie
las Steponai, žengi iškelta gal
va ir šypsena. Tau nėra reika
lo bijoti tos kelionės į Anapus, 
kadangi žinai, kad negailes
tinga mirtis tiktai iš dalies lai
mėjo. ..

Mirtis išplėšė iš mūsj tarpo 
Tavo šiltą draugišką šypseną ir 
širdingą žodį. Jau Tavo rankos 
neateis mums į talką. Jau ne- 
bedžiugins mus tavo linksmas 
humoras ar raminantis patari
mas. Už tai mes liūdime, kad 
mus visus apleidai. Bet mir
ties laimėjimas nėra absoliu.- 
tiškas. Jinai jokiu būdu nepa
jėgė Tavęs išrauti iš mūsų šir
džių. Ji negalės ištrinti Tavo 
prisiminimo iš mūsų atminties. 
Tavo atlikti darbai ir nuopel
nai ant visados pasiliks. Ir vi

si lietuviai,. nepaisant kokių 
įsitikinimų jie bebūtų, tars 
kartu su mumis: “Tai buvo 
kilnus žmogus, tai buvo visų 
lietuvių nuoširdus draugas..

Daktare, puikiai supratai, 
kad nei pinigas, nei valdžia, o 
žmogaus kilnūs darbai tėra am
žinas turtas.

Tu įvertinai kitus pagal jų 
žmoniškumą ir humaniškumas 
buvo paties gyvenimo gairė. 
Tu pasirinkai profesiją — me
diciną, kurios tikslas yra ma
žinti ar panaikinti žmogaus fi
zinius skausmus.

Nuo pat jaunystės dirbai lie
tuvių kultūros laukuose, no
rėdamas kelti lietuvių kultūrą, 
nuo pat jaunystės dėjai daug 
pastangų, kad Lietuva taptų 
laisva ir nepriklausomybės ne
tekus daug sielojaisi, kad nu
mylėta Lietuva vėl atgautų sa 
vo prarastą laisvę. Tau rūpė
jo tėvynės nepriklausomybė, 
nes supratai, kad tik laisvėje 
gyvenantieji žmonės gali bū
ti laimingi.

Tavo svajonės, pastangos ir 
darbai paliko gražių vaisių.

Buvai teisingas su visais, su 
draugais ir net su oponentais. 
Už tat šiandien prie Tavo kars
to ateina visokių įsitikinimų 
lietuviai pareikšti Tau pagar
bą. Tu mokėjai įvertinti ir ras
ti bendrą kalbą su visais geros 
valios lietuviais. Tavo pagrin
dinė veikimo bazė tapo lietu
viškasis fraternalizmas arba 
broliškumas.

Jau 1917-tais metais supra
tai, kad Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje slvo idealais ir 
darbais apima visus lietuvius. 
Man teko garbė kartu su tavim 
dirbti SLA Pildomoje Tarybo
je, kur pastebėjau, kad ten kur 
Pildomosios Tarybos narių 
nuomonės ne visuomet sutap
davo, nors tn kietai laikeisi sa
vo įsitikinimų, visvien visas 
partijas ir ideologijas subordi
navai Susivienijimo bendrai 
gerovei.

Turiu prie Tavo karsto, vi
sų akivaizdoje, pareikšti, kad 
Tu, mielasis Daktare, visuo
met dirbai ir sielojais! dėl Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko-

(Nukelta į 5 psl.)

Dr. Stepono Biežio laidotuvių šermeninės vaizdas. Priešakyje pirmoje eilėje dešinėje matome našlę Onę 
Biežienę, Biežiy dukrą Jolandą Biežytę, Lietuvos generalinę konsulę p. Juzę Daužvardienę ir artimiausius 
šeimos narius. Antroje eilėje atpažįstame ponią Juzę Gulbinienę, jos dukrą Olienę, ponią Kazanauskienę, 

jos dukrą Oksienę ir kitus Biežiy šeimos narius ir artinauoMus.
Foto A. Gulbinsko

VINCAS ŽEMAITIS

LIETUVIŲ TAUTOS
PRAEITIES PRAMATĖJAS

O juodu ant balto įrodymą mėgėjams 
čia patieksiu N a ug ardo Didžiojo metraš
čio liudijimą (prisiminkime — i prišli iz 
variag tri brata : Riurik, Sinneus i Truvar 
V. Ž.): “Varių Rikis po brolių (Taurvario 
ir Seniausio) mirties valdė (pats vienas) 

J visas žemes. Kad jam niekur valdžia ir 
teismas nesumenkėtų, jis įkeldino (sostu- 
osna) visuose garduose kunigaikščius iš 
va ringių ir slavų, pats gi pasivadino Di
džiuoju Kunigu arba Bastleum /Imperato
rium , tie gi liko parankiais kuigais /pa
valdiniais leno teise/.” /Ar neįdomu: Va 

~ /Rfa-4W17 is. T/ au /monr is, S e /iniaus/ 
is. V. 4./. štai dar truputis žinių, ką ra- 

- to apie jo vadinamas girius, firulius 
/loL: birus, bėmlus/ kunigas Ksaveras 
Be gūži s, lietuvių tautos atgimimo pra
dininkas, savo veikale, išleistame Varšu
voje 1808 m. : “O paezątkach Narodu i Ję- 
zyka Litewskiego. Rozprawa przez Kawie- 
ra Bohusza pretata katedry Wiieaskiey...” 
*470 m. gerulių vadas Odoakras, sujungęs 
visus gerulius, lėtus, scirus, tureilionus per
ėjo Panoniją ir juolė Romos provinciją. 
Niekas jiems negalėjęs priešintis. Paėmęs 
Pavia, apk 14 tuilą valdč

Odoakro vadinosi Ėdikas. Po mirties ce
zario Justinijano 553 m. geruliai iš Liguri- 
jos, vadovaujami Aliuto ir Pilimundo /var
dai anot Ks. B. - lietuviškai Y. Ž./ atvyko į 
Trakiją pas savo bendratautiečius ir liko 
kariškoje cezarių tarnyboje. Dalis jų ke
liavo į savo senąją tėvynę, pasiekę Rend- 
gotiją (dab. Meklenburgo sritį) ten apsis
tojo. Jų miestas Verulia, Verlia. Saksoni
jos kunigaikštis Henryk Lew atidavė jiems 
Vurle pilį ant Vamuo upelio. Gerulių pa
likuonys Meklenburgo provincijoje dar 
XVI a. išsiskyrė iš kitų vietos gyventojų.

Kad geruliai kalbėję lietuviškai, tai 
liudija mokytas d a neigi e lis Kluverius savo 
geografijos vadovėly patalpintu Tėve mū
sų (Tabes mus) užrašytu Wolfgano Lazius 
ir čamberleino. Prancūzų valst. spaustuvė 
1805 m. atspausdino (prie Pop. Pijaus VII) 
tarp 150 įvairiom kalbom Tėve mūsų ir ve- 
rulėnų (werulickiega) kalba”. Ksav. Ba- 
gužis savo veikale pateikia Tėve mūsų net 
septyniom tarmėm: 1) gerulių - verulių, 2) 
letiška - sena lietuviška tarme (Čemberlei- 
no) 3, Lietuviškai - žemaitiška (šiandieni
ne), 4) senų prūsų kalba (Gronau), 5) pap 
rasta prūsų k. (Hartknoch), 6) sena livo- 
niška (ex Sylloge Londinensis), 7) Kuršių 
- latviška k. (Brandt).

Kluverius,. matomai, tą “Tabes mus'’... 
bus paėmęs iš pačio originalo (787 pusla
pio) : V. Lazio. “De gentuni Aliquot >įig- 
rationibus”. Libri XII. Basileae. 1686. “-Čia 
dundu paljginimui, kaip ji atspausdinta
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Ksavero Bagužio knygos 108 psl. (Skliaus
teliuose — tie patys žodžiai iš orig. teksto)

(Modlitwa Paska po Herulsku czyli po 
Werulicku ex Wolfsjango Lazio):

Tabes mus, kas tu es ekszan Debbesis, 
swetic tawus Wards (schwentitz tous wa
rez). Enak mus (munis) tawas (taus) Wals- 
tybe. Tawus praz bus (Tavos pratz busla) 
ekszan Debbes tawur an žemes (ta visus 
sumes). Musu denisze mause dot (Musse 
denysze mayse doth) mums szoden (scho- 
den), pamate mums musu grakie (pam
inate mouus musse grake), ka mes pamat 
musu (panunat mus) paraduken, ne'wede 
mus launa padėkle bet pasara mus nuo 
wuasc linine. (N. B.: nuo paraduken iki 
pabaigai originalo tekstas nenurašytas).

Atrodo, mūsiškai būtų: Tėve mūsų, 
kuris esi aukščiau debesų, šventas Tavo 
vardas. Ateik (ineik) mums Tavo valdy
mas (valstybė). Tavo valia (protas) tebus 
aukščiau debesų. taip pat ant visos žemės. 
Mūsų kasdieninę maišę (duoną, kuri už
maišyta) duok niurna šiandien, pamirški 
(sakoma: Dievas ne ūmus, bet pamėtlyvas) 
mums mūsų kaltes (griekus), kaip mes 
pamirštame mūsų kaltininkams (perdėji- 
kams?), kurie perdeda, perdaug nukryps
ta Wogan), neveski mus į lainų bandymą 
— p a gundyt o gal lainią - blogą padėtį?), 
bet aergėki (pasergėki) mus nuo viso blogo 
(lainumo, nulailėjimof).

Dabar dirstelėkime Lietuvių Enciklo- 
pedijou, ten nerasime nei variagų, nei va- 

rulių, nei gerulių, o tik herulius bei varia
gus. Apie herulius (žr.: Liet. Enc. VIII t 
224 psl.) J. J. (prof. dr. J. Jakštas), pasi
remdamas pangermanisto L Schmidt “Ge- 
schichte der Deutschen Staemme”, 1910, 
1927 m., įtaigoja herulius buvus “rytinių 
germanų paderme, turėjusia, pirmykščių 
sodybą Skandinavijoje... Savo karingumu 
ir tolimaisiais žygiais H. daugiau pagarsė
jo negu kitos germanų tautos, todėl jie lai
kytini žymiausia vad. tautų kraustymosi 
meto tauta”.

Str. “Variagai” ( žr. Liet Enc. XXXIII t, 
133 psl.) K. Avž. (prof. dr. K. Avižonis), 
nenurodydamas kuriais šaltiniais pasi
remdamas jis įtaigoja, — tas “Variagu var
das. kuriuo rytų slavai ir Bizantijos grai
kai, vėliau rusai vadino Skandinavijos 
vikingus, arba normanus, nuo VIII a. iš 
Baltijos jūros rytų Europos upėmis savo 
plėšimo arba prekybas žygiais, pasiekian
čiais net Juodąją jūrą ir Konstantinopolį... 
V. vardo kilmė neaiški... Iš Rusios ir Grai
kijos jo vartosena pateko į arabų kalbą — 
varang, ir per graikus į lotynų kalbą —va- 
ring... ”

Kas būdinga, kad nei Jakštas, nei Avi
žonis savo straipsniuose neprisimena nė 
tų Gerulių. variagų vadų pavardžių, nė 
vietovardžių, nė jų kalbos pavyzdžių, ne 
Ksavergo Bagužio veikalo (kuris savo lai
ku buvo išverstas vokiečių kalbon, bet 
pangermanistų nutylėtas), nes jis aiškiai 
tvirtino juos buvus lietuviais. Palieku 

spręsti gerb. skaitytojui, kieno pusėje yra 
mokslinė tiesa? Aš asmeniškai esu pusėje 
Ks. Bagužio ir ypatingai Č. Gedgaudo, nes 
juodu tikrais kalbiniais pavyzdžiais bei 
istoriniais duomenimis, o ne pangerma
nistų pasakomis, įrodė juos buvus lietu
viais.

2. Senasis Gintaro kelias. Iš seniausių 
laikų upių vandens srovės turėjo nepap
rastos reikšmės, kaip patogiausi ir leng
viausi susisiekimo keliai. Prie jų kūrėsi 
gy venvietės, virtusios pilimis, prekių mai
nų punktais ir galop miestais. Lietuvių 
genčių teritorijoje buvo pagrindinės upių 
srovės, jungiančios Baltijos ir Juodąsias 
jūras, kurios labai tiko panaudoti preky
bai šiaurės su tolimais Pietais bei Rytais. 
Tarp Nemuno ir Vyslos žiočių, Baltijos 
jūros krantai buvo turtingi Lietuvos auksu
— gintaru, taip aukštai vertinamu Pietų ir 
Rytų Pasaulyje. Dėl to tą prekybos kelią 
visai pamatuotai galima vadinti, kaip č. 
Gedgaudas jį vadina — Gintaro keliu, nors 
juo plaukė mainais ir kitos lengvos prekės
— žvėrių kailiai, ginklai, papuošalai ir kt

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį 
“N A U J I E N AS'

Jos visad rašo
TEISYBE



TEL. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIM 
I* GERKLES LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą
Rerz. tai. 239-46*3

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINE tHIRURGUA 
•449 So. PulMki Rd. (Crewford 

MmBcM BwMins). Tel. LU 5-644* 
Priima ligonius pagal susitarimą.

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tetef. 695-0533 

Pm Valley Medical Center 
860 SUAAM1T ST.

ROUTS 58, ELGIN. ILLINOIS
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TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

irus ar laukus.
Tie 16 metų merui Shleckeriui 

buvo sunkūs. Miestą* per tų lai-
Masinė traospertGcija

tų šiuos M« apokriikM: Cook 
(Chicagą), Lake, McHenry. Du 
Page. Kana ir Witt. Chiny 
meras Daley ir Cook apskritie* 
pirmininkas Dunne pareiškė, 
kad loterija esą būtų foras 
dalykas trensportedįti page
rinti.

GRUNDIG
AM-FM Radijas, Magnetofonas

Štai jau pavasaris, artėja Ve
lykos, bet lietus be pertraukos 
lyja. Net laukų darbai sustojo, 
sulėtėjo taisymai ir kelių remon- 
tavimas. Stovi gatvių ir kiti 
darbai. Rockfordo upės vanduo 
pakilo žemesnėse vietose, gy
ventojams kyla pavojus. Kol 
kas vanduo dar neišsiliejo. Ti
kimės, kad lietus netrukus su
stos ir Velykos bus linksmos.

Žvalgas

matan* ir pusė >► 
jamų būtų skiriania mokyk
loms, kita pusė tr«Maporto«i-

ii įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 Wa«t 34 Place 
Tai.: FRoetiar 6-1862

ti valstybinę loteriją, kuri

Širdingai dėkoju ąĮdrąugiš- 
kus linkėjimus ir $10 dovaną, 
kurią mielai perduodu Naujie
nų Vajui. 7. Praustus.

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

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

GUŽAUSKŲ 
GELRS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GRLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Tetefemu: PR 84833 ir PR 84834

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA,
1490 kiL A. M.

toliau laikysimės tokios “etikos”
— nurodydami pirštu, vis “iš
prašysime” po vianą-kitą narį 
namo, tai neužilgo ir šis skyrius 
pasiliks be narių.

Tą pat pareiškė ir žurnalo 
Lietuvių Dienos redaktorė —< 
rėžis. Dalila Mackialienė, dar 
pridedama, kad ši vakaronė 
esanti betikslė, nes "nieko gero 
mes čia nepasimokėme”. Į tai 
Alf. Giedraitis atsakė, kad kiek
vienos diskusijos esančios nau
dingos, o kad ši vakaronė nebū
tų betikslė, tai pirmiausia iš
mokime statistinius ir kitokius 
duomenis atskirti nuo daiktinių
— provizinių davinių, nes šių 
dviejų terminų sąvokos labiau
sia yra maišomos mūsų periodi
koje ir kaikuriuose veikaluose; 
siūlė skyriaus veiklą pradėti nuo 
pagrindų — referatų, kaip kla- 
sikuojamas žumalizmas publici-s 
to, korespondento, reporterio ir 
kit. ribose, nurodant jų kompe
tencijas ir, pagal tai, atliktų dar
bų skirtingumus.

Liet. Radijo Valandėlės vedė
jos Stasės Pautienienės nuomo
ne, ginčytis esą vyriška ir dėl 
pasitaikiusio aštresnio tono ne
vertėtų paliestajam įsižeisti.

Dar kalbėjo Dr. Gr. Valan
čius, satyrikas L. Balvočius, VI. 
Pažiūra, B. Graužinis ir kiti.

'Nutarta nevengti politikos, ir 
pavergtos tėvynės temomis ga
limai brautis j šio krašto anglų 
laikraščius, kurie trumpus, bet 
prasmingus pasisakymus spaus
dina, kaip skaitytojų laiškus.

šiai pirmajai vakaronei įdo
miai, su anekdotiškais pagraži
nimais, vadovavo L. ž. S-gos 
viet. sk. pirm. prof. J. Kuprio- 
nis.

Tris valandas kolegiškai pa
diskutavus ir nustačius šio sky
riaus veiklos principus, vakaro
nė buvo baigta 10 vai. vakaro.

Adonis

G £ t I N I N K A S 
(PUTBAMBNTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antim 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO įPUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Av». — 5*6-1220

t; TOwnhafl 3-2108-9

DERMSKOS KOPLYČIOS
iTOMOBIUAMS PASTATYTI

DR. STEPONUI BIEŽIUI,
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje daktarui kvotėjui 

mirus,
jo žmonai Onai, dukrai Jolandai ir artimiesiems nuo
širdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Detroito SLA 200-oji ir 352-oji kuopos ir
Detroito SLA veikėjai:

PERKRAUSTYMAI

MOVING
L«teim*i — Rites spdrsuda

ŽEMA KAINA
R. 8 E R t N A S 

2047 W. 6/fii PL WAtbrook 54163

Ltefwfv kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—13 
vai. ryto. — &*tadien< ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto.

Tsfaf.: HEmlock 4-2413

7159 Sa. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

jon, ugniegerių, mokyklų ir mo
kytojų. Pagaliau ir tie streika
vo, norėdami didesnės algos. 
Miestas perėmė transportaciją į 
savo rankas, visą busų bižn|. 
Turėjo sumažinti darbininkų 
skaičių, sutrumpinti darbo va
landas. 6 vaL vakaro jau pasi
baigdavo busų judėjimas. Bet 
viršlaikį dirbantieji vyrai ir mo
terys namo turi eiti pėsti. O 
Čia naktis, užpuldinėja įvairūs 
valkatos. Užpuola, apiplėšia.

Visos šios bėdos susidėjo mie
sto valdininkų nenaudai. Demo
kratai laimėjo rinkimus visai ne
tikėtai. Gal jiems ir pavyks at
gaivinti biznį, miestą, bet tai ne 
toks lengvas darbas. Reikia taip 
sutvarkyti, kad žmonėms nerei
kėtų važiuoti 10 mylių pieno, 
duonos ar kitokio maisto nusi-

LOS ANGELES, CALIF.
Pirmoji žurnalistų vakaronė

ANTANAS SUKAtJSKAS 
BRONE SUKAU8KFE1NŽ 
RIMAS SUKAUSKAS 
ELZBIETA RUMNSKTENft

Masinei transportacijai 
paremti bus loterija

Illinojaus legislatūroje įteik
tas bilius masinei transporta- 
cijai šešiuose -,Chicagai arti
muose apskrityse subendrinti 
ir pagerinti. Tuo būdu norima, 
kad užmiesčiuose gyvenantieji 
į darbus mieste važinėtų masi
nės transportaeijos priemonė
mis. (autobusais ir traukiniais) 
savo automobilius palikdami 
namie. Pravažiavimus tomis 
priemonėmis numatyta nupi
ginti iki 25 centų vietoj dabar 
CTA lupamų 45 centų su dar 
10 centų už persėdimo kortelę.

Lėšoms masinei transportą-1 
cijai reformuoti legislatures' 
atstovų siūloma po pusę cento:

Linksmybėms lėšų yra <•,
Į Vakarus nuo Waukegan© 

prie Tri-Štate plento ir Illino- 
jaus 132 vieškelio esančio Gur
nee, 3,300 gyventojų miestelio, 
seniūnai nutarė Marriott kor
poracijai duoti ^0 akrų žemės 
statyti už $40 milijonų dolerių 
pramogų paritą, 
pradėtas statyti 
metais ir baigtas 
būtų pavadintas 
rica” ir būtų minėjui tai, kas 
Disney World yra Floridai!

Gurnee paliečiai tai patyrę 
pradeda reikšti opoziciją. “Pra
sidės kriminalas, trafiko pro
blemos ir vargai mūsų iki šiol 
ramiai bendruomenei", pareiš
kė vienas opozicijos kalbėtojas.

Parko planuotojai tikisi per 
metus turėti du milijonus lan
kytojų ir, suprantama, milijo
nus pajamų. -

Naujienoms Rockforde 
Pietų Rengimo Kerniuj* 

turėjo malonumą kovo 11 <L 
sekmadienį, susitikti tu mielu 
rašytoju, žurnalistu Akmeu 
Pronskum ir draugiškai pra
leisti pusdienį Lietuvių Klube. 
Sveikiname brangų Juozą su 
jo 80 metų sukaktuvėmis ir 
linkime sveikatos ir gero vėjo 
dirbti kultūrinį spaudos darbą.

Augustinas Pocius, 
Komisijos pirmininkas 
Justinas BubeUs, 
Petras Sernas, 
Juozas Bacevičius
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OGIAUSIA m DŪKIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Brangus JuozaL^^ia nuo 
maža dovaniSf jdsų 80 
amžiaus sukMpyrtms.

Juozas Bacevičttts CJ^jkalgas

Los Angeles liet Radijo Va
landėlei paskelbus, š. m. III 24 
d., 7 v. v. į Kazio Karužos “Vila 
Trakai” svetainę sugužėjo arti 
ketvirtadalis šimto vietos orga
nizuotų žurnalistų ir svečių — 
plunksnos brolių: publicistų, ko
respondentų, reporterių, kroni
kininkų, nekrologininku, pora 
redaktorių, radiofono atstovė, 
romanistas ir satyrininkas, ku
rie, gurkšnodami kavutę su ska
nėstais, nutarė įsivesti nuolati
nes tokias vakarones kiekvieno 
mėnesio pirmąjį penktadienį 
tuo pat laiku susirinkti šioje vie
toje kolegiškoms diskusijoms 
žurnalistiniais ir kalbiniais klau
simais. Apart to, pramatoma 
paskaitos visuomenei, spaudos 
balius ir kitokį renginiai.

Taigi, planai gražūs — atei
ties gairės šviesios! Bet čia pat 
kyštelėjo ir kontraversijų, pav., 
produktyvus romanistas Jurgis 
Gliaudą skeptiškai atsiliepė apie 
pasivadinimą žurnalistais ir to- 
bulinimąsi kalboje, o Liet. žurn. 
S-gos garbės narys Bronys Rai
la atrėžė, kad tiek periodikoje, 
tiek kaikuriose knygose mūsų 
kalba esanti apverktinoje padė
tyje 
dėl ir mūsų vakaronėse kalbiniai 
nagrinėjimai, esą, būtini; ypač 
kalbos žinojimas esąs reikalin
gas pačiam Gliaudai.

Paliestasis atsiliepė, kad taip 
asmeniškai jį užgaulioti, esą, ne
leistina — neetiška, ir išėjo iš 
svetainės; gi oponentas paste
bėjo, kad akivaizdiniai tiesos iš
reiškimai prie konsolidacijos ne
veda, todėl ir šis skyrius savo 
laiku, tokių vakaronių dėka, bu
vo iširęs. Buvęs to a. a.skyriaus 
pirm. St. Paltus patikslino, 
tais metais tokių vakaronių 
buvę, o skyrius iširęs visai 
kitokių priežasčių. Pirma 
kią žinoti faktus ir tiktai tada 
kalbėti.

Politinio žurnalo Į Laisvę red. 
Juozas Kojelis pareiškė, kad jei
gu kolegiškuose pokalbiuose ir

Savtemky OrfzmfocciM* Barte su*i- 
rinkimas įvyks balandžio nten. 13 4. 
7:30 vai. vok. partijos salėje. 6NK> 
So. Washtenaw Ave. Bus aptaria*! 
svarbūs mūsų kolonijos ir namų sa
vininkas Rečią rūkalai. Prašome vi
sus skaitimtai Aaiyva^i.

Stasys Pattaba

— ZmusNU* Muito snatrinkšmas 
įvyks šį sekmadienį, balandžio 15 4.

Hollywood salėje. 
Visi Huto nariai 

kviečiama atsilankyti. Kloto pavasa- 
šeštadiem.

Valdyto

KUUAI: •
OteRtM 
Utiturių
Laidotuvių 
Direktorių

(Atkelta iš 4 psl.)
je labo. Tavo paskatinis laiš
kas. į kurį nespėjau atsakyti, 
kaip tik lietė SLA reikalus.

■ ” - >

Būviai ir liksi, kaip anglai 
sako: “Žmogus visiems lai
kams” — A Mill for all Sea
sons”. ‘’y-

Taip mes Tave prisiminsima 
ir toks yra Tave visnomenmis 
testamentas 
susirinkome ne atsim&tatf bu 
Tavim, ue pareikšti Tau pas
kutinę pagarbą, bet vienbalsiai 
tarti, kad Tau pavyko nugalė
ti giltinę, Tavo atsijpinimns liks 
nemirštamas.

Tad, mielas bičiuli, žygiuok 
į amžinybę su šypsena ir žino
jimu, kad esi gyvas mūsų šir
dyse. ..

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje vardu reiškiame gilią, 
užuojautą mūsų mietai sesutei 
Onai ir dukrelei Jokmdai.

. 6M K CMcap*, llfimte 
•V. RAITO TYRINĖTOJAI

4665-07 Šo. HERMITAGE AVENUE 
XMa I-J7U - 1744 '

STEPONAS C. LACK IR SŪNOS 
(LACKAWTCZ)

2424 WK8T 6ptk STREET Rftmblic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11928 SOUTHWEST HIGHWAY, Palm HiHs, IB. 974-4418

Politinės pakaitos
- - - Reckforde
ROCKFORD, ILL. — Per 16 

metų miestą tvarkė respubliko
nas meras Benjamin Shtaricer. 
O dabar rinkimus laimėjo de
mokratas Robert McGaw. Jis 
laimėjo 8 tūkstančių balsų dau
guma. .•

Meras Benjamin Shlacker 
kandidatavo. Jis tikėjosi dar 
kartą laimėti rinkimus. Bet bal
suotojai buvo visai kitokios nuo
monės.

Per 16 metų miestas suseno ir 
persimainė, šaligatviai suiro, 
namai nedažyti, netaisyti, ap
griuvo. Savo laiku {Rockforde 
buvo gražios gatvės, o šiandien 
viskas kitaip. Rockforde tor
nadų ir audrų nebuvo, bet mies
tas atrodo tarytum būtų po aud
ros.

Rockfordo pionieriai statė 
puošnius pastatus, su įvairiais 
architektų papuošimais. Tėvai 
tuos namus paliko savo vai
kams, o šie iš miesto išbėgiojo. 
Jie išbėgiojo į laukus, gyvena 
tarp aristokratų. Jie yra nuo
mininkai. bet jie to nepaiso.1 
Biznieriai taip pat išbėgiojo į pakelti gazoline mokes^ ir įves 
laukus, statosi dideles plazas.

(MINSKAS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SURGEON 

MM WEST 71«t STREET 
Ofisas: HEmleck 4-5*49 

RmK: 388-2233
OWSO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketrirtad. 1—7 vaL. 
•ntracL. penktadienį nuo 1—5. tree. 

ir šežtad. tiktai susitarus.

Ražu GI 84673

DR. W. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

0132 So. Kedzta Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

OR. NINA KRAIKU- 
KRIAUCEUONAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZ1E AVI. 

Tetef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso HL: HE 4-1S18 arba RE 7-9700
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st 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 KECKAS
OPTOMETRISTAS .

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71«t St. — Tol. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SSBlfflS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo S—1 vai. vak.

Ofiso tetef.: 776-2880
Naujas rez. telefu 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofizaa 2750 West 71st St. 
Tol.: 9254296

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadieni 
18—12 ir nuo 2 iki 8 vai vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendre praktika, »pec. MOTERŲ lipęs 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

TeU PR 8-1223
OFISO VAL.: pina., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 64 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietą ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tuarasonis, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST Hit STREET 
Ofiso telsf.: HEmleck 4-2123 
Rezid. tetef.; Glbson 84195

Priima ligenme (togai susitarimą. Dėt 
valandos skambinti tetef. HE 4-2123 
Jei neetoUtepša. tai tetef. Gi 46195

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS 

Aparatai • Protezai. Med. Ban 
M dažai. Speciali papalba kojoms 

(Arch Supports) ir t. t
VaL: 9—4 ir 6—4. Šeštadieniais 9—1 
2850 West 63rd St., Chicago, HI. 60624 

TOtok: PReepert 6 5064

Hienas— -enensam- - ■ 
u*-—r pruGN ndme o™ per 
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"SOCIALISTINIS
IMPERIALIZMAS'

Geltonieji komunistai apie 
raudonuosius komunistus

m.

B. Rimgaudas “Tėviškės 
būriuose” nr. 13 rašo:

Nevienas skaitėme, kai š. 
kovo 7 d. Kinijos komunistų
partijos laikraštis “Liaudies 
Dienraštis” smarkiai užpuolė 
rusus uaž tai, kad jie rusina Ki
nijos pasienyje vietoves, turin
čias nuo senų laikų kinietiškus 
pavadinimus.

Kinijos komunistų žurnalas 
tuos rusų pasikėsinimus i kinie- 
tiškas vietoves vadina "socialis
tinio imperializmo” kėslais, “ca- 
ristinės Rusijos agresija”, “pa
sikėsinimu prieš istoriją”, “ag
resyviųjų rusiškųjų vadukų už
mačiomis” ir t. t.

Šis kiniečių priekaištas nu
skambėjo didžiojoje pasaulio 
spaudoje. Jis buvo aštriausias 
kiniečių pasisakymas prieš ru
sus nuo to laiko, kai rusai ir ki
niečiai buvo susirėmę Usuri 
upės pakrantėse 1969 m.-

Žvelgdami į šį, tuo tarpu tik 
žodinį incidentą, mes, lietuviai, 
žinome, kad rusai surusino buv. 
Rytprūsiuose lietuviškus vieto
vardžius: Tilžę pavertė Soviets- 
ku, Karaliaučių — Kaliningradu, 
Gumbinę — Gusevu ir t. t. Visi 
šiaurinio Rytprūsių krašto lie
tuviškieji vietovardžiai surusin-J

, ti. Tačiau apie Šį barbariška ru- 
j sų pasikėsinimą prieš istoriją 
niekas’nė neburbtelėjo.( Men- 

į kai Europos reikaluose tesusi- 
, gaudžiusio Trumano ir į jį pana- 
; šių parašais Karaliaučiaus kraš
tas atiduotas visiškai rusų ma
lonei, nė kiek neatsižvelgiant į 
istorinę etnografinę ir geopoli
tinę Karaliaučiaus krašto padėtį 
bei jo priklausomumą Lietuvai.

Taigi ii* šiandien, kai rusina
mos kinietiškos vietovės, visas 
pasaulis girdi ir žino, kaip ru
sai elgiasi toje pasaulio dalyje, 
bet kai jie be atodairos rusino 
lietuviškus Rytprūsių vietovar
džius ir iš Karaliaučiaus krašto 
padarė “Kąjiningradskaja ob
last”, — niekas apie tai net ne
šnipštelėjo. Tokia yra šiandie
ninio laisvojo pasaulio moralė: 
kai milžinas kinietis paskelbė 
rusų daromas neteisybes, visas 
pasaulis išgirdo, bet kai maža 
lietuvių tauta aimanuoja dėl tų 
pačių rusų daromų jai neteisy
bių, niekas nekreipia dėmesio.

MAISTAS IR KAINOS
Kaip pigiau gauti 

reikalingą kalorijų kiekį
Agrikultūros departamento 

Washingtone skelbiamais nu
rodymais iš vienų maisto pro
duktų tą patį reikalingą pro
teinų (baltymų) kiekį (20 gra
mų) galima gauti tris kartus

pigiau kaip iš kitų produktų, 
sakysim iš vištienos ir steiko.

Trys uncijos virtos liesos 
jautienos, kiaulienos, paukš
tienos ar žuvies duoda truputį 
daugiau kaip 20 gramų prote
inų. nors kai kurie pusiau pa
gaminti produktai mažiau te
turi proteinų, tad reikia jų val
gyti kiek daugiau, kad gavus 
reikalingų 29 gramų proteinų 
kiekį.

To paties departamento pa
niektos 1972 metų rugpjūčio 
mėnesio kainos trijų uncijų 
Įvairios mėsos patiekalams: 
haniburgediui 20 c., vištienai 
20 c., ešeriams 22 c., pilnaa kum 
piui 22 c., konservuotam kum
piui 31 c., kiaulienai 16 c., jau
tienai 51 c., kitokiai kiaulie
nai 58 c., sirloin Steikui (>8 c., 
avienai 91 c., Porterhouse stei
kui 97 c. Be to pateiktos kelios 
kainos, kokios buvo praeitų 
rugpiūčio mėnesį, kai ku
riems ne mėsos produktams 
dvidešimčiai gramų proteinų 
gauti, būtent džiovintos pupe
lės 6 centai, žemės riešutų svies
tui peanut butter) 15 c., jautie
nos kepenims 19 c., vištienai 15 
centų.

Tačiau departamentas nė 
žodžiu nemini, kaip tos kainos 
atrodo šiais metais.

HELP WANTED — MALI 
Darbininku Reikia

HELP WANTED — MALI 
Darbininky 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

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

TOOL AND DIE MAKERS

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJ1MAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia 7-774'

RECEPTIONIST — 
BOOKKEEPER 

Needed by busy near north ENT 
physician. 5 day wk. Salarv open. 

Phone Mrs. SMATHERS 
787-7631

GIRL FRIDAY
Help out in purchasing dept, and 
production control. Some typing 
required. Company benefits.

ROY WINKELMAN 
3844000

Leading Laminations Manufacturer 
has Openings for: Tool and Die Ma
kers for second shift 

P. M.
Work covers Carbide 
sive Company. Top 
steady work. Merit Increases, FREE 
Insurance, FREE Pension Plan, Vaca

tion, Paid Holidays.
Modern Equipment, Good Working 

Conditions and Air Conditioned 
Tool Room.

Apply at Personnel Office

TEMPEL
STEEL COMPANY

1925 Bryn Mawr Ave.

3 P. M. — 11

Dies. Progres- 
pay, overtime,

Call — 271-8100

NAMŲ VALDYMAS — NOTAR1ATAS — VERTIMAI

pVIŠŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVICIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave,
PIGIAI PARDUODAMAS medinis pa-Į BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
jamų namas Marquette Parke. Po 6 DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO- 

val. vakaro telefonuoti 434-9583. jJAMO TURTO PIRKIMAS - PAR-
1 PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

NAUJIENŲ VAJAUS PROGA
Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią parg

iną. taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsi visų lietuviu protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmesį 
ne tik i reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovana — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtu 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuvių demokratines institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių 
dėmesio ir paramos. Reikia, kad tas dėmesys ir parama taptų konkreti. 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti ‘ Naujienas, 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakyti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

Chicagoie, priemiesčiuose ir Kanadoje Naujienos metams — $22.00, 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — S20.00, pusei metu — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

“Vairavimą palikite mums”
Galingiausioji JAV - bėse 

transportacijos kompanija Grey 
hound savo autobusuose turi 
stambius užrašus: “Take it 
easy and leave the driving to 
us”. Kartais pasirodo, kad ne 
taip išeina.

UPI balandžio 9 d. praneši
mu iš Washingtono šoferis be
važiuodamas užmigo ir auto
busas pralaužęs užtvarą nurie
dėjo nuo plento, užmušdamas 
3 žmones ir 43 sužeisdamas.

SECRETARY TO VP
Experienced — exceptional shorthand 
and typing skills. Must be familiar 
with monthly budget reports, etc. 
Fringe benefits. Good starting salary.

Call 254-2515 
MR. SILHA

SECRETARY 
for La Salle St. law firm. Good 
skills. Salary commensurate 

with abilitv.
Mrs. CONNOLLY

CE 6-9200

SECRETARY
Educational organization in Hyde 
Park has opening for experienced per
son with excellent office skills. Good 
educational background and ability to 
assume broad responsibility essential. 
Good salary and fringe benefits. Call 
684-6788 or 684-6222 for appointment.

LIVE IN HOUSE KEEPER
5 day per week. 6 children, 5 school 
age. Mother in hospital. Permanent 
position. Good salary and home for 
right person. Some English Neces
sary. References. Arlington Heights. 
Phone 394-8249 evenings and week 

ends or 448-3536 anytime.

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 you are strong 

decisive, call:
JETTA CARLETON 

887-9190

&

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

Contact JOSEPH PETERS
254-2518

RELIANCE TRADING
3716 So. IRON ST.

KEYPUNCH OPERATORS 
JUST MOVING IN. 

Need 2 experienced keypunch opera
tors. 3M Business products sales. 

2301 LIVELY BLVD. 
ELK GROVE VILLAGE 

CaH 547-8401 
An Equal Opportunity Employer

SAVININKAS PARDUODA 5% kamb.
mūrinį bungalow su 2 miegamais ir 2 T-.TTT>.,r. . T -net m a mm
mašinų garažu prie 68-tos ir Campbell BUD S REAL ESTATE

už virš $20,000. Tel. 436-5392. į436g ARCHER AVE., CHICAGO
TEL. — 254-5554MARQUETTE PARKO 

APYLINKĖJ 
gražus, švarus, geram stovy 1 
buto mūrinis namas. Įrengtas 
rūsys. Centralinis vėsinimas. 

Savininkas — RE 7-5969.

M. A. š I M K U S
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

kitoki blankai

PAVASARIS ATEINA
7 KAMBARIŲ GRAŽUS švarus na

mas, 5 kmb. apačioj ir 2 viršuj, 2 vo- 
j nios, Įrengtas sausas beismontas, nau
jas gazu šildymas, aliuminijaus lan
gai, garažas. Greit galima užimti, arti 
mūsų ofiso. $19,500.

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis

GA 4-8654

uaa*

State farm Fire an'- Casualtv Company

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST.

CHICAGO, IL 60608
Siunčiu ........ ..........  dol.

Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui.
Užsakau Naujienas savo_ ________________________  kaip dovaną
...................proga. 
Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtų 
siųsti raginimo. 
Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 
susipažintų. 

PAVARDĖ

□

IR VARDAS

ADRESAS

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

Parašas

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, Ill. 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas (vairiu prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Smurtas Chicagoj didėja
Du 'Chicagos policijos patru

liai — Ęrnest Kanzler ir John 
Farrel, kurie praeitą savait
galį buvo banditų šūviais su
žeisti, sako kad, jų įsitikinimu, 
banditizmas ir smurtas mieste, 
kurs praeitais 1972 metais pir
mą kartą per 17 metų buvo 
sumažėjęs, šiemet vėl padidė
jo.

“Aš visą praeitu metų vasa
rą tarnavau naktimis nera
miausiame Fillmore Street dis- 
trikte, miesto vakarinėje da
lyje, ir buvo ramu, nepaly
ginti su tuo, kas darosi šie
met”, sako patrulis Kanzler. 
“Negaliu nė įsivaizduoti, kas 
bus vasarą. Dabar dar tiktai 
nradžia šilto oro”, jis pareiš
kė St Luke ligoninėje su kul
kos sutriuškinta koja. “Nuo sau 
šio mėnesio, o ypač prieš porą 
savaičių, smurtas sparčiai pa
didėjo”, pasakė jis

Nutraukus federalines lėšas, 
f bedarbiiĮ gatvėse padaugėjo. 

“Tegul tie uždarbiai buvo tik 
po $70 ar $80 savaitei, bet žmo
nės turėjo savęs vertą darbą. 
Tuos darbus jiems atėmus, kas 
belieka? Žmonės sako, “Tai 
kas? Ką aš rizikuoju dabar? 

* Ir viso to rezultatas yra smur
tas”, pasakė sužeistasis .

DEPENDABLE MĄID
To serve one woman adult. Other 
help employed. North Lake Shore 
Drive Apt. Own Room. Top Wages 
and home for right -person. Recent 

References. English necessary.
Write A. F Box 807

225 W. WASHINGTON ST.
CHICAGO. ILL. 60606

HOUSE KEEPER
5 OR 6 DAYS PER WEEK. 

Live in own room. T. V. Good pay.
Near Winnetka. Some English 

necessary.
Phone 10 A. M. to 4 P. M.

782-0904

SECRETARY
Outstanding opportunity for secretary.
Experienced stenographer, typist, 
general office work. Excellent salary 

with fringe benefits. 
INDUSTRIAL FRFCTOR INC.

733-1677

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

PATERN - MAKER
Leading women’s apparel mfr. has an 
opening for an experienced pattern 
maker. This position is an addition to 
a department. Very convenient loca

tion near Loop. Good benefits.
Salarv ooen.

Ph. 263-0651 for app’t.
An Equal Opportunity Employer M-F

tų. remia ALT veiklą ir ragina 
Altą tęsti Lietuvos laisvinimo 
darbus.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. _ Tol. WA 5-2737 
3333 So. Hoisted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS

Prof. Vaclovo Biržiškos

P1rma|am« tomą yra 208 puslapiai, a antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkituoso virbeliuose parduodami ui $4.00, o kietuoae 

virbeliuose ui $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiusite tokiu edresu:

— Dagio skulptūros paroda 
Čiurlionio galerijoj buvo atida
ryta praeitą penktadienį ir tęsis 
iki balandžio 15 d. Paroda la
bai įdomi ir įvairi turiniu. Iš
statyta apie 90 kūrinių. Verta 
pamatyti. Vakarais atidara nuo 
7 iki 9 vai. Savaitgaly 
10 v. ryto iki 9 vai. vak. 
bus plačiau.

— Chicagos Anglijos
vių klubas paaukojo Amerikos 
Lietuvių Tarybai $100 kovai už 
Lietuvos laisvę paremti, šio 

• klubo auka, kaip ir daugelis ki-

— nuo 
Vėliau

Lietu-

1739 So. Halsted Street
-—-MM

Chicago, Illinois 60608

| — NAUJIEM**, *HICA** I, ILL— THURSDAY, APRIL 12, 1073

SAWGRINDER
Carbide experience helpful, but not 
necessary, will train. Hospital insu
rance. 40 hour week. Good wages.

Call 489- 3342
Bet. 11 A. M. — 3 P. M.

Ask for GEORGE

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

FOLEY SAW FILERS

Model F61 onlv. New’ or used.
489-3342,

11 A. M. — 3 P. M.

Ask for GEORGE

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobiliy draudimai

MACHINISTS 
BENCH

Job shop assembling and erecting ma
chinery. 5 yrs. min. exp. req. Have 
own tools. Work from prints. Bene

fits. permanent. 
Apply 8:30—3:30.

STANDARD PROCESS CORP. 
2704 W. ROSCOE ST.

JIG GRINDERS
Leading Laminations Manufacturer 
has OPENINGS for: Jig Grinders for 
second shift 3 P. M. — 11 P. M. Work 
covers Carbide Dies. Progressive Com
pany. 
Merit 
FREE

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av«. 

Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

Top pay, overtime steady work. 
Increases. FREE Insurance. 
Pension Plan. Vacation. Paid 

Holidays.
Modem Equipment.

Good Working Conditions and 
Air Conditioned Tool Room.
Apply at Personnel Office

TEMPEL
STEEL COMPANY

1925 Bryn Mawr Ave.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: RBpublic 7-1941

Call — 271-8100

— Jaunimas jau yra surinkęs 
131,700 parašų. Iš jų veteranas 
Būdvytis vienas surinko 70,000.

— Cook apskr. Miško saugo
mų distriktas praneša, kad sau- 
gonėse yra žuvingų upių, ežerų 
ir lagūnų. Informacijos 
juos yra teikiamos telef. 
1-8400. Valstijos leidimai 
vauti juose yra reikalingi.

— C. Rinkevičius iš Jersey Ci
ty New Yorko valstijoje pratęs
damas prenumeratą atsiuntė va
jui 5 dol. Ačiū.

apie 
CO 
žu-

— Urtė Jankutė iš Marquette 
Parko apylinkės, Mažosios Lie
tuvos patriarcho Martyno Jan
kaus duktė, lankėsi Naujienose, 
ir jas užsakė savo sesutei Elzei, 
gyv. Toronto mieste, Kanadoje. 
M. Jankaus lietuviška veikla

sklido toli nuo jo tėviškės Bitė
nų ir globojamo Rambyno kal
no, kad jo viršūnėje ugnis švies
tų Lietuvos ainiams, kad j juos 
bylotų lietuviška dvasia, o ne
paklydę naktiniai paukščiai — 
pelėdos ir kuokos.

8 KAMBARIU architekto moderni 
mūro rezidencija. 60’ lotas. Mūro ga
ražas. Gage Parke. $33.500.

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

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

10 BUTU 2 aukštų mūras.
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 — $31.500.

• 6 KAMBARIU modernus medinjs. 
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 LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

Arti

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
nerstatau senus visų rūšių 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

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogu dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui Įkainavimas. Skambinkite dabar.

AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

♦ Banaičio “Jūratės ir Kasty 
čio” operos pristatymas plokš
telėse įvyksta 1973 m. balandžio 
14 d., šeštadienį, 8 vai. vak. Jau
nimo centro salėje. Įėjimas vi
siems nemokamas. Ten pat bus 
galima įsigyti ir operos plokš
teles. Visus lietuvius, ką tik iš
leistų plokštelių pristatyme, 
kviečia dalyvauti.

Chicagos Lietuvių Opera

♦ Chicagos Lietuvių Taryba 
š. m. balandžio mėn. 15 dieną, 
sekmadienį, 3 vai. popiet, Chi
cago Savings and Loan salėje, 
6245 So. Western Ave., šaukia 
metinę KONFERENCIJĄ.

Visos organizacijos, sudaran
čios Chicagos Lietuvių Tarybą, 
prašomos atsiųsti savo atstovus. 
Taip pat. visi lietuviai, kurie in
teresuojasi ALTOs veikla, mie-

— Hermanas Viliūnas iš 
Greendale, Wisconsin valstijoje 
kartu su metine prenumerata 
atsiuntė vajui 5 dol. Skaitytojų 
dėmesys vajui išreiškia gilų rei
kalų supratimą ir užtikrina lie
tuviškos veiklos tęstinumą.

— Ponia Anna Sheputis, Wood lai prašomi į konferenciją atsi- 
-haven, NY., kartu su prenume
rata atsiuntė vajui 5 dol. Ta 
proga ji rašo, kad dabar Nau
jienas turėtų remti ir joms tal
kinti ne tik skaitytojai, bet ir 
risi lietuviai.

lankyti.
Atskirai kvietimai nebus siun

tinėjami.
Laukiame visų atsilankant?

Chicagos Lietuviu Taryba
/ (Pr). |

Federaliniu ir valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašu paliudijimas

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS

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

Tel. 436-7878

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO. ILL. TEL. VI 7-9327

A. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami Ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-14 W. 63rd StrMt, Chiugo, III. 

TEL. — 776-5881
Aniceta* Garba£iau«ira«, Uv.

•NAUJIENOS* KIEKVIENO
LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS




