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KONFERENCIJA WASHINGTONE 

(Tęsinys)
Sveikinimų telegramomis buvo keli. Iš jų pažymėtini šie: 

JAV Kongreso sen. R. Doyle (Kansas) reiškė viltį, kad konfe
rencija primins Baltijos kraštams, jog jos nesančios pamirštos. 
JAV Informacijos Įstaigos vadovas Frank Shakespeare balandžio 
14 d. geriausius sveikinimus, perdavęs, nurodė, kad per įstaigos 
tvarkomą Amerikos Balsą palaikomas ryšys su JAV gyventojais. 
Jis pažymėjo: “Būkite tikri, kad jūsų svarstymii esmė bus, per 
Amerikos Balsą, pranešta Baltijos valstybių gyventojams”. Esą, 
nuolatinis Baltijos valstybių pripažinimas-liudija saitus su ame
rikiečiais bei jų paramą baltų kultūroms- Shakespeare baigė žo
džiais : “Tuo metu, kai persekiojamas tautinis bei kultūrinis savi
tumas Baltijos kraštuose, didvyriška Baltijos tautų laikysena 
yra aiškus, ryškus drąsos simbolis”.

MASSACHUSETTS IR PENNSYLVANIA 
ŠIANDIEN IŠRINKS KANDIDATUS 
BOSTONAS. — šiandien Massachusetts ir Pennsylvania vals

tijose vyksta pirminiai rinkimai, kuriuose balsuotojai be kitų klau
simų pasisakys apie demokratų kandidatą į prezidento vietą. 
Bostone neabejojama, kad Massachusetts gyventojai daugiausia 
balsų duos sen. George McGovernui, kuris turįs nugalėti savo 
varžovus sen. Muskie ir sen. Humphrey. Pennsylvanijoje sen. 
McGovern turįs mažiau gerbėjų, čia didžiausią nuošimtį balsų 
gali gauti sen. Humphrey.

Pranešimuose, kurių buvo per 
20, pažiūras dėstė visų trijų tau
tybių veikėjai. Dabartinę padėtį 
Baltijos valstybėse išryškino du 
estai: L. Vahter ir G. A. Busdh- 
man, latvis J. Dreifelds ir lietu
viai: dr. Povilas A. Mažeika ir 
V. Bražėnas, temą apie infor
macijos skleidimą apie Baltijos 
valstybes svarstė: estė moterų 
veikėja Juta Kurman, M. Kari, 
latviai — kun. N. Trepša ir dr. 
A. Berkis ir lietuviai G. Karo
sas ir prof. dr. J. Stukas, apie 
baltų informacijos šaltinius kal
bėjo lietuvis dr. J. Balys, latvis 
dr. A. Žiedonis ir kt.

Balandžio 16 d. svarstymuose, 
kaip pagerinti informacijos šklei 
dimą apie Baltijos valstybes, 
kalbėjo: estai — d r. H.Valdsaar 
ir E. Rink, latviai J. Rupnersiri 
dr. R. Paegle ir lietuviai kun. K. 
Pugevičius ir A. Dambriūnas. 
Paliesti klausimai: kaip baltai 
galėtų pasireikšti 200 m. JAV 
iškilmėse Filadelfijoj 1976 m., 
kaip elgtis su politiniais pabėgė
liais (dr. Paegle).
Dėmesys prez. Nixono kelionei ir 
Europos saugumo konferencijai

Informacijos II konferencijos 
vienas svarbiausių tikslų buvo 
apsvarstyti būdus paveikti bal
tų veiklai, ypač prez. Nixono ga
limos viešnagės Maskvon ir bū
simos Europos saugumo ir ben
dradarbiavimo konferencijos rei
kalais. Estas H. Leesment pra
nešė apie Jungt. Baltų Komiteto 
žygius (raštą prez. Nixonui), 
Valst. Departamento atsakymą
— kad JAV ir toliau remsian
čius Baltijos tautų apsisprendi
mo teisę, kad JAV ir toliau ne
pripažįstančios tų kraštų okupa
cijos ir kad baltų pageidavimai 
rimtai svarstomi.

Leesment teigė, kad, jei įvyk
sianti prez. Nixono kelionė Mas
kvon, tai visvien atsiranda pa
vojų baltų tautoms. Taip pat nu
rodyta į pasiruošimus laukiant 
galimos Europos saugumo Nr 
bendradarbiavimo konferenci
jos, greičiausia Helsinkyje.

Rūpestis dėl prez. Nixono ke
lionės bei galimas Saugumo Kon
ferencijos Helsinkyje atsispin
dėjo ir Konferencijos Rezoliuci
joje, pateiktoje Baltų Informaci
jos Konferencijoje. Joje nuro
džius į padėtį Baltijos valstybė
se, ypatingai į rusinimo, baltų 
tautų naikinimo grėsmę^ buvo 
pageidauta iš JAV prezidento
— kad jis įgyvendintų JAV Kon
greso Rezoliuciją nr. 416, Mas
kvos viešnagės metu atkreiptų 
dėmesį į rusinimo, genocido, re
liginės laisvės ir kt. klausimus 
Baltijos valstybėse, dar buvo pa
geidauta — siekti, jog būtų ple
čiama radijo informacija paverg
tųjų kraštų gyventojams ir, pa
galiau, baigta šiais žodžiais: 
“Taikos negalim pasiekti, nekrei
piant dėmesio į tautų kančias

IŠ VISO PASAULIO

DAR SUMAŽĖJO KANCLERIO BRANDTO Astronautai veža

OTTAWA__ Kanados gyven
tojų skaičius pakilo iki 21,815,- 
978. Palyginus su skaičiumi 
prieš 5 metus, Kanadoje gyven
tojų yra 7.8% daugiau. Tas pa
didėjimas yra mažesnis už pra
ėjusių trijų penkmečių gyvento
jų daugėjimą. Nuo 1966 metų 
tik viena Saskatchewan provin
cija turi mažiau gyventojų.

HAIFA. — žinomas Maskvos 
radijo ir televizijos orkestro di
rigentas Juri Aronovič atvyko 
kaip imigrantas į Izraelį, kur 
jis gaus Izraelio Filharmonijos 
orkestro dirigento vietą. Mask
vos orkestrui jis vadovavo nuo 
1964 m.~ - ■ ,vi v-; r.

BEIRUTAS. — Į Siriją sugrį
žo iš nelaisvės Izraelyje pabėgę 
du sirų kareiviai, išbuvę Izrae
lyje nuo 1967 metų karo. Tre
čias belaisvis buvo izraelitų pa
gautas netoli Tel Avivo. Sugrį
žusius kareivius aplankė Sirijos 
karo ministeris ir pagyrė juos už 
drąsumą.

BONA. — Amerikiečių šeima 
iš šiaurinės Karolinos dažnai va
žinėja į Vakarų Vokietiją tai
syti dantų. Bynum Show šeima 
aiškina, kad įskaitant kelionės 
ir pragyvenimo Vokietijoje iš
laidas, dantų remonto didesni 
darbai kainuoją pigiau, negu 
juos taisant Amerikoje. Tuo la
biau, kad mokesčių įstaiga Ame
rikoje leidžia kelionės išlaidas 
nurašyti nuo mokesčių, kaip me
dicinos išlaidas.

ir pasauliui tenka priminti žo
džius, Abraomo Lincolno tartus, 
būtent: “Tie, kurie paneigia 
laisvę kitiems, neverti jos pa
tiems sau”.

Konferencija pritarė įsteigti 
specialią, S. Kudirkos vardo, sti
pendiją ir pasiuntė sveikinimo 
telegramą prez. Nixonui.

Banketo metu svarbią, nuošir
džią kalbą baltams dalyviams pa
sakė JAV Kongreso Atst. Rūmų 
narys Lawrance J. Hogan (Ma
ryland). Jis plačiai nušvietė pa
dėtį pačiose JAV-se, ypač res- 
pekto stoką — ji reiškiasi tėvų, 
jaunimo tarpe ir kt. Atstovas 
kreipė dėmesį į istorijos pamo
kas ir pabrėžė: jūsų, baltų vei
kla, veikia komunistus vergijo
je ir atminkite — sovietai ypač 
jautrūs pasaulio viešajai nuo
monei. Kalbėtojas palietė ir Sol- 
ženicino veiklą ir Laisvosios Eu
ropos Radijo reikšmę, nurodė į 
reikalą JAV-bėms būti stiprioms 
kariniu atžvilgiu ir kvietė: visi 
baltai privalo kuo garsiau šauk
ti apie laisvės reikalą, jos svar
bą.

Konferenciją uždarė dr. J. Ge
nys. Kita, trečioji informacijos 
konferencija 1973 m. numatyta 
Čikagoje. (E)

Valstybės sekretorius Rogers, kalbėdamas senato komitete apie Amerikos įsipareigojimus ginti 
Piety Vietnamą, priminė ir pačiu gyventoju valią. Jei komunistai iš šiaurės taip jau būty lau
kiami pietuose, tai žmonės nebėgtu nuo jy, kaip nuo maro, bet laukty jy, kaip lišvaduotojy iš 
Saigono režimo, šioje nuotraukoje parodomi vietnamiečiai pabėgėliai iš Quang Tri provincijos.

Jie bėga dviračiais, sunkvežimiais ar pėsti.

ATSTOVŲ SKAIČIUS PARLAMENTE
BONA. — Sekmadienio rinkimai V. Vokietijos Baden-Wuert

temberg provincijoje atnešė skaudų pralaimėjimą kanclerio Brand- 
to socialdemokratų partijai ir jos partneriui vyriausybėje — lais
viesiems demokratams. Nors abi tos partijos gavo didesnį nuo- 

j šimtį balsų, negu 1969 m. federaliniuose rinkimuose — laisvieji 
demokratai gavo 9% balsų, o socialdemokratai 37.5, opozicijos 
partija — krikščionys demokratai laimėjo 53%’visų balsų. Toks 
žymus laimėjimas atsirado dėl to, kad šį kartą "rinkimuose neda
lyvavo naujųjų nacių partija, kurios rėmėjai balsavo .iri konser
vatyvios krikščionių unijos kandidžttuš;1^

Krikščionių demokratų parti
jos laimėjimas užtikrina, kad 
aukštieji Bonos parlamento rū- 
mai-bundesratas ir toliau lieka 
krikščionių demokratų daugu
mos rankose ir kanclerio Brand- 
to vyriausybei reikės žemuose 
rūmuose gauti absoliučią balsų 
daugumą, jei ji norės, kad par
lamentas ratifikuotų sutartis su 
Maskva ir Varšuva.

Dar didesnį smūgį koalicinė 
vyriausybė gavo, kai laisvųjų de
mokratų atstovas bundestage 
Wilhelm Helms paskelbė, kad jis 
pasitraukia iš laisvųjų demokra
tų partijos, kuri yra koalicijoje 
su Brandto socialdemokratais. 
Jo pasitraukimas sumažina koa
licijos atstovų skaičių parlamen
te iki 249, kas yra lygiai tas 
skaičius, kurį Brandto vyriau
sybė turi turėti, stumdama per 
parlamentą sutarčių su Rytais 
ratifikavimą. Balsavimas dėl tų 
sutarčių turi įvykti gegužės 4 d.

Baden-Wuertembergo rinki
mai sutraukė 80% visų balsavi
mo teisę turinčių balsuotojų, 
žmonių susidomėjimas buvo di
delis, nes jie žinojo, kad nuo bal
savimo rezultatų gali priklausy
ti svarbių “ostpolitik” sutarčių 
likimas.

Atstovas Helms pareiškė, kad 
jo nusprendimą pasitraukti iš 
partijos nulėmė slaptų susitari
mų tarp Bonos ir Maskvos pa
skelbimas spaudoje. Slaptus 
protokolus pasirašęs kanclerio 
Brandto patarėjas Egon Bahr ir 
sovietų užsienio reikalų ministe- 
ris Gromyko. Vyriausybė skel
bia, kad platinami slapti proto
kolai yra suklastoti.

Krikščionių demokratų parti
ja po Baden - Wuerttembergo 
provincijos balsavimo paskelbė, 
kad balsuotojai tuose rinkimuo
se atmeta kanclerio Brandto 
“ostpolitik”. Galimas daiktas, 
kad opozicija pareikš kancle
riui nepasitikėjimą.

♦ šiuo metu P. Vietname li
ko 67,500 amerikiečių kareivių.

VF? IMK’OS ŽINIOS

Amerikos lėktuvai vakar 
vėl bombardavo šiaurės Vietna
mą. Keturi amerikiečiai žuvo 
prie DacTo, nukritus jų helikop
teriui. Devyni kareiviai buvo su
žeisti Da Nange, kurį raketomis 
apšaudė komunistai.

< Viet Congo užsienio reikalų 
ministerė Thi Binh parašė laiš
kus visiems Amerikos kongre
so nariams, prašydama “sustab
dyti prezidentą Nixona”. Ji sa
ko, kad š. Vietnamo bombarda
vimas negali išgelbėti jo politi
kos bankroto.

4k P. Vietnamo karinė- vado
vybė paskelbė, kad Saigono ka
ro laivas nuskandino komunistų 
amunicijos pilną 185 tonų laivą 
ir paėmė į nelaisvę 16 jūreivių, 
kurių visi — šiaurės vietnamie
čiai.

♦ Apollo 16 erdvėlaiviui grįž
tant namo, astronautas Mattin
gly išlips iš laivo ir išims iš iš
orėje esančių aparatų fotografi
jos filmus.

RAWALPINDI. — Pakistano 
prezidentas Bhutto pareiškė už
sienio korespondentams, kad jis 
yra pasirengęs užmegzti su In
dija diplomatinius ryšius. Jis 
žadėjo nuosaikiai laikytis dery
bose su Indijos premjere Gandhi 
ir taikingai gyventi su Indija. 
Šiandien prasideda Indijos - Pa
kistano delegatų derybos dėl bū
simo “viršūnių” susitikimo. 
Bhutto pareiškė esąs pasirengęs 
važiuoti į New Delhi derėtis su 
premjere Gandhi.

FRESNO. — Keistuolis ūki
ninkas, kuris davė užstatą iš
imti negrę komunistę Angela Da
vis iš kalėjimo, padavė pareiš
kimą įstoti į komunistų parti
ją. tačiau buvo atmestas. Jis 
save laiko “humanišku komu
nistu”. Tokių partijai, matyt, 
nereikia.

vertingą krovinį
HOUSTONAS. — Apollo as

tronautai mėnulyje surinko re
kordinį 245 svarų krovinį įvai
rių mėnulio akmenų, olų skevel
drų ir smėlio nuo mėnulio pavir
šiaus. Inžinieriams teko sku- 
bomis apskaičiuoti ar tokia naš
ta bus erdvėlaiviui pakeliama. 
Pulkininkas Duke ir kapitonas 
-Young mėnulyje išbuvo 71 va
landą, kas yra naujas rekordas, 
nes Apollo 15, ilgiausiai iki šiol 
mėnulyje buvęs laivas, išbuvo 
ten 66 su puse vai.

Kai kurie mėnulio akmenys 
astronautų pasakojimais yra 
“cukraus išvaizdos”, kiti atrodo 
kalkiniai, vienas gabalas turi 
melsvą spalvą, kiti pieno spal
vos su mažomis skylėmis pavir
šiuje.

šioje kelionėje ryšiai tarp mė
nulyje esančių astronautų ir že
mės stočių buvo labai geri. Hou- 
stone Anthony England, geolo
gijos daktaras, nuolat kalbėjo
si su astronautais ir pagal jų pa
sakojimus patardavo paimti vie
ną ar kitą uolienos gabalą. Dr. 
England, pats stebėdamas tele
vizijos kameroje akmenis, re
komendavo, kurį akmenį pairu
tį, kurį palikti.

/

Sovietų jaunimas 
bėga iš ūkių

MASKVA. — Sovietų žemės 
ūkis be kitų problemų, vis dau
giau ima pajusti darbo jėgos sto
ką. Jaunimas nebenori gyven
ti kaimuose ir kolūkių kumety
nuose. Maskvos rajono laikraš
tis “Leninskoje Znamia” paskel
bė partijos planą, kaip išlaiky
ti jaunimą ūkiuose. Maskvos apy
linkėse ūkiuose dirba 1.8 mil. gy
ventojų, kurie siunčia savo ūkio 
produktus miesto gyventojams 
11 milijonų išmaitinti. Aukštes
nės civilizacijos šalyse tokio 
skaičiaus žemdirbių pakaktų 
miestui aprūpinti, tačiau Sovie- 
tijoje toks skaičius yra per ma
žas.

Paskelbtame plane numatoma 
gerinti žemės ūkio darbininkų 
gyvenimo sąlygas, steigti tea
trus, kirpyklas, krautuves, pa
rūpinti pramogų, kad tik jauni
mas nebėgtų į miestus. Komso- 
molo organizacijai pavedama agi 
tuoti jaunuolius, kad jie liktų 
žemės ūkyje, aiškinant, koks tai 
garbingas ir svarbus darbas.

Sovietai gamina 
naujas raketas 
WASHINGTON AS. — Ame

rikos žvalgybos žiniomis, Sovie
tų Sąjunga yra pasiruošusi iš
bandyti naują karinių raketų rū
šį. Tos raketos esančios treč
daliu didesnės už pačias didžiau
sias ligšiol pastatytas požemi
niuose lizduose. Jau seniai ame
rikiečiai pastebėjo naujus rake
tų lizdus, kurių pastatyta nuo 
1970 m. apie 90. Naujos rake
tos turinčios apie 12 pėdų skers
mens.

Nežinia ar sovietai naują rake
tą išbandys prieš prezidento Ni
xono kelionę į Maskvą. Jei šio 
vizito metu būtų pasirašyta ko
kia sutartis dėl strateginių gink
lų apribojimo, Maskva, galimas 
daiktas, skubėtų išbandyti nau
jas raketas ir -jomis pakeistų se
niau įrengtas SS-9 raketas.

Slaptų radijo 
ryšių sunkumai

SAIGONAS. — Vietnamo ko
vose Saigono kareiviams labai 
sunku išlaikyti radijo ryšių tarp 
dalinių slaptumą, nes radijo ban
gas gaudo ir priešo radistai, su
prantą vietnamiečių kalbą. Daž
nai dalinio vado šaukimas bom
bonešių paramos, išgirstas prie
šo, paskatina komunistus bom
barduojamą vietą evakuoti. Pa
sitaiko, kad radijo bangomis šau
kiami helikopteriai nusileidžia 
priešo užimtoje vietovėje. Ko
munistai išgirdę per radiją, kad 
saugi vieta bus pažymėta tam 
tikros spalvos dūmais, patys to
kius dūmus paleidžia ir helikop
teriai nusileidžia į priešo vidurį.

Kartais komunistai patys siun
čia radijo pranešimus Saigono 
kariuomenės štabams, ypač mū
šio lauke. Jie apgauna fronto va
dus su labai skaudžiais rezulta
tais Saigono kariuomenei. Daž
nai todėl radijo ryšių palaikymas 
paliekamas amerikiečiams pata
rėjams, nes komunistų tarpe yra 
mažiau suprantančių angliškai, 
nors ir tokių jie turi nemažai.

Hanojus laukia 
daugiau puolimų

MHANOJUS. — Iš šiaurės 
Vietnamo sostinės užsienio di
plomatai pradėjo išsiųsti savo 
šeimas. Kubos ambasada mote
ris ir vaikus išsiuntė į Kubą per 
Maskvą. Švedijos diplomatų šei
mos išvyko namo per Pekiną. 
Prancūzijos ambasadorius savo 
žmoną ir vaikus irgi išsiuntė į 
Paryžių.

Amerikos lėktuvų puolimai 
paskatino Hanojaus valdžią iš
siųsti vaikus ir pramonės pro
dukcijai nereikalingas moteris į 
kaimus, toliau nuo karinių taiki
nių, kuriuos gali bombarduoti 
Amerikos aviacija.

Prieš pat šiuos pirminius rin
kimus savo itaka ir svori i rin
kėjus metė A. D. A. (Americans 
for Democratic Action), šios or
ganizacijos suvažiavimas endor- 
savo sen. McGovern iš Pietų La
kotos. Nors prieš daugelį metų 
ši^r organizaciją padėjo įsteig
ti sen. Hubert Humphrey, A. D. 
A. jo neendorsavo nei šiais me
tais, nei 1968 m., kada organi
zacijos paramą gavo sen. Eugene 
McCarthy.

Pennsylvanijoje<už sen. Hum
phrey didelę veiklą išvystė dar
bininkų unijos. Jau 1968 me
tų rinkimuose Pennsylvanijoje 
laimėjo ne respublikonų kandi
datas Nixonas, bet darbininkų 
organizacijų remiamas Humph
rey. Tūkstančiai unijų veikėjų 
siuntinėja propagandinius lape
lius, skambina balsuotojams te
lefonais ir vaikšto iš namo į na
mą, ragindami balsuoti už sen. 
Humphrey.

Pennsylvanijoje gyvena ne
mažai lenkti kilmės žmonių. 
Daug jų žadą balsuoti už lenkų 
kilmės sen. Alurkie, kurio keli 
pusbroliai dar gyvena Dickson 
City, netoli Scrantono. Nemažai 
lenkų tačiau žada balsuoti už sen. 
Humphrey, kurį remia unijos 
arba už Alabamos gubernatorių 
Wallace, kuris apeliuoja į kon
servatyvius lenkus. Pennsylva- 
nijos 750,000 lenkų galėtų nema
žai padaryti, vieningai balsuo
dami kad ir už sen. Muskie, ta
čiau lenkai nėra vieningi.

Prancūzai sutiko 
padidinti rinką

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
referendumas dėl Europos Ben
dros Rinkos padidinimo davė lai
mėjimą vyriausybei, nes 68% 
pasisakė už padidinimą, už Bri
tanijos, Norvegijos, Airijos ir 
Danijos priėmimą. Referendu
me dalyvavo tik 60% visų turin
čių balsavimo teisę, nors 7% bal
savusių įmetė nepažymėtus la
pelius. Opozicija aiškina, kad 
tuo būdu, įskaitant nebalsavu
sius ir nepažymėjusius savo bal
so lapeliuose, susidaro bendrai 
47%.

Nežiūrint balsavimo nuošim
čių, dauguma referendume da
lyvavusių davė vyriausybei lais
vas rankas priimti į rinką nau
jus narius. Tai nemažas poli
tikos pakeitimas, prisimenant, 
kad miręs prezidentas de Gaulle 
kietai kovojo prieš Britanijos 
Įsileidimą į rinką.

BELFASTAS. — Britų para
šiutininkai suėmė 8 airius, jų 
tarpe keturis slaptos airių armi
jos karininkus.

QLT NHON. — Amerikiečių 
helikopteris iškėlė iš komunistų 
apsuptos Hoai An karinės bazės 
tris amerikiečius karinius pata
rėjus, nors komunistų kareiviai 
buvo vos už 30 jardų. Helikoote- 
ris laimingai pasikėlė, nors gavo 
9 skyles ir vienas amerikietis ka
rininkas buvo sužeistas.



: VIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ 
Kūno, proto ir jausmy darnoą pagrindai 

Vau jausiu mokslo žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS. M. U 

GERO PATARIMO PŪDYMUI ATGIMIMAS
Net iki 93% nepildančių jų gydytojo patarimų ran

dasi mūsų tarpe, o visi 1$)% trokšta sveikatos.
Sociologas Milton S. Dąvis, 
S, California University

Vadai turi liautis mus vedę 
nętiesos pągundon

Visi vyresniejįi, ypač iki vadų 
dasikapsčiusieji privalo liautis 
sk'eidę nęmokšumą, sumaišytą 
su savo jausmais pasilpimu, sų 
nuo seno vis dar praktikuojamu 
įvairių prietarų* už tiesą mums 
piršimu, štai, kad ir mūsų Ga
nytojas, dabar pradėjęs daug 
rašyti lietuviškoje spaudoje apie 
Vatikano paskutiniojo pasitari
mo nuostatus. Perduodamas da
lykas taip, tarsi tik vien susipa
žinimo su tais nuostatais reikia, 
idant juos žmonės jau ir. pildytų. 
Tai baisiai žalingas prileidimas. 
MĮat, pamirštama pagrindinė tie- 

~ sa — kad visų pirma reikia sa- 
: vais darbais, ne vien žodžiais, ne 

vien patarimais — išsiauklėti

žmogų: reikia asmens jausmus 
tąįp. sųžipogintį, kad. jis pajėgtų 
pildyti, visus Dievo ir Žmogaus 
gerus nuostatus bei patarimus. 
Čia šiame kiekvieno iš mūsų dar
be ir glūdi mūsų visokio sveika
tingumo esmė. Nieko nepadės 
žmogui net dieviškas, nekalbant 
jau apie medicinišką patarimą, 
nurodymas žmogui tol, kol jis 
savo jausmais nusiteiks tokį pa
tarimą savo kųno. dalimi pavers
ti, kol jis ryšis jį pildyti. Be ryž
to, kitaip sakant, be jausmų 
darnos — į bet kokį gerą darbą 
žmogus negali žengti nė pėdos. 
Todėl visi patarėjai visų pirma 
ryžkimės atlikti svarbiausią ir 
sunkiausią šiame gyvenime už
davinį: turime pradėti savo jaus
mus reikiamai — mediciniškai

Du jauni amerikiečiai klaunaj "Buppa'* ir ''Polka Dotty" išdykauja šiltadaržyje tarp gėlip.

skendos. Pradėkime savais jaus-. Mat, nepildančiais savo pareigas 
mais patys tvarkytis gydytojo Į gytjytpjais, dvasiškiais ir kitais 
ir šviesaus-pajėgaus 'dvasiškio 
talkinami. Nepamirškime savais 
elgesiais talkinti savo artimui. 
Tik tada besišviesdami suteiksi- 
— sau ir artimui naudos.

Išvada. Veltui visi geriau
si patarimai, jei mes sava asme
nybe nesusitvarkom: savo jaus
mais (emocijomis) nesutvįrtė- 
jam. Vien apsišvietimas be su- 
žmoniškėjimo mums tik dides
nio vargo suteiks. Todėl as
menybės tvarkymo reikalą ne
laikykime menkaverčiu. Priešin
gai, pradėkime tvarkytis su savo 
jausmais idant pajėgtume Dievo 
ir žmogaus nuostatus pildyti.

profesionalais seka visi kiti, ypač 
jaunimas. Iš čia ir gavosi tas 
visas šiandieninis žmogaus su
žvėrėjimas, savose pareigose ap
sileidimas, gero patarimo ne; 
bojimas. Apie tolimesnį gydyto
jo nurodymų neklausymą — se
kantį kartą.

Pasiskaityti. Medical (World 
News, April 22, 1972.

'NAUJIEM; KirKVlEMu

DARBO
JRAUGAS iK rtlCTi.

MSUcD

I- Nuo
1914 metų III

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū- 

\ su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
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tvarkyti, ir talkinti visomis jė-į gerais darbais pasireiškime, tik 
gomis artimui tokios gerovės 
atsiekime. Tai vienas ir pats 
svarbiausias mano, Tamstos ir 
kiekvieno kito darbas čia ant že
mės gyvenant. Kitaip gyventi 
toliau neverta nė vienos minutės. 
Jos būtų tiek sau, tiek artimui 
bevertės. Šita tiesa, iki šiol net 
daugeliui vadų-vadelių svetima, 
turi dabar įsiskverbti į. kiekvie
no asmenybę — tik tada galima 
tikėtis šiokio tokio mano, tams
tos ir kiekvieno kito sužmoniškė- 
jimo.

Tiesos kelias — sveikaton kelias

Jau 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, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios/is teigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugia, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 31,4 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti“ dokumentuoti' katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos,' ban- 

i kai ir kt.
Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 

Orderį
AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 

vardu ir paslysti:
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60603

’ vaikams ir 'jaunimui ‘
— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senus * laikus.
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo i>o laukus . .

S. Petersonienė

mažiau kaip žaidimai a. 
ir žemčiūgų mūsų mažie

Jau šiandien atsisakykime, 
kad ir patogios mums visiems 
netiesos: liaukimės mediciniš
kais, religiniais ir kitais kito
kiais prietarais gyvenę ir kitus 
jais maitinę, nors toks užsiėmi
mas mums, net nieko doro nedir
bant, kišenes storina, lauko ežias 
platina, banke sąskaitas augina. 
Vien tik kalbėjimas apie naujus 
nuostatus, dar žmogaus jausmų 
nesutvarkius — yra tuščių šiau
dų kūlimas. Kiekvienas ūkinin
kas žino, kaip bevertis toks dar
bas yra. Todėl kiekvienam iš mū
sų, Įskaitant visus mūsų vadus, 
neišskiriant ir Ganytojo, reikia 
liautis iiiekais užsiėmus, pvz., 
apie kažkokius nesamus Į kuni
gus pašaukimus kalbėjus. Į ku
nigus, juk, kaip ir prie kiekvie
no kitokio užsiėmimo, eina tik 
tam tikru nusiteikimu — su tam 
tikrais apskaičiavimais žmonės. 
Tai ir viskas. Reikia tik savu 
pavyzdžiu visiems profesiona
lams žmoniškai reikštis gyveni
me — ir pasekėjų netruks. Į ku
nigus, kaip Į kiekvieną kitą gerą 
užsiėmimą turime rengti žmogų 
jo jausmų žmoginimu savais el
gesiais, o nepavesti to savo dar
bo atlikti kam kitam: Dievui, li
kimui, pinigams... Šitą tiesą da
bar jau supranta dažnas jaunuo
lis. Todėl nemulkinkime senomis 
pasakėlėmis apie kokius ten pa
šaukimus, nes tada visai netek
sime kandidatų i kunigus iš bent 
kiek šviesesnių bei jausmais dar
nesnių jaunuolių. Tvarkingiau 
gyvenkime patys dvasiškiai ir 
visi jų globojami tikintieji: tik

tada daugiau vertų jaunuolių 
ateis kunigams talkon. Nieko 
čia kito ir nereikia daugiau.
Jausmu sveikatos kiekvienam 

iš mūsų trūksta
žmoniškumo, taigi, jausmų 

darnos mums visiems trūksta, 
čia Dievo nekaltinkim ir nesa
mų pašaukimų nemedžiokim. 
Tai senai jau atgyventas niekas. 
Juk žinom, kad gerai besiver
čiančio prekybininko sūnus eina 
tėvo pėdomis. Muziko, tėvo vai
kai muziką pamėgsta. Puodžiaus 
sūnus dažniausiai verčiasi tėvo 
amatu. Už tai vieton pasakėlėm 
užsiėmę, pradėkime savu pavyz
džiu pildyti Dešimti Dievo Įsa
kymų visi, įskaitant ir Gany
tojus — ir be jokių specialių pa
stangų, be jokių maldų, jokių 
kitų kitokių mandravojimų bei 
niekais energijos leidimo susi
lauksime pirmaeilių dvasiškių, 
kurie sugebės tikros religijos tik
rą gėrį sėkmingiausiai žmonėms 
perteikti.

Tikra religija nėra pinigo rin
kimas ir jo garbinimas, taip da
bar dažnai mūsų rekgininkų 
praktikuojamas. • Vieton niekais 
užsiėmime,'' pradėkime dabar 
jausmais besitvarkydami atlikti 
sveiko žmogaus pratybas: imki
me pildyti Dekalogo įsakymus. 
Pvz., pradėkime savo elgesiais 
gerbti kiekvieną senesnįjį;— ne
pajėgųjį žmogų, ypač lietuvi. 
Tai bus savo tėvo-motinos ger
bimas, tiek gyvo, tiek jau pas 
Dievą nuėjusiojo. Taip elgtis 
mums įsako Dekalogas. O ką 
mes darom ? Kur tau! Mes pvz., 
per Velykas keliolika tūkstančių 
žaliukų Marquette Parko para
pijoj sumetėm —..tai gerai, bet 
blogai, kad nė vieno cento vargs
tančiam seneliui nedavėm. Tai 
kur čia Dievui garbė, kada mes 
savo tėvo-motinos negerbdami, 
mamonai tarnaujame, tikintiems 
kiaurais maišais prisistatome, 
juos įvairiopai išnaudodami? 
Gerai, pvz., kad Kazimierietėms 
namus pastatėm, bet negerai, kad 
savam seneliui net žmoniško rū
sio neįrengėm, sotesnio kąsnio 
nesuteikėm, ašaros nuo jo veido

nenušluostėm, jo veidan šyps
nio negrąžinom.-.. Tai labai ne
žmoniškas mūsų darbas, ir dar 
per Velykas atliktas.

Štai tau ir pašaukimas kuni
gystėn, nesamas dalykas taip 
dabar energingai mėginamas 
įpiršti žmonėms per mūsų spau
dą. Gerai, kad tokio dalyko nė
ra gyvenime. Kitaip, būtų di
delė gėda Dievui, tokius nevy
kėlius pasišaukus į savo vynuo
gyną!

Atgimkime gėriui visi
Visi su pavasarių atgimsi- 

me gėriui — žmoniškai elgsenai. 
Vieno vienintelio dalyko man ir 
tamstai tereikia, tai pajėgumo 
džiaugtis dėl gero darbo atliki
mo. Tai vienas ir vienintelis gė
ris, kurio kiekvienas turime siek
ti-, įgyvendinti, nes tai yra visų 
religijų religija, visų žmogaus 
darbų viršūnė, viso žmogaus gy
venimo prasmė. Nepamirškime,' 
kad toks gėris neateina savaime, 
per pasakėles bei prietarus — 
ne, šimtą kartų ne!'Reikia visų 
pirma ištrauti kūkalius iš kvie
čių: reikia liautis prietaruose

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną as7 
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti' gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems, bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti t Antano Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado- ‘ 
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA ^NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagletės įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista,' 
150 psl. Kaina 32.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
\Tado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai. DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
Zll psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis 
ritas knygas galima įsigyti atsilankius į. Naujienas arba 
piniginę perlaidą. 

2 } K A. ' ‘ ~ . i ' “I’ t

progomis. Jas ir 
atsiuntus čekį ar

.< /OV4K:s<nQ C4UOOU-

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 6060b

Poezija ir pasakos yrą vaikų mėgstamu ne 
Krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų 
>ibnis bei jaunimui: 1 ’ ’ •

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., 
NUK^S, 34 psL su 8 apsakymėliais iš valkų pasaulio. Abi gausiai ihua Į 
trUotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems." Jūratės Eidiikaįtės iliustruota. , Didėįįo fbrmatd. 2\ psE7 gra
žus leidinys Si.Sfr

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vąikams Dail V Sųpan 
kęvtaaus iliustruota. f30, psL, S1.80.

4 Stase Vanagaitė - Petersoniene, LAUME DAUME 17 eilėraščių, kaip ! 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu Žemėje/ Labai gražus leidipys i 
dfdėlio fbrinato. laėtais viršeliais, gausiai dail J Kiburo iliustruota, 64 j 
psl. kaina 5 dol

I
5 Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema 118 psl., $1.00

6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi j 
Jųoįta knyga, .toje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail ! 
Sc.Stanfitarttės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol,

7 Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaiiės. kaip pasako* 
vaikams iš jų gyvenimo, svajohtų rr žygių. Iliustruota dail. Z Sodeikienės I 
Ditįęho formato, kietais viršeliais, puikūs 77 psl. leidinys S3 00

8, Jonai ,YaUif;s, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai , 
Eįliiiofi ^dSvLhiaV. legendos’ fr’fi&sakbS — kaip senovės lietuviai ir žemai 
čįįi bendravo savo dievais. 54 psL. $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti iietųvįškąi skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jeį tėvai išbalansuo- 
tųrv^kims perkamas‘dovanas — pusė knvgų. pusė žaislų — lietuviško auk- 
įėjimo rodyklė ftaija pMrihų aukštyn ’

telpa 6 pasakos ir DVY

172$ So. HąLSTĘD STw CHICAGO. ILL. 60608.
... i. J n i»ir n t i. rimu. ~ ulnuin~' ..r^unic.. t. .

Sights On Safety
by Guy Burnett

UL Public Information Office

Microwave Cooking — It’s Been Here Awhile
Strange as it may seem, mic

rowave cooking is not a new 
innovation. It has been around 
for nearly three decades but 
only recently recognized by 
the consumer as a fast and ef
ficient method of food prepar
ation. The many advantages to 
microwave cooking have aided 
in an increase in sales, and 
it is estimated that by 1976 ap
proximately 25®6 of the ovens 
sold in this country will be 
microwave.

Should you be contemplating 
a microwave oven purchase or 
presently own one, Underwrit
ers* Laboratories, a not-for- 
profit corporation testing for 
public safety, would like to re
mind you that, as with any 
major electronic appliance, 
certain rules should be follow
ed to assure proper and safe 
oven operation. Here are the 
ones that take priority.
—Read the instruction manual 

thoroughly prior to opera
ting the oven.

—Always examine the oven to 
insure it is free of damage 
possibly obtained during 
shipment*

—Never insert an object in the

the doordoor grill or 
seat

—Of utmost importance is that 
you never tamper with the, 
oven door's safety interlocks* 
for these shut the radiation 
off when the door is opened.

—If the oven is empty, do not 
operate it.

—The oven door, cavity, and 
seals should be cleaned fre
quently with water and a 
mild detergent.

—-Always have the oven ser
viced regularly by a quali
fied serviceman.

—Be sure the oven you buy 
hears the familiar UL label*
By following these few basic 

rules, microwave cooking can 
be as safe and efficient as the 
conventional kind you are so 
used to. '

Why
Americans own
WOOHOO,000

worthoi
U.S. Savings 

Bonds.
One good reason is the Payrol Savings

helping Americans save more money 
than they ever dreamed they could.

That’s because the Payroll Savings 
Plan is such an easy way to save. All 
you do is sign up where you work and 
the amount you specify is set aside from 
each paycheck and used to buy U.S. 
Savings Bonds. It’s the easy w’ay to 
build a nest egg. * * N ** ‘

You’ve got your reasons to sdve money. 
There’s one great way to do it painlessly. 
Join the millions who are buying Bonds 
the Payroll Savings Way. *J "

Now E Bonds pay 5J4 % interest when held to 
m*tnrity of 5 yews, 10 months «% the tot 
year). Bonds are replaced if lost, 
destroyed. When needed they can 
at ymir bank. Interest is not subject to state 
or local income taxes, and federal tax may 
be deferred until redemption. *-■* v

Take stock in America
Buy U.S. Savings Bonds. ■

1739 So. Halstęd Street Chicago, W. 60608
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CHICAGOS LIETUVIAI PASITINKA 
JŪRATĘ IR KASTYTĮ

Ilgai laukta, sunkiais vargo 
keliais, bet drąsiai ir ryžtin
gai į lietuviškąją sceną ateina 
sava, miela, kupina gražių me
lodijų, įžymaus lietuvio kom
pozitoriaus V. K. Banaičio ope
ra Jūratė ir Kas tv t is.

Chicagos lietuviai pamėgo 
Lietuvių Operos spektaklius ir 
jau šešiolikti metai, kiekvieną 
pavasari džiaugiasi nauja prem 
jera, vis kita opera. O šiais 
metais ypatingai džiugu, kad. 
vėl sulaukiame, po Gražinos ir 
Danos, naujos premjeros Jū
ratės ir Kastyčio.

Ši opera gimė varge, ir pats 
kompozitorius, kupinas skaus
mų, į j? įdėjo visų širdį, kad 
palikus lietuvių tautai mielą ir 
vertingą kūrinį,

šią V. K. Banaičio operą 
aukštai vertina ir maestro A. Režisierė

Kučiūnas, kuris labai sunkią 
naštą nešė ją scenai ruošda
mas.

Gyvename naujosios prem
jeros išvakarėse. Premjera 
įvyksta šių metų balandžio 
mėn. 29 d. Marijos aukšt. mo
kyklos salėje. Sekantieji spek
takliai balandžio 30, gegužės 6 
ir 7 d. d.

Savaitės vakarais iki vėlu
mos Jaunimo Centre skamba 
solistų ir chorų dainos, štai, 
švarką numetęs, vyrus ruošia 
muz. A. Gečas, neatlaidžiai su 
moterimis undinėmis grumia
si muz. A. Stephens. Glėbį dar 
bų chorų paruošime turi muz. 
A. Vasaitis. Darbas, atrodo, 
sunkus, įtemptas, žingsnis po 
žingsnio, tonas po tono, lieja
si melodijos į visumą, scenoje 

Zita Visockienė ne-

Piety Vietname nuo komunistu invazijos bėga vietnamiečiu šeima.

atlaidžiai rikiuoja kiekvieną 
solistą ir choristą. Išėjo naujas Minties numeris

reikėjo enmincti. kur dabar 
atsidūrė to straipsnio autorius.

Įdtta 1951 metų liepos 3 <1. 
Frankfurte persitvarkiusios so
cialistų internacionalo straips
nis Demokratinio socializmo 
tikslai. Tais pačiais melais jie 
buvo į lietuvių kalbą išversti ir 
atskiru lapeliu išleisti platini
mui.

J. Vilčinskas suteikia Įdomių 
žinių iš socialistų internacio
nalo ir jo narius. J. Valaitis pa
čiupinėjo Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės opiausias vie
tas. Ir pasakėčių klasikas J. 
.4. Krylovas Jungtinėse Tauto
se. ..

Įdomus B. Vikutaitytės — 
Gedvilienės straipsnis Dail. 
Adoma Galdiką prisiminus.

Suminėti J. Januškio para
šyti Atsitiktinio Kareivio užra
šai, mūsų spaudoje veik nepa
stebėti. Ed. Cinzo — Mažieji 
žmonės patraukliai skaitomi. .

Viso to spaudos leidinio tu

rinio čia neišvardysi. Tenka 
pastebėti, kad jo turinys rū
pestingai paruoštas.

Minties administracijos ad
resas :
M. Pranevičius
3719 \V. 68th Place
Chicago. III. <>0629. U. S. A.

’NAUJIENOS” KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

1972 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Walter Rask - Rasčiauskas, pirmas pradėjęs vežti žmones į Lietu

vą, tą darbą jau sėkmingai tęsia 11 metų. Jo tvarkingai suorganizuo
tos ekskursijos vyksta sklandžiai. Šią vasarą jo vadovaujamas Ameri
can Travel Service Bureau nuveš į Lietuvą 9 ekskursantų grupes.

Visos ankstyvesnės ekskursijos jau pilnos. Jei kas dar šį metą 
norėtu važiuoti, tai gali pasinaudoti šiom ekskursijom:

Rugsėjo 11-tą, 20 dienų, iš Chicagos — $960.00 + taksai, iš New > 
Yorko — $860.00 + taksai.

Spalio 2-rą, 15 dienų, iš Chicagos — $710.00 + taksai, iš New 
Yorko — 610.00 + taksai.

Gruodžio 21-mą, 14 dienų, iš Chicagos — $710.00 + taksai, iš New 
Yorko $610.00 + taksai.

Kas nori Žiemos šventes praleisti Lietuvoje su giminėmis, turi 
registruotis į gruodžio mėn. ekskursiją. Bendroji kelionės kaina pri
klausys nuo valdžios patvirtintos oro linijų sutarties.

Rašykite, užvažiuokite arba informacijų kreipkitės tokiu adresu:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. WESTERN AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60643

Tel: (312) 238-9787
Ruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką. Teikiame in- | 

formacijas kelionių reikalais į viso pasaulio kraštus. Parūpiname bi
lietus ir reikalingas vizas.

Režisierė prasitarė ir nak
timis negalinti užmigti, nes vis 
gimsta naujos idėjos, naujos 
scenos, nauji sugrupavimai. 
O juk nuo režisierės rankos 
daug priklauso.

Dail. A. Valeška, sako, su
kūrė tikrai meniškas, operos 
charakterį pabrėžiančias de
koracijas. O juk scenos keisis. 
Čia Baltijos jūros krantas, čia 
banguojanti jūra, čia jūros 
dugne pilis gintarinė ir dar 
daug gražių, širdį jaudinančių 
ir akį veriančių scenų.

Kastytis — St. Baras pamils
ta žavingąją Jūratę — Daną 
Stankaitytę ir gražiuoju teno
ru atsako savo jausmais Į Jū
ratės šauksmą: Bures nulei
dęs, tyliai iriuosi, jūra liūliuo
ja, supa mane... Kaip debe
sėlis aš danginuosi, giedra mė
lynėj, linksma sapne.

Gi Jūratė nerimaudama iš 
tolo šaukia: Kastyti, Kastyti! 
Ateik, aš laukiu tavęs. Lelijų 
vainikais mes taką nutiesim... 
Ateik’, Ateik’, Ateik...

Oro paštu iš Londono gautas tos galimos konferencijos pa- 
Minties Nr. 2. Savo turiniu jis 

gau-įvairesnis, straipsniais 
sesnis, negu pirmasis.

sau-
gumas ir Lietuva.

Vargu šiais metais Europos 
saugumo konferencija bus su
šaukta, bet turint galvoje, kad 
Mintis i|eina retai, vertėjo dėl

PER ANNUM PER ANNUM PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

Chicago Savings
„ and Loan Association

TOUR SAVINGS

INSURED
UP TO

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo §500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY
BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į:

Chicago Savings and Loan Assn a
Philomena D. Pakel, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Frl. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

Jau išėjo seniai laukta
! Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU 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:

1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608

Tolumoje, jūroje pasigirsta 
undinių dainų žavus skambėji
mas ...

Kastyčio motina — Aldona 
Stempužienė, žinoma, išgy
vens daug sunkių valandų dėl 
sūnaus Kastyčio meilės Jūratei 
ir dėl jo likimo...

Gi Rūtelė, taip karštai my
lėjusi Kastytį, tą simpatinga 
žvejų kaimo mergaitė — Mar
garita Momkienė, žvelgdama 
Į tolius vandenų, laukdama su
grįžtant Kastyčio, su ilgesiu ir 
kupina širdimi skausmo klau
sia:

Kodėl negrįžti tu namo? Ko
dėl mane palikai Kastyti? šį 
tylų rytmetį aš tau dainuosiu... 
Kaip audra sūkuriuos vien 
skamba tavo vardas... Ir mei 
lės ašara spindės... Kodėl ne
grįžti tu namo?...

Kai žvelgi i lipdomas scenas, 
kai matai kasdienybę, besi
ruošiant dideliam įvykiui, ne
jučiomis pradedi suprasti tų 
žmonių pasišventimą ir tiesiog 
užsidegimą dirbti... dirbti..., 
kad išeivijoje į kultūros aruo
dus būtu supilta daug našių, 
lietuviškų grūdų.

Ar Chicagos lietuviai domisi 
šia opera? Taip. Apie ją visur 
kalbama, diskutuojama, spė
liojama. .. Bet tikrumoje ši 
legendinė opera savo grožiu iš 
siskleis tik uždangai atsisklei
dus.

Vieną vakarą sutinku val
dybos pirmininką Vytautą Ra
džiu. Susirūpinęs, net, saky
čiau, kiek susikrimtęs... O 
kas gi taip slegia pečius? — pa
siteirauju.

— Laiko taip maža beliko, 
o dar darbų daug. Taip pla
nuojame viską, kad Jūratė ir 
Kastytis kiekvieno lietuvio šir
din įstrigtų, kaip niekada ne
pamirštamas prisiminimas — 
atkerta Operos pirmininkas V. 
Radžius, kuris drauge su val
dyba veža sunkų Jūratės ir 
Kastyčio operos pastatymo ve
žimą.

Tuo tarpu Marginių preky
boje grupelės renkasi Į įvai
rius spektaklius bilietus. Do
misi jo jaunimas ... Bilietai ei
na gerai... Reikia keturiems 
spektakliams apie 5000 žiūro
vų. .. Bet juk Chicaga su apy
linkėmis yra priglaudusi ke
liasdešimt tūkstančių lietu
vių ... Reikėtų, kad šios operos 
būtų ne keturi, bet gal net dvi
gubai spektaklių... Juk sava, 
miela opera, kurią mums pa
dovanojo amžinybėn išeida
mas mūsų tautos kompozito
rius V. K. Banaitis.

Chicagos lietuviai šią naują 
premjerą pasitiks su dideliu 
dėmesiu, nes jos ilgėdamiesi 
laukėme jau seniai. Į

sisakyti. Jei tokia konferenci
ja įvyks, tai Lietuvos ir kitų 
dviejų Baltijos valstybių klau
simai ten atsiras.

Tame pat numeryje įdėtas 
gerai dokumentuotas straips
nis. Lietuva, Latvija, Estija D. 
Britanijos Užsienių reikalų 
ministerijos dokumentuose. Iš 
tų dokumentiį ryškėja koki 
ginčai dai- antrojo pasaulinio 
karo metais virė dėl Lietuvos 
likimo. Nėra jokios abejonės, 
kad ir būsimoje Europos sau
gumo konferencijoje, jei to
kia Įvyks, tokie ginčai gal dar 
aštresnėje formoje iškils.' Juo 
labiau, kad Sovietų Sąjunga, 
norėdama išvengti pokario 
metų taikos konferencijos, vie
ton jos pakiša surogatą — Eu
ropos saugumo konferenciją, 
kurioje dalyvaus ir Kremliaus 
sputnikai — Lenkija, Čekija, 
Rumunija, Vengrija, Bulga
rija ir kiti.

Nors ir ankstybas pasisaky
mas dėl tos konferencijos ir vi
sai vietoje. To straipsnio iš
vertimas i anglų kalbą ir atski
rai jo platinimas bus naudin
gas.

An. Amalriko — Ar išsilai
kys Sovietų Sąjunga ligi 1984 
metų? Ištisai išverstas Į lietu
vių kalbą ir Įdėtas, nors to 
straipsnio turinys daug kam 
jau žinomas, bet jo pasirody
mas Mintyje naudingas. Tik

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.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai Ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl.

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams, 
darbiautojų ir tiltu statytoju su sovietais i 
besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija 
riu elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkia .pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausioms garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl.. kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu 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. i

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI 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 J VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ I 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., SI,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis ji 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 laidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

. Tragedija ivyko bendra 
sukeltu mitų miglose apie
3 dol. *
408 psl.. kaina 5 dol. Ap* 
prieš bolševikus ir jos na
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

UNIV
1800 So. Halsted St Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.
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žuvo. Prof. E. Lavisse (49 — 187) “Les tern weisse Pferde hielten”. O. de L. Mi-J. VENCLOVA

LIETUVOS VARDO KILMĖ

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

$22.00
$12.00

$20.00
$11.00

$13.00
$3.50

. $6.00
$2.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, ašskyrus sekmadienius, nuo 
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai.

Ne tik lietuviai iš žilos senovės garbino 
jojančią dievybę, bet ir kitų arijų tautų 
dievai buvo raiteliai. Prof. dr. S. Chatterji

“Die Religion der Griechen”,
1963 m., I t., 106 “Artemis (die

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc.

1739 So. Halstad Street, Chicago, III. 60608. Telephone HA 1-6100

$12.00
$7.00
$3.00

Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose 

metams____________
pusei metų___________
trims mėnesiamt ______
vienam mėnesiui ______

Kitose JAV vietose:
metams________________
pusei metų__________

Subscription Rates:
m Chicago $22.00 per year. $12,00 per 
six months. $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.

15 cents per copy, 15 c. on Saturday

Kanadoje:
metams_____
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams ______
pusei metų __
vienam mėnesiui

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu kartu su užsakymu

(10 — 102) “The Gods of the Balts as 
much as those of the Aryans rode on hor-

Bialystock, 1966, 4 nr., 29 p.) “From the 
written medieaval sources, describing the

Solženicynui užčiaupė burną
Rusų rašytojui Aleksandrui Solženicynui komunis

tinė valdžia visiškai užčiaupė burną. Pirmoji jo veikalo 
versija serijomis buvo perleista viename literatūros žur
nale, bet Sovietų Sąjungos gyventojas šiandien niekur 
legaliai negali nusipirkti jo knygos “Viena Ivano Deni- 
sovičiaus gyvenimo diena”, nes komunistų partijos cen
zoriai jo knygos neleidžia Rusijoje spausdinti. Apie kny
gą rusai patyrė tiktai iš “Laisvosios Europos” radijo 
pranešimų. Užsienyje buvo išleistos kelios jos rusiškos 
laidos, ji išversta į anglų, prancūzų ir vokiečių kalbas. 
Tūkstančių ji buvo noriai perskaityta ir tebeskaitoma. 
Rusai skaitė tiktai slaptai į Sovietų Sąjungą įgabentas, 
arba pačių rusų mašinėle perrašytas knygos kopijas.

Solženicynas už savo kūrybą gavo Nobelio premiją, 
bet sovietų valdžia uždraudė rašytojui net Nobelio pre
mijos medalį ir liudijimą įteikti. Užsienin pats Solženicy
nas bijo važiuoti, kad Kremlius nesiimtų represijų prieš 
jo žmoną ir vienerių metų sūnų Jermolajų, o Nobelio 
premijos komiteto pareigūnui atsisakė duoti vizą įva
žiuoti į Sovietų Sąjungą ir įteikti premiją pačioje Mas
kvoje. Solženicyno aprašyta ‘Tarybinio” gyvenimo tik
rovė tokia baisi, kad sovietų valdžia nebenori apie jį ir 
užsiminti

Socialistai demokratai yra įsitikinę, kad žodžio, 
spaudos ir sąžinės laisvė yra pagrindinė sąlygą, bet ku
riam žingsniui į teisingesnę santvarką ir žmonijos ger
būvį. Panašiai galvoja daugelis demokratų ir liberalų. 
Tuo tarpu komunistai, kurie Rusijoje dažnai mėgsta va
dintis ir socialistais, yra didžiausi žodžio, spaudos ir 
sąžinės laisvės priešai. Kur komunistams pavyko jėga 
užimti kitus kraštus ir pavergti ištisas tautas, ten pir
miausia jie suvaržo žodžio ir spaudos laisvę, o vėliau 
pradeda prievartauti kiekvieno žmogaus sąžinę. Pagro
bę bankus ir susisiekimo priemones, jie skuba į laikraš
čių redakcijas, kad galėtų suvaržyti spaudos laisvę. Taip 
komunistai elgėsi okupuotoje Lietuvoje, taip jie elgėsi 
pačioje Rusijoje ir kituose komunistų pavergtuose kraš
tuose. Tuo pačiu metu jie draudžia susirinkimus ir mi
tingus kitaip galvojantiems žmonėfns. Susirinkimus šauk
ti turi teisę tiktai komunistai. Jie vieni turi teisę tuose 
mitinguose dėstyti savo mintis...

Solženicynas yra gabus ir galvojantis rašytojas. Jis 
mėgsta matematiką, baigė matematikos fakultetą ir ka
ro metu dėstė sovietų artilerijos karininkams pagrindi- nenorintiems jaunuoliams.

ses. .. Prof. G. Verandsky (98 — 53) 
“The supreme god of Scythians... was of
ten represented on horseback”. Prof. dr. J. 
Negelein (65 — 64) Schoen ist die Erschei- 
nung der Freya als reitende Goettin”. Dr. 
G. Kazarow (39 — II ir 12) “Ferner ist 
schon betont werden, dass der Reiter auf 
den Muenzen der thrakischen Koenige er- 
scheint: Suethes I: Reiter in Untergewand 
und fliegender Chlamys, in der erhobenen 
Rechten eine Lanze. Kotys I. Seuthes III. 
Kotys II... Daraus kann man den Schluss 
ziechen, das die Thraker in Hinterlandc 
von Odessos schon in vorroemischer Zeil 
eine Reitergottheit verehrt haben”. J. Wies
ner (105 — 131 ir 175) “... das Motiv des 
heldischen Reiters, dessen religioese Be- 
deutung erst die Denkmaeler des thraki
schen Reitergottes offenbaren... thraki- 
sche Reiter als maechtiger Herr und vac- 
terlicher Schutzgott der Stammesgeschlech- 
ter angerufen... Die auffallenden Nach- 
richten. dass an der Entwicklung des Rei- 
tens Goettin und heldenhafte Frauen be- 
teilligt sind eroertert“. B. Schweitzer (86 
— 70) “... andere (Swantevn’t auf Rue-

Spalvingasis Colorado (12)

HIPINĖ EPIDEMIJA
P. STRAVINSKAS

Colorado krašte, kaip ir visur 
kitur, šalia to, kas gražu ir gera, 
yra daug ir visokio blogio. Be
ne didžiausią rūpestį coloradie- 
čiams kelia jų jaunuomenės idė
jinis pasimetimas, domėjimasis

tiktai laikiniais gyvenimo sma
gumais, patogumais, tiktai sa
vimi, siekimas pilnutinės indi
vidualinės laisvės, kuri leistų 
daryti tai, kas tiktai norima “kas 
patogu”.

nius matematikos dėsnius. Jo ir žmona yra matematikė. 
Bedėstydamas tikslaus mokslo ir logiško galvojimo me
todus, jis susipažino ir pamilo tais pačiais klausimais 
besidominčią moteriškę ir sukūrė šeimą. Logiškas gal
vojimas komunistams yra pats pavojingiausias dalykas, 
todėl jie, suvaržę spaudą, neleidžia niekam dėstyti min
čių, kritikuojančių jų santvarką ir taikomus metodus. 
Jie nenori, kad rusai patirtų, kaip atrodo viena prievar
tos darbo diena komunistų “sukurtame rojuje”.

Solženicynas, susitaręs su atsakomingais Nobelio 
premijos pareigūnais, buvo nutaręs sukviesti i Maskvo
je esantį uošvio butą kelis įtakingesnius rusus ir tų 
žmonių akivaizdoje priimti Nobelio premiją. Bet kai 
sovietų valdžia pabijojo Nobelio premijos komiteto se 
kretoriaus įsileisti, tai Solženicynas sukvietė kelis lais
vojo pasaulio laikraštininkus ir su jais pasikalbėjo.

“Aleksandras Solženicynas pravėrė duris, bet tik
tai keliais coliais... Duris jis laikė ant retežėlio, kol ne
atpažino atvykstančio žmogaus, — pasikalbėjimą su 
Solženicynu pradeda New York Times korespondentas 
Cedric Smith. Solženicynas ne tiktai duris taip laikė, 
bet jis ir savo jausmus laikė ant tokio paties retežėlio. 
Solženicynas atsisakė išvardyti rašytojus, kurie ne
pritaria griežtai minčių kontrolės politikai, kad jo pa
reiškimas nepakenktų tiems rašytojams. Solženicynas 
nebuvo tikras, ar to buto lubose nebuvo įrengti mikro
fonai, leidžiantieji komunistų partijos šnipams klausy
ti pasikalbėjimo.

“Apie mano šeimą yra sudarytas karantinas 
(užkrečiamų ligų izoliacijos zona). Riazanėje yra 
žmonių, kuriuos atleido iš darbo vie tik dėl to, kad 
jie prieš kelis metus užėjo į mano namus”, — pasa
kojo korespondentui Solženicynas. “Mokslų akade- 
demijos narys korespondentas Timofejevas, tarp
tautinio darbininkų judėjimo instituto direktorius, 
patyręs, kad jo žinyboje dirbo mano žmoną mate
matikė, tiek išsigando, kad atleido ją su tokia ne
garbinga skuba, sulaužydamas veikiančius įstaty
mus, nors ji neseniai buvo pagimdžiusi kūdikį. Kar 
tais pas mane užeina žmonės su medžiaga mano dar
bui. (Autorius ruošia tąsą “Rugpiūčio 14-tos”). 
Mes kalbamės valandą kitą, bet kai jis išeina iš na
mų, tai papėdžiui prasideda sekimas, tarytum jis 
būtų valstybinis nusikaltėlis. Klausinėja, su kuo jis 
pažįstamas, su kuo pažįstami jo pažįstami. (Novoje 
Ruskoje Slovo, 1972 m. bal. 4 d., 1 psl.).
Rašytojo Solženicyno pareiškimo užtektų kiekvie

nam inteligentui, bet mūsų tarpe atsirado tokių intelek
tualų, kuriems sovietinio gyvenimo tikrovė nieko nesako. 
Sovietų artilerijos karininkas, matematikas ir rašytojas 
negali su sovietų valdžia bendradarbiauti, o mūsų gud
ragalviai tikisi apgauti gerai apmokytus tos valdžios 
agentus. Blogiausia, kad siaurus savo akiračius jie ban
do primesti kitiems, sovietinio gyvenimo tikrovės pažinti :

gen) als fortis lacit laetusque, als lumen 
oder einfach als der Reitergott”. Prof. dr. 
V. Parvan (68 — 71) “... horseman deity 
of the Thraco — Iranians”. Dr. G. Muehl- 
mann (59 — 268) “Vitula (der Ital.), die 
Goettin des Sieges, Hyll. u. Piso b. Macrob”. 
O. Kern.
Berlin,
echfeste Kriegsgoettin der Griechen) hie 
und da in kriegerischer Ruestung darge-
stellt war. mit Helm und Schwert”. Dr. V, 
Apte (54 — 369) “Ašvins (vedic indians) 
probably date from the Indo — European 
period. The Ašvins who are sons of Dyaus 
(divo napata, Lithuanian dievo sūneliai) 
who ride through the sky with their steeds”.

Kadangi žirgas senovėj padėdavęs nu
galėti, tai jis senovės lietuvių buvo labai 
vertinamas ir net tikyboj žymią vertę tu
rėjo. Dr. J. Negelein (64 — 24) Plutarch, 
de Is. et Os. 19 “Das Pferd aber dient dazu. 
den fliehenden Feind zu zerstreuen und 
aufzureiben”. Dr. M. Gimbutienė (Aidai. 
19-48 m., 14 nr.) “Žirgas, tas labiausiai pa
plitęs, poetinamas ir stilizuojamas daino
se ir liaudies mene mums nuo indoeuro
piečių susikūrimo laikų, kai jis religijoj 
pradėjo vaidinti svarbų vaidmenį’’. A. 
Bendorius (7 — 76) “Lietuva nuo senovės 
laikų garsi arkliais. Jokioj kitoj (autoj ar
klys nėra tai]) apdainuotas ir mylimas”. 
L. Nast (63 — 7) “In inehr als 50 Prozcnt 
der dainos kommt das Pferd. .. S. Daukan
tas (11 238) “Jo (lietuvio) žirgas buvo
dar artimesniu draugu, jo laimės ir nelai
mės. nes jis nešė patį karį ir lygiai su juo

Tokią gyvenimo principų sam
pratą atnešė į Ameriką vad. hi
piai, kurie, lyg kokia epidemija, 
išplito visame Amerikos krašte, 
neaplenkdami neį Colorado.

Ta hipinė epidemija reiškiasi 
ir Denveryje, Colorado sostinė
je, net žymiai daugiau nei peri
ferijose, už Denverio ribų.

Į Denverį kas vasarą priva
žiuoja gausybė hipių ir iš kitų 
Amerikos vietų, daug ir iš kitų 
valstybių, net šiek tiek ir iš ki
tų kontinentų, kaip iš Vakarų 
Europos ir kitur.

Šiltomis metų dienomis jie 
slankinėja, daugiausia, miesto 
centre, Piliečių Aikštėje; stum
dosi be darbo ir be tikslo iš vie
tos į vietą, sėdinėja kuopomis 
aikštės pievelėse; ten girtuok
liauja, leisdami butelį iš rankų 
į rankas, rūko narkotines ciga
retes arba, įsileidę į šlaunį nar
kotinių injekcijų, stiklinėmis 
akimis, svirduliuodami landžio
ja prie praeivių ir, atkišę ranką, 
prašo išmaldos. Kas užvis šlykš
čiausią — tai jų “sekso” demons- 
tradicijos. Viešiausiose vietose, 
jie išdarinėja visų akyvaizdoje 
šlykščiausias savo “meilės sce
nas”, tvirkindami kitus, smuk
dydami viešąją moralę.

Kodėl jie taip daro? — Kokia 
jų gyvenimo samprata, kokie gy
venimo principai? Iš kur ši hi
pių epidemija Ameriką pasiekė? 
Kas yra jų steigėjas? Kokia jų 
organizacija? Kas yra jų dabar
tiniai “dvasios vadai”? šie ir 
kiti klausimai nedavė man ra
mybės, ir aš labai norėjau juos 
išsiaiškinti.

Bandžiau aiškintis tais klausi
mais su anais driskiais, kūtvė
lomis, su eiliniais hipiais, bet 
jie savo atsakymais mane nepa
tenkino. Kaikurie jų man nu
rodė vieną hipių “filosofą”, ku
ris, jų nuomone, “viską žinąs”...

Tas hipių “filosofas”, jų “vi
sažinantis vadas” laikėsi vienoje 
didelėje lyg ir prekybinėje pa
talpoje, netoli Denverio kated
ros, Colfax Ave., kur kasdien 
matydavau daug prisigrūdusių 
hipių lyg jie turėtų ten kokius 
savo “seimus”. Patalpoje buvo 
kelios labai plačios lovos, lyg 
pardavimui, ar ką.

Vieną dieną aš ir gavau su juo, 
pasakysiu, gan įdomų “inter
view”...

Jis pats buvo jau kiek vyres
nio amžiaus, gal apie 55 metų, 
jei ne vyresnis. Žila, bet pado
riai apkirpta barzda ir apkirp
tais plaukais, net su gražia šu
kuosena. Ir drabužiai gan šva
rūs. Tvarkingai apsirengęs. Nie
kas nepasakytų, kad tai hipis.

Pasišnekėjimas su hipiu 
“filosofu”

Į mano klausimą, ką reiškia 
žodis “hipis”, kas tą vardą su
galvojo bei jaunimui davė, “fi
losofas” atsakė, kad tai ne tik
ras “moderninio jaunimo” var-

dąs, tai tik “nick-name”, kitų 
sugalvotas ir tam jaunimui pri
mestas. “Moderninis jaunimas” 
vadinąs save “individualistais”.

Į klausimą, kokia yra tų “in
dividualistų” gyvenimo filoso
fija ir ko jie siekia, žilabarzdis 
“individualistas” atsakė, kad tai 
“hedonizmas”, atseit, gyvenimo 
patogumų ir malonumų filosofi
ja. Tie “hedonistai” siekią pil
nutinės asmens laisvės, kuri leis
tų kiekvienam daryti tai, ko tik 
jis nori, “kas jam patogu”...

Tada aš “filosofą” paklau
siau, ar tie hedonistai laiko 
jiems privalomas, ryšingas tei
sės, viešosios moralės, krikščio
niškosios etikos ir kitas socia
linės normas, kuriomis laikosi 
žmonių bendruomenė ir mūsų 
valstybės gyvenimas. Jis pasi
sakė tik dėl krikščioniškosios eti
kos, kurią jis vadino “žydiškai 
krikščioniška” etika. Esą, ji iš 
esmės nebloga, tik jos normų 
sistema esanti nepilna, modelį 
ninio žmogaus nepatenkinanti. 
Atseit, hipiai krikščioniškosios 
etikos negriauna, tik siekia ją 
“papildyti” savo “hedonistine 
etika”...

Į klausimą, kaip gali žmogus 
reikalauti sau pilnutinės indi
vidualinės laisvės, kada jo laisvė 
yra kitam nelaisvė, hipių “filo
sofas” pasakė mano klausimo 
nesuprantąs. Tada aš jam sa
vo mintį paaiškinau konkrečiu 
pavyzdžiu. Sakau, jūsų “hedo
nistai”, ana, viešiausiose mies
to vietose, aikštėse išdirbinėja 
visokias savo “sekso scenas”, ne
siskaitydami su tuo, kad žmonės 
tuo piktinasi ir negali pro juos 
šaligatviu ar aikštės taku praei
ti — ar tai nėra kitų žmonių lais
vės ir jų padorumo jausmų pa
žeidimas? Į šį klausimą mano 
pokalbininkas pareiškė: “kam> 
tos sekso ar meilės scenos patin
ka, gali jomis pasigėrėti, o kam 
nepatinka, gali nuo jų nusigrįžti 
ir ją nežiūrėti”...

Tada aš jam pasakiau, kad 
tas papiktina mūsų kitą jaunuo
menę, net mūsų mažemečius vai
kus, kurie nežino, ką tokiais at
vejais jiems daryti. Į tai jis pa
reiškė, kad geriau mes žiūrėtu
me, kas dedasi pas mus pačius. 
Esą, jūsų kinuose nepadorumų 
ir šlykščių vaizdų yra daugiau, 
nei miesto parkuose ir aikštėse, 
kur jaunimas “parodo savo mei
lę”...

Toliau aš klausiau: kas bus su 
Amerika, jei visa josios jaunuo
menė persiims hedonistine gy
venimo samprata ir filosofija, 
jei ji pames bendrąsias tautos ir 
valstybės idėjas, nesidomės tuo, 
kur tauta turi eiti, kuria kryp
timi judėti? Jaunimas, sakiau 
aš, yra gi tautos žiedas, tautos 
ateitis. Jis turės perimti ir val
stybės valdžią į savo rankas. 
Kaip tie hedonistai galės valdy
ti kraštą, jei jie domisi tiktai sa-

vo gyvenimo patogumais ir sma
gumais, jei nesidomi visos tau
tos ir valstybės bendruoju gėriu 
ir interesais?

Čia hipių “filosofas” pareiš
kė, kad jis esąs nesuinteresuo
tas būti tautos ir valstybės va
du ir valdyti kitus. Jis esąs tik 
“mažas žmogus”. Į klausimą 
visa apimtimi jisai neatsakė. Aš 
gi kalbėjau apie visą JAV jau
nimą.

Jisai, dar įrodinėjo dabartinės 
valstybės tvarkos blogybes, ne
dorybes ir pan.. Aš jam atsikir
timų nedariau, jo iškeltas da
bartinės tvarkos blogybės pripa
žinau, tik pareiškiau, kad mes, 
kurie pripažįstame visiems žmo
nėms privalomą dorinę tvarką, 
socialines normas, galime, tąja 
tvarka ir normomis pasiremda
mi, blogį smerkti, su juo kovo
ti, tuo tarpu rkai jo “individualis
tai” — “hedonistai” jokių socia
linių normų nepripažįsta, dėl ko 
jie net ir negali su blogiu kovo
ti. Kiekvienas, taigi ir didžiau
sias nedorėlis, gali gi, pagal juos, 
daryti tai, “kas jam patogu”, kas 
patinka — tai jo tokia “indivi
dualinė teisė ir laisvė”...

Į šią mano pastabą hipių “fi
losofas” nieko neatšakė. Tuo 
mūsų pasikalbėjimas buvo baig
tas.
Kas negero su mūsų jaunimu?

Mūsų jaunimas, tegul ir ne 
visas, bet vis dėlto didele dali
mi, irgi yra idėjiškai pasimetęs, 
nesidomi savo tautos ir valsty
bės problema, žiūri tiktai savo 
smagumų, patogumų. Būdamas 
idėjiškai bespalvis ir beveidis, 
jis nekenčia nei kitų turimųjų 
idėjų. Dėl to gi jis, kaip tai
syklė, nekenčia mūsų politinių 
grupių su tam tikromis politinė
mis idėjomis. Jis neranda gali
ma į tas grupes įsijungti, lygiai 
kaip neturi idėjų nei kitai ar ki
toms kurioms politinėms gru
pėms įsisteigti. Visą savo jėgą 
dažnai mūsų jaunieji nukreipia 
tik griovybai. Jiems nepatinka 
nei Altas, nei Vilkas tik gal vie
nam kitam jų patinka dar kiek 
Liet. Bendruomenė, kuri, matot, 
yra “nepartinė”, besilaikanti ne 
idėja, o tik sentimentais, kurie, 
laikui bėgant, tam mūsų hespal- 
yiškam jaunimui gali išnykti. — 
Tada baigsis irto mūsų jaunimo 
visa “lietuvybė”...

žiūrėdamas į tokį mūsų idė
jiškai bespalvį ir beveidį jauni
mą, imi ir pagalvoji, kad ir jį bus 
palietusi Amerikoje išplitusi hi- 
pinė — hedonistinė clvasios liga, 
tiesiog epidemija.

Visa mūsų viltis — tai tie lie
tuviai jaunuoliai, kurie dar nėra 
tos epidemijos paliesti, čia tu
riu mintyje ypač gražiai susior
ganizavusį mūsų jaunimą, kaip 
Skautus, Ateitininkus, Neo-Lf- 
tuanus, nors ir jų tarpe kartais 
atsiranda apgailėtinų išiinčių, 
tos hipinės epidemijos paliestu.

banniėres lithuaniennes, portent l’imagi- 
ne du cheval, qui avait ėtė jadis Uanimal 
sacrė dės Lithuaniens”. E. Davies (16 — 
238) “At the most sacred feast of spring 
and of harvest the high priest sacrificed a 
pure white horse, he himself clad in while 
... ”. J. Jaskanis (Acta Baltico — Slavica,

historical events in the territories of the 
Prussians and Lithuanians, it is known 
that horses played a considerable role in 
the burial rite of those peoples”. Prof. P. 
Galaunė (25 — 216) “Anot Instcnburgo 
bažnyčios revizijos iš 17 a., lietuvių buvo 
statomi vyrų kapuose arklio pavidalo iš
pjautos lentos, o moterų — paukščio”. Dėl 
to ir lietuvis mėgo savo gyvenimo čiukurą 
puošti žirgeliais.

Bet dieviškas arklys buvo baltas žirgas. 
S. Daukantas (14 — 153) “Tarp gyytflių 
baltas žirgas buvo Dievo gyvuliu vadina
mas ir jam teprivalus, ant kurio visų vy
riausias kunigas tegalėjo joti (Heinrich 
der Lefte, 7 p.). Dr. M. Gimbutienė (Aidai, 
1918 m.. 14 nr.). “Liaudies tikėjime di
džiausią vaidmenį vaidino baltas arklys”. 
Prof. A. Pagodin (77 — 19) “Baltą arklį 
senovės lietuviai aukodavę dievams”. Dr. 
G. Wilke (107 — 122) “Thrakern.Skythen. 
und Indo — Iraniern erfreute sich das 
wesse Ross am nieisten der Verherung”. 
R. Graves (27 — 59) “The Latins worship
ped the White Goddess as Gardea”. T. 
Pocschc (75 — 117) “Germanen den Goet-

losz (57 — 20) “En Bretagne nous trouvons 
le cheval blanc de Saint”. Dr Ję. Negelein 
(64 — 19 ir 35) “Das Goetterross, das weis- 
se Pferde... Wir als Indogermanen zu- 
sammenzufassen pflegen, hoechst wahr- 
scheinlich die Verherung des weissen Pfer- 
des bereits in ganz speciealler Form ge-
kannt haben... Das weisse Ross des apo- 
kalyptischen Reiters bedeuten den Sieg...”

Prof. R. Viper (100 — 116) tvirtina, jog 
arijai pirmieji prijaukino laukinį arklį ir 
pirmieji pradėjo juo juodinėti. Dr. J. Ne
gelein (64 — 32) nurodo, kad Lenkija yra 
tikroji laukinio arklio tėvynė. Dar kiti tvir
tina. jog baltųjų žirgų bandos ganėsi pla
čiuose laukuose prie Būgos upės. Reiškia, 
lietuviškų jotvingių žemėj. O pats senasis 
arklio pavadinimas “ašvas” yra labai se
nas ir turi etimologinį ryšį su senuoju lie
tuvių arklio pavadinimu ašvienis bei ašva. 
(Lietuvių kalbos vadovas, Bielefeld, 1950 
184 p. ). Prof. J. Vendryės (96 —262). “Le 
nom du cheval s’est renouvelė dans la plu- 
part des langues indoeuropeennes. Le 
vieux mot altestė encore a la date la plus 
ancienne du Sanskrit “ašvas’’. Tokiu bū
du yra galima prielaida, kad laukinio ar
klio tėvynė buvusi senam lietuvių tautos 
gyvenamam plote ir kad lietuviai pirmieji 
prijaukino arklį ir pirmieji pradėjo juo 
jodinėti, o paskiau žirgas Įgavo vyraujan
ti vaidmenį senoj lietuvių religijoj.

Neretai atskiros tautos kitų tautų skir-» 
tingais vardais vadinamos, ypač senovėj, 
kada kai kurios tautos buvo beveik neži-
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nomos (Strabo Georgr. L. VII. c. 2.). C. 
Arndt (2 — 248 ir 251). “Ein Volk erhielt 
von verschiedenen andern Voelkern ver- 
schieden Namen, nahm durch Umstaende 
bewogen oder gezungen... Wie wenige 
Leute in Deutschland kennen jetzt wohl 
die Namen Allemanen, Germanen und Ne- 
meten? Dies aber sind die Namen die ge
genwraertig in dem groessten Theile der 
Welt der deutschen Nation gegeben wor
den, deren von ihr selbst anerkannter ei- 
niger Name Deutsche oder Teusche__
Prof. C. Hayes (30 — 292). “In England 
they were termed Northmen, in many pla
ces they were known as Vikings, Variagi, 
Ruotsi”.

(Bus daugiau)
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. Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti “N a u i i en a s”
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 Jau pasirodė knygy rinko|e

naujausioji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KILIMU 
I VILNIŲ

336 puslapiai. ~ Kaina $3.00

Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 
gražiai išleista, lengvai parašyta knyga apie 
Lietuvą.. Knygą galima gauti užėjus į “Nau
jienas” arba užsisakius paštu. Knygų platin
tojai gauna niibTąidą.

Čekius arba Money orderius reikia siusti 
tokiu kdresu:

Naujienos, Į739 &. halsted street, 
CHICAGO 8, ILLINOIS
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.; PRospoct 8-3229 
Rezid. telefu WAlbrook 5-5076 

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 iki 9 vaL vak.' Tree, uždaryta.

Rm. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Putoki Rd. (Crawford 

Medical Buildinfl). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-3012

falofu PRospoct 8-1717

DR. S. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
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Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpubiic 7-7868

ST. PETERSBURG, FLA.
įspūdinga^ Lietuvoj Nepriklausomybės pagerbimas

žemiau dedamas Naujienų 
bendradarbio gerb. Juozo Jo
kūbaičio puikus Vasario še
šioliktos minėjimas, išsiųstas 
redakcijai dar vasario 21 die
ną, adresato nepasiekęs. Kad 
ir pavėluotai dedama kores
pondencijos kopija, kurią au
torius antrą kartą atsiuntė.

DR. G K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
' . 860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7l«t STREET 
OfiMs: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antrad..' penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir saitai tiktai ausitarua.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1S1N. EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzio Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti MI 3-0001.

DR. NINA KRAIKEI - 
KR1AUCELIUNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 4714)225
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71$t STREET

VALANDOS: Pirmai, antrai, ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

'‘contact lenses’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SENUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET

VaL: antrai nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak/ 
/ ^ Ofiso telef.: 776-2880

Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgi|a 

Ofisas 2750 West 71 st St.
* TeL: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

St. Petersburg© Lietuvių Klubo 
iškilmingas Vasario 16 minėji
mas. Minėjimas buvo vasario 

mėn. 20 dieną.
Alinėj imą atidarė Jurgis Gi- 

paras pakviesdamas nepriklau
somybės kovų savanorį-kūrėją 
P. Rulį, tautiniais rūbais apsi
rengusias I. Jurgelienę ir N.‘ Na
vickienę užžiebti amžinąją ugnį 
prisiminimui žuvusiųjų karių ir 
partizanų už Lietuvos laisvę. 
Žuvusiųjų pagerbimui visi daly
viai atsistojo tylos minutei. Vi
si sugiedojo Amerikos ir Lietu
vos. himnus. Nepriklausomybės 
paskelbimo aktą perskaitė Juo
zas Jokūbaitis, asistuojant I. Jur- 
gelienei ir N. Navickienei.

Klubo pirmininkas K. Jurgėla 
savo Įžanginėje kalboje pasakė: 
— “Mielas lietuvi, miela lietuve! 
Jau virš pusės šimto metų meti
nę visai lietuvių tautai brangią 
šventę, kurios tik mažesnę da
li (vos 22 metus) šventėme kaip 
džiaugsmo dieną; kitą didesnę 
dali minime su gedulu ir sopuliu 
širdyse. Taip ir šiandien skaus
mų perpildytomis širdimis susi-

(MINSKAS
PATI NAUJOJI ( 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI
NUSTATOMA

2512 W. 47 SI. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LiETUVjl

» -  — - ■ —

'pERkRAUSTYMAU

: MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

• * ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063
HMHMM

Apdraustas perkraustymas 
ii jvairię atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

ĮsOPHIE BARČUS
RADIJC ŠEIMOS VALANDOS

5 Visos programos iš W0PA,
j 1490 kil. A. M.
j Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma ■ 
i dienio iki penktadienio 11—12! 
į vai. ryto. — šeštadieni ir sek-l 
i madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL i 
į ryto.

Tel.: HEmlock 4-2413
7’59 So. MAPLFWCOD AVE. į

I CHICAGO. ILL. 60t>29
$ ----- --------- ----- --

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

tendra praktika, spec. MOTERŲ ligct 
Gflsas: 2652 WEST 59th STREET 

TaL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

. pagal susitarimą.

V. T urnas on i s, M. D., S. C.
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Rexld. tele>\. Glbson 8-6195 

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

p. Šileikis, o. p. 
yt ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Bap 
dažei. Speciali pagal b* kojomi 
fArdi Supports) Ir t. t

VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St* Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

Oar *ril<ilife h±s do defense 
igaJost the cirelas use of fire.

I So please follow Smokey’s ABCr 
Always bold matches dll cold. 
Be sure to drown all campfires, 

stir the ashes, and drown 
them agam- Crush all 

smokes dead oat.

Please! Only you can 
present forest fires

rinkome iš visų apylinkių jau 
54-tą kartą minėti mūsų nepri
klausomybės paskelbimo .dieną 
Iš anksto dėkoju visoms — vi
siems už taip gausų atsilanky
mą, o ypatingai už lietuviškos 
pareigos ir tėvynės meilės su
pratimą.

Latvių atstovas B. Lobs pa
sveikino lietuvius vasario 16-tos 
minėjimo proga primindamas 
bendras kovas atstatant nepri
klausomas valstybes Lietuvą ir 
Latviją, o taip pat kančias ir 
kovas su okupantais — paver
gėjais.

Vytas Ugenskis pristatė Ame
rikos atstovę leidėją, rašytoją, 
žurnalistę Marjorie Schuk, ku
rią pakvietė klubo pirmininkas 
K. Jurgėla, jo pavaduotojas V. 
Ugenskas ir Viktorija Jakobson, 
kuri su M. Schuk, geroje pažin
tyje.

kėjimus; Jakštienei už pagami
nimą gražių tautinių ženklelių 
aukotojams; K. Temple už paga
minimą gražių tautinių stalinių 
vėliavėlių, kurios buvo įteiktos 
aukotojams aukavusiems 10 dol. 
ir daugiau. (K. Temple padary
tas vėliavėles paaukavo klubui); 
Povilui Lingiui ir jo vedamam 
chorui už gražias tautines dai
nas; deklamatoriams už gražius 
eilėraščius ir visoms-visiems, 
prisidėjusiems prie šio taip 
mums garbingos dienos minėji- 
mo.

šių metų 54-sis Vasario 16-tos 
minėjimas buvo labai iškilus, 
kultūringas ir skaitlingas sve
čiais bei klubo nariais -— daly
vavo 334 asmenys, tiek buvo pa
valgydinti skaniais pietumis pa-

tavų j e. Buvo palaidota Skandi
navų kapinėse.

Pora dienų vėliau mirė visai 
netikėtai Vallace Kasputis — 
širdies smūgis, mirė sulaukęs 51 
metus. Jautėsi gerai, išėjo į 
kiemą prakasti grabę, kad van
duo nubėgtų, bekasant sugriu
vo ir mirė. Buvo II pasaulinio 
karo veteranas, gimęs ir fugęs 
Rockforde. Dar jo sena moti
nėlė gyva, sukūrė šeimyninį gy
venimą su Jankaite, užaugino 2 
gražius sūnus, buvo darbštus, 
patyręs elektrikas/pasistatė gra
žų namą. Paliko dideliame nu
liūdime žmoną, seną motinėlę, 
sūnus, seserį ir daug giminių.

Reiškiu gilią užuojautą liku
sių artimiems Palydėtas į Kal
varijos kapines. žvalgas

Cr4

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMERTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1229

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GtLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR S4J833 Ir PR 8-C834 I

M. Schuk ilgoje ir labai gerai 
paruoštoje kalboje apibudino 
mūsų veikėjus, mūsų pastangas 
kovoje su pavergėjais mūsų tau
tos naikintojais, okupantais ko
munistais. Taip pat priminė Si
mo Kudirkos tragediją; jos aiški 
anglų kalba, Įtikiną sakiniai vi
sus klausytojus sužavėjo. Baig
dama M. Schuk pasakė: — “Lie
tuva garbinga tauta, ji buvo ir 
bus nepriklausoma — laisva!”

Valerijonas Šimkus, Lietuvos 
laisvinimui ir lietuvių šalpai at
sidavęs, Laisvosios Lietuvos re
daktorius klausytojus supažindi
no su nepriklausomybės kovomis, 
savanori ų-kūrė jų ryžtingumu 
kovose, pasiaukojimais kovojant 
su daug skaitlingesniais prie
šais: — bolševikais, bermonti
ninkais ir lenkais. Lietuvis ka
rys neklausė kiek tenai priešų 
yra, bet klausė kur priešas ? Vi
si vieningai dirbdami, aukoda
mi daug tuomi prisidėsime prie 
mūsų Lietuvos išvadavimo ir 
kartu labaį padėsime mūsų se
sėms, broliams, esantiems pa
vergtoje Lietuvoje, o jie iš mū
sų daug ko. tikisi ir laukia...

Teisėjas Zuris kalbėjo apie 
iš už geležinės uždangos atvyks
tančius asmenis — menininin- 
kus su tam tikrais politiniais už
daviniais komunistų naudai ir 
kad okupuotoje Lietuvoje jokios 
laisvės ir žmonių teisių nėra. Ra
gino savomis aukomis prisidė
ti prie Lietuvos laisvinimo veik
los. Pasidžiaugė, kad šv. Petro 
mieste ir jo priemiesčiuose lie
tuviai labai gražiai sugyvena ir 
kad apie lietuvių klubą, kultūri
nę. visuomeninę veiklą Chica
go j e ir kitur lietuviams gerai ži
noma, nes “iš visur atvykę gra- 

;žion, saulėton Floridon poilsio 
mes jūsų kluban atsilankome ir 
Čia mielai esame priimami. Tad 
mielos drauges, mieli draugai, 
dirbkime vieningai tėvynės Lie
tuvos vadavime.

Tėvynės laisvinimui aukas 
rinko: — L Kačinskienė — K. 
Temple; N. Navickienė — J. Ka
činskas. Aukų surinkta 904.70 
dot V. Šimkus paaukojo $50, 
teisėjas Zuris $35, o Maria Va
liulis, gana pasiturinti našliuke 
— 5 centus.

Meninė daiis: — Jauniausio
ji šios programos dalyvė L. Jur- 
gėlaitė padeklamavo B. Keme- 
žąitės eilėraštį “Išėjau, bet su
grįšiu”; jaunas A. Giparas — 

;eilėrašti; R. Jurgelaitė vėl B. Ke- 
mežaitės “Dėl Tavęs”; M. Gi- 
parienė eilėraštį “Laisvės Var
pas” — Virbicko.

Jaunoms L. ir B. Jurgelaitėms 
už pasakytus gražius eilėraščius 
Vanda Einorienė, šių metų klu
bo karalienė, Įteikė po dovanė- 
lę- ’ ’

Povilo Lingio vedamas choras 
padainavo: — Lietuva Brangi, 
Lietuva mano šiaurės Pašvais
tė; Kas Mane Nuramins, ir Leis
kit i Tėvynę. Dainuojančių dai
nų apibūdinimą atliko choro pra
nešėja Ona Jasiukienė.

Užbaigdamas iškilmingą mi
nėjimą klubo pirmininkas K. 
Jurgėla, minėjimo rengimo ko
misijos vardu padėkojo visoms- 
visiems atsilankiusiems ir auko
jusiems Lietuvos laisvinimo rei-

A. Urbonų jiems padedant talki
ninkių, talkininkų klubo narių.

Juozas Jokūbaitis

ROCKFORD, ILL
Mirtis ir vėl sukinėjasi

Mirė Paulina Jankaitienė-Lat- 
vėnaitė, sulaukusi 64 m., duktė 
seno biznieriaus Latvėno, gimu
si ir augusi Rockforde, kai sukū
rė šeimyninį gyvenimą su Juozu 
Jankum. Rockforde užaugino 
dukrelę, buvo gera šeimininkė. 
Paliko nuliūdime savo vyrą Juo
zą, dukrelę ir anūkus. Daug au- 
t obilių palydėjo į Kalvarijos 

 

kapifies^ Visi laidotuvių dalyviai 

 

buvo pakviesti užkandžių į Lie
tuvių klubą.

Po kelių dienų mirė Dora Sla
vinskienė sulaukusi 78 metų. 
Gimė ir augo Lietuvoje, atvyko 
į Rockfordą būdama jauna, su
kūrė šeimyninį gyvenimą su I. 
Slavinsku, kuris jau seniai yra 
miręs. Išgyveno Rockforde 54 
metus. Nuliūdime paliko 3 se
seris: Mary Rumią Rockforde,

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS"

spintelę reikia 
tvarkingai už-
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TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

f 
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SavLQ naminę vaisty 
nepaprastai švariai ir 
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrint* visus užrašus, 
kad neįvykty* klaidy, nes vaisty su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiy vaistu trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

“NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIG 
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS’ 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

7 4- Metų Mirties Sukaktis

MARIJA ZAUKAS 
Gimusi Bučinskaite

Gyv. Melrose Parke, Illinois

Mirė 1968 metų balandžio mėn. 25 dieną. Gimusį Lietuvoje, Kal
naberžės dvare, Surviliškio 'parapijoj, Kėdainių apskr.

Palaidota Queen Heaven kapinėse.
Jau suėjo 4 metai, kai nelaukta mirtis išskyrė iš mūsų tarpo, 

mūsų mylimą žmoną ir motiną. Esam prislėgti gilaus liūdesio: vy
ras Mykolas, sūnus Juozapas, marti Emilija, 2 dukros — Olga Mc 
Leod ir Mary Bender, 2 anūkės — Sandra ir vyras Riardon ir Daris 
Schraeder, pusbrolis Aleksas Staras su šeima, brolienė Stella Zigmant 
su šeima, pusseserė Viktoria Žukas šu šeima.

Mūsų brangiausiai Marijai Zaukas pagerbti bus laikomos šv. 
Mišios Sacred Heart bažnyčioje, esančioje North 15 Ave., Melrose 
Park, 'Illinois, 1972 m. ^balandžio 25 dieną, 8:00 valandą ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti į pa
maldas.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausioji, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jąu nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 

- Tebūna Tau lengva ši žemelė.
Nuliūdę lieka:

Vyras, sūnus, dukterys, anūkės, brolis ir 
kiti giminės.

ZENONAS KOLBA
Mūsų brangus vyras ir tėvas mirė kovo mėn. 26 d., 1972 metais. 

Palaidotas kovo mėn. 29 d.. Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.
Nuoširdžiai gilia padėką reiškiame visiems pagerbusiems Velionį 

atsilankymu koplyčioje, dalyvavusiems pamaldose ir palydėjusiems į 
kapines.

Ačiū kan. Zakarauskui už ligonio lankymą ir už paskutinį dva
sinį patarnavimą. Ačiū už atnašautas Šv. Mišias, prasmingą pamokslą, 
už maldas ir palydėjimą į kapines. Dėkojame visiems kunigams atlai
kiusiems Šv. Mišias už Zenono sielą savo bažnyčiose.

Ačiū Lietuvos Atstovui p. J. Rajeckui, Gen. Konsului A. Simu
čiui, Konsulei J. Daužvardienei, Amerikos Laetuvių Tarybai ir visiems 
giminėms, dailininkams, draugams bei pažįstamiems, pareiškusiems 
užuojautą žodžiu, raštu ar per spaudą, už aukas Šv. Mišioms bei Ge
nocido parodos reikalams, už gėles bei moralinę ir materialinę pa
ramą.

Dėkojame dr. V. Tumasoniui už medicinišką pagalbą ligoniui, 
bei padėjusioms slaugyti L. Binkienei ir A. Malėlienei.

Išskirtina padėka priklauso inž. D. Adomaičiui už ligonio dažną 
lankymą, už jautru atsisveikinimo žodį ir pravedimą. Ačiū visiems 
pagerbusiems Velionį atsisveikinimo žodžiu: prof. A. Varnui, dail. M. 
Silcikiui, p. Blinstrubui, dail. V. Vaitiekūnui ir J. Jasaičiui.

Dėkojame muz. V; Baltrušaičiui, sol. P. Bičkienei, muzikam P. Ar- 
monui ir A. Vasaičiui. *

Ačiū p. p. S. Adomaitienei, O. Bertašienei, R. Memėnienci. S. 
Štarienei, B. Stulgienei, S. Užupienei.

Dėkojame karsto nešėjams ir Direktoriui Evans už sklandų lai
dotuvių pravedimą. f

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.
Žmona Emilija, duktė Dalia, dukterėčia Elena.
-L-- -jgT --

i

TĖVAS IR SŪNUS

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

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

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS
ATR-CONDTHONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VSTA

REpublic 7-8600 REpnbsc 7-8SS1

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSL4 LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENCTE

TeL; YArda 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AJR-CONTHTIONED IU)I^LYCIO>

NARIAI:
Chięagoą
Lietuvių
laidotuvių

C *

Direktorių
Aasociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVt 
MAS CIRNĄ 

IR. NAKU
Y* <

TMKlMę 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE-

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

BUTKUS-V AS ADIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: Y Aras 7-113o-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
23J.4 VVESjT 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

P. .L RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone; Y Ards 7-19H

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
>o.uth Holland. Illinois

S — NAUJIENOS, CHICAGO t,-ILL.TUESDAY, APRIL 25, 1872

į

t 
f

i



J PRATES IR KASTYČIO UŽBAIGIMAS
1955 m. mudu su profesorių 

V. Marijošiu vieną popietę nu
vykome aplankyti kompozito
rių K. V. Banaitį ir ta pat pro
ga pasiteirauti, kaip eina ope
ros “Jūratės ir Kastyčio” kūri
mo darbas. Kompozitorius, 
mudu pamatęs labai apsidžiau 
gė, ir keliais sakiniais pasikei
tus, pats prisiminė apie operą 
ir pasisakė, kad klavyrą para
šė, o dabar turėsiąs peržiūrėti, 
ką reiks išmesti, nes jam atro
do, kad kūrinys išėjo per il
gas. Nieko nelaukęs sėdosi prie 
pianino ir mums pradėjo de
monstruoti, aiškindamas savo 
idėjas, kurias turėjo kurda
ms.

operos veikėjams trūksta gy
vumo. Tad juos reikia sugv-j 
vinti. šiam reikalui galėsiąs 
pagelbėti režisorius. Skundė-' 
si, kad labai sunkiai ėjosi bai-J 
giamasis rašymas, nes pirštai 
nepajėgdavo suvaldyti pieštu-! 
ko. Tad po kelių minučių ra-i 
šymo turėdavęs sustoti. Dėl tol 
rankraštis vietomis pasidarė 
sunkiai įskaitomas. Bet jis 
tikėjosi rasiąs žmogų, kuris 
jam švariai nurašys.

Apie tą linksmą 
nešiau spaudoje, 
‘“Jūratė ir Kastytis’
ta. Lietuviškoji spauda pasi
džiaugdama plačiai išgarsino 
tą įvykį. Pasirodė vėliau, kad 
autoriui šis pranešimas spau
doje nepatiko, nes kai nuėjo 
viena korespondentė su juo as
meniškai šiuo reikalu pasikal
bėti ir paklausė, ar tikrai ope
ra jau baigta, i tai autorius at
sakė rankas išskėsdamas:

— A, toli dar šaukia.

žinią pra- 
kad opera

&

"j4*

Charakteringas Belfasto ir visos Šiaurinės Airijos užrašas sienoje — Stok į savo vietinę ko
mandą — IRA (Irish Republican Army). Priekyje stovi du jauni airiai.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
m URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

PETR*\S KA2ANAUSKAS, Prezidentu

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

Nusiskundė, kad pagal 
muzikos vvstimasi libreto 
trumpas, o su autorium 
galima susisiekti. Tokiu būdu 
kai ką panaudojęs iš Balio 
Sruogos kūrybos. Ir taip per 
porą valandų su rankraštyje 
peršokimais priėjo prie pabai
gos. Savaime suprantama, ap
sidžiaugėme visi, kompozito
rių pasveikinome ir linkėjome, 
kad opera greičiau būtų pasta
tyta scenoje.

Jis sakėsi, kad nepažįstąs 
operos režisavimo darbo ir 
iš viso sceninės technikos. Ruo-į 
šėsi pasikviesti koki lietuvį re-jklavyrą atspausdinus, 
žisierių, su juo aptarti operos autorė, 
eigą scenoje. Jis jaučiąs, kad pastebėjo, kad į jos libreto yra

jo 
per 
ne-

žinoma, su tuo galima sutik 
ir nesutikti. Galima sakvti,ti

kad opera baigta, kada klavy- 
ras parašytas, ir galima saky
ti. baigta tada, kada premjera 
pastatoma. Kaip ten bebūtų, 
operos baigimo metai yra 1955.

Operos “Jūratė ir Kastytis” 
libreto 

pasidžiaugusi leidiniu,

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — §3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čeki arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

įtrauktas B. Sruogos tekstas. 
Todėl ji išreiškė nepasitenki
nimą. Greit ji sukūrė trūksta
mą arijai tekstą ir panoro, kad 
B. Sruogos tekstas būtų pakeis 
tas josios tekstu. Bet kadangi 
libretas atspausdintas, to pa- 
darvti neįmanoma. Lietuviu 
Muzikologijos Archyvas, ga
vęs naująjį tekstą, čia jį paduo
da (Kastyčio arijai):
Kai vakarėly vėjai nutyla, 
Šnekas bangelės tyliai, ramiai. 
Nuostabu sapną, nuostabu sapną 
Jūroj sapnuoju —
Jūros mergelė šaukia mane!

Švelniai jos vardą lūpos kartoja, 
Leidžiuos i toli linksmas smagus!

(2 k.).
Ir pasitinka pulkas undinių,
Šoka jos, žaidžia, taško perlus!

Mėnuo sidabro taką nutiesia, 
Žvaigždė vakarė lydi, lydi mane! 
Skrenda laivelis lyg , užkerėtas ...

(2 k.).
Skamba džiaugsminga meilės daina!

(2 k.).
Kai vakarėly vėjai nutyla, 
Šnekas bangelės tyliai, ramiai, 
Nuoštaby sapną, nuostabu sapną 
Jūroj sapnuoju —
Jūros mergelė šaukia mane!

B. Buivydaitė

Kas įsakė juos nužudyti? Kas 
juos nužudė? Kur tie enkavedis
tai, tą biaurių ir neteisėtą veiks
mą atlikę? Juk jie tikriausiai 
nepabėgo Į Ameriką.

Kur tie karo nusikaltėliai, ku
rie taip pat pirmomis karo die
nomis sušaudė apie 450 Pravie
niškių darbo stovyklos kalinių 
ir net administracinio personalo 
narius su moterimis ir vaikais, 
kurie masiniai žudė varomus ka
linius prie Červenės, kurie atliko 
budelio darbą Panevėžy ir ei
lėje kitų vietovių?

Iki šiol mes niekad ir niekur 
nesame girdėję ar skaitę nei so
vietinėje lietuviškoje, nei rusiš
koje spaudoje, kad nors vienas 
tų žudikų būtų buvęs suimtas, 
teisiamas ir nuteistas.

HELP WANTED - FEMALE
Darbininkių Reikia

SOUTHWEST
LUNCHEON WAITRESSES 
For High Class Restaurant. 

10:30 A.M. to 3:00 P.M. — days. 
No Sal. or Sun. — Tray Service.

CALL 927-5580

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

CHURCH
OF THE HOLY COMFORTER 

222 KENILWORTH AVE
KENILWORTH. ILL. ’ 

RUMAGE SALE
Thursday'April 27th 7 A.M. to 5 P.M.

Free Bus service to Church from 
Linden L to building of merchandise.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

— Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų organizaci
jos Pavasarinis spaudos balius 
puikiai pavyko. Svečius malo
niai nustebino nauja tautinių 
šokių grupė “Jaunimo Viltis”.

— Carol Duda iš Gage Par
ko apylinkės St. Turibius mo
kyklos mokinė, dalyvavo tos 
mokyklos (parinktų mokinių 
grupėje, kuri laimėjo apylin
kės diskusijų varžybas. Jas 
organizavo 12-to wardo demo
kratų organizacijos jaunimo 
komitetas.

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik .... ............... S3.00
Minkštais viršeliais tik ...... .......... ............................. . ....... $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. •
Kelionės po Europa įspūdžiai. Vietoje S2.00 dabar 
tik ...... -.....................____ __________________________ $1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį.

XX U A W kJ,

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

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

Rasteniai atvyksta i 
operos spektakli

Nadas Rastenis su žmona Ju 
lija Baltrukonyte - Rasteniene 
atvyksta į “Jūratės ir Kastyčio” 
spektaklį Čikagoje sekmadieni 
gegužės 7 d.

Poetas advokatas Nadas 
Rastenis, gyv. Baltimorėje, Md., 
be kt. yra parašęs anglų kalbo
je pagarsėjusią poemą “War’s 
Curse” (Karo prakeikimas), 
kuri buvo atspausdinta 1965 
metii “Congressional Record, 
yra išvertęs į anglų kalbą Ba
ranausko “Anvkščiu šileli” ir 
Donelaičio “Metus”. Chicagos 
Lietuvių Operos užprašytas iš
vertė i anglų kalbą Banaičio 
operą “Jūratė ir Kastytis”.

Rastenis yra United Poets 
Laureate International (su cen 
tru Maniloj. Filipinuose) na
rys, Filipinų prezidento F. E. 
Marcos apdovanotas “Hono
rary Lithuanian — American 
Poet Laureate” titulu.

Priminęs apie komunistų nu
žudytus Domicėlę Eleną Taut- 
kaitę-Kapsukienę, Katrę Matu
laitytę — Poželienę ir Zigmą 
Angarietį vedamojo autorius 
klausia, kur yra tie, kurie juos 
sušaudė ir tęsia:

“Atrodo, kad bent Lietuvos ko
munistai turėtų visus laukų ak
menis apvartyti, šitų savojo pra
našo žudikų beieškodami. Bet 
dėl to — visuotinė tyla.

Tad šitokio sovietinio “teisin
gumo” akivaizdoje peršasi iš
vada, kad aplamai rusui žudyti 
lietuvi, net ir žymu komunistą, 
Sovietijoje nėra nusikaltimas...

Kai Simas Kudirka, Vytautas 
Simokaitis, Liudvikas Simuttis 
ir kiti už žymiai menkesnius nu
sižengimus sovietų Įstatymams 
nusmerkiami mirti,ar dešimtme
čius kalėti, tai rusiškieji “striel- 
nikovai”, tarptautinio masto nu
sikaltimų vykdytojai, greičiau
siai yra apdovanojami “Garbės 
raštais” už nepriekaištingą padų 
deginimą, odos lupimą, kaulų 
laužymą, liežuvio išpiovimą ir 
taiklų šaudymą”.

džio mėn. 29 d. Chicago Savings 
& Loan Association patalpose. 
Suvažiavimas prasidės 10 vai. 
ryte. Suvažiavimo dalyviai bus 
tos dienos vakare “Jūratė ir 
Kastytis” premjeroje. Suvažia
vimą globoja Balfo Chicagos 
apskrities valdyba.

— Inž. Vytautas Šliūpas, gyv. 
Calfornijos valstijoje, nesenai 
tarnybos reikalais lankėsi 14 
valstybių. Kelionėje buvo 28 
dienas. Dalyvauja lietuviško
je veikloje ir pasirinktoje Ame
rikos politinėje organizacijoje.

— Amerikos Lietuvių Taryba 
prašo grąžinti užpildytus ir 
pilnai neužpildytus peticijos 
lapus organizacijos būstinėn, 
2606 W. 63rd St., Cicago, III. 
60629.

— Marquette Parko Lituanis 
tinės parapijinės mokyklos 
mokiniai, pirmieji atsiliepė į 
LV-tosios Tautiniu Šokiu šven
tės komiteto prašymą ir Įteikė 
savo auką — §68.00.

— Tautinių rūbų parodą, ku
rią ruošia IV-tosios Tautinių 
šokių šventės komitetas, bus 
galima apžiūrėti šventės metu. 
Parodos pasisekimu rūpinasi 
p. Irena šilingienė.

— Eglės Pauliukonytės va
dovaujama Vasario 16-tosios 
Gimnazijos Vokietijoje, tau
tinių šokių grupė, jau turi re
zervacijas kelionei lėktuvu Į 
Laisvojo Pasaulio Lietuvių 
IV-tąją tautinių šokių šventę. 
Taip pat, iš Europos atvyksta 
Muencheno ir Londono tauti
nių šokių grupės.

PAVASARIO SAULĖ
ŠVIESUS 2 BUTŲ MŪRAS arti 

Standard banko. Atskiri gazo šildy
mai. Garažas. Sausas įrengtas beis- 
mantas. Aukšta pastogė. $22,400.

MODERNŪS 3 MIEGAMI, beveik 
naujas mūras prie pat Marquette 
parko. Gazu automat, oro šildymas 
— vėsinimas. Gražūs karpetai ir kiti 
priedai. Garažas. $30,000.

PUIKŪS 4 MIEGAMI. Mūras apie 
18 metų. vonios. Karpetai. Pla
tus lotas. Garažas. Vertinga pastogė 
šeimai didėjant Naujam mieste apie 
81 ir Kedzie. $31,000.

TVIRTAS 6% KAMBARIŲ MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. Įrengtas beis- 
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
S26.600.

ŠVARUS 7 KAMBARIU MŪRAS. 
Gražiai įrengtas beismantas —baras. 
Air-cond. Uždaras porčius. Garažas. 
Tuoj galima užimti. Marquette Par
ke. $23,500. *

2 BUTŲ PO 5 KAMBARIUS veik 
naujas mūras. Patogi vieta — blokas 
nuo Marquette Parko. Atskiri šildy
mai. Naujas garažas. $43,000.

5 BUTŲ 25 M. MŪRAS — visai arti 
ir pačiam Marquette Parke. Puikūs 
įrengimai. Dideli modernūs kamba
riai ir virtuvės. Labai patraukli 
kaina. Teiraukitės.

10 BUTU MŪRAS, apie $14.500 
nuomos, Marquette Parke. Kaina 
$74,700. Investuokite pelningai ir 
saugiai.

ŽEMĖS — 30 pėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400.

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

— SLA 57-ta kuopa, Wor
cester Mass., gegužės 21 d. mi
nės 70 metu veiklos sukakti Pi
liečių salėje. Tą pačią dieną 
ten Įvyks SLA 2-jo apskričio 
suvažiavimas.

— Al. Dragūnavicius, Hart
ford, Conn., 
viškai radijo 
nės Garsai” 
vai. vak. iš 
banga 95.7 kc.
buotojai balandžio 29 d. 7 vai. 
LAP klubo salėje, 227 Lawren 
ce St. ruošia metini banketą. V

vadovauja lietu- 
valandai “Tėvy- 
sekmadieniais 9 
stoties WKSS, 
Programos dar-

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

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

V. ....  .. _ . - - - <

Mūsų spaudoje
Kur dingo komunistiniai 

nusikaltėliai?
sa-

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina S1.50

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Tokia antrašte “Keleivis” 
vo vedamajame rašo:

Kaip žinome, sovietai labai uo
lūs, ieškodami ir aiškindami, kas, 
kada ir kur praeities sąmyšiuo
se nugalabino kurį komunistų 
pareigūną, kas su ginklu ranko
je kovojo prieš jų santvarką dar 
rusų revoliucijos metu ar po pa
skutiniojo karo partizaniniame 
sąjūdyje ir vėliau. Tai mūsų 
gal ir nestebintų tik, deja, ši jų 
“tarybinio teisingumo ranka” 
kažkodėl ne visais atvejais yra 
lygiai uoli ir tą teisingumą vyk
do.

štai, Rainių miškely 1941 m. 
pirmomis karo dienomis buvo 
žvėriškiausiu būdu nukankinti 
net 72 žmonės. Nė vienas jų net 
ir sovietinio teismo nebuvo pa
smerktas mirti, o tik suimti, kaip 
įtariami esą nepalankūs režimui.

— Čiurlionio Galerijos Di- 
rektoriato pirmininku vietoje 
mirusio dail. Zenono Kolbos š. 
m. balandžio mėn. 18 d. buvo, 
išrinktas inž. Domas Adomaitis. 
Adv. Frank Zogas išrinktas vice
pirmininku teisiniams reika
lams. Dail. Jonas Tričys, ėjęs 
pirmininko pareigas. liko vice 
pirmininku organizaciniams ir 
kitiems reikalams, šiuo metu 
Čiurlionio Galerijos direkto- 
riatą sudaro: Domos Adomai
tis, Jonas Bertašius, Emilija 
Kolbienė, prof. Mečys Macke
vičius, dail. Mikas Šileikis, Jo
nas Tijūnas, dail. Jonas Tričys, 
prof. Adomas Varnas, kan. 
Vaclovas Zakarauskas ir adv. 
Frank Zogas.

— Balfo direktorių suvažia
vimas Įvyks šį šeštadienį, balan

♦ Dailininko Eugenijaus Bud
rio parodos atidarymas įvyks šį 
penktadieni, balandžio 28 d. 
8 vai. vakaro Čiurlionio galeri
joje.

Dailininkas su žmona jau yra 
atvykę iš Švedijos ir dalyvaus 
parodos atidaryme. Paroda tę
sis nuo balandžio 28 d. iki ge
gužės 7 d.

Parodos lankymas savaitės 
dienomis 7—9 vai. vakaro, sa- I 
vaitgaliais 11 vai. ryto — 9 vai. 
vakaro. (Pr).

Federaiinių Ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

ŠIMAITIS REALTY 
2951 W. 63 St. (pri© Sacramento) 

Tel. 436-7878

M. A. š IM K U S
Real Estate, Notary Public 

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

kitokį blankai.

c _ MAUJIBNO*. CHICAGO 8, ILL — TUESDAY, APRIL 25, 1972

—-surm usme»——

NAUJIENAS
----------- ------------ rA?—BTUmULTB—
...imti perka r

tr profii tirtai per

NAUJAM A*

LF Dešimtmetis. Užbaiki
me milijoną! Lietuvių Fondo 
dešimtmečio visuotinis nariu 
suvažiavimas įvyksta Chicago- 
je š. m. gegužės 6 d.. Jaunimo 
Centre. Ta proga toje pat vie
toje tą pačią dieną. 7 vai. vaka
ro, ruošiamas LF sukaktuvinis 
balius. Meninėje programoje: 
rašytojas A. Baronas ir solistė 
J. Šalnienė. šokiams gros L. 
Bichnevičiaus orkestras. Įėji
mas — auka $7.5 asmeniui (su 
vakariene). Vietas rezervuoti 
iki gegužės 1 d., skambinant 
312 — 925-6897 arba atsilan
kant į LF būstinę, 2422 W. Mar
quette Rd. (Pr).

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archtr
Chicago, |||. 60632. T»L YA 7-5980

LAIKRODŽIA) |R BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tai.: REpublk 7-1941

A. A L. INSURANCE A REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-1775 V.
(Currency Exchange Įstaigoj) 
PlflOs automobilių draudimai.

APYNAUJTS 2-jų butų gražus mūr_ 
po 3 miėg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
§40 5oo

8 KAMB. MŪR.. moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500.

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, Įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. $38.500.

GRAŽUS 4 BOTŲ mūr., alum, lan
gai, karštu vandeniu šild. gazu, mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. S52.000.

VIRŠ 50 PĖDŲ pločio, gražus kara- 
oinis sklypas, 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras, 1 
automobiliu mūro garažas. Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 4714B21

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių 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

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
4*24 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

HOMF INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
*20814 W. 95th St.

GA 4-8654

r m ♦ <e Co<n©r

A. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Streat, Chicago, ||L 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačlavalua, hv.




