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NAUJOS DERYBOS SU SIAURĖS VIETNAMO
SENATORIUS SLAPTAI SUSITIKO 

PARKE SU ŠEŠIAIS MASKVOS ŽYDAIS
MASKVA. — Septyni Amerikos senatoriai, prekybos komi

teto nariai, baigė savo penkių dienų vizitą Sovietų Sąjungoje ir 
išvyko į Varšuvą patyrinėti Amerikos-Lenkijos prekybos gali
mybių. Maskvoje paskutinį vakarą senatoriams buvo suruoštos 
vaišės Pragos restorane. Vienas senatorius Howard Cannon pa
skyrė pasimatymą vakare su keliais Maskvos žydais. Pats Can
non paskambino fizikui Boris Einbinderiui ir paprašė jo suorga
nizuoti pasikalbėjimą su žydų atstovais. Einbinderis siūlęs susi
rinkti kurio nors bute, tačiau sen. Cannon atsisakęs ir pasimaty
mas įvykęs nedideliame Maskvos parke, prieš Mossoviet teatrą.

šeši žymūs Maskvos žydai pa
reiškė senatoriui Cannon, kad 
valdžios varžymai žydų emigra
cijai nesumažėjo, tik šiuo metu 
valdžia vizas duoda tokiems žy
dams, kuriems iš viso nereikėtų 
švietimo mokesčių mokėti, nes 
jie bemoksliai, žymus ekono
mistas Vladimir Maš negauna 
vizos, nors dėl jo sovietų premje
rui Kosyginui laišką parašė 12 
žymių Amerikos ekonomistų, jų 
tarpe du Nobelio premijų laimė
tojai Kenneth Arrow iš Harvar
do ir Paul Samuelson iš MIT.

žydai papasakojo senatoriui, 
kad žymus fizikas Evgeny Le- 
vič yra verčiamas stoti į kariuo
menę ir jam grasinama teismu. 
Jis yra atsargos karininkas ir 
jei dabar nors kelias savaites 
pabus kariuomenėje, sovietų 
valdžia jam vizos tikrai neduos, 
sakydama, kad jis žinąs kariuo
menės paslaptis. Todėl Levič 
nenori sugadinti sau galimybių 
išvažiuoti ir neklauso šaukimo 
į kariuomenę. Daug žydų moks
lininkų ar inžinierių negauna vi
zų.

Sen. Cannon paaiškino, kodėl 
jis nenorėjo susitikti privačia
me bute. Pernai buvęs Atstovų 
Rūmų narys iš New Yorko Ja
mes Scheuer apsilankė pas vie
ną žydą namuose, kur susirin
ko ir daugiau žmonių. Scheuer 
buvo sovietų KGB agentų su
imtas ir ištremtas iš Sovietų Są
jungos kaip didžiausias nusikal
tėlis.

Sen. Cannon, pats būdamas 
atsargos generolas buvo linkęs 
teisinti sovietų valdžios nenorą 
išleisti karines paslaptis galin
čius turėti piliečius, žydai jam 
paaiškino, kad Sovietų Sąjun
goje labai mažai kas turi kokių 
slaptų žinių. Daugelis žydų jau 
seniai atleisti iš darbų, kai tik 
jie pareiškė norą išvažiuoti. Nei 
darbovietėse nei kariuomenėje 
žydai nebūdavo tokiose pozicijo
se, kur yra kokių paslapčių. Sau
gumo pasiteisinimas sovietų 
valdžios naudojamas kaip pre
tekstas nenorint išleisti vals
tybei naudingų specialistų.

1$ VISO PASAULIO

NEW YORKAS. — įdomu, 
kad visoms maisto kainoms ky
lant, kaviaras jau dveji metai j 
kainuoja tiek pat: už “Beluga 
Malassol’ kaviarą mokama 67.90 
dol. už 14 uncijų.

ATĖNAI. —: Graikų vyriau
sybė įsakė konfiskuoti trijų Atė
nų laikraščių kopijas, kur buvo 
išspausdinta egzilėje gyvenan-

Per mikroskopą fotografuotos mėnulio dulkės, atvežtos Apollo 15 astronautu, yra geležies kristalai.

JAPONIJOS VALDŽIA NELEIDŽIA Kissingerio kalbos 
IMPERATORIUI LANKYTI AMERIKOS atgarsiai Europoje

TOKIJO. — Japonijos vyriausybė nutarė, kad šiais metais
čio buvusio premjero Caraman- imPeratorius Hirohito negalės važiuoti į Ameriką. Užsienio rei- 
lio kalba. Redaktorių ir leidėjų kalŲ ministeris Ohira pranešė JAV ambasadoriui Ingersoll, - kad 
laukia bylos už spaudos įstaty- imperatoriaus darbų planai, be kitų aplinkybių tokį vizitą daro 
mų laužymą. (neįmanomu. Niekas neabejoja, kad Japonijos nutarimas nepri-

• imti prezidento Nixono pakvietimo imperatoriui, padarytas poli- 
MANILA. — Filipinų prezi-. tiniais sumetimais, šis sprendimas dar daugiau apsunkins Ame- 

dentas Marcos pranešė, kad į Fi- rikos-Japonijos santykius, kurie nėra nuoširdžiausi dėl ekonomi- 
lipinus atvyksta arabų valsty- nių varžytynių ir stokos politinių ryšių.
bių komisijos, kurios bandys pa
dėti vyriausybei rasti kalbą su Prezidentas pakvietė impera-
vietiniais musulmonais, kurie Hirohito 1971 m. rugsėjo 
Mindanao saloje pradėjo gink- mėn., kai jiedu susitiko Alias- 
"luotus sukilimus. Gandai sako, ko^e- Pakvietimas buvo pakarto- 
kad Libija ir kitos arabų valsty- ^as’ ka* -^ixoaas susitiko pernai 
bės remia Filipinų sukilėlius gink premjeru Tanaka Havajuose, 
lais ir lėšomis. Musulmonų ma- JPrezidentas Nixonas kalbėjo

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Lon Nol planuoja 
keturių tarybą

PHNOM PENHAS. — Kam
bodžoje vyksta įtemptos politi
nės derybos dėl naujos valdžios 
formos ir sudėties. Amerikai 
spaudžiant, prezidentas Lon Nol 
pažadėjo įtraukti į vyriausią 
valstybės tarybą 11 žmonių iš 
visų politinių grupių. Dabar 
buvo nutarta “Aukštąją Politi
nę Tarybą” sudaryti tik iš ke
turių asmenų, jų tarpe bus ir 
dabartinis prezidentas. Be jo ta- 
rybon numatytas Amerikos pro
teguojamas gen. Sisowath Sirik 
Matak, atsargos gen. In Tam, 
buvęs kandidatas į prezidentus 
ir Ceng Heng, buvęs valstybės 
galva, nuvertus princą Sihanou-

žumos riaušės prasidėjo 1969: aP^e imperatoriaus vizitą, kai 
m.

SALISBURY.
valdžia paskelbė, kad susikirti
me tarp kariuomenės ir ginkluo
tų maištininkų žuvo keturi ka
reiviai ir penki buvo sunkiai su
žeisti. Nuo metų pradžios žuvo 
11 kareivių ir 26 buvo sužeisti, 
be to, maištininkų puolimuose 
žuvo 6 balti civiliai ir 8 buvo 
sužeisti. Apie 40 sukilėlių irgi 
buvo nušauti. Paskutiniu metu 
sustiprėjo juodųjų partizanų 
puolimai Rodezijoje, kur ketvir
tis milijono baltųjų valdo 5 mil. 
negrų.

TOKIJO. — Japonijoje pra
sidėjo geležinkelio darbininkų 
streikas. Jau prieš streiką ge
ležinkeliečiai ėmė dirbti pamažu, 
kas labai sutrukdė žmonių ke
liones. Vienoje Tokijo stotyje 
supykę keleiviai sudaužė stoties 
įrengimus, mašinas ir primušė 
kelis tarnautojus. .

BALTIMORE. — Tėvai pada
vė į teismą vyriausybę, reika
laudami 10 mil. dpi. už jų sū
naus nužudymą. Kaltinime sa
koma, kad jaunas sūnus, mari
nas sirgo inkstų uždegimu, ta
čiau 'Parris salos marinų ba
zėje jis buvo verčiamas niankš- 
tintis, bėgti ir eiti marinų ap
mokymo kursą. Bėgdamas 23 
metų marinas sukrito ir mirė. 
Tėvai sako, kad jį nužudė per 
savo apsileidimą marinų vadai.

Rodezijos

Visi tarybos nariai statė pre-

zidentui vieną sąlygą, — jis tu
ri duoti ir kitiems nariams pil
ną kolektyvinę valdžią, kad jiems 
nereikėtų būti tik patarėjais. Di
delė kliūtis tų keturių bendra
darbiavimui yra jaunesnis pre
zidento brolis gen. I^on Non, 
pats turįs didelių politinių am
bicijų.

Vyriausybė reformuojama, sie
kiant sujungti visų pažiūrų kam- 
bodiečius į vieną frontą prieš 
komunizmą.

Baltuose Rūmuose lankėsi gru
pė Japonijos gubernatorių ir dr. 
Kissingeris vėl pakvietė impe
ratorių, lankydamasis Tokijo.

Imperatoriaus vizito atidėji
mas gali atidėti ir prezidento Ni- 
xono vizitą Japonijoje. Iki šiol 
joks Amerikos prezidentas nė
ra buvęs Japonijoje. Prezidentas 
Eisenhoweris planavo važiuoti 
1960 metais, tačiau kilo tokios 
stiprios japonų riaušės, kad ja
ponų vyriausybė pranešė nega
lėsianti garantuoti Eisenhowe- 
rio saugumo. Tuo metu demo
kratai kritikavo rinkimų 
panijoje respublikonus, 
tiek nusmukdę Amerikos 
tižą užsieniuose, kad net 
sąjungininkė, kaip Japonija, ne
galinti priimti Amerikos prezi
dento.

Prieš imperatoriaus vizitą 
Amerikoje kovojo japonų komu
nistų ir kairiųjų socialistų par
tijos. Premjeras Tanaka turi 
nemažai rūpesčių ir be šios ke
lionės keliamų ginčų. Pats im
peratorius kelis kart pasakė, kad 
jis labai norėtų apsilankyti 
Amerikoje, tačiau politinės ap
linkybės nulėmė, kad jo noras 
nebus patenkintas.

Valstybės departamentas pa
reiškė viltį, kad imperatoriaus 

I kelionė galės įvykti ateinančiais 
i metais. 'Privačiai valdininkai 
pareiškė suprantą .premjero po
ziciją. Opozicija tvirtino, kad 
imperatorius yra visų japonų 
vienybės simbolis, aukščiau įvai
rių politinių skirtumų. Jo kelio
nė į Ameriką būtų įvėlusi im
peratorių į politiką tokiu me
tu, kada tarp abiejų valstybių 
yra daug neišspręstų klausimų.

Prezidentas Nixonas esąs nu
sivylęs, nes jis norįs būti pir
muoju Amerikos prezidentu, 
kuris lankėsi Japonijoje. Tik 
vienas llysses Grant lankė Ja
poniją 1879 m., bet tuo metu 
jis jau nebebuvo prezidentu.

kam- 
kurie 
pres- 
tokia

♦ šiaurės Vietnamas paskel
bė, kad Kambodijoje komunistų 
jėgos užėmė provincijos sostinę 
Takeo, svarbų pietinės Kambo- 
dijos miestą.

♦ Kipro saloje nušautas pre
zidento Makarios politinis prie
šas, o kitas — sužeistas.

♦ Britų spaudoje daug rašo
ma apie naują karalienės rūmų 
spaudos sekretorių, žinomą spor
to korespondentą televizijoje. 
Moterys kritiku*ja šį paskyrimą, 
nes viena moteris, toje įstaigo
je dirbusi 15 metų, turėjusi tą 
vietą gauti.

♦ Uraganai palietė Arkansas 
ir Texas valstijas, sužeisdami 50 
žmonių.

♦Goodyear girnos įmonė pa
sirašė naują sutartį su darbinin
kais, pakeldama jų algas ir pen
sijas. Tai pirmas kartas, kada 
gumos darbininkai laimi naują 
sutartį be streiko.
♦ “Chicago Today” paskelbė, 

kad liepos ir rugpjūčio mėn. Či
kagoje bus iš Sovietų Sąjungos 
atvežta meno paroda. Antraštė
je sakoma: “Rusa art exibit„”, 
o tekste: “Russian works...”, 
nors tie paveikiai yra Matisse, 
Gauguin, Picass*, Cezanne ir ki
tų kūriniai, šitaip, per laikraš
čio neapdairumą propaguojama 
“sovietinė kultūra”. Minėtų gar
sių dailininkų paveikslai buvo 
bolševikų atimti iš dviejų caro 
laikų rusų, meno mėgėjų, kurių 
likimas nežinomas.

PEKINAS. — Amerikos diplo
matinė ryšių įstaiga jau pasi
rinko Kinijos sostinėje pastatą 
rytiniame Pekino pakraštyje, 
prie parko “Saulės altorius”. Ki
nijos diplomatai Washingtone 
dar tebegyvena viešbutyje. Mi
sijos vadovas Han Hsu pareiškė 
per valstybės departamentą, kad 
kinai dar negali duoti spaudai 
pasikalbėjimų, tačiau dėkoja 
Amerikos vyriausybei ir liau
džiai už malonų sutikimą Ame
rikoje.

KISSINGERIS PRADĖS DERYBAS 
DĖL KARO PALIAUBŲ LAUŽYMO 
WASHINGTONAS. — Valstybės departamentas paskelbė 

vakar, kad penktadienį Amerikos atstovai susitiks Paryžiuje su 
Šiaurės Vietnamo atstovais, o gegužės mėn. viduryje prezidento 
patarėjas dr. Kissinger vėl susitiks su Hanojaus delegatu Le Due 
Tho tartis dėl susidariusios padėties, dėl karo paliaubų laužymo 
P. Vietname, Laose ir Kambodijoje. Amerika kreipėsi į Sovietų 
Sąjungą ir Kiniją, prašydama paspausti šiaurės Vietnamo vy
riausybę. Laiškus gavo ir kitos 10 valstybių, kurios sutiko ga
rantuoti sausio 27 d. karo paliaubų sutartį.

' — Amerika kaltina Hanojaus vy
riausybę, kad ji nuolat ir atvi
rai laužo paliaubų sutartį, š. 
Vietnamas nelegaliai siunčia 
ginklus ir amunicija per Laosą 
ir Kambodiją į Pietų Vietnamą. 
Komunistai atsiuntė 400 tankų 
ir šarvuočių, 300 artilerijos pa
būklų. Per demilitarizuotą zoną 
atsiųsta 27,000 tonos amunicijos, 
Laoso keliuose suskaičiuota 17,- 
0000 sunkvežimių, 7,000 sunk
vežimių atvyko per demilitari
zuotą zoną.

Toliau Amerikos kaltinime sa
koma, kad komunistai stato nau
jus kelius, kurių tikslas did uti 
karinį tiekimą, pati rimčiausia 
paliaubų laužymo žymė — apie 
30,000 kareivių, atvykusių į P. 
Vietnamo jau po paliaubų pasi
rašymo. Komunistai stato P. 
Vietname priešlėktuvines rake
tas ir radaro įrengimus ir kas
dien puldinėja Saigono vyriau
sybės pozicijas P. Vietname.

.• . Šių kaltinimų tikslas yra gau
ti pasaulio opinijos pasmerkimą 
ir politinį spaudimą Hanojui.

Pentagonas pripažino, kad 
Tailandijoje apie 300 Kambodi- 
jos lakūnų gauna apmokymą, 
kaip prižiūrėti ir naudoti Ame
rikos transporto ir kovos lėktu
vus, helikopterius ir žvalgybos 
lėktuvus. Ten pat treniruoja
mas ir kiek mažesnis skaičius 
Laoso kariškių. Jie supažindi
nami su radaro įrengimais ir ki
tais instrumentais. Pentagono 
statistika rodo, kad nuo karo pa
liaubų pradžios Amerikos lėktu
vai Laose ir Kambodijoje nu
metė apie 100,000 tonų bombų.

Nepavyko sovietų 
stoties bandvmas
GREENBELT, Md. — Ame

rikiečiai erdvės ekspertai jau vi
sai neabejoja, kad sovietų pa

skeltą erdvės stotį Saliut 2 išti
ko nelaimė, kuri neleido užbaig
ti pradėto bandymo. Į stotį ne
atvyko astronautai, stoties ra
dijo ryšiai su žeme nutrūko ir 
Amerikos stebėjimo aparatai 
parodė, kad šalia sovietų sto
ties erdvėje skraido dar 25 ma
žesni gabalai, vadinamos ^erd
vės šiukšlės. Kai kurios jų jau 
nukrito į atmosferą ir sudegė. 

|Pati stotis erdvėje skrieja smar- 
laikoma kiai besivartydama, be jokios 

kontrolės.

LONDONAS. — Britų spau
da ir vyriausybė palankiai priė
mė Kissingerio kalbą apie reika
lą skelbti naują “Atlanto char- 
tą” ir padėti pagrindus naujam 
Amerikos ir Europos bendra- ) 
darbiavimui. Kalba 1_____
svarbiu pareiškimu, kurį britų 
vyriausybės studijuoja. Didelį) Ekspertai nurodo, kad vien 
dėmesį tai kalbai parodė ir Na- tik stoties iškėlimas į orbitą ne
to karinis štabas, nes joje Kis- pasiekia jokio tikslo, ji brangiai 
singeris kalbėjo apie smarkiai kainuoja. Prieš savaitę gene- 
pasikeitusias stratfegipęs saly- rolas_šatalovas, sovietų kosmp- 
gas, kurios reikalauja naujų nautų paruošimo viršininkas, 
priemonių kolektyvinei gynybai.1 pareiškė, kad nėra planų šiuo me-

Paryžiaus laikraščiai sutiko 
kalbą atsargiai, su įtarimu. Fi
garo komentuoja kalbą ir sako,: 
kad nepasitikėjimas kyla iš to,! 
kad Atlanto sąjunga yra lyg 
sąjunga tarp vilko ir avies. Pran
cūzai įtaria, kad Amerika sie
kia dominuoti Europoje. Pran
cūzams nepatinka Kissingerio 
pasiūlymas spręsti plačius, vi
sas apimančius klausimus pačio
se viršūnėse, tarp prezidentų ir 
premjerų, nesigilinant į techni
nes detales, kurios gali būti iš
sprendžiamos vėliau. Prancūzai 
sako, kad Nixonas nori susėdęs 
su vienu žmogum išspręsti visus 
Europos klausimus, šitoks me-) 
todas neįmanomas, tvirtina 
prancūzai, nes yra įvairių klau
simų : prekybos, gynybos, valiu-’ 
tos, kurie visi turi būti spren
džiami atskirai.

' tu siųsti i erdvę erdvėlaivio su 
įgula. Jo pareiškimas nesideri- 

. na su erdvės stoties iškėlimu, 
i Matyt, įvykusi nelaimė sutruk
dė užbaigti planą ir kosmonau
tai nepakilo skristi į stotį. Kas 
įvyko stotyje, niekas negali pa
sakyti: sprogimas, ryšių nutrū
kimas, vairavimo aparatų suge
dimas. Patys sovietai nieko ne
skelbia.

Amerikos erdvės stotis turi 
pakilti j erdves gegužės 14 d. Po 
24 vai. turi pasikelti ir trys as
tronautai, kurie, nuvykę j stotį, 
joje skries apie žemę 28 dienas.

Paskelbė Brežnevo 
vizitą V. Vokietijoj

BERLYNAS. — Vakarų Vo
kietijos vyriausybė paskelbė, 
kad sovietų komunistų partijos 
vadas Leonidas Brežnevas lan
kysis V. Vokietijoje gegužės 18- 
22 dienomis, savaitę vėliau, ne
gu buvo planuota. Spėjama, kad 
prieš vykdamas į Boną Brežne
vas sustos Rytų Berlyne nura
minti vietinių komunistų, kad 

'projektui virš 300 mil. dol., rei- i° kelionė Bonon nieko nepakeis, 
kalavo iš Egipto pristatyti įro
dymų, kad ta linija turės užsa- i baigęs pasitarimus .Jugoslav!jo
ky m ų. * j ie su prezidentu Tito, liko ten

' per Velykas trumpų atostogų.
Tarp linijos žibalo vartotojų Balandžio 29 d. kancleris Brand- 

yra, be Prancūzijos, Olandijos, ^as atvyksta j Washingtons pa
ir Ispanijos žibalo bendrovių, ir, sjfarti su prezidentu Nixonu. 
kelios Amerikos bendrovės: Te- Brežnevas V. Vokietijoje ne- 

į xaco. Standard Oil, Mobil ir Con- oagjjj^ ijj^ sostinėje, bet aplan- 
tinental. L jr miestus. Laukiama.

Nesimatant vilčių, kad bus i kad jo vizitas ves į platesnius 
■ galima atidaryti Suezo kanalą, ekonominius santykius. Pačių 
j Egiptas nutarė žibalą pompuo- Į kairiųjų Vokietijos grupių va- 
; ti tiesiai į Viduržemio jūros uos- dai paskelbė, kad jie suruoš prieš 
tą, kur laivai jį paims tolimes- 

I nei kelionei. Vamzdžiais galės 
tekėti apie 80 mil. tonų žibalo 
per metus. Abiejuose linijos ga- 

i Juose bus pagilinti uostai, kad 
Įgalėtų įplaukti ir patys didžiau- 

pr.iid.nto Nixono patari*. laivai. Jau sugalvotas ir lini- 
John Dean lll-ais, kaip gandai saka, jos pavadinimas — Sumed 

‘o Mediterranean).

Egiptas pradės 
statyti liniją

Į KAIRAS. — Egiptas gavo pa
kankamai užsakymų iš užsienio 

I žibalo bendrovių ir dabar gali 
• pradėti statyti planuojama ži
balo vamzdžių liniją iš Suezo 
įlankos, Ain Sukhna miesto iki 
Sidi Krer, netoli Aleksandrijos, 

i prie Viduržemio jūros. Prancū- 
I zų bankininkai, kurie duoda šiam

Vokietijos kancleris Brandtas,

Brežnevo vizitą demonstracijas.

FORT HOOD. Kariuomenės 
pratimuose Texas valstijoje su
sidūrė du helikopteriai ’r 7 ka
reiviai žuvo, o 6 buvo sužeisti, 
visi iš armijos dalinių. Manev
ruose dalyvauja 30,000 karių iš 
20 bazių.



Detroito naujienos
L $ S. T. atstovų suvažiavimas Detroite 

uvažiavimas jvyko 14 ir 15 f Zmuidzinas, Liet. Gen. Konsu-|
d'e’omis, L. namuose, 3009 Till
man Ave. šaulių atstovų re- 
rWaija prasidėjo 9 vai. ryto, 
kom/siją sudarė Stefanija Kau
ne’ enė. Vincas Rinkevičius, Re- 
7 ’“ Juškaitė ir Rozita Biliūnai- 
t? -"aulių atstovų suvažiavimą

; *r’ I. š. S. T. Pirmininkas
V as Tamošiūnas. Pasveiki
na nuvažiavusius brolius ir se- 
S2S atstovus, palinkėjo vieningų 
ir iarbingų nutarimų. Po savo 
tr Finos kalbos pakvietė iškiL 
m ”;am suvažiavimui vadovau
ti te’sininką Marijoną šnapštį.

■ garbės prezidiumą pakvietė 
sekančius organizacijų atstovus:
VI ko atstovą Kazį Veikutį, pro
fesorę Emiliją Pūtvytę, Sąjun
gos garbės narį Vladą Išganaitį, 
L. Š. S. T. Pirm. Vincą Tamošiū
ną. Detroito Ramovėnų pirm, 
gen. štabo pulk. Joną Šepetį, Bi- 
rut’ninkių pirm. Kristiną Daug- 
vydienę, Š. Sąjungos moterų va
dovę Stefaniją Kaunelienę, Cent
ro Valdybos narį kun. Joną Bo- 
revičių, Šv. Petro parapijos kle
boną Viktorą Kriščiūnevičių, 
klevelandietį savanorį kūrėją 
P r. Kazį Pautienių, L. B. Apyl. 
atstovą Joną Urboną, Lietuvių 
Fondo atstovą Vytautą Kirtkų, 
Demokratų vice pirm. inž. Algį 
Pautienių, Balfo D. T. pirm. Vla
dą Seleni, D. L. Organizacijų 
Centro pirm. Antaną Sukauską, 
I . Skautų Baltijos T. T. Leo
poldą Heiningą ir Jūrų Šaulių 
“Neringa” pirm. Joną Žavį.

žodžiu sveikino: Kazys Vei
kutis, inž. Algis Pautienius, 
"r’stina Daugvydienė ir Jonas 
Urbonas. Raštu sveikino Liet. 
Lipi. S. Lozoraitis, Liet, atstovai 
Juozas Rajeckas ir Vincas Ba- 
l'ckas, Gen. Konsulas Dr. Jonas

las Anicetas Simutis, Liet. Kon- j 
sulas Dr. Julius Bielskus, Liet. 
Gen. Konsulas Juzė Daužvardie- 
nė, LŠST garb. pirm. Rapolas j 
Skipitis, LšST garbės nariai: Į 
Aleksas ir Sofija ilantautai, L. 
š. S. T. garbės narys Dr. V. Į 
Mantautas, LŠST buv. pirm. A. 
Valatkaitis, Liet, katalikų sielov. j 
kun. J. Tadarauskas, PLB pirm. Į 
S. Barzdukas, LBT pirm. V. Ka-! 
mantas, Balfo C. pirm. M. Ru
dienė, L. V. S. Ramovė C. pirm, 
prof. S. Dirmantas, D. L. Organ. 
Centro pirm. A. Sukauakas, Kul
tūros Klubo pirm. A. Musteikis, 
L. ž. S-gos Detr. Sk. pirm. V. 
Selenis, DL Stud. pirm. R. Se- 
ienis.

L. š. S. 1. Emilijos Fūtvie- 
nės vardu Moterų Vėliavos šven
tinimas. šventino: St. Butkaus 
kp. kapelionas, Šv. Petro parap. 
kleb. kun. V. Kriščiūnevičius, jo 
palydovės R. Juškaitė ir R. Bi- 
liūnaitė. Vėliavos kūmai: I po
ra, sav. kūrėjas Dr. K. Pautie
nius ir prof. E. Pūtvytė. II pora: 
A. Paskųs ir sesė V. Pranėnaitė. 
Vėliavos mecenatė a. a. šaulė 
Stasė Pranėnienė, atstovauja jos 
dukra Virginija Pranėnaitė. Pa
sirašytą aktą skaitė Rozita Bi- 
liūnaitė.

šaulių žyminių įteikimas: I 
Šaulių žvaigždės ordiną gavo 
dr. K. Pautienius, II J. Zavys, 
(II S. Malinauskas, šaulių meda
lį P. Kanopa; įteikė L. Š. S. T. 
pirm. V. Tamošiūnas, asistuo
jant E. Putvytei ir garbės na
riui V. Išganaičiui. Iškilmingų 
ceremonijų metu scenoje stovė
jo 16 išrikiuotų vėliavų, jų tar
pe Lietuvos ir Amerikos.

?o iškilmingo minėjimo — 
pietų pertrauka, po kurios že-

Šaulių S-gos suvažiavimo prezidiumas Detroite 1973 m. bal. mėn.

j sekretorius Pranas Polteraitįs, 
sekretorė Aldoną Tautkevičiū-

I tė, sekret. anglų kalba Stefa 
Brizgytė, atstovai pavergtoms

Į tautoms; inž. Bernardas Briz- 
| gys ir adv. Rimas Sukauskas- 
! Saki s, demonstracijoms vadovas 
Į Mykolas Vitkus, nariai: Rita 
I Garliauskaitė ir studentas Vik- 
: toras Nakas. Valdybos posė- 
I džio metu buvo aptarta etninių 
I grupių festivalis, kuris įvyks lie
pos 13, 14 ir 15 dienomis vidur- 
miestyje, prie upės kranto. Taip 
pat aptartas Vasario 16-osios 
minėjimas 1974 metais vasario 
17 d. Vieta dar galutinai nenu
statyta. šiais metais Organiza
cijų Centrui sueina 30 metų ju
biliejus. Numatoma tai atitin
kamai atžymėti rudenį. Data ir 
kur bus paskelbta vėliau.

— Švyturio Jūrų Šrulių vado
vybė praneša, kad Hamiltono 
mergaičių choro koncertas šį

, sekmadienį balandžio 29 d. Mer- 
Į cy College, McAuley Auditori- 
! joje 8200 W. Outer Dr. Koncer- 
. tas vyks su solistu Vaclovu Ve- 
rikaičiu. Detroito, Windsor© ir 

Į apylinkių lietuviai kviečiami 
skaitlingai < atsilankyti. Neapvil
kime jaunimo, iš tiek toli atva
žiavusio, užpildykime McAuley 
Auditoriją. A. Sukauskas

LENKIŠKI ŽERTAI
Lenkų Liaudies Respublikoje 

šiuo metu labai populiarus se
kantis juokas:

— Ką reiškia sutrumpinimas 
R WPG?

— Tą sutrumpinimą reikia 
skaityti iš antro galo. Pilnais žo
džiais reiškia:

Gierek podzielil wszystkim 
rowno ... / Rosji wszystko, po- 
lakom gowno ...

KUR BUS KITAS ŽEMĖS DREBĖJIMAS?
Čikagiečiai tenesišaipo iš losangeliečiy

Philomena sako...

mutinėje salėje vyko narių 
atstovų posėdis. L. Š. S. T. pirm. 
V. Tamošiūnas sudarė darbo pre
zidiumą iš sekančių atstovų: dr. 
K. Pautienius — pirmininkas ir 
du vicepirm.: V. Išganaitis ir 
J. šiaučiulis. Sekretoriatas, R. 
Macionis ir M. Maksvytis.

Po prezidiumo sudarymo tei
sininkas M. šnapštys pakvietė 
paskaitininką, šaulių Sąjungos 
Tremtyje įkūrėją Dr. Bronių 
Bieliuką; tema; “Tarptautinė 
padėtis ir Lietuvių Tautos vil
tis”. Paskaitininkas daugiau
sia palietė mišrias šeimas, jas 
sukūrusieji greičiau nutautėja, 
nes nebedraugauja su lietuviais. 
Būna ir tokių, kurie sukūrę lie
tuviškas šeimas, savo vaikų ne
moko lietuviškai ir nebeleidžia 
į lietuviškas mokyklas. Reikia 
manyti, kad Dr. B. Bieliuko pa
skaita bus ištisai išspausdinta 
laikraščiuose.

Pirmininkaujant dr. K. Pau-,rapijų bažnyčiose įvyko pamal- 
tieniui, posėdis vyko sparčiai, dos už žuvusius šaulius, sava- 
Valdybos ir Revizijos Komisi- norius kūrėjus ir partizanus dėl 
‘ *----- — Lietuvos laisvės ir nepriklauso

mybės. Šv. Antano parap. pa
maldas atlaikė kun. Grauslys ir 
pasakė suvažiavimui pritaikin
tą pamokslą-

— Kultūros šaulių savaitė 
įvyksta š. m. birželio mėn. 17-24 
dienomis Union 'Pier, prie Mi
chigan ežero, ““Gintaro” vasar
vietėje; ruošia Vytauto Didžiojo 
šaulių kuopa.

— Sekantis šaulių Atstovų 
suvažiavimas įvyks 1976 metais 
Kanadoje.

— Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centro Valdyba pasiskir
stė pareigomis sekančiai: Pir
mininkas . Antanas Sukauskas, 
vice pirmininkai — Elzbieta 
Paurazienė, Jaunutis Gilvydis 
ir Vincas Tamošiūnas, finansų

jos pranešimai buvo atlikti pa
skubomis, Buvo kiek pasiginčy
ta dėl žodžio tremtis, bet nutar
ta pavesti L. Š. S. T. pirm. V. 
Tamošiūnui, kad sudarytų tam 
reikalui komisiją, kuris išstudi
juotų ir paruoštų tą reikalą svar
styti sekančiam L. š. S. T. at
stovų suvažiavimui, kuris įvyks 
Kanadoje 1976 metais.

šaulių suvažiavie dalyvavo iš 
17 vienetų 122 atstovai iš įvai
rių Amerikos vietovių. Tai ne
paprastai skaitlingas suvažiavi
mas, kas šiuo metu jau rečiau 
pasitaiko.

Suvažiavimą, sveikino ir au
kojo: Patersono kuopa $77, Ra
cine “Kęstučio” kuopa $25, O. ir 
J. Briedžiai $20.

Išrinkta L. š. S. T. Centro 
Valdyba sekančios sudėties: 
pirmininkas Vincas Tamošiūnas,

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
tr ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
tŽCLOOO.

MIDLAND 
SAVINGS

1

•46 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, HJ-1MOM M632 

RHONE: 2M-608

Kiekvienam važiuojančiam į 
Kaliforniją — apsigyventi, su 
reikalais ar kad ir pasisvečiuo
ti, savaime mintis kniošteri, o 
kaip su žemės drebėjimu?

Kad su tuo, kaip su rimta ga
limybe verta skaitytis, žinotina, 
jog kaliforniečiai turėjo 2 smar
kios skalės drebėjimus vieno am
žiaus bėgyje, būtent San Fran
cisco drebėjimas 1906 metais, 
kuriame žuvo 700 žmonių ir ko 
ne žuvo visas miestas nuo to 
drebėjimo ir jį sekusio gaisro. 
Kitas, kad ir nedideliame plo
te, tačiau su dideliais nuosto
liais įvyko 1971 metais San Fer
nando slėnyje, Los Angeles prie
miestyje kur žuvo 58 žmonės ir 
nuostolių padaryta už bilijoną 
dolerių, šiuo metu visi kalifor
niečiai, o geologai ir geofizikai 
ypatingai, spėlioja, kur bus se
kantis drebėjimas? Pagaliau ir 
vieta jau nustatyta ir laikas be
veik pirštu nurodomas.

Būsimo drebėjimo centras
Sekančiam drebėjimui vieta 

nustatyta Hollister, apie 6000 
žmonių gyvenvietė per 100 my
lių į pietų rytus nuo San Fran
cisco. Laikas ? “Artimiausių ke
lių mėnesių bėgyje. Drebėjimo 
smarkumas spėjama bus 4.5 in
tensyvumo pagal Richterio len
telę, kuri yra priimta kaip stan
dartinis instrumentas žemės 
drebėjimų smarkumui nusta

tyti. Nors drebėjimo intensy
vumas 4.5 yra skaitomas leng
vas, vis dėlto geologai tvirtina, 
kad laukiamasis Hollister apy
linkėje drebėjimas dar “gana 
stipriai” bus jaučiamas net San 
Francisco mieste. Tiksliai nu
statyta, kad pats drebėjimo cen
tras bus Bear Valley (Lokio slė
nys) per 30 mylių į pietus nuo 
Hollisterio.

Geologai, panaudodami jaut
rius seismografus, randa, kati 
pavyzdžiui centrinėje Kalifor
nijoje kasdien įvyksta vidutiniš
kai po 10 drebėjimų. Didieji dre
bėjimai pasitaiko nedažniau kaip 
po keturis šimtmečio bėgyje. 
Tačiau gyventojams daugėjant 
ir miestams didėjant, net mažos 
skalės drebėjimai dabar yra 
daug pavojingesni negu buvo se
niau. Nors dabartiniai dango
raižiai yra statomi turint galvo
je žemės drebėjimo galimybę 
ir inžinieriai yra įsitikinę, kad 
tokie pastatai gali ir stiprų dre
bėjimą atlaikyti, tačiau lieka ne
mažai pavojų, kaip antai gali 
įgriūti lubos ar sienos, gali ele
vatoriai įstrigti su žmonėmis vi
duje, visuomet turint galvoje 
gaisro galimybę.

Švento Andriejaus sprogymė
Kalifornija yra tuo charakte

ringa, kad ji nuo pat savo pie
tinio galo iki gerokai į šiaurę 
nuo San Francisco turi kelių

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

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

$5.000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

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

624t> south 475

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU SOKIĮJ ŠVENČIU TAKAIS 
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

I’("siuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui
Ansambliai, chorai, grujtės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

•H iuoka pašto pershintitno išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or 

derį lokiu adresu:

vykd. Valdybos pirm. Alfas Šu
kys, vicepirm. sveikatos reik, 
dr. Kazys Pautienius, vicepirm. 
kultūros reik. J: švaba, sėkr. Ro
žė Ražauskienė ir Romualdas 
Macionis, ižd. grasys Bernotavi- 
čius, Spaudos frinfor. V-ąs Vla
das Mingėla, Kultūros reik. 
V-as muzikas Alfonsas. Mikuls
kis, Sporto bei šaudymo V-ai: 
Jonas šostokas-įr Jonas Balsys, 
Jaunimo V-as Stasys Jokūbai
tis.

Garbės teismas: Pirm. Mari
jonas šnąpštyą, nariai: Algir
das Budreckas ir Juozas Brie
dis, kandidatai: Vincas šarka, 
ir Balys Gražulis. Valdybos kan
didatai: Jurgis Baublys, Vaclo
vas Butkys ir Marija Jokubai- 
tienė. Sąjungos kapelionas — 
Tėvas Jonas Borevičius, S. J.

Moterų šaulią skyriaus vado
vybė: Pirm. Oną Mikulskienė, 
narės: Emilija Pūtvytė, Elena 
Garadockienė, Hari j a Jokubai- 
tienė, Emilija Kutkienė, Kuni
gunda Kudatiėnė ir Eugenija 
Klupšienė. j

Jūrų šaulių vadovas Mykolas 
Vitkus, padėjėjU Mykolas Mak
svytis, Ckio Tiek. Reikalų V-as 
Petras PadvalsMis, Stasė Cecevi- 
čienė, Pranas Beinoras ir Vin
cas Rinkevičiui

Revizijos Komisija: Pirm. 
Adolfas Juodkaį nariai: Sergie- 
jus Radzviekasi Bronius Lato- 
ža, Pranas Tampus ir Julius Po
cius.

“Tremties Trimito” Redakci-
ja: Stefanija Kįmnelienė ir Pet
ras Petrušaitisl Sąjungos Gar
bės šauliai pa4ukštinti: Atsar
gos Gen. Jonai Černius, prof. 
Emilija Pūtvyti Kunigunda Ku- 
datienė ir Eugenija Klupšienė.

Po įtempto darbo 7:30 vai. 
vak. L. namuose įvyko šaunus 
balius. Prie skaniai paruoštų 
stalų, apkrautų' valgiais, pirma 
išklausėme puikią kanklių mu
zikos programą su soliste Ire
na Grigaliinaįte, diriguojant 
muzikei Onai Mikulskienei. Pu
blikai plojant be sustojimo, dar 
vieną dainelę padainavo. Tikrai 
puikus šis kanklių ansamblis, 
ypatingai su soliste I. Grigaliū- 
naite. Baliuje dalyvavo virš 200 
svečių. Sekmadieni balandžio 
15 d. visose trijose lietuvių pa-

5%
Saving* 

AW eceewnts com
pounded daily — 

paid quarterly

6
2 Savinas 

Certificate 
(Minimum $5.000)
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NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. _ THURSDAY, APRTL 26. 1973

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

Antanas ROlras, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio > šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

.........................■" ' ■ ■ . . ' r- ■■----------------

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią ' 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bialinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 psl. $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl. ___ ____ $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psl______ ____ ___________________  $7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., Įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 psl., Įrišta — $3,00, minkš 
tais viršeliais — ___________________________  $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl. $5.50
Kiprą* Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. __________________ ______ __ ________ $5.00
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl. ___________ _______ $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 psL -------------------------------------------------------------------------- $1.00
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai.

170 psl __________________   $3.00
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232 

puslapiai..... .................      $3.00 j
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted SL, Chicago, DL 60608. — Tel. HA 1-6100

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
leidžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių, tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl. $4.00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašyma.i ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.
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toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.
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52 psl. $1.00.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami.
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60608

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą. ,

geliu .mažesnių.š ų —jikų. 
j 1a plyšių sistema yra patadin- 
I ta San Andreas 1 ault (švento 
į Andriejaus sprogymė). Kas yra 
Į ta sprogymė ? Tai yra plyšys že- 
I mės kevalo uoloje. Kaip ta ply- 
\ šio tyrinėtojai aiškina, akmeni- 
I nis žemės kevalas yra susprogęs 
nuo 20 iki 30 mylių gilumos, o 

l tokio gilumo plyšiai nusitęsia 
, visu Kalifornijos ilgumu, žymia 
' dalimi, ypač toliau į šiaurę, tie 
j plyšiai priartėja visai arti Paci- 
fiko okeano pakraščio. Kam te
ko į San Francisco ar Los An
geles skristi lėktuvu, galėjo tą 
sprogymę iš aukšto matyti kaip 
aiškią liniją, nusitęsusią išil
gai kalnų grandinių. Ta sprogy
mė dabar yra stebima ir studi
juojama Kalifornijos ir federa
linės valdžios geologiniiį institu
cijų ir universitetų. Tų tyrinė
tojų nustatyta, kaip ir dėlko že
mės drebėjimai vyksta.

žemės kevalas susideda 
*5 plokščių

Geologų aiškinimu, žemės dre- 
mėjimai Kalifornijoje įvyksta 
sekančiai: Kalifornijoje dalis į 
vakarus nuo San Andreas spro
gymės yra siauras bet labai il
gas pajūrio ruožas, kurį požemi
nės jėgos nepaliaujamai stumia 
šiaurės kryptimi po porą inčių 
kasmet, žemė į rytus nuo spro
gymės laikosi vietoje. Kas yra 
tos požeminės jėgos, kurios tą 
Kalifornijos dalį šiaurėn stu
mia? Tos jėgos yra pats žemės 
kevalas. Tas kevalas nėra kaip 
kiaušinio, bet susidedantis iš 
atskirų granito plokščių, kurios, 
kaip pluoštai virš vandens, plau
kioja virš magmos, tai yra vir
šum karštos, skystos, ištirpu
sios akmens masės, kuri sudaro 
patį žemės kamuolio branduolį 
(magma vadinamas skystas su
tirpęs akmuo). Ant tokių plau
kiojančių plokščių laikosi mūsų 
sausžemiai (kontinentai) ir oke
anai. Neretai pasitaiko, kad ta 
skysta magma patenka tarp 
plokščių ir pradeda atšalti, kie
tėdama ir plokštes vieną nuo ki
tos atstumdama. Pacifiko van
denyną išlaikanti plokštė slen
ka artyn p^ie Kalifornijos ir ne
begalėdama Imliau slinkti lenda 
po plokšte, ant kurios laikosi 
Kalifornija, ir slenka šiaurėn, 
traukdama su savim ir Kalifor
nijos pajūrio kranto dalį.

Kai 1906 metais įvyko San 
Francisco žemės drebėjimas, 
Kalifornijos dalis į vakarus nuo 
San Andreas plyšio pasistūmė-
jo šiaurėn per 21 pėdą. Taip toms 
plokštėms beslankiojant, kal
bamasis San Andreas plyšis 
kliudo ir metai po metų tuose 
požeminiuose uolynuose įtampa 
didėja, atsipalaiduodama dides
niais ar mažesniais žemės drebė
jimais. Dėl to geologai yra tiks
liai apskaičiavę, kad sekantis 
požeminių jėgų atsipalaidavi
mas turi įvykti greitu laiku ir 
tam tikroje vietoje. Ta vieta,

Pavergtoje Lietuvoje
------- -------------------------------------------------- . FOTO REPORTAŽAS “

\ ilniaus Aušros Vartus maldininkai dar ir šiandien lanko ir prie jų meldžiasi. Bet kada Jūsų fo
tografas bandė gatvėje klūpančius ar bažnyčioje besimeldžiančius žmones fotografuoti, tai jie 
būkštavo ir bandė savo veidus dangstytu Mums vėliau buvo paaiškinta, kad prie bažnyčios esan
čius žmones įtaria šnipais esant, žmonės mano, kad okupantas foto aparato pagalba bando atpa

žinti tuos, kurie neperka ateistinės propagandos. Foto praeitais metais traukta Vilniuje.

i ilgumo a- 3 mylių platumo Reel- 
I foot ežeras ir 40 mylių ilgumo 
j ir pusės mylios platumo St. 
Francis ežeras, kuriuos bema
tant vandenių pripylė Mississippi 
upė išėjusi iš savo vagos. Dre
bėjimas pagal Richterio lentelę 
buvo 7.5 stiprumo, tai yra net 
už San Francisco drebėjimą 
smarkesnis. Po didžiojo drebė
jimo dar per ištisus metus kar
tojosi maži žemės suvirpėjimai, 
kurių priskaičiuota iki 2,000.

New Madrido žemės drebėji
mas apėmė apie 50,000 ketvir
tainių mylių plotą ir buvo tiek 
smarkus, kad Cincinati, Ohio, 
tai yra per 350 mylių namų ka
minai nugriuvo! Per 300 mylių 
nuo New Madrido upės krantai 

; įgriuvo, So. Karolinoje, 650 my- 
I lių atstu, kai kurių namų sienos 
suplaišėjo ir kaminai nugriuvo.

New Madrido žemės drebėji
mas net už 700 mylių Washing- 
tono miestą “žiauriai sukrėtė’ ir 
buvo jaučiamas Baltimorėj, lios- 
tone ir Montrealyje. Ir visa tai 
įvyko vos per 300 mylių nuo 
Ghicagos, kuri savo laimei dar 
neturėjo nė vieno dangoraižio”.

Chicagos sritis kartkartėmis 
pergyveno silpnus sudrebėjimus 
nuo 1804 metų, kuriais Fort 
Dearborn komendantas užrašė 
pirmąjį baltaodžiams čia apsigy
venus sudrebėjimą, o paskuti
nį sudrebėjimą užregistravo Lo
jolos universiteto direktorius 
kun. Donald Roll. Tas drebėji
mas įvykęs praeitų metų rug
sėjo 15 d. po pusiaunakčio. Dre
bėjimas truko tik 22 sekundes.

Dr. Olsen pataria čikagie- 
čiams nesišaipyti iš kalifornie- 
čių, kurie tikrai kiekvieną die
ną gali susilaukti nelaukiamo. 
Bet gali susilaukti ir čikagiečiai.

J. Pr.

• Tai kas žmogų iškelia ne
retai yra jo kritimo priežastis.

kaip jau minėta, yra apie 100 Olsen toliau sako: 
mylių į pietvakarius nuo San 
Francisco, o laikas — “artimiau
siais mėnesiais”. Kaliforniečiai 
to neišvengiamo. įvykio stoikiš- 
kai laukia.

Didžiausias drebėjimas buvo 
netoli Chicagos

Fields gamtos istorijos mu
ziejaus Chicagoje geologijos de
partamento kuratorius Dr. Ed
ward J. Olsen to muziejaus Biu
letenio šių. metų antrame nume
ryje 1811-13 metais prie New 
Madrid miestelio įvykusį žemės
drebėjimą vadina siaubingiausiu 
iš visų šiaurės Amerikoje iki 
šiol buvusių drebėjimų. Tas dre
bėjimas prasidėjo 1811 metų 
gruodžio 16 dieną aplink dar re
tai apgyventą New Madrid vie
tovę Missouri valstijos pietry
čių pakraštyje prie Illinojaus 
pietinio galo.

Aprašęs kaip drebėjimas pra
sidėjo, kaip žemės paviršius lyg 
okeanas audroje bangavo, Dr.

Nr* York o Centriniam* Park* aktorė Cicely Tyson (dešinėj*) pairau, 
kė žmonių d*m*«j, kai ji jsijur?* j jamaHciečiy metaUnly steHnly

“žemėje at
sivėrė ilgi iki 600 ir 700 pėdų 
platumo ir 20 pėdų gilumo ply
šiai, į kuriuos įkritę žmonės 
buvo gelbstinti su dideliais sun
kumais. Smėlio geizeriai iš že
mės tryško aukštyn iki 100 pė
dų.

Požeminiai bruzdėjimai nusi
tęsė iki sausio 23 dienos, kai vėl 
smarkus drebėjimas, panašiai 
kaip gruodžio 16 d., sukrėtė pla
čią apylinkę. Drebėjimas sunai
kino apie 150,000 akrų miškų, 
žemė vietomis iškilo kalvomis,

• Moterys yra geriausias 
vaistas nuo aklumo. Ji visuometkitur nusileido gilyn; beregint į .exovox, XXHV cxnxux.il/. u. »xoi 

atsirado du ežerai — 18 mylių' atidaro akis aklai meilei.

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ
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Mes švenčiame 50 m. sukakti 
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
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Tel. 421-3070
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1918 m. vasarių 16 d. Lietu
va pasiskelbė nepriklausoma 
valstybė. Pasiskelbė, tai pasis-(rials į organizuojamą Lietuvos 

| kelbė, bet, kad ji būtų ne tik po- 
I pieriuje, bet ir realybėje, rei
kėjo ją apginti turėti ir karinę 
jėgą. Paskelbus M. Sleževičiaus net vaikai.

vyriausybei atsišaukimą, krei 
piantis j lietuvius stoti savano-

kariuomenę, iš visų Lietuvos 
kampelių vyžoti, klumpėti re- 
gistravoai jaunuoliai, seniai ir
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Dalis nori būti visuma
Stasys Barzdukas, lietuvių bendruomenės pinigais 

leidžiamajame savo laikraštėlyje aiškina, kaip reikia de
rinti visumą ir dalį. Jis primena, kad pirmieji lietuvių 
tautos atgimimo darbuotojai rūpinosi tautos visuma, kad 
Simonas Daukantas savo veikalus skyrė tautai, kad Mo
tiejus Valančius rūpinosi tautos švietimu, o Jonas Basa
navičius norėjo, kad auštant prašvistų ir Lietuvos dvasia.

Norai lieka norais, bet gyvenimas parodė, kad lietu
vių tarpe atsirado tikybinių, politinių ir taktinių skirty
bių, atsirado įvairi lietuviška spauda ir pradėjo organi
zuotis įvairios lietuviškos partijos. Dėl tų skirtumų Lie
tuvos reikalai daug kentėjo, todėl Barzdukas šiandien 
pataria nekartoti praeities klaidų ir derintis prie gyvena
mojo meto reikalavimų. Jis pripažįsta, kad lietuviškam 
gyvenimui reikia korektiškų ir tolerantingų tarpusavio 
santykių, bet jis tvirtina, kad nerealu “j gyvenimą žvelg
ti vien senųjų mūsų skirtybių — srovių, partijų ir organi
zacijų — akimis”, nes laikai keičiasi ir mes keičiamės su 
jais drauge.

Ranka numojęs į visuomeniškas lietuvių sroves, par
tijas ir organizacijas, pacitavęs parinktą M. Krupavi
čiaus sakinį, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirminin- 
kas St. Barzdukas šitaip tvirtina:

“Tad mūsų spaudoje pasirodantieji tvirtinimai, 
kad Bendruomenė esanti prieš lietuvių draugijas ar 
paneigianti partijas, kad ji “pati norinti viską ap
rėpti”, tėra tik tų tvirtinimų autorių klaidinančiais 
tikslais kuriami mitai. Bendruomenė gerai skiria da
li nuo visumos. Daliai atiduoda, kas jai priklauso, o 
pati eina jos kūrėjų nurodytu keliu: siekia būti vi
suotinė, tad atvira kiekvienam lietuviui; demokra
tinė, nes jos vadovybės renkamumas sudaro sąlygas 
aktyviai reikštis jos narių visumos veiklai. Ne Ben
druomenė kalta, jei kas to nenori”. (P. Lietuvis, 1973 
m. kovas — balandis, 438 psl.)
Ne Amerikos lietuvių spauda kurią klaidinančius 

mitus apie frontininkų vadovaujamą Amerikos lietuvių 
bendruomenę, bet visa nelaimė yra ta, kad Amerikos lie
tuviai nebetiki Barzduko ir jo sėbrų skelbiamų mitu apie 
Bendruomenę. Barzdukas bando sudaryti įspūdį, kad jo 
vadovaujama ir manipuliuojama Bendruomenė yra virš 
srovių, virš politinių partijų ir virš Amerikos lietuvių. 
Tokio dalyko nėra. Bendruomenė susideda iš tokių pačių 
žmonių, iš kokių yra susidariusi didėlė visuomeninių He-

įtikinti kitų lietuviškų organizacijų priešakin pastatytus 
žmones, kad jie atsilikę, neseka gyvenimo, nesupranta 
modernių laikų. Bendruomenės vadai bando įtikinti kitų 
lietuviškų organizacijų priešakin pastatytus žmones, 
kad jie atsilikę, neseka gyvenimo, nesupranta modernit 
laikų. Bendruomenės vadai yra įsitikinę, kad jie toliau 
mato ir daugiau supranta, bet didelė lietuvių dauguma 
nėra tokios jau geros nuomonės apie dabartinius ben
druomenės vadus.

Bendruomenės vadų daroma klaida yra ta, kad jie, 
būdami tiktai lietuvių visuomenės dalimi, kalba visų 
vardu ir bando visumai primesti save valių. Jie reikalau
ja sau privilegijų, kurių niekas jiems nedavė; jie skelbia
si daugiau žinančiais, bet save žinių lietuvių daugumai 
dar neparodė. Lietuvių gyveniman jie neša tokius visuome
ninio santykiavimo metodus, kurie lietuvių daugumai 
nepriimtini. Geriausiu pavyzdžiu gali būti prieš porą sa
vaičių Chicagos jėzuitų centre vykęs Vidurio Vakarų 
jendruomenės apygardos atstovų suvažiavimas. Apygar
dos ir to suvažiavimo pirmininkas paskelbė, kad suva
žiavime dalyvavo 95 apylinkių atstovai. Jie įteikė savo 
mandatus, užregistravo vardus, atstovaujamas apylin
kes, ir jie turėjo teisę balsuoti, šauktame suvažiavime 
buvo 95 atstovai, o tame pačiame susirinkime balsavo 119 
žmonių. Aiškus daiktas, kad balsavo žmonės, kurie ne
turėjo teisės balsuoti. Šiuo reikalu prasigincyta pusan
tros valandos, bet klausimas neišaiškintas. Vietoj antro 
ir tikslaus balsavimo, frontininkų vadas pasiūlė pripa
žinti balsavimų teisėtu ir eiti kitų klausimų svarstyti.

Šis nenormalus balsavimas buvo paskelbtas spaudoje, 
plačiai kemnetuotas to paties suvažiavimo dalyvių, bet 
iki šio meto nei JAV LB centro valdybos pirmininkas 
V. Volertas, nei Pasaulio Lietuvių Bendruomenės centro

pasisakė. Jų pareiga buvo reikalų ištirti, nustatyti krei
vo balsavimo priežastis ir imtis priemonių, kad jokioje ki
toje konferencijoje panašus dalykas nepasikartotų. Nei 
Barzdukas, nei Volertas to nepadarė. Jie, matyt, mano, 
kad tai yra “modernaus gyvenimo pakaita”. Jie nesiprie
šina panašiems balsavime metodams, bet didelei Ameri
kos lietuvių daugumai toks “balsavimas” nepriimtinas. 
Šitaip “rinkti” atstovai gali atstovauti frontininkus, bet 
ne Bendruomenę, Vėliau jie norės, kad kitų organizaci
jų lietuviai skaitytųsi su šitaip “rinktais” bendruomenės 
atstovais, bet kiekvienam aišku, kad tai yra apgaulė.

Šitaip galima tiktai save apgaudinėti, bet didelės 
Amerikos lietuvių daugumos tokiais “rinkimais” apgau
ti negalima. Barzdukas vis dar mano, kad šitokiais meto
dais jam pavyks primesti frontininkišką savo valių vi
siems Amerikos lietuviams, bet iš tų šiaudų nebus grūdų. 
Amerikos lietuviai Barzduko akimis, gali būti atsilikę, 
bet jie nepripažins šitaip “rinktų” atstovų. Sukti rinki
mai yra nuodai visuomeniniam Amerikos lietuvių darbui. 
Tokiais metodais galima manipuliuoti JAV bendruome
nėje, bet jie nepriimtini kitoms Amerikos lietuvių orga
nizacijoms. Tokiais metodais dabartiniai bendruomenės 
vadai nori primesti savo valią visumai, bet to jie nepadarys.

Kariavo jie sų rasai* bolševi
kai*, lenkais ir taip pat vadi
namais bermontininkais. Bet 
Lietuvai laisvės nenorėjo duo
ti ir įvairiais būdais stengėsi ir 
darė žygius kad Lietuva nebū
tų laisva.

Kazio Ališausko išleistoje 
“Kovos dėl Lietuvos nepriklau
somybės 1918 — 1929 m.” kny
goje, straipsnyje “Lietuvos vi
daus padėtis” rašo, kaip tą 
mūsų Lietuvą dalinosi mūsų 
kaimynai:

“Kariniai sunkumai. Tuo
metinė Lietuvos karinė padėtis 
buvo labai sunki. Frontą teko 
laikyti prieš rusus-bolševikus, 
lenkus ir bermontininkus. Bol
ševikų frontas buvo neveiklus. 
Juos skyrė nuo mūsų natūrali 
gamtos kliūtis — Dauguvos 
upė, todėl šiame fronto ruože 
buvo paliktas tik 3 pėst pulkas. 
Joniškėlio ir Ukmergės atsk. 
batalionai ir gudų atskira kuo
pa. Visos kitos kariuomenės 
dalys buvo perkeltos į bermon
tininkų frontą.

Prieš lenkus buvo nukreipti 
vien komendantūrų daliniai ir 
1 atsk. batalionas iš Marijam
polės. Komendantūrų kuopos 
saugodavo prieš lenkus arti
miausią savo stovėjimo vietą
— savo apskrities ribas. Sar
gybos buvo iš šių komendantū
rų: Vilkaviškio, Seinų, Aly
taus, Trakų (Kaišiadorių), Šir
vintų, Ukmergės ir Utenos. Ko
mendantūroms talkino polici
ja ir šauliai (partizanai). Za
rasų apylinkėse barą su len
kais saugodavo pakaitomis 
Ukmergės ir Joniškėlio atsk. 
jatalionai ir gusarų pulko vie
nas būrys. Tai buvo daugiau 
tik sekimas, nes lenkams puo- 
ant, mūsų sargybos pasitrauk

davo. Lenkai nepaisė Santarvi
ninkų valstybių nustatytos de
markacijos linijos ir vis gilyn 
veržėsi į Lietuvos teritoriją. 
Spalio mėn. vidury jie buvo 
užėmę Vižainį, Punską, Seinus, 
Druskininkus, Daugus, Stak
liškes, Semeliškes, Kietaviš
kes, Mįjaugouis, Auseniškes,
Jpninkus, širvintus, Šešuolius, 
Šeivą, Balninkus, Aluntą, Sku
dutiškį* Kuktiškes ir Salaką. 
Buvo priartėję prie Jonavos — 

Ukmergės — Zarasų plento (5
- 10 km.). Lietuvos vyriausy
bė pilnai kontroliavo Užnemu
nę ir Kauno —* Ukmergės — 
Zarasų plento sritį bei fronto 
ribą su bermontininkais. . .

Viduje kraštą smaugė finan
sinė krizė: Kariuomenei ir 
valdininkams keturi mėnesiai 
nebuvo mokamos algos. Ber- 
monte armijoje veikė vokiečiai, 
todėl trumpam laikui pašlijo 
santykiai su Vokietija. Sutriko 
prekyba, krašte trūko pramo
ninių prekių. Savo valiutos 
Lietuva dar neturėjo įsivedusi.

Sunkią Lietuvos 
vyri augybė.

Krašte kursavo vokiečių mar
kės, kurios buvo vadinamos 
“auksinais”.
padėtį jautė visi:
valdininkai, kariai. Susirūpi
nimo ir kalbų buvo daug, bet 
niekur nepakriko tvarka ir 
drausmė. Ir kariuomenė, ir vi
suomenė parodė didelę ištver
mę ir kantrybę.

Avantiūristų pastangos nu
versti Lietuvos vyriausybę. 1919 
m. pradžioje Pabaltijo kraštuo
se pradėjo švaistytis visokio 
plauko avantiūristų, kurie troš 
ko valdyti šiuos kraštus.

Vienas tokių avantiūristų 
buvo von Stryck-Tignilz, turė
jęs planą sujungti Pabaltijo 
valstybes vienon valstybėm pas 
kui sūdan ti sąjungą su Švedi
ja ir išgauti naujai valstybei 
tarptautinį amžiną neutralite
to pripažinimą.

Striek-Tignitz Latvijoje savo 
idėjai buvo radęs vieną kitą 
pritarėją, bet Lietuvoje nebu
vo jo idėjos šalininkų.

1919 m. rugpiflčio pabaigoje 
buvo išaiškintas lenkų, vadi
namųjų peoviakų P. O. W. (len
kų karinė organzacija), suki
limas. Gen. Goltzo liudijimu, 
bermontininkai turėjo ryšių su 
lenkais: jų 
Kropotkinas, 
jernatorius, 

von ir siūlęs
pasidalinti Lietuvą tarp Rusi- 

. os ir Lenkijos. Pačiam Goltzui 
enkų sumanymas nepatiko, 

ir jis nenorėjo Lietuvoje pro- 
lenkiško ministerių kabineto, 
nors lenkai esą nesipriešintų, 
kad bermontininkai užimtų 
Lietuvą iki Kauno. Tokią žinią 
jats gen. Goltzas girdėjęs 1919 
m. rugsėjo 24 d. Gen Goltzas ir 
>ulk. Bermontas, norėdami vi
sokeriopai pakenkti Lietuvai 
ir Latvijai jų vyriausybes (M. 
Sleževičių ir K. Ulmanio) laikė 
pusiau bolševikinėmis.

atstovas kunig. 
buvęs Rygos gu- 
važi nėjęs Varšu- 
lenkams susitarti

Tuo pat metu rusų nionar- 
chistų gen. Biskupskis siūlęs dr. 
J. Gabriui ir baronui F. Roppui 
susitarti nuversti Lietuvos vy
riausybę. Tada dr. J. Gabrys 
taptų ministru pirmininku, ba
ronas F. Roppas finansų minis
tru. Naujai vyriausybei Vokie
tija žadėjusi 300 milijonų mar
kių paskolą, jei ji įsipareigotų 
išlaikyti Lietuvoje Bermontą ir 
taip pat sudarytų savo didelę 
kariuomenę.

Bermontininkams karą prieš 
bolševikus laimėjus, Lietuva 
turėtų įeiti į Rusijos federaci
ją

Vokiečių vienos savanorių 
rinktinės vadas C. Brandis sa
vo atsiminimuose šią temą taip 
pat Kečia ir rašo, kad jį aplan
kęs Wildemannas ir baronas 
Bistrąmas su dviem ponais iš 
Kauno. Tai buvęs baronas X ir 
Y(grekas). Baronas galutinai

JANINA MONKUTf-MARKS

KELIONE J
— Kodėl Honduras? — kaž

kas paklausė. Kodėl Centrinė 
Amerika ?

Esam išvažinėj ę Karibų sa
las. o dviejų savaičių atostogoms 
leistis j svieto galą — neprak
tiška. Prieš pora metų lankėmės 
Jucatane (Meksikoje prie Kari
bų jūros). Mane nepaprastai su
domino Majų tautos išlikę griu
vėsiai, aukštos kultūros palikti 
pėdsakai. Vyras ieško kur skai
dresnis vanduo, kad galėtų su 
SCUBA (self containing under
water breathing aparatus) nar
dyti. Honduras turi panašumo 
į Jucatan ir Kozumei. Ir ten 
Majai šventyklas statė, o kora
lų iškyšuliai turėtų būti nepa
prastai įdomūs. Be to, turistų 
kaip ir nevyksta. Ten dar “neat
rastas” kraštas.

Mūsų kelionės tikslas Roatan 
sala, priklausanti Hondurui — 
30 mylių į Atlanto pusę. Ilėktu
vas TAN linijos skrenda tik 3 
kartus į savaitę iš Miami . San 
Pedro Sula, todėl turime praleis
ti dieną Miami Beach. Aišku, va
kare aplankome Joe’s restoraną 
prie šunų lenktynių aikštės, ku-

MAJŲ ŽEMĘ
ris jau Damon Ronyan laikais, 
1930 m., buvo garsus. (Damon 
Ronyon parašęs “West Side Sto
ry” ir daug trumpų apysakų iš 
lažybininkų gyvenimo). Joe’s pa
sižymi savo Moro arba akmeni
niais krabais. Joe turi savo žūk- 
linius laivus ir galite būti tikri, 
kad visi krakai, vėžiai, vėžliai ir 
žuvys bus šviežios ir nepaprasto 
gardumo, žmonės stovi valan
das eilėse, kad galėtų paragau
ti tų skanumynų. Ir mes tapom, 
neapvilti. Žnyplėmis triuškino
me didžiules krabų kojas ir ran- 
kiojom saldžią mėsą.

Ten kur netoliem Netuvhis

Kitą dieną sėdam į jet lėktu
vą ir už keletas valandų nusi
leidžiam San Pedro Sula. Labai 
mažai keleivių. Vienas misionie
rius, pora biznierių ir grupė la
bai ofiaci^iąi atrodančių ameri
kiečių, kurie skrenda toliau į 
Nicaraguos sostinę Mantiqua. 
Manticuos jau nebėra — prieš 
mėnesį ją sunaikino didžiulis že
mės drebėjimas. Aerodromas 
ten jau atidarytas, taip kad de

legacija galės nutūpti ir griuvė
sius apžiūrėti. O gal kokį mi
lijoną, kitą pažadėtos pagalbos 
portfeliuose vežasi.

švento Petro Sula — gražiai 
lietuviškai skamba. Kadaise 
pref. Pakštas buvo susižavėjęs 
Hondūru, bet jis, rodos, galvoje 
apie Britų Hondūrą, kuris yra 
aukščiau, virš Gvatemalos. Tu
rėjo {danus net visus lietuvius į 
džiungles perkelti, kad bananus 
ir kokurūzus augintų ir lietu
vybę išlaikytų. Patys hondurie- 
čiai vos išminta neturtingame, 
atsitikusiame krašte. Ką bekal
bėti apie lietuvius, kurie prie ru
ginės duonos pripratę, kokoso 
riešutais nebūtų patenkinti, o 
karštis ir tropikiniai lietūs — 
tai ne Lietuvos švelnios vasa
ros...

(Pats Honduras — vienos par
tijos respublika. Prieš pora mė
nesių generolai sukilo ir nuver
tė seną prezidentą, kuris buvo 
profesorius ir per senas kraštą 
valdyti. Pučas pavykęs be krau
jo praliejimo ir nei vienas šir
vis neiššautas. Hondsriečiai pa
tenkinti.

— Tik pagalvokite, kiek pi
nigų sutaupyta, nebus rinkimi
nių išlaidų — tos pačios partijos 
jaunesnis Oswald Lopez Arella

no užėmė prezidento kėdę, o se
nasis, 67 metų profesorius vėl 
nuėjo profesoriauti.

Honduras turi tik 2 milijonus 
gyventojų, o jo didumas maž
daug kaip Pengyhranijos valsty
bė. Kraštas kalnuotas, bet slė
niuose yra derlingos žemės ta
bakui, bananams, apelsinams ir 
kokurūzams. Randa šiek tiek mi
neralų, kaip mangano, sidabro 
ir t. t. Sostinė — Tegucigalpa, 
dar ispanų kolonistų įsteigta. 
Atsimenu, gimnazijoje, juokas 
imdavo, bandant atsiminti Te- 
gu-ci-gal-pa. šiandien čia, 179,- 
000 “dūšių” gyvena. Miestas 
niekad neturėjęs žemės drebė
jimų, tad išlaikęs savo kotoniali- 
nę charakterį. Statytas ant Pi
cacho kalno papėdės. Deja, ne
teko į Tegucigalpa nuvažiuoti. 
Kitą kartą!

San Pedro Sula
Išlipam San Pedro Sula. Karš

ta — jauti tropikus. Gerai, kad 
visus žieminius rūbus Miami ae
rodrome palikom. Susirandam 
taxi. Iškleręs, išgveręs Fordas. 
Veža mus | Graa Hotel Sula — 
turime rezervacijas. Pakeliui ros 
keletą karvių neperverčiam. Jos 
čia pakeliui laisvai vaikšto. Sa
ko, kartais buliim užpyksta ant

mašinų ir viduryj kelio atsisto
jęs, ragus atstatęs nei iš vietos 
nejuda. Tenka gerokai diploma
tijos pavartoti, kol tekį iš kelio 
iškrapšto. Kalbinam šoferį an
gliškai ir klausiam ar supranta. 
Atsako, — Si senior. Į kiekvie
ną klausimą atsako — Si senior. 
Mums įtarimas kilo, kad jis nei 
žodžio angliškai nemoka. — Uste 
habto ingiais — pagaliau paklau
siau, drąsos įgavusi. — No, sig
nora.

Pakelyj visos tvoros ir pagrio
viai ružava varške apkrėsti. Jau
čiamės kaip Japonijoj vyšnių žy
dėjimo metu. Honduriečiai įsmei
gia į žemę žalią akacijos (madria 
to) šaką, kuri tučtuojau pradeda 
žaliuoti. Paskui tas šakas apraiz
go vietomis ir gauna augančią 
tvorą. Dabar pats žydėjimo me
tas ir akys net raibsta nuo ruža- 
vų varsų. Kai karvės suserga, 
jos ėda tuos karklus. Ir praktiš
ka ir gražu.

Mūsų viešbutis vienintelis mo
dernus pastatas centriniai atšal
dytas, prieš 8 metus pastatytas. 
Gana patogus, su plačiais balko
nais. Plaukymo baseinas, deja, 
perdaug nevalomas, prikritęs vi
sokių vabalų ir lapų, šalia jo Jut- 
Box’as. iš kurio plerpia ameriko
niška Rock muzika. IAbai popu-

Hari vieta vietiniam pasiturin
čių tėvų jaunimui, imituojan
čiam ilgaplaukius hipius.
Gran Pedro Sula stovi šalia cen

trinės plazos parko. Vienoj pu
sėj katedra, kitoj — rotušė. Vi
duryje parketio paminklas ko
kiam tai herojui, o po juo išvie
tės. Buvusioj parko žolėj priąta- 
tyta aukštų medinių batams va
lyti kėdžių, kaip sostų. Kiekvie
na vis kitokios ryškios spalvos. 
Klientai sėdi, laikraščius skaito, 
o maži murzini berniukai tūp
čioja aplink, bėginėja, batus valo.

Kelionė į Majų šventyklas
Kitą dieną išvykstam į Copan 

Majų šventovių aplankyti. Ke
lionė gana ilga* 3 su pusė valan
dos į vieną pusę. Važiuojam 
Volkswagen autobusu, kuris tu
rėjo būti vėsinamas. Su mumis, 
be šoferio ir vadovo, vyksta dar 
vienas amerikonas daktaras su 
žmona iš Bostono. Pakeliui su
tinkame kaubojus arba makeros; 
pravažiuojame daug tabako plan
tacijų. šalia kelio kapinaitės — 
paminklai pastelinėm spalvom 
nudažyti. Kelias vingiuojąs! per 
kalnus. Daugumoj šlaitai pliki. 
Jie buvę kadaise apaugę ma- 
hagony medžiais. Visur jaučia
si United Fruit kompanijos įta
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išdėstęs politinę Lietuvos pa
dėtį, nupasakojęs Lietuvos 
probolševikišką vyriausybę, k u 
rią jie nori nuversti ir prašė pa 
galbos..

C. Brandis iš principo suti
kęs suteikti tokią paslaugą. 
Tada jam buvo paaiškinta, jog 
jis turįs gauti iš Lietuvos vy
riausybės leidimą žygiuoti iš 
Radviliškio apylinkių per Lie
tuvą į Virbalį ir Vokietijon, nes 
siena prie Tilžės esanti uždary
ta. Kai atžygiuotų prie Kauno 
būtų pakviestas saugoti vokie
čių turtą Kaune. Jis turėtų ka
rine jėga paimti valdžią Kau
ne, o jo kariuomenė būtų Lie
tuvos didelės karinės pajėgos 
organizavimo pagrindu.

1919 m. rugsėjo 11 d. gen. 
Gotlzas gavęs žinią, kad vokie
čių savanorių rinktinė’, C. 
Brandis vadovaujama, žygiuo
ja Kauno link. Jis tą žygį su
stabdęs ir įspėjęs vokiečių ka
rinių dalių viršininkus susilai
kyti nuo neapgalvotų žygių. 
Mat, Lietuvos vyriausybė lai
ku sužinojo apie ruošiamą per
versmą, todėl ir apsisaugojo 
nuo jo.

Dr. J. Gabrys taip pat turėjo 
ryšių su lenkais ir neslėpė nuo 
jų savo troškimą paimti val
džią Lietuvoje. Vilniaus veikė 
jas adv. B. Krzyžanowskis 1919 
m. rugpjūčio 15 d. slaptame 
raporte iš Paryžiaus rašė len
kų vyriasybei, jog J. Gabrio 
kabinetas būtų lenkams geres
nis, kaip Lietuvos Tarybos val
džia”.

Iš šio rašinio matome, kad

įvairūs avantiūristai, lenkai, 
rusai, vokiečiai ir net mūsų 
kaimynai latviai skleidė pik
tus gandus prieš Lietuvą “Lat
vijoje sklido piktu gandų prieš

1919 m. lietuviai pajutę lais
vės spindulėlį, nekreipdami 
dėmesio nei į įvairius avantiū
ristus ar svetimų valstybių ka
riuomenes kovėsi su visais. Per 
kovas atgavo Lietuvai laisvę 
ir nepriklausomybę. ,

Deja, «du pasauliniai bandi
tai Stalinas su Hitleriu ir vėl 
dalinosi ir pagaliau okupavo 
mūsų tėvynę Lietuvą. Prieš tai 
dar vienas kitam pardavinėjo 
Lietuvos žemių plotus už auk
sinius rublius. O vis tiek bai
susis rusiškasis okupantas, be
siplėsdamas. turės sprogti! 
Lietuva ir vėl bus laisva ir ne
priklausoma.

Stasys Juškėnas

• Už visų aimanų slypi en
tuziazmo stokos aimana.

Juozas Girnius

• Melas turi trumpas kojas, 
bet labai greitai bėga.

ka. Čia jos bananų plantacija, 
čia tabaką augina, čia apelsinus 
nokina, čia medžius kerta.

Pravažiuojame Chamelecon 
miestelį, pavadintą paukščių var
du. Apie jį būriai chamelecon 
krūmuose arba medžiuose įsitai
sę. Visur tų žydinčių Madrialo 
pilna. Labai įdomus medis — 
seva. Kamienas švelnus ir sli
dus kaip gyvatės oda, didžiuliais 
žiedais pasipuošęs. Kai žydi, nu
meta lapus, o vėliau vėl juos už
siaugina. Coroza — kokoso rie
šuto medis, vartojamas alyvai. 
Gvanacasta — didžiuliai akacijų 
medžiai. Macalizo — ružavai žy
dinčios akacijos ir daugybė kitų 
žaliuojančių įdomybių.

Pusiaukelėj asfaltas pasikei
čia j žvyro kelią. Važiavimas ne 
toks jau patogus. Pakely Santa 
Rita de Copan miestelis, dar Kon- 
kvistadoro Cortezo įsteigtas. Ga
tvelės apvaliais, netašytais ak
menimis grįstos, pakalnėj prie 
upelio prisiglaudusios. Didžiu
lis akmeninis tiltas — kelių šim
tų metų senumo, kelias veda į 
Copan.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, MOSIU 

IR GCRKL88 LIGOS

2858 W. 63rd Street
Valaudoa pagal susitarimą

Ran. tel. 239-4683 

t*. K. G. BALUKAS 
AKUGCRUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGIN* CHIRURGIJA 
•449 So. Puierid Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligomua pagal susitarimą 

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

OR. C IC BOBELIS 
INKSTŲ t* SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGUA 
Telef. 495-0533 

Pea Valley Medical Canter 
MS SUMMIT ST. 

ROUTS 58. ELGIN, ILLINOIS

ML PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON
MM WEST 71st STREET 
Often Hlaatoak 44849 

Reside 388-2233
OFISO VALANDOS:

rtrmadieniaū ir ketvirtai 1—7 vaL.
antrai.

. ir
penktadienį nuo 1—5. treč.
šeštad. tiktai susitarus.

Rm.: GI 50873

DR. W. BSIN - HSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGIN* CHIRURGUA 

4132 So. Kadžio Ave., WA 5-2570
Valandos pagal susitarime- Jei neat

siliepia. skambinti Ml 3-0001.

ŠAULIŲ KULTŪRINĖ , 
SAVAITĖ

1973 m. birželio uiėn. 17 — 
24 dienomis “Gintaro” vasar
vietėje, 15860 Lake Shore Rd., 
Union Pier, Mich. 49129 Vytau
to Didžiojo šaulių kuopa ren
gia šaulių stovyklą — Kultūri
nę savaitę, pavestą Š. S-gos

Ponu Kuraičių vasarvietė yra 
ant pat Michigano ežero kran
to, puikiame parke ir prie ge
ro paplūdymio. Puiki vieta 
stovyklauti, o taip pat gera vie
ta praleisti atostogas ir sveikai 
pailsėti.

Stovyklos vadovu paskirtas 
Vladas Išganaitis, jo padėjėju 
ir Kultūros dalies vedėju Al
girdas Budreckas.

Patogus privažiavimas — 
greitkelis Nr. 94 tarp Chicagos 
ir Detroito. Įvažiavimas į Uni
on Pier yra atžymėtas ant to 
paties greitkelio.

Stovyklautojas su visu išlai
kymu (maistas ir kambarys) 
už savaitę moka $65.00. Nesto
vyklaują asmenys galės naudo
tis vasarvietėje esama valgyk
la. Kainos: pusryčiai — $1,50, 
pietūs — $2,75 ir vakarienė — 
$2,75. • .

Šaulių Kultūrinės Savaitės 
dalyviai susirenka š. m. birže
lio mėn. 17 d. po pietų, Ginta
ro vasarvietėje, Union Pier.

Iš Amerikos ir Kanados visi 
šauliai esate maloniai kviečia-

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 

KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
Toks protas tegul būna jumyse, koks buvo Kristuje Jėzuj*.

Pil. 2:5.

Turėti Kristaus protą reiškia labai uoliai pasistengti užlaikyti Dievo pri
sakymus. Kristaus protas reiškia nusižeminusį protą, ištikimai pasiduodantį 
Dievo valiai, taip kaip jis randa ją išaiškintą jo dideliame amžių plane, ir 

i stengtis pašvęsti visas savo jėgas, kad tik darius tą, kas Dievui patinka, ka- 
I daugi tas protas aiškiai supranta Dievo tikslą-

Jei būsime pilni to paties proto, kokį turėjo Kristus Jėzus, tada mes, 
; kaip ir jis, pasistengsime pasiliuosuoti save nuo visų žemiškų ryšių ir tu- 
' rėti sau liueso laiko Dievui tarnauti ir pašvęsti toje tarnyboje viską, ką tik 
: galime.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčia. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parMyate tokiu adresu: F. Zevist, 3715 W. 66th St., Chicago, Illinois 60629

$V. RAITO TYRIN8TOJAI 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M■■■■■■■■■■

DR. NNA KRAIKEI- 
KRJAlKEUŪNAiY!

AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 
UN So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 54570.
Neatsiliepus — skambinti 

4714225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tol.: HE 4-1818 arba RE 7-9700
RpzMenciloc: PR 5-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PUCKAS
OPTOMETRJSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI ' 
2618 W. 71st St. — TeL 737-5149

Tikrina akis. Pritailrn akinius ir 
“contact lenses”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketrirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

mi Kultūrinėje savaitėje daly
vauti.

Registruotis prašome iš anks 
to pas Julių Pocių, 4204 So. 
Maplewood Ave., Chicago, Ill. 
60632, tel. YA 7 - 6222, sumo
kėdami $10.00, kurie bus įskai
tyti į bendrą stovyklavimo mo
kestį. Taip pat turi registruo
tis ir tie, kurie norės atvykti į 
stovyklą tik savaitgaliui.

Savaitės bėgyje bus paskai
tos, filmai ir kitos pramogos. 
Joninių laužas įvyks birželio 22 
d. (penktadienį), o užbaigimo 
vakaras su programa ir šokiais 
bus birželio 23 d.

Sesės ir broliai šauliai esate 
laukiami. Tad iki pasimaty
mo.

Vytauto D. š. kuopa

klubo pikniką, šokiams pasam 
dytas A. Valiūno orkestras. 
Viskas daroma, kad piknikas 
būtų ko puikiausias. Taigi, iš 
anksto visus prašome atsilan
kyti į mūsų pikniką ir linksmai 
praleisti laiką su uteniškiais.

Po susirinkimo buvo vaišės.
Kitas susirinkimas bus gegu

žės 8 dieną. Nepamirškite da
lyvauti. Koresp.

MINSKAS
GRUNDIG

AM-FM Radijas, Magnetofonas

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

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 (
- ------------------------ —------------------- ------------ 'i

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROT R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harfom Aite. — 586-1220

GUŽAUSKŲ 
GĖLES VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GCLiNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84834

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tais 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R.IE R Ė N A S

2047 W. 67th PI. WAibrook 5-8063 
► -i

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

Piliečių klubas
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Pašalpos Klubo eilinis susirin
kimas įvyko balandžio 15 d. 
Buvo malonu matyti didesnį 
būrį narių atsilankiusį į susi
rinkimą svarstyti klubo reika
lus. Finansų raštininkė Ber
nice Žemgulis apgailestavo, 
kad jau ketvirtas mėnuo bai
giasi ir dar yra keletas narių, 
kurie nėra sumokėję savo duok 
les. Pagal klubo įstatus narys 
neužsimokėjęs mėnesinių mo 
kesčių per tris mėnesius, nu
stoja teisės į pašalpą ligoje ir 
pomirtinę. Narių duoklės yra 
priimamos susirinkimo metu

Komisija, kuri rūpinasi pa
vasariniu šokių vakaru prane
šė, kad deda visas pastangas, 
kad šokių vakaras būtų visiems 
linksmas. Vakaras įvyks ba
landžio 29 d. Hollywood Inn 
salėje.

Buvo pranešta, kad klubas 
liepos 29 d. turės vieną pikni
ką — Kays kieme.

Kadangi balandžio mėnesį 
yra Bernice Žemgulis ir Es
telle McNamee gimtadieniai, 
po susirinkimo joms buvo su
dainuota ilgiausių metų. Susi
rinkimui pasibaigus, stalas 
buvo apstatytas skaniais už
kandžiais ir visi nariai buvo 
pavaišinti. E. McNamee

Šventas Andriejus 
niekuo dėtas?

Pagaliau atsirado vienas rim
tas autoritetas, kurs įrodinėja, 
kad ne San Andreas ar ant ver
dančios magmos plaukiojančios 
ir kontinentus bei okeanus ant 
savo kuprų nešiojančios akme
ninės plokštės dėl žemės dre
bėjimų yra kalti, o kalti yra in
žinieriai, kurie bestatydami 
upėms milžiniškas užtvankas 
(Dam),x drebėjimus iššaukia. 
Tos teorijos autorius yra geo
logas Don Birch, per 40 metų 
buvęs federalinės valdžios hy- 
droelektrinių energijos stočių 
statymo patarėjas. Birch prisi
pažino tik pernai pakeitęs popu
liarią nuomonę, kad žemės dre
bėjimai atsitinka dėl žemės plu
tos plyšių ar dėl švento Andrie
jaus sprogymės. Jis studijavęs 
žemės drebėjimus nuo 1956 me
tų ir priėjęs išvados, Jkad yra 
daug priežasčių, bet kad rim
čiausioji priežastis yra rezer
vuose vandens laiks nuo laiko 
nuleidimai ir vėl pripildymai. 
Tokį įsitikinimą Don Birch ga
vęs išstudijavęs 1971 metų va
sario 9 dieną įvykusį San Fernan
do žemės drebėjimą, kurs buvo 
net 6.6 pagal Richterio skalę 
smarkumo. “Pacolma pylimo 
(Dam) iki dviejų trečdalių nu
leidimas ir vėl pripildymas su
vargino žemės plutą’’, pasakė jis.

San Francisco žemės drebėji
mas 1906 metais irgi buvęs dėl

to, kad buvo nužemintas Crystall 
Springs tvenkinys, turintis 154 
pėdas aukščio ir pastatytas 1887 
-88 metais. Birch pateikia ir 
daugiau tokių įrodymų. Kalifor
nija jautrią drebėjimams pada
riusi visa eilė (!?) tvenkinių bei 
rezervuarų, pastatytų išilgai St. 
Andreas sprogymės ir pirmas 
dėl to žemės drebėjimas įvykęs 
Pilarcitos tvenkinio apylinkėje 
1865 m. spalio 8 d. Mr. Birch 
apsaugai nuo žemės drebėjimų 
pataria tvenkinius bei rezervu
arus laikyti pilnus vandens.

3. Pr.

DJNOSAURAI
Buvusio Amerikos preziden

to James Monroe sodybą, Oak 
Hill, lanko ekskursija. Sodybą 
supa puikus parkas, kuriame 
randasi didžiuliai akmenys su 
keistomis, didiulėmis pėdų įs- 
paudomis. Priėjus prie jų aiš
kintojas pasakoja, kad šios pė
dos esančios dinozauro. Staiga 
viena iš ekskursančių nuogas- 
tingu balsu šūkteli:

— O, Dieve, ir tik pamanykit, 
taip arti buvo atėję prie prezi
dento namų!

• Puiku iškalti statulą ir jai 
įkvėpti gyvybės, bet dar puikiau 
suformuoti sąmonę ir įkvėpti jai 
tiesą. V. Huge

’ ' •• y? ‘ V, • * • .

■ SUSIRINKIMU
PRANEŠIMAI

— Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu 
Draugijos eilinis susirinkimas Įvyks 
penktadieni, balandžio 27 d. 8 vai. vak. 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
Nariai malonėkite atsilankyti ir ap
tarti draugijos reikalus, kurių yra 
daug. Po susirinkimo bus vaišes.

Eugenija Strungys, nut rast.

— Chicagos Lietuvi* Medžiotojų - 
Meškeriofo|y klubas balandžio 29 d. 
3 vai. popiet Petronėlės svetainėje, 
4500 So. Talman Avė., šaukia visuoti
nį narių susirinkimą.

Klubo Valdyba

Tumasoms, M. D., S. C
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telofu HEralock 4-2123 
Racid. telef.: Glbsen 84195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195

F. SflflKIS, 0. P.
ORTMOPEOAS-PROTEAISTAS

W! Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
W dalai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8 iečtadieniais 9—1 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRespect 6-5084

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. '
CHICAGO, ILL. 60629

Utenos klubas
Mėnesinis klubo susirinki

mas įvyko kovo 12 dieną Holly
wood svetainėje. Klubo susi
rinkimą atidarė pirmininkė K. 

jStukienė. Dalyvavo visa klubo 
valdyba. Perskaityti ir priimti 
praeito susirinkimo nutarimai 
ir valdybos bei komisijos ra
portai. Mrs. B. Žemgulis pa
darė pranešimą apie ateinančio 
birželio mėnesio 3 dieną Kay’s 
darže įvykstantį Utenos apskr.

NAUMNAS

BREE■■■■■■■£■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cuapelc* nputtMi «U 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1410.

J. Jacmirws, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intyauų nuotyki*, 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kaiba. gražiai išleista 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos Metai*’ poet* 
Mado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kama $3.08.

Or. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DUL V, 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
411 psL Kaina $3.0C. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis Jas b 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį a> 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South H a 1sted Street, Chicago, in. fimute

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■R

PETRONELLA (BEATRICE) DALU
Pagal tėvus Wisockis

NAS

ūnas bus pašarvotas Mažeika 
Avenue.

------- ------- -----------------. 130 vaL popiet bus lydima i 
koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.

vyras Frank. T iaMuerfi — AMoua Bums.

\isi a. a. Petronella (Beatrice) Dalidonas giminės, draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę lieka:

Vyras, dukterys, anūkai, proanūkė.

Dėl informacijų skambinti tel. YA 7-1911.

EUDEIK1S
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D 

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 
TeL: YArds 7-1741 ■ 1742

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

MUDEKMSKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI. 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, IU. Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

P. J. RIDIKAS
3354 S«. HASTED STREET Pbone: YArds 7-1911

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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MATYSIME ATJAUNĖJUSIĄ CARMEN
Povelykinių nuotaikų pokal-|Stenipužienė ir nauja Roma 

biuose bene svarbiausių vietų Mastienė. Gaila neteks matyti
užima šnekos apie artėjančius 
lietuvių operos spektaklius, 
apie George Bizet 4 veiksmų 
operos Carmen pastatymus.

Carmen ypač graži opera. 
Vyresnieji jų ne kartų esame 
matę dar neprikl. Lietuvoje. O 
ir išeivijoje, Chicagoje. 1959 
metais jų buvo pastatę tuome
tinis Chicagos lietuvių vyrų 
choras “Vytis".

Taigi prieš keturiolika metų 
gražioji Carmen buvo įžengusi 
į lietuviškųjų scenų.

Daug kas pasikeitė per tų lai
ka. Bene iš to paties vyrų cho
ro “Vytis” išaugo ir patvarioji 
Chicagos lietuvių opera, kurios 
dėka per eilę metų kiekvienų 
pavasarį sulaukiame naujų 
operiuių pastatymų.

Operos vadovybė ir maestro 
A. Kučiūnas ilgai svarstė, ką 
Chicagos lietuviams duoti šių 
metų sezonui. Ir vistik priėjo 
išvados, kad būtų prasmingiau 
šia, kol susilauksime savų ope
rų, dar kartą pakartoti Car
men. Tam Chicagos lietuvių 
opera esanti pajėgi, turinti vi
sas galimybes. Gi pati Carmen 
patraukli, graži, žiūrovą vi
liojanti.

Tačiau šių metų Carmen 
skirsis nuo ankstyvesniosios.

ir girdėti mūsų didžiojo teno
ro Stasio Baru, taip žavaus Don
Jose, nes sveikatai kiek su
šlubavus, gydytojų patariamas, 
nedainuos. Jį pakeičia mums 
pažįstamas Stefan Wicik, ku
ris, anot pirmininko Vytauto 
Radžiaus, labai gražiai parti
jų yra išmokęs lietuviškai.

Michaelos partijų dainuoja 
Gina čapkauskienė ir Marga
rita Momkienė. Escamillo — 
Algirdas Brazis ir Liudas Stu- 
kas, Zunigos — Valentinas Lio- 
rentas ir Vytautas Nakas. Mo
rales — Marius Prapuolenis ir 
Vaclovas Momkus. Be to, da
lyvauja Nerija Linkevičiūtė, 
Kristina Mileriūtė, Bernardas 
Prapuolenis, Julius Savrimas.

Gražių akimirkų į spektak
lio slinktį įneša Kr. Donelaičio 
lituanistinės mokyklos specia
liai E. Pakštaitės paruoštas cho 
ras ir Janučio Puodžiūno bale
to studijos baletas.

Carmen spektakliai įvyksta 
balandžio mėn. 28, 29 gegužės 
mėn. 5 ir 6 d. d. Marijos aukšt. 
mokykloje.

Su dideliu rūpesčiu ČLO 
pirmininkas Vytautas Badžius 
klausia , ar Chicagos lietuviai 
pripildys visus keturius Car
men spektaklius?

Sol. ALDONA STEMPUŽIENĖ,

kuri jau atvyko iš Cleveland© j Chicagą, kaip žinoma, dainuos tituliarinę 
Carmen partiją balandžio 29 d. ir gegužės 5 d. Chicagoje. Čia operos solis
tė matoma viename iš Carmen partijos kostiumų. Visi Carmen kostiumai 

yra pačios solistės nuosavybė.

HELP WANTED — MALS 
Darbininkų Reikia

T(M)L MAKERS
LATHE HANDS

GRINDER HANDS
Pleasant working conditions. 

COLUMBIA TOOL & GAGE CO.
1921 PICKWICK AVE.

GLENVIEW, ILL.
Call 7Z94902

REIKALINGI PAGALBININKAI 
Patyrę metalo apdirbimo fabrikuose. 
Puiki proga progresuoti. Nuolatinis 

darbas. Daug priedų. 
Susikalbėti angliškai. 

650 So. 28th AVĖ.
BEIJ-WO()I>, ILLINOIS

SHEET METAL AND 
WELDING 

Experience preferred. 
Accurate Electronics Co. 

2005 So. Blue Island 
666-5600

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

$100 PER WEEK -
Wanted experienced house heeper. 
In Winnetka. Live in, own room, TV< 
air condition. Other help employed.

Two days off.
Ask for Mrs. GRAMM.

446-8175

SECRETARY
Rapidly growing sales dept, seeking 
secretary with min. 1 yr. gen. office 
exp. Typing, shorthand or dictaphone 
req. Job includes variety of interes
ting duties. Exc. starting sal. Free 
Blue Cross + Blue Shield and Pen

sion program.
Call Jim Pollard 243-6900 

COMMERCIAL CAM DIVISION 
An Equal Opportunity Employer

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
Ifi ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT A S — VERTIMAI

rn§V ftČSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY K
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
PIGIAI PARDUODAMAS medinis pa
jamų namas Marquette Parke. Po 6 

vai. vakaro telefonuoti 434-9583.

MŪRINIS 3 BUTAI
— 2 po 6 ir vienas 4 kambarių. Cen- 
tralinis šildymas. 30 pėdų sklypas.
2 auto garažas. Dideli butai. Mo
dernūs įrengimai. Geriausioj Brigh

ton Parko vietoje. 
$36,500.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63rd ST. (prie Sacramento)

Tel. 436-7878

BUTŲ NU AM AVIM A S. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
- BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

Ji bus visai nauja. Čia dail. A. 
Valeška ateina su naujais sce
novaizdžiais, duodančiais pa
statymams naujų veidą. Pagrin
dinėse partijose dainuoja daug 
naujų veidų. Carmen atjaunė- 
ja visais atžvilgiais.

Carmen partiją dainuoja , jų 
anksčiau dainavusi, Aldopa

Žinant, kad lietuviai labai 
aukštai vertina didžiuosius ir 
aukšto lygio parengimus, ne
tenka abejoti, kad ir Carmen 
susilauks ypatingai šaunaus 
dėmesio.

Tuo labiau mums tenka at
kreipti dėmesį į Chicagos lie
tuvių operos darbą, kad ji į

NAUJIENŲ VAJAUS PROGA

mūsų kultūrinio yyveninio rai
dą įpina stambius kultūrinius 
laimėjimus ir lietuvius. išeivi
joje iškelia į pirmaujančiųjų 
gretas kitataučių akivaizdoje. 
Chicagos lietuvių operos žmo
nės pašvenčia šimtus laisvalai
kio valandų, kad mūsų kultū
rinis gyvenimas būtų ryškus, 
liudijąs mūsų atsparumą ir 
gyvastingumą. Su dėkingumu 
vertindami jos darbus, laukia-

Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para- me Carmen jaunesnės, žvales-
mą, taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsį visu lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antraiame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmesį 
ne tik į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovana — naują prenumeratorių, „kad nuolat didėjant jų skaičiui būtų 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in- 
formaciia ir laikysena, remdamos visas lietuviu demokratines instituciją^ 
«• bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių 
jėmesio ir paramos. Reikia, kad tas dėmesvs ir parama taptų konkreti. 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas, 
besistengiant surasti bent po viena nauja skaitytoja. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

Chicagoje. oriemiesčiuose ir Kanadoie Naujienos metams — $22.00, 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — MO.OO, pusei metų — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

nės, naujesnės, kurią kaip tik 
žada į lietuvišką sceną atvesti 
darbščioji Chicagos lietuvių 
opera.

KIRPYKLOJE

Berniukas klausia kirpėją:
— Ar tu man kirpai plaukus 

paskutinį kartą?
— Ne. Aš šioje vietoje esu 

tik šeštas mėnuo...
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

• Net išminties raktu sunku 
yra uždaryti kvailio burną.

TRUMPAI

— “Pirmyn” choras, susirin-

no darbų parodoje Marquette 
Hall salėje, Michigan City. Bal- 
zeko Lietuvių kultūros muzie
jus ir Chicagos Lietuvių Moterų 
klubas buvo išstatę lietuvių dai
lininkų turimus kūrinius Be
verly Shores mokykloje meno 
parodoje.

— Liepos 7 ir 14 d. visose sep
tyniose miesto kolegijose bus 
egzaminai studijavusiems TV 
kolegijoje bei kitiems asme
nims, nelankiusiems kolegijų. 
Informacijas teikia Dorothy 
Horzempa, tel. 269-8233.

— Muz. Povilas Mieliulis, tal
kinamas Jono Jasaičio, suorga
nizavo lietuvių jaunimo orkest
rą, kuris jau turėjo dvi repeti
cijas. 5-

— Julija Sačauskas yra Ame
rikoje gimusi lietuvaitė, šaulė. 
Ji po sunkios operacijos sveiks
ta savo namuose. 7222 So. Rich
mond Ave.. Chicagoje. Vytauto 
Didžiojo kuopos šauliai yra pra
šomi ją aplankyti.

— Dr. Jonas Paukštelis po 
operacijos guli šv. Kryžiaus li
goninėje, kamb. 420. Jis yra 
šaulys ir priklauso Vytauto Di
džiojo šaulių kuopai.

SECRETARY - RECEPTIONIST 
Interesting position. Good typing skill 
and phone experience necessary. Hos
pitalization and other benefits. Salary 
commensurate with duties. Pleasant 

working conditions.
Japan Auto Parts Industries, Assn. 

Call Mr. Oshikawa or Mrs. Berkman 
346-1961

CUSTOM BUILT
Spacious 3 bedroom home all 
brick. 1% baths. Full basement. 

Call for appointment — 
By owner. 
737-4308

-------------------- proga. kęs pirmą kartą po “Čigonų Ba-
Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtų rono ’ pastatymo, sekančiam se- 
siųsti raginimo. ’ Ozonui nutarė pastatyti prancūzų
Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su (kompozitoriaus Planquette ope- 
susipafintų. iretę “Kornevilio Varpai”. Re-

PAVARDĖ IR VARDAS __________________ ___ _____________________

ADRESAS _______________________ __ _____ ____ ____________________

PAVARDĖ IR VARDAS ___ ______ __ __ ____ _______________________

ADRESAS ----- --------------------------------------------- ---- ------------------------------- 1

Parašas
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Vi

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

peticijos pradedamos gegužės 
mėn. viduryje.

— Alfonsas Piščikas, ilgametis 
Naujienų skaitytojas ir rėmėjas 
iš Rockfordo, apsigyveno Palos 
Parko apylinkėje.

— Aldona Guraitė - Marek, 
Beverly Shores. Ind., gimusi ir 
augusi Marquette Parko apylin
kėje, domisi menu ir yra Mi
chigan City Art lygos sekretorė. 
Ji dalyvavo tos lygos narių me-

— Balys Brazdžionis, preky-
bininkas ir Vytauto Didžiojo 
šaulių kuopos narys po širdies 
atakos guli šv. Kryžiaus ligo
ninėje.

♦ Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Čikagos skyrius š. m. gegužės 5 
d. (šeštadienį) rengia tradicinį 
Pavasario Balių su įvairia - įdo
mia programa: meninę dalį at
liks moterų sekstetas “Viltis”, 
veiks turtingas laimės šulinys, 
šokiams gros šaunus orkestras. 
Svečiai bus skaniai pavaišinti. 
Veiks baras. Vieta: Lietuvių 
Tautiniai Namai, 6422 So. Ke- 
dzie Ave., Chicago^ Ill. Pradžia

RECEPTIONIST — TYPIST
FOR ADVERTISING AGENCY.

We need an excellent typist with 
good phone voice. Excellent salary 

and benefits offered.
Call Mrs. BRIGGS

648-1199

GREITAM PARDAVIMUI
Puošnus 2 butų namas su apstatytu 
baldais butu angliškame beismante. 
Viskas atnaujinta ir labai gerame sto
vyje, geroje Marquette Parko apylin

kėje. Geros pajamos. 
$37,000.

Tel. 758-9287 arba 758-9304

GAL FRIDAY
To do light typing and who likes to 
work with figures. Small congenial 
office in new building. Convenient 
to Lake Street L and C & W’ down
town station. Free hospitalization 
and life insurance. Liberal vacation 

policy.
641-0884

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

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

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

SALES EXECUTIVE
We need executive management per- 
sonel to fill top position in our corpo
ration. Industrial Chemicals. Excel
lent income: $11,500 — $24.000, po

tentials — bonus, comm.
Mr. FUNK — 887-0340
10:00 A.M. — 3:00 P.M.

BOOKBINDERS — LIRRARY 
MEN, EXPERIENCED 

Women, Smythe Sewing Machine — 
automatic.

A & H BINDERY 
117 W. HARRISON 

922-8007

7:30 vai. vak. Dalyvauti kviečia
mi visi. Auka $7,50 asmeniui. 
Vietas rezervuoti iš anksto as
meniniai. laiškais ar po 6 vai. 
vakaro telefonu: 538-8145 arba 
927-6922. Laiškus siųsti: K. 
Petrauskui, 4429 So. Talman 
Ave., Chicago, Ill. 60632. Kvie
čia LTS-gos Čikagos skyr. val
dyba. (Pr).

BUY FBOM OWNER 
AND SAVE 

The building will pay itself off 
' in 10 years.

For information call 
434-8469

2914 WEST 63rd STREET 
Didelė dviguba mūrinė krautuvė su 
4 butais ir 4 mašinų mūriniu garažų. 
Flexicore tipo grindys, karšto oro ši
lima, butuose yra krosnys ir šaldytu
vai. Labai gerame stovyje, tuoj gali

ma užimti. Skambinti pirmad.
Tel. 737-5600

McKEY & POAGUES, INC.

PAVASARIS ATEINA
7 KAMBARIŲ GRAŽUS švanis 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.

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

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

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas,,Į>aras. 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

5223-25 So. KEDZIE AVĖ.
Dvi krautuvės ir 4 butai. Karšto van
dens šilima gazu. Nauja 220 voltų 
elektra. 2 mašinų mūrinis garažas. 

Įkainuota teisingai už $42,000. 
Skambinti pirmadieni.

Tel. 737-5600 
McKEY & POAGE. INC.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau 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

MISCELLANEOUS 
IvairOs Dalykai

KAY’S PLACE 
IR PIKNIKU VIETA

(buv. Liepos). 8236 Kean Ave.. Willow 
Springs. Ill., siūlo nuomoti piknikams 
vietą: Memorial Day — gegužės 28 d. 
ir Liepos 4 d., taip pat sekmadieniais 
— birželio 10, liepos 1 — 8 — 15 — 22 
ir rugpiūčio 12—19. Taip pat yra dar 
neišnųpmota bet kuriam šeštadieniui. 

Kaina 60 dol.
Reikia įnešti 20 dol. rankpinigių. 

Tel. 839-9584

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

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanot 
visoms progoms.

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

■ i —— ■ ■

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

tune-ups ir t. t.
4324 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, lit 60629. • Tel. WA 5-2787 
Dideli* pasirinkime* įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŽALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA ‘
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS
V .............................. ■■■
I _ NAUJIENOS, CM1CAM8, ILL. - THURSDAY, APRIL 28, 1973

Jaunučio Puodžiūno baloto studijos šokėjos atliks "Carmen" operos spektakliuose reikalingą ba
letą. H kairės į dėžinę matyti Linde Streit, Rūta Graužinytė, Rūta Karaliūnaitė, Virginija Balniū- 

tė, Kornelija Baidyte, Rata Markulyje ir April Shaughnessy.

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

—■
A. Z L. INSURANCE * REALIA

A. LAURAITIS
INCOME IAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA M775

(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

, DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS’




