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LIBANAS KARIAUJA SU PALESTINIEČIAIS
KANCLERIS BRANDT PATENKINTAS
SAVO PASITARIMAIS WASHINGTONE

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas baigė pasitari
mus su Vokietijos kancleriu W. Brandtu. Paskelbtame pareiškime 
sakoma, kad prezidentas Nixonas planuoja išplėsti savo numatytą 
kelionę į Europą ir susitikti ne tik su Britanijos, Prancūzijos, V. 
Vokietijos ir Italijos vyriausybėmis, bet planuoja Briuselyje daly
vauti Nato valstybių susirinkime ir Europos Rinkos valstybių 
posėdyje. Tuo prezidentas pabrėžė suvienytos Europos svarbą 
ir Amerikos jai skiriamą reikšmę.

Amerika remia Europos susi
jungimo vyksmą ir ieško balan
suoto bendradarbiavimo. Eu- 
ropos-Amerikos problemos bus 
sprendžiamos taip, kad abi pu
sės turėtų naudą. Į tokią partne- 

. rystę vėliau bus bandoma įjungti

iš viso PASAULIO

LIGONINĖS PILNOS SUŽEISTU
dvi dienos Libane vyksta kovos tarp 
Libano kariuomenės. Pačiame Beirute

BEIRUTAS. — Jau 
ginkluotų palestiniečių ir 
palestiniečiai šaudo nuo namų stogų. Vienas didelis pastatas bu
vo kariuomenės apsuptas ir daužomas iš tankų patranku. Kovos 
vyksta prie kelių palestiniečių stovyklų. Libano prezidentas Fran- 
jieh pasakė kalbą, kurioje reikalavo palestiniečių grįžti į savo 
stovyklas. Jis neįeisiąs, kad Libaną okupuotų palestiniečiai. Bei
ruto ligoninėms uždrausta pranešti spaudai, kįek jos turi sužeistų, 
tačiau apeliuojama į kraujo plazmos aukotojus, kad jie duotų 
kraujo.

tais bus aptarti bendradarbia
vimo principai ir gairės.

Kancleris Brandtas optimis
tiškai žiūri į Europos-Amerikos 
santykių raidą. Nėra jokių pro
blemų, kurios sukeltų nenuga
limų sunkumų, pasakė Brand
tas Nacionaliniame Spaudos 
klube. “Prekybos karas”, kurį 
pranašauja pesimistai, neįvyks, 
nes. yra abipusis noras jo iš
vengti, pasakė Brandtas.

Kancleris Brandtas susitiks 
Bonoje su Brežnevu gegužės 18 
d. Svarstydami santykius su so
vietais, Nixonas ir Brandtas pa
brėžė pažangą santykių gerini
me ir pareiškė viltį kad, nepa
mirštant Vakarų saugumo rei
kalavimų, santykiaš-su Maskva

WASHINGTONAS. — Sen. 
McGovern pasmerkė prezidento 
Nixono kalbą apie Watergate 
skandalą. Prezidentas bandęs 
įtikinti klausytojus, kad skanda
lo įvykiai yra tipingi Amerikos 
politiniam procesui. Taip nėra, 
pasakė McGovern. Skandalas nė
ra tai, kad prezidento bičiuliai 
buvo pagauti, bet, kad jie darė,

Buvęs prezidento patarėjas 
teko

vidaus reikalams John 
įsitraukti dėt įsivėlimo

Erlichman sėdi savo įstaigoje, iš kurios jam 
į Watergate skandalą.

POLITINIS
Respublikonai norėję

džiami derybų keliu ir bus at
siliepiama -į kiekvieną konstruk
tyvų Rytų pasiūlymą.

Puntukas ėmė

Laikraštis ‘Literatūra ir Me
nas” kovo 31 d. rašo, — besau
sinant dirvas, buvęs nutrauk
tas požeminis vanduo po gar
siuoju Puntuko akmenių iprie 
Anykščių ir atsiradęs vakumas. 
Akmuo pradėjęs grimsti gilyn 
ir susidaręs pavojus jam visai 
išnykti kartu su tame akmeny
je iškaltu istoriniu paminklu — 
Dariaus ir Girėno bareljefu. 
Nuo praeitų metų rudens akmuo 
nusėdęs 4.4 centimetrus. Labai 
susirūpinta šį legendarinį ir pa
minklinį akmenį apsaugoti ir tam 
tikslui sudaryta didelė komisija, 
kuri įpareigota kuo greičiau pa
ruošti atitinkamą Puntukui gel
bėti projektą. Tenka gerai ver
tinti mūsų patriotus ok. Lietu
voje, kad ėmėsi šio darbo.

Dariaus ir Girėno bereljefai 
buvo skulptoriaus B. Pundžiaus 
iškalti vokiečių okupacijos me
tu. Lietuvių Enciklopedijoje 
(XXXVI t. 458 psl.) parašyta, 
kad šią idėją iškėlęs buv. ilga
metis Finansų Ministerijos tar
nautojas Tomas Zauka. Jis 1942 
m. Kaune sudarė komitetą, į ku
rį įėjo T. Zauka, pirmininkas ir 
nariai — Jonas Pikčilingis, Jo
nas škepetys, Jonas Deksnys ir 
Juozas Audėnas.

Iš generolo Mykolo Velykio 
valdomo likerių fabriko buvo 
gauta 10,000 vokiečių markių, 
kurios daugiausia ir pagelbėjo 
bareljefus sukurti. Anykščiuose 
buvo sudarytas kitas komitetas, 
kuris daug padėjo B. Pundžiui 
techniškai ir materialiai. (E)

SAPGONAS. — Prezidentas 
Thieu P. Vietname planuoja duo
ti •takiroms provincijoms dides
nes autonominei teises.

Kiek Libane žuvo vakar, ne
skelbiama, tačiau trečiadienį žu
vo 12 kareivių ir 40 buvo su
žeistų. Susišaudymas prasidė
jo 11 vai. ryto prie Shatila pabė
gėlių stovyklos, kurią išlaiko 
Jungtinės Tautos. Iš Shatilos 
kovos persimetė į Burj ai Bara- 
meh stovyklą, kur gyvena 7,700 
palestiniečių.

Santykiai tarp Libano valdžios 
ir palestiniečių pagedo po Iz
raelio komandos puolimo Beiru- 

, te, kur žuvo trys- palestiniečių 
vadai. Palestiniečiai pradėjo 
keršto veiksmus pačiame Libane 
prieš Amerikos interesus. Pales
tiniečiai iš pravažiuojan’iu au
tomobilių pradėjo apšaudyti 
Amerikos universitetą, ambasa
dą, diplomatų namus. Suėmus 
kelis palestiniečius už naftos 
sandėlių padegimą, palestinie
čiai pagrobė du Libano karinin
kus. Atsakydama Libano ka
riuomenė pastatė barikadas ant 
kelių, vedančių į stovyklas. Ta
da palestiniečiai pradėjo puldi
nėti barikadas saugančius karei
vius. • " ■ -

Gynybos ministeris įsakė šau
dyti į visus ginkluotus civilius, 
kurie neklauso kareivių įsaky
mo padėti ginklus. Arabų va
dai bando susitarti dėl karo pa
liaubų, tačiau kovos vienur susto
ja, kad prasidėtų kitoje vieto- 
jeje. Kairo radijas, valdomas 
palestiniečių, skelbia, kad Liba
nas pradėjo ofenzyvą prieš Pa
lestinos laisvės kovotojus.

Pusė Libano gyventojų yra 
krikščionys ir jiems arabų pro
blemos mažai rūpi. Visiems Li
bano gyventojams rūpi daugiau 
biznis, o ne karas su Izraeliu dėl 
arabų žemių. Paskutiniame ka
re Libanas nedalyvavo ir nori 
toliau išlaikyti pasyvią laikyse
ną. Libane yra virš 300,000 pa
lestiniečių kurių nemažai yra 
ginkluoti. Nedidelėje, dviejų su 
puse milijonų gyventojų valsty
bėlėje, palestiniečiai sudaro pa
vojingą mažumą.

Kissingeris priėmė 
žydų delegaciją

WASHINGTONAS. — Pre
zidento patarėjas Kissingeris iš
vyko į Maskvą tartis dėl Brež
nevo kelionės į Ameriką smulk
menų, o taip pat ir dėt pasitari
mų su prezidentu Nixonu darbo
tvarkės. Prieš išvykdamas Kis
singeris priėmė Amerikos žydų 
delegaciją: Richard Maass, Na
cionalinės Konferencijos Sovie
tų žydų reikalams pirmininką, 
Max Fisher, buvusį Žydų Fede
racijos ir šalpos Fondų Tarybos 

(pirm, ir Jacob Stein, Didesniųjų

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Respublikonai norėję silpno McGoverno

WASHINGTONAS. — Vyriausybės įstaigų šaltiniai pareiškę 
f ir kitiems korespondentams, kad yra nemažai įrodymu, jog 
ublikonų politinis šnipinėjimas demokratų tarpe prasidėjęs

NYT ir kitiems 
respublikonų

įrodymu, jog
prasidėjęs

laku

j štabai buvo infiltruoti respublikonų 
niekam nežinomų, žmonių, kurie ban< 
fuoti svarbesnius laiškus ir perduoti

' WASHINGTONAS. — Keli 
senatoriai pranešė gavę iš 
nu Guano saloje laiškų, kuriuose 
lakūnai pasisako prieš Kambo- 
dijos bombardavimą. Tokius iriausia jaunų 
laiškus kongreso žiniose paskel- džiagą,
bė sen. Fulbrightas, Kennedy ir respublikonų štabui, 
kt. Respublikoąas sen. Charles 
Mathias daro senate žygių, kad 
prezidentas sustabdytų Kambo- 
dijos bombardavimą, kuris esąs 
nelegalus. Demokratų senato
riai siūlo rezoliuciją, kuri atim
tų lėšas Kanįbodijos bombar
davimui. t

WASHINGTONAS. — Sena
toriai tikisi,, kad naujai paskir
tas valstybės prokuroras paskirs 
Watergate bylai aiškinti specia
lų tardytoją. Kai kurie senato
riai siūlo tol nepatvirtinti Ri- 
chardsono prokuroru, kol jis 
nepaskirs tardytojo, kuris irgi 
turės būti senato patvirtintas.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas ir vicepreziden
tas Agnew padarė pareiškimus, 
sveikindami John Connally nu
tarimą pereiti į respublikonų 
partiją.

SYDNEJUS. — Italijos mar
muro ekspertas, Australijoje 
apžiūrėjęs neseniai atrastas mar
muro kasyklas, pareiškė, kad 

marmuro kokybė netoli Ashbur
ton, Australijoje, yra net geres
nė už italų marmurą.

CHIPUNDU. — Zambijos pre
zidentas Kaunda dalyvavo iš
kilmėse, kuriose paminėta 100 
m. mirties sukaktis misijonie- 
riaus dr. David Livingstone, ku
rį Afrikoje surado žurnalistas 
Henry Stanley. Livingstone kū
nas palaidotas Britanijoje, West
minster Abbey, tačiau jo širdis 
buvusi palaidota dabartinėje 
Zambijoje.

Campora tariasi 
su karininkais

BUENOS AIRES. — Išrink
tasis Argentinos prezidentas 
Hector Campora baigė Ispanijo
je pasitarimus su Peronu ir su
grįžo į Argentiną, kur karinė 
valdžia paskelbė karo stovį. Kri
zę iššaukė komunistų puolimas 
ir nužudymas buvusio štabo vir
šininko admirolo Quijados. Va
kar Campora tarėsi su karinės 
valdžios atstovais,* jų tarpe su 
dabartiniu prezidentu gen. Iji- 
nusse.

Karininkai reikalavo, kad 
Campora užimtų griežtą liniją 
prieš komunistihius teroristus,

Daugiausia pastangų buvę dė
ta senatoriui Muskie sustabdyti. 
Respublikonų vadai bijoję, kad 
Muskie yra vienintelis demokra
tų kandidatas, kuris gali nuga
lėti rinkimuose prezidentą Ni- 
xoną- 1954 m. gegužės mėn. vie
šosios opinijos apklausinėjimai 
parodė, kad Muskie turi daugiau 
rėmėjų už prezidentą Nixoną. 
Respublikonų planuotojai, va
dovaujami Hakiemano, nutarę 
viską daryti, kad demokratų 
konvencijoje Muskie nebūtų iš
statytas kandidatu. Respubliko
nai planavo ir viską darė, kad 
kandidatu būtų sen. McGover- 
nas, kurį jie laikė silpniausiu de
mokratų kandidatu.

Vienas laiškas iš Muskie šta
bo staiga buvo paskelbtas spau
doje. Kaip jis ten atsidūrė, nie
kas iki šiol nežino. Yra aišku 
tik, kad tas laiškas pakenkė Mus
kie kampanijai. Gerai finansuo
ta, gerai planuota respublikonų 
komiteto veikla savo pasiekė ir 
demokratai išstatė kandidatu 
McGoverną, kurį Nixonas leng
vai nugalėjo.

Vienas tokios respublikonų 
veiklos pavyzdys buvo Florido
je, kur prieš pirminius rinkimus 
buvo plačiai paskleistas raštas, 
parašytas ant sen. -Muskie įstai
gos popieriaus. Rašte anonimiš
kai buvo šmeižiami abu Mus
kie konkurentai; sen. Humphrey 
ir sen. Jackson, kaltinant juos 
lytiniais prasižengimais. Tie 
raštai pakenkė visiems trims 
kandidatams ir laimėjimą nusi
nešė gubernatorius Wallace.

NYT žiniomis, respublikonai 
demokratų štabuose turėjo apie 
40 apmokamų šnipu, žinių pri
statytojų, : kurie palengvino 
respublikonams planuoti kampa
niją.

ir, užėmęs prezidentūrą, palik
tų vidaus saugumo reikalus tvar
kyti kariuomenei. Iki šiol Cam
pora atsisakydavo susitikti su 
karinės diktatūros atstovais, ku
rie 7 metai valdo Argentiną. Ta
čiau dabar padėtis yra laikoma 
įtempta ir kritiška. Daug jaunes
nių karininkų spaudžia valdžią 
neperleisti vyriausybės Campo- 
rai ir peronistams, kol nebus su
tvarkyta terorizmo problema.

Rinki- 
agentų, dau- 

rinkti me
tą medžiagą

Derybos su Hanojum

WASHINGT&NAS. — Prezi
dento patarėjas Kissingeris, 
prieš išvykdamas j Maskvą, pa
kartojo, kad jis tikisi susitikti 
vėliau su š. Vietnamo politbiuro 
nariu Le Due Tho, nes esąs su
sitarimas susitikti, nors nebuvę 
nutarta, kada apie tokį susitiki
mą pranešti pasauliui. Ameri
ka pirma paskelbė, kad toks su
sitikimas įvyks ir dėl to Hano
jus užsigavo ir nepatvirtino to 
susitarimo.

Valstybės departamentas pa
reiškė, kad jis turi raštišką Ha
nojaus sutikimą derėtis dėl ka
ro paliaubų įgyvendinimo Pietų 
Vietname. Hanojus gali pa
keisti savo nuomonę, tačiau ne
reikia abejoti, kad Kissingerio 
derybos su Le Due Tho įvyks 
nustatytu laiku, gegužės mėn. 
viduryje.

+ Prezidento Nixono ir Pran
cūzijos prezidento Pompidou su
sitikimas įvyks neutralioje vie
toje — Islandijoje — gegužės 
31 ir birželio 1 dienomis.

♦ Iš Maskvos pranešama, kad • Amerikos žydų Organizacijų 
rašytojas Solženicinas susituokė, Prezidentų konferencijos pirmi- 
su Natalija Svetlova, su kuria ninką.
jis neoficialiai jau gyveno ir tu
ri du sūnus. Sovietų teismai jam 
tik neseniai davė skyrybas su 
pirma žmona.

+ Sekmadienį diplomatas Da
vid Bruce, 75 m. išvyksta į Ki
niją atidaryti pirmos diplomati
nių ryšių įstaigos, kuri nevadi
nama ambasada, nes Amerika 
palaiko ryšius ir su Tautine Ki
nija.

< Bostone policija rado nu- graciją.
šauta Malcolm X Fondo prezi-. Kissingeris pareiškęs žydų pa- 
dentą Hakim Jamal. Penki ki-'^ies supratimą, tačiau prezi- 
tos negrų grupės vyrai —- Mau , Nixonas norįs išlaikyti 
Mau — apkaltinti Jamal žmog- gavo žodį, duotą Kremliaus va- 
žudyste.

Nors neturėdamas prieš kelio- 
. nę laiko, Kissingeris kalbėjo su 
žydais 40 min. Jis sužinojo, kad 
Amerikos žydai sveikina švieti
mo mokesčių sustabdymą Mask
voje, tačiau jie toliau susirūpi
nę dėl emigracijos trukdymų irf“ 
remia sen. Jacksono įstatymo 

(papildymą, kuris siūlo neduoti 
i Sovietų Sąjungai prekybos leng
vatų, kol sovietai varžys emi-

dams. Prekybos padidinimas
♦ Vakar Čikagoje statomas' esąs reikalingas bendram san- 

Sears Bokštas tapo aukščiausiu tykių pagerinimui.
pasaulio pastatu. Žydų vadai įteikė Kissingeriui 

+ Japonijoje biznieriai irgi 42 sovietų žydų, dabar laikomų 
daro nepaprastus pelnus. Pernai kalėjimuose bylas ir apie 100 žy- 
Thomas Han, kinų kilmės Japo- dų šeimų, kurios negauna leidi- 
nijos pilietis, uždirbo 7.1 mil. 
dol., parduodamas namus ir že
mes.

< Prezidentas R. Nixonas iš
vyksta į Floridą savaitgalio poil
sio.

mo išvažiuoti, atvejų apra
šymus. Jie prašė Kissingerį 
Maskvoje iškelti tuos klausimus 
ir paspausti Brežnevą sutvarky
ti norinčių išvažiuoti žydų rei
kalus.

PrancOziįos *oatino»

Indija turi pirkti 
daugiau javų

NEW DELHI. — Indijos vy
riausybė planuoja pirkti užsie
nyje dar 2 ar 5 milijonus tonų 
javų, šalia jau anksčiau pirktų 
dviejų mil. tonų, nes padėtis 
sausros ištiktose provincijose 
yra labai bloga. Valdžiai perė- 

' mus javų prekybą iš privačių 
pirklių, šie nebeatidaro savo 
sandėlių ir javų neparduoda. To
dėl kai kuriose provincijose ba
das privertė žmones kelti riau
šes ir plėšti sandėlius, 
valstybės 
tuštėjo.

Indijos 
užsienio
žiuoti į bado paliestas sritis. 
Valdžios pareigūnai bijo, kad 
bado riaušių aprašymai kenkia 
Indijos reputacijai užsieniuose. 
Bado paliestos yra šešios pro
vincijos. Maharastroj, Gujarate 
ir Rajasthane javų pirkti nega
lima nei viešose rinkose nei val
džios sandėliuose. Indija tikisi 
pirkti javų Amerikoje, Kanadoje 
ir Argentinoje.

Pačios 
sandėliai beveik iš-

vyriausybė uždraudė 
korespondentams va-

Graikų pinigas 
- be karaliaus

ATĖNAI. — Graikijos valdžia 
išleido naują 20 drachmų mone
tą, kuri jau nebeturi karaliaus 
atvaizdo. Kitos monetos, nors 
ir nukaltos po karinio pervers
mo 1967 m., visos tebeturi ka
raliaus Konstantino galvą. Se
noji 20 drachmų moneta turė
davo Konstantino tėvo, karaliaus 
galvą.»Dabar jos vietoje yra le
gendaries paukštis — Fenik
sas, besikeliąs iš pelenų, o šalia 
stovi ginkluotas kareivis.

Karinė graikų valdžia tyliai, 
pamažu vis šalina monarchijos 
liekanas iš iškabų ar pavadini
mų. Neseniai “karališkasis lai
vynas” buvo pavadintas “karo 
laivynu”.

SAIGON AS. — Komunistai 
vėl apšaudė du helikopterius, ku
riais skrido paliaubų priežiūros 
komisijos nariai. Laimė, niekas 
nenukentėjo. w-



Detroito naujienos
— Hamiltono mergaičių choro 

“Aidas” koncertas balandžio 29 
d. rraėjo su pasisekimu. Atsi
davus scenai, stovėjo trijose ei
lėse išsirikiavusios baltos kaip 
gulies 38 jaunos dainininkės. 
Koncertas prasidėjo punktua
liai 3 vai. Pradėjo su daina Par
tizano mirtis, Ant marių kran
to r'as subatėlė, Ramovėnai žen- 
g’a :r daug kitų. Sudainavo 20 
da:.nų, berods, septynias dainas 
su solistu V. Verikaičiu, dar po
rą pridėjo papildomai. Padaina
vo naujų ir dar negirdėtų daine
lių. labai nuotaikingų. Publikai 
la' ai patiko, todėl be pertrau
ko s plojo. Sodrus muziko solis
to Vadovo Verikaičio balsas la
bai derinosi prie choro. Publikos 
ats lankė per tris šimtus, nors 
galėjo būti ir dadgiau, salė tal
pina virš 700 dėtų.

Peikia pripažinti, kad daug 
žmonių nutraukė tuo metu (Vy
kę trys privataus pobūdžių baliu
kai. Nors mės patys tuos rūsių 
baliukus smerkiame, bet patys

juos ir ruošiame. O vis tiktai Į 
Hamiltono mergaičių choras 
“švyturiėčių” šaulių iš anksto Į 
buVo skelbiamas spaudoje, bet 
niekas į tai dėmesio jau nebe-j 
kreipia. Pasibaigus koncertui,! 
“Švyturio” kuopos vicepirm. 
Alfas Šukys padėkojo choris
tams, choro vadovui Vaclovui 
Verikaičiui ir pianistui Jonui Go- 
vėdui už taip puikiai atliktą kon
certą. Dvi jaunos mergaitės Ra
munė Stonytė ir Irena Teličėnai- 
tė įteikė gėles. Buvo išreikš
ta bendra padėka prisidėjusiems 
prie koncerto ruošimo. Jaunimo 
koncerte tik keliolika.

— Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centro Valdyba gegužės 
20 dfteną, sekmadienį, 11:30 vai., 
tuoj po pamaldų, šv. Antano pa
rapijos patalpose ruošia viešą 
protestą Romo Kalantos suside
ginimo mėtinių proga, priims 
atitinkamą rezoliuciją, kuri bus 
iššfftntinėta valdžios atstovams. 
Detroito visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti. Taip pat bus

Režisierius JUSTAS PUSDEŠRIS 
riterio rolėje Milžino Paunksmės pastatyme Detroite. 
a .,-s ~ .» a,Tr.«7l.r,^rjar—Trr--.---

Indėnu legenda apie

VYTAUTAS OGI L VIS

Švitrigailos rolėje Milžino Paunksmės pastatyme Detroite.
Foto A. Norus

t - ..... .. ...........................~ '• ---------

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
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, ALEKŠANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psl.... ......... —-     ......_..._ ......... $7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; U 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 Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl......................    $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 psL ______ ___ —..... .......................... .......................  $1.00
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai.

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

puslapiai. .........          $3.00

NAUJIENOS,

pagelbėta visuomenei parašyti 
asmeniškus laiškus.

— Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Seimas Detroite 
Įvyks š. m. gegužės 26 ir 27 die
nomis, Detroito priemiestyje, 
Troy Hilton Inn, Maple Rd. ir 
Stephens Highway, Troy, Mich. 
48084 Seimo atidarymas ir iš
kilmingas posėdis šeštadienį, ge
gužės 25 d. 11 vai. ryto. Seimo 
proga tą pačią dieną 8 vai. vaka
ro, yra rengiamas banketas, ku
riame visi maloniai kviečiami 
dalyvauti.

— Praeitos savaitės žiniose 
praleista ir neįrašyta D. L. O. 
Centro Revizijos Komišijos sąs
tatas: 'Firm. Marijonas šnapštys 
ir nariai: Kazys Šragauskas, Va
cys Lelis ir Antanas Šileika.

— ŠALFO organizuojamos 
komandinės šachmatų varžybos 
įvyksta gegužės 5 ir 6 dienomis 
Detroite, Liet, namuose. Pirmo 
rato pradžia 11 vai; ryto, vado
vauja Karolis Balys.

I I I I Til I I I

— Naujas LB Lituanistinės 
mokyklos tevų komitetas: Stš- 
sys Erlingis, Dąnutė Jankienė, 
Juozas Orentas, Vacius Lelis ir 
Zuzana Skiotienė. Revizijos Ko
misija: Liuda Rųgienienė, Julija 
Zarankienė, Alfonsas Kasputis 
ir Jonas Urbonas.

— Balandžio 15 d. užsibaigė 
dailininko Vytauto Ogilvio me
no paroda. Buvo išstatyta apie 
60 aliejinių ir kitokių paveikslų. 
Apie pusę jų buvo išparduota.! 
Aplankė virš trijų Šimtų lanky- i 
tojų. .

— LB tarybos ir atstovų Į 
PLB Seimą rinkimai Detroite! 
įvyks gegužės 19 ir 20 d.

I— Windsoro'mergaičių kvar
tetas “Aušra” atliks meninę pro
gramą birželio 'išvežtųjų minė
jime, birželio 10 d. Mercy kole
gijos McAuley auditorijoje. Ruo
šia Pabaltiečių^Komitetas. Vi
suomene prašoma nepamiršti 
datos. A. Sukauskas

LAIVAI KALIFORNIJOS DYKUMOJE

1739 S. Halsted St., Chicago, I1L '60698. — Tel. HA 1-6100

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

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

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

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

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašyma.i ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. S1.00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

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

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna infuristo 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 klasiko 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.
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL «O6O8

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

Prieš 50,000 itiety
L’PI pranešimais, Pietinės Ka

lifornijos dykumos kalnuose kai 
kurios uolų formacijos siekia 
600 milijonus metų senumo. Ca
lico kalnų srityje aptikti pėd
sakai žmonių, gyvenusių prieš 
daugiau kaip 50,000 metų. Vien 
San Bernardino apskrityje esą 
surasta ir registruota virš 500 
archeologinių vietovių, kur in
dėnų kadaise gyventa, bet grei
čiausia, esą apie 1,000 tokių dar 

• nesurastų vietovių. Colorado- 
Mojave dykumoje aplink Palm 
Springs, Cal., priešistoriniais 
laikais buvusi jūra. Tose dyku
mose priskaitoma daugiau kaip 
700 rūšių žydinčių augalų, jų 
tarpe 217 tokių, kurių niekur ki
tur nerandama pasaulyje. Iš 
faunos (gyvulių ir paukščių) 
pasaulio dykumose priskaičiuota 
dar arti 200 stuburinių, prade
dant plačiaragėmis kalnų avi
mis, baigiant dykumų vėžliais. 
Bet bene visų įdomiausia yra 
tai. kad kažkuriais priešistori
niais laikais šiomis dykumomis 
laivai plaukioję!

Smėlyje ufpustyti 
laivų griaučiai

Visoje eilėje praeito šimtme
čio laikraščių ir mūsų laikų spau
doje apstu aprašymų ir savo 
akimis tubs laivus mačiusiųjų 
paliudijimų. Kaip vaiduokliai iš 
pamirštos senovės, laivų griau
čiai vėjui smėlio kopas nupusčius 
pasirodo, tai vėjui iš kitos pusės 
atsisukus vėl po smėlio kaubu
riais lieka palaidojami. Visi tuos 
laivus mačiusieji tvirtina, kad 
laivai yra labai žilos senovės —: 
fenikiečių ar vikingų kilmės.

Tos misteriškos liekanos ran
damos tarpsnyje nuo Meksikos 
s enos iki Salton Sea. o ta Šal

dą apie vieną tokį laivą, kurį jie 
spėjo esant didelį baltą paukštį.

Seniai, labai seniai užėjęs di
delis potvynis privertė tuos in
dėnus skubiai keltis aukščiau į 
kšlrtus. Vieną dieną pasirodė 
didelis baltas paukštis, kurs la
bai iš lėto plaukė per vandenis. 
Paukštis ratų ratais plaukiojo 
nusenkančioje ir mažėjančioje 
jūroje ir pagaliau atsitūpė ant 
vienos kalvos, o kai vanduo at
slūgo, paukštis pavirto ant šo
no ir buvo apneštas smėliu. Karts 
nuo karto kai vėjai staugia ir 
pūga nugerta smėlį, paukštis vėl 
pasirodo...

Kur tas “paukštis” pasirodė? 
Viena tokia Vieta nurodoma apie 
i 00 mylių į šiaurės rytus nuo 
Yurrta, Ariž., į pietus nuo San 
Bernardino kalnyrio. Kaip rašė 
San Francisco Examiner, 1876 
metais tą “paukštį” matė vie
nas liudininkas, bet pora metų 
vėliau jį pamatė keturi prospek- 
toriai (aukso ieškotojai), 
trečią kartą rašė San 
Union 1889 m. lapkričio

Randamos senų 
laivų tekinos

Vėliau sekė tikslesni praneši
mai. Taip, 1890 rti. ties Kane 
Springs, į pietus nuo dabartinės 
Salton jūrbs keliais atvejais ma
tytas ir iš arti apžiūrėtas seno
viškas laivas, panašus Į ispa
nišką galerą (senovinis su daug 
irklų laivas, kurį irkluodavo ver
gai arba kaliniai). Tūlas Tom 
Brown iš Bakersville, Cal., su ke
liais kompanionais panašų lai
vą aptikę apie 40 mylių į rytus 
nuo Iridio. ’tai buvęs mažas lai
velis, kurio priešakiniame gale 
buvusi išdrožta medinė meškos 
galva.

Tūlas turtingas meksikietis 
Santiago Sočia 1930 metais at
vykęs Į Pietinės Kalifornijos dy- 
,--y. , j. ... . .. ■ ■■ ■■■. ■ -——

Apie 
Diego 
17 d.

kūmą “pakasto aukso’* ieškoti, j va*. Jūs turėtumėt pamatyti”, 
per 40 kilometrų į šiaurės rytus j Kitą rytą jiedu nuėję į tą 
pamatęs vieno tarpelio dugne iš 
smėlio išsikišusią laivo dalį, o 
to tarpeklio uoloje viršuje laivo 
matęs kažkokį užrašą ne angliš
kai ir ne ispaniškai rašytą. Lai
vo pryšakinė dalis buvusi grakš
čiai išlenkta, panaši į gulbės ka
klą. Laivo šone kabėję apskri
ti, į “tortilas” panašūs diskai 
ar skydai. Vieną tokf skydą jam 
pavykę atlupti, bet vėliau nume
tęs šalin. Panašų radinį 1933 
m. aprašo Mr. ir Mrs. Louis ir 
Myrtle Botts, kurie buvo apsi
stojęs šalia šaltinio prie giląus 
tarpeklio (canyon) angos dabar
tiniame Desert State parke, San 
Diego apskrityje. Prie šaltinio 
atsigerti vandens priėjęs vienas 
senas prospektorius ir išsikal
bėjus pasakęs “Keisti dalykai 
dedasi šiame tarpeklyje. Viena
me to tarpeklio šone aukštai 
matosi išsikišęs kažkoks senas 
laivas. Stebėtina, kaip jis ten 
atsirado. Keistai atrodo tas lai

tarpeklį, stovėdami apačioje ti
krai pamatė aukštai iš tarp uolų 
kyšantį keisto laivo priešakį, 
kurs buvo labai gražiai išlenk
tas. Deja, prie laivo palipti ne
buvę jokios galimybės.

Grįžę namo į Julian, Cal., kūr 
Mrs. Botts yra knygyno vedėja, 
jiedu išstudijavo senovės laikų 
laivus ir rado, kad jų aptiktasis 
laivas labiausiai yra panašus į 
fenikiečių ir vikingų laivus. Tas 
radinys smulkiau aprašytas 
Brad Williams ir Choral Peppers 
1966 metais išleistoje knygoje 
“The Mysterious West”-. Mr. ir 
Mrs. Botts planavo po poros sa
vaičių grįžti ir tą laivą nufoto
grafuoti, bet netrukus, 1933 m. 
kovo 10 d. Įvykęs Long Beach 

tiek sukrėtė 
kad ir lai
tą r peklis iš-

j žemės drebėjimas 
Pietų Kaliforniją, 
vas ir tas kalnų 
nyko...
J. (Bus daugiau)

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

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir ±ri)Šiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu vos 
vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekviehb 
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 Šo. Halsted St, Chicago, ffl. 606Ū8
040 Al V* '■ .r‘ Į X- H

čio žmonių gyvento
ton Sea (jūra) apie 45 mylių il
gumo ir 10 iki 15 m. platumo 
yra kadaise buvAsi Kalifornijos 
Įlankos atlaja. Abudu dykumų 
slėniai iš abiejų Salton Šea pu
sių — Imperial Valley ir Coache
lla Valley yra žemiau jūros van
dens lygio. Priešistoriniais lai
kais'abudu šie slėniai buvo jūrų 
vandeniu apsemti kaip Kalifor
nijos Įlankos (Gulf of California) 
pratęsimas toliau šiaurėn. Ko
kia gili ta jūra buvo, galima įsi
vaizduoti, kad jos likutis — Sal
ton Sea ir šiandien tebėra 235 
pėdomis žemiau netoli esančio 
okeano paviršiaus. Visas žemiau 
jūrų paviršiaus įdubimo plotas 
apima 3 milijonus akrų. Ta vi
daus jūra su Kalifornijos Įlanka 
(Gulf of California) susisiek
davo gamtos padarytais vande
nų vingiais, kuriuos rtžftvenkė 
JAV Pietinio Pacifiko geležin
kelio kompanija suversdama 3,- 
000 vagonų uolų skaldos, bet 
audringos Įlankos bangos tiek 
smarkiai ir nepaliaujamai tas 
užtvankas ardftrtčios, kad esą 
tenka laukti, jog sykį bangos lai
mės, prasigriauš h* vėd užtvin- 
dins tą žemiau jūros paviršiaus 
esantį slėnį, kaip senovėje buvo, 
kol žemės drebėsimas tteužver-j 
tė pertako, atskiriamas Šaitano 
jūrą nuo Kalifornijos pankus, 
taigi nuo visokio susišiekhno su j 
Ramiuoju okeanu.

Turint galvoje tuos šfriurtin-Į 
gus jūros antplūdžius ir žemės 
paviršiaus kitimus, labai gali-

I mas daiktas, jog kadaise seno- 
I vėje per Colorado Upę arba per- 
tako vingiais Įplaukę laivai stai
gios geologinės katastrofos už
tikti pasiliko atskirti izoliuoto
je jūroje, šiandien smėlio ko
pų ir kalnų tarpeklių dykumoje...

—

Same people learn the hard way. Pay
checks disappear fast.

Day-to-day living expenses eat up 
* wt. And maybe part goes in the 
BKvings account for this year’s vaca- 

»ther immediate goal 
ink of that money seems 
byrtself.
wonder that when it 

conaea ttt long-term goals, or when an 
emergency comes up, there simply 

’s.to meet the need.
:ere was a nest egg build

tip afl that time.
_  - - - egg 

b with U.& Savings Bonds. The easy 
way to buy them is to sigh up for the 

•eyouwWk. 
will be set

to

An amount you

And while you’re going through 
grocery bills, car repairs, vacation 
weekends, kids’ toys and nights out 
on the town, you’ll know you’re sav
ing money too.

That’s good to know.

Take stock in America*
Join the Payroll Savings Plan.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608
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Ten drebėjo žemė
LISABONA SKENDO UGNIES IR VANDENS JŪROJE

Pavergtoje Lietuvoje
(Tęsinys)

MESINOS SUNAIKINIMAS
Plėšikus šaudė kaip šunis

Didžiausia anarchija po že
mės drebėjimo užviešpatavo 
Mesinoje, Sicilijos mieste. Kai 
1908 metų gruodžio 28 d., 5 vai. 
ryto Mesinoje žemė siūbtelėjo 
vienon pusėn, o po kelių sekun
džių kiton. Laike pusės minu
tės Mesina sugriuvo lyg kortų 
namelis. Miesto centrinės gat
vės viduryje atsidarė kelioli
kos pėdų gilumo plyšys. Mesi
nos miesto statyba buvo labai 
lengva. Sienose, tarp plytų 
buvo pripilta anglies nuotrupų 
ir šašlavų. Kada sienos spro
ginėjo ir griuvo, iš jų kilo ma
sės dulkių ir jų debesys apgau
bė griūvantį miestą, o milži
niškos jūros bangos sunaikino 
uostą.

Tuo metu Sicilijoje vyravo 
įsitikinimas, kad nuogam mie
goti yra sveika ir tą ankstyvą 
rytą panikos pagauti miesto 
gyventojai nuogi masiniai išsi
veržė į gatves, o apie 50.000 
gatvėse gulinčių nuogų lavonų 
darė pasibaisėtiną vaizdą. Ka
riuomenės kareivinės buvo su
naikintos, policijos funkcio
navimas disorganizuotas, bet 
koks telefoninis susisiekimas 
nutrauktas. Peralkę, sušalę ir 
panikos apgaubti miesto gy
ventojai įpuolė visiškon apati

jon ir lyg pamišę tekalbėjo tik 
apie užmuštuosius.

Didelis skaičius kalinių, 
kurių tarpe buvo daugelis žmog 
žudžių ir banditų, iš sugriauto 
kalėjimo išsiveržė laisvėn. Jie 
tuojau susiorganizavo į gaujas 
ir ėmė plėšti iš nukentėjusių 
miesto gyventojų jų paskuti
nius daiktus, kuriuos jie dar 
sugebėjo išgelbėti ir beatodai- 
ros žudė tuos, pas kuriuos tikė
josi dar ką nors rasti. Į sugriau
tą miestą plėšikų gaujos ėmė 
plūsti iš Palermo, Katanijos ir 
net iš Neapolio. Tarp miesto 
griuvėsių, tarp nuogų ir išgąs
dintų žmonių siautėjo plėšikai.

Po dviejų dienų -trys Rusijos 
karo laivai, “Makarow”, Care- 
wič” ir “Slawa”, šaudydami iš 
patrankų, įplaukė į Mesinos 
uostą. Rusijos karo laivų jūri
ninkai tuojau išėjo į sugriautą 
miestą ir vaikščiodami tarp 
griuvėsių šaukė “Ohe” ir jei jų 
ausis pasiekdavo koks nors 
mažiausias garsas ar aimana
vimas, jie ėmėsi darbo ir iš 
griuvėsių atkasdavo dar gyvas 
užgriautas aukas. Pagautus 
plėšikus ir vagis, taikių gyven 
tojų džiaugsmui, jie šaudė kaip 
šunis. Dalino gyventojams 
maistą, transportavo moteris 
ir vaikus į kitus artimiausius 
pajūrio miestelius. Rusijos es
kadros jūrininkai palaužė mies 
to gyventojų rezignacinę apa
tiją. Kiek vėliau atplaukė bri-

tų, prancūzų ir-vokieėių laivai 
Britų turistės ėmėsi darbo 
rengti nuoguosius miesto 
ventojus. Jos paskubomis 
siuvo paklodes taip, 
davo tik skylė iškišti 
tokiais paskubomis 
tais rūbais stengėsi

FOTO REPORTAŽAS

— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl.. telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaiku pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psL, gra
žus leidinys. $1.50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai daiL J. Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 dol

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

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

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto is pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotu vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

Pfrm«|am« tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkituota virieliuos« parduodami už $4.00, o kietuose 

virieliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago. Illinois 60608

kad lik- 
galvai ir 
pagamin- 
aprengti 

Inuogus, alkanus ir išgąsdintus 
' Mesinos gyventojus.

Italijos karo šarvočiu Mesi- 
Jnon atplaukė ir Italijos kara

lius Viktoras Emanuelis. Ka- 
‘da karalius išlipo iš laivo jį pa- 

’ sitikęs miesto administracijos 
' atstovas pradėjo sakyti sveiki

namąją kalbą, bet karalius jį 
nutraukė: “Dabar ne laikas 
kalbėti niekus”. Mažojo kara
liaus (jis buvo mažo ūgio) ke
lionė per sugriauto miesto griu
vėsius priminė Dantės kelionę 
po pragarą.

Neilgtrukus Mesinon .pradė
jo plaukti pagalba iš.daugelio 
kraštų, o ypatingai iš Jungti
nių Amerikos Valstybių, ypač 
iš San Francisko. Amerikie
čiai ėmėsi miesto atstatymo 
darbų ir tai tokiu tempu, kad 
praslinkus dviems mėnesiams 
po katastrofos jie jau atidavė 
naudojimuisi keletą šimtų di
delių namų.

Per šį žemės drabėjimą Me
sinoje žuvo 76,483 žmonės.

Žemės rutulyje žemės dre
bėjimai vyksta veik kasdien. 
Didžiumą jų žmonės visiškai 
nejaučia ir juos tik užregist
ruoja jautrūs seismografai. 
Vienur kitur įvyksta ir stipres
ni apseiną be žmonių aukų ar 
turto sunaikinimo, bet šiame 
šimtmetyje, per 68 metus, 
įvykę 30 žemės drebėijimų 
reikalavusių ne šimtą kitą, 
šimtus tūkstančių aukų:

1906 m. San Francisco. Kilo 
potvynis ir gaisrai, žuvo 1000 
žmonių.

1907 m. Kingston . Jamaikos 
saloje. Aukų 1400 žmonių.

1908 m. Mesinoje. Sicilijos 
saloje įvykusio žemės drebėji
mo metu žuvo 76,483.

1912 metais per Turkijoje 
įvykusį žemės drebėjimą žuvo 
3000 žmonių.

1920 metais Kinijoje, Kansu 
provincijoje įvykusio žemės 
drebėjimo metu žuvo apytik
riai apie 180,000 žmonių.

1923 m. Sangali įlankoje prie 
Tokio įvykusio žemės drebėji
mo metu žuvo 156,693 žmonės.

1925 m. Kobe, Japonijoje žu
vo apie 2000.

1926 m. Alexandropol, Grai
kijoje žuvo tūkstančiai žmo
nių.

1927 metais Japonijoje žuvo 
34,500.

1930 metais Irane ir Neapo
lyje žuvo virs 5000 žmonių.

1932 metais Kinijoje, vėl pa 
sikartoįęs Kansu provincijoje 
drebėjimas pareikalavo 70,000 
aukų.

1933 metais Japonijoje įvy
kusio žemės drebėjimo 
žuvo 1560 žmonių.

1934 metais Indijoje 
6000.

1935 metais Formozoje 
3000.

yra

metu

žuvo

žuvo

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

derį tokiu adresu:

Vilniaus užmiestis yra pasakiškai gražus. Kalvos, kalneliai, pušys, eglės, miškai, upės ir ežerai. Pa
veiksle matome Verkių priemiestį, esantį visai netoli žaliųjų ežerų. Savo laiku šie namai pri
klausė jų savininkams, statytojams, bet dabar viską perėmė “tarybinė” valdžia. Buvę šių namų 
savininkai džiaugiasi, jeigu kuris dar gali savo name išsinuomoti dviejų kambarių butelį. Prieš 
rusų okupaciją ir dar prieš sovietinės tvarkos įvedimą vienuose namuose gyveno viena šeima, 
tuo tarpu dabar, padidinus rusišką “socialistinę statybą”, kiekviename name gyvena susispaudu

sios 3 ar net 4 šeimos., Nuotrauką vienas turistas nutraukė praeitų metų rudenį.

APIE BLOGUS OPEROS METUS 
IR PUIKU “CARMEN” SPEKTAKLĮ

Čikagos Lietuvių Opera turė
jo blogus metus. Todėl paradok
sas sakyti, kad šių metų pasta
tymas — Bizet 4 veiksmų “Car
men” buvo tos operos triumfas, 
Aleksandro Kučiūno ir jo pagal
bininkų neeilinis laimėjimas. 
Niekad dekoracijos nebuvo to
kios profesionališkos, niekada 
choro nariai nejudėjo taip užtik
rintai, laisvai, nesimaišydami 
vieni kitiems po kojų. Choristai 
ir choristės įsijungė laisvai į 
veiksmą, dalyvavo jame ne tik 
statistų, bet ir aktorių vaidme
nyse, ypatingai moterys pirma
me veiksme.

1936
60,000.
1939 m. Pietų Čilėje žuvo apie 
20,000.

1939 m. Turkijoje žuvo apie 
33,000.

1943 m. į Rytus nuo Istambu- 
lo žuvo 1300.

1944 m. Argentinoje žuvo 
2000.

1944 metais povandeninio že 
mės drebėjimo metu Japonijo
je žuvo 1, 125 žmonės.

1948 metais Japonijoje žuvo 
3,580.

1949 Centraliniame Ekvato
riuje žuvo 6.500.

1951 metais Alžyre žuvo 1,409.

1957 m. Irane žuvo virs 1000 
žmonių.

1957 metais Mongolijoje žu
vo 1,200.

1957 m. Vakarų Irane žuvo 
1287.

1960 m. Agadir, 
vo 12,000.

1960 m. Pietų 
apie 3,500.

1962 m. Vakarų
12,403.

1963 m. Skopje, Jugoslavi
joje, žuvo daugiau 1000 žmo-

Pakistane žuvo

Maroko, žu

Irane žuvo

Irane žuvo

1966 m. Rvtų Turkijoje žuvo 
2517.

O 1969 m. žemės drebėjimas 
Sicilijos saloje ir Irane sulygi
no ištisus miestus ir kaimus su 

i žemės paviršium. Ypač Irane 
pareikalavo apie 12,000 aukų 
žuvusiais ir apie 50,000 sužeis
tais. Vien tik Kakhk mieste iš 
7.000 gyventojų žuvo 6,000.

Paruošė A. Varnauskas

“Žara” Nr. 1.
1969 m.

(Pabaiga)

Nežinia, kam atėjo išganinga 
mintis įjungti naują šiai operai 
dalyką — vaikų chorą, kuris už
būrė ne tik dalyvių mamytes, 
bet ir visus žiūrovus, negalin
čius atsigėrėti vaikų entuziaz
mu ir drausmingumu sunkioje 
operos muzikoje. Jų vadovė 
Emilija Pakštaitė galėjo būti pa
gerbta tarp meno vadovų. Jei Či
kagos Lietuvių Opera dar toliau 
laikytis, tie vaikai, greičiausiai, 
paragavę rampos šviesų mįslin
go traukimo, bus ateities choro 
dainininkai, o, gal, ir solistai.

Pradėdamas su sakiniu, kad 
Operai šie metai buvo nelaimin
gi, turiu ir paaiškinti kodėl. Daug 
nervų operos vadovams kainavo 
vadinamoji “Grigo opera” pa
statydama “Bohemą”. Didelio

nuostolio Čikagos operai ji ne
padarė, tačiau atitraukė dalį bu
vusių mecenatų, sumaišė visuo
menę ir atėmė dalį bilietus per
kančios publikos. Kita, dar di
desnė Operos nelaimė buvo ne
tikėtas ir labai apgailėtinas Sta
sio Baro susirgimas. Kiek mes 
begirtume Stefaną Wicika už 
jo stropiai išmoktas lietuvių kal
ba arijas, jis niekada neatstos 
Baro, su jo stipriu, šiltu teno
ru. Wiciko lietuviškas tarimas 
buvo žymiai geresnis už kai ku
rių lietuvių, dainavusių Bohe
moje. Užtarnautai todėl jam 
žiūrovai ir plojo.

Nemažas nepasisekimas buvo 
premjeros dieną, kada artėjant 

uždangos -pakilimo valandai, pa
grindinio tenoro dar nebuvo Ma
ria HS rūmuose. Paaiškėjo, kad 
mūsų tenoras S. Wicikas buvo 
sulaikytas policijos ir nuvežtas 
į daboklę. Kol operos pasiunti-

niai nuvažiavo jo išpirkti, kol 
visi sugrįžo ir apsirengė, prem
jera susivėlavo 1 vai. 15 min. 
Pasipuošusios, šventiškos publi
kos nuotaikos, žinoma, svarbios, 
tačiau dar'svarbiau operos va
dovybei tos išlaidos, kurios at
sirado visai nenumatytos, kai rei
kėjo sumokėti 34-iems orkestro 
nariams už sugaištą laiką.

Viena bėda, ne bėda, sako lie
tuvių patarlė. Prieš “Carmen” 
Drauge buvo pasikalbėjimas su 
operos meniniu vadovu ir diri
gentu Aleksandru Kučiūnų. Pa
baigoje jis pareiškė, kad pradė
jęs 6(Lt uosius metus, jis galvo
ja pasitraukti iš visuomeninės, 
meninės veiklos. Toks jo pasi
traukimas būtų bene didžiausia 
nelaimė Čikagos Lietuvių Ope
rai, kurios veiklos pagrindiniu 
judintoju, su mažomis pertrau
komis, A. Kučiūnas išbuvo per 
17 metų. Sekmadienį per ope
ros pertrauką, pamatęs “rūkyk
loje” ponią Kučiūnienę, paklau
siau, ar yra kiek teisybės tuose 
ganduose, kad muzikas Kučiū
nas pasitrauks. Ji nė kiek ne
abejodama atsakė: “Taip, “Car
men” bus jo paskutinis pastaty
mas”.

Menininkai, kaip žinome, sa
vo nuotaikomis linkę keistis, ta
čiau jei taip įvyktų, tai kiltų 
rimtas pavojus, kad aukšto ly
gio Čikagos Lietuvių Operos pa
statymai būtų graži praeitis, įra
šyta į J. Žilevičiaus Muzikologi
jos istorijos archyvus.

Baigiant, reikėtų lietuvišką vi
suomenę paraginti, kad ji ne
praleistų progos pamatyti du pa
skutinius “Carmen” spektaklius, 
nes, kaip sakiau, jie gali būti 
paskutiniai Čikagos Lietuvių 
Operos spektakliai. Ir tik kai 
jų neteksime, pamatysime, ko
kie jie buvo svarbūs ir reikšmin-

Du pirmieji “Carmen” spekta
kliai, kaip pradžioje minėta, pa
sižymėjo aukštu techniniu ly
giu, puikiomis dail. Adolfo Va- 
leškos dekoracijomis, Dalios Juk
nevičiūtės režisūra, Jaunučio 
Puodžiūno ir Violetos Karosai- 
tės šokiais. Scenos reikalų va
dovas Kazys Oželis, apšvietėjas 
— Kazys Cijūnėlis. Chorai pui
kiai paruošti A. Gečo ir Alice 
Stephens. Puikiai pasirodė vai
kų choras, šokėjos, grimas — A. 
Dikinio, S. Velbasio ir S. War- 
zallos — buvo be priekaištų. Apie 
solistus — kitą kartą, kai pasi
baigs visi spektakliai. A. P.

sukaktį
Mokame iki 6% Dividendus
dar duodame dovanų Universal

SAVINGS

JEI PADĖSITE TAUPYMO SĄSKAITON $100 ar daugiau, tai galėsite gauti ąsotį
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, 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

Tel. 421-3070
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taikos programa būtų visiškai įgyvendinta, siekti, 
kad iškovotos palankios permainos tarptautinėje pa
dėtyje įgautų negrįžtamą pobūdį. Tai įgyvendinti 
daug padės tolesni tiesioginiai mūsų partijos ir vals-

aukščiausiuoju lygiu”. (Tiesa, 1973 m. baL 28 d., 1 psL)
Brežnevas, “pensijon paleidęs” centro komitete atsi

radusį opoziciją, sustiprino Politinį Biurą Andropovu,

VYT. SVILONIS, vidinius vagonus ir užkalęs

VYSK. ROMUALDAS KRIKŠČIŪNAS 
OKUPANTO PROPAGANDOJE

Dienničio koinos;
Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams$22.00 
pusei metų  $12.00 
trims mėnesiams  $7.00 
vienam mėnesiui  $3.00

Kitose JAV vietose:
metams _
pusei metų

kandidatu pasirinko G. Romanovą. Visi žino, kad mar-

320.00 
311.00

dar galingesnis. Jis kontroliuoja visą sovietų valstybės 
saugumo policiją ir seka kiekvieną įtariamą komunistą, 
kad jam kartais neateitų į galvą mintis padalyti pakaitų

Lietuviams yra įdomiausias šis oficialaus komupi- 
i sakinys: “... siekti, kad iškovotos palankios per

Nenori grąžinti pagrobtų žemių
šių metų kovo 27 dieną Maskvoje posėdžiavęs Sovietų 

Sąjungos komunistų partijos visas centro komitetas pri
tarė Leonido I. Brežnevo vadovaujamai politikai, paruošė 
dirvą kelionėms į Vokietiją ir vėliau į Ameriką paskelbė, 
kad nori taikos, bet tuo pačiu metu nenori grąžinti karų 
metu pagrobtų silpnesnių valstybių ir tose valstybėse ras
tų turtų. Rusai ne tik pasisavino Lietuvos, Latvijos, Es
tijos ir kitų valstybių aukso atsargas, bet jie pavergė mi
nėtų kraštų gyventojus, kad galėtų juos išnaudoti Sovietų 
Sąjungos galiai didinti.

Brežnevas priėjo įsitikinimo, kad sovietų karo jėgos 
laisvojo pasaulio neužkariaus, kad sovietų pramonė Ame- 
rikos nepasivys, kad kumunisto rusai į Mėnulį nepasiųs 
ir kad rusiškoji “komunistinė” sistema laisvojo pasaulio 
darbininkų niekad nepatrauks, nes laisvame pasaulyje 
ubagai geriau gyvena, negu “komunistinės” santvarkos 
žemės ūkio darbininkai Jis ryžosi ieškoti taikaus sam- 
būvio su laisvuoju pasauliu, mažinti ginklų gamybą, pirk
ti modernių mašinų ir mokytis iš italų, kaip statyti stip
rius, pigius ir gerus automobilius.

Komunistų partijos centro komitetas posėdžio pra
džioje išklausė Brežnevo paruošto pranešimo, o kai po
sėdis ėjo prie pabaigos, tai Brežnevas ir vėl pasakė pas
kutinę kalbą Brežnevo pozicijai pritarė ne tik įtakinges- 
nieji centro komiteto nariai, bet pritariančią kalbą pa
sakė Antanas Sniečkus, policijos ministras J. Andropo
vas, užsienio ministras A. Gromyka, Ukrainos parti
jos sekretorius V. Ščerbickis, krašto apsaugos ministras 
A Grečka ir visa eilė kitų išgarsintų komunistų. Oficia
lus pranešimas sako, kad buvęs Ukrainos partijos pirma
sis sekretorius P. Šelesta ir G. Voronovas dėl senyvo am
žiaus iš politinio biuro pasitraukę, o jų vieton išrinkti 
saugumo policijos vyriausias viršininkas J. Andropovas, 
karo ministras maršalas A. Grečka ir užsienio reikalų mi
nistras A. Gromyka. Michailas Suslovas pradžioje ėjęs 
kartu su P. Šelesta, o vėliau persimetęs pas Brežnevą, 
buvo paskirtas plenumo sekretorium.

Oficialus komunistų partijos posėdžio pranešimas ši
taip kalba apie tolimesnę Sovietų Sąjungos ir komunistų 
partijos politiką:

“Centro Komiteto plenumas paveda Politiniam 
biurui ir ateityje nenukrypstamai vykdyti TSKP 
XXIV suvažiavimo nubrėžtą užsienio politikos kur
są, vadovaujantis draugo L. Brežnevo pranešimo

baltijo valstybes ir kitas grobtas Rytų Europos teritori-

stovai pasirašė Atlanto earterį ir buvo pasižadėję sve
timų žemių negrobti, bet jie jau sulaužė ne vieną pasiža
dėjimą ir nekreipė dėmesio į atsakomingų savo atstovų 
padėtus parašus. Sovietų karo jėgos tebestovi įvairiose 
lavergtose Lietuvos vietose. Rusai kontroliuoja Lietuvos 
sienas, jų žinioje yra ir Lietuvos erdvės kontrolė. Brež
nevas žino, kad Lietuva buvo nepriklausoma valstybė. 
Jis žino, kad Stalinas pirmą turėjo susitarti su Hitleriu, 
tad galėtų be pavojaus pasiųsti tankus į lietuvių teritori
ją. Brežnevas taip pat žino, kad jis neturi teisės laikyti 
vergijoje ir išnaudoti laisvai gyvenusių tautų. Tai žino 
ne tiktai Brežnevas, bet ir kiti politinio biure nariai.

Sovietų Sąjungos valdovai taip pat žino, kad pagrob
tas svetimas žemes jie bus priversti atiduoti. Šis klausi
mas kiekvieną dieną vis primenamas. Priminimas darosi 
Vis garsesnis. Prancūzai, britai ir belgai buvo priversti 
atiduoti didžiausias Afrikos teritorijas, bus priversti ir 
rusai tą pati padaryti. Kiekvienam šiandien aišku, kad 
pasaulis žengia pirmyn kartu su žmonių ir tautų laisve. 
Pavergtos tautos ir pavergti žmonės pažangos nedaro. 
Visą savo energiją jie sukaupia kovai dėl laisvės. Dide- 
iais žingsniais žengia pirmyn tiktai laisvas tautos ir lais
vi žmonės. Brežnevas yra informuotas apie pavergtųjų 
aisvės troškimą. Bet jis atstovaudamas pačią reakcin

giausią politinę grupę pasaulyje, tos laisvės paveiktie
siems nenori duoti. Laisvės pavergtoms tautoms nedavė 
Leninas bei Stalinas. Prieš pavergtų tautų laisvę pąsisa- 
' :ė visas politinis biuras.

Brežnevas nori, kad pavergti kraštai tarptautinėje 
teisėje įgautų “negrįžtamą pobūdį”. Tokio dalyko nebus. 
Ateis laikas, kai rusams reikės viską sugrąžinti. Jie tu
rės atiduoti Lietuvą lietuviams ir atsiskaityti už visus iš 
Lietuvos išvežtus turtus.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
čTrsinkites naujienose

M

Atėjo pagaliau eilė ir oku
puotosios Lietuvos aukštajai 
dvasiški j ai atlikti okupantui 
propagandinį patarnavimą. Tik 
šis patarnavimas skiriasi nuo 
tų visokio plauko kultūrinin
kų, rašytojų, dainininkų ir pia
nistų. šie buvo siunčiami į lais
vąjį pasaulį, pas ten gyvenan
čią lietuviškąją išeiviją, pada
ryti propagandinius pareiški
mus, surengti koncertus. Šiai 
gi užteko tik Vilniaus, kur oku
panto buvo išprievartauti du 
Kauno aukštieji dvasiškiai, bū
tent vysk. Romualdas Krikš
čiūnas ir kan. Steponas Telks
nys priversti padaryti propa
gandinius pareiškimus.

Vysk. R. Krikščiūnas kalbė
jo Maskvos patikėtiniams, ku
riems įsakyta pasirūpinti ryšių 
palaikymu su lietuviškąja iš
eivija laisvajame pasaulyje. 
Toks jiems duotas okupanto 
uždavinys į jį, iš tolo pažiūrė
jus, atrodytų nieku dėtas. O 
tikrumoje, tai klastinga prie- 
danga? dengianti okupanto 
siekį juo mulkinti išeiviją, ją 
tarpusavy supįiidyti, ją suskal
dyti. ..

KAS JIS TOKS?

Šia proga reikia tarti keletą 
žodžių apie vysk. R. Krikščiū
no asmenį. Kas jis toks? Tai 
jau pokario kunigas. Kunigys
tėn įšventintas bolševikams 
Lietuvą užėmus. Kulto komi
saro Rugieniaus jis buvo pa
rinktas drauge su kun. V. But
kum pasiųsti Romon, įsigyti 
akademinį teologijos laipsnį, 
Jis įsigijo iš kanonų teisės, La- 
terano universitete.

Jųodviem išvykus Romon 
studijuoti, buvo gauta iš Lie
tuvos iš labai patikimų šalti
nių, jų įvertinimas, ką apie 
juos galvojo Lietuvos dvasiš
ki j a. Tai buvo trumpas, bet 
būdingas pasisakymas: “Jiedu 
geriau tiktų traktoriams valdy
ti kolchozuose, negu būti ku
nigais ir dar siunčiamais Ro
mon”.

Nėra jokios abejonės, kad jie 
vienas ir kitas okupanto val
džiai yra ištikimi. Jau ir tai, 
parodė, kad juodu kulto ko
misaro buvo parinkti ir sų jo 
leidimu buvo pasiųsti Romon. 
Romoje studijuodami ir gyven
dami lietuvių kolegijoje abu 
laikėsi reikiamos tvarkos ir 
drausmės. Tuo įgijo pas kai- 
kuriuos ten gyvenusius lietu
vius kunigus pasitikėjimą.

Maskvai pašalinus iš vysku-
i/Įt . pijų ir internavus vysk. J. Ste-

poaavičių ir vysk. V. Sladkevi
čių, Lietuva liko be vyskupų. 
Tada kulto komisaras Rugie
nius bandė kaip nors į vysku
pus įkišti tuometinį Kauno ar
kivyskupijos ir Vilkaviškio 
vyskupijos valdytoją kan. J. 
Stankevičių. Tam tikslui komi
saras buvo pasiuntęs Romon net 
“tikinčiųjų” delegaciją. Bet 
dėl kažkokių priežasčių Roma 
jų balso neišklausė. Tada Ru
gienius švelniai nuėmė iš val
dytojų pareigų kanauninką. 
Jam davė butą žaliame kalne 
Kaune. Jo vieton buvo “išrink 
tas” preL J. Labukas.

Nepavykus iškišti į vyskupus 
kan. J. Stankevičiaus, buvo 
okupanto leista įšventinti se
nuką, Sibiro kankinį prel. J. 
Labuką. O kadangi šis buvo jau 
senas, ligotas ir dar mažiau 
patikimas, tai Rugienius darė 
didžiausią spaudimą į vysk. J. 
Labuką, kad būtinai būtų pa
darytas vyskupu jam patiki
mas R. Krikščiūnas ir Povilo
nis. Vysk. J. Labukas, Rugie- 
niaus terorizuojamas, su aša
romis akysfe išmeldė popiežiaus 
šiem dviem Rugieniaus kandi
datams vyskupystę.

Apie R. Krikščiūno ištikimy- 
ję Rugieniui buvo gauta žinių, 
tad jis, dar būdamas Kaune 
kurijos kancleriu, įteikdavęs 
am raportus. Tai nesunkų su- 
jrasti, kodėl R. Krikščiūnas 
okiu iškiliu patosu prabilo ir 
Maskvos patikėtiniams, pa
skirtiems palaikyti ryšius su 
aisvojo pasaulio išeivija.

PROPAGANDINĖ VYSKUPO 
JKALBA...

Vysk. R. Krikščiūno pasaky
toji propagandinė kalba skirta 
išeivijai mulkinti, 
žanga, krokodilo 

aplaistyta...
Jis griaudžiausiais

nusako išeivio išvykimą į sve
timą kraštą. Jis nusako kokį 
jis išgyvena liūdną širdies sen
timentą. Bet toks išsakytas jaus
mingas sentimentas yra pri
dengtas jo demagogijos. No
rėčiau paklausti vyskupėlį, 
kokius gi, išeivius jis turi ome
ny? Ar tuos, kurie bėgo nuo 
to, kuris iš Rytų veržėsi, neš
damas vergų pančius lietuviui? 
Užtikrinu vysk. R. Krikščiūną, 
kad nei vienas iš jų neverkė, o 
džiaugėsi, kad galėjo paspruk
ti į laisvę nuo baisaus bolševi
kinio košmaro...

O gal vyskupas, reikšdamas 
tokį sentimentalų graudulį, tu
rėjo omeny tuos, kuriuos oku
pantas — rusas, sugrūdęs į gy-

ypač jos
ašaromis

žodžiais

A. D. KIZLYS KIZLAITIS

KAS ŽLUGDĖ IR ŽLUGDO 
LIETUVIŲ TAUTĄ?

3
Kompaktine masė lietuviai gyveno apy

tikriai į šiaurę nuo linijos Žuvininkai 
(Fischhausen), — Tvankstė (Karaliaučius)
— Fridlandas — Lagarbis — En gels teinąs
— Angerburgas — Gurniai — Dubininkai”.

2. LIETUVIŲ NUTAUTĖJIMAS 
RYTUOSE

Toj pat pirmoj daly savo leidinio — 
Lietuviški vandenvardžiai ir pilkapiai nuo 
Vyslos iki pat Maskvos”, V. Žemaitis, pa
naudodamas rusų etnologo dr. Sedov stu
dijos “— Slavia ne Podnieprovija i Podvi- 
nija”. duomenis, pateikia įdomių žinių iš 
priešistorinių laikų apie lietuvių (baitų) 
kiltis gyvenusias Volgos, Dniepro ir Dau
guvos aukštupiuose. Du pridėti istoriniai 
žemėlapiai ryškiai vaizduoja šiam plote 
virš 800 lietuviškų vandenvardžių išsidės
tymą ir apibrėžtą teritoriją, kuri iki VU 
šimtmečio — slavų antplūdžio buvo vien 
lietuvių (baltų) kilčių gyvenama.

Archeologinės viso šio krašto pilkapių 
iškasenos rodo bendrą ryšį ir tapatumą su 
to pat laiko iškasenomis randamomis da
bartinėje Lietuvoje ir Latvijoje, šie pilka
pių radiniai, ypač iš V iki X šimtmečio po 
Kr. atvaizduoja nepaprastai aukštą šių gy

ventojų medžiaginę kultūrą, apie kurią 
rusų archeologas Spicyn’as su entuziazmu 
rašo: “Tai pačios turtingiausios ir labiau
siai paplitę krašto senienos. Drabužių me
talo puošmenų puikume nėra toliau kur 
eiti... Lietuvaitė (Iitviska) visa spindėjo 
aukse (išvalyto vario), bet ir lietuvis ma
žai kuo nuo jos skyrėsi”, (žr. 14 psL)

Sekdamas dr V. Sedovo veikalo duo
menimis V. žemaitis (13 psl.) rašo, kad 
slavai (tikriau sklavai) iš senų laikų buvę 
pietvakariniai baltų kaimynai ir tik pabai
goje VI šimtmečio jie pradėję brautis į bal
tų gyvenamas žemes. Buvo tai dregovičiai, 
krivičiai, radimičiai, sieverenai ir kiti... 
slavai brovėsi atskiromis grupėmis, užei
dami toli į užpakalį, tuo tarpu kai vietos 
gyventojai aborigenai liko gyventi vietoje. 
Sprendžiant iš metraščių, rytinių galin
dų salos dar XII amžiuje buvo prie Protvos 
upės (netoli Maskvos).

Toliau (14 paL) pmiaa Sed»v, aprašy
damas vėlesnes slavų atėjūnų kapų iškase
nas. pastebi jų skurdumą ir atsitikusi skir
tingumą, lyginant stf senesniais baltų ar
cheologiniais radusiais. Nekreipdamas 
domės į šią aukštą lietuvių (baltų) kultū
rą, jis randa, kad baltų asimiliaciją pa
skubino senoji rusų kultūra, kuriami mies
teliai, sava (rusų) valdžia, be to slavų 
ir baltų artumas. Komentuodamas, ši uos dr. 
Sedov teigimus V. žemaitis nurodo, kad 
jis (Sedov) neiškėlė vieao iš svarbiausių 
tos asimiliacijos įtaką. Kol abeji lietuviai ir

slavai buvo pagonys, toji atėjūnų slavų 
įtaka buvo menka.

“Bet slavai, rašo V. Žemaitis, X-jo šimt
mečio pabaigoje (989) priėmė krikščiony
bę ir su ja aukštai religiniai išvystytą Bi
zantijos kultūrą, su senąja slavų kalba, su 
pirmųjų apaštalų Kirilo ir Metodijaus pa
ruoštu slavų raštu (rafcnenimis). Slavų 
(rusų) dvasininkai iš savo vienuolynų, 
miestelių cerkvių, valdžios remiami, skel
bė naują tikėjimą, pirmoje eilėje savie
siems, bet kartu įtaigodami vietos gyven
tojus lietuvius (baltus) persiimti slavų 
dvasioje skelbiamu tikėjimu. Lietuviai, 
dėl rusų persekiojamos pagonybės palikę 
be slavų dvasios vadų, pradėjo prarasti ir 
savo kalbos bei tautybės pradus. Nors me
džiaginėje kultūroje aukščiau stovėdami 
už rusus, bet dvasinėje štily pajuto tuštu
mą, kurią galėjo užpildyti tik artėdami ir 
gūni^audami su atėjūnais. Tai, atrodo, ir 
bus pagrindinis akstinas, paspartinęs bal
tų asimiliaciją”. (15 psL)

Autorius nepasitenkina vien šio fakto 
konstatavimu, bet jie eina teliou ir nuro
do, kad ir daug vėliau istorinėje Lietuvos 
valstybėje, priėmus krikščionybę (antru
kart per lenkus ir dar vėliau Mažojoje Lie
tuvoje, šis nutautėjimo procesas vyko vien 
dėl to, kad tautos religija savo pagrinde 
buvo priklausoma svetimųjų įtakos, sveti
mųjų valdymo bei dominavimo. Gerai ap
mąstęs, tai supras kiekvienas.

Atviram laiške (žr.: “Akiračiai” rugs.
K nlLAWday. may 4, tin

mėn. 1972 m. Nr. 8> V. ž. rašo: “Brošiū
ros autorių seniai vargina klausimas, ko
dėl savo proistorės ir senosios istorijos lai
kais taip dideliuose plotuose (nuo Vyslos 
iki už Maskvos) gyvenusi, ar didelius plo
tus (nuo Baltijos iki Juodosios jūros val
džiusi lietuvių tauta, priėmusi krikščiony
bę pradėjo nykti, ištautėti ir žengti karstam 
Šio$ tragedijos pasėkos, tai tūkstančiai pa
likusių suslavintų, ar suvokietintų vanden
vardžių ir dar didesnis kiekis lietuvių (bal
tų) išlikusių pilkapių. Glaustai viską suve
dus, teko prieiti išvados (įdomu, ji deri
nosi ir su svetimšalio nuomone), kad tau
ta pirmoje eilėje turi siekti religiniai dva
sinio savarankumo, žinoma, nepamirštant 
ir politinio. Krikščionybę priėmusi, dėl 
Lietuvos valstybės vadų žlibumo, lietuvių 
tauta paliko religiniai dvasinėje svetimųjų 
įtakoje ir valdyme, nežiūrint kartais di
desnio. ar mažesnio politinio savaranku
mo”.

Ši tragedija prasidėjo, anot J. Venclevo 
(Mindaugo krkštas — Lietuvos krikštas) 
“Kada Jogaila 1386 m. apsikrikštijęs ir už
ėmęs Lenkijos sostą, Lietuvos religinius 
reikalus pavedė tvarkyti Lenkijos bažny
čios primui, gi Lietuvos švietimą tvarkyti 
suteikė monopolį Krokuvos universitetui”, 
(15 psl.). Visa tai vyko ir vyksta iki šių 
laikų, net čia tremtyje, pavyzdžiui, JAV, 
kas labiau paaiškės veikalo 2-os dalies re
cenzijoje.

Be to. autorius vaizdžiai aprašo, kaip ir

duris, vežę Sibiran sunaikinti? 
Tuos, kurie išplėšti iš tėvynės, 
iš širdies skausmo tuose vago
nuose mirė ir kurių lavonai 
buvo išmesti į geležinkelio grio 
vius? Tuos kūdikius, kurie be 
oro ir vandens lašelio užtroško 
vagonuose? ... Gal tuos, kurių 
okupantas tūkstančius nugrū
do prie Ledinuotojo vandeny
no krantų? Tuos, kurie buvo 
išmarinti Sibiro miškuose, 
kurių lavonus draskė žvėrys? 
Tai dėl jų tikrai, reiktų vysku
pui R. Krikščiūnui raudoti, dėl 
jų rauda ir viso pasaulio lietu
viai, gyvendami laisvame pa
saulyje.

Pagaliau, visa Amerika yra 
išeivijos kraštas, šio krašto iš
eiviai nepamiršta savo tėvų že
mės, bet ja sielojasi, reikalui 
esant ją ir medžiaginiai pare
mia. Juk tik išeivija iškėlė 
Amerikos šalį į aukščiausią ge
rovės lygį, šiandien ir Maskva 
siunčia savo laivus, parsigaben
ti alkanoms, bolševikinėje Ru
sijoje gyvenančioms minioms 
duonos. Visa širdimi tikiu, jei 
kas šiandien nuverstų geležinę 
uždangą nuo dabartinės Rusi
jos, tai nesuskaitonios masės 
alkanųjų, prispaustųjų bėgtų 
į tą išeivijos kraštą — Ameri
ką. Jau nekalbant, apie oku
puotų kraštų gyventojus.

Tat, be reikalo vyskupėlis 
lieja ašaras. Geriau būtų jam 
griaudentis dėl pavergtųjų Lie
tuvoje brolių ir dėl savęs, nes 
ir jis pats yra vergo būklėje, 
kadangi, ir jį okupantas pri
vertė prabilti Maskvos propa
gandiniu garsiakalbiu

(Bus daugiau)

Aukščiausias pasaulyje 
pastatas yra Čikagoje 
Baigiamas Chicagoje statyti 

Sears Tower pastatas kol kas 
yra aukščiausias visame pasau
lyje: turi 1,454 pėdas, o su an
tena turės 1,800. pėdų. Sekan
tis po jo yra World Trade Cen
ter New Yorke 1,350; trečias 
yra Empire State Bldg. — 1,250 
pėdų, o su antena 1,472. John 
Hancock Center Chicagoje 
1,127 pėdos, su antena 1,470; 
Eifelio bokštas Paryžiuje turi 
tik 984 pėdas, bet su antena 
1,052.

Kiti aukštieji pastatai Chica
goje yra First National Bank 
850, IBM Bldg. 695, Civic Cen
ter 662, Lake Point Tower 645 
ir Prudential 601, su antena 
912 pėdų.

TYMAI
Tūla dama užklausė garsųjį 

vokiečių profesorių Vichow:
— Pone profesoriau, pasaky

kit man kaip prasideda tymai?
— Su raide ‘T’, gerbiamoji 

ponia, — atsakė profesorius.

kokiu būdu atsirado ir susidarė dabartinė 
gudų (bielorusų) tauta. Iš tikrųjų jie yra 
mišinys slavų su lietuviais.

Prof. K. Būga sulipdė klaidinančią ir 
nepagrįstą teoriją, kad lietuviai į dabarti
nius gyvenamus plotus atsikraustė 6-tame 
amžiuje po Kr., kai į jų gyvenamus ryti
nius plotus pradėjo brautis slavai. Arche
ologijos mokslas įrodo, kad visuose tuose 
plotuose lietuvių kilčių pastoviai gyvena
ma virš dviejų tūkstančių metų prięš Kris
tų. ši klaidinga K. Būgos teorija davė pa
grindo vokiečių naciams skelbti ir mela
gingai įrodinėti, kad lietuviai (žemaičiai), 
kaip kolonistai tik XV šimtmety pasiekę 
Baltijos jūrą (prie Klaipėdos) ir po to ap
gyvenę visą Mažąją Lietuvą. Taip pat K. 
Būga smarkiai klydo, suniekindamas dr. J. 
Basanavičiaus ilgų metų tyrinėjimus ir 
jais pasiremiant, tvirtinimą, kad senovės 
trakai (gyvenę Dunojaus žemupy) buvę 
lietuviai. Neseniai išleistoje studijoje bul
garų kalbininkas Duridanov šimtais pavyz
džių įrodė, kad senovės trakų kalba buvu
si ta pati lietuvių kalba (žr. J. Venclova. 
Lietuvos vardo kilmė.) ir V. žemaitis. Lie
tuvių etninių sienų klausimais., psl. 46 — 
5a).

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraitj
“NAUJIENAS*



DU ANNA BALIONAS

TV, AUSŲ, NOSIM 
•IRKLM LIGOS

2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

Rm. tol. 239-4683

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

Medical Buildins). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

M neatsiliepiąs skambinti 874-8012

DR. C K. BOBELIS 
inkstų ir slapumo takų 

CHIRURGIJA 
Telef. 495-0533 

Pom Valley Medical Center 
SSS SUMMIT ST. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

d.

ML PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SURGEON 

>434 WEST 71sl STREET 
©fleas: Htmleck 44849 

Rarid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

/Trmadieniaia ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
untracL penktadienį nuo 1—6. treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Ražu GI 80873

DR. W. asm - ESINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEkOLOGlR* CHlfcURGUA 
•m So. Ked& Ave^ WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
jėlkapą, skambinti Ml Mtt|.

t*. NfliA KRAUCH- 
KMAUCEUŪNAnĮ 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
•112 ie. KEDZIR AVĖ. 

TeW. WA 5W0.
ftdrtfflfep'ft — skambinti 

‘471-0229.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso taU HE 4-1818 arba RE 7-9700: 
Rafidonciros: PR 6-9001

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina Hdk Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SBBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VAL: kfttrta. ffėo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

Ofiso telef.: 776-2880
Nauįas raz. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS 
GVdytoSa's i ė chirurgas 
Bendra praktika Ir chirurgija 

OIŠ*a«.Ž7S0 Wast 71st St. 
Tol.: 925-8296

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

uždaryta.
..._____ Rfa. tek WA 5-3099________

DR. VYT. TAURAS 
GYDrrons m chirurgas 

Bendra ^Iktika, spec. MOTERŲ ligos 

Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 
TeL: PR 8-1223

OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 88 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietą ir kitu laiku 

pag»i susitarimą.

V. Twmnwm. M. D., S. C
chirurgas

. 2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telof.; HEmlock 4-2123 
Rerid. felef,: Glbson 8-6195

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

Zarasiškių klubo 
banketas - balius 
šeštadienį, balandžio 28

Vyčių salė lūžo kai zarasiškįai 
ir jų svečiai rinkosi į banketą 
ir balių. Klubo pirmininko Petro 
Blėkio paruoštas stalas, kurio 
kojos vos atlaikė, kaip koks al
torius buvo apkrautas dovanomis 
laimingiesiems. Visokiausių 
gražių dovanų: origanalūs tapy
bos paveikslai. Paties Blėkio 
darbo stovi puiki žvakidė, ra
munėlės, Vytis ir kitokių gražių 
išdrožinėjimų. Mat, jis labai na
gingas žmogus ir moka visokių 
meniškų darbų prikurti. Mote
rys atnešė takelių, kvepalų, na, 
buvo svečiams ir pakankamai 
linksmosios.

Dvi vakarienės. Pirmoji šal
ta vakarienė visiems sočiai ape
titą pakuteno. Paskui trankus 
Ramonio orkestras kad užtrau
kė linguojančias melodijas, net 
pačios kojos pradėjo grindis 
mušti. Sveika šokti ir tai visi 
žinojo: šoko, kad net vėjas prie 
stalų sėdinčius vertė iš kėdžių. 
Vieną graži baltoje sunkioje 
paukštytė, kurios nei vardo nei 
pavardės Jūsų reporteris nepa
klausė, ne vienam vyrui sarma
tą darė nei vieno šokio nepra
leisdama. O Petras Blėkys su
kinėjasi aplink svečių stalus ir 
klausinėja: “Gal ko jums trūks
ta, sakykite?” Nieko netrūko,

WDINSW! -
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GRUNDIG
AM-FM Radijas, Magnetofonas

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9. 
Treč. ir sekm. uždaryte. 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1$9f

visko buvo, stalai apkrauti, o Žiū
rėk, jaunos patarnautojos rau
donomis uniformelėmis pasirė
džiusios tik bėgioja, neša. Ponia 
Blėkienė visą vakarą buvo už
imta kažkur virtuvėje, Reporte
ris išeidamas nė sudiev negalė
jo jai pasakyti.

Po kokio tuzino šokių iš 
virtuvės pradėjo nešti garuo
jančius valgius. Na, sakau, da
bar užteks ir pusryčiams, kasgi 
norės namo skubėti, kad čia taip 
linksma ir gražu, j gražiai pasi
rėdžiusias ponias ir paneles pa
sižiūrėti, o kai kam ir laimė jas 
pašokdinti. Ot, sakau, tai bent 
balius, tik Balzekas ir Zarasiš- 
kiai tegali tokį pokylį iškelti. 
Tik, kažin, ar klubui liks kiek 
pelno labdaringiems darbams 
skirti kai Kalėdos ateis? šiais 
laikais geras banketas ir dar su 
muzika, žinome kiek kainuoja.

Tarp garbingų svečių profe
sionalų, biznierių ir taurių lietu
vių antroj pusėj stalo sėdėjo po
nai Stankūnai: inž. Jonas ir 
dailininkė Magdalena Birutė 
Stankūnai ir jau spėjusi saule 
savo veidelį “pagražinti”. Sa
kau: Kurgi taip paraudonavai? 
Gal į gamtą buvai išvykusi, žy
dinčių medžių piešti? Ji atsakė, 
kad savo darže dirbusi ir nema
niusi, kad taip anksti saulė kai
tintų...

Zarasiškių klubui suėjo jau 85 
metai nuo jo įsikūrimo, bet jo 
nariai daugumoje dar jauni žmo
nės, o tai reiškia, kad Zarasiš
kių klubas dar ilgai gyvuos. Daug 
lietuviškų klubų jau mirė. Kai 
vyrai ir moterys gali taip sma
giai šokti, tai reiškia, sveiki ir 
stiprūs, kaip ąžuolai.

Nežiūrint geros nuotaikos, re
porteris nelaukė kol gaidžiai už
giedos. Salėje vykstant links
moms dainoms ir šokiams, su 
nostalgija reikėjo apleisti salę. 
O kas pasiliko, tegul pabaigia 
rašyti reportažą. Reporteris

Vienų vyr$ klubas. Buvo Taikai, 
kada klubas ir jo pavadinimas 
plačiai plačiai skambėdavo. Liko

Birželio mėnesio pirmąjį penk
tadienį 7:30 Vai. vakaro įvyks
ta svarbus šio klubo susirinki
mas, kuriame bus išspręsta ar 
klubas gyvuos ar turės mirti. 
Tai prie ko prieiname. Kaip iš
minčiai sako: nieko nėra am
žino. Cicero D.

MOTERIS APIE MOTERIS
Džiaugiuosi, kad esu moteris, 

kai pagalvoju, kad nereikės man 
su viena iš jų susituokti.

Lady Maxy Montagu

AVINAI IR BULViS
Charlfe Chaplin su draugu 

restorane užsisako pietus.
— Prašau man du avienos 

kotlietus su keptam bulvėm. Pa
davėjas užsirašydamas užsaky
mą panosyje murma:

— Du avinai, dvi bulvės.
Tai nugirdęs Chaplinas pra

šo:
— Gal tamsta būsi toks ma

lonus — mažiau avinų, o dau
giau bulvių. ‘

* r—r—

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

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gete*

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
So. Harlem Ava. — 586-122D

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELiNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 tr PR 8-0834

V

SUSIRINKIMŲ

PRANEŠIMAI

— S. L. A. 134 Motery 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, 
gardžią gėrimų, gražių dovanų ir 
George Joniko muzika. Pradžia 7 vai. 
vak. Visi yra kviečiami į šį smagų 
vakarą. Kviečia

Komisija ir Valdyba

Draugiško klubo eilinis 
įvyks šį penktadienį, 
Hollywood salėje, 2417 
Pradžia 7:30 vai, vak.

perkraustymAi

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA

2047 W. 67 th PI. WAIbrook 5-8063

h

MOVING 
Apdraustas parlcraustymas 

iš įvairip atstūmę.
ANTANAS VILIMAS 

. 823 West 34 Place
Tel.: F Rentier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO 8EIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, j 
• 1490 kfl. A. M.

S P. ŠILEIKIS, 0. P.
OkTHOPfcOAS-PROTEZlSTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms
(Arc* Supports) k t L

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

Į ryto.

Talaf.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. Į

CHICAGO, ILL. 60629
L................ ...........   -y

CICERO
Susirinkimai, susirinkimai
Su pavasario gražiomis die

nomis viskas atgija: žolynai, gė
lės, o taip pat ir žmonės, ypač 
moterys: puošia darželius, kad 
ir menkas sklypas, bet kai prie 
namo ir geroje priežiūroje vi
siems malonu. Su pavasariu taip 
pat atgija ir pašalpinės draugi
jos bei klubai. Bet yra ir vienas 
kitas apsileidėlis pačiose orga
nizacijose. Tai yra namų savi
ninkų draugijos arba klubai.

Visiems yra aišku, kad nuo 
namų savininkų priklauso apy
linkės bujojimas. Kadaise Cice- 
roje labai gerai veikė du klubai: 
Namų Savininkų Pagerinimo ir 
Politikos klubas. Laikui bėgant 
tas pavadinimas būva užmirš
tas ir liko tik. Namų Savininkų 
Draugija. Kodėl toks menkas 

.jos narių skaičius? Tas tai jau 
netvarkoje. Susirinkimai skys
toki. Jei ne moterų skaičius, tai 
būtų tikra mizerija. Tai vyrų 
apsileidimas.

Kaip ten bebūtų — šį mėnesį, 
gegužės 8 d., tai yra antrąjį 
antradienį, 7:30 vai. vakaro pa
rapijos svetainėje — 49th Ct. ir 
15th Street — bus svarbus na
mų savininkų susirinkimas. Tad 
visi vyrai ir moterys ateikite ir 
atsiveskite savo kaimyną ir drau
gą. Laikykimės savo vado P. 
Kimbarko pareiškimo, kad vie
nybėje galybė! Tai kodėl mes 
to nesilaikome?

Iš seno buvo gražiai skamban
tis pavadinimas — Lietuvių Rau
donos Rožės Pašalpos Klubas.

• Skirtumas tarp dramblio 
ir blusos yra toks, kad dramblys 
gali turėti blusų, o blusa dramb
lių turėti negali.

— Upytės 
susirinkimas 
gegužio 4 d. 
W. 43rd st ___
Narius ir nares klubas kviečia gausiai 
atsilankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti. Po susirinkimo bus 
vaisęs. A. K.

— Chicagos Listuvių "Kęstučio" 
pašalpos klubo mėnesinis narių susi
rinkimas įvyks sekmadienį, gegužio 
mėn. 6 d., 1 vai. popiet Hollywood 
svetainėje^ 2417. W. 43rd St. Neužsi
mokėję nario mokesčio šiame susi
rinkime bus išbraukti iš narių skai
čiaus Valdyba

— Brighton Parko Liotuvip Namų 
Savininkę Draugijos narių snsirinki- 
mas Įvyks sekmadienį, gegužio 6 d. 
3:00 vai. popiet “Petronėlės” svetai
nėje, 4500 So. Talman Avenue. Visi 
namų savininkai šiame susirinkime 
prašomi skaitlingai dalyvauti. Po su
sirinkimo bus pasivaišinta kavute:

Draugijos Valdyba

ANNA H. STUKIS

Gimusi Šimkus

Gyv. 5201 So. Oak Park Ave„ 
Chicago, Illinois

Mirė 1973 m. gegužio mėn. 
2 d., 10:00 vai. vak.. sulaukusi 
68 metų amžiaus. Gimusi Sha- 
mokine, Pa.

Paliko nuliūdę: mylimas vy
ras Joseph Sr._ sūnus Joseph ir

ir Helen Jankowski, 3 broliai 
— John, Stanley ir Clement 
Šimkus, ir daugelis kitų gimi
nių, draugų bei pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Ridge Fu
neral Home, 6620-28 West Ar
cher Avenue, kampas Natoma 
Ave.

šeštadienį, gegužio 5 dieną 
8:30 yal. ryto bus lydima iš ko
plyčios į St. Daniel the Prophet 
parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų 9-tos valandos pamaldų 
bus laidojama Lietuvių Tauti
nėse kapinėse.

Visi a, a. Anna H. Stukis gi
minės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, šunus ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Flo
rian F. Ciesla ir Kenneth J. 
Operžedek. TeL 586-7900.

VYTAUTAS ŠUMANAS
Gyv. Winter Park, Floridoj. Anksčiau gyv. Cicero, III.

Mirė 1973 m. gegužio mėn. 2 dieną, 12:00 vai. popiet, sulaukęs 
74 mėtų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, šakiuose.

Amerikoje išgyveno 24 metus

Paliko nuliūdę: žmona Veronika, sūnūs — Alfredas ir Edvardas, 
jo žmona Donna, duktė Birutė Bukauskienė, jos vyras Vincas, anūkai 
— Nijolė ir Vytautas, švogerka Ona Apolianskas ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

Lietuvoje liko brolis ir sesuo.

Priklausė Cicero Lietuvių Namų Savininkų Draugijai ir Cicero 
Lietuvai Respublikonų skyriui.

Penktadieni, 2:30 vai. popiet, kūnas bus pašarvotas Vance koply
čioje, 1424 So. 50th Avė., Cicero, UI.

šeštadieni, gegužio 5 dieną 9:30 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios i Šv. Antano parapijos bažnyčią, b po gedulingų pamaldų bus lai
dojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Vytauto Sumano giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, sūnūs, duktė, giminės.

Laidotuvių Direktorė Jean Vance. Tel. 652-5245.

Valu M if 6—8. Šeštadieniais 9—1 
2EM West C3rd St., Chicago, |IL 60629
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KNYGOS ANGLU KALBA
A VISIT IX) SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Oxagletes įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kama 31.00.

J. Jasmin**, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
^prašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleist* 
150 psl. Kama S2J0.

Kristijoną* Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeu 
Jiado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kama S8.00.

Dr. Juozą* B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai.DLK V, 
iaut« bruožaL paliečiant lo laiko iaeibivos valstybes ir jos kaimtTių istoriją 
III H. Kaina $3 0G. Kietais viršeliais 34.00

Dauguma lių knygų yra tinkamos dovanos įv*irk>ort» progomis Ju b 
kitas, knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas Srtb atsiuntus čekį ai 
piniginę perlaidą.

1739 South Hatated Street. CMearo. Pi. ftmOf
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
KEKVENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

lifts kvrlė Wk yra Dfovo Dvasios vodami, tio Dievo vsikais.

• • •
i TUun. 8:14.

Čia turime vadą, kuris parodys mums tikrą mūsų širdies stovį, netik
tai mūsų kelionės pradžioje, bet ir jos pabaigoje; bet jeigu esame Dievo 
dvasios vedami ir einame jos keliu, ir jieškome tų daiktų, kuriuos ji rodo 
mums — tada esame Dievo vaikais; jis priima ir pasisavina visus, kurie 
ateina pas Ji per Kristų ir, kurie tiki ant jo nupelnytų rūbų vestuvėms, 
ir kurie pasiliks iki mirties tokiame širdies padėjime.

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

VI. RASTO TYRINĖTOJAI 
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TĖVAS IR SŪNUS 
.MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Tetet.: URovehill 6-2345-6 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MMi&EffiNS

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALD AS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MUDEKN1ŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTj.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

NARIAI:
Chicanos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacljos

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 S6. LTTUANtCA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACEAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

P. J. RIDIKAS
3^54 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
5 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, RJ------FRIDAY. MAY 4, »73



CIBAS - SVEČIAS Iš AUSTRALIJOS
Chicagoje jau kelinta dienai 

svečiuojasi įš Ai ūdra K jos atva
žiavęs lietuvis biznierius Ron 
(abas. Tai jaunas, vos 30 me
tų peršokęs vyras, baigęs aukš
tuosius mokslus ir įsitraukęs į 
biznį Australijoje. Jis yra gi
męs Kaune, trijų metų kartu 
su tėvais išvykęs į Vakarus. 
Tėvams apsigyvenus Australi
joje, jis ten baigė mokslus ir 
suorganizavo Palanga kelio
nių biurų.

Jo įstaiga parūpina kelio
nėms reikalingus tikietus po vi
sų Australiją, pietų Aziją, Eu
ropą ir Ameriką. Dabar Cibas 
yra apsistojęs pas Vladą Ras- 
ėiauską, American Travel Ser
vice Rureau bendrovės pirmi
ninkų. Palanga yra Sydney 
miesto centre, 611 George St., 
Australijoj.

Be kelionių patarnavimų, 
Palangoj yra įvairiausių dova
nų — suvenirų. Dabartiniu 
metu, kai sūnus važinėja po 
pasaulį, Cibo tėvas Sydnėjuje 
prižiūri biznį. Jis aptarnauja 
dovanų krautuvę ir paruošia 
reikalingus dokumentus kelio
nėms.

Ron Cibas nori nuodugniai 
susipažinti su Amerikoje vei
kiančiomis kelionių taisyklė
mis. Jeigu jam Amerika patiks 
ir jis galės čia pradėti biznį, tai 
gali persikelti į šį kraštą.

— Kada išvažiavote iš Lietu
vos? — jūsų korespondentas 
paklausė sveikai atrodančio ir 
gražiai nuaugusio biznieriaus 
Cibo.

[gali koreguoti. Paruošti pus
lapius ir net sulaužyti.

Cibas džiaugiasi, kad Ame
rikoje yra tokia gausi lietuviš
ka spauda, teikianti tiek daug 
žinių lietuviams. Cibą į Nau
jienas atlydėjo Vladas Ras- 
ėi a lįsk as, žinomas keliautojas.

— Gimiau Kaune, — atsakė 
jis. — Išvažiavau kartu su tė
vais, kai buvau trijų metų am
žiaus. Kauno nebeprisimenu.. 
Kai buvau nuvažiavęs į Kauną, 
tai bandžiau Žaliajame kalne 
susirasti tą namą, kuriame gi
miau. .. Numeriai dabar jau 
kiti, bet namas — tas pats... 
Pažinau jį iš paveikslo, kurį 
turėjau kišenėje. Namas tas 
pats, bet paveiksle jis kiek ki-

RON CIBAS, 

Australijos lietuvis, besisvečiuojantis
• Chicagoje.

taip atrodo, anksčiau buvo ge
resnė priežiūra...

—‘Kaip Jums Chicaga patin
ka? — paklausėme svečio.

— Kaip kiekvienas didesnis 
miestas, — atsakė p. Cibas. — 
Reikia jame ilgiau pagyventi, 
kad galėtum pažinti. — Aš 
Chicagos dar nepažįstu, bet ži
nau, kad čia gyvena didokas 
skaičius lietuvių ir turite daug 
įvairių įstaigų. Matau, kad 
ruošiate operas ir kitokius ren
ginius. Galite net po du ar tris 
renginius ruošti tą patį vakarą. 
Kiek girdėjau, visur turite pa
kankamai žmonių. Tai didelis 
dalykas. Nemanau, kad bet 
kurioje kitoje lietuvių koloni
joje būtų galima šitokia ištai
ga. Kiekvieną dieną vis susi
tinku su naujais žmonėmis ir 
turiu progos aplankyti naujas 
įstaigas... Mane tai džiugina.

Ponas Cibas panoro apžiū
rėti Naujienų spaustuvę ir pa
matyti laikraščio spausdinimą. 
Pasirodo, kad jis yra susipaži
nęs su spaudos darbu. Visai 
netoli Palangos Sydnėjaus 
centre spausdinama Australi
jos lietuvių Pastogė. Kurį lai
ką Cibui teko tame laikraštyje 
tvarkyti jaunimo skyrių ir re
daguoti jaunimui pašvęstą lei
dinį. Jis moka ne tik rašyti, bet

.čikagiškos naujienos
Evanstone gyvenanti slaugė 

praeitą antradienį anksti rytą 
grįžusi iš tarnybon Chicagos li
goninėje nespėjusi išlipti iš sa
vo automobilio buvo dviejų vy
riškių pastverta, revolveriu 
grasinant įtraukta į ų automo
bilį, nuvežta atgal į Chicagą 
ir viename užgatvyje išprie
vartauta, sumušta ir ties 1100 
Farwell avenue paleista.

Suimti keturi vyrai, kurie 
pirmadienio vakare šūviais 
pavojingai sužeidė Mrs. Alice 
Monroe, 17, ir jos sūnų Rober
tą, 23, grįžtančius iš tarnybos! 
Chicagos universiteto tyrinėji
mų centre. Nukentėjusieji rim
toje padėtyje yra Billings ligo
ninėje.

Suimtieji banditai yra Glen 
Riley, 23 metų, Oscar Gill, 21. 
Nathaniel Brown, 22, ir Char
les Boulden, 22 metų amžiaus. 
Pikdariai uždaryti kalėjime be 
užstato, kaltinami sumušimu 
ir pasikėsinimu apiplėšti ir nu
žudyti.

Sylvania Heath, 17 metų am
žiaus mergaitė, trečiadienio 
vakarą iš pasalų nušauta prie 
savo namų 140 N. Wood Street. 
Jos brolis Floyd, 18, paliudijo, 
kad jam su seserim ir dar ke
turiais jaunuoliais besikalbant 
pasigirdo šūvis ir Sylvania nu
griuvo peršauta per krūtinę.

....... .... 1 *i
TRUMPAI

' St. Petersburg Beech, Floridoje du 
| vaikai, broliukas ir sesutė, susiginči
jo del kaž kokio daikto, išmesto ban

gų ant kranto.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

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

Composing. Night shift. 
Fringe benefits.

Call BIIX KWASF 267-8400

ELECTRICIAN
Must have 2 to 5 years experience 
and be familiar all types of electric 

machine shop work 
AIRCRAFT GEAR CORP. 
6633 WEST 65th STREET 

594-2100 j
An Equal Opportunity Employer

\ ■— ■-A -
HELP WANTED — FEMALE 

Darbininkių Reikia

* HOUSE KEEPER LA E IN

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
iil^

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. _ Tel. WA 5-2737 
3338 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — TeL 254-3320 

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

V. VALANTINAS

— Tony Povilonis - Powell, 
Nekilnojamo turto (Real Estate) 
pirkimo - pardavimo tarpinin
kas, 2749 W. 63rd St., įteikė 
Naujienų vajui 10 dol. auką. 
Šioje verslo šakoje T. Povilo
nis turi didelį patyrimą ir prak
tiką, taip pat padėdamas gauti 
paskolas ir atlikti kitus forma
lumus. Vajaus vadovybė už 
auką nuoširdžiai dėkoja.

— J. Valaitis išrinktas Ham
burgo LB pirmininku, A. Lin
gė — vicepirm., J. Klimaitis — 
ižd., R. Narkuvienė ir I. Stra- 
gauskas — kontrolei.

— Ramunė Martytė, Maria 
aukšt. mokyklos junjorė, atli
ko pagrindinę programos dalį 
jaunimui lankant senelius Be
verly Towers slaugymo centre. 
Lankytojų bei programos da
lyvių tarpe buvo Vito Jurky- 
nas ir Dan Caplis iš Quigley 
aukšt. mokyklos. Tokias pro-

gramas centro vadovybė suruo
šia kiekvieną mėnesį.

— SLA 1-mos Apskrities su
važiavimas įvyks gegužės 20 d. 
2:00 vai. popiet inž. A. Čapliko 
rezidencijoje, 788 E. Broadway, 
So. Boston, Mass. SLA 2-ros 
apskrities atstovų suvažiavimas 
bus birželio 3 d. 11:00 vai. Pi
liečių klubo salėje, 67 Vernon 
St., Worchester, Mass. Suva
žiavimuose dalyvaus SLA prez. 
P. Dargis, sekr. dr. A. Budrec- 
kis, taip pat kiti, tos organizaci
jos veikėjai.

— Regina Smilgytė, gyv. Nau
jienų kaimynystėje, St. Pro
copius aukšt. mokyklos senjore, 
gavo 500 dol. stipendiją studi
joms iš miesto mero R. J. Da
ley Jaunimo fondo.

— Elizabeth, NJ., šv. Petro 
ir Povilo lietuvių parapijos 
choras šiemet ruošiasi minėti 
75 m. sukaktį. Šiam chorui ka
daise yra vadovavęs kompoz. J. 
Žilevičius. dabar vadovauja 
muz. V. Mamaitis; žurnalo “Mu
zikos Žinios” redaktorius.

— Tony Martin, Cicero, III., 
ilgametis Naujienų skaitytojas, 
pratęsdamas prenumeratą įteikė 
8 dol. vajui. Ačiū.

— Ponia A. Indrelis iš Gage 
Parko apylinkės nuolatos skaito 
Naujienas nuo 1917^m. 5r jas 
laiko geriausiu visų lietuvių 
laikraščiu. Vajaus proga ji įtei
kė per Algirdą Budrecką 10 dol. 
auką, linkėdama visiems dar
buotojams, bendradarbiams ir 
visiems skaitytojams geriausio 
pasisekimo, kad bendrai ir su
tartinai dirbdami galėtume grei
čiau priartinti Lietuvai laisvę. 
Vajaus komisija visiems auko
tojams nuoširdžiai dėkoja.

INVERNESS. PALATINE AREA. 
(30 miles North West of Chicago) 
WORKING MOTHER NEEDS

Qualified woman to take charge of 
household. Duties. Own room, T. V., 

good salary. Car Available.
References desired. But not necessary. 

Some English necessary.
Call evenings and weekends.

358-5558

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

No babys. Salary open.
Winnetka.
446-6646

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

GAL FRIDAY
Berwyn auto dealer needs girl 
for auto insurance department. 

Lite typing.
Call for appointment 484-5313 

Mr. LILLIG

SECRETARY
EXPERIENCED

To assume responsibility.
SHORTHAND REQUIRED.

Excellent Benefits including Paid 
Hospitalization for you and your 

family.
PENSION PLAN.
Excellent location.

MUSIC FIELD 
332-5788 i j

INSURED!SAVE AT

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10.000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
Per Annum

5
 m REGULAR

4) PASSBOOK
ACCOUNT

rar Annum

NOW INSURED TO $20,000.
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REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJIMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KRKPKTTES Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTAR1ATAS — VIRTIMAI

plgŲ RČŠlŲ bRAUDlMO AGENTŪRA-]

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
MŪRINIS 3 BUTAI

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

ton Parko vietoje.
$36,500.

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

Tel. 436-7878

YEARLY INCOME 
$30,600.

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

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

See owner.

I BUTŲ NU AMA VIMASL ĮVAIRŪS 
(DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

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

bute. Garažas
Prašoma žemiau trisdešimt tūkstančių 

dolerių.
Tel. 279-9459

MARQUETrE PARKE mūrinis namas 
15 metų. 3 miegami ir valgomasis. 
Sausas rūsys. Garažas. Geraa ir 

pigus. P. ŽUMBAKIS, PR 8-6916

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

GREGORIS LAIMĖJO

Praeitą savaite Beverly Shores, Ind., įvyko gražiausių ir geriausių šunų at- 
ranka. Parodoje pasirodė 13 metų Gregoris Austin kartu su veisliniu savo 
Džidži. Pasirodo, kad susirinkusioji specialistai prinažino, kad goriausias, 
švariausiai užlaikomas ir eikliausias Beverly Shores šuo buvo Džidži. Paro
doje buvo kelios dešimtys šunų, kuriuos lėtai prieš teisėjus vedžiojo jų sa
vininkai ir savininkės Pirmoj# premija laimėjo Džidži, kurių jos savinin
kas Gregoris laiko rankose. Vietinė spauda įdėjo paveikslu* ne tik paties 
Džidži, bot Ir Gregorio. Gregoris yra Christine ir Charles Austin sūnus, 
Monikos Austinaitės brolis, o Josefinos Krikščiūnienės anūkas. Praleidusi 
žiemų Floridoje, Krikščiūniene ve sora i jau parvažiavo j Beverly Shores.

HILP WANTED — MALE-FBMAUE 
Reikia Darbininku Sr Darbininkių

HANDYMEN & 
CLEANING LADIES

Temporary part time work.

Call evenings 
338-2012

renting TngeneraI 
Nuomos

VYRESNIO AMŽIAUS PORAI išnuo
mojamas geras 4 kambarių butas su 

vonia. Telefonuoti MO 6-4131.

♦ Chicagos Meškeriotojų - Me
džiotojų Klubas kviečia visus į 
Žvejojimo sezono atidarymo ba
lių š. m. gegužės mėn. 19 d. 7:00 
vai. vak. Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd St. Gros Ramonio or
kestras. Įėjimas ir vakarienė 
4 dol. Rezervacijoms skambinti 
telef. 776-8688 arba 247-1131.

(Pr).

♦ Lietuvių Tauragės klubas š. 
m. gegužės 12 d., šeštadienį, 7:30 
vai. vak. Motinos Dienos proga 
rengia linksmą šokių vakarą 
Marquette salėje, 6908 So. Wes
tern Ave. Programoje Jauninto 
Tautinių šokių grupė “žilvitis”, 
vadovaujant iškiliai solistei p. 
Vandai Stankienei. Gros A. Ra
ntomo orkestras. Stalus užsa
kyti dieną dr. V. Šimaičio įstai
goje, telef. 436-7878 arba HE 
6-1540 ir vakarais GR 6-8417. 
Įėjimas ir puiki šalta vakarienė 
— 5 dol. asmeniui. (Pr).

Klubo Valdyba
(Pr).

♦ 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. Leidėjo adresas: J. 
Urbelis. 1649 No. Broadway, 
Melrose Park, DI. 60160. (Pr).

KAY’S PLACE 
IR PIKNIKU VIETA 

fbuv. Liepos). 8236 Kean Ave.. Willow 
Springs. UI., siūlo nuomoti piknikams 
vieta: Memorial Dav — gegužės 28 d. 
ir Liepos 4 d., taip pat sekmadieniais 
— birželio 10. liepos 1 — 8 — 15 — 22 
ir rugpjūčio 12—19. Taip pat yra dar 
neišnuomota bet kuriam šeštadieniui.

Kaina 60 dol.
Reikia įnešti 20 dol. rankpinigių. 

Tel. 839-9584

PAVASARIS ATEINA
7 KAMBARIŲ GRAŽUS švarus na

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

(mūsų ofiso. $19,500.
8 KAMBARIŲ architekto moderni 

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

2 BUTŲ PUIKUS MŪRAS. Arti 
mūsų ofiso. Gaza 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. x

10 BUTU 2 aukštų mūras. Arti 
Kedzie ir Parko. Anie $15.000 paja
mų. Galima gauti už $70,000.

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

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

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

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9900

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIU NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 64421 
6200 So. WESTERN AVE.

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, DI. 60609. Tel.: VI 7-3447

WANTED TO RENT 
Ieško butų

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.

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

M. A. Š I M K U S
Real įstate. Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitokį blankai

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4045 Archer Ava. 

Chicago, IIL 40432. TeL YA 7-5910

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanot 
visoms progoms.

3237 WEST 43rd ST., CHICAGO

Telef. 434*4660

A. 1 L. INSURANCE * REALIA 
A. LAURAITIS 

INCOME IAX x 
4645 So. ASHLAND AVI. 

LA 3-3775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS’

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGINYMS 

Pardavimas ir Taisymas 
2444 WIST 49th STRIIT 

TeL: Rlgublic 7-1941

K. ERINGIS 
CALIFORNIA SUP1R 3ERVICI 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. V 
4324 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL TIL. VI 7-9327

A. 4. AUTO MNRMRS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai prityrusių darbininku. Kai

nos nebrangios.
3S1M4 W. 43rd Street, Chicago, IIL 

TU_____7765433
Anicete* Gorbečlauekas, aav.

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO
L ISIUVI 0 

DRAUGAS IR BIČIULIS




