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JAPONIJA NEKVIEČIA PREZIDENTO NIXONO
ARABAI PUOLA PRANCŪZU VYSKUPUS 
UŽ IZRAELIUI PALANKU PAREIŠKIMĄ

HQMA. — Prancūzijos katalikų vyskupų pareiškimas apie 
santykius su judaizmu labai supykino arabų valstybes. Romoje 
net kilo rūpestis, kad arabai dėl to pareiškimo nepradėtų perse
kioti katalikų misijonierių. Prancūzijos vyskupai, kaip jau buvo 
rašyta, pasisakė už Izraelio valstybės pripažinimų. Nuo Vatikano 
ekomeninės tarybos dienų 1965 m. katalikų bažnyčios pažiūra į 
žydus pasikeitė, žydai buvo išteisinti nuo kaltės dėl Jėzaus nu
žudymo, kas buvo, antisemitizmo

Pikčiausiai į Prancūzijos vys
kupų pareiškimų atsiliepė Alži- 
ro laikraštis EI Moudiahid, kuris 
pareiškė, kad katalikų bažnyčia 
tylėjo, kada žydai buvo skerdžia
mi krikščionių pasauliui priklau
sančios valstybės, o šiandien 
Prancūzijos vyskupai laimina 
naujus nusikaltimus, papildo
mus tų, kurie anksčiau buvo au
kos. Romos bažnyčios susidėji
mas su Izraeliu gali priversti ara
bų šalis peržiūrėti savo toleran
tiškų politikų krikščionių misi-

šaltinis per ilgus amžius.

1$ VISO PASAULIO

MASKVA. — Vienas nedau
gelio bolševikų revoliucijos da
lyvių maršalas Semion Budiony 
sulaukė 90 metų amžiaus. Val
džia jį ta proga apdovanojo dar 
vienu, jau aštuntu, Lenino or
dinu. Tass praneša, kad marša
las vis dar nešioja savo kūne 
kulkų iš civilinio karo laikų.

PARYŽIUS. — šiandien Pa-
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Neišsivysčiusios pasaulio valstybės šiek tiek padidino maisto gamybą, bot gyventojų augimas tą 
padidinimą niekais pavertė. Išsivysčiusios šalys per 10 metų padvigubino maisto gamybą, ši len

telė parodo maisto gamybos kreives.

NIXONAS PATS TURĮS PASISIŪLYTI
TOKIJO. — Japonijos užsienio reikalų ministeris Ohira, 

kaip vakar buvo rašyta, paskelbė, jog imperatorius Hirohito dėl 
daugelio įsipareigojimų negalės važiuoti į Ameriką, nors preziden
tas Nixonas jį kelis kart kvietė. Toje spaudos konferencijoje ne
buvo pakviesti dalyvauti amerikiečiai korespondentai. Jiems pa
kėlus didelį triukšmą, užsienio reikalų ministeris juos sekančių 
dieną pasikvietė ir atskirai pasikalbėjo apie imperatoriaus vizito
atšaukimą.

Uždraudė naudoti 
galvijų harmoną

WASHINGTONAS. — Mais
to ir Vaistų administracija už
draudė ūkininkams naudoti har
moną DĖS (diethylstilbestrul), 
nes patirta, kati kai kurie gyvu
liai nuo jo gauna vėžį. Iki per
nai meti] tas harmonas buvo 
maišomas su galvijų pašaru. 
Vaistas pagreitina galvijų augi
mą, jis buvo šeriamas jaučiams, 
avims ir viščiukams. Uždraudus

Ministeris pareiškė, kad Ja
ponija neturi planų greitu lai
ku pakviesti į svečius preziden
tų Ni.voną. Ohira davė suprasti, 
kad iniciatyvą turėtų pasiimti 
pats prezidentas Nixonas. Jei 
jis išreikštų specifinį pageidavi
mą vizituoti Japoniją ir mums 
apie tai praneštų, mes būtume 
laimingi jį priimti, pareiškė mi
nisteris.

Ministeriui buvo priminta, 
kad premjeras Tanaka pats pa
kvietė Kinijos premjerą Chou 
En Lajų atvykti Japonijbn, ko
dėl jis negali pakviesti preziden-

jonierių atžvilgiu, rašo Alžiro 
ląikraštis.

Libano ambasadorius Vatika
ne pareiškė, kad Palestina pri
klauso palestiniečiams, o ne 
Prancūzijos vyskupams. Amba
sadorius apgailestavo, kad pran
cūzų katalikų bažnyčia, kuri vi
sada rasdavo Libane atviras du
ris, dabar susideda su Libano 
priešais.

Strasburgo vyskupas Leon 
Elshinger, Prancūzijos vyskupų 
komiteto ryšiams su judaizmu 
pirmininkas, pareiškė, kad Pran
cūzijos vyskupų pareiškimas 
yra aiškus Izraelio valstybės pri
pažinimas, tačiau jis nereiškia 
pritarimo Izraelio politikai.

Kiek automobiliai 
sunaudoja gazolino

WASHINGTINAS. — Pradė
jus brangti gazolinui ir vis daž
niau kalbant apie “energijos kri
zę”, Amerikos vyriausybė pra
vedė tyrinėjimus ir paskelbė re
zultatus bandymų, kurie rodo, 
kiek automobiliai sunaudoja ga
zolino. Paskelbtame raporte pa
brėžiame, kad gazolino sunau
dojimas priklauso nuo to, kaip 
automobilis yra naudojamas, 
priklauso nuo kelių gerumo, nuo 
važiavimo greičio, nuo įvairių 
automobilio priedų Visi bandy
tieji automobiliai buvo bandomi 
miesto važinėjimo sąlygose.

Bandymai parodė, kad sunkūs 
automobiliai daugiau sunaudoja 
gazolino už lengvus. Mažiausiai 
gazolino suėda maži užsienietiš
ki automobiliai. Mažiausiai ga
zolino ima Datsun 1200, japonų 
gamybos mašina, kuri padaro 
28.7 mylias vienam galonui. Ita
lų gamybos Ferrari Daytona su 
galonu nuvažiuoja tik 6.3 my
lias. Iš eilės pagal ekonomišku
mą eina šios mašinos: Toyota su 
27.1 mylia galonui, Honda 25.8, 
britų gamyba Triumph Spitfire
— 24.9, Italijos Fiat — 24.1, vo
kiečių Opel — 23.8, japonų Maz
da — 23.7, vokiečių Volkswagen
— 23.6, britų Plymouth Cricket
— 23.2, japonų Dodge Colt, šve
dų Saab, vokiečių Ford Capri 
ir kt.

Iš didžiųjų automobilių Impa- 
la, Checker ir Ambasador visi 
padaro virš 12 mylių vienam 
galonui, dauguma — apie 10 my
lių.

+ Mississippi upės vanduo ap
sėmė virš 10 miL akrų žemės, 
padarė apie 200 miL dol. nuo
stolių, tavo 10 žmonių.

ryžiuje prasidės William Sulli
van, aukšto valstybės departa
mento valdininko, derybos su

tą harmoną dėti į pašarą, jis pi
liulės formoje buvo įsiūnamas į 
gyvulio ausį.

Šiaurės Vietnamo užsienio rei
kalų viceministeriu Co Thach. 
Bus tariamasi, kaip P. Vietna
me įgyvendinti karo paliaubų su- į 
sitarimą.

WASHINGTONAS. _
sekretorius Peter Brennan, ank- tojų surašymuose visada pasitaikančios ir biuras didžiuojasi, kad p3**1 pareiškė Londone, kad Pran- j gajvįjuj 
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bos unijos prezidentas, įprato ' vis svarbiau turėti tiksliausią žmonių skaičių, nes pagal atskirų 
sename darbe nešioti ginklą. Jis vietovių gyventojų skaičių bus dalinami mokesčių pinigai pagal 
ir dabar galės nešioti revolve-, “revenuesharing” programas, 
rį, nes šalia darbo sekretoriaus 
pareigų, jis buvo prisaikdintas 
kaip JAV maršalo padėjėjas.

NEPASTEBĖJO VIRŠ 5 MIL CYVENTOJU ~ musios žinios
WASHINGTONAS. — Statistikos biuras paskelbė, kad gyven- 

■ tojų surašyme 1970 metais neįskaičiuoti į bendrą Amerikos gy-
— Darbo ventoj ų skaičių buvo 5,300,000 žmonių. Tokios klaidos gyven- ♦ Australijos premj. Whit-

sčiau buvęs New Aoiko staty- i 1970 m. surašymas buvęs tiksliausias Amerikos istorijoje. Dabar

Gyventojų surašyme baltų pi
liečių neįrašymas sudarė 1.9% 
visų baltųjų, o negrų tarpe ne
įskaičiuota liko 7.7%. Taip esą 
todėl, kad daugelyje vietovių 
valdininkai, kurie vaikščiojo po 
namus, registruodami gyvento
jus, bijojo eiti į negrų rajonus, 
ypatingai, vėlai vakare. Klai-

Bolivijos valdžia
LA PAZ. — Bolivijos prezi

dentas Banzer Suarez patvirtino 
naują ministerių kabinetą, ku- 
riame pusę vietų turi dvi pa- d™'su^y^rĮvyksTanėios'da 
grindines politines partijos ir 
pusę — kariuomenė, šioje vy
riausybėje kariškiai negavo 
svarbios vidaus ministerijos, ta
čiau karininkams teko dvi mi
nisterijos, anksčiau valdytos ne
partinių ministerių.

Iš 18 ministerių šeši yra nau
ji, o du seni ministerial perkelti 
naujoms pareigoms į kitas mi
nisterijas.

Bolivijos valdžia antradienį 
paskelbė susekusi grupę sąmok-* 
slininkų ir ištrėmusi 20 politi
kų.

Agnew atsargus 
Watergate byloje
WASHINGTONAS. — Vice

prezidentas Agnew pareiškė 
spaudos konferencijoje, kad jis 
pilnai pasitiki prezidentu Nixo- 
nu, jo sugebėjimu ir nusprendi
mu išaiškinti Watergate bylą 
taip, kad amerikiečiai būtų pa-’ 
tenkinti. Įvairūs gandai, plepa
lai, spėliojimai ir pareiškimai iš 
nežinomų šaltinių pripildė orą 
ir yra neįmanoma sužinoti, kur 
yra teisybė, o kur — prasima
nymai, pareiškė Agnew. Jis nu
taręs palaukti, kol viskas išaiš
kės.

Viceprezidentas Agnew stovi 
nepavydėtinoje padėtyje. Jei jis 
ims dabar ginti respublikonus, 
kurie buvo įvelti Watergate įsi
laužimo ir šnipinėjimo byloje, 
jam tas gali pakenkti ateinan
čiuose prezidento rinkimuose, 
kur jis numatomas partijos kan
didatu. Jei jis išeis griežčiau 
prieš prezidento Nixono štabą ir 
įtariamuosius asmenis, jis ga
li supykinti prezidentą ir įta-

jžmonių judėjimo, atsiradusi opo- 
I zicija kai kuriems surašymo 
(klausimams, pasireiškę nepasiti
kėjimas valdžios organais. Pri
sidėjo tokios klaidos, kaip šalpą 
gaunančių moterų nuslėpimas 
savo vyrų arba tėvų nuslėpimas 
savo karinio amžiaus vaikų.

Gyventojų surašymas yra tik 
vienas būdas suskaičiuoti gy
ventojus. Daug bendrą skai
čiaus augimą ar mažėjimą pade
da sekti gimimų ir mirimų re
gistracijos, socialinio draudimo, 
imigracijos, pensijų ir medicare 
statistikos vedimas.

Rusai apžiūri 
Amerikos miestus
COLOMBIA. — Amerikoje 

lankosi grupė sovietų miestų 
reikalų specialistų, kurie čia at
vyko aplinkos kontrolės pasi
keitimų rėmuose. Rusai, vado
vaujami Aleksiejaus Kudriace- 
vo, aplankė Atlantą, San Fran
cisco ir naują Maryland© valsti
jos miestą Columbią, kurį pa
statė dvi biznio bendrovės: Rouse 
Company ir Connecticut General 
Life Insurance Co. Mieste jau 
gyvena 27,000 žmonių, tačiau 
jis gali plėstis, pagal planą, iki 
110,000 gyventojų.

Greitai panaši amerikiečių ur- 
banologistų grupė vyks į Sovie
tų Sąjungą, kur jiems numatyta 
parodyti naujus sovietų mies
tus: Togliatti Volgos upės ir 
Akademgorodok Sibire.

Neapolis pagerbė 
Enrico Caruso

NEAPOLIS. — šiame mies
te buvo pagerbtas miręs garsu
sis tenoras Enriso Caruso, nes 
šiais metais sukanka 100 metų 
nuo jo gimimo. Suruoštame kon
certe dalyvavo garsūs šių die
nų tenorai, kurių kiekvienas pa
dainavo po dvi arijas ir vieną 
Neapolio dainą. Dainavo penki 
tenorai: Mario dėl Monaco, Lu
ciano Pavarotti, Farruccio Tag
liavini, Prancūzijos Alain Van- 
zo ir Sovietų Sąjungos Bolšoi 
teatro solistas Vladimir Atlan- 
tov. Negalėjo dalyvauti pakvies
ti garsūs tenorai Placido Domin
go ir Nicolai Gedda.

Pats Caruso Neapolyje pasku
tinį kartą dainavo 1901 m., po 
to jis į tą miestą kojos nekėlė, 
nes vietinis kritikas jį žiauriai 
išpeikė. Minėjimo proga orga
nizatoriai simboliškai išsprendė 
Caruso ginčą su kritikų. Caru
so anūkas buvo pristatytas pu
blikai kartu su kritiko įpėdiniu. 
Jiedu viešai apsikabino ir Caru
so vėl tapo savo gimtojo miesto 
sūnus.

WEST POINT. — Karinėje 
akademijoje visi kadetai turi lai
kytis garbės kodekso, kuris drau
džia meluoti, apgaudinėti ar 
vogti, o taip pat ir toleruoti taip 
darančius, Akademijos egza
minuose 11 kadetų pagauti suk
čiaujant, jie bus išvaryti iš aka
demijos.

kingus žmones, be kurių para
mos jis gali visai negauti parti
jos nominacijos.

Apskaičiuota, kad jautis, ku
riam duodama DĖS, pasiekia 
1.000 svaru švorįi 35 dienom 
greičiau, negu jautis be DĖS. 
Tuo pačiu sutaupoma daug pa
šaro, apie 500 svarų kiekvienam

. . Žemės ūkio sekreto- 
į rius pareiškė,, išgirdęs apie har- 
jmono uždraudimą, kad dabar 
jautiena dar daugiau pabrangs, 
nes ūkininkai turės sunaudoti 
daugiau pašaro.

Įdomu, kad harmonas yra nau
dojamas ir piliulėms, kurios pa
deda moterims išvengti nėštu
mo. Gyvulių augintojų sąjun- 

■ gos pirmininkas pareiškė, kriti- 
I kuodamas vyriausybės nutari
amą, kad žmogus turėtų suvalgy
ti kasdien po kelis tūkstančius

cūzijos atominiai bandymai Ra- - 
miajame vandenyne gali suga-' 
dinti santykius su Prancūzija. 
Kelios to vandenyno valstybės 
žada griebtis veiksmų, pareiškė 
jis.

+ “Seattle Times” rašo, kad 
trys amerikiečiai, kurie laikomi 
“dingę kovoje”, gali gyventi 
Kanadoje, pabėgę iš Vietnamo 
ir suvaidinę dingusius nenorėda
mi likti dezertyrais.

+ Arizonos universiteto pa-
rašiutininky klubas, norėdamas, “kėįenų." kad 'jis'gautų'
pritraukti naujų narių, suruošė 
parodomuosius išsekimus iš lėk
tuvo. Du nariai užsimušė.

+ Floridos universitete pa
kviestas kalbėjo iš komunistų ne
laisvės sugrįžęs karo aviacijos

tiek DĖS, kiek gauna moteris, 
prarydama vieną gimdymų kon
trolės piliulė.

Harmono DĖS uždraudimas 
įsigalioja nuo šio penktadienio, 

lakūne.“ Apie^lM kominiitėliu ' tečiau *alvi3ai’ kurie jau turi 
su Viet Congo vėliavom bandė ąusyse_ harmono piliulę, gali to- 
trukdyti jo kalbą. Lakūnas Pad- ^iau būti auginami.
gett pareiškė, kad jis lankė uni-' 
versitetą, jis neturėjo laiko de
monstruoti.

+ Komunistai priartėjo prie
Nubaudė prancūzą

Kambodijos sostinės ir apšaudė ĮJŽ TUSU StrftlDSIll 
nawwlrnmn 9 TYlirlirx? mm IMincfn !. £aerodromą 2 mylios nuo miesto. 
Raketos užmušė vieną karininką___ PARYŽIUS. — Sovietų Novos- 
ir sužeidė 7 kareivius, netoliese, agentūros paskleistas rašinys 
pabėgėlių stovykloje žuvo 19 apie ž^ų religinius įstatymus, 
žmonių ir 62 buvo sužeisti.

+ Švedijos užsienio reikalų 
ministeris Wickman pareiškė 
parlamente, kad Švedija smer
kia Amerikos bombardavimą 
Kamhodijoje, nes ten nukenčia 
daug civilių. Vyriausybė nega
li pritarti didelės valstybės kiši- 
muisi į mažos valstybės civilinį 
karą.

+ Izraelio kareiviai sugavo
savo pusėje penkis arabus, at- prancūzų kalba biuletenį, 
siųstus iš Sirijos. Virš Libano kuriame minėtas rašinys prieš 
skraidė Izraelio karo aviacija, žydus buvo išspausdintas. Raši- 
tačiau pakilus libaniečių lėktų- Prancūzijos žydų pa
varos. pasitraukė į savo pusę.

, kurie liepia nekęsti ir kenkti 
l “gojams”, atnešė Prancūzijos 
komunistui Robert Legagneux 
nemalonumų. Paryžiaus teismas 
jį nubaudė 600 dol. bauda, liepė 
užmokėti teismo išlaidas ir sa
vo lėšomis paskelbti teismo 
sprendimą septyniuose laikraš
čiuose.

| Nubaustasis Prancūzijoj pla
tina sovietų ambasados leidžia-

žydus buvo išspausdintas. Raši-

ii mumija primaną, kad aakmadianj, balandžio 29 dieną, 2 vai. ryto 
reikia pasukti laikrodžius vieną valandą pirmyn.

TURN AHEAD

• sipiktinimą, nes jis ne tik nu
kreiptas prieš Izraelį prieš zio- 
nistus, bet tiesiog kiršina žmo
nes prieš žydus nemažiau kaip 
nacių laikų propaganda. Pran
cūzijos įstatymai neleidžia kurs
tyti rasinės neapykantos, smur
to ir neleidžia šmeižti žmonių.

Įdomu, kad kaltinamasis Le- 
j gagneux aiškinosi esąs nekal- 
jtas. Jis tą straipsnį gavęs tie
siai iš Maskvos jau išverstą į 

į prancūzų kalbą per sovietų ži
nių agentūrą Novosti.

to Nixono? Ohira atsakė, kad 
tarp Japonijos ir Amerikos vyk
sta nuolatinis dialogas ir todėl 
šie reikalai gali būti tvarkomi 
be išpūsto formalumo.

Aiškindamas, kodėl imperato
rius negalės vykti Amerikon, mi
nisteris Ohira nurodė, kad impe
ratoriui reikia būti spalio mėn. 
vienos šventyklos dedikavime, 
jis turįs dalyvauti atletikos var
žybose ir derliaus šventėje. Ko
respondentai negalėjo suprasti, 
kaip sporto varžybos gali būti 
svarbesnės už istorinę kelionę į 
Ameriką.

Klausiamas korespondentų, 
Ohira pareiškė, kad kelionės at
šaukimas neturi ryšio su Wa
tergate skandalu ar su paskuti
niu dr. Kissingerio pareiškimu, 
kuriuo Japonija esanti patenkin- 

| ta.
Kai kurie įtakingi japonai kri

tikuoja vyriausybės dėl kelio
nių klausimo tvarkymą. Mano
ma, kad santykiai tarp Ameri
kos ir Japonijos dėl šito klau
simo gerokai atšals ir tuo džiau- 

' giasi tik japonų komunistai.

Mirė susišaudyme 
sužeistas indėnas
PINE RIDGE. — Indėnas 

Frank Clearwater, kuris buvo 
sužeistas balandžio 17 d. susi
šaudyme tarp Wounded Knee 
kaimą okupavusių indėnų ir fe- 
deralinių maršalų, mirė nuo 
žaizdų ligoninėje. Jis tapo pir
ma šio incidento auka. Vienas 
maršalas yra suparalyžuotas nuo 
indėnų kulkos.

Nesusipratimai didėja tarp fe
deralinės valdžios pareigūnų ir 
oglala genties indėnų, kurie yra 
nuosaikūs ir nori išvaryti iš už
imto kaimo okupantus, kurie pri
klauso kitoms gentims ir yra at- 

Į vykę iš kitų valstijų. Oglalos 
indėnai perkirto kelią, vedantį 
į kaimą ir nieko nepraleidžia. 
Valdžios pareigūnai jiems drau
džia statyti barikadas ir iš 

I to jau kilo keli incidentai.
Oglalos indėnai neleidžia pa- 

j reigūnams laidoti Clearwaterio 
I savo kapinėse, nes čia laidoja
mi tik tos genties žmonės, o žu
vęs indėnas esąs apačų ar chero- 
kee genties.

BROOKLYNAS. — Ligoninėj 
gimė dvi mergaitės — Siamo 
dvynukės, suaugusios krūtinės 
kaulais. Daktarai stebi ir tiria, 
ar bus jas galima operacijos ke- 

I liti atskirti.
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LEDŲ GADYNĖ GRĮŽTA?
Metai iš metę žiemos ilgesnės ir šaltesnės

ft’,? kai kurių laikraščių stam
bios :os antraštės kovo mėnesio 
pabaigos ir balandžio pradžios 
savaitėje važiuojant “Ameri- 
pass” tikėtu Jungtinių Ameri
kos Valstybių pietų-vakarų pa
kraščiais:

Per praeitus 30 metų Baffino 
saloje sniego klodas dar labiau 
išsiplėtė. Ledų grūstis aplinkui 
Islandiją žiemos metu didėja ir 
sudaro rimtą pavojų laivininkys
tei. šilumą mėgstantieji gyvu-

‘Lietus didina Missi- liukai armadilos pėr pirmąją šio 
ssiippi potvynį” (New Orlens šimtmečio pusę migravę į Vidur- 
Le°ord; “Nauja audra atginė, vakarius, dabar pradeda atsi- 
sniegą ir lietų” (Arizona Repu- traukti į Texas ir Oklahomą. Pa- 
bTc': “Tornadai nusiautė tris 
valstijas pietuose; 8 žuvo” (Los 
Angeles Times); “Vėjai” (Los 
Angeles Times): “Tvane ir nuo 
tornadų žuvo 10 žmonių; “Tva
no pavojus Mississippi deltoje” 1 
(Wyoming State Tribune — 
Cheyenne) ir t. t.

.‘ rmadilas traukiasi į pietus

“ledynai didėja, šilumą mėgs
tantieji gyvuliai traukia Į pie
tus ir mes visi palaipsniui atšą
lame. Ledų gadynė grįžta” (Ja
mes D. Hays, Kolumbijos uni- 
\_. s.teta Lamont-Dchertj geo i untains) viršūnės ir Adironda- 
logines observatorijos okeano- laidoti.,
graiaš ir paleontologas zurna.e 
“The Sciences”)..

Praeito sausio mėnesio tėm- 
yeratūra JAV-bių centrinėse sri
tyse atrodė šaltesnė negu kada 
tokia yra buvusi, dar labiau pa
aštrindama jau be to krbnišką 
kuro stoka, rašo Hays. Denvė- 
ryje (Colorado) mokyklos už
darytos, Vidurvakariuose su
stabdytos dirbtuvės ir kuro at
sargoms pasibaigus atleisti tūk
stančiai darbininkų. Įtarimas,. -(Pietų Ašigalyje) ir Grenlan- 
kad žiemos darosi šaltesnėj! klj- dijoje. Ledams sutirpstant, že- 
matologų tarpe nebėra įtarimas? mė pradėjo sparčiai atšilti, kol

sėlių nederlius Rusijoje kasmet 
didėja.

Tai tik keli globalinio atšali
mo pavyzdžiai, pastaraisiais 
laikais užregistruoti oro stebė
jimo stotyse pasaulyje. Jei vi
si tie žeifklai yra tikri, tai tenka 
laukti dar blogesnių dalykų. 
Sprendžiant iš to, kas yra atsi
tikę praeityje, gali ateityje tiek 
atšalti, kad visa šiaurės Ame
rika iki pat Long Island bus ap
klota didžiuliu tūkstančių pė
dų storumo ledynais, po kuriais 
net Baltųjų Kalnų (White Mo-

Toros šimtų metų atšilimo 
laikotarpis

Paskutinysis ledynų periodas 
— paskutinė didžioji Ledų Ga
dynė baidėsi tik prieš 17,000 
metų, kuomet ledų klodas atsi
traukė, į šiaurės ir pietų ašiga
lius palikdamas tik vienur kitur 
kalnuose mažus ledynus (gleče
rius) ir šiandien bėra likę tik 
du didieji ledynai Antarktikoje
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BEliEb SEKNO GYVENIMO BRIDŽAI 
rkA GERIAUSIA dovana

Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį Dėdę šerną as 
.ucnisKa, pažinu, skaitė jo straipsnius, "knyga* ir klausėsi jo paskaitų 
runai jie žali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šėmo gyvenimą 
jiems ous įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų, 
xaujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Kuko parašytą Vieniio žmogau* Gyvenimą — Dėdes 
Šerno gyvenimo uruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
u pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Kuko lengvas, vaizdus, graži* literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su musu pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
iu Kieta ideologine veikia

Antanas kultą*. UltNIiO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo AOo 
.uaiciu Šernu gyvenimu oruozai. išleido Amerikos L’e’uvių Įstoti 
!<>. oinigija. Chicago lM2 m psi., kaina 2 dol

,H mm* saiHk^i. A IIMIXIS'I k Al IU Iii

1739 So. Halsted St. Chicago, Ill. 60608

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato pel., daug paveikslų. Kaina $2.00.

I ’e ’siunti m ui naštų reikia pridėti 25 c. egzemplioriui
Ansambliai, chorui, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

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

derį tokiu adresu:

♦omą *int*Haiv rfeiv įmonę. 
Čia darbininkai turi pakan
kamai iviatos ir yra apuu- 
ąomi nua gamtos elamanty.

*i didžiulė palapinė, 264 pa- 
dy ilgia, 40 pady aukš
čio, uždangša viduje sta-

maždaug tarp 3,000 ir 5,000 me
tų prieš Kristų temperatūra pa
sidarė šiltesnė negu šiandien ir, 
faktiškai, šiltesnė negu buvo per 
visus 100,000 metų.

Deja, tos šiltos sąlygos neil
gai truko ir klimatas vėl pra
dėjo palaipsniui atšalti iki apie 
900 metų prieš Kristų, iki ar
cheologinio Geležies Amžiaus,
bet ir vėl atšilo, ką parodo re
kordiniai vynuogynai, klestė- 
ję Anglijoje nuo 1000 iki 1200 
metų po Kr. Tas tad klimato at
šilimas daug pagelbėjo Skandi- 

j navijos vikingams tiek plačiai 
išvystyti savo žygius ir užka
riavimus ir kryžiuočiams ugni
mi ir kardu “krikščioninti” lie
tuvių gentis. , _

Po to, pradedant 15-j u ir bai
giant 19-jo šimtmečio pradžia 
klimatas vėl atšalo ir atšalimo, 
matyti, būta nemažo, kadangi 
tas periodas buvo pavadintas Ma
žuoju Ledų Amžiumi. Per tą pe
riodą žymiai padidėjo kalnuose 
ledynai ir užšalo poliarinės jū
ros. Senieji žmonės pasakoda
vo, kad ir Baltija užšaldavusi 
tiek kad ledu būdavę galima nu
važiuoti į Gotlando salą.

400 metų Mažasis Ledu Amžius
Nors Mažojo Ledų Amžiaus 

padariniai žymiai paveikė žmo
nių gyvenimą, bet apie tai ko 
mažiausiai tėra išlikę žodžiu ar 
raštu atsiminimų, kadangi Se
najame Pasaulyje Juodajam Ma
rui siaučiant-niekam iš gyvų li
kusių nebebuvo galvoje kroni
kas rašyti. Tiek nustatyta, kad 
per tą keturių šimtų metų šal
tąjį periodą šalčiausias laikas 
buvo penkioliktojo šimtmečio 
pabaiga ir šešioliktasis šimtme
tis. Matyti, kad tame periode 
žmonės masiniai gaišo ne tik nuo 
Juodojo Maro ir kitų nelaimių, 
bet ir nuo bado. Hays mini, kad 
per 8 metus iš eilės pasikarto
jusio
1690 metais Anglijoje buvęs 
toks badas, kad daugiau žmo
nių išmirė nuo bado ne kaip nuo

nederliaus pasekmėje

maro. Anglijoje nuo 15 iki 19 
šimtmečio buvę šalčiau nei da
bar. Apie marus Lietuvoje yra 
plačiai Liet. Enciklopedijoje, to
mas XVIII psl. 271—277. Čia pa
cituoju tik keletą sakinių, kur 
marai susieti su šalčiais ir ne
derliumi...

“Po nederliaus ir bado Žemai
čiuose maras 1427 m. tęsėsi nuo 
Velykų iki vidurvasario (šv. Lau
ryno). 1440 pavasarį vėlyvai 
šalnai stipriai palietus javus ir 
žolę, ėmė kristi gyvuliai ir labai 
mirti žmonės, taip, kad svei
kieji, kurių daugumas maitina
si sugrūsta medžių žievė, ne
bepajėgė lavorfų laidoti....

“Apie kaimų žmones žinoma, 
kad jie 1588 rudenį palikę na
mus ir neartas dirvas, slapstėsi 
giriose. Atėjus šalčiams maras 
aprimo, bet nesėti laukai 1589 
vasara bada dar labiau paaštri- 
no, tad ir maras dar labiau iš
plito. Ji nuslopino tik 1590 me
tų speigai”...

Metai be vasaros Amerikoje
Naujajame pasaulyje naujieji 

ateiviai — baltieji kolonistai, 
bet užrašus pradėjo daryti žy
miai vėliau, tai tik bendrai ži
noma, kad 18-me šimtmetyje ir 
19-jo šimtmečio pradžioje kli
matas čia buvo daug šaltesnis 
negu dabar yraa Žiemomis New 
Yorko uostas stipriai užšalda
vo ir Staten Išland gyventojai 
per ledą vaikščiodavo į Brookly- 
ną. 1816 per ištisus metus šiau
riniame New Yorke ir Naujoje 
Anglijoje nebuvo to mėnesio, 
kad nebūtų šalnbs ar speigo, dėl
to tie metai Įėjo ištorijon kaip 
“metais be vasaros”.

Artėjančio Ledų Amžiaus 
ženklai

Mažasis Ledų Amžius pradė
jo baigtis ir klimatas atšilti aš
tuoniolikto amžiaus pabaigoje 
iki 1940, bet nuo tol ir vėl prade
da eiti šaltyn, prasideda vis vė- 
lybesni pavasariai, vis vėlesnės 
šalnos pavasariais ir ankstybes- 
nės rudenimis — ir vis dažnes
nės ir žiauresnės audros, vis 
trumpesni augalams augti sezo
nai, kas žymiais atsilieps į grū
dų auginimo (pirmoje eilėje 
kviečių) ūkį, plačiausiai išvys
tytą JAV-bėse, Kanadoje, Ar
gentinoje ir Australijoje, iš ku
rių abidvi komunistų imperijos 
— Sovietų Sąjunga ir Kinija per
kasi duoną. Dėl trumpėjančių 
vasarų sumažės grūdų ūkis ir 
dėl šaltesnių ir ilgesnių žiemų 
dar labiau padidės kuro šilumai 
pareikalavimas. Iki šiol šalta 
žiema buvo skaitoma nenbrmali, 
bet dabar jau prideda būti skai
toma normali. Kai kurie moks
lininkai, ypahvw&kbslovakijos 
klimatologas Jiri Kukla mano, 
kad mes jau stovime kito Di-

džiojo Ledų Amžiaus išvakarė
se, nors kitas — britų klimatolo
gas Huber Lamb raminasi, kad 
greičiausia bus tik kitas eilinis 
Mažasis Ledų Amžius, o tokie 
amžiai svyruoja nuo 200 iki 400 
mėty.

Praeitojo -Mažojo Ledų Am
žiaus laikotarpis buvo šešiolik
tojo amžiaus pabaiga ir septy
nioliktasis amžius. Kitas, nors'
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SUTIKIME “TĖVYNĖS 
ŽIEDŲ” METRAŠTĮ

1973. IV. 29., atvelykio dieną, 
tuojgu po sumos šv. Antano 
parapijos salėje įvyks Cicero 
Aukštesniosios lituanistinė"* mi) 
kyklos penkiolikmečiu! pami
nėti “Tėvynės žiedai” metraš
čio sutikimas (pristatymas).

Su metraščiu atsilankiusius 
supažindins rašytojas Aloyzas 
Baronas. Jaunieji autoriai pa
skaitys vieną kitą savo rašinėlį. 
Aštuntokė Ramona Kaunaitė 
paskambins Čiurlionio Preliu
dą, o viešnios dainininkės, 
sesutės Drūtytės, gražiai nu
teiks visus svečius liaudies dai
nų sutartinėmis. Bus pagerbti 

ne tiek žiauriai šaltas “pusam
žis” buvo 19-jo amžiaus pradžio
je. Jei tie amžiai laikysis tos 
pačios tvarkos kaip praeity, tai 
galime laukti esminio atšalimo 
šio 20-jo amžiaus pabaigoje ir 
21-jo amžiaus pradžioje, tad dau
gumas bent jaunosios kartos 
dar sulauktų atšilimo. Deja, 
minėtasis Kolumbijos unto pro
fesorius primena, kad atšilimo 
periodai tarp Didžiųjų Ledų 
Amžių trunka po 10,000 metų ir 
kad mūsiškis 10,000 metų pe
riodas jau visiškai baigiasi, dėl 
to tenka ruoštis ne kokiam ma
žam ledų amželiui, o pilnai nau
jai Glacialinei Epochai... J. Pr. 

Prhf. Vadovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
i*irm*tarti» tomą yr* 20* puslapiai, o antrajame 226 puslapi*!. 
Abu tdmll miliutuose virte h uos# perduodami ui (44C-, o kietuAąe 

viršeliuose ui $6.00.
Abi knyga* gausite, jei pinigo* pasiųsite tekio SdNtu: 
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metraščio mecenatai ir mokyk
los garbė* rėmėjai.

Besklaidydami metraštį, nia 
tome, lyg filme, visus mokyk
los vadovus ir mokytojus; 
straipsniuose, sąrašuose, lente
lėse ir nuotraukose su malo
numu stebime iš šios mokyklos 
išėjusius abiturientus (tryliko
je laidų) jų buvo 120); džiau
giamės mokyklos atliktais dar
bais jos viduje, už jos sienų 
ir švenčių metu; gėrimės tėvų 
komitetų, mokyklos rėmėjų ir 
LB pasišventimu ir aukomis. 
Pirmoje dalyje pavaizduotas 
mokyklos nueitas kelias, o ant 
roję — mokinių pirmieji kūry
biniai mėginimai. Metraštyje 
sukaupta net 210 nuotraukų. 
Bet sunku visa trumpai ir ne
sakyti. Reikia šį leidinį ir pa
čiam pasklaidyti ir pasiskaityti. 
Kiek teko patirti “Tėvynės žie
dus” mielai į rankas ima visi: 
ir dabar mokyklą lankantis 
jaunimas , jaunieji tėvai ir vy
resnieji, neš jame atsispindi 
kone kiekvieno šios kolonijos 
gyventojo netolima praeitis ir 
dabartis.

Maloniai kviečiame visus lie
tuvius savo gausiu atsilanky
mu pagerbti gražias jaunimo 
pastangas.

Direktorius, Metraščio 
Redakcija ir Tėvų Komitetas

P. S. įėjimas nemokamas



DR. K. ^AlTTtfiNiS

ŠAULIU VEIKLA IR VIENYBĖ 
Skaityta LŠST suvažiavime balandžio 14 d. Detroite
Prieš kalbant apie šaulių vei

klą, ne pro šalį tarti kokį žodi 
ir prisiminti V. Pūtvį, mūsų 
Lietuvos šaulių įkūrėją. V. Pūt- 
yis aukojo visas savo fizines, 
d.’asines ir materiales jėgas lie
tuvybei, šauliams ir Lietuvos 
laisvės kovai. Prancūzijos žy
miam vyrui generolui De Gaulle 
mirus, Prancūzijos prezidentas 
pasakė, kad Prancūzija palikta 
našlaitė, taip pat ir V. Pūtviui 
mirus — Lietuva palikta dar di
desnė našlaitė, nes kito tokio žy
maus vyro Lietuva jau nesurado.

Mes, šauliai ir šaulės, būdam 
V. Pūtvio pasekėjai ir jo idėjų 
vykdytojai, plečiame ir plėsime 
tremtyje šaulių veiklą ir ne
kreipsime dėmesio į komunistų 
daromas pastangas mus griauti. 
Kur šauliai — šaulės bebūtų, 
ar šaltame Sibire kęsdami badą, 
šaltį ir kovodami su gyvybe ir 
mirtimi, ar būdami okupuotoje 
tėvynėje, nešdami sunkią ver
gijos priespaudą ir būdami ka
lėjimuose, visų šaulių širdyse 
ir sąmonėje Lietuvos laisvės 
idėja buvo ir yra gyva.

Maskvos komunistai, mūsų 
tėvynės pavergėjai nei su tan
kais lietuvių ir šaulių sąmonės 
nenukariaus ir iš lietuvių širdžių 
ir sąmonės Lietuvos laisvės idė
jos neatims, ką patvirtino jau
nimo demonstracijos Kaune, rei
kalaudami Lietuvai laisvės. Mū
sų, lietuvių jaunuolių, patriotų, 
herojiškos tragiškos mirtys oku
puotoje Lietuvoje, dar kartą iš
kėlė švieson, visame laisvame 
pasaulyje mūsų brangios paverg
tos tėvynės vardą. Tai buvo di
džiausias smūgis Maskvos me
lui, nes dar kartą pasaulis suži
nojo, kad nėra jokios Maskvos 
skelbiamos melagingos Lietu
vos laisvės, o yra tik žiauri Lie
tuvos okupacija ir kruvinas te
roras.

Šitie pasaulinio masto įvykiai 
Kaune, Kalantos ir kitų tragiš
kos mirtys, reikalaujant Lietu
vai laisvės, S. Kudirkos, nebi
jant mirties bausmės, komunis-
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Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, 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 LIETUVIŠKU 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
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. ___________ __________________________  $5.00
Juozas Liūdžiu*, RAŠTAI, 250 psl. .........     $3.00
P. Liūdžiuvtenė, 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

NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — Tel. HA 1-6100
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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 Kapažinskas, 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 (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ f ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE, 1944-54 m. 49 
psl. $1.00. Didžiojo khsiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
52 psl. $1.00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami.
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atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą. R*žisi*riu> JUSTAS PUSDEŽRIS,

20 mėty režiMvęs Alkot tMtro umbūriui Detroit*.

Vladas Pūtvis

tų teisme reikalaujant Lietuvai 
laisvės, mus visus šaulius-les 
skaudžiai sukrėtė, bet mus visus 
padarė dar daugiau vieningais 
kovoje už Lietuvos laisvę. Mes 
visi su didžiausiu dėkingumo ir 
su didžiausia pagarba lenkiame 
galvas prieš mūsų didvyrius 
jaunuolius, kurie paaukojo sa
vo gyvybes, kad Lietuvos lais
vės idėja būtų gyva okupuotoje 
Lietuvoje ir viso pasaulio valsty
bėse. Paaukotos jaunuolių did
vyrių gyvybės mūsų tėvynės 
laisvei davė mums daugiau ryž
to, pasiaukojimo ir pamokė mus, 
kaip reikia aukotis ir dirbti pa
vergtos tėvynės labui.

Mes, tremtiniai, buvome kru
vino bolševikų teroro ugnimi, 
patrankų ir tankų išsvilinti, iš
deginti, išvyti ištremti iš mūsų 
brangios tėvynės. Kas gali už
ginčyti, kad taip nebuvo? tik 
jaunuoliai, kurie to nepergyve
no ir nematė. Mums, tremti
niams, prašant, amerikiečiai ir 
jų sąjungininkai pripažino mums 
tremtinių teisę, bet komunis
tams užprotestavus, amerikiečiai 
nusileido ir priėmė terminą, iš
vytiems žmonėms iš komunis

tų vergijos, displaced perron?, 
išvietinti asmenys. v

•Mums panaikinus žodį trem- 
' tis, tai būtų pata’Ravimas komu- 
Į nistų ankstybesniesiems reika- 

■ lavimams pakeisti žodį tremtis 
r būtų mūsų pačių paneigimas 
kada mes nebuvome komun:stų 
’eroro išdeginti, išsvilinti, išvy- 

| ti iš mūsų tėvynės. Jei jauni, 
’: ir’e įstoja į LŠST eiles, nėra 
remtini ai dėl savo jauno am- 

Vaus, tai nieko blogo jiems ne
atsitiks, jei jie sužinos iš šaulių 
sąjungos pavadin mo, kad mes 
jsame tremties kcmunistų au
kos ir kankiniai be tėvynės. Nė
ra didesnio dvasinio sužalojimo, 
kaip netekti iš prievartos savo 
gimto krašto. Jei pašalinti to
lį tremtis iš mūsų šaulių sąjun
gos pavadinimo, tai lyg būtų iš
griauti vieną namo kampą, kad 
is savaime pradėtų griūti. Ko

munistai daro įtaką, kad Vilkas 
šmestų žodį Laisvinimo Komi

tetas.
Tiek apie šaulių veiklą. Jei 

mes, kiekvienas šaulys-ė, atlik
sime savo pareigas, šauliams ir 
lietuvybei su kaupu, tai ir visa 
mūsų šaulių sąjunga bus stipri 
ir auganti. Kiek mūsų pavieniai 
šauliai-lės yra stiprūs ir darbš
tūs savo veikloje, kiek mūsų 
atskiri daliniai aktyviai veikia, 
tiek ir mūsų visų sąjunga sti
prėja ir tobulėja. Nelaukime, 
kad šaulių Sąjungos Centro vai
dyba, jos pirmininkas viską pa
darytų. Už atskirą šaulį ir už 
kiekvieną šaulių dalinį. Mes, 
kiekvienas šaulys-lė, turime sti
printi, suaktyvinti- kiekvieno 
šaulio veiklą, tuo būdu padary
sime veiklią savo kuopą ir šau
lių sąjunga suaktyvės.

Jei kare kariautų, tik divizi
jų štabai, keletą žmonių, be 
įtraukimo į mūšį kiekvieno ka
rio, kova būtų visada pralaimė
ta.

Po pirmo pasaulinio karo, są- 
j ungininkų vyriausias vadas, ge
nerolas Fošas buvo apdovano
tas ordenu už laimėtą karą su 
vokiečiais, bet jis to laimėjimo 
sau nepripažino, sakydamas tas 
laimėjimas priklauso kiekvienam 
mano kariui, nes be jų pasiau- 
kojimo be jų geros kariškos tar
nybos nebūtų laimėjimo.

Taip panašiai dabar, kad mū
sų šaulių Sąjungos veiklos, pro
gresas priklausi tik nuo mūsų 
kiekvieno šaulio-lės ir nuo kiek
vieno šaulių aktyvaus darbo.

Mūsų aktyvus ir darbštus są
jungos pirmininkas V. Tamošiū
nas važinėja po lietuviškas ko
lonijas, stiprina šaulių veiklą ir 
kurią naujus šaulių dalinius, bet 
pirmininko jėgos yra ribotos, 
nors jis daro viską, ką galima 
šaulių sąjungos plėtimui ir ge

ram klestfijinun. Jei tnes tUi 
aukai įsijungs me į aktyvų dar- 

steigiant naujus šaulių da
inius, tai pasisekimas bus ga- j 
antuotas. Ir pu 3 metų, per ki-

‘ - ■

Pavergtoje Lietuvoje
ą šaulių sąjungos suvažiavimą I 

turėsime ne dabartinius 22 šau- ~————— FOTO REPORTAŽAS
ių dalinius, bet turėsime 50 šau- 
'ių dalinių, nes kiekvienoje lie
tuviškoje kolonijoje plevesuos 

. 'aulių vėliava.
Mes šauliai turine kreipti ypa

tingą' dėmesį į jaunimo organi- 
av.m*, Visokiais būdais ir vi

somis pastangomis kviesti jau- 
i’mą į šaulių dalinius, nes be at
žalyno nėra šaulių sąjungai ge
ros ateities.

Kiek dėl šąuliškc-s vienybės 
r šeimų sugyvenimo. Mūsų gi
liausios gyvenimo šaknys pali
ko mūsų brangiojoje tėvynėje, 
mums čia kaip medžiui su nukir
stom šaknim sunku prigyti, sun
ku prisitaikyti, kada mes netu
rime po kojų savo gimto krašto. 
Mes, šauliai-lės. bolševikų karo 
audrų ir teroro išblaškyti, iš
tremti iš savo tėvynės, apsigy
venome visuose pasaulio konti
nentuose. Vienų lietuvių nusil
po nervai, kitų jautresnių lietu
vių nervai visiškai sužaloti pa
kriko, nes mažus reikalus spren
džia ne protu, bet jausmais. Jei 
nemalonus reikalas išgirstas iš 
vieno šaulio, vertas dėmesio tik 
1% nuošimtį, tai vaduojantis ne 
protu, bet tik Įkaitusiais jaus-
niais, jau reaguojama 100% at
kirčiu kitam.

Taip mieli šauliai-lės, neturė
tų būti, nes patys sau kenkiame 
ir kenkiame visai mūsų šaulių 
sąjungai. Juk perdaug juokin
ga, kada į žvirblius pradedama 
šaudyti iš artilerijos sunkių pa
būklų. Tokius išsikarščiavusius 

i šaulius-ies, kurie pradeda rei- 
1 kalą spręsti ne, protų, o jaus
mais, mes, iš šono stovėdami, su
raminkime geru patarimu, pa
mokinkime,. kad šaulių labui, 
menką dalykėlį reikia užmiršti 
ir būti kito šaulio brolio atžvil
giu nulaidesniam ir šitoks pa
sielgimas ves mus į vienybę ir 
šaulių stiprybę.

Patarlė sako, kad ginčykitnės 
rokuokimės kaip žydai, bet su
gyvenkime kaip broliai. Aš pri
simenu iš Marijampolės gimna
zijos laikų, kada 2 mokiniai, su
siginčiję apkaltinę vienas kitą, 

' kreipėsi į mokytoją pagalbos. 
Mokytojas išklausinėjęs abiejų 
ginčą patarė susitaikinti čia pat 
klasėje, prie visų mokinių. Po 
kelių minučių klasės tylos ir ne
susitaikius ginčą vedantiems 
mokiniams, mokytojas pasiūlė 
antrą galimumą. Jis pasakė, ku
ris iš jūsų pirmas nusileis, tas 
laimės, po kelių minučių klasės 
tylos vienas iš ginčą vedančių

Jei Vilnius dar ir šiandien akiai yra patrauklus miestas, tai reikia padėkoti jau amžinybėn iške
liavusiems planuotojams, kurie miesto gatves apsodino medžiais. Paveiksle matote Gedimino 
gatvę, okupanto dabar vadinamą Lenino prospektu. Paveikslas imtas nuo Nėringos viešbučio, ku
riame dabar apgyvendinami iš užsienio atvykstantieji turistai. Foto trauktas praeitą rudenį.

mokinių atsistojo ir pasakė: “Aš 
pirmas nusileidžiu”. Mokytojas 
jį pasveikino kaip laimėtoją už 
nusileidimą pirmam. Ir klasė 
jam pritarė džiaugsmingai pa
plodami. Už kelių minučių ir 
antras vedęs ginčą atsistojo, ir 
sakė, kad jis antras nusileidžia 
ir abu laimi.

šitas pavyzdys man dažnai 
gyvenime primena, kaip išlai
kyti ramybę, taiką ir sugyveni
mą. Mums, šauliams, taip šitas 
pavyzdys turėtų daug ką pa
sakyti ir pamokyti, kaip reikia 
ieškoti sugyvenimo šaulių tar
pe. Jau Vokietijos stovyklose 
Dr. K. Grinius kvietė lietuvius 
vengti visokių konfliktų, nes 
ginčai kliudo visokį darbą ir pro
gresą. Pagaliau stovyklose atsi
radus perdaug konfliktų, jis, Dr. 
Grinisu, prašė paskelbti vienas 
kitam amnestiją, kad lietuvybė 
ir Lietuvos vadovimo darbas ne
nukentėtų.

Kanauninkas Tumas Vaižgan
tas apie lietuvius štai ką sakė: 
“Tie lietuviai, visokie nemok

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

SAVINGS

šos, girtuokliai, mažos vertės 
žmonės, bet aš lietuvius dau
giausia gerbiu ir daugiausia my
liu, nes jie yra mano broliai ir 
seserys. Taigi, mieli broliai ir 
seserys šauliai, dabar vardan 
šaulių vienybės ir šaulių sąjun
gos gerovės ir stiprybės, jei mes 
turime prieš vienas kitą kokius 
nesusipratimus, kurie kenkia 
šaulių veiklai, užmirškime, nu
sileiskime vienas kitam ir pra
dėkime mylėti vienas kitą vaiž- 
gantiškai. Mes, .šauliai, tvarko
mos demokratiniu savanorišku 
būdu, dėl nuomonių skirtumo 
vienu ar kitu reikalu jokiu bū
du negalime vienas ant kito pyk
ti, į nuomonių skirtumą reikia 
žiūrėti kaip į diskusinį reikalą, 
kuris galėtų būti išdiskutuotas 
vienu ar kitu keliu, tik ne pik
tumu ar konfliktu.

Šalinkime iš mūsų tarpo vi
sus nesusipratimus, kurie mus 
silpnina ir skaldo. Lai gyvuo
ja viskas kas mus jungia ir ve
da šaulius į vienybę ir progre
są.

Kad sustiprinus šaulių veiklą.
1. Skelbti konkursą it skirtį 

premiją už geriausią rašinį spau
doje, kaip geriau išvystyti šau
lių veiklą tremtyje.

2. Skelbti menininkams kon
kursą, kad pagamintų vaizduo
jantį pirmo Lietuvos šaulio žu
vimą už Lietuvos laisvę.

Jei tokio neatsirastų, tai pir
mo nežinomo šaulio žuvimą Lie
tuvos laisvę ginant, šitokie pa
veikslai turėtų puošti kiekvie
no šaulio namus. Toks paveiks
las bus geriausia dovana šau
liams ir pažįstamiems vardinių 
ir visokių švenčių proga.

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.

JEIGL 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 keptuvų, 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. Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Negerovėms galo nesimato
Lietuvos okupantas labai gerai supranta spausdinto 

žodžio reikšmę. Nespėjo sovietų tankai įsiristi į Kauną ir 
didesnius nepriklausomos Lietuvos miestus, okupantas 
tuojau pasiuntė savo žmones į visus dienraščius ir leidyk
las. Vienur rusai paskyrė komunistus į redakcijas, kitur 
davė instrukcijas komunistuojantiems ar visai nekaltiems 
žmonėms perimti redakcijas ir pertvarkyti visą dienraš
čių ir savaitraščių leidimo darbą.

Lietuvių įsteigtus ir ilgus metus leistus dienraščius 
okupantas pasisavino, laikraščiams spausdinti mašinas 
konfiskavo, o vėliau pagrobtas spaustuves naudojo par
tijos spaudai leisti. Pradžioje naudojo lankstesnį nugar
kaulį turinčius žurnalistus laikraščiams prirašyti, bet vė
liau prisigamino komunistų kursus baigusių jaunuoliu ku
rie šiandien klauso partijos centro komiteto nurodymų ir 
Įvairiausiomis žiniomis užpildo Vilniuje, Kaune ir kitur 
leidžiamus partinius laikraščius. Komunistai dabar kontro
liuoja ne tiktai kiekvieną redakcijos žmogų, bet jų žinio
je yra popieriaus, dažų ir kitių spaudos reikmenų kontro
lė. Jie gali rašyti, ką tiktai nork Jie taip pat žino, kad 
niekas negali jiems pasipriešinti arba atsakyti, nes no
rintieji rašyti neturi ne tik sąlygų rašyti, pas juos nėra 
popieriaus ir mašinų parašytiems straipsniams spausdinti.

Pačioje Rusijoje komunistai kontroliuoja visą spaudą 
nuo 1918 metų, o Lietuvoje ją kontroliavo nuo 1940 metų, 
o vėliau vėl viską paėmė savo kontrolėn, kai 1945 metais 
raudonoji armija ir vėl įsiveržė į Lietuvą. Bet lietuviškoji 
komunistų spauda, matyt, neatlieka savo paskirties. Jų 
pastangomis Maskva nepatenkinta. Jie stengiasi, bet ne
pakankamai. Jie Maskvos kursus baigė ir policijos egza
minus išlaikė, bet tikrų “komunizmo” tikslų, matyt, vis 
dėlto jie nesupranta. Honanas Zimanas metų metus jiems 
kalė Į galvą pagrindines Lenino mintis, bet dabar Tiesoje 
sėdintieji Zimano nesupranta ir, aišku, negali šimtu pro
centų tenkinti Maskvos.

Šios savaitės pradžioje atvežtas Tiesos numeris išėjo 
su verstu maskvinės Pravdos įžanginiu. Sovietų valdžios 
atstovai pareikalavo, kad Tiesa įdėtų Pravdoje buvusį 
rašinį apie “Spausdinto žodžio veiksmingumą”. Vilniuje 
sėdintieji rašo apie “socialistinę” statybą “tarybinėje” 
Lietuvoje, bet Maskva tais rašiniais nepatenkinta. “Sta 
tyba” eina visu smarkumu, o rezultatų nesimato. Mas
kvoje sėdintieji spaudos sekėjai paskelbtame įžanginiame 
šitaip rašo:

JANINA MONKUTĖ-MARKS

KELIONĖ f MAJŲ ŽEMĘ
2

Tas pats kelias Majų dar 
prieš Cortez statytas. 1834 me
tais netoli nuo čia buvo atras
tas didžiulis Majų religinis cent
ras su užsilikusiomis piramidė
mis, aukurais, žaidimo centrais, 
kapais ir visokiais kitais pasta
tais. kurių statyba ir dabar dar 
stebina architektus, žinant, kad 
jie neturėjo rato ir jokių na
minių gyvulių nenaudojo darbui. 
Viskas buvo sunešta ant pečių, o 
žmonės maži, kokių 5 pėdų aukš
tumo.

Majų žemėje
Majai — viena iš aukščiausiai 

civilizuotą tautų, turėjusi savo 
tiksliausią kalendorių j u 1,000 
metų prieš Kr. Taip pat savo 
hieroglifinų raštą, savo tipingą 
architektūrą. Kas jie buvo? Iš 
kur jie aėtjo ir kodėl 15 šimtme
tyje išnyko? Mokslininkai ir 
šiandien laužo galvas, norėdami 
atsakyti į šiuos klausimus.

Jau iš tolo ant kalvos mus su
tinka didžiulė Estela. Tai 30 
pėdų aukštumo akmuo, iškaltais

ornamentais ir hieroglifais 
(vaizdiniais raštais) papuoštas. 
Kokį 1,000 metų ar daugiau jis 
ten stovi, rodydamas kelią į 
šventoves. Kitoj pnsėj daugiau 
Estela. Ornamentuotai gerai iš- 
silikę. Kadaise jie buvo dažyti 
ryškiom spalvom, bet dabar jų 
nei ženklo nelikę.

Apsistojam viešbutėlyje, atsi- 
gaivinam vėsiam kieme ir nusi- 
plaunam kelionės dulkes. Mūsų 
laukia skaniai paruošti pietūs. 
Bendrakeleiviai pavargo, nori 
pailsėti. Jiems per karšta 90° ši
lumoj po griuvėsius bastytis. Ei
namo vieni su vadovu.

Šventyklos buvo surastos pul
kininko Juan Galindo arba John 
Gallagher, kuris buvo airis ir tar
navo Guatemalos kariuomenėj. 
Jis pirmutinis su oficialia arche
ologinė ekspedicija pradėjo čia 
kasinėjimus. Po keturių metų, 
žymus Amerikos diplomatas 
John L. Stephens atvyko su ang
lų dailininku Frederick Chather- 
wood. Jie darė dar kruopštesnius 
kasinėjimus ir viską užrekorda- 
vo savo išleistoj knygoj: “Kelio
nės po Centrinę Ameriką Chia

tijos komitetai gali ir turi sutelkti lenktyniavimui 
daugiau viešumo, palyginimo, skatinti rungtyniauti 
ir stiprinti reiklumą. Spaudos dėmesys turi būti su
telktas pagrindinėms visuomeninės gamybos efek
tyvumo didinimo, mokslo ir technikos pažangos 
spartinimo, masių darbo ir politinio aktyvumo ska-

Maskva labai gerai žino, kas lietuviškoje spaudoje 
rašoma, bet ji tuo rašymu nepatenkinta. Jai rūpi, kac 
visoje “tarybinėje” Lietuvoje eitų lenktyniavimas. Mas
kva nepatenkinta, kad lietuviai dirba Maskvai. Ji nori, 
kad jie daug sparčiau dirbtų. Maskva nori, kad lietuviai 
tarp savęs lenktyniautų. Maskva privertė lietuvius pasi
rašyti specialią sutartį su Gudijos valdovais ir nori, kad 
lietuviai lenktyniautų su gudais. Bet nieko iš tų lenkty
nių neišeis, jeigu lietuviai tarp savęs nelenktyniaus. '

Savo laiku rašėme, kad komunistai, šio šimtmečio 
pradžioje nutarę pasinaudoti Rusijos darbininkais val
džion įkopti, veik per dvidešimt metų rašė, kad jie darbi
ninkams pagerins darbo ir gyvenimo sąlygas. Yra tokių 
naivių žmonių, kurie dar ir šiandien mano, kad komunis
tams rūpi darbininkų gerbūvis. Lietuvos darbininkai 
komunistus geriau pažino, šitokiom šnekom jie netikėjo, 
todėl į komunistų partiją jie nestojo ir su komunistais ne- 
>endradarbiavo. Su komunistais nuėjo tiktai jokio amato 
nepramokusieji. Komunistų partijas narių skaičius Lie
tuvoje pradėjo augti, kai įsiveržė raudonoji armija, ir pri
metė savas -‘tarybas”. Dabar Lietuvos darbininkai su
varyti į kolchozus, o komunistai prižiūri, kad lietuviai 
;arp savęs lenktyniautų ir rungtyniautų. Iki šio meto 
Lietuvoje vestos lenktynės rusų nepatenkina, Pravdos 
žangiais liepia ne tik lenktyniauti, bet ir rungtyniauti

Be skubesnio, smarkesnio ir sunkesnio darbo, “ta
rybinėje” Lietuvoje ir kiti reikalai nejuda ‘komunistams 
pageidaujama kryptimi A. Savickis, tos pačios Tiesos 
korespondentas, iš Kuršėnų praneša mažai vilties nešan
čią žinią. Kuršėnuose Tadui Kensmanui buvo pakeisti par
tijos dokumentai. Jis, 1913 metais atsisveikinęs brolius 
ir tėvus iš Tirkšlių išėjo į Rygą. Kurį laiką ten dirbo ame
rikiečių vestame gumos fabrike, vėliau pateko į caro ka
riuomenę, prie Pskovo 1917 metais kartu su keliais bol
ševikais areštavo pulko karininkus ir paskyrė bolševiką 
Stroganovą pulko vadų. Vėliau tas Stroganovas prirašė 
Kensmaną į partiją ir davė jam partinį dokumentą. Ogus 
metus tarnavo rusų kariuomenėje, vėliau buvo paskirtas 
kolchozo pirmininku, a dabartiniu metu prižiūri valdžios 
dvarą “tarybinėje” Lietuvoje. Savickis gavo ir paskel
bė tokį seno Kensmano pareiškimą apie dabartinę būklę:

“Sustiprėjo pirminės partinės organizacijos. 
Deja, namai ne be dūmų. Pasitaiko, kad kai kurie 
draugai slysta blogais keliais. Tokie komunistai ne 
tik pažeidžia darbo drausmę, bet ir nevykdo TSKP 
įstatų. Tai dėmė visai komunistų šeimai. Partinių 
dokumentų keitimą mes turime sutikti, glaudžiai 
susitelkę, budresni, nepakantesni blogybėms”. (Ten 
pat).

Senam Kensmanui turi būti labai kartu, kai jis mato, 
kaip komunistai slysta blogais keliais. Jam, matyt, į gal
vą neateina mintis, kad kelias į komunizmą yra blogas. 
Komunistinės santvarkos per 50 metų nepajėgė įvesti, bet 
žmonijai, ypač darbininkams, atnešė nepaprastai daug

pas ir Jucaton”. Tik 1935 me
tais Hondūro valstybė restaura
vo dalį šventyklų ir pradėjo ap
saugoti visus didingus paminklus 
nuo sunykimo.

šventyklų mieste
Plati alėja veda į centrinę aikš

tę. Šalia buvę mažesni pastatai. 
Jų paskirtis nežinomi. Aikštė 
įspūdinga, pristatyta monumen
talių Estela. Prieš kiekvieną ak
menimis altorius, tai vėlio pa
vidalo, tri Šliužo. Viskas iš
kalta ornamentais. Didžiuliai 
akmenys vaizduoja aukštus vys
kupus ar vadus, ar gal net die
vus. Kiekvienas pasipuošęs vi
sokiais ornamentais; galvos ka
rūnos beveik tokio aukščio kaip 
žmogus. Saka, visas tas grožy
bes: karūnas, rūbus vergai iš 
pgskoa su kartesnis prilaikyda
vo, nes pets didikas jų vienas 
neparnešdavo.

Įspūdingi laiptai aplink aikš
tę, kur žmonės susėdę žiūrėda
vo ceremonijų. Kiekvienas ak
muo išrašytas vis kitokiais hie
roglifais. Ir visa tai statyta 
prieš 1,500 metų ar seniau.

Toliau sviedinio žaidimo aikš
tė, Majai pirmutiniai surado ga
mos medį ir iš jo gamino gu
minį sviedinį, kurį mušdavo pir

straipsnyje, lų lūžimų. Bet to visko nebu- 
“Naujienų” 69 ir 70 NN, veter. vo, o smegenų stovis aiškiai 
gyd. Avižienio nužudymą ra- rodęs užmušimą; apie prigėri

mą negali būti jokios kalbos, 
nes plaučiuose jokio vandens 
nerasta. Apie tą Tamstos užsi
puolimą ant daktaro Vaitekū
no yr« gyvų liudininkų, ir jie 
dabar Čikagoje. Todėl neten
ka stebėtis, atsižvelgiant į 
Tamstos užsipuolimą ant dak
taro ir “užsibarikadavimą" už
eigoje, kad spontaniškai pa
plito gandai apie policijos pa
pirkimą. Jokio svainio a. a. 
neturėjo, todėl skleisti gandus 
ir važinėti pas Valst. Preziden
tą išgalvotas svainis negalėjo. 
Kas lankėsi Prezidentūroje, 
paaiškės vėliau.

Tamsta pripažįsti, kad gy
nybai buvo renkamos aukos i; 
daromos rinkliavos. Taip, rink
liavas buvo plačiai vykdomos 
Lietuvoje “pasninko” vardu. 
Po kiek laiko buvo vetr. gydy
tojų suvažiavimas Kaune, ir 
viename laikraštyje buvo ži
nutė, kad nužudymo byla ma
rinama. Suvažiavimas įgalio
jo veter. gyd. L Lopą ir mane 
vykti pas Teisingumo Ministe
rs ir išsiaiškinti. Teisingumo Mi- 
nisteris p. Žilinskas mus priė
mė privačiame bute. Gyd Lo
pas kreipėsi į p. Žilinską maž
daug taip: “Kas čia pas jus da
rosi? Marinate bylą, o manęs, 
svarbiausio liudininko, dar 
niekas neapklausinėjo. Nuvy
kęs į Žeimelį, radau skerdie- 
nas netinkamas žmonių mais
tui; aišku, turėjo kilti ginčas.” 
P. Žilinskas pažadėjo reikalą 
ištirti. Tiktai po to buvo ap
klausinėtas veter. gyd. Lopas ir 
iškelti kai kurie valdininkai. 
Buvo ir pašalinimų iš tarny
bos, ką ir Tamsta pripažįsti.

Lietuvos Universiteto Pata- 
logijos Katedros vedėjas prof. 
Vinteleris buvo pasiųstas pa
daryti papildomą skrodimą. Jo 
nuomonė buvo — nužudymas. 
Po to sekė Šiaulių Apygardos 
Teismo sesija bylai nagrinėti. 
Motinai atstovauti teisme bu
vo paimtas Liet. Universiteto 
docentas p. Šalkauskis. Kele
tą dienų prieš teismą p. Šal
kauskis grąžino bylos nuora
šus ir, nepaaiškinęs priežas
ties., atsisakė nuo įsipareigoji
mo. Kas man buvo daryti, į 
ką kreiptis? Nuvykau į Kau
ną ir nuėjau stačiai pas garbin
gą valstybininką, visuomeni
ninką ir advokatą p. M. Sleže
vičių. Išklausęs mano pasako
jimo ir gavęs užtikrinimą, kad 
yra bylos nuorašai, jis pasakė: 
“Dviejų dienų užteks su byla 
susipažinti”. Ir čia adv. M. Sle
ževičius pasiimtas pareigas at
liko garbingai iki galo.

Šiaulių Apygardos Teismas

šai kabutėse, kas neatitinka 
faktams, o teismų sprendiniai 
sufabrikuoti.

Veter. gyd. Kazys Avižienių 
buvo nužudytas ne 1930, bet 
1929 m. Nužudymo dieną v. g. 
Avižienis su žmona buvo įvy
kęs pas giminaičius. Vakare 
grįžus, tarnaitė pasakė, kad 
buvo atvykę mėsininkai ir pra
šę pranešti, kad jie laukia 
skerdykloje jo ateinant. San
tykiai su mėsininkais buvo 
įtempti. Mėsą išveždavo į Lat
viją.

Žmona įkalbinėjo neiti, bet 
jis, matyt per daug savimi pa
sitikėjo, kaip buvęs Lietuvos 
Kariuomenės savanoris, kari
ninkas, pasiėmęs portfelį su 
mėsai antspauduoti antspau
dais, elektros lemputę ir įsidė
jęs revolverį į kišenę, išėjo. 
Žmona, nesulaukdama grįž
tant, su tarnaite nuėjo prie 
skerdyklos. Ją rado uždarytą, 
ir nuėjo pas pasienio policijos 
v-ką Venskauską.

Visi nuvyko prie skerdyk
los. Besižvalgant aplinkui, 
buvo pastebėta šulinyje kepu
rė. Šulinys buvo ne 3 — 4 met
rai, bet 12 — 14 metrų atstu
me nuo skerdyklos durų, maž
daug 45 laipsnių kampu nuo 
jos ir apie 6 metrus nuo tako, 
vedančio į gatvelę.

Tuomet v-kas Venskauskas 
sušvilpė “alarmą”. Atskubėjo 
gaisrininkai su savo v-ku Vir
balu ir kablinėmis kartimis iš
traukė iš šulinio vet gyd. la
voną.

Bylą vesti pradėjo viešoji ir 
kriminalinė policija. Iš. šuli
nio vandenį sėmė tiktai tam, 
kad surastų portfelį. Elektros 
lemputė ir antspaudai mėsai 
antspauduoti buvo rasti ant 
skerdyklos palangės.

Atvykusi kriminalinė polici
ja apsistojo p. Pečiulienės užei
goje, “užsibarikadavo” ir net 
vakarais neužsidegdavo žibu
rio. Joniškio rajono daktarui 
p. Vaitekūnui padarius skro
dimą ir jam besiplaunant 
rankas susirinkusieji teiravo
si jo nuomonės. Jis pareiškė, 
tad aiškus nužudymas. Tuo

met Tamsta arogantiškai puo
lei daktarą: kaip jis galįs taip 
sakyti, kuomet tai esąs tiktai 
nelaimingas atsitikimas.

Į tai daktaras atsakė, kad 
jis nuodugniai atliko apžiūrė
jimą ir skrodimą. Jeigu tai bū
tų nelaimingas atsitikimas, tai 
Avižienis, įžengęs į šulinį, ins
tinktyviai būtų griebęsis už 
rentinio, būtų buvę panagėse 
nešvarumų, rankoje ir alkū
nėje nubrėžimų arba net kau-

myn ir atgal nuo 'palinkusių sie
nų. Sviedinys neturėdavo žemės 
pasiekti, o žaidėjai negalėjo jo 
paliesti rankomis ar kojomis. 
Kai kuriuose išsiKkusiuose pie
šiniuose galima matyti šarvus, 
žaidėjo kūnui apsaugoti.

Prieš akis didžiulė šventykla 
su jaguaro sostu viršuje. Tur 
būt koks aukštas kunigas ar tei
sėjas ten sėdėdavo. Atidarome 
duris į požemius, nes buvo su
rasti slapti tuneliai ir piešiniais 
išpuošta salė. Deja, tunelio pil
nas šikšnosparnių, — nerizika
vome. Be to, elektra neįvesta, 
būtų sunku susigrabalioti. Li
pam į kitą piramidę, čia būta 
astronomijos ir kalendoriaus 
šventyklos. Prieš 1,000 metų 
čia įvyko astrnn—irjoa kongre
sas, kuris tiksliai nastsU metų 
laikotarpius, padalino metus į 
260 dieną. Mūsų archeologai jaa 
gali išskaityti skartmenining hie
roglifus.

Kur beeitum, kur beleptum 
mus iš paskos kaip šešėlis sekio
ja sargas, kurio akys visus na
ta Tai majų patikaoms. Saugo, 
kad ko nepaimtame ar negadin
tume. — Atsargiai, gyvatė! — 
sušunka vadovas. Tučtuojau at
siranda ir sargas ir abu nuta
ria, kad ją reikia užmušti, nes

5 pėdų didumo gyvatė per aikštę 
šliaužianti ne per maloniausia 
reprezentacija turistams. Sar
gas paėmęs akmenį meta tiesiai 
į galvą. Pataikyta. Atrodo, bu
vusi nuodinga.

Net akys raibsta nuo didingu 
piramidžių skulptūrų ir estela. 
Visus naudojama paukščio šhu- 
žo, krokodilo, gyvatės ir žmo
gaus ornamentai. Daugybė atkas 
ta ir restauruota, bet dar daug 
gainagubrių, kurie nepaliesti 
žmogaus rankų laukia archeolo
gą ir pinigų.

Majai nepaprastai mėgdavo 
ornamentiką. Visas tuščias vie
tas rašydavo, dažydavo, kaldavo. 
Net žmogaus kūnas buvo išbrai
žytas. Galvas naktimis dėdavo 
į spaudžiančius sūrmaišius, kad 
jas pailgintų. Dantyse pragręž- 
davo skylutes ir jade akmenio 
rutuliuku* įsprausdavo. Ant ko
ją ir rankų pirštų dėvėdavo žie
dus. Apyrankėmis ir apykojais 
būdavo apsimausią — krūtinės 
karoliais papuoštos. Ausyse 
skyles iškirpdavo, kad apskriti 
dideli ornamentai pralysta. Mo
kėjo puikiai austi; siūlam* var
tojo medvilnę, paukščių plunks
nas ir žmogaus plaukus.

COPAN buvo sujungtas su ki
tais miestais puikiais akmeni

niais keliais, kurie ir dabar kai 
kur naudojami, žmogų s, einan
tis tais keliais, buvo dievų sau
gomas ir niekas nedrįsdavo jo 
užpulti, nes plėšikai buvo bau
džiami mirtimi.

Keletas valandų šventam Co
pan mieste, kaip lasas vandens 
jūroj. Bet saulė jau visą ener
giją išsėmė, o kelionė atgal dar 
laukia.

Paliekam savo bendrakeleivius 
viešbutėlyje, o patys leidžiamės 
atgal. Pakelyje sutinkam majų 
darbininkus, grįžtančius iš dar
bų. Lyg būtų iš piešinių išlipę 
— taip pat atrodo. Mažiukai, di
delėm nosim, mongoliškom akim. 
Kiekvienas prie juosmens pri
sirišęs mačetę ir gonadą (išdžio
vinta arbūzą), kurį naudoja kaip 
indą vandeniui. Kai kuriuos jau 
civilizacija pasiekusi — plastiki
nius butelius nešasi. Ant pečių 
kauptuvai, kastuvai ir mediniai 
aštrūs pagaliai. Ir dabar dar vie
tomis majai naudoja seną kakti- 
rūzų sodinimo būdą. Sausame 
metų laikotarpyje išdegina krū
mus, Su aštriu pagaliu pradu
ria žemę, įmeta kelis grūdus ir 
laukia lietaus. Pelenai gera trą
ša. o dideli medžiai saugo nuo 
per greito išdžiūvimo. Maizė pui
kiai auga — į metus gauna 3 ar

ptipažino kaitinamuosius kel
tais susitarus nužudžius veter. 
gyd. Kazį Avižienį ir paskyrė 
bausmę po 12 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo suaugusiems, 
o nepilnamečiui Kalnaberžės 

; pataisos namų.
Po to pas Valstybės Prezi

dentą lankėsi delegacija iš už
sienio ir grasino, kad jeigu 
Apygardos Teismo sprendimas 
bus patvirtintas, tai Lietuva su
silauks visuotino boikoto. To
kių grasinimų šešėlyje vyko 
Vyriausio Tribunolo sesija. 
Kadangi tardomųjų organų 
sąmoningai ar nesąmoningai 
nebuvo išaiškintas žudikas, tai 
Tribunolas padarė sprendimą, 
kad visiems kaltinamiesiems 
už nusikalstamo darbo slėpi
mą skiria po 1 metus kalėjimo. 
Kaltinamieji iki teismo jau bu
vo atkalėję virš metų, todėl jie 
buvo paleisti.

Kad veter. gyd. Kazys Avižie
nis buvo nužudytas liudija ir 
tas faktas, kad Ministerių Ka
binetas jo našlei paskyrė pen
siją iki gyvos galvos, arba iki 
ištekėsianti.

P. Trinka! Mes čia po 44 me
tų, ir dar išeivijoj, ar kas ėmė 
kyšius, ar ne — neišspręsime. 
Kyšius paimti lengva, bet įro
dyti — be galo sunku. Tą liu
dija ir Čikagoje einančios by
los.

Tegul mielieji skaitytojai 
pasidaro savo nuomones,

Nužudytojo brolis 
Veter. gyd. Karolis Avižienis

Vėl Sovietų paroda Čikagoj
- Pranešama, kad ateinančio 
■liepos mėnesio pabaigoje ir rug
pjūčio pradžioje, trijų savaičių 
laikui, Chicagos Meno Institute 
rengiama Sovietų meno kūrinių 
paroda. Parodai išstatoma 41 
paveikslai, paimti iš Leningra
do Ermitažo ir Puškino muzie
jaus Maskvoje. Sovietų kolek
cijoje būsią Cezaime, Van Gough, 
Matisse, Monet, Renoir, Picasso 
ir Pissaro kūriniai, kurie caro 
laikais buvo supirkti dviejų ru
sų milijonierių Sergiejaus Šču- 
kiho ir Ivano Morozovo ir bolše- . -r*
vikamS pagrobus valdžią buvo 
sukonfiskuoti.

Futuristinės skulptūros
Civic Center plazoje pastačius 

už $300,000 Picasso keimarį, da
bar ir modernus, amerikietis 
Alexander Calder būsiąs įamžin
tas, pastatant federalinio pasta
to plazoje jo “skulptūrą”, kuri 
mokesčių mokėtojams kaštuos 
$325,000. Visa skulptūra bus 
dvi sulenktos geležinės kartys, 
kurių galuose bus po didelę me
talinę plokštę. Tas kūrinys bus 
53 pėdų aukščio ir plazoje už
ims 60 pėdų plotą. Negana to, 
First National Bank turės dail. 
Chagall’o išpaišytą sieną...

, 4 derlius. Tų pačių sudžiūvusių 
beraštingų protėviai majų šven- 

i tykias kunigams statė, pilis puo
šė kelius klojo. Ant palinkusių 
nugarų visus tuos akmenis di
džiuliams paminklams sunešė.

Saulė greit leidžias tropikuose. 
Grįžtame vėlai su tamsa išalkę ir 
pavargę.

Skrendam Į Roatan
Po dienos išvykstame į Roa

tan per La CEIBA. Mažas tran
sportinis lėktuvas, tiktai kele
tas keleivių. Pusė lėktuvo ati
duota transportui. Pakeltos sė
dynės ir prikrautas pilnas viso
kių daržovių. Maišai svogūnų, 
žalių pipirų, salotų česnakų ir 
kitų gėrybių.

— Ar ir viščiukų turite dėžė
se? — juokais paklausiu. Paly
dovas visai rimtai atsako, kad 
šiandien neveža, nebuvo užsa
kyta.

(Bus daugiau)
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niais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
šeštadieniais nuo 9 iki 11 vai. 
ryto tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

Ilk FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71*t SI. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

V4L pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIDUTIS
INKSTŲ, PŪSLBS IR 

prostatos Chirurgija 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rtt. folef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tel.; 9254296

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta,
r o tau WA 5-3099

ML WT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS t 

Bendra praktikė, spM. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 64 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku

bus, O.), 
Urbonas Jonas (Detroit), 
Yucius Vytautas (Pittsburgh).

Kudukis Reimondas (Cleve
land),

Kutkus Vytautas (Detroit), 
Laikūnas Aleksas (Cleveland), 
Lenkauskas Edmundas (Cleve

land),
Matas Steponas (Cleveland), 
Mikonis Juozas (Cleveland), 
Mikulskis Alfonsas (Cleveland), 
Mitalas Paulius (Cleveland), 
Pa u tienius Algirdas (Cleveland), 
Razgaitis Pranas (Cleveland), 
Rugienius Algis (Detroit), 
Šilbajoris Rimvydas (Colum

bus, O.),
Urbonas Jonas (Detroit), 
Yucius Vytautas (Pittsburgh), 
Zaparackas Algis (Detroit).

J Tarybą galima balsuoti tik 
už 9 kandidatus ir į Seimą už 
10 kandidatų.

Rinkimams Ohio Apygardai 
priklauso penkios LB Apylin
kės: Cleveland©, Columbus, Det
roito, Pittsburgho, Rochesterio 
ir Buffalo.

Balsavimo būstinę, laiką ir kt. 
skelbia Apylinkių Rinkimų Ko
misijos.

O tą

Visados turime garbingą teisę ateiti pne Dievo savo varguose ir nusi-

"Nes jis žino
Kaip atimti kartumą iš gyvenimo vargų”.
lis atlieka užleisdamas ant mūsų patyrimus, Ir parodydamas 
tų daiktų tuštumą ir jų negalėjimą užganėdinti sielos norus, 

s, kad mūsų mėginimai, nors ir labai
įĮE-imb-j ^r-T — - - 7 - - ~ ■■■■R
ir suraminti įžeistą dvasią. Atsiminkime, kad mūsų mėginimai, nors ir labai 
sunktis iškęsti, greit pasibaigs; o jei leisime jiems atlikti tinkamą darbą, jie 
padarys mumyse ramiausi teisybės vaisių ir išvystys mumyse tvirtą ir

SV. RASTO TYRINBTOJAI

»

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwniiall 8-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

GRADINSKAS
AM-FM Radijas, Magnetofonas

Atld. 9—6; pirm, ir ketv. 11—9. 
Tree, ir sekm. uždaryta. 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

I

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

R O Y, R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Marlėm Ava. — 586-1220

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELiNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

«b

PERKRAUŠTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. Š E R Ė N A S

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063 
k—

L

Apdraustas perkrausimas 
iš įvairių atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: F Rentier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO 8EIMOS VALANDOS 

» Visos programos iš WOPA,
1490 kil. A. M.

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

2454 WEST 7lst STREET
Ofiso tofof.: HEmloek 4-2123 
R«dcL folėf.: Glbson 8-6195

Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-, 
dieruo iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — Šeštadieni ir 
madienį fiuo 8:30 iki 8:30 
ryto.

Telef.: HEmloek 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

sek-: 
vaL

p. Šileikis, o. p.
ORTNOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms
(Arch Supports) ir t t

LIETUVIŲ TV VEIKLA
Jaunimo Centro rūmuose, š. 

m. balandžio mėn. 15 d. buvo 
sušauktas Lietuviai TV meti
nis susirinkimas. Susirinkimą 
pradėjo pirmininkas Anatoli
jus siutas. Jis taręs trumpą 
įžanginį žodį, pakvietė į pre
zidiumą: Praną Kašiubą — pir
mininku ir Dr. Avižienį — se
kretorium. Prezidiumo pirmi
ninkas pateikė susirinkimui 
darbotvarkę, kurią susirinki
mas priėmė be pataisų. Vienos 
minutės susikaupimu buvo pa
gerbti 1972 metų bėgyje mirę 
nariai, o jų artimiesiems iš
reikšta nuoširdi užuojauta.

Valdybos pirmininkas Ana
tolijus Siutas padarė platų pra
nešimą iš 1972 metų TV veik
los. Jis nusiskundė sunkia fi
nansine ir programos organi
zavimo padėtimi. Dėl finansi
nių nepriteklių neįmanoma su
daryti aukštesnio lygio progra
mą. Iždininkas Jonas Indriū
nas, pranešė apie 1972 metų 
pajamas ir išlaidas. Jis pažy
mėjo, kad jo apyskaita apima 
tik TV parengimų ir gegužinių 
ir gautos parengimuose aukos. 
Revizijos aktą perskaitė Pra
nas Kašiuba. Jis pranešė, kad 
TV atskaitomybės knyga ir pa
teisinamieji dokumentai yra 
pilnoje tvarkoje. Knygos suba
lansuotos ir pateisinamieji do
kumentai susiūti. Iždininko ir 
revizijos komisijos pranešimai 
priimami be diskusijų. Dėl 
pirmininko pranešimo buvo 
kilusios diskusijos. Kai kuriais 
klausimais susirinkimas buvo 
priešingos nuomonės. Po dis
kusijų visi nuomonių skirtu
mai išsiaiškinti ir klausimai 
išspręsti teigiama prasme.

Naujos Valdybos rinkimai. 
Valdyba yra renkama iš 11 na
rių. bet susirinkime surinkta 
vo 6 kandidatai. Iš susirinku
sių niekas nenorėjo įeiti į val
dybą. Balsavimo nebuvo, su 
pasiūlytais kandidatais susirin-

g' Laidotuvių Direktoriai

L MAŽHKAsEYANS

III. 60629

w 4|r»i

iOlENASi

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LTTHLAN1A. Cikagletės įspūdžiai oku 

(Miotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kama $1.00.

J. JatmirMS, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijoną* Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai" poete 
Rado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Kančios, VYTAUTAS THE GREAT. I 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos 
211 psL Kaina $3.06. Kietais virtebais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos ivairiomia 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
Dimpue perlaidą.

istoriniai DLK 
j kaimynų istorija

progomis Jas u 
atsiuntus čelų ai

NAUJIENAS NAUJIENOS
1739 Sooth Habited Street, Chicxo. III. MtM»>

kimaš sutikb. Susirinkimas pa
vedė valdybai, reikalui esant, 
kooptuoti savo nuožiūra tinka
mus valdybai asmenis. į val
dybą įeina: ' Jonas Indriūnas, 
Adelė Kovienė, Balys Sebasti
jonas, Antanas Stakėnas, Ana
tolijus Siutas ir Valė Vaitiekū
nienė. Revizijos komisija pa
liko ta pati: Pranas Košiuba, 
Vincas Kuliešius ir Elena Veng 
rienė. Susirinkimas pageida
vo, kad. būtų sudaryta progra
mų parengimų komisija. Ko
misijos būyo sudaromos’ir 
anksčiau^ bet jos nesiėmė jo
kio darbo .ir tam nerodė pro
gramos parengimui jokios ini
ciatyvos. Į š. m. komisiją suti
ko įeiti žinoma veikėja ponia 
Tumasdnienė ir ilgametis lie
tu viškoš operos pirmininkas 
Vytautas Radžius. į komisiją 
bus pakviesta.ir.daugiau norin- 
čių dirbti narių. Parengtas pro-Į j{olnjgjonjerĮus pranešė, kad šį 
gramas peržiūrės valdyba. Su- šeštadienį apie 20 tūkstančių 
sirinkimas buyo gyvas ir dar- gįantų rinks rhiesto gatvėse, 
bingas. Buvo iškelta daug nau- parkuose, tuščiose aikštėse ir 
dingų klausimų ir sumanymų. upjų bei kanalų pakraščiais iš-

A. Stakėnas Į barstytas bonkas, skardines ir 
visokį kitokį šlamštą, kurio ti
kisi pririnkti mažiausiai 20 to
nų. Skautams talkininkaus 
miesto ir valstijos įstaigos, šeš
tadienis yra trečioji metinė die
na, skirta “Keep America Beau
tiful” šūkiui praktiškai įgyven
dinti. Skautai, aprūpinti dide
liais plastikiniais maišais, pirmo
je eilėje stengsis apvalyti la
biausiai užterštą Washington© 
parką.

nu- 
ati- 
pa- 

me-

Automobiliu tikrinimai 
atidėti vieniems metams

. Chicagos miesto taryba 
tarė dar vieniems metams 
dėti privalomą automobilių 
tikrinimą. Tuo būdu dar
tams sulaikoma $8.5 milijonų 
taršai sumažinti programa, tu
rėjusi prasidėti nuo ateinančio 
birželio mėnesio 1 dienos. Nuo 
tos dienos penkiose stotyse tu
rėjo bilti atskirti automobiliai, 
kurių motorai ko mažiausiai pa
leidžia | orą anglies viendegio, 
angliavandeniu ir dūmų. Yra 
nustatyta, kad iutomobiliai su
daro 50 nuošimčių bro suterši
mo mieste. Pagal tą programą, 
automobiliams, klirių emisija 
atitinka miesto 1971 metl$ lapkr. 
29 dienos potvarkį. Tokiems, ku
rie teršia orą, bus duotas 30 
dienu terminas sutvarkyti sa
vo automobilius kaip miesto oro 
švaros potvarkis reikalauja.

Tą reikalavimą miesto valdy
ba atidėjo dar metams, palikda
ma automobilių savininkams 
per tą laika savo noru duoti sa
vo automobilius patikrinti. Sa
vanoriškai savo automobilį pa
tikrinę gius "stikerį’, kurs pri- Į 
klijuotas prie automobilio lango!

Mokestis nuo turto 
Chicago) pakeliamas 2%
Cook apskrities klerkas Stan

ley Kusper paruošė nejudamojo 
turto savininkams už 1973 me
tus mokesčių ratas, kurios bus 
2 nuošimčiais didesnės Už per
nai mokėtus mokesčius. Taigi, 
pernai mokėję pb $7.85 nuo $100 
vertybės, šiemet turės mokėti 
po $8.02. > Tai yra.-žymiai ma
žiau negu prieš keletą mėnesių 
buvo skelbta.

Mokesčiams sumokėti datos 
yra — pirmajam instalmentui 
liepos 1 diena, antrajam rugsė
jo 1 d.

liudys, kad tas automobilis yra 
“švarus”.

an

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAiMID

Skautai valys miestų
Chicagos gatvių ir šahitacijos

• Naujosios Zelandijos mok
slininkai tvirtina, kad vilna atei
tyje daugiausia bus natidojama- 
maistui. Jie surado būdą, kaip j 
iš vilnos gauti proteiną.

SUSIRINKIMŲ “

PRANEŠIMAI
— Chicago* Lietuviu Suvalkiečių 

Draugijos eilinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, balandžio 27 d. 8 vai. vąĄ. 
Hollywood salėje. 2417 W. 43rd St. 
Nariai malonėkite atsilankyti ir Be
tarti draugijos reikalus, kurių yra 
daug. Po susirinkimo bus vaišės.

Eugenija Strungys, nu t rast.

— Chicagos Lietuvių Modžiotoj* * 
Meškeriotojų klubas balandžio 29 d. 
3 vai. popiet Petronėlės svetainėje, 
4500 So. Talman Avė., šaukia visuoti
nį nariu susirinkimą.

Klubo Valdyba

— Amerikos Lietuvių piliečių Pa
latinio klubo pavasarinis šokiu va
karas Įvyks sekmadieni, balandžio 29 
dieną Hollywood salėje. 2417 W. 43rd 
St Bus skanių valgių ir gėrimų gra
žių dovanų ir George Joniko ofktst- 
ras. Visi yra prašomi atsilankyti ir 

Į linksmai laiką praleisti. Pradžia 4 
vai. pdpiet.

Komisija ir Valdyba

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 • 1742

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

MUDEKW1SKUS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARlAI;
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAV1- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTj.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ui. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

3424 WEST 69th STREET REpubllc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlnrinia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL — FRIDAY, APRIL 27, 1973



Lietuvių Prekybos Rūmu surengtas 55 metu Lietuvos at sūrimo minėjimas. Lietuvių Tautiniuose namuose, rūmų 
valdyba su svečiais iš kairės j dešinę: Stasys Molis, Juozas Bacevičius, Teodora Kuziene, Petras Vilkelis, Robertas 
Zapolis Eleonora Zapolienė, generalinė konsule Juzė Diužvardienė, Teodoras Blinstrubas, Feliksas Raudonis, 

Valdas Adamkus, Kazimieras Oksas ir Vincas Samoška.
Foto V. Noreikos

pieno turi duoti 20% jaugiau, 
negu pernai. Kadangi tas pla
nuojama nuo 1915 melų, tai 
kiekviena karvė turėtų tapti 
pasaulio rekordininkė, tačiau 
to nėra, nes dėl komunistinės 
šeimininkavimo sistemos trūks 
ta pašaro”.

Ar bereikia aiškinimų nor
maliai galuojantiems?

Taip parašė vienas okup. 
Lietuvoje ūkyje dirbantis.

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų įtaikia

TOOL MAKERS 
LATHE HANDS 

GRINDER HANDS 
Pleasant working conditions. 

COLUMBIA TOOL & GAGE CO. 
1921 PICKWICK AVE. 

GLENVIEW. ILL. 
Call 7Z9-4902

REIKALINGI PAGALBININKAI 
Patyrę metalo apdirbimo fabrikuose. 
Puiki proga progresuo i. Nuolatinis 

darbas. Daug priedų. 
Susikalbėti angliškai. 

650 So. 28th AVĖ.
BELLWOOD, ILLINOIS

TRUMPAI

— Sol. Vitas Qruzdis iš New 
Voro dalyvauja Šekspyro kū
rybos festivalyje New Orleano 
mieste. Jis vaidina Romeo ro
lę “Romeo ir Juliet” pastaty-

SHEET METAL AND 
WELDING 

Experience preferred.
Accurate Electronics Co. 

2GO5 So. Blue Island 
666-5600

— Emilija Pakštaitė išmo
kė Donelaičio lit. mokyklos 
mokinių chorą “Carmen” ope
ros vaikų dainas. Choras da-

LINOTYPE - COMPOSITOR 
N’W Side. 0|>en trade Plant 
needs men for Linotype and 

Composing. Night shift. 
Fringe benefits.

Call BILL KNVASF 267-8400

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALI 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žema — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKĖJIMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

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

NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI 

rn§V rūšių Draudimo agentūra]

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

PRospect 8-22336455 So. Kedzie Ave,
PIGIAI PARDUODAMAS medinis pa
jamų namas Marquette Parke. Po 6 

vai. vakaro telefonuoti 434-9583.

Dariaus-Girėno paminklas pavojuje
mutis, kun. Ig. Albavičius, Ber- 
nočiutė, kun, H. J. Vaičiūnas, 
tdv. K. Gugis ir J. Krotkus. Vė
liau šio komiteto sąstatas kiek 
pasikeitė .

Paminklo statybos fondas pir
mąją kiek didesnę sumą gavo 
iš 1933 m. spalio 8 d. surengtos 
aviacijos dienos pelno — $792. 
Tų. pat metų spalio 28 d. Čika
gos miesto gatvėse buvo praves
ta vieša rinkliava, davusi $2,826.

Paminklo projekto pagamini
mo reikalu buvo kreiptasi į lie
tuvius architektus. Geriausiu 
projektu buvo išrinktas neseniai 
baigusio mokslus arch. V. Kon
cevičiaus projektas, pagal kurį

Tik kelioms dienoms po Da
riaus ir Girėno žuvimo, transat
lantinio skridimo rėmimo komi
tetas 1933 m. liepos 26 d. susi
rinko Lietuvos konsulate ir nu
tarė Čikagoje pastatyti didvy
riams paminklą. Tam tikslui tas 
pats komitetas pasivadino Da
riaus-Girėno Paminklo Statymo 
Komitetu, kurį pradžioje suda
rė: adv. R. A. Vasalle (Vasi
liauskas), Petras Jurgėla (vė
liau parašęs knygą “Sparnuoti 
Lietuviai Darius ir Girėnas”), 
Lietuvos konsulas Antanas Kal
vaitis, p. Kalvaitienė, O. Kirie- 
nė, Gaižaičiūtė, inž. B. F. Simo
kaitis, adv. Lidikauskas, Žy
mantas, Antanas Vaivada, L. ši-1 ir nutarta paminklą statyti

NAUJIENŲ VAJAUS PROGA
Vaj'aus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para

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

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmėsi 
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
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuvių demokratines institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuviu 
dėmesio ir naramos. Reikia, kad tas dėmesvs ir parama taptų konkreti. 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas, 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoja. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

Chicagoįe. priemiesčiuose ir Kanadoje Naujienos metams — $22.00, 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — S7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — $2.0.00, pusei metų — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

(arch. Koncevičius savo įstaigą 
tebeturi ir dabar vakariniame 
Čikagos priem'iestyje). Pamin
klo medžiaga — Minnesotos vai
vorykštinis granitas. Pamink
lui statyti vieta gauta prie Mar
quette Rd. ir California gatvių 
sankryžos, Marquette parke.

1935 m. gegužės 5 d., daly
vaujant 7,000 žmonių miniai, 
Dariaus-Girėno posto nariams 
ir miesto valdžios atstovams, įvy
ko paminklo pamatų prakasimo 
iškilmės, žemę prakasė Lietu
vos konsulas A. Kalvaitis, sve
čias iš Lietuvos, buv. vid. reik, 
min. R. Skipitis, ir Čikagos me
ro įgaliotinis teis. Harrington.

Tų pat metų liepos 7 d., taip 
pat tūkstantinėms minioms da
lyvaujant, buvo pašventintas pa- 
minglo kertinis akmuo. Religi
nės apeigas atliko didysis skri
dimo rėmėjas kun. H. J. Vai
čiūnas. Kertinio akmens įdėji
mo ceremoniją atliko kons. A. 
Kalvaitis. Kertiniame akmeny
je yra įdėtas paminklui aukoju
sių sąrašas.

1935 m. liepos 18 d. dalyvau
jant milžiniškai miniai (sako
ma, apie 60 tūkst.) ir lietuviš
koms organizacijoms, įvyko pa
minklo atidarymo iškilmės. Ta 
proga buvo išleistas gražus 96 
psl. leidinėlis.

ros “Carmen” pastatymuose.

— P. Berneckas Toronto lie
tuvių sporto aktyvo susirinki
me išrinktas Sportininkų išvy
kai į Europą remti komiteto 
pirmininku, inž. E. Čiuplins- 
kas ir O. Kušneraitis — vice- 
pirm., H. Chevarkas — ižd., 
V. Bireta, S. Krasauskąs ir V. 
Simokaitis — nariais, 
tetą numatyta kviesti 
mo atstovai iš Aušros 
klubų.

— Gegužės 3 d? 11

Į komi- 
4 jauni- 
ir Vyčio

PUNCH PRESS OPERATORS 
Day and night shift. Steady work. 
Overtime. Blankers and secondary 
work. Operate auto presses. Many 
company benefits including retire

ment, vacation, etc. 
342-1100 — C. BARTZ 

KRASBERG CORP. 
2501 WEST HOMER

HELP WANTED — FBMALE 
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

MŪRINIS 3 BUTAI
— 2 po 6 ir vienas 4 kambarių. Cen- 
tralinis šildymas.
2 auto garažas.
dernūs įrengimai.

ton Parko vietoje.
$36,500.

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

Tel. 436-7878

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE30 pėdu sklypas., 
Dideli butai. Mo- Į 4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

Geriausioj Brigh- TEL. — 254-5554

PAVASARIS ATEINA
7 KAMBARIŲ GRAŽUS švarus na

mas. 5 kmb. apačioj ir 2 viršuj, 2 vo
nios, įrengtas sausas beismontas, nau- 

crfttam pardavtmttt jas Sazu šildymas, aliuminijaus lan-GREITAM PARDAVIMU gai garažas Greit gaihna užimti, arti
Puošnus 2 butų namas su apstatytų «iq mn
baldais butu angliškame beismante. ' ... , . , .
Viskas atnaujinta ir labai gerame sto- 8 KAMBARIU architekto moderni 
vyje, geroje Marquette Parko apylin- mūro rezidencija 60 lotas, hfuro ga-

8 KAMBARIU architekto moderni

NAUJIENOS 
1739 So. HALSTED ST. 

CHICAGO. IL 60608

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

PAVARDĖ

□
□

□
□

IR VARDAS

ADRESAS

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

Parašas

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

trankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Reikia pažymėti, kad šis Da
riaus-Girėnui paminklas yra 
vienas iš gražiausių paminklų 
Čikagoje. Jis buvo pastatytas 
ekonominės krizės laikais. Ir vi
sa tai taip greit — vos dviejų 
metų laikotarpyje — buvo įvyk
dyta tik dėka didelio lietuvių 
pasiryžimo, pasiaukojimo ir vie
ningo sutartino darbo.

Deja, šiandien šis paminklas 
yra reikalingas skubaus ir nea
tidėliotino remonto. Tarp gra
nito plokščių yra atsiradę dide
li plyšiai, per kuriuos skerbiasi 
lietaus vanduo ir sušalęs vi
duje į ledą, atlieka savo ardomą
jį darbą.

Besiartinant 40-sioms Dariaus 
-Girėno skridimo metinėms, lie
tuvių organizacijos turėtų kreip
tis į Čikagos parkų distriktą ir 
prašyti kuo skubiausiai pamink
lą atremontuoti. Jei tam nebūtų 
lėšų, lietuviai patys turėtų su
daryti komitetą ir sukelti rei
kiamas lėšas.

vai. ryto 
WGN — TV — 9 duos reporta
žą apie Sears dangoraižį ir jo 
užbaigimo iškilmes. Sears dan 
goraižis bus aukščiausias visa
me pasaulyje. Jis yra 1,454 pė
dų aukščio nuo žemės pavir
šiaus, turi 110 aukštų ir 2,232 
pakopų lipant laiptais. Jo 
griaučiams sunaudota 76,000 
tonų plieno, bendras grindų 
plotas yra 4% milijonų kvad
ratinių pėdų. Jį pastatė Sears, 
Roebuck & Co. prie Wacker ir 
Jackson gatvių. Ta vieta yra 
pavadinta Sears Plaza.

— Albinas Rudinskas, Roche-s 
ter, Mich.. grįžo iš žiemos atos
togų Floridoje.

— Mokytojų ir Jaunimo Stu
dijų savaitė įvyks rugpiūčio 12 
— 19 d. Dainavos stovykloje, j

— Dr. Jurgis Viltrakis, St. 
Carles, Ill. išrinktas Amerikos 
ir Kanados vidaus ligų chirur- work” with figures “small'congenial

lis Inin office in new building.Ictip , _. . T J z-

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

SECRETARY - RECEPTIONIST 
Interesting position. Good typing skill 
and ohone 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

RECEPTIONIST — TYPIST
FOR ADVERTISING AGENCY.

We need an excellent typist with 
good phone voice. Excellent 

and benefits offered.
Call Mrs. BRIGGS

648-1199

salary

GAL FRIDAY 
To do light tvping and who likes to

‘ “ JI

gų d-jos pirmininku. Jis taip office in new building Convenient 
' _ . to Lake Street L and C & W down

pat yra Kane apskr. gydytojų town station. Free hospitalization 
draugijos pirmininkas. life insurance. Liberal vacation

— Josephine Mikužiūtė buvo
parvažiavusi šventėms į Chi- 
cagą. pasimatė su keliais arti
mesniais bendradarbiais ir' vėl 
išskrido į New Yorką.

— New Yorke mirė ir buvo
palaidotas Pranas Spūdis, o 
ne Vladas, kaip neteisingai 
vienoje vietoje po fotografija 
buvo pažymėta.

Free 
and life insurance 

nolicv. 
641-0884

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

ends or 448-3536 anytime.

DEPENDABLE WOMAN 
WANTED

Four d»vg per week, steadv. Near 
North Chicago. One school age child. 
General housework. T>eht cooking. 

Good wagos For right person.
Some English necessary.

664-0665

♦ Čikagos Lietuvių Jūrų Skau- 
tija maloniai kviečia mūsų vi
suomenę dalyvauti

JŪROS DUGNO PUOTOJE, 
kuri įvyks 1973 m. balandžio 
mėn. 28 d. 7:30 vai. vak. B. 
Pakšto salėje, jūreiviškai iš
puoštoje. Veiks gausus bufetas, SALES EXECUTIVE
' J ... We need executive management per

H BL P WANT CO — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku *r Darbininkių

kėje. Geros pajamos. 
S37 000 

Tel. 758-9287’arba 758-9304

BUY FROM OWNER 
AND SAVE 

The building Mill pay itself 
in 10 years.

For information call 
434-8469

MISCELLANEOUS 
(vairūs Dalykai

off

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 
neišnuomota bet kuriam šeštadieniui. 

Kaina 60 dol.
Reikia įnešti 20 dol. rankpinigių. 

Tel. 839-9584

ražas. Gage Parke. $33,500.
2 BUTŲ PUIKUS MŪRAS. Arti 

mūsų ofiso. Gazu šildymas. Daug 
priedų. $30,000.

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

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

PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš 
quette Parką, statytas mūro luksus 

I pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 
I karpetai. naujas garažas. Daug prie
dų — $31.500

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

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

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

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

Arti

Mar-

WANTED TO RFN?
Ieško butų

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

DIRBANTI MOTERIS ieško nuomoti 
2 ar 3 kambariu butą. Skambinti po 

€ vai. vak. Tel. 737-9723.

NERŪKANTIS IR NEGIRTUOKLIS 
PENSININKAS

ieško nuomoti kambarį su virtuvės 
privilegiia arba 2 ar 3 kambarius su 
baldais Marquette. Gage arba Brigh
ton Parko apylinkėje. Prašoma 

rašyti:
% NAUJIENOS Box Nr. 186. ‘

1739 So. HALSTED ST..
CHICAGO. ILL. 60608

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

PERSONAL 
Asmenų Ieško

LIETUVOJE GIMUSI MOTERIS 
ieško kompanijai moters gyven
ti gražiame, moderniame bute. 
Atskiras kambarys, maistas ir 

užmokestis. Idealu išėjusiai 
pensijon. Tel. 664-2974

DEL AUKŠTOS KOKYBES 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

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
3208V2 W. 95th St.

GA 4-8654

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SL, Chicago, Rl. 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas (vairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Palaukus dar metus-kitus, jau 
gali būti per vėlu ką begelbėti, 
ir šį lietuviams taip brangų isto
rinį paminklą gali ištikti nere
montuojamų, neprižiūrimų pa
statų likimas (nugriovimas).

E. Jasiūnas

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicapo, III. 60629. _ Tol. WA 5-2737 
3333 So. Hoisted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 2544320 

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

V. VALANTINAS

Karvė kasmet turi duoti 
20% daugiau pieno... 
Pamirštantiems, koks yra ne

įtikėtinai siaubingas režimas 
rusų pavergtoje Lietuvoje, pa- 
siskaitykime iš tenai gauto 
laiško:

“Pas mus gyvenime viskas 
eina po planu. Planuojama ne 
tik pramonės gamyba, bet ir 
žemės ūkis. Pav., karvė kasmet

dovanos, o musų jaunimas at- sonel to fill top position in our corpo- 
liks gražią programą.

Groja nuotaikingas B. Pakšto 
orkestras ir įėjimo auka tik 
3.00 dol. Dėl rezervacijų skam-( 
binti CL 1-2665. Taip pat ribo
tas skaičius bilietų bus parduo
damas prie įėjimo.

LJS Vadovvbė
(Pr).

ration. Industrial Chemicals. Excel
lent income: $11,500 — $24.000, po

tentials — bonus comm. 
Mr. FUNK — 887-0.340 
10:00 A M. — 3:00 P.M.

TERRA .
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST, CHICAGO

Telef. 434-4660
V. —1 ■ »

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

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

TEL. — 776-5881
Anicetas Garbačiauskas, sav.

NAUJIENOS, CHICAM », IU.— FRIDAY, APRIL 27, 1972

BOOKBINDERS — LIBRARY 
MEN, EXPERIENCED 

Women. Smythe Sewing Machine — 
automatic.

A & H BINDERY 
117 W. HARRISON 

922-8007
♦ Jurgio Gliaudos romanas 

“SUNKIAUSIU KELIU” patrau
kliai vaizduoja Lietuvos nepri
klausomybės pradžios politinio 
sūkurio vyriausiąjį herojų . My
kolą Sleževičių. Gaunamas vi
sose knygų parduotuvėse. Kai
na 5 dol. įžeidėjo adresas: J. 
Urbelis. 1649 No. Broadway, 
Melrose Park, Bl. 60160. (Pr).

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

A. & L. INSURANCE * REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-S775 
(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kražtus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, IIL 60632. TeL YA 7-5980 

f ■ ..........................

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMU BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

TEL. GR 64421
6200 So. WESTERN AVE

M. A. Š I M K U S 
Real Įstate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maptowood. TeL 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareišilmai ir 

kitokį blankai. ----------------•

A TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGSNYB8S 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: Rlpublic 7-1941

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"




