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J. CONNALLY PERĖJO PAS RESPUBLIKONUS
GEGUŽĖS 1-MOS ŠVENTĖ PASAULYJE

MASKVA. — Sovietų komunistų partijos sekretorius Brež
nevas pasakė gegužės 1 d. proga kalbą nuo Lenino mauzoliejaus. 
Kalboje jis pabrėžė įtempimų sumažėjimą ir geresnius santykius 
su Amerika, Vokietija, Prancūzija ir Japonija. Sovietų Sąjunga 
siūlanti Europos valstybėms nugalėti kruviną praeitį, ne dėl to, 
kad ji būtų užmiršta, bet tam, kad ji niekada daugiau nepasi
kartotų. Amerikos karas Vietname pasibaigęs. Vietnamo patrio
tai laimėję laisvės ir nepriklausomybės siekimus. Sovietai dabar 
prisidės kuriant nąujus Amerikos-Sovietų Sąjungos santykius, 
pagrįstus abipuse pagarba ir abipuse nauda, pasakė Brežnevas.

Gegužės 1-mos parade daly
vavo tik civiliai, jau penkti me
tai nebuvo karinių jėgų. Daly
vavo sportininkai, gimnastai, 
vaikai ir darbininkai. Vakare 
Maskvos gatvėse buvo pilna 
žmonių, besidžiaugiančių pava
sario oru.

Kinijoje gegužės 1-ma irgi bu
vo be kariuomenės paradų. Ant
rą kartą iš eilės Mao Tse Tungas 
viešai nepasirodė šventėje. Par
kuose vyko koncertai, vaidini
mai ir gimnastų pasirodymai. 
Čilės prezidento sesuo Laura Al
lende vaikščiojo po parką su 
premjera Chou En Lajum, o jo 
žmona vaikštinėjo su amerikie
te aktore Shirley Maclaine ir ki
tomis jos grupės moterimis.

Čilėje Allende savo kalboje 
pabrėžė reikalą ginti revoliuciją 
nuo fašistų jėgų. Jis ragino dar
bininkus daugiau dirbti, daugiau 
pagaminti ir ginti liaudies vy
riausybę.

Havanoje įvykęs paradas su
trankė 133,000 darbininkų ir 
moksleivių. Domininkonų res
publikoje 7 buvo sužeisti ir 100 
suimtų, kai policija bandė iš
ardyti nelegalų gegužės 1-mos

IS VISO PASAULIO

■Paryžiuje didelis darbininkų 
unijų paradas sutraukė daug sve
timšalių darbininkų, kuriuos 
įtemptai į savo partiją vilioja 
komunistai. Parado šūkiai at
spindėjo tą naują susirūpinimą 
trimis milijonais užsieniečių, ku
rie dirba Prancūzijoje juodžiau
sius darbus. Britanijos darbi
ninkai šventę paminėjo geležin
keliečių, uostų darbininkų, ang
liakasių streiku, nors apie 10 
milijonų darbininkų dirbo.

Tik Rytų Vokietijos parade 
dominavo kariniai daliniai, žy
giavę pro partijos vadų tribū
ną. šūkiai pabrėžę {"budrumą 
prieš imperialistų agresijos pla
nus”.

WASHINGTONAS. — Armi
jos sekretorius Robert Froehlke 
pasitraukė iš pareigų, kuriose 
jis buvo nuo 1969 m.

CHESTER, UI. — Menard ka
lėjime policija turėjo panaudoti 
dujas išvaryti kaliniams iš jų 
užimtų kalėjimo sandėlių. Kali
niai buvo priversti paleisti įkai
tu paimtą prižiūrėtoją.

MIAMI. — Vidurinės mokyk
los gimnastikos mokytojas bu
vo nubaustas 5 metais kalėjimo 
už narkotikų pardavinėjimą mo
kykloje. Jis iš mokinių net bu
vo sudaręs grupę narkotikų pla
tintojų.

PEORIA, Ill. — Trys bandi
tai, bėgdami nuo policijos, įsi
brovė į katalikų mokyklą ir gra
sindami nušauti mokinį, reikala
vo laisvo praėjimo pro policijos 
apsupimą. Vienas banditas bu
vo nušautas, vaikai nenukentė
jo, kiti du — pasidavė.

PHNOM PENH AS. — Kam
bodžos automobilistai pradėjo 
gauti dideses gazolino normas, 
nes pavyko pristatyti laivais dau
giau gazolino į Kambodijos sos
tinę.

ST. LOUIS. — Mississippi 
upės vanduo šiaurėje buvo pra
dėjęs nuslūgti, tačiau naujos au
dros vėl sukėlė pavojų. Atsirado 
nauja grėsmė ir Fox upės pa
kraščių gyventojams.

BRIUSELIS. — Europos vals
tybės, eilę metų bandžiusios ben
dromis jėgomis pasigaminti ra
ketą, kuri galėtų į erdves iškel
ti satelitus, nutarė baigti šį pro
jektą. Ateityje Prancūzija ir 
Vokietija bandys kitos raketos 
projektą. Senoji programa kai
navo 700 mil. dol. per 6 metus, 
bet raketos nepastatė.

BUFFALO. — Amerikoje su
gauta keturių asmenų grupė; ku
ri "parūpindavo darbus ir vizas” 
norintiems į Ameriką atvykti už
sieniečiams, daugiausia iš Ko
rėjos. Sakoma, kad ši gauja, 
kurioje buvo ir teisininkas Sus- 
lowich, uždirbo iš užsieniečių 
apie 5 mil. dol. Tūkstapčiai sve
timšalių sumokėjo grupei už 
“tarpininkavimą” nuo 200 iki 
1,000 dol.

LIUKSEMBURGAS. — Eu
ropos Rinkos valstybės po karš
tų ginčų susitarė dėl naujų že
mės ūkio produktų kainų. Kom
promisiniame sprendime Vokie
tija galės palikti sienos muitus 
javams, saugant savo ūkininkų 
interesus. Britanija laimėjo že
mesnes sviesto kainas, o Prancū
zija gaus didesnes kainas už pie
ną. Kitos valstybės turėjo prisi
derinti prie didžiųjų valstybių 
interesų. r

UTRECHTAS. — Tūkstančiai 
olandų aplankė Soestdijk kara
liaus rūmus palinkėti karalie
nei Julianai viso geriausio jos 
64 metų sukakties progą.

WASHINGTONAS. — Ame
rikos ambasadorius Turkijoje' 
William Handley paskirtas vy
resniu valstybės sekretoriaus 
Rogers patarėju.

PITTSBURGHAS. — -Plieno 
darbininkų unija pasmerkė 
tymsterius dėl jų darbų Kalifor
nijos soduose ir daržuose, kur 
tymsteriai išstūmė žemės ūkio 
darbininkų unija, pasirašydami 
plantacijų savininkams palankų 
kontraktą.

Dideli kiekiai sovietams pa r duot v į avy taip apkrovė 
ko uždengtu vagonu ir javus tenka gabenti atviruose 

uždangalais.

xmeriKos geieziniceiiy sistemą, kad pritrū- 
vagonuose, juos uždangstant plastikiniais

SPĖJAMA, KAD CONNALLY GAUS 
SVARBIĄ VIETĄ VYRIAUSYBĖJE
HOUSTONAS. —■ Buvęs Texas gubernatorius, ilgametis de

mokratas, John Connally vakar paskelbė spaudai, kad jis pereina 
iš demokratų partijos į respublikonų. Jis’ norįs padėti preziden
tui ir visiems amerikiečiams. Atsirado spėliojimų, kad Connally 
bus pakviestas į vyriausybę svarbiems uždaviniams. Galimas daik
tas, kad jis gali kandidatuoti 1976 m. į prezidento vietą. Vakar 
prezidentas Nixonas ilgai tarėsi su viceprezidentu Agnew ir su 
kainų ir algų kontrolės komisija, 
pareiškimtj dėl kylančių kainų.

Žydai kritikuoja

Fulbrightas'viešai pasakė, kad 
Amerikos žydai kontroliuoja 
Amerikos senatą, prieš j j pasi
sakė Izraelio vyriausybės nariai, 
o dabar kampanija pradėjo Ame
rikos žydai. NYT laiškų sky
riuje G. Franklin primena sen. 
Fulbrightui, kad jis balsavo prieš 
negrų civilinių teisių įstatymą.

Autorius primena Fulbrightui, 
kad 1957 m. Amerika privertė 
Izraelį atitraukti kariuomenę iš 
Egipto teritorijos ir pažadėjo 
Amerikos paramą Izraeliui, jei 
jam arabai grasintu. Kada Egip
tas užblokavo Akabos įlanką 
1967 m., Amerika nieko neda
rė, nors Egipto žygis buvo tarp
tautinių įstatymų laužymas ir 
tiesioginė agresija prieš Izrae
lį. Per tą dešimtmetį nei Ameri
kos senatas nei vykdomoji val
džia ne ttik netarnavo Izraeliui, 
bet jo nei nerėmė, sakoma laiške.

Tik paskutiniu laiku, pripa
žįsta laiškas, Izraelis gavo pri
vilegiją pirkti palankiomis sąly
gomis Amerikos ginklus. Tačiau 
tas pačias privilegijas gavo ir 
Kinija, Pakistanas ar Ispanija. 
Amerikos dovanoti ginklai Tai- 
vanui padaro Izraeliui parduo
damus kiekius visai mažyčiais, 
sakoma Franklino laiške, kuris 
baigiamas išvada, kad sen. Ful- 
brightas nemėgsta negrų ir žy
dų. šitą pripažinę, galime pra
dėti svarstyti klausimus, sako 
Franklin.

OMAHA. — Nebraskos polici
ja nusamdė buvusį bankų plėši
ką padėti gaudyti nusikaltėlius. 
Prokuratūrai reikalinga buvu
sio plėšiko ekspertizė.

BELGRADAS. — Jugoslavi
jos prezidentas Tito pasiuntė 
prezidentui Nixonui užuojautos 
telegramą dėl potvynių padary
tų nuostolių.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS Valdžia ragina

Senatorius Edmund Muskie senate I 
ve|a ui peįamy mokančiu reformai ir 

priei aplinka* tarkime.

♦ Meksikoje gegužės 1-mos 
' demonstracijose žuvo du stu- 
| deniai ir 20 buvo sužeisti.

♦ Missouri smarkus vėjai iš- 
vartė kilnojamus namus, kur žu
vo du asmenys ir 19 — sužeista.

+ Vakar Libane, netoli Bei
ruto Įvyko ginkluotas susikirti
mas tarp Libano kariuomenės ir 
ginkluotų palestiniečių, žuvę 8 
kareiviai, o 35 buvo sužeisti, nu
kentėjo. 7 civiliai. Susišaudymo 
priežastis dar nebuvo žinoma.

+ šiaurės Airijoj bombos su
žalojo dvi katalikų bažnyčias ir 
mokyklą. Vienas vyras rastas 
nušautas.

+ V. Vokietijos pareigūnai 
buvo supažindinti valstybės de
partamente su Amerikos-Sovie
tų Sąjungos derybomis dėl gin
klų apribojimo. Amerika pasa
kiusi, kad ji nesiderės dėl Euro
poje laikomų karo lėktuvų skai
čiaus sumažinimo. Prezidento 
Nixono ir kanclerio Brandto pa
sitarimai vykę susipratimo ir 
nuoširdumo dvasioje.

+ Pietų Vietnamas atidėjo 
politinių kalinių grupės paleidi
mą, nes komunistai nepapasira- 
šė dokumento, garantuojančio 
tarptautinei komisijai saugumą 
vykstant į kalinių paleidimo vie
tą, komunistų valdomoje pusė
je.

+ Citgo gazolino įmonė pa
skelbė. kad ji pakelia gazolino 
kainas 1 centu galonui.

< Baltųjų Rūmų spaudos se
kretorius Ziegleris viešai atsi
prašė Washington Post kores
pondentų dėl savo pareiškimo 
spalio mėn., kada jis pasmerkė 
to laikraščio bandymus atgai
vinti Watergate bylą, pavadin
damas tuos bandymus “nešvario 
žurnalizmu”.

<0 Washingtone kalbama, kad 
prezidentas Nixonas labai supy
kęs ant sen. Percy, už jo bandy
mą pravesti rezoliuciją, kad se
natas reikalautų Watergate by
lai tyrinėti nepriklausomo nuo 
vyriausybės prokuroro. Rezo
liucija buvo priimta, kai senate 
tebuvo penki senatoriai. Prezi
dentas pasakęs, kad sen. Percy 
tikslas yra 1976 m. prezidento 
rinkimai, tačiau, kol "aš turėsiu j 
teisę ką nors dėl to pasakyti, jm ' KaUfornijoa tei*ininka« Donald 
to tikslo nepasieks”, 
prezidentas Nixonas.

Laukiama svarbių prezidento

John Connally

Derybos su Hanojum 
buvo nutrauktos

PARYŽIUS. — Valstybės pa- 
sekretorius William Sullivan 12 
valandų praleido su š. Vietnamo 
užsienio reikalų viceministeriu 
Paryžiuje, tačiau derybos už
baigti karo paliaubų laužymą ne
pavyko ir abu sugrįžo namo. 
Amerikos delegacija diplomati
niais žodžiais pagrasino Hano
jui, kad karo veiksmai gali bū
ti vėl pradėti, jei komunistai ne
siliaus laužę paliaubų. Pasirin
kimas yra Hanojaus, pareiškė 
Sullivan.

Šiaurės Vietnamo atstovas 
Thach kaltino Ameriką paliau
bų laužymu, minų gaudymo su
stabdymu ir žvalgybos lėktuvų 
virš š. Vietnamo siuntimu. 
Thach pridėjo, kad šiuo metu at-

Watergate byloje paaiškėjo 
dar vienas nemalonus įvykis. Ka
da buvo pavogti Pentagono do
kumentai ir paskelbti spaudoje, 
prezidentas įsakęs Erlichmanui 
ištirti atskirai nuo FBI, kaip tie 
dokumentai atsirado spaudoje. 
Erlichmanas pakvietęs Gordon 
Liddy if HawawLUunt, abu nu
teistus vėliau Watergate byloje, 
ištirti reikalą.' Tiedu atsekė Da
niel Ellsberg ryšį su dokumentų 
dingimu ir įsilaužė į Ellsbergo, 
kurio teismas dėl dokumentų pa
vogimo dar nesibaigė, psichiatro 
kabinetą, kur nufotografavo 
Ellsbergo ligos užrašus. Liddy 
ir Hunt sužinoję slapčiausius 
Ellsbergo charakterio faktus, jo 
“psichiatrinį profilį”. Erlichma
nas vėliau išbaręs abu uoliuosius 
pareigūnus už tokią darbo tak
tiką — už įsilaužimą į gydyto
jo kabinetą.

Washingtone kalbama, kad fe
deralinė grand jury pakvietė į 
apklausinėj imą abu buvusius 
Baltųjų Rūmų aukštus valdinin
kus Haldemaną ir Erlichmaną. 
Pakviesta ir John Mitchell žmo
na Martha.

Watergate byla sekama ir už
sieniuose. Panašus skandalas 
neseniai buvo Italijoje, kur bu
vo suimta apie 30 telefono ben
drovės tarnautojų ir privačių 
detektyvų. Kas ir kodėl juos pa
samdė slaptai klausytis telefo
ninių pasikalbėjimų, liko neiš
aiškinta. Todėl Amerikos kriti
kai Italijoje nurodo, kad Ame
rikos demokratinė sistema yra 
gyva ir veiksminga, kad spauda 
ir įstaigos gali išaiškinti net ir 
labai įtakingus valdžios žmones 
ir juos nubausti už prasižengi
mus. Net ir italų komunistų 

! spauda nurodo tą skirtumą tarp 
j Italijos ir Amerikos, kur niekas 
negali pabėgti nuo teisingumo 
rankos.

Komunistų spauda šaltai rea- 
ši byla tuo svarbi, kad kalti-I guoja į Amerikos Watergate 

narnoj i yra pirma Amerikos pi-' skandalą, nes komunistinėse ša- 
lietė, gyvenanti Amerikoje, ku- lyse mikrofonų ir slaptų klau- 
rios karo meto nusikaltimai pri- symo aparatų naudojimas yra 
vedė prie jos išdavimo kitai vai- kasdieninė priemonė, nesuke- 
stybei. Prokuroras Robert Morse i Hanti didelio susijaudinimo. Bri- 
pareiškė, kad Amerikoje yra dar, tanijoje primenama, ką Chur- 
apie 50 žmonių, kurie gali at- chilis pasakė apie demokratiją: 
sidurti panašioje situacijoje, “Ji yra blogiausia sistema, iš- 
kaip Hermine Ryan. Iš jos bu- Į skyrus visas kitas”, 
vo atimta pilietybė,' nes ji, jos —--------
prašydama, nuslėpė savo karo į I>AS VEGAS. — Nevados 
meto veiklą ir bausmes, gautas i universitete policija suėmė 22 
Austrijos teisme. Pilietybė jai studentus už narkotikų naudo- 
buvo duota 1963 m.

WASHINGTONAS. — Vidaus mosfera esanti nepalanki Kis- 
reikalų sekretorius Rogers Mor- ,smgerio ir Le Due Tho susitiki- 
ton, kalbėdamas senato komite- mui- Amerika turi vėl pradėti 

gaudyti minas Vietnamo uostuo
se, turi atnaujinti pasitarimus 
dėl paramos šiaurės Vietnam ui 
ir turi užbaigti žvalgybos skrai
dymus virš š. Vietnamo.

Kartu su Thach į Hanojų iš
vyko ir š. Vietnamo finansų mi- 

Jis rekomendavo atostogoms misteris Dang Viet Chau, kas 
pasirinkti artimesnes vietoves, • r°d°» kad pasitarimai dėl Ame- 
ragino daugiau naudoti dvira-' rikos paramos Hanojui greit 
čius ir daugiau vaikščioti. Apie nebus atnaujinti.
70% viso Amerikos sunaudoja
mo gazolino, sunaudojama au
tomobilių. Jei visi tik vienu ar 
dviem nuošimčiais sumažintų 
gazolino sunaudojimą, tai ener
gijos krizės būtų išvengta. Ki
taip vyriausybei teks imtis daug 
rimtesnių priemonių. į

Ilgesnėms kelionėms Morton 
siūlė naudoti traukinius, auto
busus ar lėktuvus. Miestuose 
siūlė važinėti autobusais ir ma
žiau naudoti didelius automo
bilius, jei tai pačiai šeimai yra 
prieinami mažesni.

, Amoeo žibalo bendrovė 1»- k'ū"ri'os"turi"žšti"d7j
skelbė, kad ji pradėjo savo 31.- 
000 gazolino stočių tiekti ribo
tą skaičių galonų. Reklamose 
bus raginama taupyti gazoliną.

WASHINGTONAS.

te, ragino amerikiečius pradėti 
taupyti gazoliną ir savanoriškai 
sumažinti važinėjimą automobi
liais. Jei daugumas amerikiečių 
rimtai pažiūrėtų į gazolino tau
pymą, energijos krizės būtų ga
lima išvengti, pasakė Morton.

Nusprendė išduoti 
karo nusikaltėlę

NEW YORKAS. — Vokiečių 
kilmės moteris Hermine Braun- 
steiner-Ryan New Yorko teismo 
buvo nutarta išduoti V. Vokieti
jai, kuri ją teis už karo meto 
nusikaltimus. Teisme buvo įro
dyta, kad ji nacių laikais buvo 
prižiūrėtoja Ravensbruecko kon
centracijos stovykloje, kur ji 
kankino kalinius, parinkdavo

- > Ju
kamerose, pati įsakė pakarti 
jauną Lenkijos žydaitę, o vieną 
kalinę tiek primušė, kad ta kitą 
dieną mirė.

Teisėjas Jacob Mishler pabrė
žė, kad nusikaltimai, kuriuos 
kaltinamoji padarė Maidaneko 
stovykloje, Lenkijoje, šiame j 
teisme nebuvo svarstomi, nes i 
už juos kaltinamoji jau buvo i 
atlikusi bausmę Austrijoje.

pasakęs irgi buvf* Watergate
faiginėjime by‘oį< Dar n*re aliku, 

Itekį vaidmenį jie vaidine. jimą.
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Am. Liet Dailini
Gegužės 26 d., šeštadienį, 7 

vai. vakaro Tautiniuose Namuo
se, 6422 So. Kedzie Avė., jung
tinę Amerikos Lietuvių Daili
ninkų sąjungos dailės pa
rodą rengia Chicagos meni
ninkų grupė. Pravartu pastebė
ti, kad Am. Liet. Dailininkų Są
junga šiais metais buvo atgai
vinta ir josios darbo gairės pra
plėstos. Sąjungai priklauso ne
mažas skaičius įvairios meno 
specialybės' dailininkų-tapytojų, 
skulptorių, grafikų ir kt., ne tik 
Chicagoje, bet ir kituose mies-

ikų S-gos paroda
tuose.

Sąjunga yra užsibrėžusi šią 
vasarą rengti medžiagą Almana
chui, rengti simpoziumus meno 
klausimais, gyvai domėtis meno 
kultūra bei informuoti visuome
nę meno filosofijos klausimais.

Naująją Am. Liet. Dailinin
kų Sąjungos valdybą sudaro šie 
nariai dailininkai: VI. Vaitiekū
nas, pirm., Aldona Labokienė, 
raštininkė, Magdalena Birutė 
Stankūnienė, kasininkė, Mikas 
Šileikis spaudos atstovas, meno 
kritikas.

istoriją monumentaliose tapy
tose. Kas Meksikai yra minė
ti menininkai titanai, mums yra 
Thomas Benton iš Kansas valst. 
Bet kur kiti? Publikai skirtas 
menas yra viešas, bet ne me
nininko studijoj. Funkcionalu
sis menas — statyba ir įvairi 
kasdieninio gyvenimo apyvo-ka 
— užstelbia vaizdinį meną todėl, 
kad jis didžiąja dalimi yra smul
kus ir privatus.

Dėl kai kurių teigimų publi
koje kilo nepatenkintų balsų. 
Moderatorius Cole leido norin
tiems pasisakyti, bet anglas Ke
nedy savo humoru tinkamai at
sakė klausimus.

ti į kitus miestus. Australų pa
roda pirmą kartą buvo sureng
ta Paryžiuje, iš ten atkelta į 
New Yorką, o iš ten į Detroitą. 
Iš Detroito atėjo į Chicagą.

Tuo reikalu p. Avikas lankėsi 
Čiurlionio galerijoje, pasitarė su 
jos direktoriais dėl parodos eks
ponatų iškėlimo į kitus miestus. 
Nebuvo konkrečiai nutarta, tik 
aptarta galimybės ir numatyti 
planai ateičiai. Dail. Avikas ta 
proga aplankė Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejų, p. J. Kasa- 
kaitis svečią nufotografavo su jį 
lydinčiu Miku šileikiu.

Avikas pasidžiaugė, kad lietu
viai turi tiek kultūrinių židinių 
ir inteligentų. Jam buvo pla
čiau paaiškinta, kad lietuviai 
Chicagoje turi savo operą ir pla
čiai reiškiasi visuomeninėje bei 
kultūrinėje veikloje. Kadangi

svečias Chicagoje buvo tik tris 
Hipnas, tai neteko jam daugiau 
susipažinti su lietuviais. Edgar 
E. Avik yra estas, daug rašęs 
apie Čiurlionį, kaip vieną iš di
džiausių lietuvių genijų. Jis pro
fesoriauja. Savo kelionėje yra 
užangažuotas paskaitomis. Pir
moji paskaita įvyko Los Ange
les, Kalif. Praeitą sekmadienį — 
Chicagoje, pirmadienį Milwau
kee. Iš ten skris į Kanadą, o iš 
Kanados — į Europą.

TRYS ŽMONIŲ RŪŠYS
Vokiečių filosofas Kari Jas

per sako: “Mano gyvenime trys 
žmonių kategorijos buvo man 
labai naudingos. Tai tie, kurie 
mane mėgo, tie kurie mane ne
apkentė ir tie kuriems buvau 
abojus. Pirmieji išmokė mane 
gėrio, antrieji atsargumo, o šie 
paskutinieji egoizmo.

save, o jo akyse lieka išraižytos 
tėvynės vasaros, žiemos, rude
nys ir pavasariai. Lietuvių liau
dies menas, skausmingas tėviš
kės ilgesys, nepamirštamoji Ven
tos pakrančių gamta ima vis 
labiau ryškėti Prano kūriniuose. 
Palaipsniui per tapybą ir akva
relę Pranas prieina prie grafi
kos, kuri paskutiniuoju metu su- 
šviti spalvinga poezija ir skam
ba lietuvių liaudies melodijom.

Paryžiuje Pranas sėmėsi ži
nių. mokėsi technikos, bendra- 
vo su žymiausiais menininkais. 
Rodės, tokioj aplinkoj galima 
greitai nutautėti, tapti populia
riu Paryžiaus salonų puošeiva, 
ir pataikauti turtingųjų sko-

Po dešimties metų vėl turėsi
me retą progą išvysti Praną 
Chicagoje. Ne, ne patį Praną, bet 
I rano Gailiaus, žemaičio nuo 
Ventos pakrantės, naująją gra- 
f ką, kuri atkeliauja pas mus' 
iš meno sostinės — Paryžiaus.

Pranas 'Gailius, gimęs 1928 
m., Mažeikiuose, išeivijoje at
sidūrė lo-kos metų berniokas, 
bėgdamas nuo apkasų kasimo, į 
kuriuos anuomet vokiečiai varė 
lietuvių jaunimą. Praėjęs visas, 
daugeliui mūsų taip gerai žino
mas tremtinio klajones, Pranas 
atsiduria Strasbourge, gauna 
Balfo stipendiją ir mokosi mies
to architekto studijoje. Archi
tektūra Prano nepatenkina, jis
stoja į meno mokyklą, kurioje, i niui... Y’pač kai ta kišenė visad 
kaip jis pats sako, jį pasitiko lyg prakiurus, o viduj “grobs 
Karalienė Dailė.

Septyniolikmečiui jaunuliui 
. tolimesnis gyvenimo kėlias bu

vo aiškus. Pranas sako: “Pate
kęs meno mokyklon, tuoj supra
tau, kad būdamas dailininku, ga
lėsiu išreikšti ir. Ventą, ir javų 
lankstančias galvas, ir miško var
gonus, ir tą jūrą baltą, ir tuos 
kreivius kryžius... ir mane ga
lės suprasti visi: ir graikas, ir 
ispanas, ir amerikonas”. Pranas 
meta architekto studiją, atside- 
da vien dailei, vameta jį ir Ral
fas, nutraukdamas stipendiją, 
nežiūrint, kad Prano užtar.jas 
ir globėjas kun. Krivickas dėjo 
visas pastangas jaunuolį palai
kyti ir stipendiją pratęsti. At
rodo, kai kas galvojo, kad me
nininkai tėra tik svajotojai, kad 
reikia griebtis “rimtesnių stu
dijų”, ruošiantis gyvenimui.

1950 metais Pranas vienas, 
be globėjų, be pažinčių, be pi
nigo, atsiduria Paryžiuje. Anot 
Prano: “Pradėjau subręsti ir ju
tau, kad mano menas turi kilti 
aukščiau, o ir man pačiam reikė
jo ieškoti naujų horizontų”. Ne
buvo lengva Pranui Paryžiuje. 
Bet apie praeitus vargus ir skur
dą Pranas kalba su šypsniu, — 
jrs taip gerai juto savo ateities 
kelią, taįp buvo ištroškęs tikro 
tapybiško supratimo, kad tuščią 
kišenę ir alkį nugalėjo lietuviš
ka sve'kata ir Žemaitiškas už
sispyrimas.

Patekus garsiojo Fernand I.e-! brendusį ir save suradusį me- 
ger akademijon, Pranas metėsi i nininką, turintį savitą, niekur 
visu karštumu į studijas. Gre- nepakartotą kūrybinę išraišką, 
ta dar lanko meno mokyklą: j Prano naujausios grafikos pa- 
Ecote Nationale des Beaux Arts.' rodą įvyks Chicagoje, Čiurlionio 
Pranas prisimena F. Leger su galerijoj, 1973 m. gegužės 11-20 
gilia pagarba, nes jo mokytojas; 1. Rengia Margutis.
padėjo jam geriau suprasti liau-1 Beje, joje bus išstatytos ir 
dies meną ir juo vadovautis kū- j dvi retenybės — tai Prano ran- 
ryboje. ’ erėjrs ilga 7-ių metų j ka šrašytos ir išgraviūruotos 
iešboj mn kri'a. Pranas atirandš 0. V. yilaš’aus knyges: “Jūra”

Baptist Graduate Student Cen
ter, 4901 So. Ellis Ave. nuo bal. 
29 iki gegužės 13 d., vyksta 12-j i 
kasmetinė religinio meno dai
lės paroda, kurioje dalyvauja 
dail. Adolfas Valeška su skaldy
to stiklo vitražu ir dail. Anta
nas Cooper su tapyba: “Kalėdų 
giesmininkai prie lietuviškos eg
lutės’’ (kat. nr.. 21). Išstatyta 
132 kūriniai; tapyba, skulptūra, 
akvarelė, įvairios technikos gra-, 
f ika.

Parodos atidarymas su pa
kvietimais įvyko sekmadienį, 
bal. 29 d. su skaniomis vaišėmis. 
Reikia pastebėti, jog ai religinė 
įstaiga įsikūrusi buv. Rosenber- 
go puikioje rezidencijoje su di
deliu parku, pilnu žydinčių me
džių bei gėlių. Didelės patalpos 
ir geras apšvietimas. Tarp to
kios gausybės religinių ir ne 
religinių darbų, yra keletas ypa-

fijų. Įėjimas į parodą nemoka
mas. Kas nori, gali šią parodą 
pamatyti.

Publikos menas
Illinojaus universiteto Chica

go Circle Behavioral Science pa
skaitų salėje balandžio 24 d. su
rengtame simpoziume dalyvavo

šiomis dienomis Chicagoje 
lankėsi daiL lektorius Edgar 
Avik iš Australijos. Prieš kele
tą metų Čiurlionio galerijoje 
Chicagoje buvo surengta Austra
lijos dailininkų darbų paroda, 
kurios eksponatai dar ir šian
dien ten tebestovi sandėlyje, nes 
neatsirado norinčių parodą kel-

Iš rengiamos ALDS parodos gegužės 26 d. 
Lietuvių Tautiniuose Namuose

JONAS TRJČYS PROMETĖJUS

grobą ryja”... Bet “klumpinė Pra
no dvasia”, jo žodžiais tariant, 
vis labiau ėmė grįžti į savo že
mę, į jos atodūsius, į jos skam
bėjimą. Gamta tapo jo kūrybi
nis akstinas, o lietuviškas folk
loras vis ryškiau ėmė spindėti t ingo dėmesio vertų, pav. Dino 
jo grafiškame braiže. Campbell “This is a Day the

’ Pro Prano kūryba negalima ^*or^ Made Let us Rejoice .
prabėgti. Ties ja reikia ilgė- *Iližiniškos proporcijos paveiks- 
liau-pamastyti, nes Pranas >as atliktas pieštuku (juodas ba-1 
grynas žemaitis, pradžioje rūs-1tas)’ kuris Pareikalavo daug 
tokas, užsidaręs, nekalbus. jis mėnesių atidaus darbo. Faveiks- 
prabyla visa širdimi į tuos, ku-Uo 
rie patys jam atsiveria, i 
kaip ir jis, šiaurietiškame pavir
šiuje nešioja didelį ir platų, be
galiniai jautrų vidų. >Fo pirmos 
pažinties Prano kūriniai tampa 
artimi, išnyksta klaidingas gry
no abstrakto įspūdis; pradeda 
ryškėti subtilus lietuvio meni
ninko kūrybinis momentas ir jo I . „
siekis, vėl Prano žodžius karto- r‘_ P° v’en^ darbą, o kiti — po 
jant: “stengiuos, kad liaudišku-P’ %9 darbų. Yra ir fotogra- 
mo pergyvenimas įgautų speci- ============================== 
fiškos vaizdinės formos”. | ir “Lietuviška suita”. Tų kny- 

Paskutinioji Prano spalvota gų iš viso yra po 10 egzemplio- 
“Incablo- rių, jos greitai taps meno žinovų 

ryškiausiai atveria meni- ir kolekcionierių ieškiniais.
Dalia Sruogaitė Bylaitienė

kurie 1 kompozicijos pavaizduoja 
mistikos ir metafizinio pasau

lio sintezę. Virginia Bergstrom 
į “žiemos sparnai” įdomi akvare- 
: lė. John Fabion “Antikinis mie- 
: stas” puiki litografija. Diana 
Gordon taip pat vykusi litografi- 

1 ja.
Kai kurie parodos dalyviai to

grafika, pavadinta 
cais’
įlinko dar vieną pakopą. Jis pats i 
šią darbų seriją vadina “nuto-l 
’.usiu pergyvenimu’’. Kontūrinė 
linija apglėbia formą, kurią l*ra- 
nas tarytum išsviedžia į erdvę 
r ją organizuoja iš savo nuto

lusio pergyvenimo perspektyvos. 
2ūsų nuomone, Incablocai galu
tinai atskleidžia Praną — su

torius iš Lojadono Viktorijos ir 
Alberto muziejaus, meno kriti
kai čikagiškis Fraųz Schultze, 
Harold Rosenberg k universi
teto meno skyriaus vedėjas Ed
ward Coler moderatorius.

Diskutuojama tema buvo: Pu- į 
blikos menas, bet nebuvo apsiri-| 
bota Amerikos meno dalykais, 
kalbėta bendrai kosmopolitinio 
meno rėmuose. Schulze teigė, 
kad Picasso paminklas Chicago
je darąs is tradicinio meno pra
du. Anglas Kenedy nurodė, kad 
publikos meno peraiškis orien
tuojasi architektūroj, ypatingai 
graži naujoji statyba Chicagos 
paežeryje, taip pat ir kituose 
Amerikos miestuose, kaip ir Eu
ropoje, architektūra derinasi su 
moderniąja skulptūra. Bendrai 
pasikeitimo filosofija veikia pu
bliką, jai net nepastebint. Ke
nedy pridūrė, jog oficialus vals
tybinės propagandos menas So
vietų Sąjungoje nėra tikras es
tetinis menas. Socialistinis rea
lizmas tarnauja kaip propagan
dos priemonė. Laisvai kūrybai 
ten nėra progų, tokiu būdu pa
stebimas atsilikimas nuo laisvo
jo pasaulio.

Harold Rosenberg kartino eks- 
trimistus menininkus, knrie ne
sprendžia save tautinių meno 
problemų, kaip pvz. Meksikos 
Rivera, Oroszke ir Siųueros sa
vo kūryba pavaizdavo Meksikos

meno parodo*

Moat of m wen tacky if we had enough food, 
to eat or oiothea to wear. So like most kids ws 
Spent a lot of time talking about the things 
we wanted oct of Efe. Things like owning a 
big ear, swing flee clothes and going to afl. 
of the beet piacea. Boy , wa ooaid hardly wit 

iSkTtSoflMr kids I had Httie odd jobs ft* 
grammar school but I got my fist real job 
whan I started high school I was a junior 
dark in a big department store. That’s where

Take stock in America.
Buy U.S. Savings Bonds.
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Ten drebėjo žemė
LISABONA SKENDO UGNIES IR VANDENS JUROJE

Buvo gražus ir saulėtas 1795|jai apnikti neišpasakytos pani-
inetų Visų Šventųjų dienos ry
tas. Lisabonoje, Portugalijos 
sostinėje, viešpatavo ramybė 
ir šventiška nuotaika, kai stai
ga, dvidešimt minučių prieš 
dešimtą valandą, kai rytmečio 
Saulė savo skaisčiais spindu
liais glamonėjo miesto mūrus, 
sodus ir parkus, visai netikė
tai ir be jokių įžangų, miesto 
gatvėmis nuaidėjo baisus ir 
gaivalingas trenksmas ir... Li
sabona susiūbavo. Sekundės

k<* masėmis veržėsi iš miesto 
link uosto, į tuščius skverus, 
bei parkus.

Po dvidešimties minučių 
trinktelėjo antras, dar galin
gesnis smūgis ir dar kiek vė
liau sekė trečias. Lisabona siū
bavo pirmyn ir atgal. Pastatai 
griuvo lyg degtukų dėžutės, o 
bažnyčių sienos sproginėjo lyg 
sutraiškyti riešutai jų aukšti 
bokštai sviro ir griuvo lyg pa
muštos lazdelės, o iš didžiulių

uostą subėgusios žmonių masės 
pamatė jūroje, miesto link ar
tėjančius virš 10 pėdų aukščio 
vandens kalnus, šios milžiniš
kos bangos prie uosto krantų 
artėjo neišpasakytu greičiu.

“Jūra ateina. Paskęsime.” 
šaukė panikos apnikti žmonės 
ir jie be atodairos metėsi atgal 
į miestą, iš kurio tik ką buvo 
pabėgę. Deją, jau buvo per 
vėlu, Gaivališkos vandens ma
sės juos pasivijo ir... prarijo. 
Vanduo veržėsi giliai į miestą.

Kajaku lanktynės* Ohio Vormilron upėje vieta* dalyvis apsivertė ir net iškrito iš valties.

j pastatytos aukštos kartuvės, 
kuriose buvo kariami pagauti

akimirkoje pradėjo griūti ma
ži nameliai, dideli mūrai ir 
rūmai. Sugriuvusių namų griu
vėsiai užvertė gatves iki 10 pė
dų aukščio, o miesto gyvento-

rūmų beliko tik griūvėsiu krū
vos. Milžiniški dulkių debesys 
apgaubė miestą.

Lisabonos miestas randasi 
Taho upės žiotyse. Iš miesto į

Nuo 
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4MB ARCHE* AVENUE 
CHICA80, RAINOM BBSS

RHONE: 2S4-447B

57.
Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

6 7.
2 Years Savings 

Certificate 
(Minimum $5.000)

Plovė miesto kalvas, uoste sto- ir vagys, 
vijusius laivus daužė ir traiš
kė į miesto mūrus, bei griuvę- dėję plėšti ir vogti iš nukentė- 
sius. Visi Lisabonos priemies
čiai skendo jūroje.

Kunigai su monstrancijomis 
rankose vaikščiojo gatvėse ir 
skveruose, o žmonės klaupėsi 
ir šauki “Misericordia!” Pra
sidėjo ir plėtėsi gaisrai. Lisa
bona skendo gaisrų jūroje, o 
gaisrų gesinti nebuvo kam.

Tą dieną Lisabonoje žuvo 
10,000 miesto gyventojų.

Palūžęs Portugalijos kara
lius Jose tik grąžė rankomis ir 
beviltiškai kartojo: “Ką dary
ti? Ką daryti? ?”

Jo sekretorius, o tikrumoje 
Portugalijos diktatorius Car
valho piktokai jam atkirto: 
“Laidoti mirusius ir maitinti 
gyvuosius... ”

Ir po to Carvalho su neišpa
sakyta energija ėmėsi akcijos 
apvaldyti susidariusią ^padėtį. 
Benamei žmonių masei buvo 
pradėta tiekti maistas, miesto 
aikštėse jiems statė palapines, 
ėmė globoti sužeistuosius ir 
tvarkyti miesto griuvėsius.

Viešose miesto vietose buvo

|čių gaisrų užkardyti jų plėti
mąsi ėmė dinamitu sprogdinti

biu greičiu ir katastrofos pėd
sakų veik nebeliko.

SMUKLĖ ANT SIENOS
Kansas City mieste, kuris yra 

prie pat Arkansas ir Missouri 
valstijų sienos, yra viena smuk
lė pavadinta Last Chance Ta
vern, kurios pastatas randasi 
tiesiai ant dviejų valstijų sienos. 
Ta siena eina per patį smuklės 
patalpos vidurį, kai tuo tarpu 
abiejų “valstijų įstatymai smuk
lėms yra skirtingi — Missouri 
valstijos įstatymai draudžia svai
giuosius fėrimus pardavinėti po 
vidunakčio, o Arkansas valsti
jos įstatymai leidžia, tad po 12 
vai. nakties visi svečiai pereina, 
tame pat kambaryje, iš Missou
ri valstijos pusės į Arkansas pu
sę ir toliau geria.

kurie išnaudodami
susidariusią padėtį buvo pra-

Philomena sako

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

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

Jūs dirbate, tegul ir jūsų doleriai dirba.
Jei norite įsigyti namą, turėti pakankamai 
lėšų vaikų mokslui ar senatvei, 
laikas dabar pradėti taupyti.

jusiu miesto gyventojų.
Jis tuojau išsiuntė karo lai

vus su pranešimais, į Portu
galijos kolonijas, kad Portu
galija nepalūžo ir atydžiai se
kė, kad visur ir visuose prane
šimuose bei informacijose fi
gūruotų tik jo vieno pavardė. 
Jis dėjo visas pastangas, kad 
įeitų istorijon kaip sugriautos 
Lisabonos a įstatytoj as.

Žemės drebėjimas, o jo pa
sėkoje sekęs tvanas ir gaisras 
sunaikino didžiausius Lisabo
nos turtus: jų archyvą, ku
riame buvo aprašymai nuo se
niausių laikų apie jūrų kelip- 
nes. Buvo sunaikinti muzieju
je Rubenso, Tycjano, Corregia 
ir daugelio kitų dailininkų kū
riniai. Sunaikinti įvairūs ver
tybiniai dokumentai, bankuo
se skolininkų ir prekybininkų 
operacijų dokumentai.

Žmonės neabejojo, kad Li
sabonos katastrofa buvo Die
vo bausmė. Dievo bausmė už 
nuodėmes, o faktas, kad visos 
miesto bažnyčios, iki vienai 
buvo sunaikinto?, kai, tuo tar
pu visa gatvė su viešaisiais na
mais liko nesugriauta. Teolo
gai aiškino, kad Dievas ir to
liau tebėra užsirūstinęs, o, kad 
permaldavus paskubomis bu
vo krikštijami žydai ir maurai, 
keletas žinomų heretikų buvo 
viešai sudeginti. Visoje išgąs
dintoje Europoje bažnyčios 
įsakė griežtus pasninkus ir at
gailavimus.

Ir taip tą gražų ir saulėtą ry
tą, nepilno pusvalandžio bė
gyje, Lisabonos miestas virto 
griuvėsių krūva ir dešimtys 
tūkstančių miesto gyventojų 
lavonų gulėjo’prislėgti griuvė
siais.

medinis San 
liepsnų jū- 

kariuomenė 
Plėšikaujan-

ištisus miesto kvartalus. Ši gais
rininku akcija dalinai savo 
tikslą pasiekė, bet dalinai su- 
ėlė ir naujų gaisrų.

Dešimt dienų 
Francisco skendo 
roję. Policija ir 
saugojo tvarką,
cius šaudė vietoje. Be jokio 
pasigailėjimo vietoje šaudė ir 
spekuliantus, kurie neišpasa
kytai aukštomis, spekuliacinė
mis kainomis pardavinėjo mais 
to produktus.

400.000 miesto gyventojų, 
kurie iš savo namų išsinešė 
kanarėles, patalynes, rūbus, 
puodus ir kitus namų apyvokos 
reikmenis pasklido po miesto 
parkusį priemiesčių kalvas. 
Tai buvo milžiniškas piknikas. 
Nukentėjusių gyventojų nuo
taikos buvo linksmos, kupinos 
optimizmo. Į mieste siautėjan
čius gaisrus jie žiūrėjo lyg į 
sceną iš teatro balkono. Mies
to administracija labai greitai 
ir tvarkingai suorganizavo 
maisto tiekimą, benamius gy
ventojus aprūpino palapinėmis 
ir antklodėmis ir, reikia pasa
kyti, kad miesto administraci
ja labai sumaniai ir greitai ap
valdė susidariusią padėtį.

Keturi miesto penktadaliai 
virto pelenais, bet palyginamai 
aukų žmonėmis tebuvo vos ke
letas tūkstančių ir tik liepsnų 
liežuviams nustojus laižyti 
miesto griuvėsius, žmonės su 
didžiausia energija ėmėsi at
statymo darbų. Jie dirbo su di
džiausiu užsidegimu ir San 
Francisko paliestas šios stichi
nės katastrofos nesupliuško — 
miestas buvo atstatytas nuosta-

Apdraudimo bendrovės tu
rėjo milžiniškus nuostolius, o 
kelios iš jų net bankrutavo. 
Kelios New Yorko ir Europos 
apdraudimo bendrovės atsisa
kė mokėti ir buvo įtrauktos į 
juodąjį sąrašą, bet didžiuma 
apdraudų, po ilgų ir aršių teis
mo procesų turėjo sumokėti ir 
rezultate iš apdraudos bendro
vių San Francisko miestas ga-

• Pelningiausia liga yra klep- 
tomanija.

vo apie ketvertį bilijono dole
rių. Tačiau nuo to laiko visos 
apdraudos bendrovės įvedė 
nuostatą, kad nėra atsakingos 
už nuostolius, kuriuos padaro 
žemės drebėjimas.

(Bus dauariau)

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 žmogaus 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 Rūkas, 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

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas. <

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, DL 60608

SAN FRANCISCO 
DREBĖJIMAS

“Buvo lyg didžiulis piknikas'

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

Regular 
Passbook 
Account

5’4%
90 Day 

Passbook 
Accounts

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

$5,000 or more
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

6245 South Western Ave. 476-7575
CHICAGO

savings and loan association

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslą. Kaina $2.00.

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, III 60608

Nei vienas nuo žemės dre
bėjimo nukentėjęs miestas ne
atsistatė tokiu žaibišku tempu 
kaip San Francisko.

1906 metu balandžio mėn. lt: 
d., 5 vai. 20 minučių ryto, San 
Francisko miestas susiūbavo. 
Griuvo kaminai, griuvo namai, 
o daugelio namų stogai sukry- 
po. Nuostoliai, palyginamai, 
nebuvo dideli, žmonės iš na
mų išbėgo į gatves.

Gatvėje prie Palace Hotel, 
ant didžiulio lagamino* kurį 
buvo išsitempęs iš viešbučio 
kambario, sėdėjo pasaulinio 
garso dainininkas Caruso, kuris 
tuo metu. San Francisco ope
roje, dainavo “Carmen” pa
statyme. Jis vilkėjo tik piža
mą ir rūkė cigaretę. Su juo kar 
tu buvo ir jo partneris bosas 
Rossi, kuris pilna gerkle gat
vėje dainavo. Mat, anot jo, jis 
norėjo įsitikinti ar pasėkoje 
žemės drebėjimo nepraradęs 
balso.

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 ii 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, antradieni 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
Elektros jėgainės šefas buvo 

užmuštas ir todėl srovė buvo 
išjungta pavėluotai, o nuo su
draskytų ir supainiotų elek
tros laidų prasidėjo gaivalingi 
gaisrai, žemės drebėjimas su
laužė visus centrinus vanden
tiekio vamzdžius. Miestas liko 
be vandens, o gaisrininkai ne
turėdami kuo gesinti siaučian-

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, ID. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

įsteigta 1923 metais. TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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savo “diskusiją”, kai niekas 
jam ten negalėjo atsakyt; o 
dabar jau kelintas įnėnesis vis 
kovoja ir kovoja dėl tos savo 
“asmens garbės”, netgi telkda
mas savo kovotojus už tą savo 
“garbę” aname savo redaguo
jamame tėvų jėzuitų žurnalė
lyje (jo skyriuje “Atgarsiuo
se”). Taigi ir darosi neaišku; 
ką tėvai jėzuitai laiko aukščiau 
šia, nelygstama vertybe. At
rodo, kad ne Dievą, ne Kristų, 
ne Bažnyčią, kurių jie reikale 
negina, o savo asmens garbę, 
kurią jie gina išsijuosę, dargi 
net niekieno nepažeistą.

ec) Tą patį tenka pasakyti ir 
dėl Tėvų Pranciškonų Darbi
ninką leidžiančių ir redaguo
jančių. Ir tie laiko žmogaus ar 
gal juos valdančios frontinin
kų partijos garbę aukštesne 
vertybe, negu Dievo ar Bažny
čios. Iš tikrųjų, Dievo Kristaus

tunka, žinoma, atspėti. Tik 
iš kaikurią ją netiesioginės 
prasmės žodžių ir veiksmų ga
lima bent apytikriai spėti.

aa) Tėvams Marijonams, at
rodo, labiausiai rūpi pinigai, 
kurią jie jau ir dabar, kaip 
žmonės sako, turi net daugiau, 
kaip reikia. Mat pinigai, kaip 
sūrus vanduo, kuo daugiau jo 
gersi, tuo labiau jo būsi ištroš
kęs. Todėl, va, tas buvęs kata
liką laikraštis, išsibraukė iš sa
vo metrikos katalikišką vardą 
ir pasivadino “Laisvojo pasau
lio lietuvių dienraščiu”, pasi
imdamas visokią pasaulėžvalgą 
lietuviams atstovauti, tikriau 
sakant, niekam neatstovauti, 
nes visiems(net skirtingiausią 
pasaulėžvalgą lietuviams gi 
vienas ir tas pats laikraštis at
stovauti negali.

Šitą nonsensą patvirtino ir 
dabartinis Draugo redaktorius 
kun. Pranas Garšva savo straips 
nyje, paskelbtame to laikraš
čio 1972. V. 8 d. vedamuoju. Jis 
ten suko — malė, visaip vedžio- 

partijos sekretorius nebūtų jo pasiūlęs* tai jis nebūtų i°savo minti aPie tai>kas Drau
gas ir kokioms idėjoms jis at
stovauja, ko, pagaliau, pareiš
kė, va, kokį savo ir savo laik
raščio “CREDO”:

“Draugas siekė ir tebesiekia 
būti visiems viskuo”...

Na, sakykit, vaikučiai mūsą 
pradinės mokyklos: kiek čia 
yra logikos? Ar gali būti idėji
nis laikraštis, dargi kunigą — 
Vienuolių leidžiamas ir ją pa
statyto kunigo redaguojamas, ! 
“visiems viskuo”? Tai toks ; 
nonsensas, tokia beprasmybė, 
kad jos nei įrodiflėfi nereikia. 
Tai tik labai siauro protelio 
skaitytoją akių dūmimas, sie
kiant juos prisivilioti ir pinigą 
iš jų išvilioti.

Tai va, kas rūpi tam mūsą 
Draugui, jo leidėjams ir re
daktoriams. Kokie krikščioniš
kieji principai, idėja, Dievo, 
Bažnyčios gynimas jiems visai 
negalvoj. štai 
ko” laikraščio 
ralė”!...

bb) Tėvams 
vusiems Dievui neturto paža
dą, tas turtas, pinigas gal gi 
ir nevaidina didelio vaidmens. 
Iš šalies žiūrint, atrodo, kad 
jiems labiausia rūpi tik jų gar
bė, jų vardo skambėjimas, jų 
populiarumas, jų noras, kad 
visi apie juos kalbėtų, juos gir
tų, o jei kas, Dieve saugok, prieš 
juos viešai pasisakė, tai geriau 
numirtų... Tą savo “gerą var
dą”, tą “neliečiamą asmens 
garbę” jie ir gina, kaip kokią 
nelygstamą vertybę, apšauk
dami kitus, (kurie jiems jų ko
kią klaidą nurodė) jų “šmeižė
jais”, jų “garbės piešėjais” ir 
kitokiais niekadėjais. Tą aki
vaizdžiai įrodė, va„ jų leidžia
mų “Laiškų Lietuviams” redak

li) Kas gi U tikrųjų rūpi mfi- hetuviškus laikraščius? 
sų vienuoliams kunigams, lei- Taip jau tikrai, visu 100% 

■MM

drovė, 1739 So. Existed St, Chieago, 
OI. 60808. TfeK HA/market 1-6100.
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$30.00
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vietovėse”- (Tiesa, 1973 m. baL 21 d., 3psL).
Iš pasitarime keltų klausimų aiškiai matyti, kad dau

gelis dabar esamų “tarybos” narių į seknčias “tarybas” 
jau tikrai nepateks. Didokas jų skaičius, ko gero, net ir 
nežinojo, kad jiems užkraunamos tokios didelės pareigos. 
Kiekvienas “tarybos” narys žinojo ir žino, kad Lietuvoje 
viską valdo ir kontroliuoja komunistų partijos atstovai.

torius J. Valinys, S. J. Kai jis

Prievartauja naujai apgaulei
Šių metų balandžio 20 dieną Lietuvos komunistų par

tijos centro komitetas buvo sušaukęs į Vilnių partiniam 
darbui vadovaujančių miestų ir rajonų komitetų sekreto
rių pasitarimą. Pasitarime dalyvavo komunistų partijos 
centro komiteto atstovas V. Charazovas, Šiaulių miesto 
komiteto sekretorius V. Avraliovas, centro komiteto nat
riai V. černikovas, P. čunderovas ir kiti. Pasitarimui va
dovavo partijos organizacinio darbo vedėjas V. Astraus
kas. Pasitarimo tikslas — atlikti paruošiamuosius dar
bus artėjantiems “tarybų” rinkimams.

Susirinkusiems buvo pranešta, kad partijos centro 
komitetas keliais atvejais svarstė “tarybų” klausimą, pa
skelbė kelias svarbias instrukcijas, “išrinko” naujų ir 
gerų žmonių garbingom pareigom, bet išrinktieji nepa
jėgia reikalo pajudinti iš vietos. Partijos centro komitetas 
daug tikėjosi iš “tarybų”, bet rezultatai toli gražu ne to
ki, kokių tikėtasi. Susirinkusieji pastebėjo, kad “tary
bos” deputato garbė yra didelė, bet su ta garbe deputa
tams uždedama ir didelė pareigą. Garbę, matyt, deputa
tai nešiojo, bet pareigų neatliko.

Užtat dabar atsakomingi pareigūnai jau iš anksto 
rūpinasi, kad į ruošiamas naujas “tarybas” būtų išrinkti 
tinkami žmonės, kurie suprastų dabartinio laikotarpio 
dvasią ir ateityje rūpintųsi jiems uždedamomis pareigomis. 
Jiems svarbu atlikti visi paruošiamieji darbai, kad vėliau 
“rinkimai” būtų sklandžiai pravesti. Pirmon eilėn ap
tartos dabartinių “tarybų” negerovės. Svarbiausios si* 
taip atrodo:

“Kartu pasitarime buvo pabrėžta, jog kai kurios 
vietinės Darbo žmonių deputatų tarybos, jų vykdo* 
mieji komitetai mažai gilinasi į ūkinių organizacijų 
veiklą, nepakankamai domisi darbo našumo kėlimu* 
techninės pažangos, produkcijos kokybės gerinimo 
ir savikainos mažinimo, kovos su darbo laiko nuosto* 
liais, valstybinės drausmės stiprinimo, socialinės 
nuosavybės apsaugos klausimais. Ne visos vietinės 
tarybos kovoja už tai, kad būtų įvykdomi kapitalinių 
Įdėjimų įsavinimo ir gyvenamųjų bei komunalinių — 
buitinių objektų perdavimo naudoti planai.

Ne visos kaimiškųjų rajonų darbo žfttofiių depu
tatų tarybos gilinasi į kolūkių ir tarybinių ūkių ga
mybos ekonomiką, nesiima reikiamų priemonių* kad 
būtų nupirkta daugiau mėsos ir pieno iš gyventojų. 
Kai kur dar silpnai kovojama su piktžolėmis ir auga
lų ligomis, blogai kontroliuojama, kaip ekšploatud“

jos sekretoriai Jeigu vietinis partijos sekretorius neliepė 
cokio darbo imtis, jeigu iš eentro atsiųstas kontrolierius 

nieku neužsiminė, tai saugiau yra to reikalo neliesti. Kiek
vienas “tarybos” narys žino, kad jis tapo “tarybos” na
riu tiktai komunistų partijos sekretoriaus dėka. Jeigu

‘išrinktas” ir neturėtų tos “didelės garbės” būti “tary
tos” atstovu.

Petrograde, kurio didelėse dirbtuvėse buvo pirmiau
sia iškeltas darbininkų tarybų klausimas, tarybos atsto
vus rinko patys darbininkai. Jie ne tiktai rinko, bet jie j 
aisvai, niekieno nevaržomi pačius kandidatus parinkdavo, 

i' Petrogrado darbininkų tarybas išrinkdavo pačius ge
riausius ir darbininkų teisėms ginti labiausiai atsidavu
sius darbininkus. Į darbininkų tarybas patekdavo įvai-

težinojo, o jeigu ką žinojo, tai tiktai blogo. Petrogrado

j >nino suruošto perversmo metu Trockis persimetė pas 
bolševikus, panaudojo sovietus perversmui ruošti, pa- 
naikine laisvus ir demokratinius rinl
tafybad. Vėliau buvo įvestos ne tik darbininkų, bet ir 
valstiečių, mažažemių, karių ir kitokios tarybos. Pra
džioje jOs laisvų demokratinių rinkimų būda išrinkdavo 
tarybas, bet bolševikams pagrobta' valdžią, tarybos tapo 
fomunistų partijos įrankis kraštui valdyti.

Jokių laisvų rinkimų į dabartines “tarybas” nėra. Kaip 
šiandien nėra laisvų rinkimų į jokias Rusijoje teikiančias 
“tarybas*’, taip jų lieta ir fiisų okupuotoj Lietuvoj* Kandi
datus į “tarybas* parenka komunistų partijos sekretoriai. 
' darbininkams ir kolchozų vergams nėra ko rinkti, nes par
tija pastato tiek kandidatę kiek turi būti atstovų. Jeigu 
Pastatytų bent du ar tris komunistus, tai prie urnų varo
mi gyventojai dar galėtų pasirinkti tarp dviejų ar trijų 
blogų konitniistų ne patį blogiausią, bet komunistiški 
"rinkimai* Ir tokio pasirinkimo rinkėjams neduoda.

Komunistai mano, kad jie, atimdami krašto gyven-

:«ni

jiems savo nuomones pasakyti pačiais svarbiausiais klau
simais, galės juos priverki eiti policininkų pareigas ne 
tik kolchozuose, bet ir nevykusiai tvarkomame krašto 
ūkyje. Jie patys mato, kad didelė lietuvių dauguma su 
okupantu nebendradarbiauja net ir tuo atveju, kai rusas 
jucfe apkarsto įvairiais "deputatų” titulais* Nepajėgę 
palenkti lietuvių vienais “rinkimais”, rusai planuoja nau
jus '‘rinkimta”.

vad. “katalikiš- 
veidas, jo “mo

jėzuitams, da-

knotas dėl jo labai nevykusio 
ir žalingų minčių straipsnio, 
paskelbto jo redaguojamuose 
“L L.”, tai iki šiol (jau kelin
tas mėnesis) jis nenurimsta, 
vis organizuodamas savo gynė
jų frontą o dabar dar ir spaus
dindamas “Laiškų Lietuviams” 
“atgarsiuose” visokius savo as
mens liaupsinimus ir išgyri- 
mus, vis ginant tą jo įsivaiz
duojamai kažkieno pažeistą 
“asmens garbę”. Iš tikrųjų gi 
niekas gerb. redaktoriui tos as
mens garbės nepažeidė ir ne
norėjo pažeisti, kaip sako, nie
kas neturėjo animus injurandi 
(noro jį įžeisti). Spaudoje bu
vo tik pakritikuotos jo “LL” 
paskelbtos mintys, rastos tau
tai žalingos. Jei ta kritika bu
vo nepagrįsta, reikėjo straips
nio autoriui rimtai, ramiai, iš 
esmės atsakyti, dalyką ir savo ar Jo Bažnyčios garbės jie ne- 
tas mintis geriau išaiškinti, ki- gina, bet, žiūrėkit, savo 1973 d. 
tiems abejones išsklaidyti — ir vedamajame jie taip puolė 
viskas senai būtų baigta bei 
užmiršta. O dabar žmogus ko
voja su savo pasikviestais gy
nėjais su visai nesamais, tik jo 
įsivaizduojamais priešais savo 
šmeižėjais ir pan. Kam gi to 
reikia? Žinoma, savo garbę rei
dą ginti, bet tik tada, kai ji 
jūna kieno pažeista. Na, bet 
čia ne esminis dalykas. Te žmo
gus daro, kaip jam geriau iš
eina.

Tik čia noriu va ką pasakyti 
gerk tėvui J. Valiniui ir kitiems 
mūsų tėvams jėzuitams: gin
kite garbę ir vardą, bet ir ypač 
Dievo, Kristaus. Bažnvčios, ku- 

- t 
ną ginti jūs įsipareigojote savo 
vienuoliškais pažadais. Sako
te kad ginate? Oi, ne!

Kai Vyt Alantas žiauriausiai 
puolė — Kat. Bažnyčią, nieki
no krikščionybę, tiek ją nuver
tino, kad paskelbė savo kny- 

, .goję net žemesne religija už 
primityvią pagonybę, tai tėvas 
J. Vaišnys ir kiti jėzuitai dėl to 
nereagavo, lyg tas jų neliestų. 
Kai Br. Raila Kristų įžeidinėjo 
spaudoje, vadindamas jį beraš
čiu žydeliu ir pan., tai mūsų 
tėveliai jėzuitai irgi, suglaudę 
ausis, tylėjo. Kai Henrikas Na 
gys kada Nepriklausomoje Lie
tuvoje skelbė antireliginę pro
pagandą, niekino bažnyčią, 
pajuokinėjo tikinčiuosius, vi
sits kunigus ir profanavo mal
dą, tai tie ofocialūs Kristaus 
Bažnyčios garbės gynėjai irgi 
nei žodelio dėl to savo “Laiš
kuose” neparašė, lyg ir savo 
“teeitu consensu” (tyliu sutiki
mu) Nagi ui pritardami. Bet 
kada mūsų spaudoje, ir tai ne 
viename, o eilėje mūsų laik
raščių buvo pakritikuotas “LL” 
redaktorius tėvas J. Vaišnvs. 
tai jis, ana, bažnyčioje iš sa
kyklos vedė su Naujienomis

Naujienas (tegul ir nedrįsdami 
nurodyti jų vardu) už fronti
ninkų “įžeidimą” (kur gi jisai 
buvo?), kad šiam laikraščiui 
prikaišiojo net kažkokių “nuo
dų” leidimą, lyg ir siekiant 
žmones nužudyti. Ką gi tas 
reiškia? Rodos, atsakymo ne
reikia.

dd) Taigi dabar, išklojęs 
gyvus faktus prieš akis, noriu 
padaryti iš jų tą išvadą, kad 
mūsų net trijų vienuolynų tė
veliams — kunigams nerūpi 
krikščioniškoji moralė, ypač gi 
Dievo, 
vardas 
“savi”

Kristaus ir Bažnyčios 
bei garbė, o tik jų 

interesai.
(Bus daugiau)

MEDIKAS IR DAILININKAS
Vokiečių dailininkas Maks 

Lieberman tapė tūlo medicinos 
profesoriaus portretą. 'Profeso
rius jam pareiškė, kad dėl lai
ko stokos tegalėsiąs pozuoti tik 
du kartu. Dailininkas stengėsi 
jį įtikinti, kad dviejų kartų nie
ku būdu nepakanka.

— Man, pavyzdžiui, nustatyti 
diagnozę pakanka pacientą ap
žiūrėti vieną kartą, — pasakė 
profesorius.

— Taip? — atsiliepė daili
ninkas, — bet jei tamsta suklys
ti, tai graborius tamstos klaidos 
nekabina ant sienos, o mano klai
dos įrėmuotos kabinamos ant 
sienos.

• Kiekvienas turi tris jaunys
tes: kūno, širdies ir proto. De
ja, tos jaunystės niekad nepasi
taiko kartu.

• Automobilistai yra trijų 
rūšių: tie, kurie patys plauna 
savo automobilius, tie kurie ati
duoda juos plauti ir tie, kurie 
laukia lietaus.

A. D. KIZLYS KIZLAITIS

KAS ŽLUGDĖ IR ŽLUGDO 
LIETUVIŲ TAUTĄ?

2
Toliau nuo Raigardo — trijų valstybių 

(Lietuvos — Lenkijos — Kr. Ordino) sienų 
punkto Lietuvos Tyrimo Institutas liet, 
etnografinę sienos linija veda sena politine 
Melno taikos (1422) siena iki Bakaiariavo, 
iš čia pasuka į vakarus ir pro Ungurą ir į 
pietų vakarus nuo Girdavos įjungia į Pots
damo sienos liniją, čia L. T. I. daro klaidą, 
jei jis nežinia kuriais sumetimais neįtraukė 
visos Sūduvos ploto pagal trečiąją V. že
maičio nurodytą etninę sieną, tai mažių 
mažiausiai jis turėjo pilnai įtraukti Visas 
seniai vokiečių įtrauktas į Prūsų Lietuvą 
(Prcussisch Litauen ) taigi ir Alecko ir Un
guros apskritis ir liet, etninę sieną vesti nuo 
Rastėną (Rastenburgo) link Girdavos, ar 
pro Barštyną (Barštein) ties Yhiva įjungti 
į Potsdamo sienos liniją.

Atrodo, V. žemaitis lietuvių žemių sie
nos liniją iš Baigardo veda buv. Rytprūsių 
su Mozūrija (Lenkija) sienos linija pro 
sčiutiną, Kolną (Kalną), tiesiog į Neiden- 
burgą (aukštupį Nidos - Neide), nuo čia 
pro Griežlyną (vok. Grieslienen) į Alnos 
(Alle) aukštupį ir toliau upe Alna pro Al- 
lenšteiną, Guttstadtą, Heilsbergą. Baršty- 
ną(Bartenstein), tiesiai į Potsdamo liniją 
ties Yluva (IT. Eylau). Nuo Mozūrų, upe

Alna yra Algirdo Kęstučio vakarinė lietu
vių žemių sienos IbtijM

Apie senąsias prūtėnų (prūsų) žemes 
V. žemaitis “Autoriaus žodyje” sako, kad 
jos “gfrniflingii etniniu pagrindu nėfa nėi 
vokiečių, nei lenkų. bet liefūVtų žfemės. 
panašiai, kaip lenkafiis PiMftteriai (Pome
rania), Kašubai, ar žemės prie Ūdros ir 
Neisės”. Čia jis, atrodo, pritaria Algirdui 
Gustaičiui, kad šios Visds žėtiiės iki Vyslos 
— Uosos upių (VytiHltd D. tėvūnijos sienų) 
privalo būti įtrauktos į lietuvių žemių et
ninį žemėlapį, jas pažymint liet, etninės 
spalvos brūkšniais.

Kai teks mums derėtis su lenkais dėl 
bendrų politinių (valstybinių) šiėtių, toks 
žemėlapis ryškini rodys h?frkų užgrobtas, 
ar siekiamas užgrobti, jiertrs svėtėmas lie
tuvių tautos etnines žemes. Čia visai pa
matuotai V. žemaitis primena lenko Ma- 
linskio imsisafcyrną: ... *GfVa t site prte 
jokių aplinkybių Htgali pamiršti lt išsbbk 
dėti protėvių palikimo” (tr.: iet»U kIim
simu. .. ” I960, pai. 44).

Tiesiog naivų kuriozą neseniai teko 
skaityti si p ūdoje: J. A. V. L. B. Švietimo 
Valdyba yra nutarusi išleisti naują fizinį ir 
politinį Lietuvos žemėlapį. Minimos tar
nybos narys Algimantas Gnrvckas kreipėsi 
į vokiečių atstovybę raštu, teiraudamasis 
ką jie galvoja apie Rytprtntus po (Merio — 
Neisės sienos ratifikavimo lenkams, atseit, 
ar jiė nieko prieš neturės, jei senos lietu
viškos žemės, kadaise Vokiečių Urdioe už

grėbtos, bus kaip tokidš pažymėtos Lietu
voj pOlitfftiatn žemėlapy? Savaime aišku, 
atsakymas tūrėjo būti if buto neigiamas: 
šio regiono valstybių sienos bus galutinai 
nustatytos būsimoje taikos konferencijo
je. Nuoseklumo dėlei, ar nevertėjo A. 
Gurecktri atsiklausti ir lenkų -*■ ką jie gal
voja špie buvusias ir turtinas okupuotas 
lietttvių tautos žemes: ar jiė neprieštaraus 
jų įtraukimui į Lietuves politinį žemėla
pį f '

Čia noriu prisiminti miškininko V. 
Žemaičio (“Sienų klausimu. » « ” (1960 
metų) £4p6i. aprašytą epizodą — ką Var- 
šutts lenkas J. Maliftski dėl bnv. Rytprūsių 
lietuvių sulėnkars pasidalinimo (1945) pa
sakė: “Kiek lietaVitfs jaut tekę pažinti, tai 
jiems stokoja tautinės sefigfcrbM a^esy- 
vine prasnie,.. Jam tekę sutikti ne Vieną 
lietuvį, pareiškiant, kad tai vobierių rei
kalas. Rmfos. tai bavn rntirtigentei. bet 
koke ryškus, anot jo* praeities istorijos 
nežinojimas ir nesūri Vokmtas dabartinėje 
politinėje padėty!... Hitleris skelbė, kad 
jis pasuksiąs vokiečių tautai istorijos ratą 
tūkstantį metų pirmyn, bet besukant -*- jis 
atsisuko tūkstantį metų atgal... Jei lietu
viai ir toliau palike pasyvūs, ir nereikalaus 
to, kas jiems teisėtai priklauso, tai savai
me aišku (rusus iš Rytprūsių išvijus) teks 
pasistūmėti šiaurės (per Potsdamo lininją! 
A. D. K. K.) lenkams, nes, kaip minėjęs, 
gamta tuštumos nemėgsta...”

Šiandien daugelis mūsų kaltiname Vy

tautą D., o ypač Lietuvos Vilniaus Pbttų 
Tarybą, kad, esant gerai progai (14o3 — 
1466) susigrąžinti Mažąją Lietuvą su Ka
raliaučium, nebuvo tai padaryta. 1939 m., 
kai atsirado puiki proga, žygiuoti į Vilnių, 
mūsų neryžtinga vyriausybė, pataikauda
ma lenkams neutralumu, nuo to atsisakė, 
o po poros mėnesių tą patį Vilnių , Stali
no apgraužtą ir nuniokotą, su džiaugsmu 
priėmė mainu į rusiškas įgulas it pirmąją 
rusų okupaciją. Taip pat niekas rimtai 
nesirūpino 1945 m. apie įjungimą Mažosios 
Lietuvos (dab. Kaliningrado srities) į Lie
tuvos teritoriją. Prisiminkime, kad ten, 
kur buvo anksčiau mūsų pareikštos rim
tos. dokumentuotai paremtos pretenzijos, 
kad ir į Vilnių, ar Klaipėdą, net okupan
tų jos buvo pripažintos...

Moksliniai dokumentuotas veikalas 
apie lietuvių tautos etnografines sienas ir 
žemes šiais taikais mūsų diptometams be=- 
siruošiant Taikos konferecijai) yra daug 
svarbesnis, už istorinių romaną ar Lietu
vos istorijos veikalo rašymą, kuriam be 
jokios naudos jau išmesta keletas tūkstan
čių dolerių) be to mes jau turime kelių 
autorių parašytas Lietuvos istorijas), šiuo 
klausimu teigiamai buvo pasisakyta VLI- 
K’o seimų. Bet atsiranda keli asmenys, pa
nikos pagauti ką pasakys kaimynai”, ar 
gal blogos valios vedami, tai trukdo, ners 
kritiškų straipsnių ir įvairių autorių pasi
sakymų mūsų spaudoje etninių sienų klau
simais buvo jau tiek, kad tai keletą tomų

4 — NAUJIBNOS. CHICAGO 1, ILL. — THURSDAY. MAY 3, 1973

apimtų. Net paskutiniam Klevelande VLI- 
K’o seime 1972 m. buvo priimta griežta re
zoliucija: “Seimas pakartotinai įpareigo
ja, VLIK’o Valdybą daryti žygių, kad ar
timoje ateity- būtų paruošta ir išleista Lie
tuvos etnografinių sienų studija”. Atrodo, 
kad iki šiol, kaip toj Krylovo pasakėčioje: 
Gulbė, lydys ir vėžys* šis reikalas dar iš 
vietos nepajudėjo. Tik aiškiai žinodami 
mūsų etninių žemių ribas, rhes galėsime 
sėkmingai tartis ir su mūsų kaimynais dėl 
būsimų Lietuvos valstybės politiniu sienų. 
Nesant rimtos moksliniai paruoštos ir ap
robuotos lietuvių etninių sienų studijos ir 
iš Sovietų buvo gautos tokios sienos, ko
kias jie duoti malonėjo...

A. Matulevičius, “Dėl lietuvių Prūsijo
je pietinės etninės ribos XVIII a. pradžio
je” (Žr.: Lietuvos TSR akademijos darbai 
A. serija, 1/38 t. 1972 m. psl. 117 — 118), 
rašo: “Vadinasi , remiantis šaltinių duo
menimis, bažnyčių, kuriose pamokslai bu
vo sakomi lietuviškai, paplito teritorija, 
lietuvių kaimo architektūros paplitimo zo
na, F. Tetcnerio bei P. Pakarklio išvado
mis, R. Valsonoko ir V. Vileišio nubrėžto
mis linijomis, galima apytikriai nustatyti, 
kad Mažosios Lietuvos siena, kitaip ta
riant, lietuvių pietinė etninė riba ėjo nuo 
Aismarių pakrantės šventapiliu (Heligcn- 
bell), pro Zintus, Ylavą, Barštyną (Bar- 
tenštein), Lagarbį, Bartus, Engelšteiną, 
Ungurą (Angerburg), Kucius, Meruniš- 
kius, Gurnius iki Dubininkų.



DR. ANNA BALIONAS

Valandos pagal mai tortinę

0R. K. G. BALUKAS 
AKV8EWJA m MOTERŲ LIGOS 
GINCKOLOGtMk CHIRURGIJA

Priima ligonius nagai susitarimą 
Jei neatsiliepiąs skambinti 8744012

INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Tėte*. 6954533

ROUTE 53. ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

M34 WEST 71et STREET 
Ofisas: HEmlack 44889 

Rerid.: 388-2233
QEEO VALANDOS:

AKUMHNJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINt CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Avt„ WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 

•ito-nta skambinti Ml 3-0001.

OR. MIA KRAIKE!

ROCKFORD, ILL
Ne visiems linksmos Velykos

Didysis penktadienis. Diena 
buvo graži ir nešalta, bet persi
mainė oras ir vakare pradėjo 
lyti. Per radiją pranašavo ga
limą tornadą, kurs sieks ir Rock- 
fordą, bet atėjo perkūnija ir žai
bai ir didelis lietus kaip iš kibi
ro pylė be pertraukos per visą 
naktį, žemose gatvėse vanduo 
užtvenkė ir sustabdė judėjimą, 
o už miesto, kur gražiose lanko
se pravestose gatvėse žmonės 
pasistatė puošnius namus, pir
miausiai ten subėgęs vanduo pa
siekė langus. Žmonės 3 vai. nak
ties šaukiasi ugniagesių pagal
bos su siurbliais — pumpomis 
traukti lauk vandenį. Daugiau 
nieko negalėjo pagelbėti, tiktai 
šeimas su vaikais išvežti iš na
mų į sausumą. Tai baisus regi
nys. Automobilių prie namų ir 
gatvėse tiktai viršus buvo gali
ma matyti, šiurpus vaizdas kai 
senukas paliegėlis sėdi ratuose 
ir jo žmona ar duktė stumia per- 
gatvę dviejų pėdų vandenyje.

Lietuvių skaudžiai nukentėju
sių negirdėti, tik daugeliui na
mų rūsiai buvo pilni. Ant ryto
jaus sudarę talkas, žmonės su 
kibirais nešė vandenį lauk. Lie
tus apsistojo Velykų dieną ir 
saulutė pasirodė. Žmonės da
bar jau grįžta į namus, bet ra
do širdgėlą ir ašaras. Dirbo, sun
kiai taupė, įsikūrė sau namus,

Lockheed L-1011
McDonnell Douglas DC-10

90 L.
1958

APPRMCHNeiSE

A highly effective program of.transport aircraft noise abatement by the 
aerospace industry, the air carriers and the government has produced 
spectacular results as shown in the chart above. The shift from turbojet to 
turbofan in 1961 was a major factor In reducing sideline noise. The trend 
to lower approach noise began with the stretched DC-8’s. The high bypass 
ratio engines on the current generation of wide-bodied jets (747, DC-10, 
L-1011) have cut both approach and sideline noise significantly. These 
models carry more than twice as many passengers and are only half as 
noisy as the first genecation of jet transports. AU meet the current noise 
standards established by the Federal Aviation Administration.

dabar pusė vertybės sunaikinta, 
o apdraudos nėra. Nevien, Rock- 
fordas nukentėjo. Yra valstijų, 
kur milijonai akrų žemės apsem
ti. Gaila tų žmonių. žvalgas

jį pasitinka policininkas ir iš 
laiko jis mato ar automobilistas 
yra nusikaltęs šiame kelyje nu
statytam greičiui.

<KUWUJA I* MOTERŲ LIGOS 
6183 So. K BOZ IE AVĖ.

KAIP AMERIKOJE

su perkaitė, kad vyriausybė yra 
nutarusi ištremti mane iš Lie
tuvos į kitą sovietinę valstybę už 
kenkimą Sovietų Sąjungai.

B. Annonienė
(iš Palik ašaras Maskvoje)

NeataGiepua — skambinti CRADINSKAS
4744225.

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso teU HE LWH arba RE 7-9700

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIDAUS LIGŲ SPEC. 

2454 WEST 71st STREET 
VALANDOS: Pirmadieniais, antradie

niais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 11 vaL 
ryto tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

,u------------ -------------------------------------------

GRUNDIG
į AM-FM Radijas, Magnetofonas

; Atid. 9—4; pirm, ir ketv. 12—9. 
Treč. ir sekm. uždaryta.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

PAUKŠČIŲ AMŽIUS
Strausas gyvena iki 45 me

tus, laukinės žąsys iki 80 metų, 
papūgos iki 100 metų, o sakalas 
net iki 160 metų.

Europoje labiausiai motori
zuotas kraštas yra Švedija. Sta
tistikos daviniais ten kas ketvir
tasis Švedijos gyventojas turi 
automobilį.

LAIKAS IR AMŽINYBĖ

GREIČIO KONTROLĖ 
GVATEMALOJE

PALIK AŠARAS MASKVOJE

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI K PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA MENĄ B0DM KRIKŠČIONIUI

. Čia Apaštalu aiškiai parodo kokie dalykai užlaikys mus vienybėje su 
Dievu ir palaikys mumyse viltį dalyvavimo garbėje Pirmoje Prisikėlimo, 
matome kad čia reikia marinti kūno darbus — sulaikyti kūniškus patrau
kimus — paduodant juos ant mirties art>a ant nukrytiavojimo, naudojant 
visus savo gabumus Dievo ir jo šventųjų tarnyboje. Toksai kūno darbų 
marinimu, toksai kovojimu prieš kūno silpnybes, kitur yra vadinamas 
“tikėjimo kova”. Apaštalu rašo apie šią kovą sakydamas, kad kūnu ka
riauja prieš dvasių dvasią prieš kūną, nes tuodu yra priešingu vienu ki
tam, ir bus priešingu iki pabaigai gyvenimo; e jeigu dvasia bus visados Mo
linga ir kariaus prieš kūno silpnybes sulig geriausio savo išgalėjimo, Dievu 
paskaitys mūsų pergalėjimą tobulu, priskaitydamu jam mūsų Išganytojau 
nuopelnus.

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

•V. RASTO TYRINĖTOJAI

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

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

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. FRANK MICKAS 
OPTOMETR1STAS 

kalba lietuviškai
2618 W. 71st St. — TaL 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 536-1220

Guatemaloje, svarbesniuose 
keliuose nėra eismą kontroliuo
jančios policijos, tačiau kiekvie
nas iš miesto išvažiuojantis au- 
mobilistas iš policininko gauna 
kortelę, kurioje yra užrašytas 
iš miesto^ išvažiavimo laikas ir 
kai jis atyyksta į kitą miestą

0R. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELiNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

SUSIRINKIMŲ

PRANEŠIMAI

ML f. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 7Ut St.
Tok 9254296

Valaados: 2—8 vai. vak. Penktadienį 
14—12 ir nuo 2 du 3 vai. vak.

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. Š E R Ė N A S 

2047 W. 67 th Pl. WAibrook 54063

uždaryta.

TAURAS
IR CHIRURGAS 

apec. MOTERŲ ligos 
STREET

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

323 West 34 Place 
Tel.: Frontier 6-1832

— Eržvilko Draugiško Klubo eili
nis susirinkimas įvyks gegužio 2 d. 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St 
Pradžia 8 vai. vak. Nariai prašomi 
gausiai dalyvauti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti, taipgi prašomi 
užsimokėti 1973 m. duokles. Po su
sirinkimo bus vaišės.

E. M. McNamee

— Brighton Parko Lietuvių Motorų 
klubo eilinis susirinkimas įvyks ge
gužio 3 d. 8 vai. vak. Hollywood sa
lėje, 2417 W. 43rd SL Narės prašo
mos gausiai dalyvauti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Po susirin
kimo bus vaišės.

E. M. McNamee

... apie 4 valandą ryto išgir
dau beldžiantis į duris. Kaimy
nas Jonas Vaiginas prašė, kad 
atidaryčiau duris — jis turįs 
man kažką labai svarbaus pra
nešti. Pravėriau duris ir apstul
bau iš išgąsčio. Už jo nugaros 
buvo visas būrys ginkluotų ka
reivių, koks trisdešimt. Kieme 
— paruoštas kulkosvydis.

Būrio karininkas, pastūmęs 
mane į šalį, įsiveržė vidun ir pa
reikalavo mano paso ir pieno 
pristatymo kortelės. Pažiūrėjęs 
į tuos popierius, išsitraukė iš ki
šenės raštą ir monotonišku bak

Kartą jauna mergina užklau
sė Einšteiną:> ■

— Ar tamsta galėtum išaiš
kinti skirtumą tarp laiko ir am
žinybės.

— Gerbiamoji, — atsiliepė 
Einšteinas, — jei aš turėčiau 
laiko tamstai išaiškinti, tai truk
tų ištisą amžinybę kol tamsta 
suprastum.

ŽMONIŲ RAUGĖJIMAS

-Pradžioje mūsų eros žemėje,, 
gyveno 206 milijonų žmonių, o i 
1650 metais, jau skaitoma 500 . 
milijonų, o jau 1950 metais veik 
apytikriais daviniais žemės ru- . 
tūlyje gyveno virš 2.4 bilijono 
(milijardo). 1963 metais žemės 
gyventojų skaičius jau siekė 3.11 
bilijonų.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel: TArds 7-1741 ■ 1742

GYDYTOJAS IR CHIRU 
Bendra praktika, spec. MOTI 

Ofisas: 2652 WEST 59th S 
Tel.: PR 3-1223 

CHRSO VAL.: pirm., antrad, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. 
trials 2-4 vai po pietų ir 1

trečiad. 
šeštadie- 

kitu laiku

I SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
1490 kiL A. M.

CHIRURGAS 
2444 WEST 71 et STREET 

Ofiso telef.: HEmiock 4-2123 
Rerid. telefu Glbaon 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123

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

— S. L. A. 134 Moterų kuopos susi
rinkimas įvyks gegužio 4 d. Hally- 
wood salėje, 2417 W. 43rd St. Kvie
čiamos narės atsilankyti į susirinki
mą, nes reikės daugelį svarbių daly
kų aptarti, ypač apie kuopos pikniką, 
kuris įvyks birželio 20 d. Bruzgulie- 
nės sode. Pradžia 6:30 vai. vak. Po 
susirinkimo bus vaišės.

A. Halik, nut. rast.

— Eržvilko Draugiško Klubo pava
sarinis šokių vakaras įvyks šeštadienį, 
gegužio 5 d. Hollywood salėje, 2417 
West 43rd St. Bus skanių užkandžių, 
gardžių gėrimų, gražių dovanų ir 
George Joniko muzika. Pradžia 7 vai. 
vak. Visi yra kviečiami i ši smagų 
vakarą- Kviečia

ir Valdyba

klubo eilinis 
penktadienį.

Komisija

Telef.: HEmieck 42413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

— Upytės
susirinkimas 
gegužio 4 d. 
W. 43rd St. . _____________

j Narius ir nares klubas kviečia gausiai

Draugiško
įvyks šį
Hollywood salėje. 2417
Pradžia 7:30 vai. vak.

j marius ir nares Kiuoas Kviečia gausiai 
atsilankyti, nes yra daug svarbiu rei- 
kalų aptartu Po susirinkimo bus

I vaišės. A. K.

orthopeoas-protezistas
Aparatai - Pro tetai. Med. Ban 

•r dritei Speciali pagalba koloms 
(Artk Supparts) ir t t

VaL: 8—4 ir <—B. Šeštadieniais 9—1

KNYGOS ANGLU KALBA
A Vk.1T TO SOVIET OCCUPIED L1THLANIA Oimretes tspucttui o*, 

juoloje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kama 3140.

J. Jatmirws, A KISS «N THE DARK. PikanUskų ir intymių nuotykiu 
grasymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kartu, gražiai išleista 
tSO psl Kaina 32.50.

Kristijoną* Donelaiti*, THE SEASONS. Klasines poemos "Metai” poeto 
'iado Rastenio vertimas. Gražus leidinjs, 127 psL Kaina 83.00.

Mr. Jeoeaa B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK 
.auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybes ir jos kaimynų istorija 
All pel. Kaina S3.0G. Kietais viršeliais 84.00

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas u 
eitai knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekį r

NAUJIENOS
1739 Sooth Halsted Street, Chlauro, flt 6O6ūs

KAROLIUI CICĖNUI
mirus, 1 

velionio žmonai Monikai, dukteriai Birutei ■ 
ir jos šeimai, sūnui Kęstučiui ir jo šeimai, sū-, 
nui Vytautui bei broliams Jaronimui ir Ed
mundui su šeimomis reiškiame užuojautą

Aleksandra ir Paulras Grižai

natvės. Gimusi Lietuvoje, 
kaime.

Amerikoje išgyveno 64

Charles Kasch. marti AMena, 3 anūkės — Bernice Hines, jos 
Donald Nancy DeMaar, jos vyras Charles 4r * 
ras James 5 proanūkei — Uaa ir Glen Hn 
Kimberfy DeMaar, 2 švogerkos — Mary Ble 
Bložis bei kiti gMnutes, draugai ir pažįstami.

Charles
DonaM.

sūnus 
vyras

Kūną pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje. 6845 So. Western 
Avenue.

Dėl informacijų skambinti telef. RE 7-8600.

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

MODERNIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicages
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Aeeoeiacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

BUTKUS ■ VASAmS
1446 So. oOtb Avė., Cicero, IH. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVĖ. Tet: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST «9tt» STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

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

i — NAUJIENOS, CHICAGO 4, ILI___ THURSDAY, MAY 3. 1173



REAL ESTATE

KARINIO LĖKTUVO KAINA

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

SEARS NEEDS

are full time permanent

Temporary part time work

PAVARDĖ

ADRESAS

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

Parašas

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

Otto Kerneris yra nuteistas 
trimis metais kalėjimo ir 50,000 
dolerių baudos, bet iki šiol tebe- 
gaudavo savo metinę $42,500

HANDYMEN & 
CLEANING LADIES

Call evenings 
338-2012

Call: Frank Zapolis
3208’A W. 9Sth St.

GA 44654

dolerių.
Tel. 279-9459

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

— milijo- 
pasiekė 

Berlynas. 
Chicaga ir

Kernerio puolimas
JAV Apeliacijų, teismo teisė

jo Luther M. Swigert nutarimu 
iš buvusio Illinoj aus gubernato-

Lon-
Paryžius, Viena, Peki-

bar yra to laikraščio biuro ve
dėjas. Jis specializuojasi socia
liniuose ir unijų reikaluose.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS"

Suprojektavimui moderniško 
karinio lėktuvo — naikintuvo 
reikia apie 5 milijonus darbo va
landų ir apie 500 įvairių spe
cialistų bei inžinierių persona
lo. Dabartinis moderniškas nai
kintuvas susideda iš apie 150,000 
atskirų dalių, keliolikos tūkstan
čių elektroninių lempučių ir 
kondensatorių, o šiam lėktuvui 
operuoti paruošti lakūną reikia 
virš 400 mokomojo skridinio va
landų.

— Algis šalpukas yra baigęs 
Columbia universitetą New Yor
ke magistro laipsniu žurnalisti
kos mokslus. Pradžioje dirbo 
Long Island Press laikraštyje, 
vėliau buvo pakviestas į New 
York Times. Prieš porą metų 
buvo perkeltas į Detroitą ir da-

WANTED TO RENT 
Ieško birtų

NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL THURSDAY, MAY 3. 1973

Kerneris tebeima algą
Keli IHinojaus respublikonai 

kongresmanai, Edwardui Der

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Aw. 

Chicago, HL 60631 TeL YA 7-5990

GOLF MILL STORE — 
400 Golf Mill Shopping Center 

NILES, ILLINOIS
We are an equal opportunity emp
loyer and member of the Chicago 

Merit Employment Committee.

NORIU PIRKTI JOHNSON EVINRU- 
DE — 10 iki 18 arklių jėgų — laivui 

motorą. Skambinti LA 3-9219.

NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KRKPKITtS l

VYRESNIO AMŽIAUS PORAI išnuo
mojamas geras 4 kambarių butas su 

vonia. Telefonuoti MO 6-4131.

nas, tokio ir New Yorkas. Pe 
reito Šimtmečio ’’pabaigoje ši 
skaičius padvigubėjo - 
ninį gyventojų skaičių 
Maskva, Petrapilis, 
Konstantinopolis, 
Osaka.

Milijonierių miestų Pietų Ame 
rikoje yra 13, Afrikoje 1, So 
vietų Sąjungoje 9, Europoje 27 
Australijoje 2, Azijoje 18 ir Šiau
rės Amerikoje 48.

New Yorko Centrinio parko zoologijos sodo ruonių porėti. Ir neši 
nant, kuris yra patinas, kuri — patelė, galime lengvai atspėti iš ati 

darytos burnos.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų tinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 60609. Tel.: VI 7-3447

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už 54.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

YEARLY INCOME 
$30,600.

This 19 apartment building will pay 
itself off in 10 years. Come to 

2505 WEST 61st ST.
Big bargain. Will trade. 

See owner.

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
NEW BRITAIN — 

SET AND OPERATE 
50-hour week. Days only. 

Hospitalization, year-end bonus profit 
sharing. 

R. F. MAU CO.
7140 No. LAWNDALE 
LINCOLNWOOD. ILL. 

673-4292

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

LINOTYPE - COMPOSITOR 
NW Side. Open trade Plant 
needs men for Linotype and 

Composing. Night shift. 
Fringe benefits.

Call BILL KWASF 267-8400

RUMAGE SALE — 
ONE WEEK AWAY! 

(one of the North Shore’s best) 
Thursday. May 10. 7 A.- M. — 4 P. M. 

CHURCH OF THE’HOLY 
COMFORTER

222 KENILWORTH AVENUE 
KENILWORTH. ILLINOIS 

Free bus service to Church from 
Wilmette “L” station

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

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

kitoki blankai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos
Miaows*** VlsOmJ pr vyurTlJ.

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

KAY’S PLACE 
IR PIKNIKU VIETA

(buv. Liepos). 8236 Kean Ave.. Willow 
Springs. DI., siūlo nuomoti piknikams 
vieta: 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

riaus, vėliau Apeliacijų teismo 
teisėjo Otto Kernerio atimtas 
jo iki šiol turėtas ofisas fed ora
liniame name. Kerneris pareiš
kęs, kad jis sutinka su nutari
mu ir pradėjo iš patalpų išsi
kraustyti.

A. 4 L. INSURANCE 4 REALUS 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 34775 
(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai

REAL ESTATE FOR SALI 
Namai, Žemė — Pardavimui

— Kelly aukštesniosios mo' 
kyklos mokinių darbų paroda 
vyksta Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje, 4012 Archer Avė. 
Lankymo valandos kasdien nuo 
1:00 iki 4:00 vai. p. p.

— Atst. Michael J. Madigan, 
(D-27). įnešė įstatymo projektą, 
kad našlėms būtų sumažinti 
paveldėjimo mokesčiai.

SHEET METAL AND 
WELDING

Experience preferred.
Accurate Electronics Co.

2005 So. Blue Island
666-5600

LAIKRODŽIAI HI BRANGINYB4S 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WIST 69th STRUT 
TeU Rlpubllc 7-1941

Keistos instrukcijos
Argentinoje, eismo policinin

kų instrukcijose nurodoma: jei 
autamobolio vairuotojas neper
žengia nustatytą greitį, sulėtina 
greitį ties kiekvienu skersgat
viu ir sustoja prieš raudoną 
šviesą, jis yra įtartinas. Gali
mas daiktas kad jis neturi vai
ruotojo leidimo, yra girtas, arba 
automobilis yra vogtas.

BRIDGEPORTE tarp 32-tros ir 37-tos, 
tarp Emerald ir Lowe, reikalingas 
4 kambarių butas be baldų. Turiu 
gazini šildymo pečių. Skambinti nuo 

1-mos iki 5 vai. LA 3-2736.

— “Pelkių žiburėlio” litera
tūrinė valandėlė, girdima per 
Margučio radiją tarp 8—9 vai. 
vak., šį ketvirtadienį, ’gegužio 
3 d. skiriama jaunimui. Antro
joj daly ištraukos iš V. Pietario 
istorinės apysakos “Algiman
tas” skaitys jaunieji “Pelkių 
Žiburėlio” dalyviai: Vilija Bi- 
laišytė, Emilija Pakštaitė, And
rius Barauskas ir Romas Saka- 
dolskis. Muzikinė palyda — 
Halio Pakšto.

These
opportunities. No experience neces
sary. Excellent earnings plus sharing 
in Sears famous profit sharing benefit 

program.
Apply in person: 

PERSONNEL DEPT.
Mon. thru Friday 9:30 A.M. to 8 P.M.

SEARS ROEBUCK & CO.

Miestai milijonieriai
Pasaulyje yra 135 miestai, 

kurie turi virš milijono gyven
tojų, kas sudarė apie 9.3% viso 
pasaulio gyventojų 1965 metais.

Prieš 100 metų pasaulyje te
buvo tik 6 tokie miestai 
donas.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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

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

V. VALANTINA8

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

winski vadovaujant, pareika
lavo nutraukti teismo nuteis
tam 3 metus kalėjimo buvu
siam gubernatoriui Otto Ker
ner algą, kurią po $42,500 me 
tams jis tebegauna kol jo ape
liacijos byla tebesitęsia. Ker
ner kaip teisėjas pareigų nebei
na nuo 1971 metų gruodžio mė
nesio, kuomet buvo patrauktas 
teisman. Patiriama, kad Ker
neris išleido $250,000 besigin
damas teismuose.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigos ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

HOUSE KEEPER
Live in own room bath, new7 
modern ranch home. No stairs. 

No babys. Salary open.
Winnetka. 
446-6646

MARQUETTE PARKE mūrinis namas UŽ J870-00?
15 metų, 3 miegami ir valgomasis. I ™ ~
Sausas rūsys. Garažas. Geras ir
pigus. P. ŽUMBAKIS, PR 8-6916

HELP WANTED — FRMALE 
Darbininkių Reikia

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SL, Chicago, AL 60629. • Tel. WA 5-2787 
Dideli* pasirinkimas Įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI 

rvi§V hčšlŲ Draudimo agentūra“! "

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BELEAKUS. Tel 238-8856

SECRETARY — DICTAPHONE 
Work for 2 men. General office. So
me mail room. Small statistical pro
gram. Initiative and good skill a 

must.
Convenient downtown location. 

Call Mr. EKSTROM 
782-6232

CHICAGO SAVINGS SEKRETORĖ

Philomena D Pakel, Chicago Savings 
bendrovės pirmininkė, paskelbė, kad 
ponia Lorraine Seidel yra paskirta 
šios didelės bendrovės sekretore. 
Iki šio meto ponia Seidel ėjo šios 
bendrovės sekretorės pavaduotojos 
pareigas, bet dabar ji jau yra Chicago 
Savings sekretorė. Ji turi ilgų metų 
patyrimą taupymo srityje ir šiai au
gančiai bendrovei įneš savo indėlį.

COOKS AND CHEFS
We are presently interviewing for the 
following positions. English speaking 

apply only. 
ROOM CHEFS 

HEAD SWING COOKS 
SWING COOKS 

COOKS HELPERS 
POT WASHERS

If you have a good work record and 
experience in any of the above areas 
you may apply to the Personnel 

Office of the 
CONRAD HILTON HOTEL 

725 So. WABASH
An Equal Opportunity Employer

BUTŲ NUAMAVTMAS. ĮVAIRUS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

Monako princesė Grace, buvusi aktorė Grace Kelly, su dukterimis 
apsilankė Philadelphijoje. Iš kairės princesė Stephanie, 8 m., prin

cesė Caroline, 16 m. ir kunigaikštienė Grace.

H1LP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

Siūlo Chicagai paminklą 
svogūnų sriubos skardinę

Chicago General Service ad
ministracijai (GSA) iškėlus su
manymą naujojo federalinio 
pastato plazoje pastatyti ką 
nors panašaus į Picasso “be
vardį”, vis daugiau balsų 
spaudoje pradeda pasisakyti.

Kaip jau rašyta, GSA yra nu
tarusi statyti Prancūzijoje gy
venančio amerikiečio skulpto
riaus Aleksandro Caldero su- 
projetuotą “stabilę” — dvi di
deliu puslankiu sulenktas rau
donai dažytas plieno kartis. Ta 
“stabile” kaštuosianti virš 
$300,000.

Iš daugelio atsiliepimų ir pa
siūlymų kol kas geriausias at
rodo Mike LaVelle kontrapa- 
siūlymas. Kadangi pirmieji ir 
tikrieji čikagiečiai Pottawato
mie indėnai Chicagos miestui 
davė prasmingą vardą “checa- 
gou”, kas jų kalba reiškia 
“laukinių svogūnų miestas”, 
dėl to ir Chicagai paminklas 
turi tą produktą priminti. La 
Velle siūlo minėtoje plazoje 
pastatyti milžiniško didumo 
svogūnų sriubos skardinę!

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
W. 63rd ST. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878

K. Eli N GI S 
CALIFORNIA SUPBR SERVICE 
Taisomi eeto motorai, stabdžiai, 

tune upt Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL. TIL. VI 7-9327

PAVASARIS ATEINA
7 KAMBARIŲ GRAŽUS švarus na

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

. mūsų ofiso. $19,500.
8 KAMBARIU architekto moderni 

mūro rezidencija. 60* lotas. Mūro ga
ražas. Gage Parke. $33,500.

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

NAUJIENOS ‘
1739 So. HALSTED ST. 

CHICAGO, IL 60608 „ , . . f. .

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.

IR VARDAS ____ ___ ___________________________________

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

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

Antraiame 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 būtu 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuviu demokratines institucijfc 
r bendruosius. bei .visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvi! 
lėmesio ir Baramos. Reikia, kad tas dėmesys ir parama taptų konkreti 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienai 
jesistengiant surasti bent po vieną nauja skaitytoja. Visi lietuviai yr? 
cviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

Chicagoje. nriemies&uose Ir Kanadoie Naujienos metams — $22.00, 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei metų — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

GAGE PARKO APYLINKĖJE
Savininkas parduoda 2 butų mūrinį 
namą po 7 kambarius kiekviename 

bute. Garažas . z - --------- .
Prašoma žemiau trisdešimt tūkstančių 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-

PRIEš DEŠIMT metų, prieš Mar
quette Parką, statytas mūro luksus 
pajanaų namas. 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai, naujas garažas. Daug prie
dų — $31,500,

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Naujas gazo šildymas. Arti Margučio 
radijo. $15.880.

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas. baras. 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

Indija vejasi Kiniją
Indijoje, kas valandą, gimsta 

apie 13,000 vaikų. Metinis gy
ventojų prieauglis yra 12 mili
jonų. Jei šis prieauglis vysty
sis tuo pačiu tempu, tai po 
15-kos metų Indijoje bus arti 
7<M> milijonų gyventojų. Dabar 
yra 5(M) milijonų, o 2000 metais 
gyventojų skaičius sieks apie 
bilijoną.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, BL

A. 6. Aim RBURMRS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningą! 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
351844 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL — 7765888

HOME INSURANCE
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