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PASAULTO1 GRESIA METALU STOKA, 
GREIT IŠSISEMS ŽIBALO ŠALTINIAI

WASHINGTON AS. — Amerikoje vis dažniau kalbama apie 
gresiančią energijos šaltinių krizę. Kai kur jau sumažėjo gazolino 
pristatymas. Washingtone buvo paskelbtas Amerikos Geologinės 
Apžvalgos raportas, 722 puslapių leidinys. Jame pirmą kartą po 
20 metų skelbiama žemės turtų, įvairių metalo rūdžių atsargų 
apžvalga, šių dienų civilizacija paremta žemėje randamais tur
tais, kurie pamažu mažėja, išsenka. Ateityje teks ieškoti kitų me
džiagų arba iš pagrindų pakeisti dabartinio gyvenimo stilių, sako
ma raporte: Amerikos priklausomumas nuo tam tikrų metalų pa
stato į pavojų pasaulio civilizaciją, kaip ji dabar žinoma.

WOUNDED KNEE KAIMO OKUPACIJA 
PASIBAIGĖ PO 70 ĮTEMPTU DIENŲ

IPNE R1DGE. — Indėnų okupacija Wounded Knee kaime, 
Pietinėje Dakotoje, pasibaigė, kai Washingtonas pažadėjo indė
nams atsiųsti penkių asmenų delegaciją tartis dėl indėnų iškeltų 
skriaudų. Tada indėnai sutiko padėti ginklus ir išeiti iš savo 
bunkerių, kuriuos jie pasistatė kaime, šis keistas incidentas 
baigėsi po 701) okupacijos dienų. Kai kurie korespondentai pava
dino šią okupaciją “Vidurio Vakarų Disneyland”. Indėnai kaimą 
okupavo vasario 27 d. ir pasidavė federaliniams maršalams gegu
žės 8 d.

Amerika jau šiandien impor
tuoja 29% savo sunaudojamo 
žibalo, apie trečdalį reikalingos 
geležies ir net 87% savo sunau
dojamo alumino. Kol kas impor
tai sudaro tik mažą dalį kasmet 
sunaudojamo vario, tačiau yra 
apskaičiuota, kad Amerikos va
rio kasyklos išsisems per atei
nančius 45 metus. Pasaulio va
rio šaltiniai išsibaigs per 50 me
tų. Kas bus po to, galima tik 
spėlioti.

Amerika pagamina apie 9% 
viso pasaulio cinko, tačiau su
naudoja tris kart tiek kiek ga
mina. Kol kas šio metalo atsar
gos dar didelės, tačiau jos išsi
baigs, jei cinkas bus naudoja
mas tokiu tempu, kaip ligšiol. 
Apskaičiuota, kad tarp 1950 ir 
1970 metų pasaulyje buvo sunau
dota pusė viso cinko, kuris buyo 
iškastas iki tų metų. Svarbiausi

Grasina išmesti 
žydą mokslininką
MASKVA. — Sovietų Moks

lo Akademijos Chemijos tary
ba pagrasino žydui chemikui dr. 
Venjamin Levich pašalinti "jį iš 
akademijos, nes jo veiksmai ken
kia Sovietų Sąjungai. Levich 
buvo pakviestas į tarybos posė
dį, kuriame pirmininkas Alek
sandras Mesmejanovas nurodė, 
kad Levich pasirašė laišką Jung- 
nėms Tautoms, nusiskųsdamas, 
kad sovietų valdžia jam neleidžia 
išvažiuoti į Izraelį.

Dr. Levich buvo išrinktas aka
demijos nariu kandidatu 1958 
m. Jis tuo metu buvo elektroche
mijos Instituto Maskvoje teore
tinio departamento vedėjas ir

Ryšium su Watergate byla fotografas nutraukė šią nuotrauką netoli buvusios demokratę štabo 
įstaigos. Reikšminga šiai aferai apačioje matoma iškaba: "No Short Cuts".

PERU VYRIAUSYBĖ SUVALSTYBINO
VISAS ŽUVIES PRAMONĖS ĮMONES

LIMA. — Karinė Peru vyriausybė paskelbė, kad ji suvals
tybina visą Peru žuvies pramonę, nes ji jau antri metai nebeduo-

žis, aluminis, varis ir cinkas. 
Nedaug sunaudojama manga
no, tačiau be jo būtų neįmano
ma plieno gamyba, o civilizaci
ja, galima pasakyti, paremta 
plienu. Amerika mangano jau 
nebeturi, paskutinės kasyklos 
užsidarė 1970 m.

Amerika iškasa nemažai sida
bro, tačiau jb jau nebeužtenka 
vien fotografijos filmams ga
minti. Neužtenka Amerikai ir. 
jos pagaminamo gyvsidabrio bei 
kitų žemės mineralų.

Europos-parlamento komisiją 
vadovaujama prancūzo socialis
to sen. Pierre Giraud, paruošė 
raportą apie energijos krizę. Iki 
1980 metų Europoje gali užgesti 
visos šviesos, sako ta komisija, 
rekomenduodama geriau išnau
doti akmens anglių kasyklas ir 
ieškoti naujų žibalo šaltinių. Iki 
2,000 metų pasaulis bus sunau
dojęs 87% savo žibalo išteklių 
ir 73% natūralių dujų. Liks tik 
akmens anglių klodai, kurių bus 
išnaudota tik 2%.

Britanijos parlamento narys 
Diek Taverne įspėjo Europos 
parlamentą, kad energijos šalti
nių krizės paveiks visą pasau
lio bendruomenę ir jos gyvenimo 
būdą.

Amerikoje Commerce Clearing 
House paskelbė, kad pernai Ame
rikoje šilimai, šviesai ir energi
jai buvo sunaudota 4.9% dau
giau B. T. U. negu 1971 m. prieš 
tai — 1970 m. sunaudojimo pa
kilimas siekė 2.4%. žibalas 
Amerikoje sudaro pagrindinį 
energijos šaltinį, parūpindamas 
46% viso pareikalavimo. Natū
ralios dujos yra antroje vietoje 
su 32%, po to eina akmens ang
lis — 12%, hydroelektrinės jė
gainės — 4% ir atominės jėgai
nės — 0.8%.

Amerikos žibalo institutas 
skelbia, kad normalios gazolino 
atsargos gegužės mėn. turttų 
būti 225 milijonai statinių, ta
čiau šiuo metu turima tik 205 
mil Atostogų sezonui artėjant, 
pradėjus daugiau važinėti au- 
hxmobiliais, gazolino atsargos

profesoriavo Maskvos universi- da lauktu pajamų. Valstybės monopolis tvarkys žuvų gaudymą, 
tote. Kai jis padavė pareiškimą jos paruošimą ir eksportavimą. Ar užsienio bendrovės gaus ko- 
vizai gauti, jis buvo tuoj paže-. kįą kompensaciją, pranešimas neskelbia. Perų žuvininkystės pra
mintas pareigose, jam buvo už- j mOnė yra viena stambiausių visame pasaulyje, gaminanti didelius
drausta -skaityti paskaitas ir 
spausdinti mokslinius darbus.

Mokslų akademija iki šiol ban
dydavo išlaikyti akademijos pre
stižą ir vengdavo pašalinti narį 
dėl nedidelių politinių prasižen
gimų. Matyt, Levicho atveju 
partijos spaudimas pasidarė per 
didelis ir jį ruošiamasi išmesti 
iš akademijos.

kiekius žuvų miltų, kurie naudojami galvijams šerti. Pernai 
žuvų gaminių eksportai sudarė Peru valstybės 40% pajamų.

Paminėjo Evitos 
gimtadienį

BUENOS AIRES. — Antradie-

Didžiausią pelną Peru žvejai 
darydavo su mažomis, silkių gi
minės ančiuvėmis (clupea), iš ku
rių pernai buvo sumulta virš 
dviejų milijonų tonų žuvų miltų. 
Tai yra 45% viso pasaulio žuvų 
miltų gamybos. Ančiuves gau
dydavo 20,000 žvejų.

Ančiuvės mėgdavo vėsų Hum
bolto srovės vandenį, kuris tekė
davo pro Peru krantus Ramia
jame vandenyne. Prieš dvejis 
metus tas vanduo atšilo, nes iš 
pietų atplaukė niekad neregėta 
šilto vandens srovė. Ančiuvės pa-

ni Argeninos sostinėje didelė mi- Į sitraukė toliau nuo Peru kran- 
nia peronistų paminėjo Evos to. Peru paskelbė savo teritori- 
Duarte Peronienės 54 metų gim- niaįs vandenimis 200 mylių nuo 
tadienį. Ji mirė prieš 21 metus, krantų, tačiau tas tik atnešė 
kada Argentiną valdė jos vyras , tarptautinių nemalonumų, bet 
Peronas, tačiau Argentinos ma- žuvies gamybos nepadidino. Pe- 
sėse jos vardas dar gyvas ir apie1 ru šiemet jau sulaikė virš 40 
ją skleidžiamos įvairios legen- Amerikos žvejų laivų ir išreika- 
dos, pasakojama, kaip ji pabu- iavo iš jų kelis šimtus tūkstan- 
čiavo vieną raupsuotąjį, kuris po (čių dolerių baudų, 
to pasveikęs, kaip ji sustabdė ge
ležinkeliečių streiką, vos tarusi vimas palies ir penkias Ameri- 
į streikuojančius kelis žodžius.

Eva Peron buvo įsigijusi dide- General Mills ir International 
lę galia ir 1952 m. buvo siūloma Protein- Valstybės departamen- 
kandidatų į viceprezidentus. Be-atsisakė komentuoti Peru vy- 
raščiai argentiniečiai siūlė ją pa- r’ausyh^s nutarimą.
skelbti šventąją. Jos vyras pra- ■ ■■■■........ -- =■
šė 1952 m. Vatikano ją paskelb- ”
ti katalikų kankine, tačiau Va- 
tikanas atsisakė. Daugelyje na
mų dar ir šiandien kaba Evitos 
portretai; už ją laikomos mišios 
ir tūkstančiai argentiniečių dar 
įsitikinę, kad ji turėjo viršgam- 
tiškų jėgų. Į komunizmą palin
kę argentiniečiai tvirtina, kad 
ji buvo marksistė. Su tuo nesu
tinka konservatoriai, aiškinda
mi, kad Evita Peron buvusi die
vobaiminga katalikė.

gali sumažėti ir atnešti krizę. 
Gazolino sunaudojimas per me
tus didėja 6%. Keliuose yra vis 
daugiau automobilių ir jie su
naudoja vis daugiau gazolino.

žuvies pramonės nacionaliza-

kos įmones, jų tarpe: Star Kist,

FBI direktoriau* pareiga* eina Wil
liam Ruckelthaua, kuri* vadovavę Ap

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

+ Nors kitoje šio puslapio 
vietoje rašoma apie Libano ka
ro paliaubas, paskutinės žinios 
iš Libano praneša apie atsinau
jinusias kovas. Libijos prezi
dentas Quaddafi atsiuntęs žinią 
palestiniečių vadams, kuriuos jis 
ragina užimti Beiruto aerodro
mą, tada Libija atsiusianti tiek 
karo lėktuvų, kiek palestinie
čiams reikės. Libija visomis jė
gomis remianti palestiniečius.

+ Izraelio gynybos ministeris 
Dayanas įspėjo Siriją nekišti 
rankų prie Libano. Sakoma, 
kad iš Sirijos atvykę palestinie
čiai sulaužė vietinių palestinie
čių sutartas karo paliaubas.

+ Vakar senato teisių komi
tetas svarstė Richardsono kan
didatūrą valstybės prokuroro 
pareigoms. Spėjama kad sena
tas Richardsoną patvirtina nes 
jis žada paskirti Watergate by
lai tyrinėti nepriklausomą, spe
cialų tardytoją.

+ Vakar buvęs Amerikos am
basadorius P. Vietname Bunke
ris atsisveikino su spauda pa
sakydamas. kad jis turįs didelį 
rūpestį, kad taika Vietname dar 
neįgyvendinta.

0 Prezidento patarėjas Kis
si n gėris baigė pasitarimus su 
sovietų vadais ir išskrido iš 
Maskvos į Londoną. -

< Meksikoje saugumo poli
cija suėmusi kelis asmenis, ry
šium su Amerikos konsulo pa
grobimu. Pranešama kad ban
ditai už konsulo paleidimą iš
reikalavo. šalia 30 kalinių pa
leidimo, dar pinigais 80,000 dol.

+ Prezidento* žentas David 
Eisenhower pradėjo dirbti Phi
ladelphia Bulletin laikraštyje, 
kaip sporto sk riaus korespon
dentas.

Siūlo rašyti 
Varšuvos valdžiai
Lietuvių 'visuomeninė-kultūri

nė draugija Lenkijoje, įsisteigu-

Libane paskelbtos 
karo paliaubos

BEIRUTAS. — Libane vėl pa
skelbtos karo paliaubos, kurioms 
prižiūrėti sudarytos Jungtinės 
Libano kariuomenės ir palesti
niečių grupės. Tai jau trečios 
paliaubos, kurioms pritaria ir 
vyriausias Palestinos laisvinimo 
organizacijų vadas Arafat. Bė
da, kad ne visos grupės jo klau
so. Kairiausiųjų grupių vado
vybė, artimai bendradarbiauda
ma su Sirijoje esančiais palesti
niečiais, Arafato vadovybei ne
pritaria, tvirtindamos, kad Ara
fatas yra per nuosaikus.

Sirija uždarė sieną su Libanu 
ir pagrasino įsikišti, jei Libano 
valdžia pradėtų palestiniečius 
persekioti. Palestinos radijo ži
niomis, paskutiniame susišaudy-

Indėnų okupacija buvo pavo
jinga, nes įvyko nemažai su
sišaudymų tarp indėnų ir kaimą 
apsupusių federalinių agentų, 
kurie buvo įsirengę bunkerius 
aplink kaimą. Nežiūrint valdi
ninkų budrumo, ne vienas svar
besnis indėnų vadas iš kaimo 
paspruko. Paaiškėjo, kad tik pu
sė okupacinės jėgos buvo indė
nai. Penkiolika asmenų buvo su
imti ir nuvežti į Rapid City ka
lėjimą, kiti — paleisti.

Per šią okupaciją susišaudy
muose žuvo du indėnai ir vienas 
valdininkas buvo šūvio suparali- 
žuotas. Apsupime dalyvavo iš 
viso apie 300 federalinių mar
šalų ir FBI valdininkų. Buvo 
manyta, kad indėnai turi daug 
moderniškų ginklų, tačiau pasi
davę indėnai turėjo tik 15 senų 
šautuvų. Maršalai dar nežino, 
ar indėnai su ginklais pabėgo, ar 
jie kur nors juos kaime paslėpė.

Paskutinę 'okupacijos naktį
si 1957 m., keletą metą Varšuvoje žuvo 17 palestiniečių. Liba? Wounded Knee kaime buvo su-
rnin “Vo,™,.’* ’___ 1.____ __________ IX.L____________ ' i J___._x': J.._____ TZ-i: __voje leido “Varsnų” mėnraštį. ’ no kariuomenės štabas paskelbė, 
1973 m. pradžioje Lenkijos vy- kad ateityje, jei bus kokių išsi- 
riausybė uždraudė lietuvių drau-' šokimų iš palestiniečių pusės, 
gijai toliau leisti “Varsnų” žur- kariuomenė imsis griežtesnių 

priemonių ir bus priversta pulti 
pačias stovyklas, iš kur palesti-

nalą. Tuo pačiu atėmė lietuviams 
teisę per savo spaudą susisiekti
ir puoselėti savo kultūrinius rei- niečiai šaudo. Jų šūviai sunkiai 
kalus.

šis Lenkijos vyriausybės žy
gis yra priešingas žmogaus ir pi
liečio teisėms ir laisvėms, ku
rias pripažinti ir leisti jomis 
naudotis Lenkijos vyriausybė 
yra įsipareigojusi Jungtinėse 
Tautose.

sužalojo radaro gynybos centrą 
prie aerodromo.

Laisvojo pasaulio lietuviai ne
gali būti abejingi dėl šio Lenki
jos vyriausybės smurto, pavar
toto prieš lietuvių mažumą, gy
venančią Lenkijoje. Todėl per 
savo gyvenamo krašto Lenki
jos ambasadą turi siųsti Lenki
jos vyriausybei protestus ir rei
kalauti, kad ji atšauktų savo 
draudimą “Varsnų” žurnalui 
Varšuvoje leisti. (E)

Seruta* »var«to ar nereikėtų įteigti 
atskiru valdžia* agentūrą, kuri saugo
tu ir ginty vartofoly iwtaraau*. Kri
tikai tvirtina, kad tokia ištaiga tik 
svkolty neautarimu* tarp atskhry vy- 
riausybo* departamanty. čia mato
ma* Herbert Denenberg įrodinėja se
nato komitete, kad agentūrą reikia 
steigti, nes dabar nieką* negina žma- 
niy, kuriuo* apgaudinėja įvairOa bis-— r v r wr| •

Teks sugrįžti prie 
stiklo buteliu

WASHINGTONAS. — Mais
to ir Vaistų administracija už- 

. draudė degtinės gamintojams 
pardavinėti savo gaminius plast
masės buteliuose. Kilo įtarimas, 
kad alkoholis susijungęs su 

1 plastmase, sukelia reakciją ku
rios cheminės medžiagos kenks
mingos žmonėms. Suspendavi
mas truks 60 d., kol chemikai iš
tirs visą reikalą.

Apie 30 Amerikos degtinės ga
mintojų naudoja degtinei plast
masės butelius, kurie tuo pato
gūs, kad mažiau sveria už stik
linius ir tuo sumažina perveži
mo išlaidas. Tie buteliai ne taip 
greit dūžta ir jais lengviau atsi
kratyti, nes jie dega.

Buteliai, kurie daugiausia 
naudojami pusės galono, paga
minti iš polyvinil chlorido, kuris 
plačiai naudojamas automobilių 
sėdynių apmušalams, grindų li- 
noleumams ir baldams gaminti. 
Amerikoje plastmasinius bute
lius naudojo Old Crown, Bour
bon Supreme, Ten High ir kt. 
bendrovės. Plasmasės buteliai 

viskio pramonėje pasirodė 1969 
m. Dabar jau ir kai kurios mar
kės Škotijos viskis ateina tuose 
buteliuose.

Uždraudimas palies ne vieną 
tų butelių gamintoją. Jau anks
čiau aplinkos apsaugos įstaigos 
skelbė, kad polyvinil chloridas, 
deginamas išleidžia chlorido du
jas, kurios susitikusios drėgmę 
labai pagreitina rūdijimo proce
są ir teršia orą.

deginti dar du namai. Keli pa
statai sudegė prieš savaitę.

Indėnai, geriau sakant, radi
kalus Amerikos Indėnų judėji
mas pasirinko savo demonstra
cijai Wounded Knee kaimą, nes 
čia 1890 metais įvyko indėnų 
skerdynės, kuriose JAV armi
jos dalinys išžudė 153 indėnus, 
moteris ir vaikus. Kaimą oku
pavę indėnai per savo garsia
kalbius dažnai erzindavo juos 
apsupusius maršalus, grasinda
mi juos nuskalpuoti. Maršalai tu
rėjo savo bankeriuose išbūti po 
24 vai. Žemėje iškastose patal
pose būdavo gaminamas mais
tas, aplink bunkerius, pastaty
tus iš storų rastų, smėlio mai
šų ir šieno ryšulių, lakstė šunės, 
kad indėnai tikrai iš pasalų pri
slinkę nenuskalpuotų federali- 
nių agentų.

Apsupusių maršalų darbas 
jiems nepatiko, nes, jų nuomo
ne, valdžia turėjo nesitarti su 
įstatymus laužančiais indėnais, 
bet juos pulti ir kaimą išvaduo
ti. Dabar atrodo, kad įstatymų 
laužytojai laimėjo, gaudami val
džios pažadą su jais derėtis.

Italų alpinistai 
Everesto viršūnėj
KATMANDU. s — Praėjusią 

savaitę net dvi italų alpinistų 
grupės pasiekė aukščiausio pa
saulyje kalno Himalajuose vir
šūnę. Abi grupės turėjo po 4 al
pinistus. šalia vietinių šerpų 
vadovų 29.028 pėdų kalną nu
galėjo Italijos kariuomenės na
riai. Visa ekspedicija buvo or
ganizuota karinės drausmės pa
grindais.

Italai yra jau šešta ir septin
ta grupė, užlipusi į Everesto vir
šūnę. Jo 
plevėsuoja

smaigalyje įsmeigta 
Italijos vėliava.

čia mirė kardino-ROMA.
las Arcadio Maria Larraona. 85 
m. Jis buvo laikomas bažnyčios 
teisės specialistu. Kardinolų ko
legijoje dabar liko 141 narys.



KANADOS NAUJIENOS
šie tae apie Atartą

Mūsų lietuviškoje periodinėje 
spaudoje žinių, žinučių apie šį 
kraštą, šio krašto žmones, val
džios santvarką, geografinę pa
dėti, žemės susiformavimą, eko
nominius ir socialinius reikalus, 
apie šiame krašte gyvenančius 
mūsų tautiečius ir jų įsikūrimo 
laiką ir 1.1, labai mažai rašoma. 
Kai kam gali atrodyti, kad ši 
Kanados provincija nieko vertas 
Šiaurės kraštas. Taip nėra. Čia 
kunkuliuoja gyvenimas su įdo
mia praeitimį, Apie Kvebeko ir 
Ontario provincijoje gyvenan
čius mūsų tautiečius mūsų lie
tuviškoje spaudoje gana daug ra
šoma ir skaitytojas, kuris nuolat 
seka spaudą, turi apytikrį vaizdą. 
Bet juo toliau į vakarus, juo ma
žiau rašoma.

Kodėl mažai rašoma apie Al
bertą? Į šį klausimą yra ne
sunku atsakyti. Mes Albertoje 
turime nemažai gerai raštingų 
tautiečių, kai kurie net su ankš
tuoju mokslu, bet neatsiranda 
norinčių rašyti. Ne tik Ameri
kos lietuviai, bet ir amerikonai 
apie Albertą turi labai miglotą 
supratimą. Edmontono turizmo 
biuras gauna nemažai laiškų iš 
Amerikos Jungtinių Valstybių 
pietinės dalies gyventojų, kurie 
teiraujasi apie Edmontoaą, pra
šydami turizmo reikalu litera
tūros. Vienas toks interesantas 
taip rašo: Norėčiau atvažiuoti 
į Edmontoną sausio mėnesį pra
leisti savo atostogas Jūsų mies
te, pamatyti šiaurės žiemą, aš 
manau, kad Edmontonas yra ne
toli nuo šiaurės polio, todėl žie

mą yra daug sniego, su auto
mobiliais neįmanoma važiuoti. 
Prašau mane paimformuoti, kur 
galėčiau išsiiitiomoti arklius pa
sivažinėti po miestą, šį laišką 
vietinis dienraštis “Edmonton 
Journal” atsispausdino savo skil
tyse. Edmontoniečiai perskaitę 
tą laišką turėjo nemažai gardaus 
juoko.

Kas yra toji Alberta?

Kanada tari dešimtį provinci
jų. Viena iš jų vadinasi Alber
ta. Jos rubežiai: pietuose Jung
tinės Amerikos Valstybės, šiau
rėje : Šiaurės Vakarų Teritorijos; 
vakaruose Britų Kolumbija, ry
tuose Saskačevano provincija. 
Didžiausias provincijos miestas 
ir provincijos sostinė yra Ed
montonas su apie puse milijono 
gyventojų. Visoje provincijoje 
yra 1,627,879 gyventojų. Ant
ras savo didumu Albertas mies
tas yra Calgary, bet jis žymiai 
mažesnis už Edmontoną, kiti 
miestai dar mažesni.

Didžioji gyventojų dauguma 
gyvena miestuose ir miesteliuo
se, mažesnė dalis gyvena far- 
mose. Alberta yra viena iš tur
tingiausių Kanados provincijų, 
nes turi vadinamus dviejų aukš
tų turtus: pirmame aukšte ran
dasi milžiniškos atsargos — gele
žies rūda, akmens anglis, natū
ralios dujos, alyva ir kita. Ant
rame aukšte: miškai, derlingi 
žemės plotai kuriuose auginami 
kviečiami ir kiti javai; taip pat 
čia auginami gyvuliai mėsai ir 
pienui. Didysis pasaulio kapi
talas čia ieško vietos investuoti

savo piuūgus į gamtos turtus ir 
nemaląi jau yra. investuota. 3" 
kit| Kanados provincijų atvy
kę durbininbai čia , ieško darbo. 
Dideli žemės plotai tebeguli ne
išnaudoti, laukdami žmogaus 
rankų.

Edmontonas

Miestas tą vardą gavo nuo ka
ro vado, kuris kariavo su indė
nais čia, kur dabar yra įsikūręs 
Edmontono miestas. Jis čia pa
statydino tvirtovę apsigynimui 
nuo indėnų ir ja pavadino Ed
monton Port, ar Port Edmonton. 
Apie tą portą pradėjo augti mie
stelis. Kurį laiką Edmontonas 
buvo vadinamas Port Edmonton. 
Dabar anglai nacionalistai tą 
vardą nori grąžinti.

Miestas yra įsikūręs lygioje 
plačioje vietoje ir užima nema
žą plotą žemės. Per vidurį mies
tą teka didelė upė su aukštais 
krantais, todėl čia miestiečiai 
nebijo potvynio.

Edmontono miestas labai spar
čiai pradėjo augti po antrojo pa
saulinio karo ir ligi šiol labai 
sparčiai auga. Alyvos suradi
mas paskubino miesto augimą.

ko, kad buvo tp^kaičiuoffi, 
jog 1956 metais Chicago* apy
linkėse iš vieno akro žemės 
ploto išsikalė ' apie pusantro 
milijono cikadų.

Cikadas, išlindusios iš savo 
kiauto, turi kaip smala juodą 
kūną, oranžiniai geltonus spar
nus ir kaip tragiko šviesos rau
donas akis, o jų “vyrai” turi 
gerą balsą.

Cikadą choro mry$ ant medžio lapo
Photo Chicago Tribune

Nuo
1914 metų

MkSud Saving* aptar- 
nattja taupymo ir aamą

Daug gražių dalykų galima 
prirašyti apie Edmontono mies
tą su jo plačiomis gatvėmis, apie 
etninių grupių mozaiką, politi
kierių kovą už valdžią ir daug 
ko kita, bet apie tai gal kitą 
kartą, šį kartą norisi Edmon
tono miesto reikšmę priminti 
tarptautihiu ekonominiu atžvil
giu. Pirma: Edmontonas yra 
vartai į tolimos šiaurės turtus 
— alyvą ir kita. Planuojama pra
vesti geležinkelį į pačią šiaurės 
tolumą ir tuos turtus atsivežti 
į Edmontoną. Taip pat planuo
jama alyvos vamzdžius pravesti 

.į tolimą šiaurę. Antra: Edmon
tonas — Amsterdamas per šiau
rės ašigalį eina didysis oro ke
lias į Europą.

Albertos geografinė padėtis 
prieš 50 milijonų metų

su apylinkės. Dėkojame

pasitikėjimą. . Mes norė-

ir ateityje.

MIDLAND
SAVINGS

Saving*

pounded daily — 
•aid oMvterlv

2 Ym>* Saving* 
Certificate 

(Minimu** $5.000)

Albertas provincijos valdiška
sis muziejus ir archyvai Edmon- 
tone muziejaus ir archyvų lan
kytojams dalina valdžios leidžia
mas brošiūras, knygeles sa dia
gramomis apie priešistorinius 
laikus, apie Albertas praeitį. Vie
noje knygelėje aiškinama, kad 
prieš 50 milijonų metų pietų 
Alberta, pietų Saskačevanas, 
pietų-vakarų Manitoba ir dalis 
šiaurės Amerikos Jungtinių Val
stybių buvusi jūra, vadinama 
“Bearpaw Sea- Dabar, kaip 
daugeliui žinoma, tos vietos va
dinamos Kanados prerijomis, 
čia dabar farmeriai ramiausiai
aria žemę, sėja javus, augina 
gyvulius, stato sodybas. Daug

Philomena sako...

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

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

90 Day
TY Isi avHJUUll

Accounts

Regular 
Passbook 
Account

$1.000 er more Saving* 
Certificate 
(1 to 2 yean)

$5.000 armor*
Savings 

Certificate 
(2 to lb years)

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

CHICAGO 3SE
6245 South Western Ave. 47«-7575

kam nei į galvą neateina min
tis, kad žmogus vaikščioja bu
vusios jūros dugne. Mūsų gy
venamuoju laikotarpiu čia Al
bertoje vasaros metų tempera
tūra pakyla iki 11d laipsnių aukš
čiau, o žieme* metu nukrinta 
50 laipsnių žemiau “žiro”. Esą 
neabejotina, kad Albertoje prieš 
seytynias dešimtis milijonų me
tų augę troptaiai augalai: pal
mės, raudonmedžiai Ir tokie, ku
rie šiandien auga tik tropiniuo
se kraštuose. Tais laikais Alber
tos žemė neišakiavusi. Taip pat 7ra cikados.

. Cikadą koncertai
Šiomis dienomis prasidės tik 

kartą per ITmetų girdimi “kon
certai”, kurie paskutinį kartą 
buvo girdėti 1956 metais ir se
kantį kartą bebus girdimi 1990 
metais. Tuos “koncertus” duo
da misteriški žemės vabalai, 
kuriuos žmonės visaip vadina 
— karkvabaliais, rudaisiais 
grambuoliais, žiogais ir net Są
rančiais, o tikrasis jų vardas

žemės tirštai išlenda, ten nuo 
cikadų “choro” net ausys bai
dosi panašiai kaip šių dienų 
jaunimo šokių muziką išgir
dus. Visą cikadų gyvenimo ra
tą galima stebėti nuvykus j 
Fieldo gamtos istorijos muzie- 
jy-

Šio muziejaus vabzdžių sky
riaus vedėjas Henry Dybas sa-

Cikadų vaikai, išsikalę ir 
sustiprėję iš medžių krinta že
mėn ir radę sau tinkamą vietą 
įsirausią giliai į'^žemę, kur lie
kasi vikšrų formoje, kol atei
na jiems laikas kartoti tą pa
čią procedūrą , kokią jų tėvai 
atliko prieš 17 metų. Tatai 
įvyksta gegužės mėnesį, tad ci
kadų “giesmes” turėtume iš
girsti jau šiomis dienomis. Kas 
cikadų nesiklausys šį mėnesį, 
turės laukti iki 1990 metų se
kančio “koncerto”.

Cikadų esama trijų rūšių ir 
jų „čirpimas yra skirtingas, bet 
kai visais trimis balsais prade
da koncertuoti, tai melodija 
esanti “harmoninga”.

• nll 
HEART FUNdV

Ii e! p y o u i H E A P T

Kaip jau minėta, cikados 
vikšrų formoje per 17 metų iš-nemažai ugniakalnių kraterių,

daug ežerų, didelių pelkynų, ku- giliai žemėje ir tik tuo-
< j Inaet išsirausią iš žemės, išsine-

ir pelkynų paknKins gyvenę ria a kevalų> suIipa ,
rių šiandien nebėra. Tų ežerų

baisūs žvėrys “Dinesailrai”. Jie

met išsirausią iš žemės, išsine-

— 80 pėdų ilgumo, 20 pėdų aukš
tumo ir svėrę iki 50 tonų. Buvę 
ir tokių tik šunies ir asilo didu
mo dinosaurų.

Albertos (fiaesaorai
Priešistoriniais- laikais dino- 

saurai gyvenę visose pasaulio ša
lyse. Jų griaučiai randami dau
gelio valstybių ribose, bet dau
giausiai jų raudama Albertoje. 
Vien tik Drumheller, Altą, apy
linkėse surasta virš šimto dino
saurų gdaųčių. šiandien visam 
pasaulyje didesniuose muziejuo
se galima pamatyti Albertos di
nosaurų griaučius. <

Stasys Misiulis

džius ir atlikę savo “vestuvių 
puotą” nieko netrukus išgaiš
ta, didžiausia dalimi paukščių 
sulesanai. Savo “vestuvių puo
tos” metu cikadų patinėliai 
garsiai “gieda”, o patelės me
džiuose praskeldamos šakelių 
galūnes deda jau apvaisintus 
'kiaušinėlius. Kur cikadų iš

žemaičių Klabas
Žemaičiai neplepūs, bet karts 

nuo karto ir jie turi pasidalinti 
savo mintimis ir draugais ir ar
timaisiais

Žemaičiai susirenka kiekvie 
no mėnesio trečią trečiadienį 
Holly wood In svetainėje savo 
reikalų aptarimams ir ben
dram subuvimui.

Po susirinkimo prie vaišių 
stalo pagerbiamas narys ar tai 
gimtadienio, ar tai vardinių 
proga.

Šiais metais vasario mėn. su
sirinkime buvo pagerbta gim
tadienio proga, žymi klubo 
veikėja p. Rožė Didžgalvienė, 
kovo - susirinkime vardinių 
proga — Juozas Skeivys ir po
nia Valoms, o balandžio mėn. 
susirinkime p. Bernice žemgu- 
lis gimtadienis. Beveik visus 
parengimus suorganizuoja p. 
Martha Masiulis.

Kovo mėn. susirinkime že
maičiai nutarė suruošti dar 
kartą, pikniką — gegužės 27 d. 
Kay sode. Tam reikalui yra su
daryta komisija ir kitas pagek 
bims persaualas

Nors klubo nariai yra pasie
kę vyresnio amžiaus, yra darb 
štūs ir veiklūs. • •

Seka lietuvišką spaudą ir ją 
remia.

Sekantis Žemaičių Kultūros 
klubo sttairinkiinas gegužės 14 
d. Hollvunod In.

Jrtorm Skeivys
Klubo korespondentas

skaityk ir kitam patark 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENTAŠTĮ ‘NAUJIENAS*

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
r MA GERIAUSIA DOVANA

vyresaieyi Amenkoe lietuviai Juozą Adomaitį ■ Dėdę šerną as
meniškai pažinu, skaitė jo straipsnius, knyga* ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar Jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą, 
jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Kuko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožas. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
u pažinojo, „ o naujiesiems ateiviams, jausimai, rašytojo Antano 
Ruko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antena* Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 pat, kaina 2 dol
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PASTANGOS SURUSINTI LIETUVĄ.
BALTARUSIAMS TARPININKAUJANT

B. Rimgaudas neseniai pers
kaitęs V. Pašutos knygą “Lietu
vos valstybes sudarymas” straip- 
nyje “Lietuvos istorija ruso aki
mis” Tėviškės Žiburių nr. 18 
tos knygos apžvalgoje be kt. ra
šo:

Veikalą skaitant vietomis at
rodo, kad autorius sąmoningai, 
kur tik beįmanoma, stengiasi 
prie lietuvio, tarsi angelą sargą, 
prisegti baltarusį. (Įsidėmėtina 
ne rusą ar ukrainietį). Pašutos 
samprotavimu išvadoje susida
ro įspūdis, kad lietuviai be bal
tarusių nebūtų įstengę apsiginti 
nuo priešų, nebūtų sukūrę sa
vos valstybės santvarkos, tei
sės, valdymosi sistemos. Net 
luominę santvarką iš baltarusių 
pasiskolino, žodžiu, be baltaru
sių lietuviai nieko nebūtų atsie
kę, lygiai kaip šiandien yra tvir
tinama, kad be ruso — “vyres
niojo brolio” lietuviai, atrodo, 
nesugebėtų nė vinies į sieną įkal
ti.

Kas tie visko kūrėjai 
balt gūdžiai?

Baltarusiais Pašuta atrodo, 
vadina tai, ką mes, lietuviai, va
diname gudais, baltgudžiais. Lie
tuvos valstybės kūrimosi pra
džioje tai buvo Polocko kuni
gaikštija, sujungusi savo apim
tyje kelias rytines- slavų gimi-

nes. Baltarusių vardo tada iš 
viso nebuvo, o ypatingai tose sri
tyse, kurias baltarusiams taip 
lengvai atiduoda knygos auto
rius, neišskirdamas ir etnogra
finės rytinės Lietuvos sričių. 
Baltarusijos — Bielorusijos var
das, neoficialiai imtas vartoti 
nuo XIV a„ ir buvo taikomas 
šiaurės-rytų sričiai, Dauguvos- 
Dniepro žemėms. Didžiosios Lie
tuvos Kunigaikštijos valdose nė 
viena provincija nebuvo vadina
ma Gudija, Baltgudija, Baltaru
sija. Bažnytinėj administraci
joj Bielorusijos vardas minimas 
tiktai nuo 1683 m., įsteigus pro- 
voslavišką vyskupystę. Oficia
liai Bielorusijos vardas atsira
do tiktai Lietuvą-Lenkiją padali
nus. 1796 m. rusai, sujungę Mo- 
gilevo ir Vitebsko gubernijas į 
vieną, šia pastarąją guberniją 
pavadino Bielorusskaja Guber
nija. 1802 m. rusai vėl sukūrė 
Vitebsko guberniją, o Bieloru
sijos gubernijai teko tik Mogi- 
levo žemė.

Taigi, rašant apie Lietuvos 
valstybės kūrimosi pradžią, iš 
viso nėra ko kalbėti apie balta
rusius kaipo tokius. Susikūru
siai Lietuvos valstybei priklau
sė ne tik Polocko kunigaikštija, 
bet ir ukrainiečių bei rusų že
mės . Jeigu kas nors su lietu
viais kovojo petys į petį, tai ko-
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Kyla klausimas, kodėl Pašu- 
ta taip spraudžia į Lietuvos val
stybės susidarymą tuo laiku ne
egzistavusius baltarusius? Ma
no Supratimu, tai bendra Mask
vos imperializmo politika — ve, 
žiūrėkit, baltarusiai Lietuvos 
valstybei davė šitą, davė tą — 
beveik viską! Ir šiandien Mask
va lietuviams pirma siūlo gudų 
draugystę. Tikslas paprastas — 
gudų pagalba lietuvius sugudin- 
ti, o paskui gudus — surusinti. 
Maskvai visais atžvilgiais pato
giau lietuvius gudinti, negu tie
siogiai rusinti. Gudų spraudimas 
į šiandieninės okupuotos Lietu
vos gyvenimą yra pernelyg ryš
kus. Pirmiausia, nuo Lietuvos 
atplėštų Vidžių, Apsos, Rodū- 
nės, Gervėčių ir kt. sričių mokyk
lose neleidžiama dėstyti lietuvių 
kalba, o tuo tarpu lenkai Lietu
voje turi savas mokyklas ir gim
nazijas. Gardine ir kitur pri
grūsta rusų kolonistų. Rusai su
virškintas dideles Gudijos sri
tis rytuose priskyrė prie Rusijos, 
o gudams atsilygino lietuviško
mis etnografinėmis žemėmis va
karuose. Istorijos eigoje rusai 
žingsnis po žingsnio smelkiasi 
į lietuviškas eatnografines sri
tis, pirma savęs stumdami gu- 
dą-baltarusį. Nebe rusų paska
tos šiandien gudai pretenduoja 
į tokias nuo Lietuvos neatplėštas 
lietuviškas žemes,k aip Maišio- 
gala, Druskininkai, pietinė Su
valkija... Kaikurie gudų istori
kai net visą Lietuvos valstybę 
laiko tiktai gudų valstybe, o lie
tuvius kunigaikščius — gudais. 
Pašutos veikale įkyrus baltgu- 
džių piršimas yra tas pats rusiš
kojo imperializmo tikslas švel
nesne ir labiau užmaskuota for
ma — mokslo vardu.

Pavergtoje Lietuvoje
FOTO REPORTAŽAS

m. rudenį rusų okupuotame Vilniuje lietuviai gatvėje stovi eilėje, kad galėtų nusipirkti

apžiūrėjimą, 
ir paaiškini- 
įmonės tar- 

savąjį busą,

rios moterys atrodė lyg gatavos 
susiplėšyti). Matomai, taip dar
bas suskirstytas, kad darbinin
kės viena kitą veja (ne be to, 
kad ir doleris stumia). Stebint 
siuvyklos darbininkes man su
sidarė liūdnas įspūdis. Ar il
gai jos galės taip dirbti? Duok 
Dieve, kad tų darbininkių svei
kata nenukentėtų.

Baigę siuvyklos 
kuriam vadovavo 
mus teikė maloni 
nautoja, susėdę į
patraukėme į Kelley parką pa
sidžiaugti japonų draugystės so-' 
du. čia tai ir dūšia ir kūnas 
puikų poilsį rado gražiai įreng
tas sodas, išnaudotas kiekvie
nas žemės pakilimas ar įdubi
mas. pilna suolų poilsiui, du 
ežerėliai — prūdai, piln> 10-12 
eilių įvairiaspalvių žuvų, daug 
įvairių ir žydinčių medelių ir t.

! t. Tai buvo maloniausia ekskur
sijos dalis. S. šurkus

1972
stiklą giros ir numarinti troškulį. Pavergtoje Lietuvoje, kurią okupantas jau nuskurdino ir su
lygino su Rusijos ekonominiais standartais, žmonėms visko trūksta. Duoną rusai jau kepa iš 
Amerikoje pirktų javų. Stovi eilėse duonai, mėsai, bulvėms, o paveiksle jie stovi ir šalto van

dens stiklui nusipirkti. Nuotrauka padaryta praeitų metų ankstyvą rudenį.

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai.
170 psL ............................... ..................... . ..... ..... ..........

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232 
puslapiai. _______ ____ ___________________ ___

NAUJIENOS,

$3.00

$3.00

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

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

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

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

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psL $4 00.

ČIKAGIETĖS (SPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psL $1.00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

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

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

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE, 1944-54 m. 49 
psl. $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rini 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 60608
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

Sena mūšy kalba
Kas šiuos žodžius girdėjo?
čeganoti — gliaudyti kram

tant, graužti, čeženoti: Neče- 
ganok man-rieŠutų,

čegė — sulopyta kojinė: Kur 
čia gali šalti kojos su tokiomis 
čegėmis!

čegždalai — pelai su neiškul
tais varpagaliais: Tuos čegžda- 
lus susemk ir išnešk žąsims.

čeida — narėm tas žmogus: To 
čeidos nėra ko klausyti.

ček — (kirtimui nusakyti): 
ček verba, ne aš plakų, verba 
plaka.

čekalyti — krimsti, kapoti, 
čėkoti: Triušis čekalyja lapus 
kopūstų ček ček.

čekčioti—striukai, kapotai kal
bėti: Galgi žmogus suprasi, ką 
biržionys (biržėnai) čekčioja.

čekočius — prietaisas dalgiui 
plakti, pentelė: Ištrupėjo čeko- 
čiaus galvelė, nėra ant ko dalgės 
plakti.

čeksenti — ėsti čeksint: Įpilk 
grūdų bekonam, ir tegul sau ček- 
sena. čeku — skraidančio per
kūno oželio uodega gaunamam 
garsui pamėgdžioti: Perkūno 
oželis rėkia: “čeku čeku be pan- 
čekų”.

čekuolis — čekutis, perkūno 
oželis: Oi tu čekut čekutėli, ko 
tu lendi krūsnin?

čelenti — čiulbėti: Oi kaip 
gražiai paukšteliai čelena!

čelnyti — negražiai x valgyti, 
ėsti: kaip ji čelnija tuos lašinius, 
net man šlykštu žiūrėti.

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

- TAUTINIŲ ŠOKIU 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: \ , '4

1739 So. Halsted St, Chicago, Hl. 60608

SAN JOSE. — Balandžio mėn. 
buvo suorganizuotos pensinin
kams keturios ekskursijos. Da
lyvavau tik vienoje, nes kitose 
dviejose vietose jau esu buvęs, 
o į Las Vegas nenorėjau vykti, 
nes dykumų ir smėlynų mačiau 
Mirties slėnyj e,o be to ir kelio
nės išlaidų daug (4naktis nak
voti viešbučiuose ir 5 dienas 
maitintis valgyklose).

Dalyvavau kelionės atžvilgiu 
striukiausięje ekskursijoje — 
aplankėme San Jose esančią 
Santa Clara apskrities remiamą 
fiziniai protiniai atsilikusiems 
jaunuoliams amatų mokyklą — 
dirbtuvę Gdodwili Industries, 
esančia, 46 Race st., San Jose.

šią mokyklą-dirbtuvę dabar 
lanko 450 asmenų. Dirba 7 mo
kytojai, 4 padėjėjai ir eilė vyr. 
darbininkų. 1972 m. perėjo 1654 
mokiniai iš kurių 216 surastas 
darbas privatinėje pramonėje. 
Mokyklos-įmonės pajamas suda
ro: a) parama iš jungtinio fon
do (55,000 dol. kas met), b) gy
ventojų aukos pinigais, baldais, 
rūbais ir kt. ir c) dirbtuvės at
liekamas darbas pagal sutartis 
su kitomis įmonėmis (smulki 
paranga).

Vienai iš mokytojų vadovau
jant, perėjome per šiuos skyrius: 
1) spaustuvę, kurioje spausdi
nami smulkūs skelbimai, valgy
kloms menių lentteles ir kt. 2) 
suaukotų rūbų skalbyklą, valy
klą, prosyklą (tuo metu aklas 
jaunuolis lygino striugas viršu
tines kelnaites, apsukinėdamas 
jas ant lygintuvo lentos ir pe
dalo pagalba prispausdamas vir
šutinę preso dalį, 3) elektrai rei
kalingų išdirbinių; čia darbai 
atliekami kitomis įmonėms pa
gal sutartį. 4) tekinimo skyrių, 
5) baldų remonto skyrių, 6) su
pamą ir kt. kėdžių, dengtų tink
leliais, atnaujinimo skyrių (pri
sipažinsiu, kad labai patiko 
kruopštus, dailus, tvarkingas ir 
įvairus kėdžių sėdynes tinklelių 
darbai, tuo metu dirbo du se
niukai , 7) iškaboms prie durų 
ir kt., spau'dinimo skyrius — 
mašina (raidės colio didumo).

Mokyklos-dirbtuvės pastatas 
ne įspūdingas, vieno aukšto “ša- 
pa”, tačiau didelis, daug kam
barių su nemaža valgykla centre. 
Ir mes — pensininkai, pagal pro
gramą ir biiietą, atskiroje (sve
čių?) salėje buvome pavalgydin
ti.

Goodwill Industries San Jose 
mieste turi 4 krautuves ir apy
linkes miesteliuose dar 4 dėvė
tų baldų, rūbų ir indų krautu
vės.

Užkandę ir-.pailsėję važiavo
me į Levi Strauss and Co. mėly
nų (darbo) kelnių siuvyklą, esan-

čią San Jose. Įmonė naujame di
deliame, gal ketvirties bloko pa
state. Iš gatvės žiūrint atrodo 
dviejų aukštų, bet viduje tik 
vienu pakraščiu yra antrasis 
aukštas, šiame (II) aukšte per 
visą pastatą du ilgiausi stalai, 
ant kurių, iš didžiulių rietimų, 
sukiojama po 50 eilių medžiagos 
ir jas sužymėjus pagal formas 
du darbininkai: atitinkamais 
elektros prietaisais iškarto su
kerpa. Po to kiekvienas pundas 
eina prie atitinkamos siuvimo 
mašinos. Kol į kontrolės sky
rių ateina gatavos — pasiūtos 
kelnės, jos tur-būt pereiną per 
keliasdešimt darbininkių rankas.

Pirmame įmonės aukšte, išsky
rus kontrolės skyrių, mašina prie 
mašinos, kiekviena jų skirtingos 
darbo paskirties. Darbininkių 
dirbo 220. Naujai darbininkei 
pradžioje kurį laiką mokamas 
valandinis atlyginimas, o vėliau,

pramokus kuria mašina dirbti, 
— gabalinis atlyginimas piece
work) .

Goodwill įmonėje dirbą suvar
gę žmonės nepagailėdavo mums, 
kaip svečiams, ir šypsenų, o kel
nių siuvykloje visų darbininkių 
veidai rimti, nervai įtempti ir 
dirbama didele, skuba (kaiku-

iŠ ŠLUOTOS HUMORO

“Svarstyta; šaltas budinčios 
šėrikės O. S. ir naktinio sargo 
B. O. atsinešimas į darbą.

Nutarta: dėl viso lizdo parše
lių nugulimo abudu apdėti pi
nigine nuoskaita, o nesusitvar
kius fermos vedėjai rišti klausi
mą dėl jų palikimo žiemai gy
vulių sektoriuje”.

(Iš valdybos nutarimo)
“Nukentėjęs gaivinamas tol, 

kol atsiranda mirties požymiai, 
t. y. išplėsti vyzdžiai, nėra pul
so”.

(Iš gydytojo patarimų 
Būkime atsargūs ant ledo”)

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

fau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jū suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121.41 teatro draugja. 48 
pasaulietiild (Storai, 8 bažnytiniai hr/^14 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Monsr 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORUOS DRAUGIJOS 
vardu Ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 80608
i i. m i i ■■ i ..-.in i

dar duodame dovaną
Universal
SAVINGS

JEI PADĖSITE TAUPYMO SĄSKAITON $100 ar daugiau, tai galėsite gauti ąsotį ir 
4 stiklus.

. JEI PADĖSITE $500 ar daugiau, tai iš 40 dovanų galėsite pasirinkti padažo šildytu
vą, žvakių, patarnavimų lėkštes, dėžutę duonai, nerūdijamo plieno dubenį daržo
vėms maišyti, elektros laikrodį virtuvei ii daugelį kitų vertybių.

JEIGU PADĖSITE $5,000 ar daugiau, tai iš 40 dovanų, galėsite pasirinkti rankinius 
ir stalo laikrodžius, dakrono antklodę, radiją, foto aparatą, šildomą lėkštę, spir- 
gintuvą, elektros keptuvą, Corning kavinuką ir daugelį kitų vertybių.

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

DARBO VALANDOS: Pirmadienį, antradienį nuo 9 ryto iki 4 po pietų. 
Ketvirtadienį nuo 9 iki 6 vai. vak. Penktadienį nuo 9 iki 7 vai. 
vak., o šeštadienį nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Trečiadieniais uždaryta.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

TeL 421-3070
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Beadruomenei remti” išsiua- 
tinėjo prikimštas vokus rinki
minės propagandos lapelių.

Viename jų surašyti fronti-

tžeiuės paviršiaus. Dėl tokių rankų bėgdami iš bolševikinio 
pragaro. Tokiai* ir panašiais 
tėvynė* meilės ir jos grožio sen- 

• limentais nuteikti, jaunieji 
: rusų emigrantai, pradėjo imi
gruoti Rusijon. Žinoma, pra
džioje juos, sugrįžusius, en- 
kavede sutiko su išskėstomis 
rankomis, bet vėliau jie buvo 
išvežti į Sibiro kacetus. O tuos 
gi, kurie dar pasiliko laisvame 
pasaulyje ir bandė kovoti prieš 
tokias klastingas viliones Mas
kvos agentai pagrobdavo, arba 
nužudydavo.

Bet kam čia kalbėti apie ru
sų emigraciją, ’ o kas atsitiko 
su tais lietuviais, kuriuos Mas
kvos agentai Pietų Amerikoje 
prikalbėjo grįžti Lietuvon. Koks 
gi jų likimas? Grįžę ir kiek pa
gyvenę okupuotoje Lietuvoje, 
ne vienas iš jų pasikorė, apie 
tai turbūt žino ir p. Br. Kviklys. 
Neseniai “ant keturių akių” 
paklausiau vieną turistą, atvy
kusį iš okupuotos Lietuvos, 
koks būtų likimas to, kuris 
šiuo metu sugrįžtų tėvynėn? At
sakė: “šešius mėnesius gyven
tų kaip meškos ausyje! ... O 
o kas po šešių? Pasikartų! O 
ne, jį pakartų!...

Norėčiau paklausti p. Br. 
Kviklį ir frontininkus, ar šian
dien Maskva ne tuos pačius me
todus naudoja ir lietuviškajai 
išeivijai mulkinti, kviesdama 
į bendradarbiavimą, žadinant 
tėvynės ilgesį, jos grožį, miglas 
pūsdama, apie aukštas viršū
nes kultūrinio ir meninio lygio, 
keikia labai stebėtis, kad fron- 
tinikai , kurie turėtų rikiuoti 
išeiviją kovai dėl okupuotosios 
Jetuvos laisvės. Priešingai, 

, ie bando ją užmigdyti, jie nie
kina griauna laisvinimo insti
tucijas, nekelia protesto dėl 
vaikų siuntinio į pionierių sto
vyklas, jaunimo studijuoti į 
Vilniaus universitetą.

Ir kas pikčiausia, kad jie pa
tys kryžiavojasi išsigindami, 
tad nebendradarbiauja su oku
pantu,. bet kryžiavo j a tuos,, 
turi e kovoja prieš bendradar
biavimą. ir niekina tą spaudą, 
atseit, “Naujienas”, kurios 
vienintelės aiškiai be jokių 
kompromisų atidengia bendra
darbiavimo klastą. Ar gi tai, 
nėra replika rusų, emigracijos 
istorijos?...

Tikiu, kad blaiviai galvojan
ti lietuviškoji Chicagos visuo
menė tokiais ir panašiais lape
liais, kuriuos “Bendruomenei 
temti Draugija” ir man atsiun
tė, nebus užmigdyta. Ji žinos, 
ką rinkti į L. B-nės tarybą. Ji 
rinks tuos, kurie neskaldys, 
bet sieks visomis priemonėmis 
lietuviškosios vienybės ir ku
rie ars lietuviškos kultūrinės Pautienį — Vladą Paužą — 

savo veikėjus net ir savo dirvos barus...
Eilinis L. B-nės narys

kyti sevo bendruomeninėje jau iš anksto galima spėti, kad 
veikloje. ie ruošiasi ateiti į Bendrųo-

Iš šio “Credo”, atrodo, kad menę, lietuviškąją išeiviją ne 
frontininkai ir ateityje neatsi
sakys lietuvišką išeiviją skal-

vienyti ir ją jungti, o ardyti, 
erzinti, ypač senąją kartą, jt,

*0.00 ninku vardai, tai kandidatai įįdyti. if tai, pirmoje vietoje, vi- sukurtas organizacijas užgniauž 
®K Rkaėa tarvha. KL m* h* fMntaa hiis nnkreintas H Tnn naxi.. r n-- a

Subscription JUtvc: tri m y mėnesiam*

920.00
911.00

ir išdėtas “Credo”,. aš- seaęs, sanykęa, tat, kaip tokią 
atgyveną reikią nušluoti nuo

other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months. Canada $22.00 per year; 
sther countries $23.00 per year.

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

Dienraščio kaine*;
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams _  $22.00
pusei metų______________ 912.00
trims mėnesiams __________  $7.00
vienam mėnesiui ___________$3.00

Kitose JAV vietose:
metanu _
pusei metų

923.00
913.00

lauko darbų įkarštyje kiekviena brigada, kiekviena 
ferma tesėtų savo žodį kavoje už aukštus derlius, už 
pieno ir mėsos gamybos padidinimą” (Ten pat).

Iki šio meto už žemės ūkio darbus ir pramonę atsako-

Žurnalistus padarė darbininkų varovais
Jonas Karosas, Lietuvos komunistų partijos giliau

sias teorikas ir dabartinis “tarybinės” Lietuvos žurnalis* 
tų sąjungos pirmininkas, paruošė instrukciją^ kurios 
kiekvieną rusų okupuotoje Lietuvoje dirbantį žurnalistą 
padaro pavergtų Lietuvos darbininkų varovu. Dabartinių

Tiktai kai kuriais retais atvejais žurnalisiai būdavo kvie
čiami kuriam klausimui išryškinti, kai reikėdavo, kaip

kartais iškeldavo pramonės šakose buvusias negeroves,

pavaduotojai, komunistų partijos nariai, agronomai ir 
visur kišami “kontrolieriai”. Prie šios varovų govėdos 
reikia dar pridėti naujai pastatytuose rusiškuose dva
ruose apgyvendintus policininkus, tai turėsime bendrą 
vaizdą, kokion vergijon yra patekęs “tarybinėje” Lietu
voje gyvenantis mūsų tautietis.

Iš visko matyti, kad visa ta prižiūrėtojų virtinė ne
atlieka reikalingo darbo. Ne tik pirmasis sekretorius An
tanas Sniečkus, bet ir “prezidentas” Motiejus šumaus- 
kas nepatenkinti darbo žmonių pasiektais rezultatais. 
Sniečkus nori, kad darbininkai prie darbo dar labiau sku
bėtų, o Šumauskui rūpi, kad tos lenktynės būtų tikros, 
kad matytųsi skubos rezultatai. Ne prie darbo, ne prie 
užuoganos, ne prie kastuvo, bet prie varovų skaičiaus 
prikergti Lietuvoje dirbantieji žurnalistai. Be instrukci
jos, Jonas Karosas parašė straipsnį, kuris pavadinus 
“Didi spaudos darbuotojų atsakomybė”. Jis nori, kad ne 
tiktai lietuviai žurnalistai, bet kiekvienas partijos narys 
žinotų, ko iš žurnalisto galima laukti ir net reikalauti.

Tame straipsnyje Karosas šitaip rašo:
“Daug yra mūsų gamyklose ir įmonėse, kolū

kiuose ir tarybiniuose ūkiuose nepanaudotų vidinių 
rezervų, kurių iki šiol dar nepastebėjo žurnalisto 
akis. Rašydami apie socialistinį lenktyniavimą, spau
dos darbuotojai dažnai pasitenkina tik informacinio 
pobūdžio medžiaga, giliau neanalizuoja padėties, 
mažai kritikuoja trūkumus, formalizmą, kampani- 
j iškurną, pamiršta pasižiūrėti, kaip vykdomi įsipa
reigojimai, populiarinamas pirmūnų patyrimas” 
(Tiesa, 1973 m. geg. 5 d., 2 psl.).
Žurnalistų sąjungos pirmininkas, pastebėjęs, kad 

“tarybinėje” Lietuvoje dirbančio žurnalisto akis yra nepa-

sakomingas už nevykusius derlius, pieno neišmelžimą ir

ti. Tuo pačiu L. B-nę pastūmė
ti dar į didesnį nuosmukį.

Kad to frontininkai šėmai 
siekia, tai jokia paslaptis. Be 
kad šalia frontininkų daktarų, 
inžinierių į Altos griovimo dar
bą įsijungia ir jėzuitai, tai jau 
reikia daugiau negu stebėtis. 
Kuo gi Altą jėzuitams, L y. 
kun. J. Borevičiui ir kun. Gedi
minui Kijauskui užkliuvo? Ar 
Alto žmonės nėra Jaunimo Cen
trui aukavę ir ar jo nėra rėmę, 
kaip ir frontininkai? Tat, ar 
tinka tėvams jėzuitams jungtis 
į tokią 
grupę, 
plačias 
mases, 
sistatymą, kurios turi senas 
nusipelniusias organizacijas.

Ar jėzuitams dera būti tų ei
lėse, kurie siekia Altą sugriau
ti?

Voke radau įgrūstą ir Br. 
Kviklio, neseniai “Drauge” 
spausdinto vedamojo atspau
dą, kuriuo jis gąsdina lietu
viškąją išeiviją Amerikoje ru
sų emigracijos likimu. Dėl šio 
jo vedamojo, jau buvo spau
doje gan aiškiai pasisakyta, ko 
Br. Kviklys juo siekia. Gal 
daugiau apie jį nevertėtų kal
bėti. Bet jei frontininkai tų 
spaudos atsiliepimų dar nėra 
skaitę ir juo gąsdina rinkėjus, 
rinksiančius L. B-nės Tarybą, 
tat verta dar kartą atsiliepti ir 
pareikšti, kaip netiksliomis 
informacijomis “Draugo” re
daktorius sulipdė vedamąjį.

Tai, kas įvyko su rusų emi
gracija, to Lietuvos okupan
tas siekdamas ir tų pačių tikslų, 
vykdo ir lietuviškoje išeivijoje. 
Rusų [emigracijos susiskaldy
mas, jos supiudymas kilo ne iš 
pačių rusų emigrantų, bet tą 
įvykdė Maskvos siųstieji agen
tai. Jie pirmiausiai “išplovė 
smegenis” emigrantų jaunimui, 
juos nustatė prieš savo tėvus,

siaurą bruzdelninkų 
nekreipiant dėmesio į 
lietuviškos išeivijos 

kurios turi kitokį nu-

i

|

t
Kambodijoįe lyg koks paminklas i 
žemę įsmigusi stovi nesprogusi bomba.

Iš straipsnio matytu kad žurnalistų pirmininkui Ka
rosui iš galvos negali išeiti ‘‘lenktyniavimo klausimas”. 
“Tarybinės” Lietuvos ir Gudijos valdžios, neturėdamos 
jokių įgaliojimų, minėtų kraštų darbininkų ir jų organi
zacijų vardu pasižadėjo lenktyniauti visuose darbuose. 
Specialia sutartimi nustatyti matai primestam lenktynia
vimui matuoti. Lietuvos dirbtuvėlėse ir laukuose darbi
ninkai jau lenktyniauja, bet to lenktyniavimo rezultatų 
dar nesimato. Nedideliame rašinėlyje jis net tris kartus 
cituoja rusų centro komiteto paruoštą rezoliuciją “Dėl 
socialistinio, lenktyniavimo klausimų nušvietimo Lietuvos 
TSR spaudoje^”

Lietuvoje dirbantieji žurnalistai keliais atvejais nu
švietė reikalą lenktyniuoti. Jie taip tą reikalą “švietė”, 
kad kiekvienam, darbininkui atėjo reikalinga šviesa. Lie
tuvos darbininkams aišku, kad tai “šviesai” galo nesi* 
mato. Juo ilgesnes valandas jie dirba, tuo daugiau iš jų 
reikalaujama. Juo daugią produktų jje pagamina, tuo 
mažiau jų yra sandėliuose. Rusai gali būti blogi organi
zatoriai, jie gali nemokėti išauginti gero derliaus, bet už
augintų javų išvežimui jie yra patys geriausi meistrai. 
Niekas taip gerai nesugebės išvežti javų iš Lietuvos, kaip 
dabartinis premjeras, javų išvežimo meistras Maniušis. senusvrikėjusCreristentur’GL

Į kolchozus “lemiamiems metams” siunčiami žurna
listai klausimus gana gerai supranta ir paleidžia į šiuos 
klausimus daug šviesos. Ta šviesa pade jo. lietuviui darbi
ninkui susiorientuoti.. Supratęs lenktynių svarbą ir pa
matęs, kur lenktynių metu paruošti gaminiai eina ir kas ~ 
jais naudojasi, lietuviai nutarė tose lenktynėse dalyvauti kultūrinis gyvenimas tarybinė- 
lietuviškai, būtent, neskubėti. Klausimas keliais atve
jais buvo nušviečiamas įvairiausiomis šviesomis, bet lie-

stabi, ir kad jis dar nepajėgė panaudoti “vidinių, rezer- į lenktynes neįsitraukia. Sniečkus naudojo visas
vų”, toliau jis šitaip naujiems varovams konkretizuoja 
užmetamas pareigas:

“Priekyje — įtemtas trečiųjų, lemiamųjų penk
mečio metų darbas. Mes, žurnalistai, kartu su ge
riausiais talkininkais — darbininkų ir valstiečių ko-

priemones, bet jam nepavyko. Už tat dabar Karosas nori 
varovais padaryti lietuvius žurnalistus. Mums atrodo, 
kad ir Karosas vargu daugiau pajėgs. Lietuvis su atsili
kusiu gudu lenktyniauti neis. Lietuviai jau nelenktyniau
ja ir tarp savęs.

A. D. KIZLYS KIZLAITIS

KAS ŽLUGDĖ IR ŽLUGDO 
LIETUVIŲ TAUTĄ?*

Pirmas Lietuvos valdovas, priėmęs 
krikščionių tikėjimą ir įsteigęs savarankią, 
subordinuotą tiesiog Romos popiežiui baž
nytinę provinciją, buvo karalius Mindau
gas, kuris, darant kryžiuočiams pastangų 
sau pavergti jo valdomas žemes, buvo jo 
priešų nužudytas. Su jo mirtim (1263) 
krikščionybė Lietuvoje nežlugo, bet jai 
pilnai įsigalėti, V. Ž. nuomone, trukdė svar 
biausia, kad po Mindaugo Lietuvos vals
tybės karaliai: Traidenis. Gediminas. Al
girdas, Kęstutis labai daug kartų turėjo 
progos įsitikinti, kad Kryžiuočių, Ordinui 
ne lietuvių (tautos) krikštas rūpėjo, bet 
jų ir jų žemių pavergimas. Jie. santykiau
dami su Vakarų ir Rytų krikščionimi*, ma
tė jų tikėjimų didelį nuosmukį, tiesiog Kris
taus evangelijos profanaciją, dėl to kad ir 
pagonimis būdami, jie toli juos viršijo 
kultūriniu, moraliniu ir organizaciniu 
žvilgsniu.

Ne tiek gal krikštas, kiek liendra poli
tinė situacija XVI a. pabaigoje suvedė lie
tuvius į artimus politinius santykius su 
lenkais, kurių naudai Lietuvos karalius 
Jogaila padarė tikrą meškos patarnavimą 
lietuviams. Apie tai jau minėta, kad jis,

tapdamas Lenkijos karalium, Lietuvą nu
skriaudė Didžiosios Kunigaikštijos rangu. 
Ir dar blogiau, vieton įkurti savarankią 
Lietuvos bažnytinę provinciją, ką buvo pa
daręs karalius Mindaugas, jis pavedė ją 
tvarkyti Lenkijos Gniezno arkivyskupui.

Dėl to J. Hermanowicz “Historical out
lines on Lithuania” Chicago 1921 rašo; 
“Lenkinimo procesas, pradėtas Lietuvoje 
vedybom D. Lietuvos kunigaikščio Jogai
los su Lenkų karalaite Jadvyga 1386 m. 
suktu apgaulės būdu buvo palaikomas len
kų dvasiškuos, kol jis neapėmė ne tik vi
sos lietuvių aristokratijos ir miestiečių, bet 
pasiekė ir kaimiečių mases... Lenkų val
džia palaikė plačių masių baudžiavos ver
giją. (48 psL)

Taigi lenkai atnešė lietuvių tautai ne 
krikščionybę, bet Lenkybę (polska wiara ir 
pateki kescioik Du šimtu metų pe Jogai
los krikšto vt i tavęs Vilniai* vyskupiją 
Popiežiaus legatas Kūmulėj us (1585) radę 
katalikų tikėjimo padėtį be galo liūdną. 
Kunigų buvo mažai ir tie patys nemokėjo 
ir nesimokė vietos gyventojų lietuvių kal
bos. Jis įsakė, kad Vilniaus. seminarijoa 
būtų priimami klierikais, kalbantieji lie
tuviškai ir sei u mafijos rektorius būtų lie
tuvis. Lenkai šį parėdymą net tris šimtus 
metų boikotavau Jei išliko lietuvių kalba 
D. Lietuvoje, tai čia daug pasitarnavo be
siplečiąs iš Maž. Lietuvos protestantizmas, 
kurio pasekėjai pradėjo leisti lietuvių kal

jauniesiems “išplovė smege
nis”, aiškindami, kad berei
kalinga esanti rezistencija prieš 
savo tautą, prieš “matušką” 
Rosiją. Kad šiandien ten žydi 
gerovė, laimė, kad karinis ir

.j e Rusijoje pasiekęs aukščiau
siąjį laipsnį ir kad visi kiti ne 
tarybiniai kraštai yra atsilikę, 
badauja ir skursta. Rusų emi
grantų jaunimas buvo įjaudin
tas tėvynės meilės sentimentu, 
ėmė niekinti savo rėžis ten
tus, 
tėvus, kurie juos išnešė ant

ba religines knygas.
šių dienų kunigai istorikai — Geisčiū- 

nas, Rabikauskas, Vaišnora ir kiti, sten
giasi įrodyti, kad lietuvių kalbai išlikti 
daug padėję kunigai tėvai jėzuitai per sa
vo- mokslo kolegiją, įsteigtą Vilniuje 1579 
ha Tiesa, jie kovodami prieš protestantiz
mą, buvo priversti išleisti keletą knygelių 
lietuvių kalba, bet pagrinde jie kovojo dėl 
išlikimo katalikybės Lietuvoje lenkų dva
sioje. Tai aiškiai parodo kun. dr. Pr. Peu- 
kauskio duomenys jo brošiūroje: “Lietu
vių tautos dvasia istorijos šviesoje”, Kau
nas, 1919 m. Jis radęs Žemaičių kapitulos 
archyve knygą iš 1819 metu su to laiko Že
maičių vyskupo kunigaikščio Gedrojco 
(Giedraičio) sąrašu visų to taiko vyskupi
jos kunigų. Rasta** ten duomenimis jis bu
vę* pritrenktas. “Dalykas tikrai nepapras
tas, rašo kun. dr. Penkauskas, “išvarčiau, 
išžiūrėjau visą knygą ir ką maaote? Visa
me Žemaičių Vyskupijos 18t9 metų kuni
gų sąraše neradau nei vieno kunigo lietu
vio! Kurgi, sakau, jūs.čia pasidėjote? Ogi 
visi, pradedant nuo vyskupo ir baigiant 
vikarais, altaristai* užsirašę: Iz dvorian 
kniažeslva Saniogitekagp, nacij polskoj” 
(H žemaičių kunigaikštystės
Lenkų tautos). Tai štai, sakau, jūsų liga! 
Telšių pliumpiai pasidarė lenkais! Ar tai 
nestebėtina?”

dvarininkų, cijos

Grąžinkime Lietuvių 
Bendruomenę visiems 

lietuviams!
Gana tylos dėl vaikų vežio

jimo, po komunistų stovyklas! 
Gana tylos dėl visokių komu
nistų primetamų koncertų, 
paskaitų bei parodų! Gana vie 
nybės ardymo Lietuvos laisvi
nimo darbuose!

Liętuvių Bendruomenė turi 
būti visų lietuvių, turi įtrauk
ti naujuosius ateivius ir iki šiol 
LB užmirštus senosios kartos 
imigrantus ir jų išugdytą jau
nimą, turi kreipti žymiai di
desnį dėmesį į iki šiol gerokai 
apleistus mūsų kultūrinius bei 
švietimo darbus ir jos vadovy
bė turi aktyviau priešintis vi
sokiems okupanto bandymams 
ardyti kovojančią lietuvių išei
viją:-

Į JAV Lietuvių Bendruome
nės Tarybą ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimą Ohio 
Apygardoje / Ohio, Michigan, 
vak. New York ir vak. Pennsyl
vania/ Balsuokite už ALT, 
ateitininkų, Krikščionių demo
kratų, LB, Liaudininkų, neoli- 
tuanų. skautų,^ SLA, šaulių, 
tautininkų, vyčių ir kitų patri- 
jotinių organizacijų veikėjų 
koalicinį sąrašą. 1973 m. ge
gužės mėn. 19/20 d. balsuokite 
už : Joną Daugėlą — Aleksą 
Laikūną — Alfonsą Mikulskį 
— Paulių Mitalą — Algimantą

Praną Razgaitį — Vytautą Yu- 
cių

žemaičiai, kuriuos vokiečių kronikininkas 
Dusburgas 1283 m. išvadino “kiečiausio 
sprando lietuviais”, po keletas šimtų metų 
virto “minkštasprandžiais lenkais”, o dar 
vėliau davė eilę išsigimėlių, kaip tai: inž. 
G. Narutis — Narutowicz, Lenkijos pir
mas prezidentas, lenkų maršalas Juozas 
Giniotas — Pilsudskis, smurtu atplėšęs Lie
tuvos sostinę Vilnių ir padovanojęs len
kams, generolas Anders (Andrius An
drijauskas) kovojęs už Lenkijos atstaty
mą ir visa eilė kitų”... (38 psl.).

Jei didiesiems Lietuvos kunigaikščiams 
Radvilams būtų pavykę Lietuvą padaryti 
protestantiška, tai šiandien galima priteisti:

1. Tautiniai ir kalbiniai ryšiai tarp Ma
žosios ir Didžiosios Lietuvos būtų didėję ir 
stiprėję. 2 Lietuvių kalba būtų buvusi vie
šąja bažnytine ir valstybine kalba, o Vil
niaus universitete — mokslo dalykų dėsto
mąja kalba. 3u Svarbtausie būtų buvusi 
nutraukta taip žalinga Lietuvių aristokra
tijai lenkų įtaka, pati lietuvių tauta vidu
jiniai būtų sustiprėjusi ir tautiniai atgimu
si. 4. Net, imant patį blogiausią atvejį, 
patekimą rusų okupacijom būtą išvengta 
etninių lietuvių tautos pakraščių slaviza- 

(sulenkėjimoK Liublino unijos pa
sekmių. lenkų sufabrikuoto lietuvių spau
dos draudimo, religinio persekiojimo ir 
kita.

4. LIETUVIŲ KATALIKŲ PADĖTIS
J. A. VALSTYBĖSE

V. žemaitis sako: “Gal šiuo šiurpiu epi
zodu (iš kun. dr. P. Penkausko aprašymo 
A. K. K.) ir tektų baigti šiuos fragmentus 
iš lietuvių tautos klaikiosios praeities. Bet 
įdomus, nesenas įvykis privertė mane pa
galvoti, ar netiktų ir jį įpinti į šių dienų ap
dūmojimus? Apie tai jau anksčiau truputį 
užsiminiau”. Iš tiesų, savo brošiūros 10 ir 
11 skyriuose (kaip ir priedu) jis pateikia 
įdomių minčių ir išvadų iš lietuvių tautos 
praeities ir ypatingai lietuvių katalikų pa
dėties J. A. V-se. Pokalbyje su pripuola
mai sutiktu svetimšaliu — katalikų kuni
gu, pasivadinusiu “Herr Wirt”. Mano pir
mas įspūdis buvo, kad tai autoriaus fikci
ja, bet gerai pasvarsčius, man šis priety
kis tapo visai natūralus. Plačiai žinoma, 
kad Čikagos vyskupas , net kardinolas Co
dy dėl savo arogantiškos veiklos yra susi
laukęs iš savo diocezijos katalikų'didelio 
nepasitenkinimo, ypač iš tautinių katali
kų mažumų. Kalbama, kad skundais už
verstas Vatikanas.

(Bus daugiau)

V. žemaitis į (ai atsako “Iš tiesų, ne tik 
nuostabu, bet stačiai gėda! Juk tie patys
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Detroito Lietuvių Organizaci
jų Centro statutas sako, jungti 
Detroite veikiančias lietuvių or
ganizacijas bendram darbui, gin
ti ir ugdyti Lietuvos laisvės bei 
nepriklausomybės idėją, repre
zentuoti lietuvių tautą ir čia gy
venančius lietuvius. Derina j 
Dloeo įeinančių organizacijų sa
vitarpinius nesusipratimus ir 
stengiasi palaikyti tarp jų dar
nų sugyvenimą. Detroito Lietu
vių Organizacijų Centras ruo
šiasi atžymėti Romo Kalanto su
sideginimo metines ir kitų žuvu
sių — Stonio ir Andriuškevi
čiaus prisiminimą. Gegužės 19 
d. šeštadienį 11 vai. vidurmies- 
tyje, Kennedy Square bus išsta
tytas Romo Kalanto paveikslas 
ir su atitinkamais užrašais pla
katai. Taip pat bus praeiviams 
dalinami lapeliai su Romo Ka-

... *

naujienos
lanto paveikslu. Kviečiame or
ganizacijas, dvasiškius, visuo
menę ir jaunimą su savo plaka
tais dalyvauti. Gegužės 20 d. 
sekmadienį visose trijose bažny
čiose yra aukojamos mišios už 
Romą Kalantą, Stonį ir Andriuš
kevičių: šv. Antano bažnyčioje 
10:30 vai., šv. Petro 11:15 vai. 
ir Dievo Apvaizdos 10 valandą 
priešpiet. Organizacijos bažny
čiose kviečiamos dalyvauti su vė
liavomis. Po pamaldų 11:30 
vai. šv. Antano parapijos patal
pose bus priimta rezoliucija ir 
rašomi laiškai Amerikos val
džios atstovams. Jaunimas kvie
čiamas talkininkauti.

Mirė Silvestras Grušnius
š. m. gegužės mėn. 1 d. mirė 

savanoris kūrėjas, karo invali
das S. Grušnius. Gimęs Lietuvo-

prasidedančias repeticijas bus 
paskubta spaudoje.

Motinos dienos minėjimas, ku
rį ruošia ALB įvyks gegužės 
mėn. 13 d. 12 vai. lietuvių na
muose. Programą atliks jausi
mas.

— SLA 352 kuopa nuo gegužės 
1 d. išėjo atostogų. Susirinki
mų nebus iki rugsėjo mėn. 1 d. 
Atostogų metu narių mokesčius 
priiminės fin. sekret. EfrbiM* 
Jodinskienė, 2764-25 gatvė, De
troit 48216, telef. TA 5-6203.

A. Sukauskas

Du nušovė vietoj, 
trečiąjį sužeidė

Sekmadienio vakarą taver
noje 3100 W. Roosevelt Rd. bu
vo nušauti du jauni vyrai — 
Albert Feaster, 36 ir Caine 
Bridges 30 metų amžiaus, ir 
vienas nepilnametis sužeistas.

Suimtas Thomas Perkins, 29

matų amžiaus, gyvenanti* 13M 
S. Alfeny aveRoe, apkaltintas 
dviem žmogžudys temis ir vie
nu pasikėsinimu nužudyti, bet 
policija įtaria, kad Perkins yra 
atsakingas dar už William 
Haggardo peržovimą tą patį 
vakarų kitoj vietoj.

Perkis tik įėjęs į taverną ir 
pradėjęs šaudyti, Bridges per
šaudamas per galvą, o Feas- 
terį per širdį. Žudikas Perkins 
policijos suimtas. Jis su savim 
tebeturėjo J3& kalibro revolver 
n-

Suimtas'David Groleau, kal
tinamas nužudęs Julie More- 
craft, 18 metų amžiaus, Elgino 
gyventoją. Jis jau anksčiau 
buvo įtartas, bet tuo metu vals
tybės prokuroras Edwardas 
Hanrahan jo netraukė atsako
mybėn, kadangi neradęs pa
kankama įrodymų, kad jis yra 
kaltininkas.

vnnnvmniijnuflrn ■■■■■■■■■ ■ ■ ■ omai
ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI,

mena diena būtini krikščioniui
Tu tepi mano galvą aliejumi ir pripili ntano sklidinai.

Psa. 23:5.
o o o

Sklidinai pripiltas kielikas, einantis per viršų, turi dvigubą reikšmę. 
Jis yra kielikas linksmybės ir kielikas vargų, kaip vienas taip ir kitas yra 
pripiltas. Kuris nori dalyvauti Viešpaties linksmybėje, tas turi dalyvauti 
ir jo kentėjimuose, gerti iš jo kančių kieliko; jei norime viešpatauti su juo, 
privalome kentėti su juo. Bet mes sakome, kad neverti yra šio laiko ken
tėjimai, kada juos palyginame su ateisiančia garbe, kuri bus mums ap
reikšta, o toks supratimas pagelbsti mums varguose džiaugtis; nes kaip 
mes turime daug visokių vargų, taip turime ir daug linksmybės, taip kad 
galime sakyti Apaštalo žodžiais: Džiaukitės, ir dar sakau džiaukitės!

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet m 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Krū
tinis bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Žavisi, 3715 W. 66th St.. Chicago, Illinois 60629
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•stead., penktadieni nuo 1—5. treč 

Ir Šeštad tiktai susitarus.

Rasų GI MS73

DR. W. BSHI-ESINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGIMt CHIRURGIJA 
aU2 So. Kadrie Avė, WA 5-2670 

valandos pasai susitarimą. Jei neat 
atliepia. skambinti AM 30061.

0R. NINA KRAIKEI- 
KRIA1KHIŪNAITĖ 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
*132 5c. KEDZU AVĖ. 

Teta*. WA 5-2670. 
RaatatUapos — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės. 

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

Ofiso K: ME 4-1818 arba RE 7-9700 
ReaMoMijeet PR 6-986]

DR. L MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

GUŽAUSKŲ 
GĖLES VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELiNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834

j e, atvyko į Ameriką 1949 m. 
Buvo pašarvotas Y. Baužienės 
laidotuvių koplyčioje. Gegužės
3 d. sukalbėtas rožančius. Po to 
vyko atsisveikinimas. Kalbėjo 
savanoris kūrėjas Dr. Vincas 
Misiulis ir G. š. pulk. Jonas še
petys. Laidotuvių savininkė Y. 
Baužienė įdėjo į karstą žiupsne
lį Lietuvos žemės. Palaidotas, su i 
bažnytinėmis apeigomis, gegužės
4 d. Holy Sepulchre kapinėse. 
Paliko nuliūdime Amerikoj žmo
na ir giminės Lietuvoje. Silvas- 
trai, ilsėkis ramybėje.

Kultūros Klubo nauja valdyba

Pirmininkas Antanas Mustei
kis, vice pirmininkai: Stefanija' 
Kaunelienė, Lidija Mingėlienė, 
Jonas Švoba, Rožė Bilaitienė ir 
Vincas Tamošiūnas; iždininkė . 
Mirga Mikais ir pad. Juozas Au- ; 
gaitis; sekret. Jurgis Šember- 
gas. Revizijos Komisija: Alfas 
Gilvydis, Joana švobienė ir Ka
zys Sragauskas. Į klubą įsto- 
jo keturi nauji nariai; p. Kana- 
pėnai, Stefa Staniškienė ir Bro
nė Vasiliauskienė. Susirinkimas

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1973 m. 
gegužės mėn. 8 dieną po sunkios ligos mirė

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
TeleT.: GRovehill 6-23454

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ML FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI 
26JS W. 71# SL — Tol. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

įvyko Marijos Sims namuose. 
Po susirinkimo nariai buvo pa
vaišinti.

— Muzikas Stasys Sližys, Jau
nimo choro vadovas, nuo gegu
žės mėn. 1 d. iki rugsėjo 1 d. 
paleido choristus atostogų. Apie

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tet.: FRontier 6-1882

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2*56 WEST 63rd STREET 

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

Ofise telef.: 776-2880 
Naujas m. tetefu 446-5545

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija '

Ofisas 2750 West 7T*f St. 
Tok 925-8296

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadieni 
19—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Ras. tek WA 5-3099

SOPHIE BARČUS
į RADIJO ŠEIMOS BALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

Telef^ HEmleck 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629
V- aww—a.uiu

— Chicagos Našliu, Našliukiy ir Pa
vieniu Draugiškas klubas šaukia visuo
tinį narių susirinkimą gegužio 11 d. 
8 vai. vak. Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd St. Visi nariai, malo
niai kviečiami susirinkime dalyvauti. 
Po susirinkimo vaišės ir šokiai Jurgio 
Joniko orkestrui grojant.

Viktorija Cinką, nut. rast.

— Lietuviu Žagariečiy Klubas ruo
šia linksmą pavasarini šokių vakarą 
šeštadienį, gegužio 12 dieną Holly
wood salėje. 2417 W. 43rd St. Pradžia 
7:00 vai. vak. šokiams gros G. Jo
niko orkestras. Bus skanių užkan
džių, troškuliui numalšinti gerų gė
rimų. o laimingiesiems gražiu dovanų. 
Nariai ir svečiai kviečiami atsilankyti 
ir linksmai vakarą praleisti su žaga- 
neciais. Kviečia Rengimo komisija 
ir valdyba.

Rožė Didžgalvienė, koresp.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BeMdre prekfifra, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2*52 WEST 59th STREET 

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad„ trečiad 
ir penkt. 2-4 ir B8 vai vak Seštadie- 
■Ms 34 vai. pe pietų ir kitu laiku 

, pagal susitarimą.

V. Tunrasonis, M.D.,$.C
CHIRURGAS

2454 WEST 71a» STREET
Ofiso tetef.: HEmlock 4-2123 >
ResM tetef.: Gibson 84195

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

F. SILHKB, 0. P.
KK WiTHOPEDAS-PRQTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
ta dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1
2850 West 63rd St., Chicago, III. *9*29 

Teiefu PReepeet 6-5084

SKAITYK PATS IK PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

DOMĄ ŠLEŽEVIČIENE
Gimusi Lietuvoje, Pagausančio apyl.
Anierikoje išgyveno 24 metus.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st 

Street
Paliko nuliūdę: Anūkės — Audronė Vikta, jos vyras Jonas, Ina 

Cibas, jos vyras Gediminas ir Birutė Kelly, jos vyras Dovydas, 3 pro- 
anūkai, žentas Mečys Mackevičius, jo žmona Faustina ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Lietuvoje liko pusseserė Antanina Danmšienė. Australijoj liko 
giminaitė Aldona Adominienė.

šeštadieni, gegužio 12 dieną 8:45 vai. ryto bus lydima iš koply
čios i šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Domos Šleževičienės giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ė sutrikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Anūkės, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donaldas Petkus. TeL GR 8-2345.

fflŽEIKA&EVANS

MARTIN KILIOKAITIS
Gyv. Route Salem, Wisconsin

Mirė 1973 m. gegužio mėn. 7 dieną, ‘sulaukęs 61 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 24 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Marta, pagal tėvus Obrijat, sūnus Helmut 

Lacas, gyv. Schiller Park, 3 dukterys —■ Juta, Martha ir Nora Kilio- 
kaitis, anūkas, sesuo Ruth Glinskis, gyv. Chicagoje, ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Schuette koplyčioje, 157 So. Pine St., Burling
ton, Wisconsin.

Ketvirtadienį, gegužio 10 dieną 11:00 vaL ryto bus lydimas iš ko
plyčios į St. John, Slades Coners, Wisconsin, parapijos bažnyčią, o 
po gedulingų pamaldų bus laidojamas Bethania kapinėse, Chicagoje, 
Illinois.

Visi a. a. Martino Kiliokaičio giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnus, dukterys, anūkas, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktorius John Schuette. TeL 414 — 763-3434.

.t.
ADELINE R. ORENT 

Czeponjtė
Gyv. 3980 West 6« Street

Mirė 1973 m. gegužės 8 d.. 11:20 vai. ryto, sulaukusi 65 metų am
žiaus. Gimusi Lietuvoje, Kauno mieste.

Amerikoje išgyveno 63 metas.
Paliko nuliūdę: vyras Anthony, sūnus Ranold. marti Driores. • 

anūkai — Deborah. Donna, Laura, Russel. Sandra ir Susan, sesuo Ann 
Wouk, šwo*ens Theodore, brolis Adolph Chapman, brolienė Dell, 
seserr duktė Elaine Nelson, brolio duktė Lauren Harrison ir kiti ga
minės, draugai bei pažįstami. <

Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) koplyčioje, 2424 W. 69th 
Street.

Penktadieni, gegužės 11 dieną 8:45 vai. ryto bus lydima iŠ koply
čios į Queen oi Martyrs, MSrd A Centre Purk, parapijų bažnyčią, 
o po gedulingų pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių Ka
pinėse.

Visi a. a. Adeline R. Ureni giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti Laidotuvėse ir suteikti jai paskaliai patar 
na mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
VwrAC CSMMK haųadtB 8ABUA.

Laidotuvių Direktoriai Steponą* C. Lack ir Sūnūs. TeL 737-1213.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

7TTTUVIŲ DIREKTORIAI:

GERALDAS F. DAIMIDDOVYDAS P. GAIDAS 

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

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

MODEKN18KOS AiK-UONDlTIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių
Direktorių 
Associaciios

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
. DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S*. LLTUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III 974-4410

) 'P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArd* 7-1911

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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REAL ESTATE

6455 So. Kedzie Ave.

Norwalk,

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žema — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

BINKS MFG. CO.
9201 W. BELMONT 

FRANKLIN PARK, ILL. 
An Equal Opportunity Employer

HELP WANTED — MALE 
Oarbininky Reikia .

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VIRTIMAI 
[VBV fcCStV DRAUDIMO AGENtCRA]

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KRKPK1TĖS l

HELP WANTED — FBMALE 
Darbininkių Reikia

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, IIL Virginia 7-774?

MŪRINIS 3 BUTAI IBUTŲ NUAMAVIMA& DAIRŪS
„ _ . . . . . . r I DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO-

— 2 P° «.,1f v,enas i.kam^anų;, Cen’ JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 
trahms sūdymas. 30 pėdų sklypas, i ----------
2 auto garažas. Dideli butai. Mo
dernūs įrengimai. Geriausioj Brigh

ton Parko vietoje.
$36,500.

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

Tel. 436-7878

Komunistai yra kalnus popie- 
■ riaus prirašę apie supuvusią 

buržuazinę tvarką, apie ten vyk
stančius visokiausius kriminali
nius nusikaltimus. Nėra ko gin
ti, ten to “gero” tikrai yra. Ne
gi supuvęs daiktas žibės kaip 
auksas ir kvepės kaip rožė. Bet 
įdomu pasidaryti ir po sovietinį 
rojų, pasižiūrėti į naują/sovietinj 
žmogų. Kas gi ten dedasi, ko
kiomis retomis dorybėmis pa
sižymi tas naujasis, jau komu
nistų išauklėtas žmogus? (So- 
vietskij čelovek” — sovietinis 
žmogus). labai patikimas tam 
šaltinis yra pačių komunistų 
spauda ir štai Keleivis nr. 17 
pateikia iš sovietų laikraščių 

parinktų pavyzdžių:
“Sovietskij čelovek”

“Trud” rašo, kad'Tromsviazi” 
skyriaus viršininkas su keliais 
kitais aukštais pareigūnais su
gebėjo suklastotais dokumentais 
gauti iš sandėlio 20 magnetofo
nų. kurių vertė — 3,900 rublių. 
Tie vyrai per trumpą laiką pa
sisavino įvairių rinkoj trūksta
mų prekių 25,000 rublių vertės.

“Iš “Kazachstanskaja Prav
da” sužinome, kaip mokslinių ty
rimų įstaigose išmokėta 2,500 
rublių kelionpinigių asmenims,

kurie niekur nevažiavo ko nors 
tyrinėti.

“Komunist Tadzukistana” ra
šo, kad vienos įmonės vyr. inži
nierius sumokėjo už skardą 8,- 
500 rublių, kurios tikra kaina 
buvusi 600 rublių. 8,000 rublių 
pateko į to inžinieriaus ir jo 
draugų rankas jr kišenes.

Vėl kitos įmonės direktorius 
už 2,000 rublių vertės cheminių 
medžiagų sumokėjo 14,000 rub
lių ir tuo būdu uždirbo 12,000 
rublių.

Tas pats laikraštis rašo, kad 
Dzeržinskio vardo kolchozo val
džia, pradedant' pačiu pirminin
ku, per trumpą laiką visaip suk
čiaudama pasisavino įvairaus 
kolchozo turto 272,000 rublių 
vertės. Vien to kolchozo kasi
ninkas savo dukters vestuvėms 
išleido iš kolchozo lėšų 12,000 
rublių.

“Zaria Vostoka” rašo, kad 
Gruzijos sostinėje Tbilissi sin
tetinių medžiagų fabriko vado
vai per 3 metus pasisavino įvai
rių prekių net 836,000 vertės. 
Tame biznyje dalyvavo net 82 
asmenys.

Tokių pavyzdžių galima pri
rašyti kažin kiek, bet pakaks ir 
suminėtųjų.

Įdomu pastebėti, kad tuose bi-z 
--------- gr-----------------------------

MAINTENANCE 
MACHINE REPAIRMEN 

W. & S. B. & S. 
JOURNEYMEN 

HAND SCREW AND 
TURRET LATHE OPERATORS 

DRILL PRESSES
Wages are among the best in the 
industry. 10 pct. premium for nights 
shifts. Overtime possibilities. Full 

fringe benefits.
Must speak some English. 

OPEN SATURDAY

Apply in Person 
GEORGE MERKLEY

MACHINIST
Five years minimum Experience re
quired. Some Assembly work. Excel

lent Company Benefits.
Salary open. 

Contact RALPH 
543-7433 

UNIWEB INTERNATIONAL INC.

J. BACEVICIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

V

f

v

V.

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirma|ame tomo yra 208 puslapiai, o antrajam* 226 puslapiai 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už 56.88.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

MOVING — Apdraustas perkraustymas

įrankiai. Ilgę metę patyrimai.

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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th SL, Chicaro, HL 60629. • Tel. WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas {vairių prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŠALŲYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, ill. 60629. _ Tai. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — T*l. 254-3320

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

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

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

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmėsi 
ne tik į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovana — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtų 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuvių demokratines institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių 
dėmesio ir paramos. Reikia, kad tas dėmesys ir parama taptų konkreti. 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas, 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

Chicago!*. priemiesčiuose Ir Kanadole Naujieno* metams — $22.00. 
pusei matu — $12.00, trim* mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kito** JAV vietose metam* — $20.00, pusei metu — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metam*.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS 
1739 So. HALSTED ST. 

CHICAGO. IL 60608

Siunčiu_________ dol.

□
□

Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui
Užsakau Naujienas savo ________ ___ ________ ____ _ kaip dovana
-------------- proga. 
Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtu 
siųsti raginimo. 
Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 
susipažintų. 

PAVARDE

□
□

IR VARDAS

ADRESAS

PAVARDR IR VARDAS

ADRESAS

Parašas

NAUJI R MM, 8HICAGQ I, ILL. — THURSDAY MAY 14, 1978

J

Ponia Otto Perry stovi prie karsto, kur.į jos duktė padare
Ohio, mokykloje per rankų darbų pamokas. Šeima, nežino kur ši

tokį" baldą" dėti.

niuose dalyvauja ne kokie nors 
užkietėję buržujai, bet jau pa
čių komunistų išauklėti ir par
tijos knygelėmis aprūpinti žmo
nės.

Du policininkai 
atsisakė tarnybos

Du Chicagos policininkai — 
Urban Senger 28 metų ir Tho
mas Navickas 23 metų amžiaus 
prisipažino kalti ir Apskrities 
teisėjo nubausti šešiems mėne
siams sąlyginai (probacijos). 
Jiedu buvo apskųsti praeito 
lapkričio 25 d. Crazy Horse už
eigoje apie 2 ar 3 valandą nak
tį sumušę tūlą James Ceh, 23 
metų amžiaus.

Abudu policininkai atsisakė 
iš tarnybos.

Streikuos katalikų 
mokyklų mokytojai?

Chicagos arkidiocezijos mo
kyklų taryba atsisakė dviem 
procentai pakelti parapijinių 
mokyklų mokytojams algas 
kaip buvo nutarusi praeitame 
vasario mėnesio posėdyje. Ta
ryba 6 balsais prieš 3 nutarė 
paklusti kardinolui Cody, kurs 
laiške tos tarybos pirmininkui 
prašė algų nekelti, kadangi ne 
są iš kur gauti pinigų.

Chicagos arkidiocezijos mo
kytojų sąjunga, kuriai pri
klauso 2.300 mokytojų, kalba 
apie streiką.

Streikas paleistų 408 katali
kiškas pradžios mokyklas su 
daugiau kaip 184.000 mokinių

to. žodį tars Gen. kons. Juzė 
Daužvardienė. Trumpą paskai
tą skaitys Jonas Jasaitis, Meni
nę dali atliks Chicagos Opera 
Co. solistai su Algiu Grigu, pirm. 
Visus kviečia LB Marquette Par
ko ir Gage Parko apylinkių val
dybos.

— Jonas Papronis iš Brigh
ton Parko apylinkės šeštadienį 
prie Cicero ir 26 gatvių buvo 
užpultas pistoletu ginkluoto juo
duko. Plėšikas atėmė piniginę, 
kurioje buvę apie 20 <lol.

— Romas Sakadolskis, Lietu
vių Jaunimo S-gos Įgaliotinis 
Amerikoje, aktyvus visuomenė
je ir jaunimo organizacijose, 
taip pat Margučio radijo bendra
darbis, pakviestas Voice of Ame
rica organizacijos Washingtone 
dirbti Amerikos Lietuvių Balso 
programose.

— John Doba. East Hampton, 
N. Y„ ilgametis Naujienų skai
tytojas ir rėmėjas, pakartotinai 
parėmė platinimo bei naujų 
skaitytojų vajų, užsakydamas 
vieneriems metams Naujienas 
Frank Norris, gyv. Mastic, N. Y., 
tuo išreikšdamas gilią draugystę 
ir lietuviškų reikalų supratimą.

— Brightonparkietis K. D. 
kartu su prenumerata atsiuntė 
vajui 3 dol. Vajaus komisija vi
siems aukotojams, platintojams 
ir naujiems skaitytojams nuo
širdžiai dėkoja, visus skaityto
jus prašo remti Naujienas ir 
daryti pastangų suradimui bent 
po vieną naują skaitytoją. Visi 
lietuviai yra kviečiami užsisa
kyti Naujienas. los yra visiems 
įdomios, naudingos ir reika
lingos.

HOUSEKEEPER
English speaking Foreign help

Wellcome. Sleep-in 5 days.
Own room, TV, bath.

Good salary.
Phone 674-2508

2951

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS 

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

PIRKĖJO GALIA

— Lietuvos kariuomenės sa
vanoriai - kūrėjai š. m. gegužės 
20 d. 2:00 vai. Chicago Savings 
patalpose. 6245 So. Western 
Ave. rengia kultūrinę popietę. 
Istorikė Alicija Rūgytė skaitys 
paskaitą tema “Žalgirio mūšis”. 
Po to bus rodomos skaidrės ir 
įdomus filmas.

— A. a. Demos Šleževičienės 
pagerbimas įvyks penktadienį, 
gegužės 11d. 7:30 vai. vak. Pet
kaus koplyčioje.

— Vieton gėlių prie a. a. D. 
Šleževičienės karsto. Valstiečių 
Liaudininkų S-gos Centro Ko
mitetas paskyrė Dr. K. Griniaus 
fondui 50 dot'

— Kalantos. Andriuškevi
čiaus ir Stonio susideginimams 
paminėti, sekmadienį, gegužės 
13 d. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje ruošiama pamaldos, aka
demija ir trumpa meninė da
lis. Pamaldų pradžia 11 vai. ry-

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

Lite typing.
Call for appointment 484-5313

Mr. LILLIG

SECRETARY TO SALES MANAGER 
Key No. 1 spot — potential tops. 
Plenty of variety, rewarding challenge. 
Electronics field. Above ay. working 
cond.. congenial office. Perfect for 

right gal Friday.
Call for appt.

626-0030

H1LP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

We have several exciting posi
tions in Sales with management 
opportunities with $1,000 month
ly salary plus high commissions 
& bonuses. We are looking for 

sharp individuals only.
Call MR. DAVIS

for interview.

764-4500
MACHINE OPERATORS 

ASSEMBLERS 
PAINT SPRAYERS

With experience and we 
will train.

Wirers & solderers.
ELECTRONIC SOUND CORP. 

3245 WEST 30 STREET

WANTED TO RENT 
Ieško butų

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

bute. Garažas .
Prašoma žemiau trisdešimt tūkstančių tas. Marquette Parke. $38,000. 

dolerių.
Tel. 279-9459

1% STORY BUILDING. 2 Flat. By 
owner. Chicago Lawn area, 

by appointment.
Tel. PR 8-6059 or 499-1976.

PONIŠKAS, didingas 7 kambarių 
įmūrąs. 2 auto mūro garažas. Įreng- 
jtas beismantas. 1% vonios. 44' lo- 
• Da-Ua nnn
Į 6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
j pajamų. Maži taksai. Į pietus nuo 
įTalman banko. Pirkėjui pelningas.

ARTI VIENUOLYNO 6 kambarių 
Shown geras pajamų mūras. 2 vonios. Nau

jas gazu šildymas. Aluminijaus lan
gai. Garažas. $20,900.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16,000SOUTHWEST 

CUSTOM BUILT ----------  y-- ---..-------
Spacious 3 bedroom home all brick.: PaJa™9-_i^a,5aį 
1% baths. Gas forced air. Full ba- — - - —

sement.
Call for appointment — 

Bv owner. 
737-4308

BUSINESS CHANCES 
Biznio Protas

tas. Vertas $68,000 ir daugiau. Pa- 
inatykit

PALIKIMO MŪRAS atneša $4 000 
nuomos. Naujas gazu šildymas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18,000.

2 BUTU MŪRAS. Kabinetu virtu- 
Įvės. Naujas gazu šildymas. Garažas. 
Geroj vietoj. $18,000.

j MODERNUS 15 M. MŪRAS.------------------------------------------------- i MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cen-
HERE’S THE OPPORTUNITY oro vėsinimas. Įrengtas beis-

FOR WHICH YOU HAVE 
BEEN WAITING....

INTERNATIONAL 
FINANCIAL CONSULTANT

Offers a fresh, new idea to the right 
person to devote full time or add to 
his existing insurance, real estate or 
other type of promotional endeavor. 

NO INVESTMENT 
or licenses required.

For additional information call
266-8071

mantas. 1% vonios. (Garažas. 
$24,000.

2 BUTU PUIKUS MŪRAS. Arti 
mūsų ofiso. Gazu šildymas. Daug 
priedų. $30,■000.

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

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

HOT SPRINGS, ARK.
hoteliui. nešančiam per metus 20,000 
dol., nuo birželio mėn. ieškomas pu

sininkas su 30,000 dol. inašu.
Gyventi vietoie nebūtina. 

TELEFONAS
(312) 448-1456

PARTNER NEEDED
EXCITING FOOD

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. Tel.: VI 7-6447

— Kr. Donelaičio žemesniosios 
ir Aukštesniosios mokyklos me
tinis tėvų susirinkimas įvyks 
gegužės mėn. 12 <l. 9:15 vai. ryto 
mokyklos auditorijoje. Prašo
me visus tėvus susirinkime da
lyvauti.

— Baigiamieji Egzaminai Kr. 
Donelaičio Aukštesniosios mo
kyklos VIII klasei ir Žemesnio
sios VI skyriui įvyks gegužės 
mėn. 12 ir 19 d. o geografijos 
egzaminai VI klasei gegužės 19 
d. Egzaminai asideda lygiai 
9 vai. ryto. Į egzaminus neatvy
kę ar pavėlavę mokiniai negaus 
mokyklos baigimo, pažymėji
mų. bet turės laikyti egzaminus 
ateinantį rudenį. Egzaminuose 
dalyvaus L. B. švietimo Tary
bos atstovas.

— Valerius Kanišauskas iš E. 
Chicago. Ind., paaukojo Kr. Do
nelaičio žemesniajai ir Aukštes
niajai mokykloms Lietuvių En
ciklopediją. kuri bus labai nau
dinga švietimo darbe. Mokyk
los vadovybė nuoširdžiai dė
koja.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS"

BRIDGEPORTE
Torp 32-ros ir 37-tos. tarp Emerald 
ir Lowe, našlei be vaikų reikalingas
4................................. ‘

Working partner must have 
$5,000 to $10,000 to invest 
and start part time until fully 

trained.
For interview call

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Įrengiu ir taisau kambarius, vonias, 
virtuves. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t. 
ZIGMAS

TeL: 778-0838 ar 651-9625

kambarių butas be baldų. Turiu 
garinį šildymo pečių.

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

MR. JONES

751-2705

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 ArdMr Avė. 

Chicago, IIL 60632. TeL Y A 7-5980

*. G. AUTO REIUILDERS 
čia automobiliai išlyginami Ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai

■NAUJIENOS' KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Brangenybė*, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHięAGO 

Telef. 434-4660 CALIFORNIA $UPM 8ERVICI
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVB.

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

nos nebrangios.
351884 W. 63rd Street, Chicago, IIL 

TIL — 77A5U8

Suomijoj* turistam* adresus ar kalius 
susirasti padeda gražios mergino*, 

1 važinėjančio* gatvėmis motociklais

Real Estate, Notiry Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitokį blankai

Call: Frank Zapgli*
3208V, W. 95th St.

GA 44654

HONK INSURANCE

si

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69H> STRBBT 
Tali Rlpublic 7-1841

HftWh




