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DIDĖJA ARABU NHPYKANTA AMERIKAI
AMERIKOS BENDROVĖ PASIRAŠĖ 
SU MASKVA SUTARTI 8 BIL BIZNIUI

MASKVA. — Occidental Petroleum korporacija pasirašė 
Sovietų Sąjunga prekybos sutartį, kuri apima, Tass praneši: 
net 8 bilijonų dolerių prekybą. Korporacijos pirmininkas dr. 
mand Hammer turi gerus ryšius su Kremliaus vadais, nes j 
nystėje jis gyveno Maskvoje ir bičiuliaudavosi su Leninu. Harm 
pasirašė sutartį kartu su sovietų užsienio prekybos viceministt 
Nikalojum Komarovu, dalyvaujant ministeriui Patoličevui 
chemikalų pramonės ministeriui Leonidui Kostandovui.

Sutartis numato, kad per atei
nančius 20 metų Occidental ben
drovė pastatys Kuibiševe didelį 
trąšų gamybos fabriką, nuties 
skystoms trąšoms reikalingas 
vamzdžių linijas ir pradės ga
benti į Sovietų Sąjungą fosforo 
rūgštį, reikalinga trąšų gamy
bai. Sovietai, pradėję tuose fa
brikuose gaminti trąšas, jomis 
atsilygins Amerikos bendrovei 
už įdėtą kapitalą, technologiją 
ir medžiagas. Tas trąšas Occi
dental pardavinės užsieniuose.

Sutartį pasirašius, dr. Ham
mer kalbėjo per Maskvos tele
viziją, pabrėždamas, kad ši su
tartis yra didžiausias ligšiolinis 
biznis tarp abiejų šalių. Occi
dental bendrovės pavyzdžių ga
linčios pasekti ir kitos Ameri
kos biznio bendrovės. Sutartis 
esanti įrodymas, kad su gera va
lia ir kantrybe galima susitarti.

Sovietų prekyba su Amerika 
pernai siekė 600 mil. dol., dau
giausia dėl Amerikos javų par
davimo. Sutartis dėl trąšų įmo
nės ateityje padvigubins biz
nio apimtį. Occidental jau ank
sčiau padarė su Maskva sutar
tį, apie 80 mil. dol., vertės nike
lio ir metalo apdirbimo mašinų 
bizniui, kuris tęsis 5 metus. Dar 
kalbama apie viešbučių staty
bą Sovietų Sąjungoje ir kitus 
projektus.

Kuįbiševo trąšų fabrikai tu
rės pagaminti per metus penkis 
milijonus tonų trąšų.

IS VISO PASAULIO

PARYŽIUS. — žemės f 
sekretorius Butz ragino Euro 
Rinkos žemės ūkio ministe 
suvažiavimą panaikinti suvai- 
žymus Amerikos ūkių produk
tams.

daug kur avių ir ožkų kaimenes apsprendžia žmogaus vietą visuomenėje. Nederlinguose 
plotuose reikia sumanių piemeiu, kad surastų avims pašaro.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

+ V. Vokietija ir Čekoslova
kija paskelbė, kad greitu laiku 

į bus pradėtos derybos dėl drau
giškumo sutarties.

JUGOSLAVIJA SUŠAUDĖ 3 KROATUS, 
ATVYKUSIUS VADUOTI TĖVYNĖS
BELGRADAS. — Jugoslavijos informacijos sekretorius

AMERIKA PANEIGIA GANDUS, KAD 
PADĖJO ŽYDAMS BEIRUTO PUOLIME

NEW YORKAS. — Arabai sukėlė didžiausią triukšmą dėl 
Izraelio puolimo Libano sostinės centre. Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryboje kalbos pasakyti specialiai atskrido Egipto užsie
nio reikalų ministeris. Palestiniečių vadas Arafat apkaltino Ame
rikos ambasadą Libane, kad ji dalyvavusi Izraelio teroristų puo
lime. Egipto ministeris taip tiesioginiai Amerikos nekaltina, bet 
pareiškė, kad “tie žmogžudžiai buvo ginkluoti Amerikos ginklais”. 
Palestiniečiai grasina ateityje savo teroro veiksmus nukreipti 
prieš Ameriką ir amerikiečius.

Valstybės sekretorius Rogers 
pakvietė arabų valstybių amba
sadorius ir pasmerkė gandus 
apie Amerikos įvėlimą į Libano 
puolimą. Tai esanti absoliuti ne
teisybė. Sekretorius prašė am
basadorių, kad jie praneštų sa
vo vyriausybėms apie šį panei
gimą ir paskelbtų per savo 
stybių radiją.

Amerikos ambasadorius 
John Scali pasmerkė savo
boję “pasaulyje skleidžiamą di
dįjį metą”, kad Amerikos am-

Brandtas laikysis 
centro linijos

HANOVERIS. — V. Vokieti
jos stipriausios partijos — so
cialdemokratų suvažiavime kanc
leris Brandtas dviejų valandų 
kalboje atmetė kairiųjų sparno 
reikalavimus “sukairinti” parti
ją, pasukti ją daugiau marksis
tinės ideologijos keliu. Brandtas 
pakartoio partijos principus, pri
imtus 1959 metu Godesberge, j basada Beirute slepia žmones,

vai-

JT 
kal-

Teisina Maskvos 
tautinę politiką

Rusiškojo kolonializmo kriti
ka Vakaruose daro poveikį ok. 
Lietuvoje. Oficialioje spaudoje 
pasirodo vis daugiau Maskvos 
tautinės politikos teisinimu, va
dinamos “motinos Rusijos” ge
rumo ir dosnumo liaupsinimų. 
“Kultūros baruose” Donatas 
Rodą puola išeivijos lietuvių an
tikomunistini štabą ir vaduoto
jus, kurie bendru choru gieda 
apie, jo supratimu, tariamą ru
sifikacija. Jų tvirtinimams at
remti Rodą cituoja sovietijos 
gyventojų surašymo duomenis, 
pagal kuriuos per vienuolika me
tu “lietuvių tautybės gyvento
jų procentas padidėjo nuo 79.3 
iki 80.1”. Vilniuje “lietuvių pa
daugėjo nuo 33.6 proc. iki 42.8 
proc. Tokių skaičių užjūrio reak
cininkai, suprantama, ‘neprisi
mena'”. Rodą, neatsitiktinai, 
“pamiršta” paminėti skaičius 
apie rusų daugėjimą Lietuvoje 
ar, ypač, Latvijoje. “Argi blo
ga, kad mūsų šalies nacijos ir 
tautybės pasirinko rusų kalbą 
bendrąją tarpnacionalinio ben
dravimo kalba?” klausia Rodą 
ir tvirtina: “Antikomunistų iš
galvotas ir “vaduotojų” kartoja
mas “nutautimo” baubas — tai 
pasaka...” (E)

NEW YORKAS. — Robert 
Wagner nustebino newjorkie- 
čius, atsisakydamas kandidatuo
ti į miesto mero vietą, nors jį 
rėmė ne tik liberalai, bet ir res
publikonas gubernatorius Rocke- 
felleris.

BELFASTAS. — š. Airijoj iš
pasalų buvo nušautas britų ka-į 4. Iš Filipinų į Japoniją su- 
reivis, patruliavęs katalikų ra- grižo tėvas, kuris buvo atvykęs 
jone. į Filipinus ieškoti savo sūnaus.
- ŽENEVA. - Amerika sutiko slapstosi nuo karo laikų, ne
įsileisti dar 500 iš Ugandos iš- buvusiam
tremtų indų ir pakistaniečių, ?ne^b Tėvo pastangos surasti 
kurių dar 1,900 neturi kur apsi- *r sūn?’ kad.karas pasi- 
gyventi. Likusius priglaudė 17 niekad
valstybių.

WASHINGTON AS. — Ben. duotiT 
Mansfieldas, senato demokratui 
vadas, kalbėdamas apie Kam-’] 
bodijos padėtį, pasiūlė vyriausy
bei dėti pastangas, kad į valdžią 
būtų sugrąžintas buvęs genero
las ir premjeras Sisowath Si- 
rik Matak, kuris galėtų rasti 
sb komunistų vadovaujamom jė
gom bendrą kalbą ir galėtų su7 Į 
sitarti dėl paliaubų ir taikos. 
Matak dabartinės valdžios yra 
laikomas namų arešte. Senato
rius Mansfieldas pasisakė prieš 
P. Vietnamo ar Tailandijps ka
reivių panaudojimą jginti Lon 
Nolo valdžią Kambodijoje.

TOKIJO. — Japonijos vyriau
sybė pasiuntė į Hanojų aukštą 
užsienio reikalų ministerijos pa
reigūną kuris bandys susitar
ti su Hanojaus vyriausybe dėl 
diplomatinių santykių užmez-

nepasiduosiąs, nes pagal japonų
41 privalo nepasi-

Dragoljub Budimovski paskelbė spaudai, kad pernai Jugoslavijoje kurie padarė vokiečių socialde- kurie dalyvavo Beiruto puolime, 
sugauti iš užsienio atvykę keturi emigraVitaj Sarajevo karinio mokratu partiją centro partija, 
teismo buvo nuteisti mirties bausme. Trys: Djuro Horvat, 31 m., I Brandtas pasakė kairiesiems, 
Vesi! Keckic, 33 m. ir Mirko Vlasnovic, 30 m. buvo sušaudyti, o kad jis neieškos bendradarbia- 
ketvirtam — Ludvig Pavlovic, 22 m. bausmė buvo pakeista į 20 vimo su komunistais ir patarė 
metų kalėjimo bausmę, nes jis apgailėjęs savo darbus ir koopera- kairiojo sparno atstovams “pa- 
vęs šu milicija ir teismu. Trys sušaudytieji buvo Australijos siieškoti kitų namų”, nes so- 
piliečiai. , cialdemokratai neoakęs “kitos

partijos savo partijoje”.
Kancleris Brandtas pakarto

jo, kad socialdemokratai nesi- 
jungs į “primityvius anti ju
dėjimus”, ypatingai j anti-ame-

* — 1972 m. pabaigoje išleista 
lietuvių apsakymų antologija 
armėnų kalboje “Saulė pakyla 
aukščiau” )Erevane, 800. 10,- 
000 egz.). (E)

♦ Maskvoje grupė žydų, su- 
j kvietė užsienio korespondentus 
ir perskaitė 105 Maskvos žydų 

, laišką Amerikos kongresui. Laiš- 
j ke prašoma netikėti Maskvai, 
kad ji sušvelnino išvažiavo nuo
status. Netiesa. Emigracija ir 
vizų davimas nereguliuojamas 
jokių taisyklių ar įstatymų. Su 
kiekvienu emigrantu elgiamasi, 
kaip kam patinka. Valdžia išlei
džianti tik senus nemokytus 
žydus, ar sergančius.

A Mirusio dailininko Picasso 
anūkas Pablito bandė nusižudy
ti, nes jam nebeleidžiama po se
nelio mirties ateiti į jo namus. 
Pablito yra ligoninėje, jam 23 
metai.

A Kalifornijoje susidūrė NA
SA tyrinėjimų lėktuvas su karo 

gimo. Bus aptarti ir Japonijos laivyno lėktuvu, žuvo 16 žmo- 
paramos Vietnamui klausimai., nių, vienas buvo sunkiai sužeis- 
Japonija veda derybas ir su Ry- tas. Lėktuvai leidosi į tą patį 
tų Vokietija dėl jos pripažini- aerodromą. Vienas lėktuvas 
mo. Tik su šiaurės Korėja di- tiesiog “atsisėdo” ant kito, pa- 
plomatinių ryšių užmegzti dar sakoja liudininkai. Lėktuvai nu- 
nenumatoma, nes tam labai ener- krito, kai vieno lėktuvo uodega 
gingai priešinasi Pietinė Korėja, buvo įtraukta į kito motorą.

BELFASTAS. — Britų ka
reiviai nušovė vieną airį teroris- kad ji uždarys 150 gazolino sto
tą ir kitus du suėmė, kai airiai čių Vidurinių Vakarų apygar- 
pradėjo šaudyti į pražygiuojan- doje.
tį britų patrulį. Visi buvo jau j 
seniai paieškomi slaptos airių 
armijos nariai.

PODTSMOUTH, Va. — Pa
krančių Sargybos helikopteris 
išgabeno iš sovietų žvejų laivo, 
buvusio apie 60 mylių nuo Vir
ginijos krantų, galvą susižeidu
si jūreivį Vladimirą Danilovą. 
24 metų amžiaus. Jis paguldy
tas Norfolko ligoninėje.

NEW YORKAS. — Armour 
mėsos bendrovė apkaltino Swift 
mėsos bendrovę, kad ji apgau- pastebime, kad civilinė Jūsų Sė
dinėja vartotojus. Swift parda- lies valdžia, kuriai mes siunčia- 
vinėja kalakutus, vadinamus me savo pagarbius sveikinimus, 
“butterball. Ant įpakavimo yra yra čia atstovaujama”. Tai pir- 
geltono sviesto pakelis, nors tas mas atvejis, kad “komunistinės 
kalakutas neturįs nė lašo svies-j valstybės valdininkas dalyvautų 
to, o tik kokoso ir sojos alyvą. | Vatikano ceremonijose.

piliečiai.

Kaip jau buvo rašyta, pernai 
vasarą į Jugoslaviją atvyko už
sienio kroatų suorganizuota gru
pė, peržengusi į Jugoslaviją iš 
'Austrijos biržetio ^O d. Iš vi
so' buvo 19 gerai ginkluotų vy
rų, kurie sustabdę sunkvežimį, 
privertė vairuotoją vežti juos į 
Bosnijos-Hercegovinos provinci
jos kalnus, čia kroatai planavo 
pradėti partizaninę veiklą prieš 
komunistinį režimą už Kroati
jos laisvę, šoferis, paleistas tuoj 
pranešė apie ginkluotus vyrus 
milicijai. Prasidėjo kroatų me
džiojimas. Mūšiuose žuvo 13 ju
goslavų kareivių ir, matyt, be 
nuteistųjų, vįsi kroatų grupės 
nariai. Devyni iš 19 buvo Aus
tralijos piliečiai, kurie Austra
lijoje praėjo specialų apmoky
mą.

Jaunų kroatų atvykimas į Ju
goslaviją sugadino valdžios san
tykius su Australija, kuri bu
vo kaltinama leidžianti savo te
ritorijoje veikti nedraugiškom 
Jugoslavijos vyriausybei gru
pėms.

■ rikonizmą“. Vokietija 'išlaikys 
savo įsipareigojimus Nato pak-

Jaunuoliai žavisi 
neribota laisve

Lietuvių gimnazistų “abejin
gumu” “Literatūroje Jr Mene tui ir toliau pasisakys už Ame- 
nusiskundžia Danutė Rugienė, rikos karinių jėgų laikymą Vo- 
Vilniaus VII vidurinės mokyk
los mokytoja. “Kai kurie jau
nuoliai”, rašo ji, “prisiskaitę 
apie kapitalistinių kraštų jau
nimo atskalas — hipius, jų ati
trūkimą nuo gyvenimo, slapčia 
tuo ‘originalumu’, neribota lais
ve žavisi... Labai blogai, jeigu 
vardan naujovių tokioje akla
vietėje atsiduria ir mūsų jauni
mas”. Klausdama, “kas gi dėl 
to kaltas.”, Rugienė pamini tė
vus, mokytojus, perdidelį darbų 
krūvį ir “pionierių ir komjau
nimo organizacijų darbo sustaba
rėjimą”. (E)

kietijoje, pasakė Brandtas.

+ Enco bendrovė paskelbė,

ROMA. — Popiežius Paulius 
uždėjo naujam kardinolui Ste- 
panui Trochtai kardinolo kepu
rę. Trochta buvo pakeltas j kar- 

, dinolus prieš ketveris metus, ta
čiau apie tai paskelbta tik šiais 
metais. Trochta yra Litomericų 
arkivyskupas Čekoslovakijoje. 

I Ceremonijose dalyvavo ir Če
koslovakijos Ambasados Romoje 
pirmasis patarėjas Jaroslav 
Forst. Popiežius savo kalboje 
pareiškė: “Mes su malonumu

Senatorių* Sam Ervin spaudo* dažnai minima*. Ji* vadovauja se
nato komitetui, kuri* tyrina ja Watergate Šnipinėjimo aferg. Kai ka» 
jj lygina *u mirusiu Illinois senatorium Evaraft Dirksenu. San. Er
vin a*a« viana* geriausių konstitucini* teisi* finovy visoj* Amerikoj*.

Ispanų spauda 
garbina Picasso

MADRIDAS. — Nors mires 
dailininkas Picasso negyveno Is
panijoje ir smerkė Franko re
žimą, ispanu spauda iškėlė ve- 
lionies genijų ir jo meilę Ispa
nijai. Spauda pabrėžia jo gimi
mą Malagoje, Jo pirmus daili
ninko žingsnius Corunoje ir 
darbą P»arcelonoje, jo atsisaky
mą priimti kitų valstybių pilie
tybę. Picasso lyginamas su ki-

PARYŽIUS. — Prancūzija pa- tais ispanų dailininkais: EI Gre- 
kėlė savo diplomatinę atstovy- co, Velazquez ir Goya.
bę Hanojuje į pilną ambasadą, j Malagos miesto taryba nuta- 

. ___ _____ i rė pakeisti savo miesto herbą
i jį įjungiant Picasso “balandį”. 
Barcelona, kur yra Picasso mu
ziejus su 3,000 darbų, tikisi, kad 

. dailininkas savo testamente 
į paliko muziejui daugiau kūrinių 
Jis padovanojo Barcelonos mu
ziejui 1968 m. 58 kūrinius, 

j 1970 m. apie 2,000 piešinių 
aliejaus darbų.

šitoks melas galįs sukelti naujų 
smurto veiksmų.

Libano ambasadorius Sau
gumo (Taryboje reikalavo pa
smerkti Izraelį už Libano puo
limą. Izraelio ambasadorius at
kirto, kad Izraelio pasmerkimas 
būtų padrąsinimas Libanui to
liau išlaikyti teroristų, žmogžu
džių bazes.

Izraelio -komanda Beirute ne 
tik“ nušovė tris svarbius arabų 
vadus, bet išsivežė Kamal Adwa- 
no, vieno iš žuvusiųjų, archyvus. 
Jis vadovavo slaptai palestinie
čių veiklai okupuotose Jordano 
ženaėse. Izraelitai jau pradėjo 
suiminėti arabus. Adwano bute 
rasti slapti sabotažo planai ge
gužės 7 d. Izraelio nepriklauso
mybės šventės proga. Rasti slap- 
tiženkliai ir kodai, partizanų ra
dijo signalai ir kita medžiaga. 
Kairo radijas kelis kart įspėjo 
arabus Izraelyje, kad žydai tu
ri sąrašus ir slaptažodžius.

Libane žuvę arabai palaidoti 
Kankinių kapinėse. Laidotuvėse 
buvę keli amerikiečiai korespon
dentai, jų tarpe Čikagos Daily 
News reporterė Georgie Anne 
Geyer buvo palestiniečių suim
ti ir kelias valandas tardyti Al 
Fatah štabe.

ir

Turistų gidai 
gaus apmokymą

Ekskursijų vadovai, turistus 
ok. Lietuvoje vedžiojantys gi- 

, dai — tai “kultūrinio ideologi
nio fronto .darbuotojų armija” 
rašo Antanas Papšvs “Kultūros 
baruose” (1972. 10 nr.). Pap- 

, švs gidams prikiša margumą ir 
.“reikiamo politinio, dalykinio ir 
metodinio pasiruošimo” stoką. 
Dabar kvalifikuotus gidus pro
fesionalus “pagal specialią pro
gramą numatoma ruošti aukš
tosiose mokyklose prie humani
tarinių mokslų fakultetų”. Pa
sak Papšio. “busimieji gidai čia 

I turėtų gauti bendrą politinį ir 
dalykinį pasiruošimą”. (E)

Žydai kaltina 
japonų bendroves
NEW YORKAS. — Amerikos 

žydų B’nai B’rith organizacija 
pasmerkė tris Japonijos biznio 
bendroves: Toyota, Nissan ir Hi
tachi už tai, kad jos, nusilenk
iamos arabų spaudimui, atsisa
ko vesti prekybą su Izraeliu. Ja
ponija slepia tą faktą, kad ne
sukeltų sau nepalankių atgarsių 
Amerikoje.

Japonijos Nissan automobilių 
bendrovė greitai atsiliepė į šį 
Amerikos žydų kaltinimą, pa
neigdama boikotą Izraeliui. Bent- 
drovė vedanti biznį grynai ko
merciniais pagrindais, be ‘jokių 
poįitinių apskaičiavimų.

Žydų žiniomis Toyota ir Nis
san pardavė per paskutinius 15 
metų arabų šalims apie 30,000 
savo automobilių. Dar didesnį 
bizni jos daro Amerikoje. Jei 
Amerikos žydai pradėtų orga
nizuoti prieš tas bendroves boi
kotą, tas galėtų skaudžiai pa
kenkti japonų prekybai Ameri
koje.



T urkijoje teisiami Pranas ir 
Algirdas Bražinskai šiomis die
nomis atsiuntė Laišką Čhica- 
fos šaulių kuopos pirmininkui.

.aRkas įdomus. Spausdina
mi' "domesnes to laiško iširau- kos tieka, 
kas:'

L'etuvos Šaulių S-gos, Vy
tauto Didžiojo šaulių kuopos 
pirmininkui.

l>:džiai gerbiamas
N ibširdžiai d- kojame Jums 

asmeniškai, Vytauto D. šaulių 
kuopai ir tišiėiiis LibtuVoš 
šauliams^- patriotams, už vi
sokeriopą iiibralihę ir materia
line pagalb ų teikiaihų munis, 
Libtnvos Ldisvčs kovotojamš, 
kalinatnlėhis Turkijos ksilbji- 

muose.
Lietuvos Šaulių S-ga Nepri

klausomybės metais turėjo, 
ypatingos tautinės ir valstybinės 
reikšmės. Taikos metu jinai 
buvo didžiausia lietuviško ka
rinio patriotizmo mokykla. O 
karo metu šauliai buvo di
džiausias Lietuvos karidome- 
nės pagelbininkas

Nėra abejonės, kad likimi- 
niais 1939 1940 įlietais Lįe-
b.ivbs šauliai, kaip ir visos Lie- j 
tuyoš ginkluotosios pajėgos,-! 
butų garbingai ailikusios savo 
didžius uždavinius, ir iki pas
kutinio kraujo lašo butų gynu- 
si()s Tėvynę riub raudonųjų or
dų. ..

Pavergta lietuvių tauta ne
sutiko su jai primestu mirties 
nuosprendžiu! 1941 m. didvy
riškame Birželio sukilinąe, 
tūkstančių sukilėlių kraujo au- 

Tautos moralė bei 
pasitikėjimas savim buvo at
statytas. Ir tuo pačiu, buvo Į 
padėti tvirti pamatai tolimes
nei lietuvių tautos rezistenci
jai. 19+i — 1954 m. Lietuvos 
partizaninis karai- Tautos re
zistencinę dvasią dar labiau 
užgrūdino. Ir nors t»s 10 metų 
trukęš karas, kuriaine didvy
riškai krito virš 50.000 “miško 
Brolių” (tarp j u mano senelis 
Štasvs ferazinskas; žuvo 1(149. 
xii/ 21 d.), tačiau moraliai 
pdrtižanai savo kovą Idimėjo!

Rėžistencirte lietuvių tautos 
kova niekuomet nesibaigė ir 
niekuomet nebuvo nutrūkus. 
Ji tęsiama ir šiandien. Ir tęsis 
tol, kdl Lietuva atgaus savo 
Laisvę! Tačiati keičiantis sąly- 
gbnis, keičiasi ir kovos prie
monės bei būdai. Todėl vien
tisoji lietuvių tautos r'ėžišten- 
cinčje kovoje susidaro kovos 
etapai. Tačiau tai ypatingai 
svarbu pastebėti, kad iš etapo 
į etapą kbvšt ne tik nėšitjlnėja, 
bet vis Stiprėja, vis platėja jos 
kovotojų bei rėmėjų skaičius, 
vis efėktirigėšni tampa Laisvės 
Rbvdtdjų ryžto Bei pastangų 
rezultatai.

Dabartinės lietučių fadtoš

PRANAS IR ALGIRDAS BRAŽINSKAI

Rimas Vaičaitis, asst. profe
sorius statybos inžinerijoje Co
lumbia University; New York, 
N. Y., yra bendraautorius straip
snio apie vėjo apkrovimo pasta
tams parametrinę studiją, ku
ris yra paskelbtas leidinyje Pro
ceedings of the American Socie
ty of Civil Engineers — Journal 
of the Structural Division, to
mas 99, nr. 3 1973 m. kovo mė- 

jnesj.
Rimantas Liaugminas, Uni- 

Tversity of Illinois Urbanoje ae- 
įronautikos ir astronautikoe in- 
I Žinerijos departamente gavęs 
daktaro laipsnį 1969 metais, o 
dabar dirbąs NASA Ames Re
search Center, Moffett Field, 
California, yra bendraautorius 
savo daktaratiniu darbu parem
to straipsnio apie Mach liemens 
struktūrą ekzoterminėse siste
mose, kuris yra atspausdintas 

L leidinyje Combustion and Flaine,

tomas 20. nr. 1 1973 m- vasario 
mėnesį.

J. A. Gylys iš Pharmacology 
Dept., Bristol Laboratories, Sy
racuse, N. Y., yra bendraautorius 
straipsnio ipie pakeistus tetra- 
hidrofurfuril aminus, kaip ga
limus antidepresantus, kujriš yra 
išspausdintas leidinyje Journal 
of Medicinal Chemistry, tonias 
16, nr. 4 1973 m. balandžio mėn.

Saulius šimotlfinas

PROCtESAS:
— Netrukus Lenkijoje įsis

tos dirbę lovas. '
— Kodėl?
— Nes mirusieji miega ka

puose, didvyriai ant laurų, stu
dentai miega pamokose, kolcho- 
zininkai susirinkimuose, priešas 
hėmiėgk, d partija budi.

j *»*>’» Savings 
Certificate- 

-(Minimum $5,000)

pasitikėjimą. Mes notė
ti mė liūtį Juras naudingi 
r ateityje '
Sa skaitot apdraOcto* iki 

$20.000

1914 metų
viutiaho Saving* aptar 

įauja taupymo ir namą 
paskolų reiklias visos mfl 
su apylinkės. Dėkojame

■‘hook Savings 
All accounts c6m 
ooundid ifcihc.— 

9«id Ouarterlv

■fežistenciriės kotos etapas yra 
-r;- Baltijos Atgimimas, jis yra 
Visų paveikiausias, visų ma
siškiausias, ir jis neišvengia- 
iriai Atneš galutinu pergalę!

Pasaulis stovi sukrečiančių 
Įvykių išvakarėse. Privalome 
visi pasitempti ir būti visuo- 
tnet pasiruošę likiminiam žy- 
gfiii už Tėvynės Baltijos Lais
tę!

Pilnai atgimusi Baltija: Jung 
Hnės Baltijos Valstijos, Balti) 
Atgimimo Sąjūdis ir Baltijos 
Laisvės Armija.

Nėra abejonės, kad ne tik 
ateinančiame Didžiajatnė Iš
silaisvinimo Kare, bet ir išlais
vintoje Tėvynėje šaulių Sąjun
gai teks milžiniški užtfdviniAi, 
kuriuos, mes tikime, šauliai 
atliks garbingai!

Vienybė ir pasiaukojimas 
— Tautos jėga!

Jėga yra ne tankuose ir ra
ketose, bet 
laužiamame 
Laisvės!

Lietuviai,

Romas Kalanta
Stonys
AriHriuškevi^Kiš

- Kauno Stikilt^iai- 
RudlWY t

Simokaičiai
Pranas Bražinskas

(parašas)
Algirdas Brazihskas -
Baitas (parašas) 

1973 . iii. 28 d.
Ankara, Turkija

Lietuviai mokslo 
pasaulyje

amžiname nepa- 
žmonių troškime

Laisvės kovotojai

REMKlifi TUOS BIZNlEKiUS.
KURIE GARSINASI 

“N A ti J I B N ( Š F

JEI JŪS NORITE SIUSTI
SIUNTINI - DOVAM | LIETUVĮ & USSR DALIS 

NAUDdfcfi’ĖŠ PAtAiŲSAViMŪ PLAČIAI 
■•■ ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS i TRAVEL AGENCY, ING.
t.cissio .. VNtipOSYLTORGi

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadtray, Nbw York, N. Y. 10019 — Tel.: 581-6590—581-7729
Siuntiniai, siunčiami -per dusų fltmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių pri

statymas garantuotas. Visi muitii apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių au

dinių. tkip pat maisto produktų, Odos avalyrfei it kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVE! A6ENCY, INC.
Affiliated frith PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, autonidbiliams. dovanų pižymėjirhams, motociklams, šaldytuvams, te
levizijos imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietavoje ar USSR 
gyvenantiems giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje ištaigoje ar betkuriame mū
są skyriuje.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos r£to iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir stkmadieniais nuo 
9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

ACL fe NT 6 WN, Ra. — 126 Til^iman Street ....... ..........
BALTIMORE 31, MO. IMUFUot Str««t ..................
BROOKLYN, N. Y, 11214 « 485 McDonald Avenue 
BUFFALO 12, N. Y. — 7<J1 Flllm6rė Avenue . ..............
CHICAGO 22, m. 1241 No. Attend Avenue .........
CHICAGO, ILL. 60629 - 2608 We*t ............
CHICAGO, ILL. 60609 — 1855 We«t V Street ..............
CLEVELAND 13, OhU — . IWg.KenflWerth Avėriue........
Detroit jx Miek. — ii6aj M* ąąmpau Avenue........
FARMINGDALE, N.J. — Fr«rivM>d Acre* Rt. 9 
HAMTRAMCK, MRh — 11339 J n Cemfreb Av«nb.

Newark, n. j. — m fotfcU street . ............ .............
NEW YORK 2 N. X. - It .SetondA^emae ----------------
n|w YORK 3, N. Y. — Iii Second Innue ....._..._....
PHTLADELRHIA 23, M. — 631 W. Gfraėd Avenue .........
RAHWAX.,N,,J.. - 47 Ee*t NSlfoci Ayeeue n......... .......
SOUTH RlyEt, N. J -r 41 WMtehiad 4 v ewe .............
SYRACUSE, K. Y. 13204 — S15 Mireemk Street -.....

435-1654

MS-6710
363-0494 
MS-6740

y»-y<n

' - - *

J. P. Remeika iš Beil Tele
phone Laboratories, Murray 
Hill, N. J. buvo, bendraautorius 
pranešimo apie sukimosi bangą 
nagrinėjimus retų žemių orto- 
ferituose; P. D. Dapkus iš tos 
pačios įstaigos buvo bendraauto
rius pranešimo kpie ekcitonų pri
jungtų prie nittogenijaus izoe- 
lektroninių spąstų, šviesos pajė
gumą galijaus fosfide; E. Za
remba iš University of Toron
to, Toronto, Ontario buvo ben
draautorius pranešimo apie pa- 
ramagnonus Fermi sistemose su 
nedidelės apimties pasikeitimo 
sąveiskmiu. šie pranešimai, bu
vo padaryti The American Phy
sical Society suvažiavime kovo 
mėn. 19-22 d.r San Diego mies
te Kalifornijoje;

ANNUM
- jį- 

or more 
certificate^
I veer min.

HIGH RATES
Paid quarterly At

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE.
CHIČAgL, BJJNOiŠ 60632

(WlfST Oh CALIFORNIA AVE.)

are you 
earning 
enough 
interest 
on your 
savings

Phone 847-1140

CHOOSE FROfa

per AnNuM 
»50b0 or morn 

certifR4tes 
2 year min. 

.ąja>

PER ANNUM

Investment 
.Bonin 

certificate*

aWiN Bar.

Ll /V $5,000 OR MORE-2 YEAR MATURITY 
s,f.

YIELD INCREASES TO 6.18% 
orijhterest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

530/ year|y
j70 CERTIFICATE ACCOUNTS ■f $1,000 OR MORE—1 YEAR MATURITY

YIELD INCREASES TO 5.92% 
oh interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

/ yearlyf) CERTIFICATE ACCOUNTS
V $1,000 OR MORE—3 MONTHS TO 

LESS THAN 1 YEAR’ MATURITY

YIELD INCREASES TO 5.39% 
ori intėrfest accumulated for 1 year 
INT EfiĖŠT COMPOUNDED DAILY

5
 A/ yearly

70 PASSBOOK SAVINGS
' V ADD tO OR WITHDRAW ANYTIME

YIELD INCREASES TO 5.13%
bn Interest accumulated for i year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY 
PLUS:
• Deposits received by the 10th of the month, earn 

interest from the 1st, if the funds remain oh deposit* 
to the end of the interest period. Deposits stftfer the 
10th of the month earn from date of receipt.

• On Passbook Accounts, interest paid to day of 
withdrawal.

JErf syn/lNGs
AND LOAN ASSOCIATION 

4192 Archer Avenue at Sacramento 1 Chicego, Illinois 60632
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Detroito naujienos
— Detroito “Alkos” Dramos 

Sambūrio dvidešimtmetis. Ba
lk) Sruogos Milžino Paunksmės 
pastatymas “Alkos” Dramos ko
lektyvo praėjo su dideliu pasise
kimu. Aktoriai buvo surinkti 
iš geriausių. Pastatymas labai 
geras. Ypač pravartu būtų pa
matyti čia augusiai jaunajai 
kartai. Daug įdėta darbo, gaila 
būtų jei tik vienam kartui. Rei
kia manyti, kad bus parodyta ir 
kitoms lietuvių kolonijoms. Pa
stangos ir ryžtas, be abejo, pri
klauso, režisieriui Justui Pusdeš- 
riui ir menininkui Vytautui Ogil- 
viui.

— Vytauto Ogilvio meno pa
roda puiki, skoningai išdėstyta, 
viduje jautiesi kaip meno gale
rijoje; garbė mums detroitie- 
čiąms turin t tokį menininką. Į

vaidinimą ir Ogilvio meno paro
dą publikos atsilankė apypilnė 
L. namų salė. Po spektaklio 
apatinėje salėje įvyko draugiš
kos vaišės. Sveikinimo žodį ta
rė Vladas Pauža ir Saulius šimo- 
Uūnas.

— Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centro metinis visuotinis 
— narių atstovų susirinkimas 
praėjo sklandžiai. Susirinkimą 
atidarė ir darbotvarkę perskai
tė pirm. Antanas Sukauskas. To
liau vyko žuvusiųjų už Lietuvos 
laisvę ir mirusiųjų pagerbimas. 
Praeitų metų visuotinio meti
nio s-mo protokolą perskaitė Ri
ta Garliauskaitė. Po mandatų 
patikrinimo pirm. A. Sukauskas 
padarė visų metų pranešimą. Bu
vo paliestas Vasario 16-sios iš
kilmingas minėjimas ir jo pasi

sekimas. Buvo paliestas prisi
dėjimas prie etninių grupių de
monstracijų — motorkados, ku
ri įvyko vidurmiestyje, Kenne-! 
dy Square, liepos mėn. 15 dieną.! 
Etninių grupių festivalis davė• 
gražaus pelno — $1,161.54. Re-j 
vizijos komisijos pirm. Marijo
nas šnapštys pranešė, kad da-j 
bartiniu metu kasoj yra $670.17. 
Imagai statuto 4 paragrafą, kad 
valdybos sąstatas nebūtų apri
botas, kiek narių į valdybą rink- j 
ti, buvo vienbalsiai priimtas.

Taip pat buvo priimtas potvar
kis, kad vietoje kovo mėnesio 
šaukti metinius susirinkimus, 
s-mų laiką pratęsti iki balandžio 
mėnesio pabaigos. Buvo svars
tomas klausimas įsijungimo De
troito Lietuvių Organizacijų 
centro į Amerikos Lietuvių Ta
rybą. Visuotinis atstovų-narių 
susirinkimas patvirtino 1954 m. 
protokole įrašytą klausi’ 
DLOC yra įsijungęs ir

atkūrė l iet. Studentų Sąjungos 
skyrių ir iki šiol jam sėkmingai 
vadovauja.

Universitetas labai vertina 
Roberto gabumus ir už jo drąsų 
visur Lietuvos bylos iškėlimą. 
Todėl jis visuomet yra deleguo
jamas į kitus universitetus at-

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA

BIZET 4 V. OPERĄ

Jaunas visuomenininkas

ROBERTAS SELENIS

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

GINA ČAPKAUSKIENĖ,
MARGARITA MOMKIENĖ,
KRISTINA MILERTCTĖ-LINDQUIST,
NERUA LINKEVIČIŪTĖ, 
STEPONAS WICIK, 
ALGIRDAS BRAZIS,

CHICAGOS LIETUVIU OPEROS CHORAS,
KRISTIJONO DONELAIČIO MOKYKLOS VAIKŲ CHORAS.

VISI LIETUVIAI KVIEČIAMI MŪSŲ 
OPEROS SPEKTAKLIUOSE DALYVAUTI

Philomena sako

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

Regular 
Passbook 
Account

jūs jiems patarnaukite, nuneškite 
j 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”.

90 Day
Passbook
Accounts

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

$5,000 or more '
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years')

CHICAGO HE
6245 South Western Ave. 476-7575

bendradarbiauja su Altu. To
liau buvo DLOC Valdybos ir Re
vizijos komisijos rinkimai; iš
rinkti šie nariai: Elzbieta Pau- 
razienė, Vincas Tamošiūnas, 
Pranas Polteraitis, Bernardas
Brizgys, Rimas Sukauskas— Sa- 
kis, Mykolas Vitkus, Jaunutis 
Gilvydis, Stefa Brizgytė, Rita 
Garliauskaitė, Viktoras Nakas, 
Aldona Tautkevičiūtė ir Anta
nas Sukauskas. Į Revizijos Ko
misiją: Marijonas šnapštys, Va
cys Lelis, Antanas Šileika ir Ka
zys Sragauskas. Klausimuose 
sumanymuose, Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjungos pirm. Kazys 
Veikutis iškėlė Robert J. Huber 
kongreso rekorduose įrašą, kad 
Lietuvos nepriklausomybė bu
vo paskelbta 1918 metais, bet, 
deja, šis nepriklausomos Lietu
vos laikotarpis netruko per il
gai. Rusų raudonoji armija įsi
veržė Lietuvon 1919 metais, ir 
tik vadovaujant maršalui Juozui 
Pilsuskiui lenkų išvyta. Toks pa
reiškimas neatitinka tikrenybei. 
Buvo nuomonių, kad tuo reika
lu turėtų susirūpinti Altą ar 
Vlikas ir tą didžiulę klaidą iš 
kongreso rekordų išimtų arba 
ištaisytų. Atstovavo 32 teisėti 
nariai. Išrinktoji valdyba pa
reigomis dar nepasiskirstė, bet 
numatoma greitu laiku pasiskir
styti.

— Lietuvos šaulių Sąjungos 
Tremtyje atstovų suvažiavi- 
bus balandžio mėn. 14 ir 15 die
nomis Lietuvių namuose, 3009 
Tillman Ave. šeštadienį iš ry
to 9 vai. registracija. Iškilmin
gas posėdis 10 vai. šaulių Są
jungos posėdžiai vyks visą die
ną, vakare 7 vai. balius. Meni
nę dalį atliks kanklininkių an
samblis iš Klevelando, vadovau
jamas ponios Mikulskienės. 
Kviečiama visuomenė atsilanky
ti.

R. Selenio pasižymėjimai moksle
Robertas Selenis aktyvus lie

tuviškoje veikloje, yra taip pat 
gabus studentas Detroito Uni
versitete, kur jis studijuoja 
tarptautinę politiką. Jam vi
suomeninė veikla visiškai n esu- 
trukdo mokslo, bet, matyt, dar 
ir padeda, nes keturių metų po
litinių mokslų kursą baigia per 
tris metus, peršokdamas net du 
semestrus.

Balandžio 8 d. Detroito uni- 
vmersitete Robertui Seleniui bu
vo įteiktas dekano raktas (Deans 
Key), specialus mokslo pažan
gos medalis—Academic Award 
ir priimtas į garbės korporaci
ją Alfa Sigma Nu (National Je
suit Honor Society). Iš univer
siteto laikraščio “Varsity News’’ i 
matyti, jog viso šiais metais de
kano raktus universitete gavo 
tik . 10 studentų. Academic 
Award ir politinių mokslų sky
riaus tik 2 (iš viso universiteto 
47) ir priimti į garbės korpora
cijas Alfa Sigma Nu arba Gam
ma Pi Epsilon 39 studentai.

Robertas Selenis labai akty
vus lietuviškoje veikloje, jis, voi 
pradėjęs studijas univeraiteU,,

storauti Detroito universitetui. 
Jis, taip p&t, atstovavo savo uni
versitetui Jungtinių Tautų sa
vaitėje', kur masiniame susirin
kime pasakė gana kaltinančią 
kalbą Jungtinėms Tautos dėl 
Lietuvos bylos. Kovo 30, 31 ir 
balandžio 1 d. buvo vienintelis

Detroito universiteto atstovas 
Prezidentiniame simposiume, 
kuriame dalyvavo dviejų šimtu 
universitetų atstovai, Ameri
kos vyriausybės, senato, kongre
so ir kariuomenės atstovai. Sim
poziumas vyko French Liek, In
dianoje. A. Miežis

MUMS MALONU PRANEŠTI VISIEMS SIUNTINIU 
SIUNTĖJAMS LIETUVOJE IR U. S. S. R.
> ‘ ■ » •' — • J

Kad dabar pasiūlome didelį nauja pasirinkimą įvairių naujų daiktų kartu ,.

MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS; SKALBIMO MAŠINAS, TELEVIZIJOS APARATUS, 
KAMERAS, SIUVLMO MAŠINAS, BALDUS.

Taip pat rūbus, medžiagas, kailinius, rankinius laikrodžius ir maisto produktus.

NAUJI AUTOMOBILIŲ MODELIAI:

ZHIGULI VAZ 2101
MOSKVICH 412 IE 
MOSKVITCH 408 IE 
ZAPOROZHETS ZAZ

$3520.00
$3570.00
$3285.00

968 $2250.00

MES YPATINGAI PASIŪLOME NAUJAUSIĄ PAGERINTĄ EXPORT MODELĮ

ZHIGULI VAZ 2103, 75 H. P. 4-DURŲ SEDAN

KAINA $4036.50.
(Rodoma Automobilių Parodoje Caliseum New Yorke)

PODAROGIFTS, INC. — VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti dovaninius certifikatus per VNESH- 
POSYLTORGĄ be jokių tarpininkų, bankų ir kt.

PODAROGIFTS, INC. — yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri priima užsakymus PREFERENTIAL 
ROUBLE CERTIFICATES — SPECIALIOS PIRMENYBĖS RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAMS kiekvie
nas po $2.60 ir pristato šituos užsakymus tiesioginiai per VNESHPOSYLTORGą aukštos ko
kybės prekėms, gaunamoms specialiose krautuvėse ir prekių sandėliuose daugelyje didelių 
miestų LIETUVOJE ir USSR.

PODAROGIFTS, INC. — gauna iš VNESHPOSYLTORGO pranešimą apie kiekvieno užsakymo Įvykdymą ir 
painformuoja siuntėją. * " ” ‘ .

PODAROGIFTS, INC. — yra VIENINTELĖ FIRMA AMERIKOJE, pateikianti persiuntimo įrodymus, 
atitinkančius jos susitarimą su VNESHPOSYLTORGU.

Klientų patogumui užsakymus galite paduoti bet kuriai prie mūsų prisijungusiai 
firmai:

Globe Parcel Service, Ine. 723 Walnut St, Philadelphia, Pa. 19106 
Package Express & Travel Agency, Inc., 1776 Broadway, N. Y^ N. Y. 10019 
Cosmos Parcels Express Corp., 488 Madison Ave., New York, N. Y. 10022

arba tiesioginiai į mūsų vyriausią įstaigą:

PODAROGIFTS; INC.
240 FIFTH AVE. (tarp 27 ir 28 g-vės) NEW YORK, N. Y.10001 i 

TEL: (212) 685-4537

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. ■ >

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
Chicago, Ill. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

1800 So. Halsted St

Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

TeL 421-3070
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Mūšy RŪPESČIAI IR UŽDAVINIAI

DEL VASARIO 16-SIOS MINĖJIMŲ

dėsniuose Lietuvos miestuose 
viešaisiais visuomenės susirin
kimais, demonstracijomis, mi
tingais, iškilmingomis pamal
domis visų tikybinių bendruo
menių maldos namuose, me-

patriotinių veikalų vaidini
mais visose salėse ir pan.

ri pirma įsijungti į tas organi
zaciją#, kuHOf tųQ| minėjimu* 
■engĮą. kurios paruošia jų pro
gramas ir pan. Pvz., tuos mi
nėjimus JAV rengia dažniau
siai ALTaa. ji sudarančios or

tautai ir teisiškai tebęgg^istuo- 
janiiąj valatybek kuria Rėkta
me prikelti laisvam nepriklau
somam gyvenimui.

d) Minėjimų sveikinimo kul

IR KAIP MINIME $14 
TAUTOS ŠVENTĖS D!EN.| 

IŠEIVIJOJE?

šiandien, kada Lietuvą pku-. 
puota ir mūsų tauta kenčia 
sunkią priespaudą. Vasario 16- 
ji mums nebėra jau džiaugsmo 
šventė, o gilaus susimąstymo ir 
mūsų uždavinių savo tautai 
apsvarstymo diena.

Tų šiandieninių mūsų uždą- 
vinių turime daug. Mano nuo 
monę, svarbiausi ir mums rū
pestį keliautieji yra šie: 1) mū 
sų lietuvybėj iš]a|kypias, 2) 
laisvinimo darbas ir 3) visų 
mūsų yiępybė. Šiais trinus 
svarbiausiais prpblęmtniaią 
klausimais aš esu kalbėjęs ir 
savų paskaitoje š. m. vakario 
25 d, Balzeko Lietuvių Kultūros 
Muziejuje. Noriu dabar apie 
tai ir čią, Naujienose, parašyti. 
Bet pirma pasisakysiu dar tik 
dėl pučių Vasariol6-iios minė
jimų išeivijoje. Pasisakysiu 
rampai, kas, mano nuomone, 
uose minėjimuose yra dar ne- 
jero, kas taisytino, ko dar 
rūksta, kas pageidautina.

PASTABOS DĖL 
ŠIANDIENINIŲ VASARIO 

16-SIOS MINĖJIMŲ 
IŠEIVIJOJE

1) Ne visi lietuviai dalyvauja 
• asario 16-sios minėjimuose. 
J turėtų juose visi dalyvauti, 
ypač gi mūsų jaunuomenė, ku
ri dažnai nusiskundžia, kad 
vyresnioji kąrtą įps prie vie
nosios veiklas darbų neprisilei
džiant!. Kas nori visuomenei 
Vadovauti, turi pirma išmokti 
kartu dirbti su visuomene, 
pet ir kartu su ja šventes švęsti. 
Be to, jaunimas gi tuoj perims 
iš vyresniųjų ir jų darbų naš
tą. Todėl jis turėtų |aų šian
dien su vyresniąja karta visur 
jr visada būti, draugę su ja 
^varstyti viešojo gyvenimu 
klausimus ir problemas, irgi 
Kartu su ja dirbti. Antraip, 
nebus mūsų visu solidarumo 
darbe ir jaunieji atpras nuo 
bendro viešojo intereso, dai- 
Ųo, tiksliau sakant į jį neįprasi.

KAIP MINĖJOME VASARIO 
16-JĄ NEPRIKLAUSOMOJE 

LIETUVOJE?
Vasario 16-ji nepriklauso

moje Lietuvoje buvo mums
džiaugsmo šventė. Todėl ir 
minėjome ją maloniais džiaugs
mų jąusipais, nuotaikingai, at- 
Žymėdsuti tą dieną, ypač dį-

stato į strategines vietas įsprausti keli veiklesnieji frohti- 
ninkai. Visus bendruomenės reikalus turėtų tvarkyti 
JAV LB taryba, bet ne tarybą taria paskutinį Žodį. Al
gimantas Gečys, pav., į tarybą niekad nebuvo išrinktas, 
jęt šiandien jo sprendimai yra įtakingesni, negu dau

giausia bendruomenei dirbusių tarybos narių. Taryba pa
sirinko ir paskyrė JAV bendjįomenės pirmininką, kuris 
pasirinko “kabinėtą” iš visai pašalinių žmonių. Gečį jįs 
pasirinko visuomeniniams reikalams tvarkyti, šiandien 
tas pats Gečys jau sudaro “visuomeninių reikalų tarybą”, 
kuri išstūmė iš bendruomenės pačios tarybos sudarytus 
organus. Dr. Petro Vileišio vadovaujama komisija jau 
likviduota. Nuo šių metų pradžios visas Dr. Vileišio pa
reigas perėmė Gečio vadovaujama 6 žmonių taryba.

Marijonų leidžiamas Draugas įdėjo savo korespon
dento B. Raugo ilgoką raštą apie šią Gečio bendruomenei 
primestą “visuomeninių reikalų tarybą” šitaip rašo:

“Per ilgai truko, kol iki šiol vykusio JAV LB 
įstatų pirmojo paragrafo “C” punkto įsakmų įrašą 
“kovoti dėl Lietuvos nepriklausomybės”. ALB vy
riausias organas — taryba įvedė savo įsakmiu nuta
rimu į konkrečios ir aktyvios veiklos taką. Naujieji 
JAV LB įstatai, įsigalioję nuo š, m. sausio 1 d., aiš
kiai nusako ALB politinės veiklos organizavimą ir 
darbą. Su tuo jau pasibaigė vadinamosios politinio 
“draudimo” per ilgai trukęs laikotarpis, kuriame 
ĄLB vadovybė, sukandusi dantis, pakluso piktiems 
balsams nedalyvauti Lietuvos laisvinimo akcijoje, 
nes tai yra “politika”. Bet juk geriau' vėliau, kaip 
niekada, ypač, kai Amerikos lietuvių politinės va
dovybės struktūroje ir pajėgiems asmenims be parti
nės etiketės nėra galimybės reikštis”/ (Draugas, 1978 
m. bal. 12 d., 7 psl.).
Kaip tie “pajėgūs asmenys” bendruomeninėje veik

loje ir politikoje reiškiasi, Amerikos lietuviai jau žino. 
Algimantas Gečys, Volerto pastatytas bendruomenės ^^7ūį“n^tolis\autair 

;polįtikos gairėms nustatyti,, yra įtakingas-frontininkas, 
pinigų. Nepajėgdami organizaciniu būdu užšldirbtf pL bet jis yra ne iš-pačių įtakingiausių. Gečys tiktai pildo _ • • i • t • •• w _ .. — « «• w • ,•. • i ir y

Kftose JAV vietose: 
metam* _ 
pusei metų

Reikalingi aiškūs sprendimai
Atsakomingi Amerikoj lietuvių visuomeninių organi

zacijų atstovai jau ne vieną kartą svarstė frontininkų di
riguojamos JAV Lietuvių Bendruomenės įvairias išdai
gas, bet į visą reikalą žiūrėjo pro pirštus. Vieni manė, 
kad reikia leisti jiems arčiau susipažinti su Amerikos gy
venimu, tai jie patys susipras ir išmoks kartu dirbti su 
didele Amerikos lietuvių dauguma. Kitiems atrodė, kad 
pats gyvenimas juos pamokys ir jie pradės žingsniuoti į 
taktą kartu su kitais lietuviais.

Bet pasirodo, kad didesnių organizacijų atstovai kly
do. Kai Bendruomenės vadovybė pradėjo kėsintis į Lię-

kėjo aiškų ir griežtą sprendimą padaryti. Jeigu tada bū
tų aiškiai nutarta ir paskelbta, tai šiandien tos problemos 
jau nebūtų. Galvojimas, kad užsispyrėliai pasimokys iš 
gyvenimo ir patys susipras — buvo klaidingas. Reikalas 
eina ne apie norą mokytis, bet apie norą viską ardyti- 
Kalba eina ne vien tik apie norą pasirodyti arba “vado
vauti”, bet apie norą pakreipti Amerikos lietuvių galvo
seną visai kita kryptimi.

Oficialiai klausimas keliamas apie Bendruomenės 
teisę įsitraukti į Lietuvos laisvinimo darbą. Niekas Bend
ruomenei tokios teisės neneigia. Laisvinimo darbas toks 
didelis ir įvairus, kad kiekvienam ten turėtų būti vietos ir 
pakankamai darbo. Bendruomenė buvo pasižadėjusi ves
ti kultūrinį ir apšvietos darbą. Šio darbo ji nepajėgė tin
kamai atlikti. Tam darbui reikia pasišventimo ir žinių.

niestis į politiką. Bęt svaj&įjuisU, jįėjusrūpėję prieiti p

ūigų ar apsidėti mokesčiais, bendruomenės prięšakin pa
tekę frontininkai sugalvojo prisitaikyti prie laisvinimo 
darbams dedamų aukų.
j Šitoks jų elgesys buvo svetimas didelei Amerikos 
lietuvių daugumai. Jau nuo šimtmečio pradžios laisvini
mo kovai skiriama auka buvo šventas dalykas. Niekas 
prie jos nesėlino. Kiekvienas aukotas centas eidavo tiems 
tikslams, kuriems jis būdavo skirtas. Amerikos lietuviai 
negalėjo suprasti, kodėl Amerikoje atsiradę inžinieriai 
negalėjo pravesti vajaus nenorėjo apsidėti nario mokes
čiais ir nepajėgė sukelti pinigų reikalingoms kelionėms. 
Bendruomenės vadams buvo lengviau reikalauti laisvinj- 
mo kovai skiriamų aukų, negu paplanuoti, kaip užsidirb
ti pinigų posėdžių kelionėms.

Visus bendruomenės reikalus tvarko ir politiką nu-

2) Mūsų jaunimas Vasario 
16-sios programą ruošime tu
rėtų pats dalyvauti ir parodyti

■ / - — ; _ ri
dabar dažnai jis tik iš šalies, 
yyresniųjų darbą stebėdamas, 
jį' kritikuoja, pvz., šiais ža= 
Ožiais: “Ak, kasmet tas pats 
ir tas pats“... Taip kalbėti ga
ji tik tie, kurie turi kokių nau
jų idėjų, geresnių Vasario 16- 
tios minėjimo idėjų. O kas jų 
iri teparodo jas konkrečiau, 

aiškiau, pvz., visuomenės susi
rinkimuos, mūsų spaudoje ir duodama ir konkrečių pasiūly- 
pan., kad visi jas įvertintume.

3) Kad jaunimas galėtą dau
giau įsijungti į Vasario 16-sios 
minėjimą ruošimo darbą, jis tu-

kelių nuošalyj stovinčių politikų įsakymus. Kur Gečys 
veda, Amerikos lietuviai žino iš jo pasipūtimo, kada jis savo kūrybinę iniciatyvą. O 
siūlė nustumti į šalį visas lietuvių politines grupes ir ben
druomenę sulyginti su Amerikos Lietuvių Taryba. Jeigu 
Bendruomenė būtų lygi, tai niekas nesipriešintų, bet ji 
nėra lygi nei vienai bendruomenės sudėty esančiai grupei. 
Gečiui buvo primintas varlės pasipūtimas prieš jautį ir 
užmirštas jo “intelektualinis pajėgumas”. Tokio nėra.

Bet kur vairuoja užkulisyje tupintieji fronto vadai, l*ic 
šokdinantieji Gęęį ir ponią Zerrą? Kur nuvedė Čiceroje 
reziduojantis Vidurio Vakarų fronto daktaras, Ameri
kos lietuviai jau žino. Bet kur Gečio vadovaujama “ta
ryba” ves bendruomenę, tuo tarpu dar neaišku. Ameri
kos lietuviams pirmop eilėn rimtesniems respublikonams, 
reikėtų pagalvoti ir visuomenę tiksliai informuoti.

to' trumpos, vienos kitos minu
tės, o pagrindinė kalba ne il
gesnė kaip akademinės valan
dos (45 minučių).

•) Minėjimų meninės pro
gramas irgi neturėtų būti per
krautos, kad publika neišvarg- 
tų, jų beklausydama.. Jos tu
rėtų būti patriotinės dvasios, 
pritaikytos momento nuotai
kai, minėjimo dvasiai.

f) Neleistinas publikos (mi
nėjimo dalyvių) rodymas ne- 
pasietnkinimo paskaitininkui, 
pvz., keliant salėje triukšmą, 
tyčia, ne vietoje plojant, duo
dant paskaitininkui ženklą, 
kad jis baigtų kalbėti ir pan. 
Taip buvo daroma šiemet Va
sario l&sios minėjime Mar
quette Parke, Marijos Aukšt 
Mokykloje. Tai, atsiprašau, 
chuliganizmas, netoleruotinus 
jokioje kultūringoje bendruo
menėje. Jis daro bendruome
nei gėdą.

g) Vasario 16-sios minė jį-

ateakomybę už jų programų 
paruošimą bei vykdymą. To
dėl jaunieji pirma turi įsijung
ti ir tas ALTą sudarančias or
ganizacijas, p pep jas įsijungs 
Ir į Vasario 16-sios minėjimų 
programų paruošimą bei jų 
vykdymą.

4) Kas įš jaunimu turį nau
jų ir gerą idėjų Vasario 16-sios 
minėjimams, tekelta jas viešu
mon, pvz., visuomenės susirin
kimuose ar spaudoje, o ne 
vaikščioja užsjdąręs SŲ savo 
nęatidępgtais “išradimais”, tik 
kitus, dirbančiuosius kritikuo
damas, To mes, vyresnieji, ir 
laukiama iš mūsų jaumipo, 
kuris gi turi būti gyvas savo 
dvasia, turėti norą ne tiek ki
tus bendromis frazėmis kriti
kuoti, kiek norą pačiam veik
ti, kurti, naujų (žinoma geres
nių) idėjų ieškoti ir tas idėjas, 
su pasiaukojimu joms, vyk
dyti.

5) Vasario 16-sios minėjimų muose, manding, turėtų vieš- 
rengėjai žinoma, turi, kur tik 
guli, įjungti mūs jaunimą i 
darbų, | minėjimo programų 
paruošimą ir jų vykdymą. Tą 
jie dabar, atrodo, Ir daro. Tik 
kąd tas mūsų jaunimas laikosi 
nuo darbo atokiai. Įsijungia į 
jį tik jo dide|i idealistai. Svei
kinimas ir garbė jiems | Tepą- 
skatiną jię jr kitus jaunuosius 
savo bendraamžius stoti į dir
bančiųjų eiles. Darbo nieks 
jiejas nepavydės.

6) Vasario 16-sios minėjimų 
programos turėtų būti ruošia
mos taip, kad tie minė,jimai 
turėtų daugiau mūsų žmonėms, 
ypač jaunimui tautinio auklė
jimo reikšmės-

a) Jwse įkaitomos pagrin
dinės paskaitos tbrėtų liesti ne 
tiek painius tarptautinės poli
tikos klausimus ir problemas 
(kurioms išspręsti prelegentai 
kartais dargi nei jėgų neturi), 
o nagrinėti mūsų vidaus gyve
nimo aktualius dalykus. Jos 
turėtų veikti ypač mūsų jauni
mą, blaivinti jo tautinę sąmo
nę. ugdyti jo lietuvybę, ską- 
tinti jo idealistinę veiklą, jung- 
tj jj stipriais dvasiniais ryšiais į 
tautą ir uždegti darbui.

b) Tose paskaitose turėtų 
būti irgi aiškiai pasisakoma 
prieš mūsuose besireiškiantį 
blogį, trukdanti mums dirbti 
bendrą laisvinime darbą ir 
pan.

mų, kas mums visiems daryti, 
kad atliktume savo, kaip lie
tuvių išeivių (priverstinų ir sa
vanoriškų išeivių), pareigas

patauti visų mūsų vienų kį- 
tiems nuoširdumas, natūrali# 
lietuviams , paprastumas, o ne 
koksai dirbtinis oficialumas, 
pvz., parodomas labai iškilmin
gų uniformuotų vyrų, pagąl 
karišką komandą, vėliavų į 
salę įnešimu ir išpešimu ir pan. 
Bet čia jaunimo jr psichologi
nio išgyvenimo , o ne kojciqs 
logikos ar principo dalykas. 
Dėl to aš, reikšdamas šią sa
vo nuomonę, galiu ir suklysti. 
Jei daugumai tas oficialumą# 
patinka, veikia teigiamai jaus
mus, tepasilieka jis ir toliau. 
Dieve saugok, aš nenoriu čia 
įžeisti tų, kurie rengėjų pą- 
kviesti, minėjimo ceremonią- 
lą vykdo.

j) programose ne 
turėtų būti nereikalingą daly
ką, kaip pvz., skaitymo Nepri
klausomybės Akto su signatą- 
rų parašais (kaip tas praktj- 
kųpjama Chicagoje), skaityto
jui tų parašų net teisingai ne- 
pęrąkąjtąpt, spklystant, net 
iškraipaųt signatarų pavardes. 
Kam to reikia? Minėjimų pro
grama neturėtų būti dirbtinai 
prailginama, dargi tokiu, v# 
balastu — skaitymu Nepriklau
somybės Akto, kuri visi konę 
ątųuūtinai žinome.

k) Po Vasario 16-sios minėji
mų, kur yra galima, galėtų būr 
ti ir susirinkusiųjų pasivaišini- 
mas. Tik vaišės turėtų būti be 
alkoholinių gėrimų, atitinka
mos nuotaikos, savo rūšies — 
lietuviška “agape“, meilės puo
ta, kurias ruošdavo ir pirmie-

(Nukelta į 5 psL)
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VINCAS ŽEMAITIS

LIETUVIŲ TAUTOS 
PRAEITIES PRAMATEJAS
10

Iš tiesų, klaidingas tame Jurgėtos že
mėlapy yra įrašas Lą^aU vieton Letgals. 
Latgalių vardas yra vetiau latvių išgalvo
tas. Henr. Liv. rašo; Letti, Lethigąlj, ru
sas kron. Nestor — Lėti gėla. Prof. E Reč
ius “ Nuovelle Geogrophie Universelle” 
Paris, 1880, V L: “Ils (les Lettes ou Let- 
tans) se donnent a eux — mėmes le noin 
de Latvia, c’e*t - a - dire dė Lithuanian#, et 
leur antie n noni russe Let^ala (Letigola), 
qui ėst evidement lė mėme not que Latvrin 
— Galas, signifie “I'in de la Lithuanie”. 
(371 psl.). Taigi letgaliai reiškia ne Latvių, 
bet Lietuvos galas.. Prof H. Lownuaoski 
“Stu<|ia »ad pocaątkamr (5Qpsl.),.. “Nte- 
dzie boviern srddla XIII w. aie uazywaja 
pfcmion lotewskich s lewego brzegu Dzvri- 
ny Letami (J. Makis. “Die balti^chen 
Voelke u. Steamme, Letteij'’. 52 psl,) Dėl 
to ir Algirdas su Kęstaciti 1359 m. krikšto 
sąlygose reikalavo grąžįati Uetgalą į r\-- 
tus nuo Aivekstės upės, kaip senas lietu
vių žemes.

3. Jo šventenybės Krivių Krivaičio 
Lizdeikos paslaptis. Nuo Taurojos (Tre
jos) iki Baisogalos girių. V — Vl-je knygos 
dalyje autorius be jokių tabu svarsto at-

virai, nevaržomai, kaip knygos pradžioje 
buVo pasižadėjęs, dvasiniai religinius klau
simus. Lietuvių tautai, išimtinai iš arijų 
tautų, Sutvėrėjo buvo skirta dideliai svar
bi politiniai kultūrinė misija, kurią ji vyk
dė, kaip matėme, pagal autoriaus pateik
tus duomenis, nepaprastai plačiai ir uoliai, 
išeinant iš geopolitinės padėties, jos me
džiaginių ir dvasinių resursų. Taip pat ir 
dvasiniai religinėje srityje, ji ilgiausiai iš
tvėrusi arijų tikėjime ir jai skirtą misiją 
atliko su neįprastu atsidėjimu, pasiauko
jimu, ir kilnumu, pakeldama neapsako
mai dideles medžiagines ir dvasines nuo
skaudas. Tam reikalinga speciali studija. 
Man asmeniškai autoriaus pareikštos min
tys ir duomenys dar labiau išryškino ko
dėl lietuviai apsupti oficialiai menamų 
krikščionių, taip ilgai ištvėrė senajam jų 
arijų tikėjime. Krikščionių vadai, pasida
vę Aeton© trims KrUtsu* gundymams, gy
veno žemiausią religinį nuosmukį. Ne veU 
tai ir Dante savo trilogijoje keletą tų do
riniai puolusių Romos dignitorių nugramz
dino pragaran.

lietuvių ariją tikėjimas savo doro
viniais pradais esmėje mažai tesiskyrė nuo 
krikščionių tikėjimo pradų, tai aiškiai 
mątosi ir karaliaus Gedimino atsakymo 
Romos kurijos delegatams. atvykusiems 
1323 metais Vilniun su pretenzijom, kad 
jis žadėjęs apsikrikštyti.

“Aš tik buvau pareiškęs, jog išlaikysiu 
taika su krikščionimis, kad jiems leisiu

garbinti Dievą pagal jų tikybos apeigas, 
taip kaip rusėnams (stačiatikiams) pagal 
jų, lenkams pagal jų lito tarpu kai mes pa
tys garbinsime Dievą pagal mūsų papro
čius. Visi meį garbinąme pieną Dievą“. 
(K. E Napierski, “rusko Livoųskiję akty“ 
psL 42 — 48.).

č. Gedgaudas parėžia; “Taip lygiai ga
lėtų kalbėti šių dienų metodistų vyskupas, 
palygindamas kitų sektip baptistų, adven
tistų. anglikonų, stačiatikių, katalikų ir kt 
tikybas. Visi mes garbiname vieną Dievą! 
Taip jokiu būdu negalėtų pasakyti “stab
meldys — pagonis“. Tie pravadžiavimai 
ir šlykščiausias netolerantiškumą# (nepa
kanta) atsirado iš žepio materializmo ir 
gobšumo įik todėl, kad mūsų valdovai at
sisakė paklusti popiežiui |r mokėti jam as
tronominę duoklę pinigais, dvarais, žemės 
ūkiais, vienuolynais, balnyčių pastatais ir 
be to kasmetine dešimtąją visos valstybės 
pajamų dalimi.

Mūsų Arijų tikyba, vyčių gudų atsineš
ta Ispanijon, tiek mažai tesiskyrė nuo Va
tikano schizmųs, jog pradžioje tik teolo
gai tesipešdąvo , įrodinėdami dogmos plo
nybių “skirtumus”’. Faktiškai gi ėjo jėgų 
bandymas: dviejų bažnyčių, dviejų po
piežių. dviejų kultūriąią organizacijų ko
va. Taip iv. Augustinas kovojo prieš mū
sų Arijus Donatistus Afrikoje. Jis juk juos 
nelaikė “stabmeldžiais“, net ne “pagoni
mis", o tik “atskalūnai#’” — schizmatikais, 
taigi turime paties didžiausio Vatikano te

ologo paliudijimą, jog mūsų tikybos beveik 
niekuo nesiskyrė“. (320 p&L)«

Autorius turi racijos. Imkime, pavyz
džiui, to pat karaliaus Gedimino sūnus 
Kęstutį, Algirdą ir jį patį. Visi jie dorovi
niai stovėjo daug aukščiau už daugelį te 
laiko vadinusių save krik«čįmti«ti# Vakarų 
valdovų, kryžiuočių, riterių, dvasiškių. 
Tie jų doroviniai pradai kilu ne iš kur ki
tur, tik iš jų senojo arijų tikėjimo, kuris 
nuo amžių buvo įdiegtas | jų kraują, dva
sią ir protą.

Taip žydai, iki šiol praktikuodami sa
vo senąjį (biblinį) tikėjimą ir tikėdami į 
vieną Dievą, nėra vadinami nei stabmeL 
džiai, nei pagonimis, nors jų tame tikė
jime gal net daugiau, negu mūsų senuolių 
tikėjime, yra begalės pasenusių dogmų ir 
prietąrų. Teisingai gerb. č. Gedgaudas 
pabrėžiu, kad pagoniu — stabmeldžio pra^ 
vardiiayinias mūsų eenMoliams (nat ir 
mums patiems) davė ir kartoja mums ne
palankūs, agresyvūs, gobšumo ir pavydo 
apimti galvažudžiai kaimynai, piktų tiks
lų vedini, todėl tuos jų keiksmus grąžin
kime jiems patiems, ir nuo šiol mūsų se
nuolių tikėjimų į vieną Dievą, vadinkime 
senuoju arijų tikėjimu. (Mano pabr. V, Ž-).

ITisiminę mūsų XIU — XJV įiintmečio 
kilnius valdovus atkreipkime dėmesį į šių 
dienų maskvinius rusiškojo komunizmą 
valdovus, kurie net laike 600 metų jo
kios dorovinės pažangos nėra padarę, dar

labiau, tapę Chingishano ordos galvažu
džių mišriais (bastardais), jie to pat gob
šumo apimti , prisiplėšę svetjmų turtų ir 
Žemįų. genocidąvę Mažąją Lietuvą, šim
tus milijonų gyventojų padarę tikrais ver
gais, žiauriai prievartaujamu# garbinti jų 
sukurtus stabus, fetišus, persiimti jų nu
valkiota materializmo ideologija. Ir šie 
akiplėšos neapdairiam laisvajn pasauliui 
Įuri drąsos tvirtinti, kad jie kuria žemėje 
rojų, kuris įš tikrųjų virto pragaru.

Dar trumpai prisiminkime senoje arijų 
tikėjimo popiežius Krivių, Krivaičiu#. Au
torius duoda jų smulkią geneologiją nuo 
Taurojos (Trojos) žlugime laikų, kai šis 
aukštos arijų civilizacijos židinys, užpuo
lus graikams 1172 m. prieš Kr., buvo su
griautas ir kilnesnieji jo gyventojai buvo 
priversti epiigruoti įvairiom kryptimi, į 
įvairiausius to laiko pasaulio kraštus; jis 
baigia šią geneologiją baisioj# galo — Bai
sogalos miškuose, kąi Lietuvos valdovai 
Jogaila ir Vytautas priėmė krikštą vaka
rų apeigomis.

Emigravusių arijų tikėjimo popiežių 
gyvenimas nebuvo sėslus, štai jų sostinių 
chronologija: “Iki 1179 metų prieš Kristų. 
Troja (Anatolijoje). Iki 436 m. pr. Kr- Si- 
kambrė (Panonijoje). Iki 499 metų po Kr. 
Geačia Liauduose (Olandija). Iki 785 me
tų — Rikaičiai (Vak. Prūsuose). Iki 1168 
metų — Akrmia (Rugijoa saloje).

(Bus daugiau)
4 x- MAUMtwa, emetam a, aprtl 14. um



WL ANNA BALIONAS
AKW. AVW, NOMM 

IN G1RKL1S LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal >m*HnriTną

tel teL 239-46*3

W- L G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGUA 
•449 So. Pulaski R*. (Crawford 

Madicsl Buildm*). TsL LU 5-644* 
Priima ligoniu* pagal susltarim*.

/ei neatsiliepiu skambinti 37440 K

DR.C K. BOBBIS
INKSTU IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHlSuRGUA
Totof. 6954533 

Fax Valtay Medical Center 
•60 SUMMIT ST.

ROUTE 5*, ELGIN, ILLINOIS

PHYSICIAN AND SURGEON 
>434 WEST 71N STRIKT 

Ofloao; HEmieck 4-5349 
Raita.; 3M-2233

OFISO VALANDOS:

ML mTeBI»T’bSINAS 
AKUŠERIJA JH MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGUA 

•132 So. Kedsia Ave, WA 5-2670 
galando* pigai susitaria*. Jei neat-

OIL.iilNA i«W-

Tatar. WA S4Š70.
Neatšiiepua skambinti 

471-0225. 
Valandos pagal jnįtitMrimg, 

gfcta foL hė i-isri arba fee 7.9700 
Reridancijos: PR 6-9801

DR. J. MAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 7ts» STREET 

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

DR. FRANK P1ECKAS
OPTOMETRISTĄS x 

kAtįA LIETUVIŠKAI
2611 W. 71st St. — Tol. 737-5149 

Hkzbfo* ik& Pritaiko akihiiis ir 
“contact lenšes”.

Vit pagal susitarimą. Uždaryta trėč.

Žagariečių Klubas
1 •• L. "

Lietuvių Žagarės klubo eili
nis narių susirinkimas įvyko 
kovo 25 d. Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd street Dalyvavo 
gausus narių būrys.

Susirinkimą atidarė pirm. 
Povilas Masilionis, kuris pra
nešė, kad yra miręs klubo na
rys Mykolas Ramanauskas. Jis 
buvo pagerbtas atsistojimu, o 
jo šeimai buvo pareikšta gili 
užuojauta.

Nutarimų raštininko Juozo 
Keturakio protokolas ir val
dybos raportai priimti be pa
taisų. Parengimų komisija 
pranešė, kad khibo pavasari
nis šokių vakaras įvyks gegu
žio 12 dieną. Darbininkai vi
si išrinkti ir piknikui daržas 
gautas birželio 24 dienai Lie
pos vietoje. Klubiečiai prašo
mi nepamiršti tų svarbių die
nų, nes yra nutarta šiemet tu
rėti vieną pikniką.

Taigi buvo pranešta, kad yra 
keli sergantys nariai. Helen 
Vengeliauskas turėjo akies 
operaciją. Julia Sadauskas po 
operacijos sveiksta namuose. 
Julius Klimas dar vis serga, bet 
eina geryn. Randasi Wišcon- 
sine pas sūnų ir marčią jų prie
žiūroje. Teko su juo kalbėtis 
telefonu. Yra labai ♦ išsiilgęs 
klubiėcių... Antanas Jusas 
ąerga jdu ištisi metai ir nežinia 
kur dabar yra. Visiems ligo
niams linkėta greitai gyti.

Į klubą įsirašė 3 naujos na
rės: Eugenia Štrungys, Matil- 
daFblius ir Theresa Palonis. 
Taipgi klubas yra nutaręs ba
landžio mėnesį susirinkimo 
nešaukti, nes tą dieną yra Ve
lykos: Visiems linkėta links
mų Velykų.

Buvo pranešta kad yra Juo
zapų diena, tad buvo pasvei
kintas Juozapas Keturakis ir 
Josephine Masilionis. Šūdai-: 
nuo ta ilgiausių mėtų. Vėliau 
sekė vaišės ir malonus pobū
vis.

Sekantis susirinkimas įvyks

jgegužės 27 dieną anksčiau uii-ifloual Bank of Cliicago, pasio-,fru^*« galima gauti įjakelaL, 
Dėtoje salėje. liui nugriuvo*. juo* užsisakant.

Aš visiems linkiu Sv. Velykų.

korespondentė

Du darbininkai užsimušė nu
kritę iš 10 aukšto statant 31 
aukšto namą prie 345 W. Fal-

— Dmi. Romo Astrausko ddr- 
bų paroda buš Montrėalio Auš-

Sears dangoraižyje 
žuvo keturi žmonės

Chicagos mieste baigiamsb- 
me statyti aukščiausiame pa
saulyje dangoraižyje praeitą 
trečiadienį sudegė keturi kel
tuvų mechanikai, kai 42 aukšte ros Vartų parap. salėje balan- 
pasiliejo kibiras su valomuoju 
skysčiu ir tas skystis nuo elek
tras kibirkšties užsidegęs nute
kėjo žemyn keltuvo šuliniu, 
kur tie mechanikai dirbo. Kiti 
darbininkai , dirbę 64 aukšte, 
išgirdę keltuvo šulinyje lieps
nų šniokštimą ir žmonių riks-

džio 14 fr 15 d. Ruošia Liet. Stu
dentų S-goa skyrius.

‘ • — Morta Sausgalvis, gyy. 
West Side apylinkėje pasakojo, 
kad praeitą šeštadienį prie 
Western ir 23 gatvių apie 10 
vai. vakare laukiant autobuso

mą negalėjo gelbėti, kadangi Pnbe8° Pn« r“ iauni'» 
be atitinkamų įrankių nepajė
gė pralaužti keltuvo šulinio 
sienų.

Tai jau penki žmonės žuvo šį 
Sears Tower dangoraižį sta
tant Pirmasis darbininkas už
simušė nukritęs iš aukšto pra
eitą spalio mėnesį-

Prasidėjus lyg grybams po 
lietaus staiga dygti dangorai
žiams Chicagos mieste jau ir 
daugiau žmonių žuvo.

Trys dailidės žuvo 1961 m. 
rugsėjo 15 d. statant du Marina 
City “kukurūzo” formos dan
goraižius, nukritę su pastoliu
Sš, 42 aukŠtb.

Dii mūrininkai žuvo 1967 iri. 
gruodžio 6 d. statant First Na-

Real Estate, Notąry-Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Ntaf fewdoi Tet 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi niįięisbes . pareinamai ir

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
Ir krtuš kraštas

P. NEDZINSKAS,*4065 Archar Ava.

Chtcaųo, lit 60632. TH. Y A 7-5980

— Vienas lietuvis iŠ provin-

jų vajaus proga irtimkA Nau
jienas, bet dėl įvairių priežas
čių pavardės prašė neskelbti. 
Vajaus komisija nuoširdžiai 
dėkoja visiems aukotojams, 
platintojams ir Naujienų skai-

galimais būdais remti Naujie
nas ir atsiliepti į platinimo va
jų darant pastangų surasti

lIlWIIHIIiaillHlIIIIIB ■■■ElBREBIERREl 

iVMTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI,
(EKVIENA DIENA BOTIM KRIKSOONIUI
Jie bua mano, Mk» Dievas Zabeet, teįe dienoje kada ai surinkate 

give biMgakmeolus; Ir ai foee ožateste kaip teves užstoja sOng. kurie 
jara tarnauja. Msl. 3:17.

DR LEONAS SIMUTIS
. INKSTU, PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2855 WEST 63rd STREET

Vat: antrad. nuo 1—4 po pietą, 
lėtvtHdd. Hub 5—7 W. vai.

. Ofiso teM.; 77B-2M0 
NeuiM raz,fo|af,; <4^545

DR. K STRIMAITIS
GVdYtoWs m CHIRURGAS
Bairth-a prrttlRa n- čKirorįtfi 

Ofisai 27ŠO West Trtt Št.
riti hš-i&i

iMk 
Sekmadieniam -trečiadieniais

, -----------. ....... .

G E tININ K A S 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio, valandom 
gražiausios gėlės, ir .vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės

ROT R. PETRO (PUTRAMENTA5) 
5525 So. Harlem Ays. — 536-1229

GNYBISLAIKI
PariStftttf 12 Taisynias 

2646 WEST «9th STREET 
T«U RBpuMic 7*1941

H0WE INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
3208V5 W: 95th St 

GA 44654

rodo meksikiečiai, nuvertė ją 
ant šaligatvio ir išplėšė iš ran
kų rankinuką ir pabėgo. Ran- ; 
kinuke buvę apie 40 dol. ir 
įvairios sąskaitos.

— Augustinas Pocius, Roc- j 
ford, Iii., kartu su prenumera
ta atsiuntė 2 dol. už kalendorių 
Ta proga jis rašo: “Naujienoms 
linkiu jr toliau tvirtai stovėti 
lietuvybės sargyboje griežtai 
pasisakyti prieš įvairius ben
dradarbiauto] us, garbinančius 
svetimus dievukus ir saVe aukš
tinančius, ne vieną dėl to su- 
kldidinant jų darbeliai bijo 
tiesos, todėl juos reikia kelti 
viešuirioh. Už tai Naujienos 
nusipelno tikros lietuviškos pa
garbos. ir paramos.”

— Marija Petkus iš Marquet 
te Parko apylinkės atšventė 86 
metų amžiaus sukaktuves.

— Ilgametis ^dli-jienų skaity
tojas ir bendradarbis M. M. iš 
Marquette PūFko dįiylinkės at
siuntė vajiii 10 dol., bet pavar
dės prašė nėškfelbti.

— Kostas Karoblis iš Brigh
ton Parko apylinkės pakarto
tinai parėmė ^Naujienų vajų 
įteikdamas 10 dol. auką.
! — jonas Gehunbauskas iš 
(Brighton Parku ir Jonas Ber
tąsias iš Gage'Parko apylinkės 
lankydami Nadjiėhas įteikė 
vajui po 3 doL Vajaus komisi
ja visiems aukotojams nuošir
džiai _dėkoja, visus kviečia 
remti Naujienas ir jas užsisa
kyti.

— Adolfas Bajorinas, Auš
ra Karkienė ir Ahdriuš Šileika 
išrinkti į Toronto akademikų 
(irirugijos valdybą. Toronto 
U-to Liet, studentų klubo val
dybą sudaro Angelė Abromai
tytė, Vytas Lenkauskas, Algis 
Valiulis ir Rima Zubaitė.

lietuviai yra kviečiami užsisa
kyti Naujienas. Jos užsitarnavo 
visų dėmesį ir paramą.
_ — Cicerą ^amų Savininkų 
Draugija paskyrė Naujienoms 
$15,000. šis laikraštis visą lai
ką padėjo namų saviirinifams 
rūpintis jų reikalais, todėl va
jaus metu draugija nutarė pa
skirti viršujė minėtą sumą.

— P. Genis jau parttošė dali
jus laiškus visfems- Raudono
sios Rožės klubo narianęs. šio
mis diėnbihis laiškai sri Šokė
tomis jau btiš Išsiuntinėti Ci- 
ęeroje, Illinois ir kitose Ameri
kos valstijose gyvenantiems 
nariams.

— Josephine Lapinskienė At
šventė savb gimtaciięriį praeitą 
šėkmadferą. Į advokato Anta
no ir Josephine Lapinskų re
zidenciją Beverly apylinkėje 
— suvažiavo gimines ir arti
mieji pasveikinti ponią Josę- 
phine giriitadienio proga. Iš 
fcenošha, Wfs. atvyko jos brolis 
Ąntfiony Lukošaįfis šu žnipna 
Fleanor. Brolis Edvardas 
kas su žmoda Jėan iš Laki 
ręst, sesuo AnlpineŪė su 
Bill Civihš iš Westchester, 
na OUenė; ii Skokię fr Teodora 
Kužienė iš Marquette Parko. Po 
malonių pasisveikinimų bei

te svečius f ptto£
irią ifartiiriijue fdlg^klą — į 
Clricago Mbtėrų klubo 5(faes 
metų jubiliejinę pilotą; čia ižil 
šėš tfžsit^ fiti fėluffibS.

džtvAsARid 
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Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 
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OFISO VAL.: pirm., antrad.. tredad. 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- 
Uiais 2-4 vah po pietų ir kitu laiku 
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2454 WEST 7 T ft STREET 
Ofiso tetaf.: HEmlock 4-2123 
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ID AVE.

(Currency Exchange įstaigoj) 
PifiR JutornoSIfiy' frrabditnal

Priimi ttjontwr pagal jtusitsrtmT D^l 
valandos skambinti telef. HE 4-2123 
Tol įmotei liepta tai totaf Gi 8-6195

Aparatai - Protezai, Mod. Ban
dažai. speciali pagalba kojoms 
(Arčh Su0p*fo) ir t t

YgJj j—4 ir 6—-8. šeštadieniais 9—1.
285S West 63rd «♦., Chicago, UI. 60629
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Jeigu Viešpats būtų siuntęs mus surasti jam Jaunąją, gal būtume su
rinkę jam keletą tolių, kuriuos jis atmeta, kaipo nevertus tos garbės; taip 
galėtu atsitfttS dėlto, kad nepažįstame kito širdies. Taigi žinojimas, kad 
Dievas pats renka Kristaus sužiedotinę, turėtų padaryti mus labai nuelan- 
kiai&. maloninta, ir meiliais prieš visus ir pagelbėti mums tikrai tikėti Dievu 
ir lidktl jb vadovavimo, kada dirbame k tarnaujame jam, lygiai kaip Sa
muelis bdvo Dievą vadovautas, kuomet patepė Dovydą.

Krintu pėudte, kdd JIS įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kjgkrimasa atiku, kun yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Erta 
taRgJMNuyda. I visus šiuos svarbiu klausimu rasite atsakymus nedidelėje 
ŠnjguUje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ja nemokamai gausite, id 
fori^iRa tokia *6eėut F. Žavint, 3715 W. 66th St, Chicapo, Illinois 60G29

sv. RASTO TYRIN1TOJAI
^■■■■■■KinniinmnBMMMmiMMMNMMMMNMHMMHM 
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PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovahill 6-2345-«

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

TRYS MODERMSKOS KOPLYČIOS
AlKSTfi AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ji krikščionys savo katakombo
se jų sunkiausiu persekiojimų 
metu. Mes, žinoma, esame 
laisvi, mekeno nepersekioja
mi, bet, praktikuodami tokias 
lietuviškas “agape”; garime nu
kilti savo mintimis į Lietuvą, j 
į tėvynę, ir prisimin|i tuos sa
vo brolius bei seses, kurie tuos 
persekiojimus kenčia, kaip 
juos kentė Romoje, pirmieji
Įkrikščionys Deciaus ir Diokle-« 
ciano laikais.— A. D. Kaūlakis, 4763 SW 

82nd St. Miami, Fla. Amerikos 
Lietuvių Tarybos, SLA ir kitų 
lietuviškų Organizacijų veikė
jas, taip pht Hėridrą įjastangų 
dalyvis ne tik darbais, bet fr 
lėšomis, kartu su gerais linkė
jimais ir prenumerata atsiuntė
vajui 5 dbl. A. D. Kaiilakis ver- _ _
čiasi sbdiriinkvšič. Jo soduose 2417 W. 43rd"&k Nariąl ntąlonūkito 4t- 
ir nnmJeo n,onnn SlTaūtetĮ aptattl Ullbo reikalus. Po

SUSIRINKIMU

— Amarikos Ltattrrię Ptltečią Pu
lpas klubo mėnesiai- nRriįi SDsirin-

210,15 
sW.

avokadai, apelsinai ir greip-

Dft. STEPONUI BIEŽIUI
mirus,

Imo bus vi

nuaudusiai jo žmonai Onai, dukrai Jdlandai ir arti
miesiems nuoširdžią užuojautą reiškia 'r kartu liūdi

SLA 228-tos Vyrį Kud0bš 
Valdyba ir nariai

EUDEIK1S
SENIAUSIA IR ijiMtAUŠiA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TUVIŲ ^DIREKTORIAI
■u A 4r ate ««aL A < ą*» jBUEBk M « w. K jat X

D0VYM5 E GAIDAS GERALDAS F. DAIMJD
Šb. HER.MlTAGE AVENUĖ
Tel.: YArds 7*1741 * 1742

TMKBnra; LAfayette 3-0440

Afir-udNtHTidrtfcD koplyčios

Laidotu vif 
DiribSIiu

IŠIRTAI:

Chieagos
AMBULANCE

KOPLYČIAS 
❖išošė miesto 

DALYS#.

IR NAKTf.

3307 So. fcrrUAMtJA AVENUE, pitone: YArds 7-3401

BtJTRtS - VASAH1S '
14tt Sd. SAft Ate., dcftv, iŠ. Ptiohė: Otynipic 2-l(rt)3

PETRAS BIELIŪNAS
4348 Š4. CAiiFdll^IA AV». Phoie: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RVDMINAS
3319 Se. UTUANKA AfU. ~ Tek: YArds 7-1138-1139

STEPONAS G LACK IR SŪNŪS
. , ... (LACKAWICZ)

2424 WESi 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
119288OUtHWTESf fflfcftitAt, Palos Hilts, tit 1174-4410

J P. i RIDIKAS
3354 So. HASTED STltfcW > Phone: YArds 7-1911
— .ii i, IhT

GARSINIU 1S N A U JIE N 0 S B



REAL ESTATETOOL AND DIE MAKERS

3 P. M

PRIEŽASTIS

MICHAELS
SAWGRINDER

ages.Su pagarba ERWIN J. MICHAELS

CRANE SAVINGS and Loan Association
FOLEY SAW FILERS

Ask for GEORGE
PRIE 67-TOS IR HAMLIN

NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

2 BUTŲ BARGENAS

SPECIALTY COTRIPLE
5750 W. 51st STREET

CHICAGO, ILL

4510 W. 47th St

DRAUGAS IR BIČIULIS

krau- 
Ave.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ ’ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogų Visto*

mėty cortifi- 
catarns. Mažiau* 

šia $5,000 
ar daugiau

♦ ASSEMBLERS
♦ SPOT WELDERS
♦ MACHINE OPERATORS

FACTORY
We have openings in the 

1st and 2nd shifts for:

TOOL & DIE MAKER 
MUST BE EXPERIENCED 
IN ALL TYPES OF DIES.

REAL ESTATE BROKER 

2749 West 63rd Street 
CHICAGO. ILL 60629 

434-3400 or 735-1968

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

NAUJIENOS* KIEKVIENO

Dies. Progres- 
pay. overtime.

on 
investment 

account

jamų namas Marquette Parke. Po 6 
vai. vakaro telefonuoti 434-9583.

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

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- 

References. Arlington Heights. 
Phone 394-8249 evenings and week 

ends or 448-3536 anytime.

SAVININKAS PARDUODA 5% kamb. 
mūrini bungalow su 2 miegamais ir 2 
masinu garažu prie 68-tos ir Campbell 

už virš $20,000. Tel. 436-5392.

♦ Hot Springs, Ark., 50 vie
netų koteliui pirkti (80,000 dol.) 
ieškomas dalininkas. Skambin
ti P. P. 448-1456. (Pr)

firm. Good
Salary commensurate 

with ability.
Mrs. CONNOLLY

CE 6-‘.r2(H)

SPRING-MAKERS
4 slide set up men and machine ooe- 
’■atorę needed for our new Evanston 
location. These are permanent nosi- 

tions with overtime and benefits
A G KEATS MANUFACTURING CO. 

1235 DODGE AVE EVANSTON 
764-1822 or 869-6117

Dvieju butu patrauklus namas Po 5 
kambarius kiekviename bute su _3 pa
togiais miegamaisiais taip pat uždaro
mis kiemo verandomis ir naudingu pil
nu beismantu. Dvi šildvmo sistemos 
gazu karšto vandens šildomi kiekvie
nam butui atskirai. Labai gerame sto
vyje 2 masinu garažas. Netoli 44-ta ir 
California Ave. Labai žema kaina tik 

$26.900. Vardan savosios laimės 
skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

REAL ESTATE FOR SALI 
Namai, žarna — Pardavimui

Federaliniu ir valstijos pa j a m y 
mokasžiy 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

— Dr. Biežio laidotuvių nuo
traukų paveikslai bus rodomi ši 
sekmadienį, balandžio 15 d. 8:30 
vai. vak. Lietuviu Televizijoje. I 
Foto nuotraukas darė Tolius 
Siutas ir jo kinematografas Al 
Vaitis.

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 
SEKMADIENĮ. 1—5 V AL.

6559 So. CAMPBELL AVĖ.
7 kambarių namas su 3 miegamaisiais, 
modernia plieninių kabinetu virtuve, 
plokštėmis dengtu stogu, uždaromis 
verandomis priekyje ir kiemo pusėje. 
Didelis valgomasis, kilimai. Venecijos 
užuolaidos. Didelis 3 mašinų mūrinis 
garažas. 60x125 pėdų sklypas. Nuosa
vybė turi būti parduota ir ją galima 

tuojau užimti.
779-0873 238-4916

McKEY & POAGUE. INC.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

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 
634-6788 or 684-6222 for appointment.

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

helpful but not necessary.
STYLEMASTER FURNITURE

3640 So. KEDZIE
' 254-8585

POWER SEWING 
MACHINE OPERATORS 

Experienced. Good pay. Steady. Air 
cond. plant. Good fringe benefits. 

WHEELER COMPANY 
224 W. HURON ST.

Tel. SU 7-1156

KAS PLANUOJAT VAŽIUOTI 
ATOSTOGŲ I FLORIDA?

Renduojam kambarius ir apartmen- 
tus. Viskas modemiška, prie byčiaus 

ir žuvavimo.
Vasaros metu kainos neaukštos. 

Galite skambinti arba rašyti: 
J. J. PELDYS.

COSMO APARTM. 
7338 COQUINA WAY 

St. Petersburg Beach. Florida 
TEL. (1813) 360-0998

TONY POWELL
(Povilonis)

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

11 A. M. — 3 P. M.

HELP WANTED — MALI 
Darbininky Reikia

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
Derstatau 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. UI. 60609. Tel.: VI 7-3447

MODERNUS 6 KAMBARIU 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas, baras. vonios. 40’ lo
ta j Garažas. $24.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900

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

We are a young, growing, professional 
organization seeking a talented indi
vidual. You should be well organized 
and highly skilled in stenography, 
tvping, and composition of leters. 
Small, congenial office in attractive 
Loop location. Salary will be above 

average and is open.
PLEASE CALL 726-1578

Day shift only. Company bene
fits. Employment office open 

Mon. — Friday. 
7:00 A. M. to 3:00 P. M.

KEYPUNCH OPERATORS 
JUST MOVING IN. 

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

2301 LIVELY BLVD. 
ELK GROVE VILLAGE 

Call 547-8401
An Equal Opportunity Employer

AL. IR I G N A S 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 — TEXACO 
58-to* ir Western Avenue kampas

PUSMEČIUI 60 DOLERIŲ 
(10 20/5/5/UM) 

Pensininkams automobiliu 
APDRAUDA 

Amžius 62—80 
BACEVIČIUS 778-2233

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

with fringe benefits.
INDUSTRIAL ERECTOR INC. 

733-1677

Steadv. excellent working conditions, 
benefits and union wages.

APPLY
READY METAL MFG. CO.

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

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

TEL - 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

KEY PUNCH OPERATOR SECRETARY
Leading fashion jewelry house see- f()r Salle St. la 
king for day shift. IBM 5496 minimum 
required 3 to 6 months experience, skills 

Call Mr.’ MOODY .
PAKULA & CO.

218 So. WABASH AVE.
CHICAGO. ILL.

939-6460

HELP WANTED ** IŠMALĖ 
Darbininkių Reikia

TOOL AND DIE MAKER
With some experience in progressive 
Dies. Exn. set-un man for Punch 
Press Dept. Small plant in Addison. 
Top wages & Ins. ■+• paid vacation + 

overtime
CALL 543-8763

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

Call — 271-8100

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
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

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.

4612 S. Paulina St 
(Town of Lake)

Dažo namu* iŠ lauke ir iš vidau*. 
Darba* garantuota*.

Nuo 2 iki .6 vai. po pietų 
skambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS

UŽ $35.000 SAVININKAS PARDUO
DA Bellwoode mūrini bi-level namą 
12 metų su 3 miegamais, 1% vonios, 
iškaltu poilsio kambariu, oro vėsini
mu ir 2% mašinų garažu su šoniniu 
ivažiavimu. 20 minučių i vakarus nuo 
Chicagos. žemi taksai. Skambinti 

angliškai. Tel. 547-6269.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pinnad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
AgraCSIk Antrad fr penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Sešta-
FlUliUSJ dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už-

daryta.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083

Labai patraukli kaina tik $26,900 už 
6^ kambarių mūrinį namą su 1% 
vonios kambariais, labai gražia ir pa
togia Youngstown virtuve ir 3 labai 
patraukliais miegamaisiais. Neapse- 
miamas beismantas. garažas, nauja 
karšto vandens gazu šilima. Kaina yra 
teisinga, apylinkė ir vieta yra graži. 

Paskubėkite. 
Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

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

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

Call — 271-8100

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

4637 So. ARCHER AVE. (prie 47-tos) 
254-8500

MES JUS LAIKOME SVARBIU ASMENIU

♦ 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 vašų atsilankant!
Chicagos Lietuvių Taryba

(Pr).

DRAUDIMAI. 
JAMO

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

♦ Banaičio “Jūratės ir Kast y 
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

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

MOVING
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

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

PARDUODAMAS
25 VIENETU LIETUVIŠKAS 

MOTELIS
Phoenix’© mieste. Arizonoje, 

informacijų kreiytis į:
ANGELA MOTEL

M. DAMBRAUSKAS 
2114 W BUCKEYE RD. 
PHOENIX. ARTZ. P5O09

TEL. 602 — 252-1265

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 Brvn Mawr Ave.

NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT A S — VERTIMAI 

|"VKų RčfeiŲ Draudimo agentūra]

MARQUETTE PARKO 
APYLINKĖJ 

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

Savininkas — RE 7-5969.

PODAROGIFTS, Ine.
240 FIFTH AVE. (tarp 27 ir 28 g-vės) NEW YORK, 

N. Y. 10001
TEL.: (212) 685-4537

SKUBtKITE SU UŽSAKYMAIS KOL NEIŠDUOTAS KONTINGENTAS

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS. Prezidentą*

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-774

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

or 5496.
Lincolnwood location, 

(lall personnel 677-7400

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų 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

GIRL FRIDAY 
Help out in purchasing dept, and 

This position is an addition to production control. Some typing

Demokratų partija. Manės jie
Metas Daley yra 

rimtai ant spaudos užpykęs imi 
to, kai ši pradėjo garsiai skelb
ti apie stambius užsakymus 
gaunančią Evanstono firmą 
Heil A Heii, kurios brokeris 
v ra Dalev sūnus John.

PATERN - MAKER
Leading women’s apparel mfr. has an 
opening for an experienced pattern 
maker. ' 
a department Very convenientt locn- ,^„1^ Company benefits.

tion near Loop. Good benefits. 1
Salary open. j RO\ \\ INKELMAN

Ph. 263-0651 for app’t. 381-1001)
An Equal Opportunity Employer M-F

♦ 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).

— L. V. S. "Ramovė” Chica
gos skyriaus narių susirinki 
nias įvyks balandžio 15 d. 12 saiy 
vai. Jaunimo Centre. Susirin
kimo metu p. Dr. K. Bobelis 
padarys šių dienų politinės ap
žvalgos pranešimą.

Puikiausia dovana jūsų giminėms 
Lietuvoje ir USSR

Naujausias FURGON (STATION-WAGON) modelis 
VAZ-2102-60 MP — 5 vietos — 5 durys

TIK KĄ GAVOME LABAI RIBOTĄ

STATION-WAGON^ 
kontingentą ir siūlome juos savo klijentams.

Pirmas atėjęs — Pirmas aptarnaujamas tvarka

$3,881.25.
šis modelis yra LIETUVOJE ir USSR labiausiai pa- 

geidaujama? automobilis šeimos kelionėms, išvykoms, sto 
vyklanti. apsipirkti ir t. t.

Gaunami tik TIESIOG iš vienintelės
V/O VNESHPOSYLTORG’o įgaliotos firmos

' — Už ką mane išmėtėte 
darbo: Juk nieko nepadariau

— Kaip tik todėl...

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

Holidays.
Modern Equipment.

Good Working Conditions and 
Air Conditioned Tool Room.

• • mr-; •

Apply at Personnel Office

TEMPEL
STEEL COMPANY

1925 Bryn Mawr Ave.

VELTUI
JŪSŲ namu

ĮVERTINIMAS
ERWIN J.

Ms*
I® IOAN AM*

GENERAL OFFICE
Experienced biller typist. Take charge 
type. Phone orders, billing, light 

viso- bookkeeping for small advertising 
sign company.
Salary coen.

726-0227
630 W. ADAMS 

4th floor.

Carbide experienbe helpful, but not 
necessary, will train. Hospital insu
rance. 40 hour week. Good w

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

Ask for GEORGE

PAVASARIS ATEINA
7 KAMBARIŲ GRAŽUS švarus na

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

8 KAMBARIŲ 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. Arti 
Kedzie ir Parko. Apie $15.000 paja
mų. Galima gauti už $70,000.

PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš Mar
quette Parką, statytas mūro luksus 
pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 

BRICK 2 FLAT BY OWNER karpetai. naujas garažas. Daug prie
du — $31.500,

2 — 5%’s West Rogers Park area.’ 6 KAMBARIU modernus medims. 
Modern kitchen and bath. 2 car gar. Naujas gazo šildymas. Arti Margučio 
Semi-finished basement. Oil hot water radijo. $15.800.______________
heat. All new appliances and new 

roof. Many extras. Low taxes.
$45,000.

Shown bv aooointment.
761-2521

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate 
4506 Gulf Blvd.

St. Petersburg Beach. Fl 33706 
Area code 813 362-1441 

LAIMA JAKUŠOVAS, brokeris

^T7*rrrt»T4T KTrorr 
’ATr.TTFKntrr- GFRTAUSL*

PASXSKKIMA BIZNYJE

PIGIAI PARDUODAMAS medinis pa- f BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRUS 
_ -------------------- NAMŲ IR NEKILNO-

TURTO PIRKIMAS - PAR- 
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

Spauda norinti “sunaikinti
Chicagos miesto merą Daley nesunaikins

šiomis dienomis Chicagos 
meras Richard Daley susišau
kęs apie šimtą miesto pareigū
nų pareiškė iš jų laukiąs loja
lumo, o jei kuris nenorįs būti 
lojalus, “gali arba pasitraukti 
arba būti išspirtas“, įspėjo jis. 
Apie spaudą pareiškė:
- “Spaudai nepataikaukite, o 
turėkite savigarbos. Jie (spau
da) bando sunaikinti mane ir

BRIGHTON PARKE 
IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas. 
Suaugusiems be mylimų gyvulėlių. 

Skambinti tel. 925-6421.
VIENGUNGIS IEŠKAU BUTO 

BRIDGEPORTE 
(Ne fumišuoto). Viską turiu savo: 
gazo pečius ir kt. 2—3 kambarių. 

Nerūkau, gaunu pensiją. Rašyti: 
J. GAIGALAS.

1907 So CANALPORT 
CHICAGO, ILL 60616 

Phone: SE 3-8233




