
Saulėta, dienų 55°, naktį 40. J
Saulė teka 5:14, leidžiasi 6

- Pericri ',0/C°ngress G r.

o. c. 2W40VOL LV

a y <o o 1M
J THE LITHUANIAN DAILY NEWS APR 1 W3 Į 

Cont Copy c?

į Tbt Fittt and Qttatnt Lithuanian Daily in Amttica

MAUI I INOS
Fbe Deals N«w*

' by The Lithuanian Nenra Dubliahinfc Co- Lu
1739 So Halaied Street. Chicago. DL 00008

HAymarket 1 - 8100
Over Ont UiUrnn Lithuanian In Tht Unittd Siatrt

Chicago, III. — Penktadienis, Balandžio-April 13 d. 1973 m. Kaina 15c

VYRIAUSYBĖ AP HITE PADĖTI VIETNAME
VARTOTOJU KONGRESAS RAGINA GEN. HAIG VAKAR GRIŽO E AZIJOS
DVI DIENAS NEVALGYTI MĖSOS

WASHINGTON AS.---- Trečiadienį Washingtone įvyko mė
sos boikoto organizatorių," daugiausia moterų, suvažiavimas, 
įsteigtas Nacionalinis Vartotojų Kongresas, kuriam pavesta ko
voti prieš kylančias pragyvenimo kainas. Gegužės 5 dieną, įvyks 
visos Amerikos protestas prieš maisto kainų kilimą, o. iki to laiko 
visi amerikiečiai raginami nepirkti ir nevalgyt mėsos antradieniais 
ir ketvirtadieniais. Gegužės 12 d. Čikagoje įvyks kitas Vartotojų 
Kongreso suvažiavimas, kuriame bus svarstomi ateities veiklos 
planai.

WASHINGTONAS. — Specialus prezidento Nixono pasiunti
nys gen. Alexander Haig vakar anksti rytą sugrįžo iš Pietryčių 
Azijos, kur lankėsi Tailandijoje, Laose, Kambodijoje ir P. Vietna
me. Iš Saigono jis dar sykį buvo sugrįžęs į Kambodiją. Prezidentas 
vakar 10 vąl. ryto buvo sušaukęs Nacionalinės Saugumo Tarybos 
posėdi, kur, spėjama, buvo svarstomi Kambodijos ir P. Vietnamo 
klausimai. Washington© sluoksniai sako, kad prezidentas yra 
rimtai susirūpinęs padėtimi Kambodijoje, o ypatingai — komu
nistų jėgų didinimu P. Vietname.

Washington© suvažiavime da
lyvavo ir Ralph Nader, pagarsė
jęs vartotojų teisių gynėjas. Jis 
pažadėjo moterims savo pagalbą 
organizuojant nuolatinę grupę, 
kuri dirbtų visų vartotojų labui. 
Kongresas iki šiol dar neturėjo 
progos susidurti su vartotojų 
pykčiu ir su šeimininkių boiko
tu.

Kelios šeimininkės atvažiavo 
į kongresą su dideliais lapais pe
ticijų, kurias pasirašė tūkstan
čiai žmonių. Peticijos preziden
tui ir kongresui skundžiasi ky
lančiomis kainomis ir reikalauja 
imtis žygių kilimui sustabdyti.

Tuo tarpu ūkininkai irgi ne
snaudžia. Peorijoj, III., apie 2,- 
000 ūkininkų parašė laiškus savo 
atstovams kongrese protestuo
dami prieš įstatymą, kuris su
mažintų mėsos kainas. Washing
ton© suvažiavimas nekaltino ūki
ninkų, kurie gauna šiek tiek 
daugiau už galvijus ar kiaules, 
negu gaudavo pernai.

Javų pirkliai nurodo, kad mė
sos pabrangimas turi būti rišti- 
nas su javų pabrangimu. Ame
rika, parduodama sovietams 28 
milijonus tonų javų, netiesiogi
niai prisidėjo prie mėsos kainų 
pakilimo. Pernai kviečių buše
lis kainavo 1.59 dol., o šiemet 
jis kainuoja 2.16 dol. Kukurū
zų bušelis pernai buvo 1.30 doL, 
o šiemet 1.52. Sojos pupelių bu
šelis buvo 3.28 dol., o dabar 4.12.

Sovietų Sąjungos planuoja 
pirkti Amerikoje javų ir šiais 
metais, kaip praneša žemės ūkio 
departamento sluoksniai. Tik 
šiemet sovietai pirks mažesnį 
kiekį, maždaug pusę to, ką už
pirko pernai. Trečiadienį Čika
gos I^ake Calumet uostas lau
kia pirmo sovietų prekinio lai
vo, kuris atvyksta paimti 9,000 
tonų sojos pupų. Po jo kas mė
nesį atvyks po 10 sovietų laivų. 
Javus jie pasiims ne tik iš Ca
lumet, bet ir iš Duluth uosto.

Libanas palaidojo
IS VISO PASAUUO 12 žuvusiųjų

WASHINGTONAS. — Aplin- 
kos Apsaugos agentūra sutiko 
duoti automobilių įmonėms dar 
vienus metus įtaisyti naujuose 
automobiliuose dūmų švarini- i 
tno aparatus, tačiau jau nuo atei- i 
nančių metų automobiliai turės į 
išvalyti bent 50% dūmuose esan
čių nuodingų dujų. Detroito fa- i 
brikantai skundžiasi, kad jiems Sename Betliejaus mieste, kur daug 
sunku bus per tokį trumpą lai
ką įtaisyti naujus motorus. Ja
ponija jau šiemet turi du mo
torus : Honda ir Mazda, kurie, 
išpildo Amerikos 1975 metų rei
kalavimus.

nio gatviy,

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

BEIRUTAS. — Palestiniečių 
suorganizuota demonstracija 
prieš Ameriką Libane sudarė Li
bano policijai daug vargo. Teko 
saugoti ne tik Amerikos amba
sadą, bet ir Amerikos universi
tetą ir J.* F. Kennedy Kultūros 
Centrą. Policija turėjo šarvuo
tų automobilių ir vienu atveju 

______  _ šaudė virš jaunuolių galvų, ban- 
švenfoviu, neblogai verčiasi ir biznieriai. Čia matoma viena svarbiausiu biz- gydama apsaugoti Amerikos įs- 
kurią visada aplanko Į Betliejų atvykę turistai.____________________________ taiffas.

--------  • — ■■■ ........— I Vakar Libane buvo laidojami 

ČIKAGAI GRESIA GAZOLINO STOKA ibai. Atvyko delegacijos iš įvai
rių arabų valstybių. Palestinie- 

Vakar Čikagos spauda didelėmis raidėmis pra-čiu kaltinimas Amerikai, kad ji

kurią visada aplanko į Betliejų atvykę turistai.

Pentagono kalbėtojas Jerry 
Friedheim pareiškė trečiadienį, 
kad šiaurės Vietnamo tankų, ar
tilerijos ir kariuomenės stipri
nimas Pietų Vietname yra dides
nis, negu buvo pernai pavasarį. 
Pernai komunistai ofenzyvą 
šiaurėje pradėjo kovo 30 d. Jė
gų stiprinimas buvo prieš pat 
ofenzyvą, šiemet jų jėgų stip- 
prinimas nesuderinamas su pa
skelbtomis karo paliaubomis ir 
Paryžiaus sutartimi.

WASHINGTONAS. — Ko
munistų P. Vietname numuš
tame helikopteryje lakūnais bu
vo du amerikiečiai: kapitonas 
Osterman ir viršila Dean Clark, 
abu iš Kalifornijos.

HONG KONGAS. — Iš komu
nistinės Kinijos buvo paleistas 
V. Vokietijos technikas, kuris 
buvo nuteistas kalėti 10 metų 
už šnipinėjimą Amerikos žval
gybai. Jis išsėdėjo tik 5 metus ir 
buvo paleistas už gerą elgesį ir 
kaltės pripažinimą. Vokietis yra 
paskutinis Kinijoje kalintas už

+ Palestiniečiai Libane ieško 
amerikiečio, kuris jų žiniomis, 
dalyvavo kartu su žydais puoli
me prieš palestiniečių vadus Bei
rute. Vakar Libano darbininkų 
unijos paskelbė generalini gedu
lo streikų žuvusiųjų laidotuvių 
proga. Minios žmonių reikalavo 
keršyti Izraeliui.

Maskva atšventė 
“Erdvės diena” 

c
MASKVA. — Sovietų žinių 

agentūra Tass patvirtino ame
rikiečių paskelbtą žinią, kad ru
sų erdvės stotis Saliut 2 buvo 
iškelta į aukštesnę orbitą. Kodėl 
taip padaryta, Tašs nesako. Ket
virtadienį Sovietų Sąjungoje bu
vo švenčiama Erdvės Diena, mi
nint pirmąją kosmonauto Juri 
Gagarino kelionę į erdve? 1961 
m. Galvojama, kad šia proga 
sovietų mokslininkai planavo 
trijų kosmonautų skridimą erd
vės stoty, tačiau planai nepasi
sekė, nes dėl nežinomų priežas
čių erdvėlaivis Sojuz nepakilo 
nuo žemės.

Sukakties proga sovietų spau
da daug rašo apie buvusius erd
vės tyrinėjirfaus, pabrėždami au
tomatinio tyrinėtojo — Lunocho- 
do vaidmenį mėnulyje. Tass pir
mą kartą pranešė, kad Saliut 
2 erdvės stotis buvo iššauta ba
landžio 3 d. 9 vai. ryto Maskvos 
laiku.

sienietis.
WASHINGTONAS. — Izrae

lio šaltiniai skelbia, kad Egiptas 
gavo iš Libijos Mirage lėktuvų. 
Tuo Libija sulaužė savo pažadą 
lėktuvus gaminusiai Prancūzi
jai, kuri sutartyje reikalavo nie
kam tų lėktuvų neperleisti. Ame 
rikiečių diplomatų nuomone, šią 
žinią Izraelis skleidžia, kad Ame 
rika greičiau jam pristatytų sa
vo lėktuvus.

'PARYŽIUS. — Buvęs Xrgen- 
tinos prezidentas Peronas Pa
ryžiuje susitiko su Meksikos pre
zidentu Luis Echeverria Alva
rez.

Sihanoukas grįžo 
“namo” į Kiniją

PEKINAS. — Buvęs Kambo
dijos valdovas, princas Sihanou
kas, iš Š. Vietnamo sugrįžo į Ki
niją. Aerodrome jį sutiko pats 
premjeras Chou En Lajus. Ki
nijos spauda daug rašo apie prin
co kelionę į “išlaisvintas Kam
bodijos provincijas”, kuriose jis 
su žmona praleidęs 6 savaites.

Princas Sihanoukas pareiškė, 
kad Lon Nol režimas Kambodije 
visiškai priklauso nuo preziden
to Nixono malonės. Jei ne Ame
rikos aviacijos parama, režimas 
seniai būtų sugriuvęs. Jis pa
reiškė, kad jo karinėms jėgoms 
yra garbė, kad jas Amerikos 
aviacija mato reikalą bombar
duoti.

Paklaustas korespondentų, 
kaip jis nuvažiavo į Kambodiją 
iš šiaurės Vietnamo, nes tos dvi 
šalys neturi bendros sienos, prin
cas atsakė keliavęs per Laosą ir 
P. Vietnamą Ho Chi Minho ke
liais.

+ Prezidentas Nixonas krei
pėsi į kongresą siūlydamas keis- 

■ ti dirbančiųjų globos ir bedar
bių pašalpų įstatymus. Bedarbių 
pašalpos siūlomos padidinti ir 
suvienodinti. Jas mokėti siūlo
ma ir žemės ūkio darbininkams.

+ Iš Kambodijos vakar buvo 
išvežti Amerikos piliečių šeimų 
nariai: moterys ir vaikai.

0 Libano vyriausybė reika
lauja Saugumo Tarybos greito 
posėdžio svarstyti skundo prieš 
Izraelį.

+ Mirusio dailininko Picasso 
šeima paskelbė, kad visa Picasso 
dailės kūrinių kolekcija su Re
noir, Cezanne, Matisse. Modig
liani ir kt. kūriniais, išskyrus 
jo paties darbus, padovanojama 
Prancūzijai. Picasso advokatas 
Armand Antebi pareiškė spau
dai, kad dailininkas buvo prie
taringas, nemėgo kalbėti ar gal
voti apie mirtį, todėl jis nepa
liko jokio testamento. Picasso 
paliko tik vieną teisėtą sūnų, 
pirmos žmonos vaiką ir tris ne
legalius dviejų meilužių vaikus: 
Maya, 38 m. Claude, 26 ir Pa
lomo, 27 m. Picasso tuos vaikus 
mėgdavo vadinti “mano gra
žiausiais kūriniais”.

+ Jungtinių Tautų Maisto or
ganizacija pranašauja maisto 
stoką pasauliniu mastu. Mėsos 
kainos kylančios visame pasau
lyje, nes jos nebeužtenka.

Bostono federalinis teis
mas apkaltino tarptautinį finan
sininką Edward Krock net pus
antro milijono dol. pajamų mo
kesčių nuslėpimu.

< Raudonasis Kryžius pa
skelbė, kad Mississippi upės pot
vyniai padarė 42.6 mil. dol. nuo
stolių ir palietė 5,173 šeimas.

+ Colorado gubernatorius 
prašo federalinės param* ūki
ninkams. kurie sniego audroje 
prarado iki 20% galvijų ir tu
rėjo 14 mil. dol. nuostolių.

ČIKAGA. -
nešė apie gresiančią gazolino krizę Čikagoje. Paaiškėjo, kad nuo padėjo organizuoti drąsų izrae- 
pirmadienio Triangle Refineries iš Houstono, Texas, neparduos nty puolimą, sukėlė prieš Ame- 
daugiau gazolino nepriklausomoms, įvairius vardus turinčioms rjka žmonių nuotaikas.
gazolino stotims, kurių Illinois valstijoje yra 3,200 ir apie 60% i Paaiškėjo, kad prieš savaitę 
tų stočių — Čikagoje. Paprastai tos stotys pardavinėdavo gazoliną iš Britanijos, Belgijos ir V. Vo- 
pigiau už garsių firmų vardus turinčias gazolino stotis. Neteku- kieti jos į Libaną atvyko šeši Iz- 
sios gazolino tiekimo, mažesnes, nepriklausomos stotys turės užsi-' raelio agentai, kaip turistai, 
daryti arba verstis tik automobilių taisymo ii* klišais darbais. j Vienas jų kasdien meškeriodavo

Čikagos užpirkimų departa- 30 centų galonui. Iki šių metų ’ Jūroje, sakydamas, jis la
mento direktorius Larry Pianto 
pareiškė spaudai, kad jis nese- sieks pusę dolerio, pranašavo 
niai miesto vardu paskelbė ga
zolino bendrovėms konkursą 
gazolino pristatymui — milijo
nų galonų — Čikagos miestui. 
Į konkursą atsiliepė tik viena 
Standard Oil bendrovės ir tai 
pasiūlė gazoliną penkiais centais 
už galoną brangiau negu per
nai. Bendrovė, be to, pažadėjo 
pristatyti daug mažesnį kiekį. 
Miestas dar ieško dar 3 mil. ga
lonų gazolino iš kitų bendrovių, 
nes tenka daug jo sunaudoti 
šiukšlių rinkimo ir kituose de
partamentuose..

Herbert Hugo, žibalo pramonės 
laikraščio “Oilgram News” re
daktorius, pareiškė, kad ameri
kiečiams teks pamiršti tas die
nas, kai gazolinas kainavo apie

galo galono kaina tikriausiai pa- i mėgsta žuvauti. Toje vieto
je išsikėlė izraelitų kariai, at- 

. vykę nedideliais laivais.
Libano skunde Jungtinėms 

Gazolino stoka aiškinama Ame Tautoms pranešama, kad izraeli- 
rikos refinerijų stoka. Prezi- tai Libane nušovė 12 žmonių: 
dentas Nixonas planuoja prašv- keturis palestiniečius, du Liba- 
ti kongreso panaikinti naftos im
portų į Ameriką suvaržymus ir 
kvotas, planuojama išleisti daug 
pinigų ieškant naujų naftos šal
tinių pačioje Amerikoje ir jū
roje prie Amerikos krantų. Ga
zolino stoka ir jo pabrangimas 
pagreitins ir Aliaskos naftos 
eksploatavimą, vamzdžių linijos 
per Aliaską tiesimą. Naftos pro
duktų trūkumas pasirodė praė
jusią žiemą, kai kuriose Ameri
kos vietose pristigo alyvos na
mų šildymui, o dabar pasireiškė 
ir gazolino stoka.

Hugo.

no policininkus, 3 Sirijos darbi
ninkus ir italę moterį. Be to, 29 
libaniečiai buvo sužeisti, iš jų 
9 policininkai. Izraelio koman
da išbuvo sostinės centre apie 
dvi valandas ir Libano kariuome
nė nieko nedarė. Dėl to premje
ras Salam ir pasitraukė, reika
laudamas pašalinti kariuomenės 
vadą.

Baltųjų Rūmų sluoksniai nu
rodo, kad prezidentas Nixonas 
rimtai rūpinasi kaip įtikinti Ha
nojų, kad tas nelaužytų Pary
žiaus susitarimų. Diplomatiniai 
demaršai Maskvoje, Pek’’'1'1 ;r 
Hanojuje neduoda rezultatų. 
Amerikai gali tekti vėl griebtis 
karinių priemonių; minuoti vėl 
š. Vietnamo uostus ir bombar
duoti jo miestus.

Kambodijos klausimas irgi ke
lia rūpesčių. Pirmą kartą po 
daugelio savaičių Phnom Penhą 
pasiekė 1’81 sunkvežimių vilks
tinė, atvykusi keliu rir. 4 iš'Kam- 
pong Som uosto. Trokų konvojų 
palydėjo šarvuočiai. Saigone 
kalbama, kad generolas Haig ta
rėsi apie P. Vietnamo kariuome
nės panaudojimą Kambodijoje. 
Vietnamiečiai galėtų palydėti 
tiekimo laivus , plaukiančius iš 
Vietnamo į Kambodiją su gink
lais, maistu ir gazolinu. Tuo 
tarpu gazoliną į Phnom Penhą 
pristato C-130 transporto lėktu
vai, kurie kasdien atgabens po 
96,000 galonų gazolino.

Atstovp Rūmu nary* ii Kalifornijos Paul McCloskey lietojo ii ros- 
publikony partijos, nes jam atrodo, kad ji laba i pasuko j kairę. 
Pernai jis kandidatavo į prezidentus, tačiau surinko labai nedaug 

belay.

Britanijos

Britanija atmetė 
mirties bausme

LONDONAS.
parlamentas atmetė siūlymus at- 

* gaivinti mirties bausmę. Par- 
! lamento nariai galėjo balsuoti, 
kaip norėjo, nevaržomi partiniu 

Į taisyklių ar principų. Todėl net 
, pusė konservatorių atstovų bal
savo prieš mirties bausmę, kuri 

i Britanijoje formaliai buvo pa- 
' naikinta 1969 metais. Balsavi- 
, mo rezultatai buvo — 320 — 
prieš mirties bausmę, 178 — už.

i Parlamento debatuose paaiš
kėjo, kad pernai visoje Anglijo- 

! je ir Valijoje buvo 174 žmogžu
dystės, iš kurių 113 įvyko Lon
done. Tais pačiais metais New 

j Yorke buvo nužudytas 1,691 
žmogus. Nors žmogžudysčių, pa
lyginti, buvo nedaug, tačiau dau
giau negu 1970 metais, kada nu
žudyta 135, ir 1969 m. — 119 

, žmonių. Mirties bausmės šali- 
i ninkai įrodinėjo, kad nusikalti
mų skaičius didėja.

j Britų spauda daugumoje pa
sisakė prieš mirties bausmės

1 atgaivinimą ir pravardžiavo tos 
Į bausmės šalininkus “šaudymo 
komanda”. Viešosios opinijos 

j tyrinėjimo įstaigos patyrė, kad 
visuomenė net 80% dauguma 
pasisakė už mirties bausmės įve-

Kongresas yra prieš preziden
to įsivėlimą į Kambodijos kon
fliktą. Senato užsienio reikalų 
komitetas pasikvietė? Idu žino
mus teisininkus, Yale ir Har
vardo teisių fakulteto dekanus, 
kurie paaiškino senatoriams, 
kad prezidentas neturi jokio kon
stitucinio autoriteto siųsti Į 
Kambodiją karo aviaciją. Teisi
ninkams pritarė ir buvęs valsty
bės prokuroras Katzenbachas. 
Abejojama ar senatas galės ką 
daryti, jei Kambodijoje padėtis 
nesikeis, tačiau jis galėtų pa
daryti prezidentui daug nemalo
numų, jei Amerikos įsivėlimas 
Į Kambodijos karą padidėtų.

New YORKAS. — Pajamų 
mokesčių inspekcijai apkaltino 
prezidento Nixono asmeninį gy
dytoją Kenneth Riland. kuris 
nusukęs mokesčių 39,0<M) dol. 
Riland valiavo kartu su prezi
dentu į Kiniją.

BELFASTAS. — Smurto veiks 
mai š. Airijoj tęsiasi. Bomba su
žalojo katalikų bažnyčią Bel
faste, teroristai peršovė britų 
kareivį, dvi bombos sužalojo pa
status Londonderry miesto cen
tre, o Armaghe kareiviai nušo
vė įtariamą teroristą.

dimą, nes nusikaltimų skaičius 
Britanijoje didėja. Per pasku
tinius 8 metus buvo nužudyti 8 
policininkai, tačiau kalėjimo pri
žiūrėtojas žuvo tik vienas per 
15 metų. O mirties bausmė kaip 
tik ir buvo siūloma policijos ir 
kalėjimų tarnautojų žudikams.
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Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

Gausi Jokūbo Dagio paroda

LAIŠKAS Iš UETUVOS lsteW^-LAIJIUU UMiUtŲ) į Atvykffl foto«Tafas “mirusią” 
Keleivis skelbia gautą iš Lie-; senutę iš visų pusių nufotagra- 

tuvos laišką, kuriame aprašomas j favo už darbą užgiedojo net 
įvykis, sukėlęs visojetapylinkėje j rublių. Senutės sesuo tesiu- 
daug kalbų ir juoko: | ię tik 5 rublius. Prasidėjo dery-

Gyvenusios dvi nukaršusios bos ir ghlfiai Tada “numirėlė” 
moterėlės. Viena iš jų pasisiū
dinusi mirčiai drabužius ir iš 
anksto nusipirkusi karstą. Ji pa- 

dami atkaklią kovą, laimėsime ,QruS* karste ir nusifotografuo-

ralistinip komunizmo atliktus 
: žydrius nusikaltimus, naikinant 
.lietuvius patriotus, šauliai trem- 
’ tyje privalo eiti šaulių Sąjun- 
, goa įkūrėjo Vlado Pūtvio skelb
tomis tautiškomis Idėjomis, ryž-Į 

į tingu darbu ir pasišventimu ves-

Dagys Kad galėčiau” (Bronza)

r y bos. Atidaryme dalyvavo ir 
pats Jokūbas Dagys. Skulpto
rius pasakė; Įdomią kalbą, tarp 
kita ko palietė savo išgyvenirųus 
ir troškimą kurti liaudies bei is-

Praėjusį penktadienį, balan
džio 6 d. Čiurlionio Galerijoje bu
vo atidaryta skulptoriaus Dagio 
apžvalginė skulptūros darbų pa
roda. Atidaryman atsilaifcė: 
daug meno mėgėjų pamatyti
svečio menininko iš Toronto, kū-j torijos motyvais. Jis sako: “Aš

Mutual Federal 
Sayings and Loan

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Pe^er KazanausVas, President Phone 847-7747

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
Per Annum

nebuvąu alkanas, bet visada jau
čiau alkį kurti”.

• Po parodos atidarymo, Dagys 
parodė skaidrėmis puikių “mi
ražų”, kaip jis juos pavadino, 
religiniais motyvais. Tie moty
vai, tai laisvai sklandžios tech
nikos patrauklūs ir estetiškai 
vertingi spalvoti piešiniai. Ant
roji skaidrių dalis buvo skulpto
riaus darbai.

Daug ką stebina Dagio pro- 
duktinguipas. Vien šioj paro
doj išstatyta per 90 medžio ir 
bronzos įvairaus didumo kūri
nių, įvairios tematikos, tai dar 
nereiškia, kad jau visa Dagio 
kūryba. Kai kurių, anksčiau ma
tytų kūrinių, šioj parodoj nėra.

Dagys stiprus savitu origina
lumu, savita technika, bet kiek
vienas kūrinys naujas, turi ry
šį su gyvenimu, istorija ir su 
mūsų laiko realybe. Gražiai iš- 
rykiuotoj parodoj matome “Jū-_ 
ratę ir Kastytį”, Lietuvos kuni
gaikščius, legendarinį “Sūnų pa
laidūną”, “Prispaustą Lietuvą”, 
daug ko iš Maironio poezijos, sa
tyrinių motyvų, mitologinių 
eksponatų. Būdingi Dagio šie, 
mažesnio formato medžio dar
bai : “Ir vienatvėj ne viena”, 
“Meditacija”, “šeimos rankos”, 
“Sunkios rankos”, “Ištiestos 
rankos” ir kt. išraiškingi kūri
niai intriguoja žiūrovą.

Daugumą darbų sudaro tri
jų matavimų skulptūra, 10 bron-

zos kūrinių ir 27 baraljefai. Jei
gu Dagio skulptūra remtųsi aka
deminiais principais technikos 
atžvilgiu, tai ar būtų tokia išraiš
kinga ir jautri, kokia yra dabar? 
Palyginus senuosius lietuvius 
dievdirbius su Dagiu, matysime, 
kad jie, kaip ir Dagys, motyvą 
laikė pirmaeiliu ir svarbiausiu 
dalyku, o technikinę formą — 
antraeiliu, — užbaigiamuoju 
motyvo derinių, nebūtinai aka
deminiu. Nežiūrint formos pa
prastumo. Dagio negalima ly
ginti su “dievdirbiais”, kurie 
nemokėjo piešti. Dagys moka 
piešti ir skulptuoti nepamesda
mas ryšių su realybe. Moder
nieji tapytojai ir skulptoriai ža
visi primityvių rasių menu vien 
dėl jų formos paprastumo, ku
rioj yra visas to meno grožis ir 
išraiška.

Dagys vartoja Įvairų medį — 
ąžuolą, vyšnią, klevą ir kt., kurį 
tik galima vartoti. Yra tokio 
medžio, kuris skyla, tekio nevar
toja. Kai kurie skulptoriai iš-.

I Lietuvai laisvę”. Pasakyti pre
legento žodžiai.

Vytaute Didžiojo šaulių kuo
pos kvartetas, padainavo tris 
dainas, šaulių himną “vai tu žir
ge žirge” ir “Palankėj palau
kėj.” šaulys Antanas Kevėža 
neperseniausiai atvykęs iš Pie
tų Amerikos, padeklamavo sa
vo kūrybą, ją dedikavo Vlado 
Pūtvio garbe. Irena Petrauskie
nė ir Albertas Kvečas, padaina
vo iš kantatos “broliai” ištrau
ką “laiminga bus mūsų tauta”. 
Solo Irena Petrauskienė, padai
navo partizanų dainą “Gegužė
lė”. Ir pabaigai, solo Irena Pe
trauskienė ir kvartetas padai
navo patriotinę dainą “Tėvynės 
meilė”.

Meninę dalį parengė ir ją sėk
mingai pravedė muzikas Niko
demas Kulis, buvęs ilgametis 
Švento Mykolo lietuvių parapi
jos vargonininkas.. Muzikas Ku
lis, per trumpą laiką suorgani
zavo ir parengė kvartetą, kuris 
minėjime neblogai pasirodė. Jis 
organizuoja šaulių oktetą, tikisi 
neužilgo suburti dainos mylėto
jų būrį ir pradėti su jais repe
tuoti. Už puikų pravedimą me
ninės dalies, linksmai nuteiki
mą susirinkusiųjų, muzikui Ni
kodemui Kuliui ir dainininkams 
publika sukėlė ovacijas.

šaulių kuopos meno vadovas 
į Juozas Petrauskas, skaitė ištrau
ką iš Stasio šantaro kantatos 
apie Lietuvą Kuopos šaulys 
Bronius Petrauskas, tą dieną 
šventė savo gimtadienį, jam šau
liai ir šaulės sugiedojo ilgiau
sių ir laimingiausių metų Po 

> minėjimo visi šauliai ir svečiai 
buvo pavaišinti skaniais užkan-

ti, kad galėtų ir pati pamatyti, 
kaip atrodysianti, ir žinoti, koks 
j os paveikslas gal ir į Ameriką 
bus giminėm nusiųstas.

Taigi paprašiusį savo seserį, 
kad ši pakviestų fotografą, o pa
ti, pasipuošusi laidotuvių dra
bužiais, atsigulė į karstą ir tarp 
žvakių pamaldžiai sunėrė ran
kas “amžiname poilsy” užsimer
kusi įr nekrutėdama, kaip ge
ram nabašninkui įr pridera, kad 
nė fotografas “vaidybos” nepa-

jau nebeiškentė ir prabilo: “Ką 
tu, sesula, deriesi? 'fridėk dar 
penkinę”.

Fotografas, išgirdęs tokią 
numirėlio kalbą, taip išsigando, 
kad nebepataikė pro duris, o nė
rė pro atvirą langą, pametė su
kultą apąratą ir krisdamas nuo 
aukštos palangės iš klubo išsi
suko koją.

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY 5

(w REGULAR

7Ū PASSBOOK
ACCOUNTPer Annum

NOW INSURED TO $20,000.

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
- Sek pasaką, mamyte. 
Apie senuo laikus.
Kai aitvarai ir Laumes 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė

medis nesuskiltų^ Tarp realisti
nių Dagio skulptūrų, matome ir 
į moderniąją skulptūrą pasine
šusių. žodžiu, paroda Įdomi ir 
patartina ją būtinai pamatytį.

Paroda pasibaigs balandžio 15 
d. Lankymo valandos nuo 7-9 vai. 
vak. Savaigaly nuo 10 vai. ryto 
iki 9 vaL vak. M. š.

VLADO PŪTVIO 100 METŲ SUKAKTIS
Išganaitis pakvietė žymesnius 
šaulius ir organizacijų atstovus 
Į garbės prezidiumą: Juozą Pe
trauską, Sergejų Radzvicką, 
Malviną Jonikienę, Alfonsą Va-

Poezija u pasakom yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai 
kryksLavin ai Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N Butkiene, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa fl pasakos ir DVY
NUKES, 34 psi. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai i lius
trų© os spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Fr.nkiene - 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- 
kevi&aus iliustruota, 130 psl., $1.80.

4. - State Vanagaitė • Petersonienė, LAUME DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kibuco iliustruota, 64 
psl.. karna 5 dol

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

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikiifis iliustracijos, 186 psl.. kaina 2 dol.

7. JuaMė ivtHtas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos
vaikams iš Xf gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z Sodeikienės. į Lietuvos laisvės ir nepriklauso-
Didelio tormato. kietais viršeliais, pulkui 77 psl. leidinys S3 00 i mybės atgavimo. Toje srityje

8. Jonai Valaiti*, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai ' jų įnašas yra didelis.
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai-1 
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, puse žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn

ar

Jeigu tautoje nebūtų iškilu
mo, joje yra jaučiama neveikia 
be dvasinio pasireiškimo. Ka
da atsiranda iškilumas, apie ją 
pradeda grupuotis tautos dau
guma. I*rie dvasinio judėjimo latkaitj, Juozą Tamulį, tėvą Jo- 
jungiasi visi tie, kurie pritaria Iną Burevičių, Juozą Šlajų, Bro- 
ir padeda augti ir klestėti tai 
idėjai. Kaip tik šio šimtmečio 
pradžioje su kilnia įdėją iškilo 
lietuvių tautoje žymi asmeny
bė, lietuvis patriotas, šaulių Są
jungos Įkūrėjas Vladas Pūtvis 
(Putvinskis). Jo įkurtoji šaulių 
Sąjunga išaugo į nfllžinišką pu
siau karišką patriotinę organi
zaciją. Užgriuvęs mūsų kraštą 
raudonasis slibinas, nesunaiki
no šaulių Sąjungos. Nors kai 
kuriuos jos vadus išvežė į Si
birą, bet šaulių dvasia, giliai 
Įleidusi lietuvių tautoje savo 
šaknis, pasitiko gyva ilgiems lai
kams. žiaurus komunizmas ne
pajėgė ir nepaj jgs iš lietuvio 
išplėsti šaulių sąmonės. Pasto
viai įsikūrę lietuviai laisvuose 
pasaulio kraštuose, buvę šauliai 

j Idealistai ir patriotai, atkūrė
Šaulių Sąjungą trem-

/tyje. Būdami šauliai laisvame 
1 pasaulyje, ryžtingai kovoje dėl

džiais ir kavą. Užkandžius ir 
kavą paruošė šaulių moterų va
dovė Stasė Cecęvičie nė su darbš
čiomis padėjėjomis. Už skoniu 
gai paruoštus užkandžius joms 
šauliai ir svečiai išreiškė nuošir
džią padėką, gausiais plojimais. 
Minėjimo dalyviai viskuo buvo 
patenkinti, šaulių kuopos vado
vybei pareiškė nuoširdžią pa
dėką. Po vaišių, šauliai dar ku
rį laiką pasilikę salėje, pasida
lijo įspūdžiais ir mintimis.

Antanas Stakėnas

Grąžinama mirties bausmė 
už tūlas žmogžudystes
Illinojaus seimas antradienį 

105 balsais prieš 44 priėmė 
įstatymą, kuriuo grąžinama 
mirties bausmė už devynių rū
šių žmogžudystes, kurios yra 
sekančios: nužudymas žmo
gaus bandant sugadinti ar su
naikinti^ viešo naudojimo įmo
nę, apkrėsti ar apnuodyti mais
tą ar vandenį, arba nužudymas 
žmogaus apiplėšiant, pagro
biant ar pasikėsinant padegti.

Kitas įstatymas priimtas, ku
riuo leidžiama kaliniams pa
būti privačiai su savo moterimis 
kas mėnesį po 6 valandas.

Abudu įstatymai persiųsti 
senatui.

25-50<fr NUOLAIDA!
Velykų, mokslo mėtų baigimo bei kitomis progomis, geriausia 
dovaną yra knyga, nes ji ilgiau ištiks, už bet kurią kitą dovaną.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLA 
teikia daug lengvatų perkant leidyklos išleistus leidinius, išski
riant Encyclopedia Lituanica. Išnaudokite šią retai pasitaikan
čią progą. ,

TEIRAUTIS:
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA

395 W. Broadway, P.O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127, USA. 
Telefonai: darbo metu (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759
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nių Klimavičių, Kazį Klinaus- 
ką, Zuzaną Juškevičienę ir An
drių Juškevičių. Su atitinkama 
pagarba buvo Įneštos vėliavos, 
jos pastatytos už prezidiumo 
stalo. Pasižymėjusi esančių Či
kagoje kuopų šaulių, buvo apdo
vanoti šaulių medaliais. Vytau
to Didžiojo šaulių kuopos pir
mininkas Vladas Išganaitis, asi
stuojamas Jūrų, šaulių kuopos 
vadovo Mykolo Maksvyčio, 8 
šauliams prisegi šaulio garbės 
medalius.

Iškilmingiausi minėjimo bu
vo dalis, kada 52 šauliai davė 
šaulišką priesaiką. Kiekvienas 
naujai įstojęs šaulys, pakėlęs 
dešinę ranką iškilmingai pasi
žadėjo, “nesidėti su Lietuvos 
priešu, su juo nebendradarbiau
ti, n eteikti jam jokių žinių ir 
patikėtų paslapčių”. Kiekvie
nas davęs priesaiką Šaulys, pa
bučiavo savo dalink) vėliavą. 
Davęs priesaiką1 šaulys, visuo
met prisimins, kad jis yra išti- 

... __ _____ _ Įkimas — patriotą* Lietuvos sū-
| Vytauto Didžiojo šaulių kuo- nūs ir jis su koloborantais nesi- 
pa iškilmingai paminėjo didžio-1 dės. Priesaikos tekstą perskai- 
jo šaulio Vlado PCtvio 100 me
tų jo gimimo sukaktį, š. m. ko
vo 11 dieną, prisirinko pilnutė
lė vyčių salė prisiminti ir pa
gerbti šaulių Sąjungos įkūrėjo j Pūtvį. Jis išreiškė gilią patrioti- 
Vlado Pūtvio asmenį. Po trum-I nę mintį pabrėždamas, “kam bu- 
po žodžio, pirmininkas Vladas vo lemta iš Lietuvos pabėgti,

17.19 So. HA 1ST ED ST.. CHICAGO. ILL. 60668

tė šaulys tėvas Jonas Burevičius. 
I\) priesaikos teisininkas Algir
das Budreckas skaitė įdomią ir 
turiningą paskaitą apie Vladą

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

buy UJS. Savings Bonds.
That way, even if you 

spend all your take-home

Bui it’s true: today’s
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the easy, safe, automatic 
way to build a nest egg 
for the ftiture.

When you sign up for

specify is automatically 
set aside from your
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Kelionė per pavasarį, vasarą, žiemą atgal į žiemą
(Chattanooga) į Georgijų pate
kome j Mississippi ir Alabamą 
jau trečią dieną besitęsiančią 
uraganinę liūtį, kuri Georgija 
telietė savo “uodegos galu”, ir 
tačiau paliko vandens pilnus kal
nų tarpeklius, kai lietui iš vir
šaus pilant lyg visos dangaus 
užtvankos būtų atkeltos, mūsų 
i Nojaus Arką panašus laiką
sis Skalikas (Greyhound), savo 
gūžyje nešdamas 48 keleivius, 
kalnų tarpekliais vingiuotais 
keliais iki stebulių plaukė srau
niomis, galvatrūkščiais į pakal-

Judėti, eiti, važiuoti, plauk
ti, skristi yra vienas žmogaus 
prigimties akstinu, kurs buvo 
pradėtas slopinti žemdirbystės 
ir sėslumo amžiui parėjus ir pa
galiau žmogų beveik visiškai 
prikaustė prie vietos industrinei 
epochai stojus. Užtat koks en
tuziazmas apima žmogų, kaip 
darbinį mulą nuo saito, atosto
goms nuo pareigų pasiliuosavus.

Nebuvęs negalėčiau pasakyti, 
kokie apima jausmai į mėnulį 
skrendant ir kiek griaudžių karš
tų ašarų pasilietų, jei būtų įma
noma dar kartą gimtąją žemę 'nes burbuliuojančio vandens upė- 
pabučiuoti...

Nors savo tėvynės pakaitalo 
visoje žemėje negalima rasti — 
o gal būt, kad ir visas tas neri
mas būnant vietoje yra pasąmo
ninis prarasto gimtojo rojaus il
gesys, bet gi į mėnulį bastytis, 
pasirodo, nebūta jokio reikalo 
tupint tokias neapsakomos apim
ties ir atšiaurumo dykumas, ko
kios apima ko ne visus Jungti
nių Amerikos Valstybių pietva
karius.

Plaukimas kalnų tarpekliais
Apleidus Chicagą kovo vidu

ryje, oras pasiliko pusiausvyro
je tarp žiemos ir pavasario; In
dianos pietų gale jau matėsi me
džių šakose padidėję pumpurai, 
o Georgijoje pavasaris skleidėsi 
visais savo požymiais — svar
biausias jų pietuose dažnas sve
čias lietus, kuri vadinti lietum

mis.
įdomiausia buvo stebėti kal

nų šonais apačion besiverčian
čias vandens sroves. Kadangi 
juo labiau į pietus, juo spalvin
gesnė yra žemė, o ĮGeorgijos 
kalnuose akmenys rudom, juo
dom, baltom, pilkom, žaliom, o 
ypatingai raudonom spalvom da
žyti, tad ir šlaitais triukšmingas 
greičio lenktynes einantieji van-1 
denkričiai, kaskados, verpetai, 
uruliai ir upeliai kiekvienas bu
vo nudažę tokiomis spalvomis, 
per kokį gruntą žemėn krito. Bet 
įdomiausia, kad tų kruvinai rau
donų, rudų, geltonų, juodų sro
vių tarpe vienur ir kitur iš aukš
tybių krito kristalo švarumo, si
dabro taurumo upeliai visiškai 
nesusikontaminavę perbėgamo 
šlaito rūdomis.

Juo arčiau Floridos, juo labiau 
pavasaris skleidėsi su vis dau- 

ar net liūtimi būtų nuvertinimas1 giau sužaliavusių krūmų ir žy- 
Tokį subtropikinio lietaus krikš- dinčių gėlių. Pagaliau pradėjo 
tą gavome, kai iš Nashville, Ten- įsimaišyti “ispaniškomis barz- 
nessee, pasukę per čatanugą domis (ispanų samanomis) apžė

CHICAGOS LIETUVIU OPERA
BIZET 4 V. OPERĄ

“CARMEN”
SPEKTAKLIAI: Balandžio 28 d., 8 vai. vak. 

Balandžio 29 d., 3 vai. popiet, 
Gegužės 5 d., 8 vai. vak., 
Gegužės 6 d., 3 vai. popiet. 
MARIA HIGH AUDITORIUM 
67 ir California Avenue.

BILIETAI GAUNAMI:
MARGINIUOSE — 2511 W. 69th St., 

CHICAGO, ILLINOIS 60629. Tel. PR 8-4585.
Diriguoja ALEKSANDRAS KUčICNAS.
Dekoratorius ADOLFAS VALEŠKA.

DAINUOJA: SOLISTAI —

GINA ČAPKAUSKIENŪ.
MARGARITA MOMKIENĖ,
KRISTINA MILERICTE-LINDQUIST
NERIJA LINKEVIČIŪTE,
STEPONAS WICIK,
ALGIRDAS BRAZIS,

CHICAGOS LIETUVIŲ OPEROS CHORAS,
KRISTIJONO DONELAIČIO MOKYKLOS VAIKŲ CHORAS.

VISI LIETUVIAI KVIEČIAMI MCSŲ 
OPEROS SPEKTAKLIUOSE DALYVAUTI

LIUDAS STUKAS, 
VALENTINAS LIORENTAS, 
VYTAS NAKAS, 
JULIUS SAVRIMAS, 
MARIUS PRAPUOLENIS, 
VACLOVAS MOMKUS, 
BERNARDAS PRAPUOLENIS,

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS 
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

lę medžiai — nelaimingi miMu, 
kūtvėlos. Tai ir Florida.

Po keletą dienų pavasaryje 
ir vasaroje

dėlto kaip toks yra labai nepas
tovus, kur šaltoji Kanados kli
mato ranka kartkartėmis pasie
kia ir šalnoms jautresnių gėlių 
žiedus ir vaismedžių pumpurus 
pakandžioja anksčiau negu va
balai suspėja. Kaip pavasarį, 
suprantama, švento Petro mies
to paplūdimiuose maudytis ne 
sezonas, nors vanduo Meksikos 
įlankoje šiltesnis negu Michi
gan© ežere pačiame vasarvidyje.

Pilna ir amžina vasara yra 
Miami, ir čiabuviai jau prisipa
žįsta, kad per vasaros mėnesius 
nuo saulės tenka gintis užsida
rius kambariuose oro vėsintu
vais. Bet šilumos temomis te
gul pasisako tie, kurie jaučiasi 
ten aklimatizavęsis. Nuo šalčio 
gali patogiai gintis šiltais dra
bužiais, o nuo karščio apsisau
goti drabužiai dar neišrasti, ne
bent apsivilkus astronautų kos
tiumais.

Bent kartą padarytina kelio
nė pietiniu JAV-bių pakraščiu 
nuo Miami iki San Francisco. 
Greyhoundu šis tarpas prava
žiuoti trunka apie 4 paras, bet 
šiame trakte galima sutikti fau
nos, floros, klimato ir įvairiau
sių gamtos permainų bei atmai
nų daugiau negu bet kuria kita 
tokia distancija važiuojant.

Per Mississippi potvynius
Nepamirštini įspūdžiai per

važiuojant Mississippi upės del-

i tą pj.e 1 lew Orleans. Tą upę ga- — 
įima akimis apimti prie Minnea- ( 

į oolio ir St. heuis, bet prie New i 
; Orleans ji nebėra upė, o neap- 
1 matoma jūra, kryžkreižėmis iš-1 

Iš Jacksonvillės iki Petrapi- j vedžiota mylių mylių ilgumo til-.
lio (Sant Peterburg) pavasaris i tais. Pasitaikė didžiulis, per 50' 
jau nebėra sezonas, o yra vir- metų nebebuvęs potvynis, van- j 
tęs nuolatiniu1 metų laiku, ir i denims visu upės ilgumu pakilus 

nėr 20 pėdų virš normos. Paga
liau šį ant vandenų miestą til
tais pravažiavus, dar mylių my
lios laukų ir kultyvuotų vietų 
buvo po vandeniu. Per šią šla
pią vietą pralįsti pavyko tokiu 
tarpu kai po vienos liūties ki
ta liūtis dar nebuvo spėjusi pra
sidėti.

Esi kaip mėnulyje buvęs
Kam reikėjo į mėnulį skristi ir 

virš 25 bilijonų dolerių išmesti, 
kuomet Amerika savo pačios ri
bose turi didžiausią pasirinkimą 
klaikiausių savo vaizdų žiauru
mu mėnulio landšaftų, nuo pat 
planetos kamuolio atvėsimo jo
kios gyvybės neturėjusių. Te
xas platybės, Naujoji Meksika, 
Arizona ir Kalifornija kalnų 
grandinės rytų pusėje, iki pat 
San Bernandino slėniui praside
dant, yra melancholiškas vaiz
das, kur smėlio ir žvyro, per am
žių amžius oro atmainų sutru
pinto kalnų grumsto laukuose, 
kaip Afrikos Saharoje, kur tik 
tik pradėtos mažytės oazės — 
kur vanduo pasiekiamas ar at
vedamas ir žaliuojantys daržai, 
pasėlių laukeliai ir medelynai 
gražiai betarpstą. šiaip per 
šimtus mylių jokiai gyvybei są
lygų nematyti. Amerikos piet
vakarių kalnai labiausiai nesko
ningi, be jokio estetinio kalnų 
vaizdo, atrodo ne iš žemės gel
mių dievo Vulkano iškelti, o ki
to tokio milžino iš viršaus sau
jomis eilėmis supilti kauburiai 
ant kauburių. Viena bendra sa
vybe jie visi pasižymi, tai savo 
mėnulišku nuogumu, kur ne tik 
joks medelis, bet net šapelis ne
auga. čia įsitikini ką reiškia 
vanduo žemės gyvybei — tie pa
tys kalnai Pacifiko pakraščiu 
iš okeano pusės vešliai žaliais 
kilimais apkloti, kur debesys ir 
lietus juos dažnai padrėkina.

Giliausią įspūdį padaro iš pa
vasario ir vasaros staiga atsidū
rus žiemos snieguose! Nors San 
Francisco ir San Jose yra už 
Los Angeles vėsesni ir jaukūs 
pastoraliniai vaizdai tęsiasi iki 
pat Kalifornijos sostinės Sacra
mento, bet pervažiavus tą sosti
nės miestelį, kelias pradeda kil
ti aukštyn ir Reno jau yra bal
tu sniego patalu apklota, o visa 
Nevada, Utah ir Wyoming iki 
pat tos skurdžios valstijos “sos
tinės” Cheyenne yra vientisinė 
gili žiema, su vietomis sniego 
klodu, kaip iš pusnynų galima 
spėti, siekiančiu vidutinio žmo
gaus augumo. Pervažiuoti per 
tą “žiemą”, plentui ypač Wyo
ming© iškylant iki 6, 8,10 ir net 
12 tūkstančių pėdų aukščiau 
jūros paviršiaus, yra “vienas 
malonumas” kai autobusas šil
domas. Vaizdus nupasakoti im
tų daug laiko, bet ir nebūtina, 
nes kas nori — gali pats nusi
pirkti “Ameripass” už $149.50 
ir iki gegužės 31 dienos kasdien 
po visą Ameriką kryžkreižėmis 
važinėtis ir nuostabiu Dievo pa
sauliu gėrėtis.

Pasiekus Nebraską, Missouri 
ir lovą, pagaliau minoj ų — ir 
vėl žiema — Chicagoje. J. Pr.

(b. d.)

KANDIDATAI
JAV LB Vakarų apygardos 

rinkimų komisijos vardu ma
loniai prašau įdėti į Jūsų reda
guojamą dienraštį šią infor
maciją:

JAV LB Vakarų Apygardos 
rinkimų komisija praneša, kad 
gegužės 19 ir 20 d. JAV LB 
rinkimams yra pasiūlyti šie 
kandidatai: Liudas Balvočius, 
dr. Zigmas Brinkis, Uogintas 
Kubilius, Antanas Mažeika, Eu
genijus Vilkas ir dr. Jonas 
Žmuidzinas — į VII tarybą; 
Bronius Budriūnas, Vytautas 
Čekanauskas, Vladas Pažiūra, 
Antanas Skirias ir Jonas Žukas 
— į PLB IV seimo atstovus. 
Balsuoti bus galima už 2 kand. 
į tarybą ir už 2 į seimą.

Balsavimai vyks apylinkėse. 
Apylinkės ribose gyveną lietu
viai balsuoja savo apylinkėje,

/

Venerinių rekordas
JAV-bių federalinės įstaigos 

sveikatos reikalams duomenys 
rodo, kad venerinių ligų pliti
mas praeitais metis buvo di
džiausias nuo pat 1919 metų. 
Pernai vien gonorėja užregis
truota 718,401 apsirgimų, o si
filiu 24,000 apsirgimų. Tai ro
do apsirgimų padidėjimą 15% 
nuo 1919 metų ir 3 nuošimčiais 
nuo užpernai metų. Ekspertų 
nuomone, tikras šiomis ligomis 
apsikrėtusių skaičius yra ma
žiausiai pusketvirto karto di
desnis.

i Pavergtoje Lietuvoje
FOTO REPORTAŽAS

Lietuvio ūkis gražiai klestėjo ir daug prisidėjo prie ekono'ninio nepriklausomos Lietuvos stiprumoj Okupantas vi
sus ūkius atėmė iš lietuviu. Šis ūkis dabar priklauso okupantui. Trobos griūva, taisyti niekas negali, nes okupan
tas neduoda medžiagą. Paveiksle matomos javy rikės yra ūkio darbininko 50 ary plotelio derlius. Valdiškoji žemė 
prastai išdirbama ir apsodinama, dėl to rusai negali kraš e užsiauginti pakankamai duonos kariams, policijai ir gy
ventojams išmaitinti. Bet tie 50 arp ploteliai, kaip oazės dykumoje, žalios, derlingos ir našios. Iš 50 ary lietuviai 
dar turi duoti rusams javy, pieno, kiaušiniu ir mėsos. Ši nuotrauka padaryta praeitu metu rugpjūčio mėnesį.

o gyveną vietovėse, kur nėra i W. Highland Ave. Phoenix, 
Ariz. 85C31; Santa Monica: A. 
Maskoliūnas 918 11 th St., San
ta Monica, Calif. 90403; Los 
Angeles: J. Motiejūnas 555 No. 
Beachwood Dr., Los Angeles, 
Cal. 90001

Su pagarba 
Aleksandras Šimkus, 

K-jos pirmininkas

L. BENDRUOMENĖS
VAKARŲ APYGARDOS ĮLB apylinkės - savo pasirink

toje apylinkėje. Balsuoti gali
ma asmeniškai ar laiškais. No
rintieji balsuoti laiškais turi 
iki gegužės 10 d. paprašyti apy
linkės komisiją balsavimo la
pelių.

Vakarų apygardoje veikia 5 
apylinkių rinkimų komisijos. 
Jų pirmininkų adresai yra šie: 
Portland’o apyl.: A. Gardis, 
7034 N. E. Flenders St., Port
land, Ore. 97213; San Francis
co: A. Pranys, 1925 Limetree 
Lane, Mountain View, Cal. 
94040; Phoenix: E. Josen 5526

help you:
HEART FUND^F 

help your HEART

Mes švenčiame 50 m. sukakti 
Mokame iki 6% Dividendus ir

Universal
SAVINGS

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.

dar duodame dovanų

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

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

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

Tel. 421-3070

UNIVERSAL

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

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.

Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Nutarimai geri, bet aruodai tušti
; Rusų karo jėgoms okupavus Lietuvą ir Paleckiui at

sistojus valstybės priešakiu, visa okupuotoje Lietuvoje

nių valdžia” neatims žemės iš Lietuvos ūkininkų. Ne 
vien tik Gedvilą, bet ir žemės ūkio ministras Matas Mic-

dama žemė, bet iš ūkininkų ji nebus atimama.
Kai “darbo žmonių valdžia” vis dėlto gavo įsakymą 

nusavinti visą Lietuvos ūkininkų žemę ir patarta ūkinin
kams eiti į kolektyvinius ūkius, tai visi tos valdžios at
stovai buvo apstulbę. Jie žinojo, kad tas nutarimas val
džios žmones daro didžiausiais melagiais, o patį didžiau
sią ir svarbiausią Lietuvos gyventojų sluoksnį — Lietuvos 
ūkininkus — padaro komunistų partijos priešais. Prieš 
žemės nusavinimą buvo ne tiktai pats Paleckis, bet Mic
kus, Vazalinskas ir kiti įtakingesni partijos nariai. 
Jiems atrodė, kad žemės nusavinimas nebus naudingas 
kraštui, gamyba sumažės, bus mažiau duonos ir mėsos. 
Bet Paleckiai ir Mįckai nieko negalėjo padaryti. Jie net 
savo nuomonės negalėjo pareikšti. Paleckis tik užsienin 
išvažiavęs papasakojo, kaip jis buvęs priešingas žemės 
atėmimui, bet Mickus ir to padaryti nepajėgė. Visa tuo
metinė “darbo žmonių” valdžia nusavino žemę ir kvietė

Dabar tuo reikalu komunistų partijos organas šitaip 
rašo:

“Praėję du su puse dešimtmečio ryškiai patvir
tino, koks teisingas ir ..nuoseklus buvo partijos kur
sas,. vedęs valstietį į naują gyvenimą. Socialistinio

matai stiprūs. Bet didžiausia mūsų kaimo puošmena 
— jo žmones. Daugelio jų krūtines puošia aukšti vy-

meistriškumą, už meilę žemei ir savo profesijai, 
energiją ir iniciatyvą, pastangas turtinti mūsų Tė
vynės aruodus". (Tiesa, 1973 m. bal. 6 d., 1 psl.).
šiandien okupantas ir okupantui dirbantieji lietu

viai komunistai skelbia, kad prieš 25 metus užimtas 
partijos kursas buvęs geras ir teisingas, bet jie taip pat 
pripažįsta, kad Lietuvos aruodai tušti. Komunistai se- 
gioja įvairiausius kaspinus ir medalius kolchozų vergams, 
bet tas reikalo nepagerina. Buvusių ūkininkų krūtinė 
raudonuoja kaspinai^, bet aruodai kaip buvo tušti, taip 
ir pasilieka. Prie krūtinės prisegta blekutė kolchzininktj 
neveikia. Panašiais “apdovanojimais” komunistai tik-

VINCAS ŽEMAITIS

LIETUVIŲ TAUTOS 
PRAEITIES PRAMATĖ  JAS

'Iš Baltijos to kelio svarbioji arterija iš 
Eistovijos uosto, vėliau vadinamo Gau
dančiu — Gedoniu. galop pavadintu Dan
cigu (Gdansku), ėjo iš Vandulos upės žio
čių, vėliau pavadintos Veisles (t y. V- 
eitlos, v - ėjimo kelias), jos įtakų Bugu 
(Dievo Upionio upe) iki Toleičio preky
vietės (vėliau vadinamos Draugučioniais - 
Dmhičinn). Iš kur vėl upeliais ir sausuma 
tekdavo persikelti į Perėjos L’petę (Pripe
tę} ir ja į N Leprą (anksčiau v a d. Borysthe- 
ne* — Varei* teinio).

Apie SČM) melu# Bicaulijos imperMto- 
rifs (bari lieju*) Konstantina* Porfiroge- 
nefas parašė Ufą veikalą “Apie Imperi
joj valdymo ineaą" ir čia jis duoda sensa
cingų žinių apie mūsų Gintaro kelio anuo
metinį eismą. Knygos autorius č. Gedgau
das pateikia to jo veikalo pažodinį verti
mi* iš kurto matosi, kad rasų tauta, kuri 
valdė eismo kelią Dniepru ir Pripete buvo 
ne slavai, bet lietuvių gentis. Tai ryškiai 
parodo visa eilė rasų kalba baziliejaus duo
tų vietovardžių, kurie visai skirtingi nuo 
slavų tų pat vietų pavadinimų. Nors jie, 
kaip graiko, iškreiptai užrašyti, bet leng
vai išvedami iš lietuvių kalbos.

ROMAS KALANTA
(1953 m. kovo mėn. —1972. 5.14)

“AŠ mirštu dėl Lietuvos laisvės”
Kai 1972 m. gegužės 14 die-ikė: “Aš mirštu dėl Lietuvos 

nos vidudienyje Kauno miesto laisvės”.
sode liepsnose skęstantį Romų Taigi, Romas, apsipildamas 
Kalantą gailestingas praeivis'benzinu ir padegdamas save, | 
bandė gelbėti nuo neišvengia- turėjo visai aiškų tikslą : žūti Į 
mos mirties, jis gynėsi ir šau- ugnyje, kad atkreiptų pasaulio j

tei patys save apgaudinėja. Buvusio Lietuvos ūkininko 
jie nepajėgia apgauti.

Lietuvos ūkininkas žino, kad okupantui reikalinga 
Lietuvos laukų duona, Lietuvos pievų pašaras. Jis taip 
pat supranta, kad okupantui reikalinga lietuvio energija 
ir prakaitas. Okupantas atėmė iš lietuvių žemę, bet jis 
pasakoja, kad dabar žemė bus visų. Okupantas buvusius 
Ūkininkus vertė dirbti rusams, bet okupantas tvirtino, 
kad dabar Lietuvos ūkininkai “dirba sau”. Okupantas 
vežė Rusijon Lietuvoje augintus kviečius ir rugius, bet 
jis tvirtino, kad javai “parduodami” didžiajai tėvynei. 
Okupantas iš lietuvio užaugintus javus prievarta atima, 
bet tvirtina, kad jis “perka”.

Vakar minėjome, kad Maniušis, “tarybinės” Lietu
vos premjeras, priminė suvažiavusiems žemės ūkio “dar
buotojams”, kaip broliškos respublikos padėjo atsiliku
siai Lietuvai pakelti žemės ūkį ir tapti “industrine” vals
tybe. Bet Maniušis buvo nepatenkintas. Jis reikalavo, 
kad lietuviai daugiau gamintų javų ir pašarų. Jis nori, 
kad lietuviai iš hektaro gautų 30 centnerių javų, kad pa
didintų kiaulienos gamybą 21%, pieno — 12%, kiaušinių 
— 16% ir panašiai. Jis nekalbėjo apie didesnį atlygini
mą, jeigu neskaityti didesnio kiekio Lietuvon siunčiamų 
apdovanojimo blekučių.

Nežiūrint į visas sovietų valdžios ir komunistų par
tijos vadų pastangas, žemės ūkio ir kitų gaminių paruo- 
ruošimas Rusijoje eina nepaprastai lėtai. Pastabus laik
raštininkas Robert Kratley, atidžiai sekąs ekonominį So
vietų Sąjungos gyvenimą, apie rusų žemės ūkį šitaip 
rašo:

ROMAS KALANTA

OKUPANTO PATAIKŪNŲ BALSAS
bet šiąurės Vietnamo komunis
tai užpuolė pietiečius. Ne čia 

i, tai gyvenantieji turėtu protestuo-

“Žemės ūkis yra pati silpniausioji sovietų ūkio 
šaka, kurioje nuolat kaltinama menka gamyba ir 
bloga tvarka. 33% visos rusų darbo jėgos tebedirba 
žemės ūkyje, tuo tarpu Amerikos ūkyje dirba tik 5% 
krašto darbo jėgos. Vienas sovietų žemės ūkio dar
bininkas maitina tiktai septynis žmones, tuo tarpu 
Amerikos žemės ūkio darbininkas maitina 46. Ru
sų problemos labai dažnai kyla dėl blogos organiza
cijos ir blogos administracijos. Praeitais metais 
centrelines įstaigos įsakė daugeliui kolektyvinių ūkių 
sėti ir piauti javus pagal nustatytą laiką, nekrei
piant dėmesio į orą ir javus. Tai padarė didelių nuos
tolių. Apie 20% derliaus dingsta dėl blogo sandėlia
vimo, puvimo ir kitų išvengiamų priežasčių” (The 
Wall Street Journal, 1973 m. bah 10 d. 40 psL)
Jeigu prieš 25 metus padarytų klaidų komunistai jų 

nesirengia taisyti, tai nėra jokios vilties, kad ir šiais me
tais reikalai bus geresni. Be blogos administracijos ir ne
tinkamos tvarkos, visą laiką reikia turėti galvoje įvai
riausias kombinacijas ir vagiliavimus. Iš sandėlių vagia 
ne tik sandėlių sargai ir viršininkai, bet į kombinacijas 
įsitraukia patys aukščiausi partijos pareigūnai. Kiek
vienas yra įsitikinęs, kad be kombinacijos negalima gy
venti Daugelis šiandien stoja į partiją, kad galėtų leng
viau pakombinuoti. Nutarimai gali būti skaitomi geri, 
bet kol krašte bus daromos kombinacijos, tai aruodai bus 
tušti.

Pprfirogenetas rašo: “Skobniai (skap
tuotos iš vieno milžiniško rąsto valtys, ku
riose tilpdavo 40 žmonių), atvykstantieji 
iŠ išorės Rasos eina iš Nemagardo (Gardi- ■ 
no), kuriame gyveno Sphedoslabus (šven- 
tasaulavis “Sviatoslav” rusų kunigo In- 
gaurio sūnus, o taip pat iš Miliniško tvir
tovės (S) maleniškės tvirtovė), Telluco 
(Tol-eičio), Černigogo (Černigovo) ir Bu- 
čegardo (Vanduolių kunigaikštija su sosti
ne Bauddžiagardu vėlesniu Bugdošč).

Visi jie nusileidžia Dniepro upe ir ren
kasi prie Kievo tvirtovės, kuri taipogi va
dinama Sambatas (Sambutis, samburys). 
Jų (rasų) duoklininkai slavai, praminti 
krivitėnais ir lenzaninais (lenkais) ir kiti 
slavai, kerta savo skobnius kalnuose žie
mos metu ir, juos paruošę, atsidarius lai
kui kai ištirpsta ledas, įveda juos į arti- 
i niauriu* ežeru*... ” (122 — 123 psl.).

Toliau Porfirogenatas aprašinėja, kaip 
jie atvyksta upėmis į Kijevą ir, susitvarkę, 
perkeliauja labai pavojingas 8 Dniepro 
pareigas (Dniepro vskie porogi). Apie tai 
Č. Gedgaudas rašo: “Mūsų didvyriškų ke
liautojų žygdarbis pakartojamas kiekvie
ną pavasarį, padarė tokio įspūdžio graikų 
valdovui, kad jis pašventė jų kelionės 
stuulkiaiu aprašymui ištisą savo knygos 
skyrių. Tačiau Heraklo masto fizinės jė
gos ir ištvermės įrodymas blėsta prieš 
svarbesnį mūsų bočių pasiekimą. Jie įam
žino Gintaro kelio eismą lietuviškais var
dais.

dėmesį į Lietuvos pavergimą. 
Jo didžioji gyvybės auka nebu
vo veltui: jo pavyzdžiu bandė 
pasekti kiti, o tūkstančiai jau
nuolių išdrįso išeiti į gatves ir 
viešai sušukti: “Laisvės Lietu
vai”, gi žinios apie šiuos Kau
no įvykius plačiai nuskambėjo 
per visą pasaulį ir visiems pri
minė tebesitęsiančią sovietinę 
Lietuvos okupaciją.

Romas Kalanta, gimęs 1953 
m., gyveno su tėvais Kaune Vi- 
liampolėje, dienomis dirbo, va
karais lankė vidurinės mokyk
los vienuoliktąją klasę. Nors 
ir priklausė komjaunimui, bet 
mokykloje nevengė pasiginčy
ti su mokytojais Lietuvos isto
rijos, marksizmo ir ateizmo 
klausimais. Mėgo vargonų mu
ziką, lankydavosi katedroje, 
piešdavo kryžius ir koplytstul
pius. Savo didžiajam žygiui 
Romas rengėsi sąmoningai.

Kai tik Romas , Kalanta iš 
miesto sodo buvo nuvežtas į 
ligdninę, kur po 12 valandų mi
rė, nerimas apėmė Kauną. Bū
riai kauniečių rinkosi į miesto 
sodą, nešė gėles į Romo susi
deginimo vietą. Minios lankė 
jo karstą Panerių gatvėje. Vi- 
liampolėje, kur jis buvo pa
šarvotas jo tėvų namuose.

Gegužės 18 d. milicija karstą 
su palaikais slapta 
landom 
skelbta,
Ramainių kapinėse, 
jo, kad laike laidotuvių neį
vyktų demonstracijų. Tačiau 
tai įtampą dar padidino. Mi
nios žmonių žygiavo iš Viliam- 
polės, kur buvo susirinkę lai
dotuvėms, ir iš kitur, į miesto 
sodą, čia keletas jaunuolių
miniai kalbėjo apie Kalantos išsiskleidė masinių demostra- 
mirties prasmę ir Lietuvos lais
vę. Eisenose ir sodelyje skam
bėjo šūkiai: “Romas žuvo dėl 
Lietuvos laisvės”, “Laisvės 
Lietuvai” ir kiti. Milicija ne
pajėgė minios išsklaidyti, nors 
naudojo jėgą.

Demonstracijos užsitęsė iki 
vėlyvos nakties. Yra žinių, kad 
miniai susirinkus ties Įgulės 
bažnyčia, jos bokšte buvo iš
kelta Lietuvos trispalvė, o gat-

anksciau, 
išvežė ir

dviem va- 
nei buvo 
palaidojo 
nes bijo-

Daug kąs iš okupuotos Lie
tuvos gauna laikraštuką “Gim
tasis kmšlss”. Jo turinys, 

Į nepaprasta# džiaugsmas mas- 
I koltų okupacija, niekinimas 
laisvojo pasaulio, ypač JAV, Taip pat jūs turėtumėt žinoti, 
nuolatinis keiksnojimas nuo kad dėl tariamųjų “demokra- 
rusų teroro pabėgusių lietuvių tinių taikos judėjimų 
ir jų veiktos. Skaitant taip irimo kėlimo, čia aktyviai veikia 
jauti, kaip to laikraštuko gau-"’:"“,ri — 
si redakcija trypia kazačioką 
aplink vyresnįjį brolį rusą.

Viename to laikraštuko nu
meryje (1972. V. 18) ilgame 
straipsnyje “Kur nuves šitas 
kelias?”, pasirašytame 
dviejų autorių — Antano Ke- 
raičio ir Liūdo Lileikio, išba
rami lietuviški , jų vadinami 
emigracijos liberalai , kam jie 
rusui per mažai vizgino uode
gą, ir koja kojon nežengia pa
gal okupanto barabano taktą. 

Ten dar verkšlenama, kad 
“nei netmenininkai, nei visi 
kiti liberalinio jaunimo vado
vai nedalyvauja antikariniuose 
sąjūdžiuose, neprotestuoja prieš 
amerikiečių kariaunos nusi
kaltimus Vietname”... “Kokie 
gi jie demokratai, jeigu niekad 
nepakėlė balso prieš karo me
to nusikaltėlius, atsidūrusius 
JAV, jeigu neprotestuoja prieš 
fašizmo pavojų”

Reikia pripažinti, kad visgi 
tie vyrąį miklūs. Jie kaip ak
robatai prasmunka pro tikruo
sius faktus. Jie juk turėtų ži
noti, kad ne pietų Vietnaas,

ti, bet jūs prieš užpuolėjus ir 
tų nusikaltėlių rėmėjus rusus.

triukš-

visokį valkatos kurstomi ko
munistinių rusų. Jie iš to ir 
gyvena. Padorių krašto pilie
čių tų nešvarių kermošių kurs
tytojų tarpe nerasite. Ir jum 
turėtų būti aišku, kad tas gali 

net būti tik pilnoje laisvėje ir pil
noje demokratijoje. Be abejo 
jūs žinote kas atsitiko Vengri- 
jpje, Čekoslovakijoje, Lenki
joje ir Rytų Vokietijoje, kada 
ten tik laisvesnio gyvenimo še
šėlis šmėkštelėjo... Žinote, 
kad Kalantai šaukiant laisvės 
ir tragiškai žuvus, net gruzi
nai buvo atskraidyti daužyti 
demonstruojantį lietuvišką jau
nimą. Norisi paklausti, ar jūs 
dėl to žvėriško elgesio protes
tavote? Ar protestuojate prieš 
dar ir dabar Sibiro vergijoje 
tūkstančių lietuvių laikymą? 
Ar protestavote prieš žudymus, 
kuriuos rusai atliko Lietuvą 
okupavę, karui prasidėjus ir 
jam pasibaigus? Ar protestuo
jate prieš rusų masinį grūdi- 
mą į okupuotą Lietuvą, kraš
to surusinimo tikslu?

O dėl karo meto “nusikaltė
lių”, atsidūrusių JAV, galėtu
mėt būti ramūs. Juk rusams 
visi yra nusikaltėliai, kurie pa
bėgo nuo jų teroro. Ypač tie, 
kurie prasižioja prieš jų nusi-

vėj nuskambėjo tautos himnas. 
Sekančią, gegužės 19 d., vėl 
gatves užpildė tūkstantinė 
jaunimo minia. Buvo atvyku- kaitimus. Juk ir antrasis pa- 
sių iš Latvijos, Estijos ir kitur J saulinis karas prasidėjo dviem 
Ir tik atvykus gausiems kariuo
menės daliniams, demonstra
cijos buvo užslopintos.

Gatvėse ėjo didelės mušty
nės su milicija ir kariuomene. 
Buvo suimtą per 200 demons
trantų, buvo daug sunkiai su
žeistų. 1972 m. rugsėjo 25 — 
spalio 3 d. septynis suimtuo
sius jaunuolius (17 — 25 m.) 
demonstrantus Vilniaus teis
mas nubaudė nuo 1-riy iki 3-jų 
metų kalėjimų bausmėmis. 
Kiek vėliau, vieną nubaudė 10 m.

Pavergtos lietuvių tautos 
laisvės troškimas prasiveržė 
tragiška, bet heroiška, Romo 
Kalantos gyvybės auka ir po to

apie pas 
Jūs labai 
įsiviešpa-

Sudarykime Dniepro pereigių vardų ly
ginamąją lentelę:
MŪSŲ KALBA “RASŲ SLAVŲ-’ UKRAINŲ
Eisupis 
Uolvaržys 
Gilandris 
Eivarys 
Varu varys 
Liejantis 
Eistrivonis 
Kraštinis

Essupi 
Ulborsi 
Gelandri
Aefors 
Baruforos 
Leanti 
Struvun
Krarisk

Ne' spi Chodaekij 
Ostroniprakh Surskij 
■Triukšmingas) Zvonecki j 
Neasit Nenasytec
Vulniprakh
Verutei
Naprezi
Krarisk

Volnygs 
Budilo 
Zaporoše 
Krainij

štai astuoni Dniepro pereigių vardai, 
astuoni didingi mūsų praeities paminklai, 
kurių garsas nuskambėto ligi Bizantijos, 
bet nepasiekė tų drąsuolių keliautojų šių 
dieną palikuonių...

Prieš pradedant lentelės nagrinėjimą 
kalbotyros mokslo pagalba, pabrėžkūne 
dar kartą mūsų jau iškeltą nepaprastos 
svarbos faktą: graikas įsakmiai ir pakar
totinai paliudija, jog rasai ir slavai tai dvi 
visai atskiros tautos, kurių net kalbos vi
sai sk^tiagos. ir tam įrodyti jis pateikia 
tų dviejų kalbų palyginimus... Jų gi pa
stovus tarpusavis santykis buvo tasai, jog 
slavai buvo priversti mokėti duoklę ra
šams*. (127 psl.).

“Slavų kalboje krioklių bendrinis var
das “porog”. graiko rašomas “prakh”, ku
ris dabar reiškia “sleoks^”, yra gana vėlo
kas, atsiradęs jau po Varantonių Rikto ka
tastrofos 376 metais, kada slavų ostro-go- 
tų .paklususių mongolams įlaka užliejo 
Gintaro kelio pietinę dalį. Prieš tai mūsų 
arba “rasų” kalba vadinami pareigiais

nusikaltėliam, rusam ir naciam 
krauju susicemen tavus. Žino
te, kad vienus pakorė Niuren- 
berge% o kiti išliko tik dėl va
kariečių naivumo.

Nesapnuokite ir 
mus fašizmo pavojų, 
norėtumėt, kad čia
tautų raudonasis fašizmas, ku
ris terioja ir mūs tėvynę Lietu
vą. Nejuokinkit pasaulio ir su 
rusų įvesta sovietijoje demo
kratija. Kad nereikėtų ieškoti 
nusikaltėlių ten, kur jų nėra, 
tai jums patartina pasidairyti 
po rusų užgožtų pasaulio dalį. 
Ten jų rasite, kad net jums 
akys apraibs.

Žinome, kad pataikūnais pa
vergėjams esate ne jūs vieni.

Buvo 
1831, 1863, 1905 sukilimų me
tais ir knygnešių laikais. Bu
vo pirmosios rusų komunistų 
okupacijos metais, per vokie

daly-

hero-
Pilė-

cijų forma. Okupantų pastan
gos suniekinti Kalantą ir pat- Jų buvo visais laikais, 
tiotinių demonstracijų 
vius, nieko neįtikino.

Bomas Kalanta, savo 
išku žygiu atsistojo greta
nų gynėjų, pirmųjų savanorių čių okupaciją, yra ir dabar, 
ir nepamirštamų partizanų. 
Jo vardas liks Lietuvos istorijoj 
visiems laikams, kaip aukš
čiausio pasiaukojimo tėvynei 
skaidrus pavyzdys. (E)

(perėjimais)... Kaip pervalka, pabradė ir 
svarbiausia Pareigėlė (Pregel). Prūsuose, 
kuri, Daukanto liudijimu, buvo didžiuoju 
vieškelio ryšiu iš Nemuno į Vyslos žemu
pius ...” Slavų “porog” Lai vėlesnė ne
mokšų daryba — sąskambis... Varna tai 
ne paukštis, o varymo vieta; Koelnas tai 
ne kelnės, o kėlinys per upę”... (127 psl.).

Antroji Gintaro kelio šaka ėjo iš Kur
šių marių Nemunu (seniau yąd. Kuronių) 
pro Gardiną į Mainiškę (dabartinį Minską, 
santakoje Suveisiočio (dab. Savistoties) ir 
upelio Mainikės (dab. Menkės). Mainiškė- 
je buvo prekių sandėliai ir čia į skobnių# 
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petę ir Dnieprą. Atšaka šio kelio iš Etsma- 
rės ėjo upe Pereigėle pro Tvankstę (vėliau 
Karaliaučių) — upeliais Eisra (Įsra - Įsru
tis) — Eimenim per Baudvietę į Šešupę ir 
Nemuną. Sename Friedrieteo Wjlgetoio 
1735 metų Prūsų žemėlapyje šio kelto per 
eigos vietovardžiai išvardinti smulkiau; 
Pereigėlė, Eisferys, Neštovietė, Baudvie- 
čiai, Eikšiai, Šešupė. (144 psl.).

Autorius, teigiamai įvertindamas J. 
Jurgėlos veikale: “History of Lithuanian 
Nation”, p. 14. “Eisčių tauta XIII — XIV 
amžiuje” žemėlapį, kurį savo veikale tal
pina 142 psl.. čia pat pastebi; “Vienintelė 
šio žemėlapio silpna pusė, tai nevykę vie
tovardžių atlietuvinimai, ypač ta nelemta 
“Twankste”, grynai iš piršto išlaužta. Joks 
senas žemėlapis jos nepažįsta". Gaila, au
torius čia labai apsirinka, štai ką rašo
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Tautai ją padaryta didelė žala. 
Kaip anų taip ir šių laikų pa
taikūnų ir išdavikų darbai 
Lietuvos istorijoj paliks kaip 
tamsi, šlykšti dėmė. P. Vn.

Voigt, “Geschichte Preųsseus” III t: “Von 
dort aus drang nun Koening Ottokar west- 
waeters laengs dem Štrome vor (von Kur- 
kelauk — Gotte Curche geweihter Ort) bis 
einer Berganhoehe, wo der Wald Twangste 
stand (Dus bur g C7L Twangste in derneu- 
ern Mscr., Jeroschin hat Twangste, ebenso 
Lucas David B. IV, S. 12 (86psl.)... Koenigs- 
berg (1225) — die aus Dankbarkeit gegen 
den ritterlichen Koenig (Ottokar Koenig 
von Boehmen) fortan der Koenigsberg ge- 
nannt wurde... (88 psl.) Die alten Stamm- 
preussen nannten Šie noch lange nach der 
alten Benennung Twangste”. (89 psl.).

Taigi kaip matome. Tvragstės (ar 
Tvankstės?) vardas nėra gryaai iš piršto 
išlaužtas*. Vokiečių istorikas Voigt rašo, 
kad senieji prūsai ilgai dar po Karaliau
čiaus įkūrimo (1255) jį vadinę Tvankstė. 
Atrodo, kad ir mes Karaliaučių turėtume 
vadinti jo seau lietuvišku Tvankstės vardu.

(Bus dauginu)

Skaitykite ir platinkite
DienraStj
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
TEISYBE



Rara. tai. 239-4483

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA Ui MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
•449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 54444 
Priima ligonius pagal susitarimą, 

jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

DR. ANNA BALIONAS
AKIU. AUSŲ NOSIM 

ir omkklm ligoj

2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimų

Ai v m«ty k»vo 25 d ton* įvyko šiaurinės Chicago* to uty b i ų festivalis. Lietuvius minėtoie šokiy ir doing šventė
to atstovavę paveiksle matomas "Žilvitis", vadovaujamas V. Stonkienės*.

Fote Martyno Nagio
INKSTU IR ŠLAPUMO TAKU 

CHIRURGUA
Talat 4954533 

Pax Valley Medical Canter 
340 SUAAMIT ST. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

M* PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

*434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmtock 4-5849 

Razida y-Tn?
OfTSO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
«ntra<L, penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Refc QI G0873

DR. W. E1SIN - E1SINAS
akušerija ir moterų LIGOS

GINEKOLOG1NR CHIRURGIJA 
•132 So. Keozie Av*, WA 5-2670 

balandos pagal susitarimą. Jei neat-

0R. NMA KRAIKEI- 
KRIAUCEUUNAITĖ 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
4132 ša. KEDZIE AVI. 

Teisi. WA 5*2670.
Neatsiliepus — skambinti 

VI-0225.
Valandos pagal susitarimą.

■ ■■» ' I . ■ .1111111.

Ofise teL; HE 4-1818 arba RE 7-9700 metais. Deja, 
itezidangtie*: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta-

ryto tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

Atstovo Huber klaidinga informacija
Detroito Lietuvių Organiza

cijų Centro Vasario 16 minėji
me amerikiečių kalbėtojas bu
vo kongreso atstovas Robert J. 
Huber. Jis vieną savo pareiš
kimą jau buvo užrekordavęs 
Amerikos Kongreso rekorduo
se 1973 m. vasario 8 d., su ku
rio nuorašu supažindino Det
roite minėjimo dalyvius.

Kai vienas rekordo nuorašas 
pateko į mano rankas, nega
lėjau pasitikėti savo akimis. 
Teko ieškoti vertėjo, kad at
stovo Huber užrekorduotą 
kongrese kalbą išverstų lietu
viškai. O lietuviškai ji skam
ba taip:

“Vasario 16 dieną lietuvių 
kilmės amerikiečiai minės sa
vo nepriklausomybės paskel
bimo 55 metų sukaktį. Po ru
sų viešpatavimo ilgo laikotar
pio nuo 1795 iki 1915 m. nepri
klausomybė buvo paskelbta 

šis nepri- 
somas laikotarpis netruko il
gai. Rusų raudonoji armija įsi
veržė Lietuvon 1919 m., tik, 
vadovaujant maršalui Juozui 
Pilsudskiui, lenką buvo išvy
ta. 1920 m. Bolševikų vyriau
sybė, pagaliau, pasirašė tai
kos sutartį, pripažindama Lie
tuvos nepriklausomybę”. Kita

ki. Betgi ši pirmoji dalis reiš
kia kad jau 1919 m. Lietuva 
prarado paskelbtąją nepri
klausomybę. Tik Pilsudskio 
vadovaujama lenkų kariuome
nė išvijo bolševikus ir atstatė 
Lietuvos nepriklausomybę. At
seit, jūs, Amerikos lietuviai, 
turite būti dėkingi maršalui 
Pilsudskiui ir lenkų kariuo
menei. Tai skaudus, ir nedo
vanotinas mūsų savanorių kū
rėjų, partizanų ir kitų karių, 
kovojusių su bolševikais, ir 
net visos lietuvių išeivijos, įžei
dimas. Tuo labiau skaudus, kad 
žinome lenkiškas pastangas su
trukdyti Lietuvos nepriklauso
mybę, būtent:

1. Dar karui nepasibaigus, 
1918 m. spalio 8 d. lenkų komi
teto Paryžiuje pirmininkas Ro
manas Dniowskis įteikė tuo
metiniam JAV prezdentui Vii-' 
sonui memorandumą, kuria
me išdėstė būtiną reikalą Lie
tuvą besąlyginai įjungti į būsi
mą Lenkijos valstybę* nes lie
tuviai esą tik gentis, o ne tau
ta; 2. Tat pats Dmowskis, jau 
kaip lenkų delegacijos pirmi
ninkas Versalio Taikos Konfe
rencijoje, 1919 m. vasario 18 
d. įteikė panašaus turinio me
morandumus Taikos Konfe
rencijos Teritorinei Komisijai;

I

n riMli

Jausouaoa Lietuves** 
skaitytojai nekantriai laukia 
atitinkamų vielų paaiškinimo.

&
Dirba dirbtiną iirdį

Utah universiteto dirbtinų 
I organų skyriaus viršininkas Dr. 
William Hoff, kurs išrado 
dirbtinų inkstų, tikisi neuzil- 

i go ištobulinti dirbtinų širdį. Jis 
pareiškė, kad jo laboratorijo- 
je pasiektas naujas rekordas, 

i kai su dirbtina širdimi veršis 
išgyveno 18 dienų ir 20 valau-

ber nepaprašytas, kad klaidą 
atitaisytų, siūlau daryti žygius, 
kad ši mūsų tautą užgaunančio 
pareiškimo dalis kongreso re
korduose būtų reikiamai atitai
syta dabar.

Kazys Veikuti* 
1973 m. balandžio 8 d.

SVERTO RASTO PAMOKYMAI B PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DMM| BOTOfl KRKŠOOMUI

DR* FRANK PIKKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71tt St. — T.L 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
_ ketvirtad. nuo 5—7 vai. yak.

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

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

Ofisą* 2750 West 71*t St. 
Tek: 9254296

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak.

uždaryta.
Raz. tol.: WA 54099

atidavė save Tėvui ir pU-

, . « pasekėjai, ri
ties valandoje pavesti visus savo ret- 
netik tame, kad davė savo Sūnų kaip 

ioaėje jis malo

Pilname tikėjime, brangus mūaą Atp 
nai tikėdama* atidavė tave gyvastį W visą 
galybei ir meilei, tikėdamas, kad dangiškas Tėvu 
jęs savo Šventuose žodžiuot Taip ir mes, kaipo

rasite atsakymus

Chicagos bilijonieriai
Chicago Tribune surinktais 

duomenimis, 50 stambiausių 
industrinių Chicagos kompani
jų praeitais 1972 metais parda
vė gaminių už 43 bilijonus do
lerių. Iš 70 industrinių ir ne
industrinių firmų pelno nepa
darė tik keturios.

Iš minėtų 50 industrinių fir
mų daugiausia pardavė: Stan
dard Oil už $5,477,000,000; In
ternational Harvester — 83,493, 
274,000; Swift &Co. — $3^40, 
931,000; Kraft Co — $3,196, 
789,000; Beatrice Foods — 
$2,883,258,000.

Iš 15 didžiųjų Chicagos ban
kų 1972 metais daugiausia 
asetų (aktyvo, turto) turėjo: 
Continental Illinois $12,287,965, 

Politika. 000; First National $11.061,130, 
000; Harris Trust $2,932,839, 
000; Northern Trust $2£59, 
747,000; American National 
$1,305,816,000. .

Iš 5 stambiausių taupymo ir 
skolinimo bendrovių aktyvo 
pernai turėjo: Firs Federal 
$1,255,407,000; Talman Fede
ral $1,047,166,000; Bell Fede
ral 8855,214,000.

•V. KAITO TYRINĖTOJAI

KUR KANADOS 
LIETUVIAI?

Prie “Nepriklausomos Lietu
vos” bal. 4 dienos nr. 14 laidos 
pridėtas Kanados valstybės 
ministerijos daugiak u! tūri
niams reikalams išleistas ilius
truotas 4 puslapių priedas lie
tuvių kalba tokia antrašte: 
“Labai svarbų visiems kana
diečiams. Daugiakultūrė Ka
nados Vyriausybės 
Kanados vyriausybės daugia- 
kultūrinėš politikos siekiai”.

Tekste pateikiamos ištrau
kos iš Kanados vyriausybės po
litikos, “kuri yra svarbi ir ver
ta visų kanadiečių dėmesio”, 
skelbiama oficialiame įvade (iš 
paties premjero Elliott Tru
deau pareiškimo parlamentui).

Priedo 2 ir 4 puslapiuose su
rašytos įvairios etninės (tauti
nės) grupės bei jų kultūrinės 
organizacijos visose Kanados 
dešimtyje provincijų, kaip an
tai žydai, portugalai, lenkai, 
ukrainiečiai, rumunai, korėjie
čiai, italai, graikai, maltiečiai, 
indai, kroatai, kinai, latviai 
vengrai, portugalai, filipinai, 
negrai, siriečtai, libaniečiai, ru
sai ir net “duchoborai”, kai 
kurios tautybės net po kelis kar
tus (ukrainiečiai, lenkai, žy
dai, estai), bet visus 4 pusla
pius išvertus nė vienu žodžiu 
nepaminėta, kad Kanadoje bū
ta lietuvių ir jų kultūrinių or
ganizacijų bei veiklos, kaip 
suminėtos kitų tautybių...

Priedo pabaigoje yra vaisi. 
Diinisterįo daugiakui tūriams 
reikalams Stanley Haidasz 
pareiškimas, baigiamas šiuo 
sakiniu (lietuviškai):

“Aš mielai priimu patari
mus bei pasiūlymus liečiančius 
daugiakultfirę politiką ir pro
gramas. Jeigu turite pasiūly
mą, koris, jūsų manymu, bū
tų svarbas * vyriausybės daugia- 
kultūrinei veiklai puoselėti, 
malonėkite man parašyti. Ver
tinsiu it didžiai branginsiu Jū
sų nuomonės.”

Nesinori tikėti, kad šį prie
dą išleidžiant, net ir lietuvių 
kalboje išspausdinant, lietu
viai būtų sąmoningai išjungti!

4 MAŽEIKAsEVANSJ 3

EUDEIKlS
SENIAUSIA IR DĖMIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
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užrekorduoto pareiškimo dalis 3 Jau 191& balandžio 4 d.
’ Lenkijos seimas nutarė parei

kalauti iš kariuomenės vado
vybės ‘“kuogreiciausiai užimti 
Lenkijos šiaurės rytų žemes su 
Vilniumi ir prijungti jas prie 
Lenkijos respublikos”. Tai yra 
muilo burbulas, kai lenkai Su
valkų sutartį sulaužiusį Želi
govskį oficialiai vadino maišti
ninku, nes lenkų vyriausybės 
jau buvo iš anksto suplanuota 
Vilnių ir visą Lietuvą prijung
ti prie Lenkijos; 4. Dar 1919 
m. rugpjūčio pabaigoje mar
šalo Pilsudskio įsakymu buvo 
suorganizuotas peoviakų gink
luotas sukilimas Lietuvoje fr 
buvo paruoštos divizijos Lie
tuvai užimti. Sukilimas buvo 
numatytas 1919 m. iš rugpiū- 
čio 28 j 29d. naktį; 5. Kai visi 
klastos būdai prijungti Lietuvą 
prie Lenkijos nepavyko, tada 
maršalas Pilsudskis įsakė ge
nerolui Želigovskiui jėga užim
ti visą Lietuvą, kuris su savo 
armija 192h m. lapkričio ant
roje pusėje pradėjo žygį Lietu
von. Tačiau kruviname susi
rėmime ties dirviniais ir Gied
raičiais Želigovskio armija lie
tuvių kariuomenės ir partiza
nų tapo sutriuškinta ir jau be
veik buvo laisvas kelias į Vil
nių. Ir tik tūomel Želigovskio 
štabas pradėjo desperatiškai 
šauktis Varšuvos vyriausybės 
pagalbos, kad pastaroji per 
Tautų Sąjungos Komisiją pri
verstų Lietuvos vyriausybę 
pasirašyti karo paliaubas su 
lenkais. Kas ir buvo padaryta.

Tiesa, {Minas Nakas š. m. va
sario 23 d. Naujienose pasisa
kė, kad kongreso atstovas Hu
ber lietuvių politikoj yra dar 
naujokas. Atseit, galėjo įvykti 
ir be blogas valios klaida. Ne 
ponai, čia yra sąmoningai 
pakišta lenkiškoji versija atei
čiai. kad lenkai ir vėl galėtų 
trukdyti Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą.

Jeigu laike Vasario 18 minė
jimo rengėjų ši skaudi pareiš
kimo dalis nebuvo pastebėta 
ar nepigil inta ir atstovas Hu-

yra teisinga ir Lietuvai palan-

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROT R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ava. — 536-1220

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS |R CHIRURGAS 

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

Tab: PR 8-1223
Ofiso VAL.: pirm., antrad.. trečiad.
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Seštadie- - 
nbtin 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku Į 

pagal susitarimą.

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GeLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84833 ir PR 84834

V. Tumasonis, M. D.* S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 tt STREET

Rezid. total: Glbsoa 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl, 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jet neatsiliepia, tai telef. Gi 84195 1

P. ŠILEIKIS. 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, MecUBan-1 
dažai. Speciali pagalba kojom* 
(Arch Supports) ir t t

28M Watt 43rd St, CMcaoo, HI. 60629 
Telef.: PRospeef 6-5084

NAUJIENASi
NAUJIENAS

PERKRAUSTYMAI

M 0 V I N 6 
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. I E R t H A $ 

2047 W. 67th PI. WAibreok 5-8063

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Viaoa proframoe iš WOPA,

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penkta d ieain 11—U 
vak ryto. — Šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 v*L 
ryto.

Telef.: HEmtock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO* ILL. 60828

WHERE YOU BANK M WOBK

SUSIRINKIMŲ

PRANEŠIMAI

— Marquette Parko Lietuvių Namų 
Savininkų Orgaoizaciio* nerių susi
rinkimas įvyks balandžio, mėn. 13 d. 
7:30 vai. vak. parapijos salėje, 6820 
So. Washtenaw Ave. Bus aptariami 
svarbūs mūsų kolonijos ir namų sa
vininkus liečią reikalai. Prašome vi
sus skaitlingai dalyvautu

Stasys Patlaba

iuCTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS 6B1A1DAS F. DAMUD

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel: YAf* 7-1741 • 174J

4330-34 Sa CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MUUEKnUKOS AIH-CONDITIONED KOPLYČIOS— Zarasiškiy klubo susirinkimas

2417 W. 43rd St. Visi klubo nariai 
kviečiami atsilankyti. Klubo pavasa
rinis banketas rengiamas šeštadienį, 
balandžio 28 d. Vyčių salėje.

Valdyba

— Chicago Našlių, Nešliukių ir pa
vienių draugiškas klubas šaukia vi
suotinį narių susirinkimų balandžio 
13 d. 8 vai. vak. Hollywood svetainė
je, 2417 W. 43rd St visi nariai malo
niai kviečiami susirinkime dalyvauti. 
Po susirinkimo bus vaišės ir šokiai, 
Jurgio Joniko orkestrui grojant.

Victor!ja Cinką, nut. rast.

— Amerikos Lietuvių Piliečių Pa-

W NAKTĮ.

AMBULANCE
PATARNAVL

Laidotuvių 
Direktorių 
A asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VW0SE MIESTO 
DALYSI.

NARIAI:
Chicagos

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LFTUANICA AVENUE. Pho^e: YArds 7-3401kūnas įvyks sekmadieni, balandžio 15 

d. 1:00 vai. popiet Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Nariai malonėkite at
silankyti aptarti klubo reikalus. Po 
susirinkimo bus vaišės.

Rožė Didigalvionė, rast. BUTKUS. VASATHS
•, Bk Fh«Me: OLympic 2-1003 
MM

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

STEPONAS G LACK IR SŪNUSGy v. Long Beach, CnLtfornijoj. Ankstina gyv. Chicagoje
Mirė 1973 m. balandžio mėn 9 dieną, 9:25 vai. vakaro, sulauku

si 83 metų amžiau*. Gimusi Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 85 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Edward, marti Marine ir jų duktė Linda

GEORGE F, RUDMINAS
3319 So. LITVANICA AVĖ. Tel: YAnts T-113A-1139

P. J. RIDIKAS
B 8THKET Pkem: Y Ar* MSI1

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET HEpuWic 7-1313
2314 WEST 23rd PLACE VTrftoia T-M71

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Ilk 974-4410Petkau* Marquette koplyčios. 2533 W. 71st St., bus lydima i Lietuvių 
Tautines kapines.

Visi a. a. Elizabeth Curbs giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pnakutinį patar
navime ir atsisveikinimą.

Nuliūdę tieka:

Sūnus, marti, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. TeL 476-2345. GARSINKITES NAUJIENOSE



“KALENDORIUS 1973” t 
Oku puolu* Lietuvos žurnalistai, 
priversti Amerikos lietuviams 

prppaųuoti Sovietų Rusiją!

Kultūriniu Kyšiu su Užsienio 
Lietuviais Komitetas ir jo lei-Į 
džiautojo “(įimtojo Krašto“ Re
dakcija pagaliau visu nuogu-’ 
mu parodė, kuriems tikslams 
buvo Įsteigti ir kam tarnauja.

Minėtu institucijų parašu iš
leistas Vilniuje lietuvių kalba 
kalendorius, kur net nebepa
sakyta koks ir kieno tai kalen
dorius, o tik pavadintas “Ka
lendorius 1973“. Savo Įžangos, 
žodyje minėtas komitetas ir 
redakcija savo atliktų mauro 
darbų sekančiai paaiškina: 
“Mieli skaitytojai! Jūs vėl var
tote Kultūrinių ryšių su užsie
nio lietuviais komiteto ir “(rim
tojo krašto” savaitraščio leidi
nį. Jis. kaip matote, skirtas 
visai 'karybų Sąjungai (J'SRS) 
—- šaliai, kuri 1972 m. gruodžio 
39 <1. pažymėjo susikūrimo 
penkiasdešimtmeti”...

Taip nuo pirmojo puslapio 
prasideda užsienių lietuviams 
pasakos apie “šlovingąją tary
bų sąjungą” ir jos “laimingą
sias” kolonijas, kurių tarpe ir 
okupuotai Littuvai skirtas pus
lapis liepos 9 — 15 d. savaitėje 
su Gedimino pilies bokšto at
vaizdu, kuriam pozuoja kaž
kokia “iš Įvairių tarybinių res

Šių metu kovo mėn. 25 dieną Chicagoje įvyko tautinių grupių šventė Pa
veiksle matome ukrainiečius, šokusius minėtoje šventėje.

Foto Martyno Nagio

HELP WANTED FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

ROY WINKELMAN 
381-1 (MO

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

with ability.
Mrs. CONNOLLY 

CE 6-92(10

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

TOOL AND DIE MAKERS
Leading Laminations Manufacturer 
has Openings for: Tool and Die Ma
kers for second shift 3 P. M. — 11 

P. M.
Work covers Carbide Dies. Progres
sive Company. Top pay. overtime, 
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

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 ISS1MOKEJ1MAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak ,Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?

publikų” studentų — 2 vyrų ir 
5 merginų grupė.

Visas virš KM) puslapių ka
lendorius prirašytas sovietų 
liaupsinimų ir kiekvieną liaup 
są parašę ir pasirašę jų auto
riai Lukoševičiui, Medonis, 
Allekna, (kalendoriaus meist
rai), Balys Vitas, Vytautas Už
giris, Juozas Baldauskas, Ra
mojus Petrauskas, Vyt. Lom- 
sargis, Vyt. Kazakevičius, Va
cys Reimeris, St. Medekša, Ba
lys Baranauskas ir k t. net po
etai (Antanas Jonynas, Algi
mantas Baltakis. Eduardas Se-

llelionis ir Eugenijus Matuzevi- 
ėius (Broliams baltarusiams) 
įkinkyti burliokams eilėraščius

SECRETARY
i 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.

1925 Bryn Mawr Ave.
Call — 271-8100

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

mą, taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsį visu lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmesį 
be tik Į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovaną — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtų 
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.

Chicagoje, priemiesčiuose ir Kanadoje Naujienos metams — $22.00, 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei metu — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

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
■■■■■■W■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■>

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiu. Ilgų metų patyrimas.

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

rašyti 1
Tai bene pirmas atvejis, kur 

visi pavergtos tautos plunks
nos darbuotojai įpareigoti sa
vo tautiečiams laisvose šalyse 
šlovinti savo okupantus ir pro
paguoti jų kolonialinę impe
riją !

Liūdnos atminties generolas 
Michailovas, įsteigęs agentū
rą “Za vozvraščenije na rudi
nu”, iš kurios išsivystė “Kul
tūrinių ryšių su užs. lietuviais 
komitetas”, nė sapnuote nesap
navo, kokią jo pasekėjai so
vietinės propagandos mašiną 
išvystė iš jo agentūros, jpr.

Vienos dienos malonė
Kadangi šiemef balandžio 15 

diena išpuola sekmadienį, dėl 
to mokesčių įstaiga (IRS) pa
jamų mokesčių formų įteiki
mą pratęsia iki pirmadienio, 
balandžio 16 dienos imtinai. 
Kas iki tos dienos savo pajamų 
mokesčių formų neįteiks, bus 
baudžiamas.

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 
saw. References. Arlington Heights.

Phone 394-8249 evenings and week 
ends or 448-3536 anytime.

KEYPUNCH OPERATORS
JUST MOVING LN.

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

2301 LIVELY BLVD.
ELK GROVE VILLAGE 

Call 547-8401
An Equal Opportunity Employer

( NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

j"VlSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVICIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. PRospect 8-2233

DEPENDABLE MAID
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

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

FOLEY SAW FILERS

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 ERECTOR INC.

733-1677

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

Model F61 onlv. New or used.
48913342,

11 A. M. — 3 P. M.

Ask for GEORGE

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.

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

Vaistas tulžies akmenims
Mayo medicinos mokyklos 

profesorius Dr. Alan Hoffman 
pranešė, kad su 40 pacientų 
padaryti bandymai gydyti tul
žies akmenis davė labai gerus 
repultatus. -Vaistas, gamina
mas iš tulžies rūgšties, akme
nis didžiąja dalimi sunaikino 
— ištirpdė arba žymiai suma
žino. Federalinė valdžia jau 
davusi leidimą tą vaistą vartoti 
visos šalies klinikose.

Atrodo, kad vaistas .daugu
mai pacientų gelbės tam tikrą 
laiką’’, pareiškė Dr. Hoffman 
savo kalboje Amerikos moks
linių rašytojų sąjungos suva
žiavime Chicagoje.

Vėžiu mirimų rekordas
Nauju federaliniu praneši

mu, mirimai nuo vėžio JAV- 
bėse praeitais 1972 metais pa
siekė didžiausio skaičiaus visli 
praeitų 22 metų bėgyje. Pernai 
vėžiu mirė 166.8 žmonės iš kiek
vienų 100.000; metais anksčiau 
buvo 161.1.

I TRUMPAI

PATERN r 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. Qood benefits.
Salarv open.

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

KEY PUNCH OPERATOR 
Leading fashion jewelrv house see
king for day shift. IBM 5496 minimum 
required 3 to 6 months experience.

Call Mr. MOODY 
PAKULA & CO.

218 So WABASH AVE. 
CHICAGO.. ILL.

939-6460

JIG GRINDERS
Leadine Laminations Manufacturer 
has OPENINGS for: Jig Grinders for 
second shift 3 P. M. — 11 P. M. Work 
covers Carbide Dies. Progressive Com- 
nanv. Top pav. overtime steady work. 
Merit Increases. FREE Insurance. 
FREE Pension Plan. Vacation. Paid 

Holidays.
Modern Equipment.

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

TEMPEL
STEEL COMPANY

1925 Bryn Mawr Ave.
Call — 271-8100

KEY PUNCH OPERATOR
1 year experience Alpha Nume
ric key punching on IBM 029 

or 5196.
Lincolnwood location. 

Call personnel 677-7400

WOODWORKING FOREMAN
Experienced man with knowledge of 
saws and wood. Furniture background 

helpful but not necessarv.
STYLEMASTER FURNITURE

3640 So. KEDZIE
254-8585

PIGIAI PARDUODAMAS medinis pa- BUTŲ NUAMAVTMAS. ĮVAIRŪS 
jamų namas Marquette Parke. Po 6 DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO- 

val. vakaro telefonuoti 434-9583. ;JAM0 TURTO PIRKIMAS - PAR- 
------------------------------------------------PARDAVIMAS.

SAVININKAS PARDUODA 5% kamb.Į BALYS BUDRAITIS 
mūrinį bungalow su 2 miegamais ir 2 _
mašinų garažu prie 68-tos ir Campbell BUD S REAL ESTATE

už virs $20,000. TeL 436-5392. 4369 ARCHER AVE„ CHICAGO
TEL. — 254-5554- MARQUETTE PARKO 

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

Savininkas — RE 7-5969.

PAVASARIS ATEINA
7 KAMBARIŲ GRAŽUS švarus na- 

Centralinis vėsinimas, mas, 5 kmb. apačioj ir 2 viršuj, 2 vo-
jnios, įrengtas sausas beismontas, nau
jas gazu šildymas, aliumini jaus lan
gai, garažas. Greit galima užimti, arti 
mūsų ofiso. $19,500.

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 
mu. Galima gauti už $70,000.

PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš
quette Parką, statytas mūro luksus 
pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai, naujas .garažas. Daug prie
du — $31.500.

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 LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900

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

M. A. š I M K li 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.

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis STATI KAMI

3208V2 W. 95th St. &
GA 4-8654

State Farm Fire anr1 Casu ait Company

A. A L. INSURANCE A REALIA

' INCOME TAX'
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai

Arti 
paja-

Mar-

BUILDERS AND CONTRACTORS, 
Namų Statyba ir Remontas

k
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— Joseph Ascilla iš Bridge
port© apylinkės, Naujienų skai
tytojas ir rėmėjas nuo pat jų pa
sirodymo. taip pat lietuviškos 
veiklos ir bendrųjų darbų vete
ranas. lankėsi Naujienose ir ta 
proga įteikė vajui 10 dol. Jis 
gali didžiuotis, kad jo pastan
gos randa atgarsį jaunojoje 
Amerikos lietuvių kartoje. Jo 
anūkė Pamela Petraitytė iš Wil
low Springs, III., Illinois uni
versiteto Circle campus studen
tė, talkininkauja Naujienoms.

— J. Pėteraitis iš Marquette 
Parko apylinkės įteikė Naujie
nų vajui 5 dol. Vajaus komisi
ja nuoširdžiai dėkoja visiems Į 
aukotojams, platintojams ir 
naujiems skaitytojams. Visus 
prašo remti Naujienas ir imtis 
iniciatyvos jas platinti. Visi lie
tuviai kviečiami užsisakyti Nau
jienas. Jos užsitarnavo visų dė
mesį ir paramą.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A v*. 

Chicago, III. 60631 Tai. Y A 7-5980

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

sunku-

praėjo 
Per tą

♦ ENCYCLOPEDIA LTTUA- 
NICA administracija darė ką tik 
galėjo, kad susidarytų tiek pre
numeratorių, iš kurių gauna
mas prenumeratos mokestis įga
lintų tęsti pradėtą darbą ir be 
didesnių sunkumų laimingai jį 
užbaigti. Deja, mūsų viltys ne
pasiteisino. Enciklopedijos re
daktoriai savo ruožtu deda di
džiausias pastangas, kad tomas 
galėtų sekti tomą-'.be didesnių 
protarpių, bet ir čia susiduria
ma su vis didėjančiais 
mais.

Nuo darbo pradžios 
daugiau kaip 8 metai,
laiką kainos iškilo daugiau 
25%. Kai tebėra tokia vargana 
padėtis, administracija neberan
da kitos išeities, kaip pakelti 
tomo kainą iki ■*'20.00. Tačiau 
naujieji prenumeratoriai dar 
turi labai puikią progą pasinau
doti sena pirmųjų dviejų tomų 
kaina ($15.00). Lengvata tokia: 
kas Encyclopedia Lttuanica už
siprenumeruos iki 1973 m. ge
gužės 1 d., tas I ir H tomus gaus 
po $15.00. Po gegužės pirmos 
dienos visų tomų kaina hus 
$20.00. Prašome šia lengvata 
pasinaudoti. Taukiame Jūsų už
sakymo.

Užsakymus siųsti: Encyclo
pedia Lituanica, 395 W. Broad
way, P. O. Box 95, So. Boston, 
Mass. 02127, USA. Telef.: dar
bo metu (617) 268-7730, o va
karais (617) 282-2759. (Pr.)

PARDUODAMI
Iš MODELINIU NAMU BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

— Tradicinis Giesmių vakaras 
įvyks sekmadienį 6 vai. Tėviš
kės bažnyčioje, 6641 So. Troy. 
Bus išpildyta VI. Jakubėno Pri
sikėlimo kantata ir kiti kūri
niai.

♦ Onutės Konkulevičienės ir 
Broniaus Zabuko importuotų ir 
vietinių gaminių maisto 
tuvė, 4064 So. Artesian 
Tel.: 247-7871.

Priimami užsakymai 
kiems namų gamybos
niams, kaip tai: tortai, pyragai
čiai, ruliadai ir visi Velykų 
stalo patiekalai. Su užsakymais 
prašome nesivėluoti. (Pr).

krau-
Ave.,

viso- 
keps-

♦ Naujasis Jurgio Gliaudos 
romanas “SUNKIAUSIU KE
LIU" įdomiai vaizduoja Lietu
vos nepriklausomybės pradžią 
— mūsų tautos ryžtą eiti nuosa
vu laisvės keliu. M. Sleževičiaus 
vyriausybės sudarymą, savano
rių pašaukimą ir kita.

Išleido Dr. K. Griniaus Fon
das — % J. Urbelis, 1649 No. 
Broadway, Melrose Park, Bl. 
60160. (Pr).

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYB8S
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.; Republic 7-1941

♦ 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

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

Federaliniu ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

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

Tel. 436-7878

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai,

- tuno-ups ir t. t.
<824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

♦ 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
lai prašomi į konferenciją atsi
lankyti.

Atskirai kvietimai nebus siun
tinėjami.

Laukiame visų atsilankant!
Chicagos Lietuvių Taryba

(Pr). I DRAUGAS IR BIČIULIS

A. 6. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-14 W. 63rd Street, Chicago, 111. 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

•NAUJIENOS* KIEKVIENO 
LIETUVIO




