
WARM

AN1AN

VOL. LVin

IŠ VISO PASAULIO

Rumuni

noras išva

Dėl tokio nelygaus masto, da
rant pareiškimą, Vliko pirm. dr. 
J. K. Valiūnas nedelsiant kal
bėjosi su Valst. departamento 
Baltijos kraštų sk. vedėju D. 
Martin. Reikalą uždelsus ir ne
sulaukus viešo pareiškimo, dr. 
Vąliųnas. birželio 8 d. pasiuntė 
atitinkamą raštą Valst. sekrete
rui W. P. Rogers. Iš jo laukia
ma atsakymo. (E)

— Leidykla “Sovietskij Pisa- 
tel” Maskvoje išleido rusų kal
ba V. Petkevičiaus romaną “Apie 
duoną, meilę ir šautuvą”, 30,000 
egz. tiražu. (E)

“Daily News”, milijoninio tiražo dienraštis New Yorke, bir
želio 16 d. paskyrė vedamąjį, paminėjęs tris įvykius: 31-ją Bal
tijos kraštų okupaciją, deportacijų sukaktis ir priminęs artėjančią 
Pavergtų Tautų Savaitę JAV-se. Dienraščio straipsny “Kruvina 
sukaktis” (su trijų Baltijos valstybių žemėlapiu) nurodyta, kad 
prieš 31 metus Sovietų Rusija buvo okupavusi tris šaunias, senas 
(grand old) Baltijos valstybes, įvykdžiusi, sovietams prižiūrint, 
“rinkimus”, tuos kraštus įjungusi į sovietų imperijos ribas, šim
tus tūkstančių Baltijos kraštų gyventojų išgabenusi į ašigalio ar 
Sibiro sritis. Esą, raudonoji okupacija trijuose kraštuose visą 
laiką būdinga teroro apraiškomis.

Pragoję, Čekoslovakijoje, jau 
rei g ū na L Mašinos labai viena

yra nemažai automobiliy, kuriuos naudoja aukštesni valdžios pa- 
i kitą panašios.-. Padidėjęs judėjimas sukėlė ir oro teršimo pro

blemas. \ .ir: 7

LONDONAS. — Amerikietis 
nupirko Titian aliejinį paveiks
lą už14,032 milijonus dol.

Karšta, tvanku.
Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:29

Laukia atsakymo
„ Jau. žinoma, kad JAV bei ki

tų kraštų spaudai paskelbus JAV 
Valst. departamente pareiškimą, 
ryšium su Rygos žydų nuteisi
mu, prieš žmogaus ir piliečio tei
sių pažeidimą Sovietų Sąjungo
je, buvo visai nutylėtas tuo me
tu Vilniuje nuteistas 10 metų 
stovyklos bausme Simas, Kudir-

new pasirinkti savo viceprezi- 
dentiniu partneriu ateinančiuo
se rinkimuose.

Valstybės departamentas ne
skelbia, kokie yra vicepreziden
to kelionės tikslai ir ko manoma 
atsiekti. Paskelbta, kad kiek
vienoje lankomoje šalyje vice
prezidentas turi specialų klausi
ma išspręsti su to krašto vyriau
sybe.

Lenkai apie Lietuvą
Baltstogės ’Mokslo Draugija 

išleido stambius tomus, skirtus 
Baltstogės miesto istorijai: “Sta
dia i materialy do dziejow mias- 
ta Bialėgostokn”, temai T-ir II, 
T970 m . Pirm am e tome apžvel
giama Balstogės isteriniai lai
kai (nuo proistorės iki 1939 m.), 
II tome — laikotarpis nuo 1939 
iki 1964 niefū.>LietūVą liečian
čios medžiagos daugiausia pa
teikta I tome. (

Tenka apgailestauti per anks
tyvą , .mirtį vyrv.._ redaktoriaus 
Jerzy Antoniewjcz, vadovavusio 
archeologiniams tyrinėjimams 
Suvalkų srityje. Jo nuopelnai 
beaiškinant jotvingių kultūros 
klausimus yra labai dideli. Ta 
pati draugija išspausdino ir Ju
liusz Bardach studiją: “Studia 
z ustroju i prawa Wielkiego 
Ksiestwa Litewskiego”, Warsza
wa,' 1970, 402 pšl. Šiame veika
le plačiai nagrinėjama Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštijos poli
tinė bei visuomeninė santvar
ka -ir teisė (ųuosavybė, šeima, 

’teisės Šiltiniai, i Administracija), 
-tar,didelis įnašas į Lietuvos isto- 
W ..; r- į L
(t . Paminėtinas ir Leon Kiewicz 
darbas. “Sprawy.lotewskie. w 
baltyckiej polityce Niemiec w 

. įątach 1914—1919”, Poznan, 
1970, 254 psk ,Čia.nagrinėjamas 
latvių klausimas Vokietijos Pa
baltijo politikoje, 1914—1919 m. 
Vietomis paliečiamą ir Lietuva.

Trys blokai 
Jungtinėse Tautose

Vliko pirmininkas dr., J. K. 
Valiūnas š. m. birželio 14 d. tu
rėjo ilgą, išsamų ir atvirą pasi
kalbėjimą su dr. N. Barnes, Li
berijos ambasadorium Jungt. 
Tautose. Paskalbėjime daugiau
sia buvo paliestas Baltijos vals
tybių bylos kėlimas J. Tautose. 
Išsiaiškinta dėl dviejų skirtin
gu blokų — grupių buvimo J. 
Tautose: vieno,kuris remia JAV 
ir kito, remiančio Sovietų Są
jungos politikos kryptį. Dar vie
na valstybių dalis neturi saitų 
su tais blokais. Tad, kai J. Tau
tose svarstomas ar balsuojamas 
kuris nors klausimas, nėra aiš
ki paskiros delegacijos laikyse
na, nusistatymas. (E)
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Dienraštis vedamajame toliau 
pažymi: “Su liūdesio ir drauge 
su pasitenkinimo jausmais svei
kiname įvairias baltų organizaci
jas JAV-se, vedančias iš tolo ko
vą už Baltijos valstybių išlais
vinimą”. Laikraščio nuomone, 
šioji laisvinimo byla esanti ne
mažiau vertinga, kaip ir Ame
rikos žydų reiškiamos pastangos.

Straipsnis baigiamas žodžiais: 
“JAV netrukus paminės Paverg
tųjų Tautų Savaitę. Ar never
tėtų, šiais metais, paspartinti 
Baltųjų Rūmų pastangas, ta pro
ga ryškiai pasmerkiant Krem
liaus despotiją ir imperializmą? 
Bent tokios laikysenos patys šau
kiasi Brežnevas, Kosyginas, 
Grečko ir jų draugai — banditai, 
vagys bei žudikai”.

Dienraščiui šį vedamąjį pa
skelbus, Vlikas ir įvairios lietu
vių organizacijos bei paskiri lie
tuviai pasiuntė “Daily News” 
redakcijai (220 E. 42 St.) padė
kos laiškus. Birželio 20 d. dien
raštis įdėjo Viktorijos čečetie- 
nės laišką.^,.Autorė podėkojusi 
dienraščiui, pažymėjo :“Es u lie
tuvė ir tvirtai tikiu žlugsiant ko
munistų .... imperi j ai, panašiai 
griuvius carų imperijai bei 1000 
Reichui. . Mano. tautiečiai deda ’ * w - j-. Jf- * * --į/’ - - •- -
-visas, galimas pastangas pasku
binti - laisvės - valandai Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai. Jūsų nesvy
ruojanti prieškomųnistĮinė' lai
kysena mums ypatingai daug 
reiškia”. ■. . (E)

WASHINGTONAS. — Sena
te pradėjus kalbėti apie karinio 
biudžeto sumažinimą .per atei
nančius 12 mėnesių net 7 bilijo
nais dolerių, gynybos sekr. Laird 
pareiškė, kad teks lėšų apkarpy
mas priverstų departamentą at
leisti iš darbo šimtus tūkstančių 
darbininkų ir tarnautojų.

MASKVA. —--r-Sovietų laik
raštis “Trud” puola tris ame
rikiečius korespondentus, jų tar
pe “Chicagos Tribūne” kores
pondentą James Yuenger, nes 
jis siunčiąs “šmeižtus” apie So
vietų Sąjunga ir sėjas nepasiti
kėjimą tarp Amerikos ir Sov. Są
jungos. Paprastai, Trud laikraš
čio puolimai reiškia, kad žurna
listai bus varžomi, o gal, ir iš
tremti.

SAIGONAS. — Prie demilita
rizuotos zonos vyksta smarkūs 
mūšiai, į kuriuos įsijungė ir 
amerikiečių pėstininkų divizijos 

’šarvuočių brigada. Komunistų 
ofenzyva, prasidėjusi prieš tris 
savaites, gresia dviem šiauri
nėm P. Vietnamo provincijom.

DETROITAS. 4- Saulius ši- 
moliūnas, kryžiažodžių mėgėjas 
ir 7specialistas, praneša, kad 
“Detroit Free Prees” ir kituose 
laikraščiuose penktadieni iš
spausdintas kryžiažodis turėjęs 
klausimą — “Lietuvos moneta”. 
Teisingas atsakymas, nelengvas 
daugeliui amerikiečių, buvo — 
“litas”. ■

SAIGONAS: —• Per praėjusius 
5 mėnesius Vietname nuo per 
didelės narkotikų dozės žuvo 58 
amerikiečių kareiviai.

DETROITAS. — “Detroit 
News” praėjusį trečiadienį pa
skelbė ’ Rbberto W. Selenio, Lie
tuvių Studentų sąjungos, De
troito skyriaus pirmininko, laiš
ką, kuriame siūloma JAV vyriau
sybei iškelti Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių okupacijos 
klausimą Jungtinėse Tautose. 
Tas parodytų tų tautų žmonėms, 
kad. Amerika jų vėl neužmiršo, 
kaip padarė 1940 ir 1945 metais. 
“Baltijos tautos siekia laisvės” 
— Selenio laiško pavadinimas.

HONG KONGAS, 
jos prezidentas Nicolae Ceauses
cu, aplankęs Kiniją ir š. Korėją, 
atvyko į Mongoliją.

NEW YORKAŠ. — Teismas 
nusprendė, kad namo savininkas 
yra atsakingas, jei per jo apsi
leidimą plėšikas ar kitas nusikal
tėlis lengvai įeina į namą. Byla 
buvo iškelta vienos New Yorko 
merginos, kurią išprievartavo 
užpuolikas, įlipęs į namą per iš
daužtą langą, kurio namo savi
ninkas po pakartotinų1 reikala
vimų nesutvarkė. . Teisėjas nu
sprendė, kad savininkas padėjo 
nusikaltėliui įėiti, jį tiesiog, gun
dydamas. Savininkas turės su
mokėti nuomininkei 10,000 dol.

LONDONAS. — ’ Ligoninėn 
buvo paguldytas staiga susirgęs 
dirigentas Leopold Stakowski, 
84 metų.

Vyriausybė tvirtina, kad laiki
ni suvaržymai laikraščiams spau
sdinti medžiagą, kuri paimta iš 
slapto vyriausybės raporto, nėra 
spaudos laisvės -varžymas. Tų 
dokumentų skelbimas galįs pa
kenkti karo belaisvių atgavimui, 
konflikto Vietname sumažini
mui, deryboms su įvairiomis vy
riausybėmis.

Tuo tarpu, teisingumo depar
tamentas įsakė suimti Daniel 
Ellsbergą, kuris slaptus doku
mentus nelegaliai pasilaikęs, juos 
nukopijavęs. Iš 47 tomų slap
to raporto Ellsbergas pasilaikęs 
vieną. Jis'turįs ir kito raporto 
18 tomų.

Už slaptų dokumentų negrą
žinimą ir j ų* neautorizuotą lai
kymą Ellsbergas gali būti bau
džiamas iki 10,000 dol. bauda 
ir 10 metų kalėjimo bausme.

EUsbergo advokatai pasiūlė 
teisingumo departamentui pri
statyti Ellsbergą, jei departa
mentas pažadėjo jį paleisti be 
užstato. Departamentas atmetė 
šias sąlygas ir FBI tikisi Ells
bergą pati surasti.

Senatas, gavęs slapto rapor
to kopiją iš vyriausybės, susi
tarė svarstyti tą raportą dviejų 
komitetų jungtiniame posėdyje. 
Tie komitetai: senato užsienio 
reikalų — vadovaujamas sen. 
Fulbrighto ir ginkluotų jėgų ko
mitetas, vadovaujamas sen. 
John'Stennis.

Italijon pabėgo
28 lenku grupė

GORIZIA. — Iš Jugoslavijos 
į Italiją atvyko 28 lenkų grupė 
iš Lodzės ir paprašė politinės glo
bos. Grupėje yra žmonių nuo 2 
metų amžiaus iki 61 m. Visi pri
klauso šešioms šeimoms, kurios 
tarpusavyje giminiuojasi.

Šis pabėgimas iš komunistinės 
Lenkijos buvo gerai suplanuotas. 
Visi pabėgėliai gavo leidimus va
žiuoti į Jugoslaviją.

Traukiniu laimingai pravažiavę 
Čekoslovakiją ir Vengriją, Ju
goslavijoje, Zagrebe lenkai pa
liko traukinį ir susitiko su agen
tu, kuris, matyt, jau ne pirmą 
lenkų grupę atveda į Italijos pa
sienį, prie Gorizios miesto. Šį 
pasienio punktą šiais metais per
ėjo jau 63 asmenys.

Milane politinės globos papra
šė 8 rumunai. Iš jų septyni yra 
gydytojai ar dantistai. Jų gru
pė ----- 35 asmenys atvyko Ita
lijon su ekskursija ir astuoni nu
tarė. nebegrįžti, į komunistų val
domą Rumuniją.

Dr. Jerome Jeffe, buvęs Čikagos 
versite!o profesorius, paskirtas vado
vauti naujai valstybinei agentūrai ko
voje prie! narkotikus. Dr. Jaffe tėvas 

atvykęs ii Lietuvos,

šiaurinės Korėjos valdžia pa
skelbė, jog ji žiūri į viceprezi
dento Agnew ir į Japonijos prem
jero Šato vizitus Pietinėje Korė
joje, kaip į sunkiai pakeliamą 
įžeidimą ir iššaukimą Korėjos 
liaudžiai. Komunistai šaukia, 
kad Šato ir Agnew vizitas P. 
Korėjoje skirtas naujos agresi
jos planams aptarti.

Viceprezidentas Agnew pa
skutiniulaiku mažai kur važi- 
nėjo, mažai kalbėjo ir jo pavar-. 
dės jau seniai nesimatė spaudos 
puslapiuose. Galimas daiktas, 
kad šis ilgas ir svarbus vizitas 
skiriamas Agnew populiarumui 
pakelti, artėjant 1972 m. rinki
mams. Daug kartų kritikavęs 
Amerikos spaudą, vicepreziden
tas nesitiki iš jos labai palankių 
atsiliepimų, tačiau nežiūrint į tai,

Nauji įrodymai 
R. Kennedžio byloje?

LOS ANGELES. — Vienas 
Kalifornijos žurnąlistas Theo
dore Charach patraukė į teismą 
Los Angeles miesto merą Samuel 
Jorty, miesto policijos vadą ir 
vyriausią'prokurorą. Skundėjas 
kaltina, kad >tie pareigūnai, ty
čia, žinodami, ką daro, nuslėpė 
sen. Roberto Kennedžio nužudy
mo faktus ir įrodymus.

Kaltintojas sako, kad nušau
nant sen. Kennedį dalyvavo ant
ras žmogžudys, nuo kurio šūvių 
senatorius miręs, o ne nuo nu
teisto Sirhan Sirhan šūvių, žur
nalistas pats ilgą laiką rinko me
džiagą ir įrodymus/ kuriuos jis 
žada pateikti teismui. Japonai pradės 

prekybą Izraelyje 
TEL AVIVAS. — Japonijos 

antra., didžiausia automobilių 
bendrovė Nissan nutarė parda
vinėti savo gaminius Izraelyje, 
nežiūrėdama: arabų valstybių 
grasinimų boikotuoti tos įmonės 
gaminius.'.Japonų ambasada pa
skelbė, kad Izraelyje'bus siūlo
mi pirkėjams ne tik automobi
liai, bet sunkvežimiai ir autobu
sai. ,

Liepos mėn. į Tel Avivą at
vyksta japonų firmos Nissam 
direktorius pasirašyti sutarčių 
su gaminių pardavėjais — agen
tais. Vokiečių paroda

Rytų Vokietija š. m. gegužės 
mėn. antroje pusėje Vinių je, 
Vingio parke atidarė parodą 
“VDR žemės ūkio ir maisto pra
monės technika”.

Parodytos naujos mašinos, 
pvz, bulviakasės ir traktoriniai 
plūgai. Rodyti filmai apie rytų 
vokiečių žemės ūkio techniką.

Lietuvoje gaunama nemaža 
vokiečių gaminių. Dirba daugiau 
tūkstančio siloso kombainų, ge
rai vertinamos vokiečių gamy
bos grūdų valymo mašinos, bul
viakasės ir kt. (E)

Posėdis Detroite
Detroite gyvenančių, Vliką su

darančių partijų atstovams su
tartinai pageidaujant Vliko me
tinio seimo šių metų posėdžius 
turėti Detroite, Vliko valdyba 
savo posėdyje š. m. birželio 15 
d. nutarė Detroito veikėjų pa
geidavimą patenkinti. Seimo 
posėdžiai paskirti Š. m. gruodžio 
4-5 dienomis Detroite. (E)

VALDŽIOS DOKUMENTŲ KLAUSIMĄ
WASHINGTONAS. — Aukščiausias Tefemas išklausė vy

riausybės ir JAV didžiųjų laikraščių tvirtinimą ir pradėjo svars
tyti bylą, kurioje paliesti svarbūs klausimai: valstybės saugumas 
ir spaudos laisvė. Nežinia, kada teismas tars savo lemiantį žodį: 
ar laikraščiai turi teisę spausdinti dokumentus, kuriuos vyriau
sybė laiko slaptais, žemesnieji teismai vienaip ar kitaip savo 
nuomonę pareiškė, dabar laukiama Aukščiausio Teismo sprendimo.

Baigė kaltinti 
Kišinevo žydus

MASKVA. — Moldavijos žydų 
teisme pasibaigė prokuroro kal- 
tSnimafi. Jis reikalauja devy
niems sovietų žydams nuo 1 me
tų iki 5 metų kalėjimo. Trims 
kaltinamiems reikalaujamos 
bausmės — 2 metai ir vienam 
— 1 metai dėl to, kad jie “savo 
nusikaltimus nuoširdžiai apgai
lėjo”, — pareiškė prokuroras 
Polujektovas. ..

Pirmadienį prasideda kaltina
mųjų gynėjų kalbos ir jų pačių 
pareiškimai. Iki šiol sovietų 
teismuose Leningrade ir Rygoje 
buvo nuteisti kalėti 25 žydai. 
Jų nusikaltimas 
žiuoti į laisvą pasaulį

——_ . 1 Library of Congress Gr.   * " 1 " --------------------------------------------- -------------- . „f,.r   —  - - -    r. ■ i. ■ • .n,,,..,,.,-.:,, n    —
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VICEPkuiOENTO SPIRO AGNEW KELIONE

■ Straipsnis apie 
Simą Kudirka t c

Cleveland© miesto stambiau
sias dienraštis “The Cleveland 
Plain Dealer^ savaitiniame ilius
truotame prie “Sunday” birže
lio 6 d. paskyrė ypatingai daug 
vietos Simo Kudirkos atvejui — 
įvykiams “Vigilant” laive. Dien
raščio priedas įvykiui paskyrė 
septynis puslapius ir įdėjo Simo 
ir Genės Kudirkų nuotraukas, 
abiejų laivų nuotraukas ir vie
ną piešinį. Plačiai skaitomo laik- 
j-aŠČfo priede įdėto straipsnio au
torius— Peter Duff. (E)

ŠIAURĖS KORĖJA PROTESTUOJA DĖL 
VICEPREZIDENTO S. AGNEW VIZITO

WASHINGTONAS. — Viceprezidentas Spiro Agnew vakar 
išvyko į diplomatinę kelionę, kurioje jis užtruks iki liepos 28 d. 
Jis pirmiausiai sustoja Pietų Korėjoje, iš jos vyksta į Singapūrą, 
Saudi Arabiją, Etiopiją, Keniją, Kongą, Ispaniją, Maroką ir Por
tugaliją. Viceprezidentas Agnew vadovaus Amerikos delegacijai 
Pietų Korėjos prezidento Parko inauguracijoj. Penkios dienos 
Seoule duos progą viceprezidentui apsvarstyti su P. Korėjos 
valstybės galva svarbius P. Korėjos-Amerikos santykių aspektus.

Motociklų grupės
- “tvarko” koncertą t-

McCREA. *— Louisianoje su
rengtas muzikos festivalis, į ku
rį privažiavo hipių iš visos Ame
rikos, vyksta ne taip sklandžiai, 
kaip buvo tikėtasi. Du jaunuo
liai nuskendo Atchafalaya upė
je, kur vyksta masinės nuogų 
jaunuolių maudyklės, nes tempe
ratūra koncerto laukuose siekia 
104 laipsnių.

Daug koncerto klausytojų va
žiuoja lauk, nes rengėjų nusam
dytos dvi motociklistų gaujos, 
užuot tvarką prižiūrėjusos, ją 
ardo. Surinkę įėjimo bilietus, 
motociklistų gaujos nariai veža 
tuos pačius bilietus ir vėl juos 
parduoda atvykstantiems į kon
gresą jaunuoliams. Gaujų nariai 
“Galloping Gooses” ir “Whee
lers” užpuola koncerto dalyvius, 
juos primuša, apiplėšia, šimtai 
jaunuolių palieka 700 akrų bu
vusią plantaciją ir skuba namo. 
Iš buvusios 50,000 minios beli
ko 35,000.



JONAS A. ŠARKUS, PH. D.

— Jūsų pagalbos mes nepra
šome ir jos nepageidaujame, — 
pasakė aiškiai ir nedviprasmiš
kai turistas iš okupuotos Lietu
vos vienam tiltų statybos su so
vietais saldžialiežuviui vadeivai 
ir mūsų jaunimo alcheminio jun
ginio ideologui bendradarbiavi
mo klausimuose. Turistas bent 
tuo momentu neatstovavo nei 
partija^ nei vyriausybei, nei jų 
propagandos įrankiui agitpro- 
pui? Tas pasikalbėjimas buvo 
išėjęs iš ekonominių, šeimyni
nių ar privataus santykiavimo 
ribų, kurie yra visiems supran
tami ir pageidaujami. Tie tie
sūs žodžiai, pasakyti su pykčio 
ir ironijos intonacijomis, patvir
tina pereitą kartą išdėstytą tau
tos žiemojimo teoriją ir veikimą 
tik jiems vieniems težinomais 
būdais bei metodais, taip pat pa
neigia E. šulaičio nešvankų iš
puolį “nepalikit mūsų vienų”, 
•paskelbtą Laiškai Lietuviams 
žurnale.
' Kadanors bus paskelbti bu
vusių it dar iš inercijos tebeei
nančių revoliucinių judėjimų bei 
bendradarbiavimo su sovietais 
dokumentai, kaip jau yra pa
skelbta Vietnamo karo užkuli
siai. Kol to nėra, mes turime pa
tys sekti ir žiūrėti, kas čia da
bar darosi, kad ■neįkliūtų dides
nis kiekis asmenų į gražiomis 
vaivorykštės spalvomis nudažy
tus ' voratinklius.

Dominavimo įtakos teorija yra 
viena iš svarbiausių ir pagrindi
nių veiksnių viešosios opinijos 
arba nuomonės formavime. Tą 
puikiai žino keletas mūsiškių 
intelektualų, persistengiančiai 
dirbančių tiltų statybos su so
vietais programose bei bendra- 
darbiautoj ų priešakinėse greto
se, esančiose miglų uždangose, 
vis jas naujomis atsargiai papil
dant įvairiomis niekinėmis stu

rugpiūčio 15 dieną,

WILLOW SPRINGS, ILLINOIS
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dijomis, simpoziumais ir aiškių 
dalykų svarstymais, pateikiant 
miglotas alternatyvas. Betgi 
jei tik iš arčiau pažvelgsime į 
tai, kas čia dabar darosi, aiškiai 
pamatysime, kad mūsų organi
zuotos visuomenės gyvenine vis 
dažniau už stalų ir vis kalba 
apie visuotinę vienybę tie asme
nys, kurie mus skirstė ir tebes- 
kirsto. Dabartinės bendradar- 
biautojų pastangos ir ėjimai yra 
nukreipti per ieškančius idealo 
šioje žemėje asmenis ir politi
nius diletantus panaikinti Ame
rikos lietuvių gražiai veikian
čias organizacijas ir jas suvary
ti į vieną didelį kolchozą. Ar jie 
yra idealistai? Ne. Visai ne. Mes 
tas žvilgsnis į bendradarbiauto- 
jų ir tiltų statytojų aktyvą ro
do, kad pagrinduose glūdi ne 
idealizmas, bet aukščiausio laip
snio karjerizmas. Dalis tų pase
nusių jaunuolių jau nepriklauso
mos Lietuvos laikais tai įrodė. 
Jie dėl asmeniškos karjeros me
tė savo ideologines partijas ir 
pamynė savo įsitikinimus vai? 
dančiosios partijos, kurią va-1 
dino tauta, naudai. Tikrumoje 
nenaudai. Taip ir dabar iš seno 
įpratimo jie kolaboravimą su 
okupanto Įstaigomis ir jo agen
tais įkyriai vis vadina bendra
vimu ar santykiavimu su tauta, 
siekdami pasivaikščiojimų už 
parankės su kolchozų pirminin
kais, kuriuos melžėjos ir kiau
lių šėrėj os, reikalui esant, pa
moko patriotizmo ir meilės 
tautiečiui savo kibirų mazgotė
mis... Jie žmonių nemato ir ne
nori matyti jų realaus gyveni
mo, kuris yra skirtingas nuo ko
munizmo teorijų ir laikraščių iš
karpų bei ekskursinių vaizdų 
parinktose vietose.

Bendradarbiautojų pastangos 
man primena agitpropo organi
zuojamas Raudonąsias gurguo-

Fotografijoje nesimato keltuvo ir vielos, kuri laiko šį vamzdžio galą. 
Galima pagalvoti, kad darbininkai kelia iš labai lengvos medžiagos 

padarytą vamzdį.

les, kai valsčiaus bolševikėliai, 
iššlavę iš aruodų grūdus, išva
rydavo vienu kartu visus apylin
kės ūkininkus juos nuvežti į su
rinkimo punktą, ant pirmojo ve
žimo pasodindavo muzikantą su 
armonika, o prie rungų pririšda
vo raudonas vėliavas. Pagal ben
dradarbiauto jus, pagal tą agit
propo schemą mes turėtume 
vykstančius okupuoton Lietu
von studentus ir bendradarbia
vimo ambasadorių“ grupes išly
dėti ir sutikti su prakalbomis, 
dūdų orkestrais, apmokėti vi
suomenės pinigais jų keliones 
ir išleisti jų raštus, kaip tai jau 
yra atsitikę. Dauguma jų nie
kad nėra buvę paketėlių siunti
mo įstaigose ar davę Baltui, o 
džiovintų baravykų norėtų gau
ti ir verkia, kad jų negauna. So
vietiškų knygų karabelnikai vis 
kaišioja jas ir nori, kad iš jų bū
tų masiniai perkama. Kam rei
kėjo, tas knygas ir leidinius ga
vo ir be jų, padarydami tikrą, 
okupuoto krašto padėties ir jo 
gyventojų buites analizę be agit- 
propinės propagandos. Jie ne
mato ir kelionių biurų, kurie tei

kia geriausia patarnavimą visa
me pasaulyje, bet kalba apie ke
liones ir toli siekiančias išvykas 
pagal Maskvos ar Niujorko ben
dradarbiavimo artelių kurpalius. 
Kaip į tai reaguoja kai kurie ihū- 
sų jaunuoliai, pamatysime vė
liau. Apskritai, bendradarbiau
to j ai savo elgsena man primena 
būrelį avių, kurios pavojaus ar 
gresiančio pavojaus atvejais iš
tiesia savo kaklus ir, save padrą- 
sindamos mandriai trepsi prie
šakine koja. Tokiu būdu vilkui 
ar piktam šuniui yra lengva nu
tverti už gerklės. ’ Ragus ir kie
tą kaktą jos naudoja tarpusa
vio muštynėms.

Esu gavęs keletą pasisakymų 
ir klausimų. Pasistengsiu juos, 
paskelbti ir atsakyti. ;

J. M. iš Cleveland, Ohio rašo: 
— Jūsų straipsnių serija yra 
įdomi ir labai naudinga.. Tik ar 
nebūtų geriau juos Spausdinti 
nenutrūkstamai v ar bent kartą 
savaitėje?
. — Paliečių užkulisines aplin
kybes, kuriose kiaidžioja mūsų 
bendradarbiautojai. Jos išryš- > ■ ‘i ' ' ? *kės pilnai laiko-* ir įvykių per
spektyvoje. . Skubėti nereikia. 
Niekas niekur nesiruošia bėgti. 
Mano nuomonėj neužilgo pra
dės rašyti beiSdridarbiavimo ša
lininkai, pasakydami kas ir kaip 
juos apgavo. Vėliau pasirodys 
ir patys bendradarbiauto j ai at
gailos marškomis.-

V. R. iš Chicagos rašo: — 
Tvirtinote, kad tiltų statybos su 
sovietais Statybininkai yra ap
mokami mūsų,, taksų pinigais. 
Kam aš turiu tašyti, kad toks 
monkey biznis būtų $ustabdytas ?

— Iki šiol WSSfihigtone ir ki
tur lietuviai būvo žinomi kaip 
gerai organizuota ir drausminga 
tautinė grupė, kuriai vadovauja 
ir atstovauja .Amerikos Lietuvių 
Taryba. Tie klausimai yra jaut-

Kriminalas ir 
kompensacija

Walter Trbhan savo skiltyje 
“-Retribucijos faktorius krimi
nalui sustabdyti”, suminėjęs fak
tus kaip dabartinė teismų sis
tema favorizuoja kriminalis
tams, rašo:

“Visame šitame kriminalistais 
susidomėjime, tegul ir pagirti
name, mažai dėmesio tėra krei
piama į kriminalo aukas. Gal 
būt, geras dalykas būtų ir tų 
aukų daliai skirti kiek dėmesio.

Kodėl nepriversti kriminalis
tus kompensuoti (atsilyginti) jų 
apiplėšimų aukoms ? Arba ko
dėl nepadaryti taip, kad jie tu
rėtų mokėti už savo pragyveni
mą, savo nužudyto žmogaus naš
lės arba pavyzdžiui, užmušto 
policininko vaikų išlaikymą?

Prileiskim, kad retribucija 
(kompensacija) sudarytų daug 

rūs ir turi šalutines versijas. 
Ginčai tuo tarpu tepalieka mūsų 
ir tik mūsų vienų reikalu. Jei 
jie išeis iš ribų, aš manau, kad 
Altą padarys reikiamus žygius. 

problemų, bet kas čia blogo su 
retribucija? Kai kurie gerada
riai bausmę laiko visuomenės 
kerštu. Be abejo, tokie baisė
tus! vien pasiūlymu, kad pikta
darys turi atsilyginti arba apsi
mokėti už savo išlaikymą ir ap
mokymą. Bet tatai daug spar
čiau paskubintų reformą negu 
kriminalui pataikavimas.

Žmonės kalėjime yra nevykė
liai. Jiems nesisekė gyvenime, 
nesisekė ir piktadarystėje. To 
nereikia užmiršti kalbant apie 
kriminalu. Gal būt, kad svar
biausias kriminalo stabdys yra 
skubus ir tikras nubaudimas. 
Hetribucija galėtų būti kitas 
naudingas faktorius.

Vienas reporteris Charles 
Howe tarnavo San Quetin kalė
jime sargu. Jis rado,'kad sar
gai, tarnaują pačiame kalėjime, 
neturi jokio ginklo, nei lazdos, 
nei ašarinių dujų. Sargai turi 
tik švilpukus, kuriuos vartoja, 
kai reikia prisišaukti ginkluotą 
sargybą, patruliuojančią kalė
jime viršuje.

Reporteriai nustatė, kad kali
niai nerodo jokio noro pasitaisy
ti. Jie patyrė, kad toje betei

sėje džiunglėje yra labai daug 
baimės. Sadistai kaliniai išnau
doja savo draugkalbinius ir ka
liniai visą laiką tik planuoja 
grįžti .pyie nusikaltimų kai tik 
išeis į laisvę.

SKIRTUMAS

Per motinų konsultaciją dak
tarė kalba susirinkusioms:

“Kūdikiai yra kaip gėlytės 
meilės darže”.

“Tik tas skirtumas, kad šios 
pačios save palaisto,” atsiliepė 
viena motina.

• Jeigu tu negali draugui tie
siai, atvirai, netgi griežtai pasa
kyti visko, ką galvoji apie jo 
poelgius, arba nenori išklausyti 
tokioj pats tiesos apie save, va- 
dfalaši, "judu vienas kitu visiškai 
netikite, vienas kito nesupran- 
tatė, negerbiate. L. Gončarovas

.. 'S *’ ~= <. e

e Vieną vakarą užges visos 
gyvos saulės ir suliepsnos visos 
perdegusios lemputės, visi rea
lūs daiktai ir visos išsvajotos pa
sakos susijungs juodame rutu
lyje. Ateis antroji naktis.

Antano "Škėmos “čelesta”

šis Clearwater, Floridoje išaugintas 
medis davė sodininkui nemažai dar
bo. Tai dažnai apkarpomas raudona

sis kedras.

BUS ĮDOMI programa, gera muzika šokiams, 
SKANUS MAISTAS ir LABAI GERI GĖRIMAI. 
VISA LAIKA GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ- 
KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
RUGPI&ČIO 15 D. VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ-

5115-5123 SO. KEDZIE AVĖ. PRospect 6-1790
OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
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JURGIS JALINSKAS

SPAUDOS PABIROS
(Tęsinys)

(“Po mūšy periodinės ir neperiodinės spaudos laukus pasidairius”)

"Mes valdysim
“Bet Bernadeta nepaklausė 

mirštančios draugės Aldonos pra 
šymo, labai išpuošė Aldonos ka
pą ir pavakariais užbėgdavo at
lankyti po šviežiai purenta že
me gulinčios draugės.

“Vieną vakarą prie kapų var
tų Bernadetą sulaikė du vyriš
kiai ir vieims-fasiūlė: “Paėjėsim, 
drauge”.

“Taip Bernadeta atsidūrė NK
VD tardytojo J. Vilimo globoje, 
kuris vis klausinėjo, kodėl ji lan
kanti “liaudies priešo” — Al-

pasauli"! . . .
donos kapą ? Ką reiškia ant vie
no vainiko parašas: “Užmirši
mas Tavęs neslėgs”...

“Nebeiškęsdama kankinimų, 
Bernadeta kalėjime persikando 
dešinės rankos venas, bet pus
gyvę atgaivino kraujo transfū- 
zija. Ir toliau tardė.

Nepaslaptis, kad prmosios ru
sų okupacijos metu Kaune bu
vo pagarsėję savo gyvuliškumu 
ne tik iš Rusijos atsiųstieji NK
VD tardytojai, bet ir kai kurie 
lietuviai komunistai. Tokių tar-

Now at GLASER’S

[e] SPEED QUEEN

WRINGER SPECIAL
BIG 20 gallon tub

10 YEAR TRANSMISSION PARTS WARRANTY*
‘10-YEAR WARRANTY 

ON TRANSMISSION PARTS 
Speed Queen washer transmissions 
consisting of the case, rocker arm, 
Enk, crank gear, drive gear, con
necting rod.pinion and clutch arm 
are warranted for ten years from 
date of instailationby Speed Queen, 
A Division of McGraw-Edison Com
pany. if any of the above listed 
parts fad within the 10-year war
ranty period as a result of a mass’-

sach parts are the respons&urfy of 
&e owner unless the one year war-

DW6132
Puss xx £

EASY TERMS COME IN TODAY!

GLASER’S FURNITURE & APPLIANCE CO.
5115-5123 So. Kedzie Ave. Tel: PR 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

pe buvo žinomi du: J. Vilimas ir 
Baranauskas. 1911 m. birželio 
mėn. Hitleriui užpuolus savo 
draugą J. Staliną ir Hitlerio ar
mijai nepaprastu spartumu oku
puojant Lietuvą, visi komunis
tai, kurie tik suspėjo, nešė “ku
dašių” į Rusijos gilumą. Jų tar
pe buvo ir abu garsieji “liaudies 
priešų” tardytojai ir naikinto
jai: J. Vilimas ir Baranauskas. 
Jie abu, kaip ir daugelis kitų 
j Rusiją “muilą” išnešusių lie
tuvių komunistų, 1942 ar 43 
metais buvo rusų lėktuvų atga
benti ir parašiutais Lietuvon 
nuleisti partizaniniam veikimui. 
Juos vokiečiai sučiupo ir abu 

(Vilimą ir Baranauską) viešai 
Kauno ąžuolyne, netoli Kūno 
Kultūros Rūmų augančiame 
ąžuole pakorė.

Pabaigai dar vienas gabalėlis: 
“Maskviečiai enkavedistai 1940 

m. paskubomis pastatė Stalino 
ir Lenino paminklus Vilniaus ro
tušės aikštėje. Ant aukšto pos
tamento didelė Stalino figūra 
rodė j rytus visą ranką ištiesusi. 
Vilniečiai aiškino patylomis, kad 
pats didysis Maskvos satrapas 

rodo kelią į Sibiro koncentraci
jos stovyklas. Dideli komunis
tai, bet maži skulptoriai apvijo 
šiaudais medinį kryžių, kurį vė
liau apkrėtė moliu, o patį viršų 
išliejo gipsu. Taip gimė Stalino 
paminklas.

“1941 metų pavasarį, šalčiui 
atleidus ir lietui lyjant, Stalino 
viršugalvis prakiuro ir per vei
dą-bėgo moliuotas vanduo, lyg 
kraujas. Prakiuro ir pilvas, iš
lindo šiaudai, kur ėmė čirkšti 
žvirbliai, suradę tikrą naudą — 
sukosi lizdą mokytojo, tėvo pil
ve. Norėdami padaryti išdidų 
ir galingą vadą, Maskvos ir Vil
niaus skulptoriai padarė rūstų 
ir biaurų Staliną, o kai per bal
tą gipsą ėmė bėgti kraujas, Vil
niaus gyventojai stoviniavo bū
riais apie paminklą ir aiškinosi: 
“Tai tikras vadas... Tikras Sta
linas...”

“Tie komentarai buvo nugirs
ti NKVD, kuri įsakė tuojau nu
griauti Stalino ir Lenino pa
minklus. Buvo suorganizuota 
speciali darbo artelė.

“Pats įdomumas prasidėjo, kai 
ta artelė, 4' darbininkai, užrišę 
.virvę per Stalino Ilsiau ją ir su 
triukšmu ėmė skaičiuoti: “vie
nas, du, trys!”, norėdami nu
tempti Staliną nuo pjedestalo. 
Darbas ėjo lėtai, susirinko šim
tai žmonių stebėti, kaip virvė
mis tempia mokytoją ir tėvą. Iš

minios atsirado patarėjų: “Už 
kaklo užnerkite virvę!... Tik ant 
kaklo, vyručiai, kitaip — nenau
dingas piatiletkos laiko aikvo- 
jimas”. Darbininkai paklausė 
patarimo, užnėrę virvę ant Star 
lino kaklo —nutempė Stalino 
galvą. Minioj pasitgirdo džiaug
smingas pritarimas: “Taip, taip, 
be galvos galit palikti... Geriau
siai be galvos. Patį pilvą paliki
te žvirbliams, kur jie, našlaičiai, 
be tėvo, be vado”, girdėjosi mi
nioje komentarai, patarimai. Le
niną tempiant virvėmis, staiga 
biustas nuvirto ir subyrėjo ant 
žemės. Minia komentavo: “Su
sigėdo, biaurybe, savo darbo re
zultatų”...

“Tai dėjosi kovo mėnesio gra
žioje popietėje, saulutei švie
čiant ir vilniečiams gyvai daly
vaujant Stalino ir Lenino sulik- 
vidąyime. • Aikštės šnipai, Ka
zickas ir Archipenko, po trijų 
dienų Vilniaus miesto NKVD 
įteikė ilgą raportą, kaip buvo 
griaunami paminklai. Tardy
mas, kaltininkų ieškojimas. Bet 
Kazickas ir Archipenko nenuro
dė nė vieno kaltininko iš minios. 
Pasirodo, abu šnipai, Kazickas 
ir Archipenko, buvo kitoj vie
toj, jie tik žmonių pasakojimus 
raporte konstatavo. Bet NKVD 
negali nežinoti, negali klysti. 
NKVD visada randa išeitį — 
areštavo artelės darbininkus: J. 
Mackevičių, A. Lingį, K. šurns- 
kį ir V. Kuterką. Po savaitės 
tardymo visi keturi prisipažino 
“...kenksmingu būdu atlikdami 
darbą, išvystėm minioje vyriau
sybę ir vadą Staliną įžeidžian
čias replikas, į ką mes nereaga
vome susipratusių darbo žmonių 
priemonėmis, į bet sąmoningai 
pritarėme...”

“Toks buvo surašytas visų ke
turių bendras prisipažinimo pro
tokolas, datuotas 1941 m. kovo 
26 dieną Vilniaus NKVD (Slap
tosios policijos) įstaigoje...”

i “Keletą kartų teiravausi apie 
! tuos keturis darbininkus, bet 
Vilniaus NKVD nenorėjo ir kal
bėti. Enkavedisto Vinicki pagal
ba man parodė nuo viešumos 
griežtai slepiamą protokolą, nes 
tai “ypatingu būdu*^ sunaikintų 
liaudies priešų likimas, &aip man 
paaiškino Vilniaus miėsto vyk
domojo komiteto pirmininkas in
žinierius J. Vitas, nuo revoliu
cijos pradžios veikęs Maskvoje 
ir Leningrade, Džeržinskio, Be
ri jos, net paties Stalino geras 
pažįstamas. Jis man paaiškino, 
kad apie tuos keturis darbinin
kus negalima ir kalbėti, nes jie 
sulikviduoti NKVD viršūnių įsa
kymu ir palaidoti NKVD kapi
nėse, prie Neries upės. Tokios 
kapinės buvo ir Kauno apylinkė
je, prie Petrašiūnų, miške, ap
tvertos aukšta aklina tvora ir 
dieną naktį saugomos enkave
distų, lydimų šunų.

įvykių, faktų, pasisakymų. Iš 
tų citatų ištraukų, matyti to vi-j 

|so pastato tųringumas ir tiesos! 
apie bolševizmo užmačias at
skleidimo platumas ir tikruipąs. 
Tai vienintelis toki<5 pobūdžio ir 
tokius apimties mūsų li- 
teratūjoje. Jį reikia.kartų kar
tus skaityti, įsijausti į jame esa
mus tikrus, siaubą keliančius 
komunistinius žygdarbius ir jų 
tolimesnes— pasaulį užvaldyti 
užmačias. Čia, tame L. Dovy
dėno kūrinyje, matome komu
nizmą — bolševizmą be kaukės, 
be jokių užsimaskavimo prie
monių, nes autorius pats buvęs 
visų tų įvykių ir faktų tiesio
ginis liudininkas ir artimas ste
bėtojas.

Tai literatūrinis kūrinys, ku
riam lietuviškos literatūros plo
tai persiauri. Jis, šiek tiek pa

taisytas (išmetus korektūros 
klaidas, kai kurias vietas išryš- 

I kinus, pakoregavus ir apkar
pius) veržte veržiasi į pasauli
nės iiteratūrps laukuą. kuriuose, 
anoh poeto N. Nilnmo — “kaip 
galingas šviesos fontanas”, gali 
liudyti apokaliptines bolševizmo 
užmačias — užvaldyti pasaulį.

Greta Arthur Koestler’io “Nu
lis ir bega'ybė”, Albrechto “Iš
prievartautas socializmas” ir ki
tų žymiųjų autorių veikalų pa
saulinėje literatūroje lygiaver
čiai gali lygiuotis lietuvio rašy
tojo Liudo Dovydėno:

“Mes valdysim pasaulį”.
(Bus daugiau)

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
70S TEIKIA GERIAUSIAS, 
’’EISINGIAUSIAS ŽINIAS

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite! •rjsuin h

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
2. YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

“Tas pats inž. Vitas man iš
aiškino, kad pats Stalinas sugal
vojęs kiekvienoje didesnėje NK
VD įstaigoje įrengti “atsiskai
tymo kambarius”, kuriuose be 
jokio teismo žudomi nusikaltė
liai. Taip pat Stalino įsakymu 
buvę paruoštos kapinės, kurio
se laidodavo NKVD “atsiskai
tymo kambarių” aukas... Tokios 
kapinės savo paslaptingumu įva
rė baimės visai apylinkei...
'“Paslaptingų kapinių Lietu

voje buvo 7-se vietovėse, kiek 
tūkstančių aukų jose guli — šiur
pi paslaptis...” (I-mas tomas, 57- 
8 psl.).

Jau yra atėjęs laikas baigti 
pasižvalgymą po rašytojo Liu
do Dovydėno naujausią architek
tūrinį pastatą, vardu: “Mes val
dysim pasaulį”.

Apžiūrinė jant tame pastate 
esančius “eksponatus”, tyčia bu
vo leista pačiam autoriui daryti 
ilgesnius paaiškinimus, kuriuose 
išryškėja tik mažytė dalelytė ta
me kūrinyje esančių autentiškų 1

01 A SUSIVIENIJIMAS
vi I r\ lietuvių

J-y AMERIKOJE -
SLA — jau 80 metv tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo dau | 

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus 
tiems nariams. »

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy 
bes apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA "L- jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitala. 
tad jo apdrauda tikra rr saugi. ‘ Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.

SLA — jaunimui duoda gera Taupomąja Apdrauda • Endowment In- ■ 
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALŽ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijus Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins anie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA i
307 WEST 30 STREET. NEW YORK. N. Y. 10001

ŽMONĖMS REIKALAUJANT, UNION FEDERAL PRATĘSĖ SAVO 
PORCELANO LĖKŠČIŲ PROGRAMĄ IKI RUGPIŪČIO 31 DIENOS

Duodame dovany 4 gabaly stalo indy komplektą, 
International Silver Co. gamybos, atidariusiam 
naują $100.00 taupymo sąskaitą. Po to, su 
kiekvienu $25.00 ar didesniu indėliu Jūs galėsite 
nusipirkti tokį pat 4 gabalu komplektą tik už $2.95 
— mažą krautuvių kainos dalį. Turime ir daugiau 
komplekto priedų už nedidelę kainą. Tie puikūs 
indai yra tikras bet kurio stalo papuošalas ir 
prideda malonumo kiekvienam valgiui. Mes 
kviečiame Jus pasinaudoti šiuo pasiūlymu ir dar 
šiandien atsiimti dovanas.

Tik vienas komplektas veltui duodamas sąskaitai 
šios programos metu.

HIGHEST INTEREST PAID ON SAVINGS

U/V/ON FEDERAL S A V/NGS
3430 S. HALSTED ST. • CHICAGO 60608 • PHONE 523-2800
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Subscription Rates:
In Chicago $22.00 per year, $12.00 per 
six month. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11-00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.
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Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams $22.00 
pusei metų___________   $12.00
trims mėnesiams ___________$7.00
vienam mėnesiui $3.00

Kitose JAV vietose:
metams_________________ $20.00
pusei metų$11.00

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus nuo
9 vaL ryto iki 5 vai vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai tinė šalis”. Tuo tarpu “socializmą” iškovojusios šalys ne 

tiktai pačios užpuola mažiau ginkluotas tautas, bet gink
lus duoda ir kursto kitas tautas, besistengiančias page
rinti ekonominę savo būklę ir pasiekti aukštesnę kultūrosMaskva ruošiasi naujam karui

Michailas Šolochovas, Sovietų Sąjungos milijonie
rius, praturtėjęs sovietų valdžios mokamais honorarais, 
paskutiniame sovietų rašytojų suvažiavime labai begė
diškai pasmerkė Aleksandrą Solženiciną ir sušuko: 
“Mums reikalingas Jepiševo įsakymas, kad mes ir vėl žy
giuotume, kaip žygiavome revoliucijos metais... ”

Užsieniečiai, skaitydami išgarsinto “Tyliojo Dono” 
autoriaus kalbą, nežinojo, ką šolochovas turėjo galvoje, 
kai jis suminėjo Jepiševo vardą rašytojų suvažiavime. 
Jokio Jepiševo rašytojų tarpe nebuvo, o sovietų valdžia 
tokio autoriaus jokio veikalo dar nebuvo išleidusi. Pasi
rodo, kad Šolochovas turėjo galvoje Aleksiejų Jepiševą, 
politinį sovietų armijos generolą, einantį vyriausio sovie
tų karo jėgų politinės valdybos viršininko pareigas. Ki
taip sakant, Jepiševas yra vyriausias sovietų karo jėgų 
komisaras. Šolochovas ne tik pats pasižadėjo, bet ir kitus 
kvietė pasiruošti ir žygiuoti pagal Jepiševo įsakymą. Pa
gal tą patį įsakymą buvo niekinamas savarankiškas min
tis turintis rašytojas Solženicinas., pagal Jepiševo įsaky
mą buvo rikiuojami ir visi sovietų valdžiai tarnaujantie
ji rašytojai.

Maskvai tarnaujantieji Lietuvos komunistai ne tik 
išsivertė rašytojams pasakyta milijonieriaus šolochovo 
kalbą, bet jie išsivertė ir politinio sovietų generolo Jepi
ševo straipsnį, kuriame jis dar aiškiau kalba, negu Mas
kvai parsidavęs rašytojas Šolochovas. Jepiševas ruošia 
ne tik pačius rusus, bet ir rusų okupuotų kraštų gyvento
jus naujam karui. Savo straipsnyje jis kalba apie “darbo 
žmonių kovą už savo socialinį išsivadavimą” ir “nacio
nalinio išsivadavimo sąjūdžio skatinimą”, bet jis čia pat, 
pacitavęs sakinį iš Lenino straipsnio, šitaip rašo:

“Taigi būtinumas ginti socializmo iškovojimus 
nuo tarptautinės imperialistinės reakcijos agresyviųjų 
siekių, su ginklu saugoti socialistinės Tėvynės sienas 
yra vienas bendrų dėsningumų, pereinant iš kapita
lizmo į socializmą ir komunizmą, būdingų visoms ša
lims, kaip perėjimas vyksta tebeegzistuojant pasauli
nei imperializmo sistemai ir nuolat esant pavojui, 
kad socializmo šalys gali būti užpultos”. (Tiesa, 1971 
m. birž. 15 d., 2 psL).
Iki šio meto dar nežinome nei vieno atsitikimo, kuria- 

me būtų užpulta bent viena Jepiševo vadinama “socialis-

pakopą.
Lietuviai labai gerai prisimena, kaip vadinama “so

cialistinė” šalis, susitarusi su Hitlerio V okietija, siuntė 
ultimatumus nepriklausomos Lietuvos vyriausybei, kaip 
sovietų tankai įsiveržė į Lietuvos teritoriją ir kaip rusai 
apiplėšė visą kraštą. Pirmiausia rusai išsivežė iš Lietu
vos bankų aukso ir užsienio valiutų atsargas, vėliau ištuš* 
tino sandėlius, o dar vėliau tuštino kiekvieno ūkininko 
svirną ir kamarą. Panašiai Sovietų Sąjunga pasielgė Lat
vijoje ir Estijoje. Prieš 50 metų ta pati “socialistinė” ša
lis lygiai taip pasielgė Gruzijoje, Armėnijoje, Ukrainoje, 
Gudijoje ir kitose vietose.

trims mėnesiams  $6.00
vienam mėnesiui$2.00

Kanadoje:
metams$22.00 
pusei metų  $12.00 
vienam mėnesiui  $3.00

Užsieniuose:
metams$23.00
pusei metų $13.00 
vienam mėnesiui  $3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago, 
m 60608. Telet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Bi iželio 13 d. Chicagoje bu
vo keli verti dėmesio neeiliniai 
įvykiai. Vienas — tai trisde
šimt metų sukakties lietuvių 
tautai tragiškųjų įvykių minė
jimas. Lygiai prieš trisdešimt 
metų sovietų NKVD daliniai, 
talkininkaujami lietuviškai 
kalbančių kvislingų, ištrėmė į 
Sibirą lėtai mirčiai keliasde
šimt tūkstančių mūsų tautie
čių, jų tarpe naujagimius kū
dikius ir senelius kaipo liau
dies priešus. Jų lavonais yra 
nubarstvtas ne tik šaltasis Si
biras, bet ir kiti Sovietijos plo
tai. Tas pats minėjimas apėmė 
taip pat trisdešimties metų su

Tos pačios “socialistinės” rusų tėvynės ginklais ir 
šaudmenimis apginkluoti kiniečiai įsiveržė į Pietų Korė
ją, o vėliau į pietų Vietnamą. Tų pačių Jepiševo minimų 
rusų ginklais buvo apginkluotas Naseris, to paties Jepi
ševo vadovaujamas sovietų karo laivynas plaukioja Vidur
žemių jūros pakraščiais ir steigia agresijos bazes nukaria
vimams Afrikoje. Tikrai tas pats Jepiševas ruošia agre
siją Rumunijoje, kaip jis labai daug prisidėjo prie Čeko
slovakijos pavergimo. Niekam ne paslaptis, kad Jepiše
vas turi galvoje Rumuniją, kai jau cituotame straipsnyje 
jis šitaip rašo:

“Varšuvos sutartis, stiprindama socializmo gyni
mo internacionalinį pajėgumą, leidžia vykdyti sutar
tines politinio, ekonominio ir karinio pobūdžio prie
mones tuo atveju, jei imperialistai užpultų bet kurį 
jos dalyvį. Socialistinės sandraugos gynybinės galios 

v stiprinimas — bendras internacionalinis visų jos 
šalių reikalas”, v - -
Komisarui Jepiševui bus daug lengviau siųsti sovie

tų karo jėgas į Rumuniją, jeigu Amerikoje nebus ryžtin
gumo, susiklausymo ir vienybės. Atrodo, kad tokios nuo
taikos Amerikoje jau sudarytos. Dari Ellsbergas doku
mentus iš karo departamento pavogė prieš pora metų, bet 
jie paskelbti tik šiomis dienomis, kad suskaldytų visuo
menę, paraližuotų pasiryžimą ir sudarytų tinkamas nuo
taikas naujiems rusų užkariavimams. Jeigu Amerikos 
vyriausybė laiku nesusipras ir atsakomingų vagių nepa
trauks teisman; jeigu teismai vilkins bylas, tai rusams 
bus sudarytos palankios nuotaikos Rumunijai galutinai 
pavergti.

kaktį, kada lygiai po vienos 
savaitės nuo virš minėtų masi
nių trėmimų įvykdymo, prasi
dėjus karui tarp sovietų ir vo
kiečių, visa lietuvių tauta 
spontaniškai sukilo prieš žiau
rųjį raudonąjį okupantą ir iš
vijo iš krašto jo karinius bei 
NKVD dalinius, šį minėjimą 
ruošė Chicagos Lietuvių Tary
ba ir LB Apygardos valdyba.

Tokio paties pobūdžio minė
jimą ruošė ir Chicagos Apy
gardos Fronto bičiuliai. Kažin 
ar vertėjo ir ar buvo logiška tą 
pačią dieną ruošti tokį pat mi
nėjimą atskirai ?

Taip pat tą pačią dieną buvo

sušauktas lietuvių masinis su
sirinkimas ryšium su nesenai 
“Draugo” dienraštyje paskelb 
tu keliolikos asmenų (daugu
moje dvasiškių) pasirašytu 
pareiškimu, liečiančiu Lietu
vių šv. Kazimiero kapinių iški 
lusį nesusipratimą tarp lietu
vių ir Chicagos kardinolo Ro
džio bei kai kurių lietuvių kal
bą mokančių dvasiškių. Laiko 
ir įvykių sutapimas išryškino, 
kad tą susirinkimą reikia lai
kyti masiniu pasipriešinimu 
prieš dvasinį genocidą.

Dabar noriu grįžti prie bir
želinių įvykių minėjimo

Minėjimas bažnyčioje buvo 
ne toks, koks privalėjo būti pa 
gal jo paskirtį ir intenciją. Ne
šant per bažnyčią link alto
riaus žuvusiems dėl Lietuvos 
laisvės pagerbti vainiką choras 
giedojo kažkokią lotynišką 
giesmę. Ar ne gražiau ir įspū
dingiau būtų, giedant lietuviš
kai kokia giesmė, kad ir Mal
da už Tėvynę? Iškilmingoms 
pamaldoms pasibaigus, būtų 
buvę labai gražu ir įspūdinga, 
jei būtų sugiedotas Lietuvos 
himnas. Deja, kaip atrodo, ir 
čia jau mūsų himnas kaip sena 
atgyvena pradedamas išimti iš 
apyvartos. Kai kurie choristai, 
po pamaldų užklausti, kodėl 
nebuvo sugiedotas himnas, pa 
sakė, kad jie buvo pasiruošę 
himną giedoti, bet chorvedys 
p. Armonas pareiškė, jog him
nas nebus giedamas, nes toks 
yra įsakymas iš aukščiau. Ky
la klausimas kas tokį parėdy
mą davė, kodėl ir kaip aukštai 
bei kur tas to įsakymo davėjas 
sėdi?

Atsimenu 1944 m. rudenį dar 
nacių valdomoje Vokietijoje, 
Cotbuso mieste, laikinai ap
sigyveno apie 50 lietuvių pabė
gėlių. Jų tarpe buvo ir vienas 
lietuvis kunigas, kurio pavar
dės neprisimenu. Jo ir kitų 
pastangomis buvo gautas iš 
vokiečių leidimas laikyti lie
tuviškas pamaldas vienoje baž 
nyčioje. Nežiūrint to, kad to
se lietuviškose pamaldose da- 
Ivvaudavo nemažas skaičius 
vietos vokiečių, mes giedoda
vome lietuviškas giesmes ir 
Lietuvos himną. Niekas iš 
‘‘aukščiau” mums to nedrau
dė. Tas pats buvo vėliau Strau 
binge, kur mes himną giedo
davome kiekvieną sekmadienį 
pamaldoms pasibaigus. O čia 
net ir trisdešimt metų sukak
ties minėjimo proga negieda
mas. Tai kas čia dabar daro
si? Ar jau tautos himno giedo
jimas bažnyčioje yra pradeda
mas laikyti patriotiniu ar eks
tremistiniu išpuoliu?

Kitas lietuvių susirinkimas, 
kuriame buvo svarstomi iškilę

VOKIETIJOJ NUO TARŠOS 
VISAS KAIMAS KRAUSTOSI
Knapsack kaimas šiaurės Rei

no — Vestfalijos provincijoje 
nutarė skubiausiai išsikrausty
ti į naują už pustrečios mylios 
statomą kaimą Neuknapsack. 
Keturių didelių pramonės įmo
nių kaminų nuodingi dūmai jau 
nuo 1956 metų pradėję nuodyti 
aplinką. Tose dirbtuvėse didžią
ja dalimi gaminami fosfatai lei
džia į orą daug fosforo ir vande
nilio koncentratų. Visi 2,000 
kaimo gyventojų nutarė persike-1 
ti. Perkėlimas kaštuosiąs $7.17 
milijonus.

NAUJA LENKŲ LEIDYKLA
Ulinojuje įregistruota nauja 

lenkų leidykla Independent Pu
blishing Co., 1200 N. Ashland 
avė., Chicagoje. Leidykla spau
sdinsianti laikraščius, periodi
nius ir knygas. Greitu laiku ruo
šiamasi pradėti leisti “nepri
klausomą lenkų kilmės ameri

nesusipratimai dėl Šv. Kazimie 
ro kapinių, buvo aistringas, 
tarpais net triukšmingas. Vie
nu momentu publika gerokai 
užkaito, kada dr. Jerome pri
ėjęs prie mikrofono, pradėjo 
nevykusiai dėstyti savo pažiū
ras. Jis aiškino, jog lietuviai 
esą mažuma ir neturi teisės 
statyti jokių reikalavimų ir pa
našiai. Po tokio jo pasakymo 
publika neleido jam daugiau 
kalbėti.

Nežiūrint to, jog minimas 
susirinkimas buvo išimtinai 
katalikų ir susirinkiipe buvo 
gvildenamos tik religinės bei su 
religinėmis apeigomis ir pap
ročiais susijusios temos, bet 
tame susirinkime nepasirodė 
nei vienas dvasiškis. Kyla 
klausimas, kokie reikalai jiems 
pagaliau rūpi, jeigu ir tokio 
pobūdžio susirinkimuose nesi
lanko? i

šitokia mūsų dvasiškių lai
kysena jau senai mane stebi
na. Ne tik šį kartą, bet jau ei
lę metų pastebėjau, jog jie 
kažkodėl nesilanko minėjimuo 
se, kurie yra ruošiami ar tai 
ryšium su visos tautos tragedi
ja, ar pagerbimui paskirų as
menų, žuvusių ar nukankintų 
už lietuvių tautos reikalus.

O. vis tik jie turėtų prisimin
ti, kad ir jie privalo dirbti ir 
sielotis dėl lietuvių tautos egzis 
tencijos, lygiai kaip ir mes 
nuodėmingieji.

Kiekvienas didesnis darbas 
ar minėjimas atneša rengėjams 
ir dalyviams džiaugsmo, bet ir 
kartybės ar nusivylimo kai ku
riomis detalėmis. Apie jas ir 
kalbame, kad jos nepasikarto
tų. K. Radvila J

kiečių savaitraštį Polonia”, ku
rio redaktorius būsiąs Jozef Bia- 
lasiewicz, buvęs lenkų knygyno 
vedėjas, kol tą knygą drauge su 
“Dziennik Chieagoski” ir keliais 
kitais leidiniais užkalė dvi be
sivaidijančios religinės organi
zacijos “zmartwychstancai” ir 
lenkų katalikų susivienijimas.

KARJEROS LAIPTAI
— Karjeros laiptai nuo pa

prastųjų laiptų skiriasi tuo, jog 
norint pakilti pirmaisiais, pa- 
čiaih tenka juos nušluoti liežu
viu. (šluota)

DRYERS 
for the 70 s 

from
+ Stainless Steel 

Dram
+ Durable Press 

Cycle
+ ln-A-Door 

Lint Screen

COME IN TODAY!
EASY TERMS

Glaser’s Furniture 
& Appliance Co. 
5115-5123 SO. KEDZIE AVE.

PRospect 6-1790
Open Monday and Thursday Evenings

M. GELŽINIS

Ar gali prof. Dr. Ivinskis 
parašyti bešališką 

Mažosios Lietuvos istoriją?
4

Ordinui dar neatvykus, viršuje aprašy
tąjį kraštą ištikusi gamtos nelaimė: pa
drėbęs klimatas sumenkinęs dirvų našu
mą ir gresiąs badas vertęs kuršius į šiaurę 
kraustytis.

8) Sūduviai ir galindai išsinaikinę tar
pusavio kovose.

9) Taip ordinas lengvai užėmęs nuo 
žmonių aptuštėjusį kraštą, kuris veikiai 
virtęs visiška dykra.

10) Nei Ordino kardas, nei jo strategi
niai sumetimai, bet pati gamta esanti Dyk
ros kūrėja.

11) Penkioliktame amž. Ordinas pra
dėjęs ir 16 bei 17 amž. Prūsijos kunigaikš
čiai baigę Dykrą apgyvendinti kolonistais 
lietuviais, kurie, blogų gyvenimo sąlygų 
verčiami, atbėgę iš Žemaičių ir Lietuvos.

12) Jau vienas faktas, kad Ordinui rei
kėjo žmonių, esąs pakankamas įrodymas, 
kad jis autochtonų gyventojų nenaikinęs, 
bet priešingai, juos globojęs ir jiems aukš
tą kultūrą atnešęs.

13) Prūsų Lietuvos vardas viduramžy
je nebuvo žinomas. Jis tesąs 17 amž. pada
ras. Terminai Mažoji Lietuva ir mažlietu- 
viai tesą pastarųjų laikų dirbtinai nukaltos 

sąvokos, neteisėtai lietuvių revendikacijai 
palaikyti.

Daugumas vokiškųjų mortenseninkų 
yra apsijungę Gdttinger Arbeitskreise ir 
Herderio Institute, Marburge. Abi institu
cijos pasižymi gausiu knygų, brošiūrų ir 
moksliškų laikraščių leidimu.

Gottingeno mortenseninkai demon
struoja savo tikslus viešais simboliais. Vi
sų jų išleistų knygų ir brošiūrų pirmame 
puslapyje yra padėtas Kryžiuočių Ordino 
skydas, o tautinėse kovose pasižymėję 
nariai apdovanojami “Preussenschild'u” 
(Prūsų skydo žymeniu.

7. AR YRA LIETUVIŲ, KURIE 
ĮSISAVINĘ MORTENSENŲ IDĖJŲ?

Šitoje vietoje turime nurodyti prof. Sa
lio straipsni Lietuvių Enciklopedijos 
XXVII tome, p. 541, kuriame rašoma:

“Po Pirmo Pasaulinio karo G. Morten
sen, pateikusi naujos archyvinės medžia
gos ir dar kartą perkračiusi kronikų žinias, 
savo 1921 m. disertacijoje priėjo išvados, 
kad skalviai ir nadruviai tautybės atžvil
giu visgi laikytini prūsais".

Čia pat privalome nurodyti, kad prof. 
Salys, pareikšdamas, kad Mortensenienė 
iškėlusi “naujos archyvinės medžiagos” 
apie Maž. Lietuvą, savu pareiškimu tepri- 
sidėjo prie prof. Hans Mortenseno, kuris 
visą savo amžių, prie tinkamų ir netinka
mų progų, nepaliovė girti, kad jo žmona 
suradusi “naujos archyvinės medžiagos”.

Deja, šita “medžiaga” nebuvo nauja. 
Jau dr. Toeppcn ir prof. Aleksandras Kur

šaitis neabejojo, kad viduramžyje galėję 
vykti pavienių asmenų bėgimai iš Lietu
vos i Prūsus. Tik, ir čia juodu abudu su
tinka, — šitokia “emigracija” niekuomet 
negalėjusi apgyvendinti visos Maž. Lie
tuvos.

Naujas tebuvo daktarantės G. Heinrich 
(vėliau Mortensonienės) būdas, kuriuo ji 
savo “naująją” medžiagą viešumai prista
tė. Ji, atmetusi visą gėdą, iki tol moksliš
kame gyvenime nevartotu akiplėšiškumu 
apsuko faktus ir senai žinomus reiškinius 
apšaukė tik jos vienos atrasta “nauja me
džiaga. Ji galėjo tai daryti be rizikos, nes 
jos užnugaryje stovėjo prof. Brockmannas.

Ir tame pačiame straipsnyje p. Salys 
pristatė mums prof. Ivinskį tokiais žo
džiais:

“(i. Mortensen tezė buvo priimta spe
cialistų istorikų H. Lowmianskio ir Z. Ivins
kio"

Šitokį p. Salio aiškinimą profesorius 
Ivinskis pritaria visoms, ar tik kai ku
rioms ponios Mortensenienės tezėms.

Jei ieškosime šaltinio, kuris p. Ivins
kiui pradėjo tokias idėjas įkvėpti ir padėjo 
jas išvystyti, tai neprivalome toli eiti. Pats 
p. Ivinskis savo vokiečių kalba rašytos di
sertacijos “Geschichte dės Bauernstandes 
in Litauen”. (Lietuvos baudžiauninkų luo
mo istorija); į atspaustos 1933 m. Berlyne, 
įvade taip rašo:

“Šioje* vietoje dėkoju ponui prof. Dr. 
Gerulliui (Leipzige) ir ponui Konst Jab
lonskiui (Kaune), kurie davė mano veika
lui naudingų nurodymų.

“Ypatingą padėką reiškiu savo aukštai 
gerbiamam mokytojui prof. Dr. A. Brack- 
mannui, Prūsų valstybės archyvų genera
liniam direktoriui, kurio moksliški pamo
kinimai ir tolvn lavinimai man buvo labai 
naudingi”.

(An dieser Stelle danke ich Herrn Prof. 
Dr. Gerullis (Leipzig) und Herrn Konst. 
Jablonskis (Kaunas), die mir wertvolle 
Hinweise fur meine Arbeit gaben.

Meinen ganz besonderen Dank spreche 
ich meinem hochverehrten Lehrer Herrn 
Prof. Dr. A. Brackmann, Generaldirektor 
der Preuss. Staatsarchive aus, durch des- 
sen wissenschaftliche Belehrung und Fort- 
bildung ich sehr gefordert worden bin).

Taip pats Ivinskis parodo, kad ne kas 
kitas, o profesorius Brackmannas, nacių 
laikais pakeltas visų Prūsijos valstybinių 
archyvų generaliniu direktorium, įsitiki
nęs nacis, užsispyręs vokiečių valdomo 
Pabaltijo apaštalas, buvo jo istorijos mo
kytoju. Suprantama, kad Brackmannas 
galėjo patenkintas džiaugtis, kuomet jis 
savo idėjas galėjo perduoti patiems baltie- 
čianis, kurie, kaip iš p. Ivinskio rašto ma
tome, jam už tai garbės padėkas rašė.

8. KOKĮ DYKROS PLOTĄ LIETUVIAI 
PRIVALĖJO APGYVENDINTI?

Vokiškieji mortensenihkai Įtaigoja, kad 
po paskutinio Ordino karo su Lietuva, už
baigto 1422 m. Melno taika, lietuviai pra
dėjo plėstis į vakarus ir apgyvendino visą 
Dykrą.

Kaip žinome, Ordino centrinius kraš- Į 

tus, apgyventus prūsų likučiais ir vokiškais 
kolonistais ir lietuvių centrinius kraštus 
skyrė ilga ir plati Dykra, t y. miškais pel
kėmis, krūmais ir šilais apaugęs kraštas, 
apie kurį ponia ir ponas Mortensenai teig
davo, kad jis buvęs tuščias, žmonių negy
ventas.

Visų pirma tenka apskaičiuoti Dykros 
apimtį ir atsakyti į klausimą — kokio ploto 
buvo Didžioji Dykra?

Ji siekė nuo maždaug dabartinės Lietu
vos — Latvijos sienos (jos tąsa i Latviją 
mūsų neįdomauja) šiaurėje žemyn i pie
tus iki Mozūrų ežerų; tai būtų apie 300 
km. ilgio. Jos platumą tenka skaičiuoti 
nuo Baltijos pajūrio — Kuršių Marių kran
to — Deimenos — Alnos linijos vakaruose 
į rytus iki Dubysos ir Nemuno vidupio, tai 
būtų apie 150 km. Padauginę Dykros ilgi 
iš jos plotumo, gausime Dykros plotą. Jis 
apima 45000 ketvirtanių kilometrų. Tai 
būtų apie 90% nepriklausomos Lietuvos 
ploto. Į šitą erdvę būk tai išsiliejusi taria
moji lietuvių “emigracija”.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLlS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63 r d STREET 
Ofi*o telofu PRosp«ct 8-3229 

Rezid. Ultf.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

ano 7 iki 9 vai vaL Treč. išdaryta

R«. UL 239-4683

DR. K. G. BA1UKAS 
akušerija ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija 
6449 So, Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tol. LU $-6446 
Priima ligonius pagal susi tarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

r«l«L PRosfwct 8-1717

DR. S. B1E21S 
gydyytojas ir chirurgas 

3148 WEST 63rd STREET
VaL; kas dieną po pietų 1-3; vak, 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Treėiad, ir a^kmari ofisas uždarytas, 

Reau 3241 WEST 66th PLACE
Phono: REpublic 7-7868

Policininkui pradėjus rašyti prie mažas šune
lis — buldogas "Cookie", atrodo, lyg atsiprašinėję policininko.

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; H Em lock 4-5849 

Raxid.: 388-7733 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antracl, penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštai tiktai susitarus

J. Kajecko, Lietuvos atstovo kalba, pasakyta prie vetionies Antano 
Osvaldo šalnos, Lietuvos Garbės Konsulo karsto 1971.VL21 Bostone1

Lygiai prieš mėnesį Lietuvos 
Garbės Konsulas, velionis A. O. 
šalna, lankosi Washingtone. Jis 
ten dalyvavo Georgetown© uni
versiteto 1921 m. klasės Aukso 
Jubiliejuje. Ta pat proga jis lan
kėsi pasiuntinybėje. Velionis ta
da atrodė sveikoj ir geroj nuo
taikoj. Po kelių dienų jis atšven
tė kitą auksinę sukaktį, būtent 
50 metų vedybinio gyvenimo su 
ponia Z. šalniene, kuri, deja, tuo 
metu buvo ligos staigiai ištikta.

Lietuvos konsulo A. O. Šalnos 
mirtis giliai sukrėtė Lietuvos 
Diplomatinę ir Konsularinę Tar
nybą, kurios narių skaičius nuo
lat retėja. Ji sukrėtė ir visus 
tautiečius, kur jie bebūtų.

Velionis savo gražaus gyve
nimo eigoje su dideliu sugebėji
mu, rūpestingumu bei kruopš
tumu kukliai dirbo savo profe-

sijoje. Su nepaprastu sąžinin
gumu jis visuomet ėjo jam pa
tikėtas pareigas ir buvo įsigijęs 
didelį ne tik išeivių lietuvių' 
JAV-se, bet ir amerikiečių tarpe ; 
pasitikėjimą bei gerą vardą. Jis 
buvo didžiai gerbiamas — kaip • 
garbingas žmogus. Tai įvertin
dama, Lietuvos Vyriausybė 1939 
m., jam sutikus, paskyrė jį Lie
tuvos Garbės Konsulu. JAV Vy
riausybė jį tokiu pripažino 1939. 
VIII.7 d. Tas pareigas jis ėjo 32 
metus, ligi mirties. Jis jas iš
tikimai ėjo ne tik Lietuvai esant = 
nepriklausomai ir laisvai, bet ir 
sunkiausiais Lietuvos valstybės 
metais, kada Lietuva neša nuo

Atsiųsta < paminėti
TECHNIKOS ŽODIS, 1971 m. 

XX metai. Sausis-Vasaris. Nr. 
1 (125). Leidžia Amerikos Lie-

Ras. Gi 8-0873

DR. W. M. E1SIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kadžio Ava, WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skarn nintj Ml 3-0001.

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

3344 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Tree, ir šeštad. uždaryta.

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: GArden 3-7278

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmai ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
j OPTOMETRiSTAS/—- |

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrai nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vak. 

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

KELIONĖS Į LIETUVĄ
IR Iš LIETUV OS

jungos jai užkartą okupacijos 
jungą. Nuo 1940 metų jis pui-i tuvių Inžinierių ir Architektų 
kiai gynė Lietuvos bylą JAV vy- , Sąjungos Chicagos skyrius, vyr. 
riausybės akyse ir amerikiečių red. G. J. Lazauskas. Turinyje: 
tarpe. Jis dideliu rūpestingumu! A. P. Mažeika: Dabartinės Lie
tą bylą gynė spaudoje ir JAV; tuvos pramonė; A. Ignaitis: Me- 
teismuose bei suvažiavimuose, džiagos prigimtis; J. žalkauskas 
Jo asmenyje lietuviai nustojo su- ir St. Dirmantas: Dar Lietuvos 
manaus, ištikimo ir veiklaus lie-' kartografijos klausimu; J. Bi- 
tuvio. j lėnas: Lietuvių mokslininkų dar-

Su gilia padėka ir pagarba bai; A. Ostrauskas: Bendrovių 
lenkiu galvą velioniui. Kartu1 susijungimai; ir kt.
reiškiu pagarbą ir advokatei Z. j P. S. Dar Lietuvos kartogra- 
Šalnienei, kuri šauniai jam vi-:fijos klausimu arch. Jurgio Žal- 
są gyvenimą talkininkavo ne tik kausko laiškas ir prof. S. Dir- 
asmeniniame, profesiniame gy
venime, bet ir Lietuvos reikalų 
gynimo byloje. Jos globa, be 
abejo, pratęsė velionies gyveni
mo dienas.

Lietuvos Diplomatinės ir Kon_ 
sularinės Tarnybos bei savo var
du reiškiu paskutinę, giliai nuo
širdžią pagarbą velioniui, ištiki
mam Lietuvos pareigūnui, su pa- Ave., Chicago, UI. 60629. 
siaukojimu ir dideliu rūpestin- ---- —-----
gurnu dirbusiam Lietuvos labui 
ir jos išeivijos JAV-se gerovei • 
bei jos garbei. Velionies gyve
nimo veikla — atv’ra knyga. Ji Abendpost” rašo, kad vokiečių 
šauniai aprašyta Bostone išleis-. (taip pat austru ir vokiškai kai
toj Lietuvių Enciklopedijoje.

Su giliu liūdesiu tos Tarny
bos vardu su velioniu atsisveiki
nu. Didžiai gerbiamai ir malo- 
nai advokatei, Z. šalhienei, jų 
artimosioms giminėms aš reiš
kiu mūsų Tarnybos vardu giliau
sią užuojautą, kartu su padėka 
ir pagarba už tai, kas jo Lietu
vai padaryta.

Velionies gyvenimas ir jo dar
bas yra ' šaunus pavyzdys kaip 
lietuvis, gimęs svetur, gali dirb-1 
ti, aukotis Lietuvos ir savo tau
tiečių reikalams. Velionis 
mirties dirbo ir aukojosi, 
gražus ir kilnus gyviesiems 
tamentas.

“Ką ans darė vyrs pasišven 
timo, tegul kits kartoja”.

manto pasisakymas su įdomio
mis Merkatoriaus senovės že
mėlapių ištraukomis apie sie
nas tarp Lietuvos ir Maskolijos 
ar Tartarijos labai pravartu ir 
ne inžinieriams bei architektams 
perskaityti.

Technikos žodžio adresas: A. 
Pargauskas, 6643 So. Franoisco

bančių šveicarų) kilmės ameri
kiečių JAV-bėse esą skaitoma 
lygiai 20 milijoną. Tai esanti 
didžiausia etninė grupė Ameri
koje, tačiau to nesą galima sa
kyti apie tos grupės įtaką 204.7 
milijonų amerikiečių tarpe.

Nors būdama didesnė ir stip
resnė už lenkų ir italų tautines 
grupes, vokiečių grupė asimiliuo
jasi greičiau už kitas ir antroji 
gentkartė jau nebekalba savo 
kilimo krašto kalba, rašo laikraš
tis. Nors vokiečių kilmės ame
rikiečių tarpe organizacinis gy
venimas esąs stiprus ir gyvas, 
tačiau priaugančioji genkartė 
tik silpnai besidominti.

Salt Lake City, Utah (Mormo
nų valstijos), miesto tarybos na
rys Walter Hilbig įsteigęs bib
lioteką, (kuri, matyt, tarnaus 
ir muziejumi), vokiečių kilmės 
amerikiečių kultūros palikimui 
ir tradicijoms apsaugoti bei kil
mės tyrinėjimams koncentruoti.

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel.: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

____ pagal susitarimą._________

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef/ HEmlock 4-2123 
Rezid. tehfeeo Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0, P.
JTJ ORTHOFEOAS-PROTE2ISTAS
VJ Aparatai - Protezai, Med. Bap- 

dažai. Speciali pagalba kojoms 
' (Arch Supports) ir L L

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Pirmosios dvi jau pilnos, bet liepos 6. 
19, 26 ir rugpiučio 9 d. ekskursijose 
dar yra kelios laisvos vietos, bet joms 
reikia skubiai registruotis. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKA
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

Our wildlife has no defense 
against the careless use of fire. 

So please follow Smokey’s ABCs: 
Always bold matches till cold.

—«urm uan----------

NAUJIENAS;
L- e Tum Mins—-—J

LiehrriN r
ir profM «žrio tirta: pa*

NAUJIENAS

them tgaia. Crush all 
smokes dead out.

Please! Only can 
prevent forest fires

• Žmogus, kuris bėga, gelbė
damas savo gyvybę, niekad ne
pavargsta. Ibū patarlė

Kaip vokiečiai nutautėjo
Vokiečių laikraštis “Die

• Turkijoje pirmoji moteris 
1968 metais baigė mokslus ir ta
po teisėja.

• Mylėti yra žmoniška, tik 
mylėti reikia žmoniškai.

J. V. Gėtė

DRi MOTIEJUI NASVYČIUI,
•11.1.. -i - 7

Gyd. Korp. Fraternitas Lituanica nariui 
j mirus,

jo dukterims: Giedrai Gudauskienei ir Sa
lomėjai Valiukienei bei jų šeimoms ir ki
tiems giminėms reiškia giliausią užuojautą 
ir kartu liūdi

Tai 
tes-

Gyd. Korp. Fraternitas Lituanica

Panterų kaina
Teismui įsakius, kad Cook ap

skrities taryba išmokėtų “Juo
dų panterų” bylos specialiam 
prosekutoriui Barnabui Sears ir 
keturiems jo asistentams advo
katams algų $38,186 už vasario 
ir kovo mėnesius, paaiškėjo, 
kad už tą bylą vien Sears ir jo 
štabui per 9 mėnesius buvo iš
mokėta 8207,770.

Į 
Barnabas F. Sears, žymus 

Chicagos advokatas, buvo Kri- 
minal. teismo teisėjo Joseph Po
wers 1970 m. birželio mėn. 26 * 
dieną paskirtas specialiu prose- 
kutoriu iš naujo tiriant bylą 
dėl dviejų “panterų” vadeivų 
nušovimo policijai I960 metų 
gruodžio 4 naktį užklupus tų 
panterų partijos būstinę. Advjl 
Sears asistentais paskirti du jo. 
paties firmos nariai adv. Cedar- . 
quist ir Collins ir du negrai ad- į 
vokatai Savage ir Rcid. Jų už
davinys buvo išsamų tyrinėji
mų pranešimą pateikti grand 
jury teisėjams.

Special, prosekutorius Sears J 
už savo darbą algos ėmė po $50 
valandai; pirmieji du jo padėjė
jai po $40 ir kili du po $30 va- f 
landai.

mirus, 
jos vyrui, Naujienų Redaktoriui 

MARTYNUI GUDELIUI 
ir sūnui RIČARDUI 

reiškiame gilią užuojautą

Jadvyga ir Petras Stravinskai
r

Mūsų mylima motina, žmona ir duktė

JŪRATĖ URBUTIENĖ (JUODELYTĖ)
mirė 1971 m. balandžio mėn. 28 dieną.

Nuoširdžiai dėkojame visiems pager
busiems jos atminimą išlydint ją amžiny
bėn, mus užjautusiems ir padėjusiems per- 
gyv^hti tas gilaus liūdesio valandas, t

Liūdinti šeima
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GĖLES VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

a
s
I
IEUDEIKIS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA

KURIE GARSINASI

A JLt 1 Jni 1 A. A D 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave.

TIVAS IR SŪNŪS

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

TRYS -MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MARINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-86.01

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 
IR NA KT]

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

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

s

I

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

(LACKAWICZ)
REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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Jachtų lenktynėse keturi įgulos nariai bando išlaikyti jachtą ant vandens, visą svorį panaudo
dami balansui. Lenktynės įvyko Bermudoįe.

kartu su žmona, dukerim ir 
anūkais atostogauja Colora
do kalnuose Manitou Springs. 
Rudenį numato persikelti į 
Čikagą ir čia apsigyventi.

— Pianistas Mindaugas Ma
čiulis, vis labiau pasireiškian
tis jaunas talentas, atliks dalį 
programos kultūriniame vaka
re Jaunimo Centro Dainų šven
tės išvakarėse, tuoj po iškil
mių prie žuvusiems už Lietu-

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

;Kaip Chicagos miestas 
f aprūpinamas vandeniu 
į Chicago kaip miestas oficia
liai tokiu vardu buvo pavadin
tas 1837 metais. Tuomet Chica- 
ga turėjo 4,170 gyventojų. Mies
tui skirtas plotas apėmė 16 ket
virtainių mylių, būtent nuo Mi
chigan© paežerės iki Wood 
Street ir nuo North Avenue iki 
22 Street.

Tik 1856 metais Chicagos 
miesto tėvai nutarė statyti ka
nalizacijos sistemą, tai yra šva
raus vandens miesto gyvento
jams tiekimą ir sunaudoto ne
švaraus vandens pašalinimą. 
Per tuos 19 metų gyventojų jau

'S BUTŲ NUOMAVIMAS
f SAVININKAMS NEMOKAMAI

Namų pardavimas, pirkimas.
t Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE
• BALYS BUDRAITIS

4307 So. Kedzie, Chicago
* TEL. — 254-5551

1339 State St., Lemont, III.

buvo priaugę iki 90,000.
Galima įsivaizduoti, kokia 

Chicagos vandens tiekimo ir 
kanalizacijos sistema buvo prieš 
100 metų, bet jokia vaizduotė 
nebeapima vaizdo, kokia ji yra 
šiandien.

Pernykščiais apskaičiavimais 
per vieną dieną Chicaga vienais 
1970 metais “suvartojo” 377 bi
lijonus galionų geriamojo van
dens; kasdien po 1,350,000,000 
galionų.

Pernai metais geriamęjo van
dens aprūpinimo sistemai biu
džetas siekė lygiai 8 milijonus 
dolerių, o iki 1974 metų numa
tyta 108 milijonų dolerių suma.

Pernai buvo išdėta 17 mylių 
vandens laidui naujų vamzdžių 
ir 13.3 mylių kanalizacijos ka
nalų, be to pastatyti 543 nauji 
vandens surinkimo baseinai ir 
382 šachtos.

Vandens švarai ir sveikatin
gumui tikrinti vandens koštu
vuose ir pumpavimo vietose 
kasdien paimama po 2,080 van
dens pavyzdžių, kurie kruopš
čiai ištiriami laboratorijose.

Praeitais metais padaryta 800,- 
000 vandens analizių. Gyvsi
dabriui (merkurui) vandenyje 
susekti laboratorijose naudoja
ma nauja procedūra, vadina
mas atomarinis absorbavimo 
metodas, kuriuo analizė labai 
pagreitinama ir suteikia tiksles
nius parodymus.

Chicagos vandens tiekimo 
sistema žinovų sluoksniuose pri
pažinta geriausia ir moderniau
sia visame pasaulyje.

"iŠ CHICAGOS IR 
APYLINKIŲ

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.J‘ 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis, pasirinkimas įvairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

maistas, doleriniai Certifikatai

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įraukiau Ilgų metų patyrimas.

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

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl^ 
kaina 2 doL ’T

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE
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REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui__ _

SWITCHBOARD — TYPIST 
Experience necessary. Pleasant work
ing conditions. 9 to 5 hours. (Insur
ance Agency) moving to Lincolnwood 
within 3 months... must be able to 

move to new location.
PHONE FOR APPT. 

MISS AMELY 761-9200

DEPENDABLE WOMAN 
W A N T E D 

General housework. One or two 
day week.

Steady. References. Skokie.
OR 5-4460

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

— Dainų šventės- leidinys 
jau išėjo iš spaudos ir gauna
mas 
nuotraukų, 
papuošimai, 
sveikinimai, 
ir kt. daro 
Kaina tik §1.

— Brighton Parko bibliote
ka ir vietos aldennanas buvo 
paskelbę taisyklingo skaitymo 
varžybas mokiniams. - Laimė
tojų tarpe yra Elizabeth Yvin- 
skaitė, Teresė Mankutė, Sandy 
Gaidelytė, Sigutė Mikutaitytė, 
Loreta Biliūnaitė, Rasa Bertu- 
žytė, Vytas Jozaitis, Vilija Mi
kutaitytė ir Lina Bertuzylė.

— Pvt. Michael Aulinskis bai 
gė jauno jūreivio apmokymą 
Marinų korp. bazėje, San Die 
go, Calif. Po atostogų, kurias 
praleido pas motiną Brighton 
Parko apylinkėje, išvyko Į 
Camp Pendelton. Prieš išvyk
damas Į kariuomenę jis studi
javo Illinois u-to Circle Cam
pus..

— Linda J. Jankauskis, gyv. 
Gage Parko apylinkėje, baigė 
bendruosius mokslus Illinois 
universitete, Urbanoje.

— R. Barkauskas, L. Pivoris, 
R. Karėnas ir J. NeniŠkis, Kel
ly aukšt. mokyklos mokiniai, 

i tarpe mechaninės 
braižybos konkurso laimėtojų. 
Konkursą ruošė Illinois Tech
nologijos institutas. Jame da
lyvavo apie 9,(00 studentų iš 
Illinois valstijos.

— Chicago State Kolegijos 
prezidento garbės studentų są
raše yra Ruth Melulis, Lois Ra
lis, Algis Matulis ..ir Christine 
Jenčius.

— Sgt. Vytautas Stukelis, tar
navęs 23-je divizijoje pietų 
Vietname, yra apdovanotas 
medaliu.

— Lilly Gictus baigė politi
nius mokslus Illinois universi
tete Circle campus Bakalauro 
laipsniu. Planuoja 
teisės mokslus'.'1’ ”

— Paulius Riškus baigė El
ektros inžinerijos
Illinois Technologijos institute 
Bakalauro laipsniu.

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejus, 4012 Archer Avė. 
birželio 22 d. paminėjo 5 metų 
muziejaus Įkūrimo sukaktį. 
Buvo sukviesta daug svečių, ku
riuos šeimininkai gausiai pa
vaišino šampanu bei Įvairiais 
užkandžiais. Ta proga atsilan 
kiusieji pamatė Stačia Luko
šius dailės darbų parodą. Ka
dangi St. Ralzekas, Jr., muzie
jaus prezidentas' turi plačias

pas platintojus. %- Daug 
lietuviški vidaus 
chorų aprašymai, 
gražus laužymas 

leidinį patraukliu.

CLERK TYPIST
AGE 30—50 YEARS 

Exp. on IBM Electric.
MORTGAGE SAVINGS & 

LOAN CREDIT 
Experience Desirable.

Call 471-0100

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

WANTED EXPERIENCED 
FULL TIME BUTCHERS 

Top Wages 
Apply In Person at:

SOUTHWEST PACKING CO.
Purveyors to Restaurants, 
Hotels and Institutions.
3125 E. 92nd STREET

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

FREE SAMPLES
BASIC H AND BASIC L 

DISTRIBUTORS NEEDED

779-8746

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOT ARIAT AS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
BY OWNER, 7 ROOM BRICK 

HOUSE
4 Bedroom plus 4% Room Basement 
Apartment. Gas heat, cer. bath. New 
carpeting. Flood control. 2 car garage. 
Near schools. Vic. 49th — Kedvale. 

Must see to appreciate. 
523-7067

3017 WEST 41st PL.

BI 7-0336

Nebaigs visų darbų
Springfieldo seimelyje yra 

tiek daug neišspręstų klausinių 
ir Įvairių įstatymų projektų, 
kad senatui tektų kasdien pri
imti po 115 Įstatymų, jei būtų . 
bandoma visus priimti iki tre- Yra minimi 
čiadienio ir nepalikti jų kitai 
sesijai po vasaros atostogų .

Apdegino draugą
Kan Lyles 8 m. amžiaus ir jo 

draugas, 12 metų, žaidė netoli 
savo namų ir rado 3904 W. Wil 
cox garaže atidarytas duris. 
Įėję jie rado gazolino dėžių. 
Jaunesnysis vaikas apsilaistė 
gazolinu, o vyresnysis uždegė 
jo drabužius.

Vaikas paguldytas ligoninėn 
su 40% kūno 'apdegimais, 
vyresnysis kaž kur slapstosi 
nepareina namo.

o 
ir

Benamės bitės 
paguldė ligoninėn

1 ' 5 - 1 ■

Harris Poskin, 77 m. Kanka
kee gyventojas, išėjo anksti 
rytą pasivaikščioti ir pažiūrėti, 
koks ten triukšmas netoli jo 
namų. Pasirodė, kad darbi
ninkai tik nupiovė kelis džiūti 
pradėjusius didelius medžius. 
Priėjęs prie tų medžių, Poskin 
pajuto, kad jį puola šimtai bi
čių, gyvenusių nukirstame 
medyje.

Darbininkai bandė Poškiną 
ginti, tačiau kiekvienas gavo 
po 25 bičių geluonis. Atvykę 
gaisrininkai irgi visi šeši buvo 
subadyti. Policija turėjo sustab 
dyti visą kelių gatvių eismą, 
kol Įvairiais dūmais ir dujom 
pavyko bitęs išvaikyti.

Poškinas buvo Įgeltas apie 
300 kartų. Jis guli ligoninėje ir 
žada daugiau nevaikščioti trum 
poniis kelnėmis.

Panaikins stipendijas
Springfieldo senatas panai

kino Įstatymą, kuris leido kiek 
vienam senatoriui ar atstovų 
rūmų nariui skirti dviem stu
dentams stipendijas valstijų 
universitetuose, šio Įstatymo 
panaikinimas sutaupytų valsti
jai per metus 572,000 dol.

— Naujienų bendradarbis 
Petras Stravinskas ilgesnį laiką 
gydėsi Denverio (Colorado) li
goninėje ir namuose. Sveikata 
stipriai pasitaisė ir šiuo metu

studijuoti

mokslus

Dawn Bryant, maža, juoda gražuolė 
iš St. Petersburg©, Fla.

BEAUTICIAN — Part time — Male 
or female.

Call 847-3440 or HU 5-9614

BY OWNER
Attractive 3% year old comer home. 
Face brick home and extra large gar
age. 3 bedrooms, formal dining room 
& living room, wall to wall carpeting. 
1% bath, large paneled and tiled bas
ement. Lo 40’s. Turn Left on 79th 

& Karlov.
7935 So. KEELER Tel. 582-7117

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

TASTEE FREEZ
Plus stock. Southwest side. 
$18,500 cash.

581-1126
9 A. M. to 1 P. M. and

9 P. M. to 1GP. M.

pažintis, tai buvo atvykę daug 
žymių asmenų, jų, tarpe Lietu
vos gen. konsulas dr. P. Dauž- 
vardis su ponia, amerikiečių 
ir lietuvių laikraščių atstovai. 
Buvo keli japonų bei lenkų 
spaudos bei meno atstovai.

♦ Ketvirtos Dainų šventės 
Amfiteatro patalpose generali
nės repeticijos dieną, liepos 3, 
ir pačios šventės dieną, liepos 
4-tą, bus galima nusipirkti gra
žiausią ir prasmingiausią dova
ną — atkurtos Nepriklausomos 
Lietuvos trijų prezidentų me
dalį.

Pardavinės studentės - studen
tai akademikai. (Pr).

♦ IV-sios Dainų šventės ren
giamam bankete bus gera proga 
susitikti lietuvių iš visos Ame
rikos. Prisidėkime risi prie lie
tuviškos šventės pasisekimo ir 
dalyvaukime vakare tos šventės 
užbaigime — bankete liepos 4 d. 
7:00 vai. vak. Conrad Hilton 
viešbuty. Bilietus įsigykite iš 
anksto Marginiuose ar pas O.

Tel.’FR 6-1998. (Pr).

♦ Į TV Dainų šventę Chicagon 
liepos mėn. pirmomis dienomis 
pradės skristi — važiuoti cho
ristai iš Amerikos ir Kanados. 
Juos sutikti ir atvežti į Jaunimo 
Centrą yra reikalingas susisie
kimo priemonių patarnavimas.

Dainų šventės Komitetas pra
šo geros valios lietuvių tam tiks
lui paskirti savo turimus auto
mobilius su šoferiais. Paskyrę 
savo automobilius šiam svar
biam reikalui bus laikomi IV 
Dainų šventės rėmėjais. Auto
mobilius prašome registruoti 
Dainų šventės būstinėje, 6643 S. 
Maplewood Ave., Chicago, Ill. 
60629, telef. 436-5665 arba 
778-2858. (Pr).

Call: Frank Zapollt 
3208% W. 95th St.

GA 44654

law fire art CesMltr Compaiy

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2546 WEST 69fh STREET 
Tek REpublIc 7-1941

LAIKAS DABAR!
DU PELNINGI MŪRAI apie $17,000 

pajamų metams, Brighton Parke. Kai
na $50,000.

4 KAMB. PUIKUS MEDINIS, nau
jas šild., garažas, arti parko. Kaina 
$15,800.

6 KAMB. 15 METŲ MŪRAS, centr. 
vėsinimas, garažas. Prie 55-tos už 
Pulaski. $26.800.

2 BUTŲ MŪRINIS, 4 ir 5 kamb., 2 
autom, garažas, Marquette Parke. 
$26,500.

5 BUTU GELSVAS MŪRAS — 2x5, 
2x3 ir 1x4 kamb., virš S7,000 pajamų, 
du blokai nuo parko. $47,000.

1% AUKŠTO 20 metų mūras. Gra
žūs 2 butai, uždari pušų porciai. nau
jas stogas, gazu šildymas, 2 auto ga
ražas. platus sklypas, arti mūsų. Naš- 

llė neužprašo — $33.500.
SKONINGAI MODERNUS 7 kamba- - 

rių mūras ir 2 auto garažas. Tviska 
švara, tvarka ir graži gatvė arti ofiso. 
$23.900.

PRIE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem butam 30 pėdu sklypas už 
$10,900.

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

I 2 PO 4xMUPTNIS. skiepai ir nasfo- 
gė. centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke.

į 2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
Įsklvoas. 41-ma ir Camnbell. 

PUIKUS BUNGALOW.
{sklenas. garažas. Tuoi galima 
ti. 77-ta ori a California AveVISKĄ APIE NAMUS . 'MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai

Taisau (remodeliuoju) senus namus, 
stogus, langus, dažau, sutvarkau 

elektrą ir t. t.
Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

iren^as 
užim-

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valan kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS

Brighton Parke.
3 BTTTAI ir biznio patalpa 

quete Parke.
VALGYKLA su namu ir visais įren

gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY 
2737 WEST 43 STREET 

CL 4-2390

Mar-

Tel. CL 4-1050 ■ ff a ražas.

K. E R ! N G T S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisai tufo motorai, stabdžiai, tune-upc Ir t. t.

4824 So. CALIFORNIA AVE.
CHICAGO, ILL. TEL. VI M327

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi- 

Ąlių. gyvybės, svei- 
[ katos ir biznio.

Patogios Išsimokė- 
įimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS 
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

10 BUTU, mūras, alum, langai, sil. 
įgazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500.

6% KAMB., 18 metu mūr.. šil. gazu, 
įrengtas rūsys. 2% vonios. 2 autom. 

i___ ___ Apylinkė 68-tos ir Pulaski.
$26.900.

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis, ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvoas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37.500./

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu. aluminijaus langai, 2 automobiliu 
garažas. Marquette Parke. Tik 
$28.900

3 MIEGAMU apvnaujis mūras, ši
lima gazu. aluminijaus langai, centri
nis vėsinimas. 2 automobiliu garažas, 
71-mos ir Troy apylinkėje. $29,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archor, 
Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5980

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

A. & U INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange ištaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

NORTH RIVERSIDE — 
Anxious to sell 3 bedroom brick, 1% 
car attached garage, screened porch, 
finished basement, beautiful yard. 
Low taxes. Needs decorating. Priced 

below appraised value. 
$34,500 or best offer.

Tel. 366-1379

ST. DENIS — BOGAN

7 room Cape Cod. Large paneled 
family room. New kitchen.

$29,000. By owner.

PO 7-1274

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontai

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau genus vi- 
sų rūAiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"




