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PREZIDENTAS NIXONAS PAKVIETĖ
11 SVEČIUS TRIS LENKU VADUS
’<’■ VARŠUVA — Lenkijos spauda paskelbė Amerikos-Lenkijos 
pasitarimų Varšuvoje komunikatą. Amerika sutiko sudaryti 
Jungtinį komitetą kuris svarstytų galimumus išplėsti tarp abiejų 
šalių prekybą. Būsią bandoma praplėsti kontaktus mokslo srityje. 
Komunikate Lenkija išreiškia norą pirkti daugiau Amerikos 
prekių, technologijos ir gamybos leidimų. Amerika sako studijuo
sianti tolimesnius žingsnius, vedančius Į abipusę prekybą ir eko- 
nomirų bendradarbiavimą.

Komunikatą Lenkijos vardu 
pasirašė komunistų partijos va
das Gierek užėmęs tą vietą po 
lenku darbininku sukilimo ir Go- 
mulkos pašalinimo iš valdžios. 
Giereko įvestoms reformoms 
reikia modernių mašinų, kurių 
dauguma pagal Amerikos įsta
tymus yra laikomos strateginės 
svarbos ir neleidžiamos ekspor
tuoti į komunistinius kraštus.

Neabejojamą, kad ir kitos Ry
tų Europos komunistinės šalys 
.stebės Amerikos-iLenkijos de
rybas dėl prekybos. Jei Lenki
jai kongresas padarys išimtį, ir 
kitos reikalus panašių išimčių.

Komunikatas užsimena apie 
oro transporto susitarimą, ke
lionių ir turizmo plėtimą. Prezi
dento Nixono viešėjimo proga 
buvo pasirašyta konsuliarinė su
tartis, kuri leidžia Amerikai 
steigti naują konsulatą Kroku
voje ir Lenkijai — New Yorke. 
Susitarta ir dėl teisiu tokiu len
kų, kurie skelbiasi esą ir Ame
rikos ir Lenkijos, piliečiais.

Kalbant apie, būsimą ’ Ėuro- 
pos saugumo konferenciją, ko
munikatas pakartoja Amerikos 
formulę, kad konferencijai rei
kia rūpestingai pasiruošti, ta
čiau irašo ir sovietu išsiderėta 
pastabą, kad konferencija turė
tų Įvykti “be nereikalingo del
simo”.

Prezidentas Nixonas pakvietė 
į Ameriką atsilankyti partijos 
vadą Giereką, premjerą Jaro- 
szewicz ir prezidentą Jablonskį.

Plaukia aukos 
Jaunimo kongresui
Antrojo Pasaulinio Lietuvių 

Jaunimo Kongreso Finansų Ko
misija, vadovaujama dr. J. Ka
zicko, š. m. gegužės gegužės 19 
d. New Yorke informavo lietuvių 
spaudos bei radijo atstovus 
apie Kongreso finansinę ruošą. 
Be pirmininko dr. J. Kazicko, 
pranešimus padarė informacijos 
vadovė Rima čerkeliūnienė, fi
nansų organizacijos vadovas dr. 
Vyt. Vygantas, vajaus vadovas 
— Ant. Sabalis, iždo — Vyt. Ve- 
beliūnas. Diskusijų metu aiš
kintasi dėl reikalo skubiau su
rinkti reikalingas Kongresui sėk
mingai įvykdyti lėšas.

Iš pranešimų paaiškėjo: Kon
greso sąmata siekia 160,000 dol. 
Atskaičius numatytas kongreso 
metu sukelti pajamas bei Kana
doje pravedamojo vajaus davi
nius, JAV-se dar tenka surink
ti 90,000 dol. Lig šiol JAV-se su
rinkta 29,039 dol. arba 32.3 proc. 
reikiamos sumos. Dar teks su
rinkti per 60,000 dol.

JAV lietuvių telkiniai įvai
riuose miestuose ar mažesnėse 
vietose suskirstyti pagal jiems 
paskirtas vad. kvotas, t. y. kiek 
iš jų lauktina surinkti lėšų 
Kongresui. Paaiškėjo, kad du 
miestai savo kvotas išpildė net 
su kaupų — Brokton, Mass., jau 
prisiuntė 1,250 dol. (nors kvota 
buvo 1,200 dol.) Vašingtono lie
tuviai, prisiuntę 1,595 dol. (kvo
ta :>— 1,500 dol.).

IŠ VISO PASAULIO

SAIGONAS. — Karinė vado
vybė paskelbė, kad vakar šiau
rės Vietname karo lėktuvai tu
rėjo 220 antskrydžių. Perkirsti 
penki tiltai, sunaikinti trys sky
sto kuro sandėliai, 21 laivas, 21 
sandėlys, 18 vagonų.

EASTON, Mass. — žemės 
ūkio sekretorius Butz pareiškė, 
kad Amerika ir Sov. Sąjunga 
greit pasirašys prekybos sutar
tį. (Sovietų vyriausybė siekia 
pakelti mėsos ūkį, o to ji negali 
padaryti be Amerikos javų.

WASHINGTONAS. — Pirmi
niuose rinkimuose demokratu 

i tarpe iki šiol daugiausia balsų 
gavo gubernatorius George Wal
lace, už jį balsavo 3,407,453 bal
suotojai. Sen. McGovern y<ra 
trečioje vietoje, po sen. Hum
phrey. Wallace gavo visu mili
jonų daugiau balsų už sen. Mc
Govern, tačiarušis- turi daugiau 
delegatų, nes jis laimėjo dides
nėse valstijose, ši statistika im
ta iš 16 valstijų pirminių rinki
mų.

TEHERANAS. — Irano poli
cija jau suėmė du asmenis, ku
rie kaltinami sprogdinimais, kai 
Irane lankėsi prezidentas Nixo
nas. Sprogimuose žuvo du žmo
nės ir du buvo sužeisti, jų tarpe 
Amerikos generolas.

ROMA. — Popiežius pasmer
kė šaudymą Tel Avivo aerodro
me. Vis didėjantis smurtas esąs 
dyglys jo širdyje.

Sen. McGovern gali 
antradieni laimėti v
LOS ANGELES. — Demokra

tų partijos varžovai dėl nomina
cijos Kalifornijoje veda Įtemptą 
kampaniją. Pirminiai balsavi
mai čia Įvyks antradienį.

Kalifornijos viešosios oponi- 
jos tyrinėjimo Įstaigos skelbia, 
kad sen. McGovern gali gauti pu
sę visų Kalifornijos demokratų 
balsų, o sen. Humphrey gali ti
kėtis apie 26%, gubernatoriui 
Wallace paliekant apie 8%.

Vis daugiau Aberikos libera
lų pasisako už sen. McGoverną. 
JĮ parėmė buvęs valstybės pro
kuroras Ramsey Clark ir Man- 
hattano atstovė Bella Abzug.

Iš apygardų pirmauja Bosto
nas, gerai reiškiasi Ohio apy
garda ir kitos, bet atsilieka kai 
kurie rytinių pakraščių mies
tai bei apygardos. Dėl to Finan
sų Komisija tikisi pagyvėsiant 
aukų rinkimui, juo labiau, kai 
artėja laikas apmokėti ypač jau- 
nimo iš tolimesnių vietų (Aus
tralija, P. Amerika, Vokietija) 
kelionės išlaidas. Tikimasi dau
giau aukų ir iš paskirų asmenų,
rėmėjų bei mecenatų.

P. L. J. K. Finansų Komisi
jos adresas: 530 Fifth Ave., 
New York, N. Y. 10086, USA.

(E)

IRAKAS NACIONALIZAVO ŽIBALĄ
BEIRUTAS. — Irako vyriausybė nacionalizavo Irako žibalo 

bendrovę, kurios savininkai buvo Amerikos, Britanijos ir Olandijos 
žibalo bendrovės. Irako žibalas sudaro 10% viso Viduriniųjų 
Rytų žibalo. Irakas jau seniai trukusiose derybose su bendrovės 
savininkais reikalavo 20/> visos bendrovės akcijų. Jų daugiausia 
turi British Petroleum Co., tačiau po 12% turėjo amerikiečių 
Mobil ir Standard. Apie nacionalizavimą paskelbė pats Irako pre
zidentas Ahmed Hassan al Bakr. Nuo birželio 1 d. visos Iraq 
Petroleum Co. nuosavybės tampa Irako valstybės nuosavybe.

Paskelbtas nusavinimo dekre
tas numato įsteigti Irako bend
rovę žibalo operacijoms vykdy
ti. Tai bendrovei vadovaus val
džios paskirta taryba iš 8 asme
nų. Nusavintoms bendrovėms 
užsieniuose bus sumokėta kom
pensacija, iš kurios pirma bus 
išskaičiuotos skolos, mokesčiai, 
algos ir kitos sumos, kurių pa
reikalaus Irako vyriausybė.

Revoliucinė Irako vyriausy
bė jau seniai grasino užsienio 
interesams nacionalizavimu. Iki 
šiol Irakas negalėjo to padary
ti, nes neturėjo savo specialistų 
vesti žibalo bendrovės reikalus 
ir jį eksploatuoti. Valdžios rei
kalavimai užsienio bendrovei vis 
buvo didinami, jai buvo meta
mi vis nauji kaltinimai. Irakas 
pradėjo savo naujai randamus 
žibalo šaltinius eksploatuoti su 
sovietų technikų pagalba. Ne
abejojama, kad ateityje ameri
kiečių, britų ar olandų specia
listus Irake pakeis rusai.

Irakas žibalo gamyboje yra 
ketvirtas Viduriniuose Rytuose. 
Pernai Irako produkcija siekė 
1.7 milijonų statinių per dieną. 
Per paskutinį dešimtmetį žibalo 
gamyba Irake padidėjo 71%. Be 
jau minėtų britų, olandų ir ame
rikiečių akcijų, bendrovėje da
lyvavo ir Compagnie Francaise 
des Petroles — prancūzų ben
drovė.

Dar vienas erdvės agentū
ros ateities darbas bus pa
leisti į orbitą LST (Large 
Space Telescope), kurio 
piešinys matomas apačio
je. šis erdvės teleskopas, 
netrukdomas atmosferos ir 
žemės dulkiu bei debesy, 
gales stebėti tolimiausius 
dangaus kūnus. Viršuje
Goddard Space Flight
Center, Greenbelt, Md. in
žinierius apžiūri teleskopo 
modelį, kuris turi 10 pėdu 

platumo veidrodį.

Stiprina apsaugą 
aerodromuose

TEL AVIVAS. — Izraelio ir 
Japonijos pastangomis buvo iš
aiškinta gyvo likusio japono te
roristo pavardė — Kozo Okamo
to, 24 metų, buvęs agronomijos 
studentas, aktyvus Raudonosios 
Armijos — anarchistų grupės, 
kuri siekia pasaulinės revoliuci
jos, narys.

Tel Avivo aerodromo apšau
dymas įvykęs siekiant solida
rumo tarp marksistinių Pales
tinos ir Japonijos grupių. Jis 
ir du kiti, puolime žuvę, japonai 
atvyko į Beirutą, Libane, gegu
žės 11 d. čia jie praėjo partiza
nų paruošimo kursus.

Visos didžiosios oro bendro
vės sustiprino saugumo priemo
nes savo lėktuvuose ir aerodro
muose. Keleiviai dažniau kre
čiami, jų lagaminai peršviečia
mi elektroniniais, magnetiniais 
spinduliais, ieškant metalo ob
jektų.

Amerika daro diplomatinį 
spaudimą Izraeliui, prašydama 
jo nepulti Libano. Kartu Liba
nas prašomas žiūrėti, kad pana
šūs puolimai nepasikartotų, kad 
Libane esančios palestiniečių 
grupės nepuldinėtų tarptautinės 

j aviacijos lėktuvų.

VĖLIAUSIOS ZIHIOS
♦

0 švietimo departamentas 
paskelbė, kad Bostonas negaus 
federalinių lėšų švietimui, nes 
jis nesutvarkė rasinės diskrimi
nacijos mokyklose. Lėšos sulai
kytos 3 mėn. Pernai Bostonas ga
vo iš federalinės valdžios 12 mil. 
dol.

+ Prezidentas Nixonas, 2 vai. 
pasikalbėjęs su Kongreso vadais 
apie Maskvos derybas, išskrido 
į Floridą.

♦ Čikagoje gegužės mėn. bu
vo 4.9% bedarbių, visoje Ame
rikoje jų buvo 5.9%.

> Pentagonas planuoja sta
tyti 7-tą aviacijos bazę Tailandi- 
joje.

♦ Svarbus Irako ministeris 
išskubėjo j Maskvą. Irakas už
draudė eksportuoti savo žibalą.

♦ JAV lėktuvai susprogdino 
Hanojaus elektros jėgainę, 25 
mylios nuo miesto.

♦ San Francisco mieste su
imtas 35 m. vyras, grasinęs nu
šauti sen. McGovern ir sen. Hum
phrey.

♦ Prie Dallas sprogo geležin
kelio vagonas, sužeista 11 asme
nų, 75 šeimos turėjo palikti na
mus.

♦ Izraelio kariuomenė su
traukta prie Libano sienos. Iz
raelio lėktuvai skraidė virš Li
bano teritorijos.

♦ Charleston, V. Virginijoj, 
8 metų berniukas nuskendo van
dens pilnoje duobėje, 50 žmonių 
stebint ir net nebandant vaiko 
gelbėti. Duobės gylis — 5 pėdos.

♦ Rumunija dalyvaus Stok
holmo pasaulio aplinkos konfe
rencijoje, nors ją boikotuoja so
vietai ir jų satelitai.

PREZIDENTAS INFORMAVO PLAČIAU 
APIE MASKVOJE VESTAS DERYBAS

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas vakar buvo pa
kvietęs į Baltuosius Rūmus kongreso vadus, svarbesniųjų komi
tetų pirmininkus ir juos painformavo apie Maskvos derybų eigą 
ir rezultatus. Ketvirtadienį vakare jis, tik grįžęs iš ilgos kelionės, 
atskrido helikopteriu tiesiai iš Andrews aviacijos bazės, kur nu
sileido jo lėktuvas, ir pasakė kalbą jungtinei Senato ir Atstovų 
Rūmų sesijai. Jo žodis buvo 12 kartų pertrauktas plojimų. Pre
zidentas prašė kongresą patvirtinti jo pasirašytas ginklų apribo
jimo sutartis, šį savaitgalį prezidentas su žmona išvyksta pailsėti
po dviejų savaičių intensyvaus

Nauji sunkumai 
Berlyno sutartyje 
BONA. — ši šeštadienį Ame

rikos sektoriuje, Vakarų Ber
lyne turėtų būti pasirašyta ke
turių sąjungininkų sutartis dėl 
Berlyno, tačiau pasirašymas ga
li būti atidėtas, nes atsirado vėl 
sunkumų tarp Vakarų Vokieti
jos ir Sovietų Sąjungos dėl jų 
nepuolimo sutarties ratifikavi
mo dokumentų redakcijos. Vo
kietija siekia Į ratifikacijos tek
stą Įrašyti visą eilę dokumentų, 
o sovietų ambasadorius Valen
tin Falin tvirtina, kad kai ku
riem dokumentam sutartyje ne 
vieta.

Bonos vyriausybė siekia pa
brėžti, kad sutartis su sovietais 
neturi efekto keturių sąjungi- 
ninkii atsakomybei už visą Ber
lyną. Todėl Bona nori Įdėti sa
vo rašto—keturiems- sąjunginio-- 
kams kopiją ratifikavimo doku
mentų sąraše. Rusai tam prie
šinasi, nes jie laiko, kad trys 
vakarų sąjungininkai nėra at
sakingi už rytinę Berlyno dali, 
o tik už vakarines miesto zonas. 
Tas nesutarimas gali atidėti 
Berlyno susitarimo pasirašymą.

Išaiškino oro 
pirato pavardę

WASHINGTONAS. — FBI 
pagaliau nustatė kas buvo tas 
oro piratas, kuris, gavęs 303,000 
dol. iš pagrobto lėktuvo iššo
ko virš Hondūro džiunglių. Vi
soms FBI agentūroms Įsakyta 
ieškoti ir suimti 49 m. Frederick 
William Hahneman, kuris gimė 
Puerto Castilla, Hondūro res
publikoje. Jis buvo Amerikos 
pilietis, tarnavo kaip karo avia
cijos radistas-technikas Il-me 
Pasauliniame kare.

Paskutiniu metu Hahnemanas 
daug keliavo užsieniuose, jis yra 
vedęs ir savo gyvenamąją vietą 
skelbia Eastono miestą. Gegužės 
5 d. jis privertė lėktuvą, skri- 
dusĮ iš Allentown, Pa., Į Miami, 
pasukti j Pietų Ameriką. Hon
dūre jis iki šiol nebuvo sugau
tas. , ■

Rusai patenkinti 
derybų rezultatais 
MASKVA. — Sovietų spauda 

ėmė labai girti Amerikos-Sovie- 
i tų Sąjungos susitarimą apribo
ti strateginių ginklų lenktynes. 
Skaitytojų laiškai, spausdinami 
Pravdoje ir kituose laikraščiuo
se, pabrėžia, kad dabar bus ga
lima nemažas ginklavimosi lėšas 
skirti vartotojų prekių gamybai.

Tasso agentūra, pranešdama, 
jog politbiuras “visiškai prita
rė” pasirašytoms sutartims (ne
sako, kaip paprastai, kad prita
rimas buvo vienbalsis) pabrė
žia, jog Sovietai siekia ir eko- 

darbo.

Prezidentas savo kalboje pa
brėžė, kad Amerika šiuo metu 
yra stipriausia pasaulio valsty
bė ir ateityje bus stipriausia. Jo 
kelionės Į Pekiną ir Maskvą at
nešė geresnį supratimą, abipu
sę pagarbą ir santykių pagerini
mą tarp Amerikos ir didžiųjų 
komunistinių galybių. Karo 
grėsmė nebuvo visai panaikin
ta, tačiau ji buvo gerokai su
mažinta, pareiškė prezidentas.

Atsakydamas kritikams, kad 
Amerika turės mažiau raketų už 
sovietus, prezidentas nurodė, kad 
Amerika ir taip nebuvo numa
čiusi didinti savo raketų skai
čiaus. Visa eilė ginklų rūšių 
buvo “užšaldytos” ,todėl Ame
rika nieko nenustojo atsisaky
dama didinti raketų skaičių. Jei 
sutartis nebūtų pasirašyta, so
vietai būtų dar toliau Ameriką 
pralenkę.

Įdomi padėtis atsirado sena
te. Daug senatorių pasisakė 
prie gynybos raketų (ABM) sta
tybą. Greičiausiai senatas nebū
tų leidęs statyti tų raketų Wa- 
shingtono apylinkėse. Dabar 
susitarta su sovietais, kad Ame
rika gali statyti prie savo sosti
nės gynybos raketų sistemą, nes 
ji jau pastatyta aplink Maskvą. 
Įdomu, kaip Į tai pažiūrės tų ra
ketų kritikai. Jiems gali būti 
nepatogu pasisakyti prieš tokias 
raketas, kurioms pritaria pati 
Maskva.

Prezidentas atidengė, kad 
Vietnamo karas buvo proble
ma, labai plačiai aptarta su 
Kremliaus vadais. Jis tačiau at
sisakė pasakyti, kas buvo kal
bėta, pareikšdamas tik, kad abi 
pusės turi skirtingas nuomones 
ir kad klausimas sunkiai išspren
džiamas. Kitas klausimas, su
kėlęs problemų ir paliktas ne
išspręstas buvo Vidurinieji Ry
tai.

Pagaliau prezidentas pareiškė, 
kad dar šiais metais jis laukia 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
prekybos susitarimo.

Nors senate yra nemažai kri
tikų, kurie kaltina prezidentą 
dėl strateginių ginklų sutarčių, 
manoma, kad senatas lengvai 
patvirtins sutartis, kurios sutab- 
do ginklų lenktynes bent penke- 
riems metams.

nominių santykių išsprendimo. 
Sovietu valdžios atstovai nesle
pia nusivylimo, kad nepavyko 
susitarti dėl prekybos ryšių. 
Tam susitarimui kelią užkirto 
sovietų senų skolų negrąžini
mas ir nesusitarimas dėl Vietna
mo.

Pravda rašo, jog apvainikuo
jantis pasisekimas yra pasikei
timas politinėje atmosferoje. 
Svarbiausia pasitarimų dalis 
esanti ta. kad Amerika pripaži
no lygybės ir vienodo saugumo 
principą tarp abiejų šalių.

Gudijos partijos vadas Piotr 
Mašerov savo kalboje giria 
Brežnevą, kuris pravedęs taip 
sėkmingas derybas.

I



VL. BAKONAS

Mūsų diplomatini tarnyba — iš arti ir iš toli
Lietuviška patarlė: “...nėra to 

blogo, kuris neišeitų į gerą”, ti
krai gyvenimiška — net ir da-
bšr. Net ir mano atveju — pri
sipažįstu. Matykite, “Naujienų” 
š. m. kovo mėti. 24 d. Nr. 71, ša-

Nidą žibutę Balsytę-Brinkienę 
generaliniam garbės konsului 
(dr. J. J. Bielskiui) pristatė Ame

vo pastabose iš tolo rašydamas 
apie kandidatų pristatymą Laė- 
ttivdš generalinio garbės konsu
lo (Los Angeles) padėjėjo — 
vice-konsulo —■ postui, netiks
liai paihfbrmiiotas, padariau ml- 
žą klaidą sakydamas, kad vieną 
(it dviėjd) kandidatų — ponią

rikos Lietuvių Tarybos Los An
geles skyriaus valdyba. Vėliau 
patyriau, kad tai netiksli inior- 
inačija, kad Altos Los Angeles 
skyriaus vaidyba pasiūlė visai 
kitus asmenis.

Nesulaukdamas tiesioginio 
tps mano klaidos pataisymo spau 
dbjė (iš Alfos L. A. skyriaus 
V-boš pusės j, bei koki ii nors iš- 

ivis’o tuo reikalu viešų, oficialių

Frank Zogas, President

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily —

2Years Savings 
_ Certificate $ * 

(Minimum $5.000)

SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

«4i ARCHER AVENUE , 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 25+4478

1914 ftiėtų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes nore- 
tume , būti JUms naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

$20.000.

IteSUR

iSJvmts

,cafi

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 arid RockweH Stfėėt. tęt. tAfayc/
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

gn 
investment

account

mokamą dvieiv 
mėty certifi- 

čafams. Mažiau
sia . $5,000 
ar daugiau

prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesi.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

Pinigai Įdėti

VALANDOS: PirrriŽcf. ir. Ketvirta 9:00 ryto — H:30 jvalt? 
Antrąd ir s penktadieni 9:00 .ryto^ — 5:00 vakarę^ Šešta
dieniais 9:00 ryto — f2:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta’.

(gen. konsulo! ar vietinių vei
kėjų— veiksnių pranešimo, kaip 
senas spaudos bendradarbis nu
tariau dirstelti sava akimi į tą 
mūsų diplomatinės tarnybos la
birintą ir žinių gauti iš pirmųjų 
šaltinių, nežiūrint kokios jos ber 
būtų — teigiamos ar tieigiamos, 
kiek tai liečia niano pastabas. 
Buvo gal kiek ir drąsoka, prisi- 
pažįąiu, bet "Naujienų” bendra
darbio vardu, vieną popietę, te
lefonu paskambinau generali
niam garbės konsului dr. J. J. 
Bielskiui, klausdamas kiek tik
ri yra gandai apie kandidatų, jo 
padėjėjo — vičė-kbnšulo postui, 
pristatymą ir jei tai, tai — ko
kie rezultatai?

Nežiūrint, kad asmeniškai su 
dr. J. Bielskiu buvome pažįsta
mi, bet nesimatę — turbūt — 
kokį dešimtmetį, pasikalbėjimo 
(telefonu) pradžia buvo šalta, 
bet korektiška. Pasikalbėjimo 
tąsoje tonas’ ir turinys “atšilo”, 
ypač prisiminus senesnius lai
kus, kai aš apie jį esu rašęs jau 
čia, mūsų spaudoje. Galiausiai 
paklausiau, ar jis sutiktų su 
manim, kaip “Naujienų” ben
dradarbiu dubti pasikalbėjimą, 
nes kalbant telefonu J mano 
klausimus jis nedavė nei teigia
mo, nei neigiamo atsakymo, pa
siteisindamas, kad mano straips
nio nesąs skaitęs (apie tai jį kaž
kas yra tik painformavęs) ir iš 
viso laikėsi labai santūriai, kiek 
tai lietė mūsų pasikalbėjimo pa
grindinį tikslą.

Žinodamas, stebint kad ir iš to
li, dr. J. Bielskio su kievienu lie
tuviu labai taktišką poelgį, ne
nustebau, kad jis tokiam pasi
kalbėjimui davė savo sutikimą. 
Turint galvoje jo tarnybinius, 
kaip konsuld, įsipareigojimus ir 
mano, kaip duonpelnio — dar
bininko, kartu ir spaudos ben
dradarbio, ląiko sąlygas — pa
sikalbėjimas reikėjo atidėti vė
lesniam laikui, dėlko iŠ jo iš
plaukiančios mano pastabos taip 
vėlai dabar pasirodo “Naujienų” 
puslapiuose.

J Mūsų dipfom^mio pferšo- 
nqlo kadf# pa pildymas
Pasikalbėjimui sutartą dieną, 

ankstoką rylą, ps^SiRbinsm dr. 
J. Bielskiui, norėdamas pasitik
rinti, ar mūsij sUsliarimas (pa
sikalbėjimui/ iefegalioja, ar jis 
dėl kokių nenumatytų įsiparei
gojimų nebus kur išvykęs. Nu
stebau atsakymu, kad jis visus 
kitus įsipareigojimus tą dieną 
yra atidėjęs “į šalį”, kad turė
tų laiko mūsų pasikalbėjimui, 
išskiriant dalyvavimą žymaus 
banko skyriaus atidarymo iškil
mėse tos dienos vakare, kas ne
trukdo mūsų susitikimui.

Dr. J. J. Bielskio svečiu ėsū 
būvė’š jo rezidencijoje, “fashio
nable” vakarinėje Los Angelės 
miesto dalyje, turtingoje puikio-

PER ANNUM PER ANNUM'Q per annum

ON CERiTIFICATES
SF 6r more

Two' Year Maturity

UP TO 
$20,000.

^SAFETY OF > 
YOUR SAVINGS

ON CERTIFICATES 
of £i6o6

One’ Year Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet Kokių Jūsų namo pa- 
ftėririinių diioda paskolas nuo’ jsiW.OO ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
Įra reikalingi pifif^ai dėl kitokių ’fcflcalų? Ar Jei tietūrilė titidsavti ruimo ir jums nu
sibodo mokėti aukštas nubitias, . H^ylūte riuošdvus namus.

dividends Compounded daily. paid quarterly
6ET KOKIAIS FInANSINMiŠ ^EIKALaIs RREWfifcs (:

Chicago Saviiigs
and Loan Associafion

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D". Paket, President

6245 So. WESTERN AVĖ. TEL: GR 6-7575
H O U k Š : Mort. 11 k. M. 4 P. M_, tW«. # Is < Thuri. i fft. 9 »o 8, ♦ (S 14:36

mis ispanų stiliaus vilomis, ku
rių viena yra dr. J. J. Bielskio 
ir jo žmonos rezidencija, rodos
— prieš dvidešimtį metų. Ne
pamenu kaip buvo tada, bet tu
rėjau galvoje, kad bus lengva 
surasti, nes. kur nors .išorėje, 
gatve/ pusSje; mis Liėiūvbs ge
neralinio garbės konsulato (kaip 
įstaigos) iškaba. Gatvę ir na
mo numerį suradau labai nesun
kiai, bet jokios konsulato iška
bos nesimatė. Nežiūrint, kad 
lietuviškai pageidautinos repre
zentacijos požymio nebuvo, bu
vau pataikęs tikru adresu ii* po 
durų skambučio — prieangyje 
buvau matomai sutiktas paties 
generalinio garbės konsulo dr. 
J. J. Bielskio.

Susėdome jo darbo kabinete, 
kuris kaip ir jo savininkas ro
dė kiek senumo žymitį: baldai. 
Bet tai dar nereiškia, kad vis
kas, kas jame buvo — būtų “pa
senę”. Priešingai — knygos, do
kumentai, bylos, fotografijos 
buvo juo vertingesni, juo senes
ni. Nors pora tokių pavyzdžių: 
Amerikos prezidento John Cal
vin Collidge rankos parašas po 
dokumentu, kai 1924 m. dr. J. J. 
Bielskis buvo paskirtas Lietu
vos konsulu New Yorke. Kitas
— taip pat rankraščio parašas, 
tai prezidento Franklin Delano 
Roosevelt — dr. J. J. Bielskio 
paskyrimo Lietuvos garbės kon
sulu (Los Angeles) 1939 m., 
proga. Ne tik di*. J. J. Biels
kio šeimą, bet ir lietuvišką vi
suomenę — tada ir dabar — dė
mesin imant, ar tai ne istori
niai dokumentai? Pats jų savi
ninkas dr. J. J. Bielskis atrodė 
labai geroje nuotaikoje, veide 
galėjai įmatyti labai geros svei
katos žymių, gerą ūpą ir nusi
teikimą — nežiūrint, kad jau 
yra peržengęs 80-ties metų 
slenkstį. Kaip ir visada įžiū
rėjau jį švelnų kalboje, manda
gų, kultūringą (šiuo atveju dar 
pridėčiau — diplomatišką) — 
mūsų šiame, po daugelio metų 
susitikime.

Pradėjau pasikalbėjimą pasta- 
ba, kąd turime lygias .teisės: .aš 
klausti, jis — atsakyti ar ne. Į 
klausimą, kiek tai liečia mano 
pastabas apie jo padėjėjo sky
rimą — dr. j. J, Bielskis nedavė 
nei teigiamo, nei neigiamo ap
sakymo. Nei kiek tai liečia skai
čių ar vardus. Priešingai — jis 
pareiškė, kad jokio pagalbinin
ko nesąs reikalingas, visą kores
pondenciją vedąs pats asmeniš
kai, ir dėl to buvo nustebęs, kai 
aplinkiniais keliais sužinojo, kad 
Amerikos Lietuvių Tarybos Los 
Angeles skyrišus valdyta, tada, 
1971 m., siūlė jam pasiskirti pa
dėjėją.

Galiu suprasti dr. J. J. Biels
kio nepasitenkinimą: Altos sky
riaus siūlomų asmenų sąrašą 
jis gavo pirma iš Washingtono 
(kur buvo pasiųstas sąrašo nuo
rašas) ir tik vėliau — jau ori
ginalų sąrašą (laiko skirtumas
— 4 dienos. V. B.), Altos Los 
Angeles skyriaus valdybos ofi
cialų raštą, kuriuo vice-konsu
lo pareigoms siūloma pasirinkti 
bet kurį iš šių keturiųinž. V. 
Čekanauskas, inž. A. Mažeika, 
A. Rauhnaitis ir inž. V. Vidugi
ris. Konsulas dr. J. Bielskis to-
kia “procedūra” buvęs tiek įžeis
tas, kad nematė reikalo į tą (Al
tos) raštą net atsakyti.

Mano paklaustas, kaip į tą 
raštą — siūlymą — pažiūrėjo 
mūsų Pasiuntinybė Wasfiirigto- 
riė, konsulas parodė Pasiuntiny
bės rašto antraštę su pastaba 
“korifjdenėialiai” ir dėl f o jis 
tuo reikalu nieko negalįs pasa
kyti. Ėsą dabar tokiė reikalai 
skelbti yra' peranks'fi, ypač kol 
prebidehtas R. Nij(on lankčfei 
Maskvoje, jeigu to susirašinė
jimo turinys bus kada paskelb
tas, tai tūr būt, jo atšiminimuo-

■-r, —-tfirrrt usoq-.-x.
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!sė (sic!), nės visokios “konfi
dencialios” korespondencijos 
(kiek suprantu — kitokios tur
būt mūsų dabartinėje diploma
tinėje tarnyboje ir nėra) jis da
rąs nuorašus ir dedąs į savo as
meniškas bylas, nes jei kur ding
iu farnybinŽs bylos — jam dar 
liktų jo asmeniškos.

Gavęs labai diplomatišką (ko
kio beveik ir tikėjausi/ paaiš
kinimą dėl mano pagrindinio 
tikslo — sužinoti ar ir kas yra 
pristatytas vicekonsulo postui, 
pasikalbėjimą pervedžiau į ki
tą pusę, būtent kiek tai liečia 
nelabai senai amerikiečių spau
doje paskelbtus sąfųprotavimus, 
kad Baltijos valstybių diploma
tinės ir konsūiarinės tarnybos 
personalo kadrai gali būti papil
dyti tik tais asmenimis, kurie 
buvo čia atsiųsti nepriklauso
mos Lietuvos vyriausybės sky
rimu ir kaip tokie įrašyti State 
Department’o sąrašuose. Gen. 
konsulas dr. J. Bielskis pataisė, 
kad tai ne visai tiesa, nes iki 
prieš trumpą laiką papildymas 
galėjo būti daromas pasirenkant 
asmenis, buvusius Lietuvos Už
sienių Reikalų Ministerijos tar
nyboje iš viso, nebūtinai, kad 
jie būtų buvę užsienio (pasiun
tinybės ar konsulato) tarnybo
je. Tai — jau nauja ir gera ži
nia.

Tuo klausimu toliau besikal
bant, iš dr. Bielskio aiškinimų 
patyriau, kad jau dabar, ir tai 
nelabai nuo seno, mūsų diplo
matinės ar konsūiarinės tarny
bos personalo kadrų papildymui 
(ar net padidinimui) jau yra 
leista (supratau — iš State De
partment’o pusės) pristatyti bet 
ką — pagal Pasiuntinio ar Kon
sulo pasirinkimą ir reikalą, to 
visai nerišant su tarnyba ne
priklausomos Lietuvos Užsienių 
Reikalų Ministerijoje (Lietuvo
je ar svetur), Ir net skaičiumi 
— pasirinkimas neribotas.

Kiek tai liečia mane — išgir
dau tikrai džiuginančią žinią, 

nes žinau, kad daugelis lietuvių 
kėlė klausimą, kas bus, kai da

bartiniai mūsų diplomatinės ar 
konsūiarinės tarnybos žmonės 
išmirs? Kaip dabar paaiškėjo, 
šis klausimas išspręstas geriau, 
negu kad buvo galima laukti. Ar 
gęn. garbės konsulas dr. J. Biels
kis šiomis galimybėmis pasinau
dos — iš jo kalbos supratau, kad 
taip ir kad visi reikalingi žy
giai (papildyti Lietuvos gene
ralinio garbės konsulato perso
nalą — Los Angeles) jau yra 
padaryti. Kokie tie žygiai, kiek 
asmenų ir kokiems postams, 
kas būtų kandidatai — dr. J. 
Bielskis ir čia davė “diplomatiš
ką” atsakymą, kad to negalįs 
dabar pasakyti, nes tai “konfi
dencialu”. Tokia mūsų diploma
tinė tarnyba, kurios dalimi skai
tosi ir mūsų dar tebeveikiantys 
karjeros ir net garbės konsu
lai...

Iš tolesnio pokalbio susidariau 
apytikrius išvadas, kad Lietuvos 
generalinio garbės konsulato tar
nybai yra pYišiat^tą riet trys 
asmenys, trims paskiriems pos
tams : vičė-kohsūlo, attache spau
dos ir attache kultūros reika
lams. Asmenys toms parei
goms esą parinkti “patys ge
riausi”. Tai mano išvados, ne
tiesioginiai išplaukiančios iš pa
sikalbėjimo šu dr. J. Bielskiu. 
Spėju, kad galėčiau jau dabar 
išvardinti net ir asmenis, kurie 
toms pareigoms pristatomi, bet 
susilaikau nuo’ to tik dėlto, kad 
dar gali būti. kokių pakeitimų, 
bet ne dėlto, kad dr. J., Bielskis 
ir tai atsisakė įvardinti lankyda
masis diplomatiško diskretišku
mo... Sutinku — tai jo privilegi
ja ir mūsų dabartinės diploma
tinės tarnybos “linija” — viskas 
konfidencialiai, viskas slaptai...

Prisiminė man šia proga prieš 
eilę mėtų pa'šikalbėjimas su 
prof. dr. V. Raulinaiciu, kuris 
šį tą apie mūsų diplomatinę tar
nybą (ne pagal jos liniją) bu
vo pasisakęs spaudoje ir labai 
greitai susilaukė p. J. Kajecko 
laiško, kuriame buvę ,asikina- 
ma, kad visa mūšų diplomatinė 
tarnyba, turi būti vykdoma

"slaptai”, tai apie jos “£jifiius* 
nesužinotų okupantas ir kad jis 
prof. V. Rauhnaitis buvęs prašo
mas tokių temų negvildenti vie
šai.

(Bus daugiau)

UŽSAKYKITE DABAR
GERIAUSIĄ DOVANĄ

geresne už grynus 
PINIGUS AR BETKOKJ 

DALYKĄ
SPECIALAUS RUBLIO 

CERTIFIKATAI
Jie yra geriausia dovana.

Intertrade Express Corp, saky
davo .Jums anksčiau,.o dabar tai 

patvirtina Jūsų giminės —
Su jais jūsų giminės gali gau

ti ką. tik jie nori už dalį regu
liarios kainos. Yra tas pat kaip 
ieiti i krautuvę su 100 dol. ir nu
pirkti ten prekių už 200 ar 300 
dol netgi daugiau. ,

Pilnai garantuoti ir apdrausti. 
Tik INTERTRADE EXPRESS 
CORP, duoda Jums ąręičiausią 
patarnavimą. Certifikatai yra

■ pristatomi Į jūsų giminių' na
mus per apie 3 savaites. /Spe-

, cialaus Rublio kaina yra $2.3$^ 
Jokių primokėjiipy. nėra. Jūs 
galite siųsti bet kokią sumą.'

Reikalaukite mūsŲ veltui siun- 
' ziamy iliustruotŲ katalogų.

Užsakykite dabar.
UŽSAKYKITE TIK PER

EXPRESS CORP.
125 fast 23rd Street

Fifth Floor r ’ 
f?ėw York, Mr Y. ibO16

Tel. 982-1530
SVARBU DĖL AUTOMOBILIŲ, 
Ti^ trumpąja laikotarpiui garan
tuojamas greitas pristatymas. 
-»■ Ilgai lauktas, visai 

ZHIGULI..VAZ 2101 .
MOŠKYITCH 412 IE.

Liuksus modelis 
MOSKVlTCft 408 IĖ
ZAPOROZHETS ŽAZ 96S--

naujai 
$3275.00

$3275.00
$3009.50

_ \ ; $2012.50
Yra tik labai ribotas kiekis; To? 
dėl paskubėkite. Užsakykite 

dabar.
Syarbuįrdėl apartment^.

Reikalaukite. mū$ų specialių 
biuletenių.

Mes, turime 23 metų patyrimą 
šiame biznyje ir daug tūkstančių 

. . l patenkintų klijentų. .

I.
eriUoa wun TM

Why 
Americans own 
WOCWXMXX) 

worth oL 
til Savings 

Bonds.
One good reašen iš tbė Payrol Savings 
Plan. About three-fourths of ah Bonds 
are purchased through the Plan. It’s 
helping Americans save more money 
than they ever dreamed they could.
. That’a because the Payroll Sayings 
Plan is such an easy way to save. AH 
you do is sign up where you work^nd 
the amount you specify i&sėt aside from 
each paycheck and, used to buy U.S. 
Savings Bonds. It’s the eas} wa^ ti 
build a nest egg.
_You’ve got your reasons to save money. 
There’s orte great way to dd it painlessly. 
Join the millions who arė buying Bonds 
the Payroll Savings Way.

Now < Bonds pay 5H % infcerwt when heH4t> 
maturity of 5 years* ID months (4% the first 
$e*rj. Bonds are rapteerd if lost, Stolen, or S 
destroyed. When needed ther can bex^shed 
at >our bank. Interest m not sutriadt fo stete 
or local income taxes, and federal tax may V

Take stock iii America.

1739 So. Halštėd Street Chicago, I1L 6060S
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We pay highest ratespeirnittedbylavv .■

šią atkarpą prašome išsikirpti ir, pasirinkus norimą leidinį bei pažy
mėjus siūlomą kainą, atsiųsti leidyklai: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 
295 W. Broadway, P. O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127.

Pinigų iš anksto siųsti nereikia.

-."f--—

FEDERAL!
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO, ILLINOIS 60632 • 847-1140 
’OFFICE HOURS • Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p.m.

Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted.

ASSETS OVER $160,000,000 
RESERVE OVER $14,500,000

- - - •. .

Naudokitės proga — skriskite papiginta 
kaina į Lietuvą rudenį ir žiemą

Walter Rask-Rasčiausko vadovaujamas American Travel Service 
Biuras šiais metais yra suorganizavęs daug grupinių kelionių į Lietuvą.

Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas i Lietuvą, tą darbą 
sėkmingai tęsia jau 11 metų. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir 
visuomet vyksta sklandžiai.

Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose:
CHICAGA — NEW YORK — SPALIO MEN. 2 D. — 15 dienu kelionė

iš New Yorko $660.00 + taxz iš Chicagos $760.00 4- tax’
11 dienu Lietuvoje.

PRALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS LIETUVOJE
CHICAGA - NEW YORK — GRUODŽIO MĖN. 21 D. — 14 dienu kelionė

iš New Yorko $660.00 + tax, iš Chicagos $760.00 4- tax’
11 dienų Lietuvoje.

* Total tour prices are subject to airline agreement and govern
ment approval.

Dėl informacijų skambinkite ar rašykite:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
972', So. WESTERN AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60643
Tel.: (312) 238-9787

Jei planuojate bet kur keliauti, pirmiausia matykite mus.
Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti Į Ameriką. Tei- , 

kiame informacijas kelionių reikalais į visus pasaulio kraštus. Parū- ,i 
piname lėktuvų bilietus ir reikalingas vizas. į

proga
Palies- tartus žotlžius apie Tyliąją Baž

nyčią. (E)

TIESA IR PRASIMANYMAI
1972.V.19 d. Naujienose pa

sisakęs dėl Draugo š. m. gegu
žės 1 d. vedamojo “Pavydas ir 
neapykanta” apskritai, noriu da
bar kiek sustoti prie to vedamo
jo kaltinimų lietuviams dar ir 
atskirai.

L — Dėl įskundimų okupantams
Vedamojo autorius mėgsta 

persūdyti. Jis rašo, kad “tūks
tančiai mūsų tautiečių neteko 
laisvės ir gyvybės” dėl įskun
dimų iš pavydo. Ne, tiek tų įs
kundimų ir aukų tai jau nebu
vo. Nereikia perdėti.

Antra, lietuvius okupantams 
įduodavo visokie okupanto pa
samdytieji agentai, netgi ir ne
lietuviai, o bolševikmečiu buvo 
irgi daug šnipų, kurie įduoda
vo okupantui mūsų žmones, bū
dami jo enkavedistų šnipinėti 
ir įdavinėti priversti. Toliau, 
daugelio įskundimų būta irgi

“iŠ idėjos”, tiek prie bolševikų, 
tiek prie vokiečių. Bolševikų 
okupacijos metu būdavo skun
džiami visokie “liaudies prie
šai”, “darbo žmonių engėjai”, 
tikslu juos “pamokyti”, o vokie
čių okupacijos metu būdavo to 
“pamokymo“ tikslu “medžio
jami” komunistai ir jų talkinin
kai. Gi va, net V. parapijos kle
bonas P. G. įskundė keliolika sa
vo parapijiečių vokiečiams, dėl 
ko jo dvasinė vyresnybė jį nu
baudė ir iškėlė į kitą parapiją, 
kur jis, sąžinės kankinamas, su
lysęs, į šakalį pavirtęs prieš lai
ką ir be ligos pasimirė. Gerai, 
kad vokiečių karininkas, gavęs 
jo skundą, neperdavė jo nacių 
Gestapui — antraip tie žmone- 
liai būtų visi sušaudyti. Įskun
dimų iš pavydo ir brolžudiškos 
neapykantos būta tik labai ma
žas procentas.

IL — Dėl politinių grupių 
organizacijų “niekinimoei” 

veikėjų “dergimosi”
•Mano nuomone, šiuo metu 

mūsų politinės grupės, organi
zacijos ir jų veikėjai gražiai su
gyvena. Tą liudija ir jų visų 
gražus, darnus darbas Alte, taip 
pat Vlike.

Iš visų mūsų politinių grupių 
tik vieniems LF Bičiuliams ne
siseka su kitais sugyventi. Jie 
nuolat ir nuolat puola Altą, nie
kina Vliką su jo politinėmis gru
pėmis, netgi “dergia” jiems idė
jiškai, rodos, artimus krikščio
nis demokratus, vadindami juos 
“krikdemais” (tai Jono Griniaus 
mėgstamas dergliojimas spaudo
je), netgi ir “rasputininkais” 
(jų koneveikimasis Liet. Die

nose) . Kai vieną kartą a a. prof. 
Kaziui Pakštui buvo pasiūlyta 
su tais Bičiuliais pakalbėti ir 
juos su LKDS sutaikyti, tai jis 
pareiškė, kad, girdi, reikia pa
laukti, kol jie išsiv... ir po to 
išsiplaus savo burnas.

Na, bet tokiu nevalyvu žmo- Ke%er*y 'TetukY c’thY Acevedo pir- mą kartą New York© cirke susipažino 
nių ir veikėjų mes turime ne- su drambliu Karen ir abi nusifoto- 
daug. Išimčių visur pasitaiko, j grafavo.

III. — Dėl spaudos ginčų
Draugas jų nemėgsta, matyt, 

dėl to, kad tada j is negalėtų bū
ti tuo, kuo siekia jį padaryti jo 
vyr. redaktorius kun. Pr. Garš
va — tai, jo žodžiais tariant, 
tokiu laikraščiu, kuris būtų “vi
siems viskuo” (Žiūr. jo vedamą
jį apie sukaktuves ir sukaktu
vininkus). Nemėgsta tų ginčų 
ir Drg. 1972.V.1 d. vedamojo 
autorius. Dėl to gi jis ir skun
džiasi, kad jo laikraštį “periodiš
kai” puldinėja kitų laikraščių 
redaktoriai. Mat, sp. ginčus jis 
laiko puldinėjimais.

Kalbant iš esmės, spaudos 
ginčai, kaip tokie, yra teigiamas 
spaudos reiškinys. Plačiau apie 
juos esu rašęs viename savo 
straipsnyje prieš 15-ka metų ta
me pačiame Drauge. Tada, ma
tot, Draugas buvo idėjinis laik
raštis, redaguojamas krikščio-

teivomis? Nori žmogus ginti jų 
gerą vardą, o faktiškai jam sa
vo rašymu tiktai kenkia.

VIII. — Dėl “pavyduolių” 
ir “pikčiurnų” kunigų 

nesugyvenimo.
Mūsų kunigėliai turi savo “Ku

nigų Vienybę” — savo organi
zaciją, kuri netgi savo vardu pa
brėžia jų vienybę, jų sugyveni
mą.

Tiesa, pasitaiko ir kunigų, ku
rie yra labai nedraugiški savo 
konfratrams. Rodos, vienas toks 
yra ir Draugo redakcijoje... Sa
ko, kad jis atmeta jų straipsnius, 
arba juos nežmoniškai žaloja, ne
leistinai cenzūruoja. Dėl to sa
vo konfratrams jis ir įsipyksta.! 
Na, bet turėkime vilties, kad ir 
jis pasitaisys kartu su savo 
“Bičiuliais”... Būkime kantrūs. 
Palaukime, kol tas įvyks. Kan
trybė vis dėlto yra didelė dory
bė. Turėkime jos.

— Vgz Lituana”, Urugva-i Bubnio atvejai, kun. Zdebsk 
jaus lietuvių informacinis lupas kalbos teisine ištraukos, kovo 
ispanų kalba š. m. balandžio 27 d. paskelbtas Lietuvos 
mėn. laidoje plačiai informuoja katalikų protestas,, dar nurodyta 
apie Lietuvoje sovietų vykdomą ir i popiežiaus Velykų 
religij os pe rsekioj imą. 
ti klausimai; kuu. Zdcbtkio ii

VISKAS ENCYCLOPEDIA LITUANICAT
Leidžiant LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ buvo Įmanoma šiaip taip vers

tis vien iš prenumeratos mokesčio: vieno išleisto tomo prenumerata Įga
lindavo leisti sekanti tomą. Su ENCYCLOPEDIA LITUANICA yra kitaip. 
Nors ir buvo dėta labai daug pastangų, bet toli gražu nesusidarė tiek pre
numeratų, kad būtų užtikrintos bent pačios kukliausios sąlygos jos lei
dimui. Jau I-jĮ tomą išleidus, aiškėjo, kad vargu ar įsigyvens LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS praktika. Tačiau dirbame toliau ieškodami išeities. 
Štai, to tikslo — prenumeratų padaugėjimo — siekdami, pereitą kovo mėn. 
kreipėmės Į ENCYCLOPEDIA LITUANICA prenumeratorius prašydami, 
kad kiekvienas surastų bent vieną naują ENCYCLOPEDIA LITUANICA 
prenumeratorių. Deja, atsiliepimas buvo neįtikėtinai mažas.

Vis dėlto vilties prarasti nenorime. Dar kartą bandome belstis i visų 
lietuvių duris tikėdamiesi, kad gal kiti LIETUVIU ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidiniai pagelbės toliau leisti ENCYCLOPEDIA LITUANICA.

štai, sandėlyje dar turime įvairių LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidinių, kuriuos norime parduoti už aukščiausią pasiūlytą kainą. 
Skelbiame išpardavimą, kuris tęsis nuo š. m. gegužės 1 iki birželio 30 d.

Po birželio 30 d. atsakysime i gautus pasiūlymus.

1. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 36 tomai, kaina $299.00,

2. VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai______kaina

3. B. Kviklys, MŪSŲ LIETUVA, 4 tomai .... kaina

4. K. Jurgėla, LIETUVOS SUKILIMAS
1862—64 METAIS, 720 psl. ________ kaina

5. A. Kučas, AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA
639 psl__________ __________________ kaina

6. B. Raila, DIALOGAS SU LIETUVIAIS
560 psl. ---------------------------------- .... kaina

O vienuolika kitu leidinių: P. Andriušio raštų I t., J. Balio — Lietuvių 
dainos Amerikoje, J.' šešplaukio — Nemarioji žemė, L. Dambriūno — Lie
tuvių kalbos veiksmažodžių aspektai, SC Sahtvaro — Atidari langai' ir' 
Aukos taurė, A. Vaičiulaičio — Gluosnių daina, A. Rukšos versta Enėjidė, 
V. šlaito — Eilėraščiai, A. Kutkaus — Dainininko dalia, Lietuvos žemėlapis— 
kaina $38.00, siūlau $------------
VARDAS, PAVARDĖ ________________________________________________

ADRESAS —.— —

jus, poetus, dailininkus ir kitus 
vadina pavyduoliais, laiko pik- 
teivomis, kurie, girdi, “pasiro
džius naujam talentui”, “iš visų 
pusių” ir puola tą nelaimingąjį, 
kėsindamiesi jį “bendromis jė
gomis” “nugalabyti”... Dar šeš
tadienį (IV.30) mūsų rašytojus 
ir poetus Draugas specialiai ger
bęs (savo literatūros priede), 
pirmadien. (V.l) apie juos taip 
jau parašė, lyg jie būtų ne žmo
nės, o kokie šakalai ar hienos, 
puolą žmones, ištroškę jų krau
jo ir mėsos... Vaje, vaje, kaip 

| negražu. Prelatas Aleksandras 
Dambrauskas - Adomas Jakštas, 
mūsų katalikiškos visuomenės 
ideologas, enciklopedinio pločio 
mokslininkas ir nepriklausomy
bės laikais buvęs pats griežčiau
sias ir veikliausias literatūros 
bei meno kritikas, galėjo savo 
karste apsiversti, parašius jo 

iiškorioršį°inės?5aus‘7r pla- ^JS.Drauge tok*žiaun? jam 
taus proto vyro p. Leonardo ši
mučio, kuris aną mano straipsnį 
(“Ghičij' 'Vertė”) 'paskelbė netgi 
to laikraščio 1957.11.23 d. veda
muoju. Aš ir dabar laikausi ta
me str. išdėstytų minčių ir prin
cipų.
IV. — Dėl meno, literatūros ir 

Jcitos kritikos

Draugo vedamojo autoriui la
bai nepatinka meno, literatūros 
ir kita kritika. Dėl to jis kriti
ka pasireiškusius mūsų rašyto-
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Investment 
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Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga 

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

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

V. — Dėl šokėjų, dainininkų, 
mokinių ir kito jaunimo 

“pavyduliavimo”
Kažin, ar pats Draugo ved. au

torius tiki, ką parašė apie mū
sų tautinių šokių šokėjus, cho
ristus, ansamblių dalyvius ir 
lituanistines mokyklas savo žur
nalistiniame “kaltinimo akte”. 
Kaltinti jaunimą pavydu ir kai
miška neapykanta, dargi prieš 
pat Jaunimo Kongresą — tai 
daugiau, negu negražu. Jei jis 
turi galvoje kartas nuo karto 
dalykų žinovų kritikos straips
nius, pasirodančius mūsų spau
doje (dėl tautinių šokių, liaudies 
dainų ir pan.), tai jo priekaiš
tai irgi netinka. Gerai, kad eks
pertų turime, ir gerai, kad jie 
savo nuomones spaudoje reiškia. 
Tam gi spauda ir yra, kad joje 
gyvenimas būtų vertinamas 
kritiškai, keliant aikštėn jo ne
tobulumus ir klaidas.

VI. — Dėl prekybininkų 
“nešvarios konkurencijos”

Nuo kada Draugas pasidarė 
prekybinis, kad jam taip parū
po prekybininkų etika? Neleis
tina konkurencija prekyboje pa
žeidžia prekybininkų interesus, 
kuriuos ginti ir dėl to skųstis 
gali tik nukentėjusieji, patys as
meniškai ar per savo įgalioti
nius. Kas nesiskundžia, tam, va
dinas, nedaroma skriaudos. Vo
lenti non fit injuria (norinčiam 
nedaroma skriaudos). Prekybi
ninkų bylų (teismuose) dėl tos 
“nešvarios konkurencijos” ne
turime, tai, vadinas, mūsų pre
kybininkai gerai sugyvena. Dėl 
to gal ir Draugui nevertėtų sie
lotis mūsų prekybine etika.
VII. — Dėl gydytojų ir inžinierių 

“pavydo” ir “neapykantos”
Mūsų gydytojai ir inžinieriai 

tarp savęs, rodos, irgi gražiai 
sugyvena. Jie turi net ir savo 
profesines draugijas, kurios dėl 
jų nesugyvenimo, dėl to pavydo 
ir neapykantos nesiskundžia. Tai 
ko gi Draugo redaktoriui kiš
tis į jų vidaus gyvenimą ir ap
šaukti juos pavyduoliais ir pik-

— Maskvos kasmet skiria
mos premijos literatūros, dai
lės, mokslo, technikos ir kt. sri
tyse šiais metais nepaskirtos 
nei vienam lietuviui. Užtat pre
mijas gavo, ypač partinius nu
rodymus vykdą, įvairių sovietų 
respublikų rašytojai, dailinin
kai, muzikai, filmų kūrėjai, 
mokslininkai, architektai ir kt.
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Raginkite savo apylinke 
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Prezidentas Niksonas 8 die
nas praleido Sovietų Sąjungo
je. Baigus pasitarimus ir prieš 
išvažiuojant iš Maskvos, sovie
tų imperijos valdovai leido pre
zidentui Niksonui gegužės 28 
dienos vakarą per sovietų tele-

vizijos tinklų angliškai pasakyti 
kalbą. Sovietų televizijos ir ra
dijo stotys kalbą išvertė j rusi;; 
kalbą ir ją pakartoji), bet ru
siškai ji buvo gerokai išcenzū
ruota. t>ar didesnė jos dalis 
buvo išbraukta iš Pravdos ir
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Ar rusams pavyko konsoliduoti 
užkariavimus?

Ketvirtadienio vakarą iš kelionės grįžęs prezidentas 
Niksonas pasakė kalbą JAV kongreso nariams ir krašto 
gyventojams. Prezidentas papasakojo Įstatymų leidė
jams apie Kremliuje vykusius pasitarimus ir pasirašytas 
sutartis. Prezidentas pareiškė įsitikinimą, kad jam pa
vyko pradėti procesą, kuris “nuves pasaulį į nuolatinę 
taiką.” Prezidentas Niksonas, 13 dienų praleidęs Sovietų 
Sąjungoje, Irane ir Lenkijoje, pareiškė įsitikinimą, kad 
šios kelionės metu jam tikrai pavyko padėti pagrindus 
naujiems santykiams tarp dviejų galingiausių valstybių.

Prezidentas prašė kongresą patvirtinti susitarimą 
atomo ginklų gamybai suvaržyti. Visi supranta, kad jau 
pagamintais atomo ginklais JAV gali kelis kartus išnai
kinti bet kokį Sovietų Sąjungos bandymą užkariauti 
Junngtines Amerikos Valstybes. Jau turimais atomo 
ginklais tą patį gali padaryti ir Sovietų Sąjungos marša
lai. Abi valstybės priėjo įsitikinimo, kad tolimesnis ato
mo ginklų gaminimas yra visai nereikalingas, nes ir da
bartiniais ginklais galima priešą keliais atvejais išnai
kinti. Žinių agentūros pranešė, kad prezidentas gali su
rinkti reikalingą balsų skaičių pasirašytai sutarčiai pa
tvirtinti. Prezidentą parems ne tiktai respublikonai se
natoriai, bet didokas skaičius ir demokratų.

Iš Maskvos ateinančios žinios sako, kad Sovietų Są
jungos komunistų partijos politinis biuras jau patvirti
no sovietų vadų ir prezidento Niksono Kremliuje pasi
rašytas sutartis. Komunistų partijos pirmasis sekreto
rius Leonidas Brežnevas ne tiktai informavo politinio 
biuro narius apie pasitarimų eigą, privertė juos patvir
tinti jau pasirašytas sutartis ir įpareigojo vesti pasita
rimus kitiems susitarimams.

Patyręs Chicagos Daily News korespondentas Jo
seph Kraft, kartu su prezidentu Niksonu buvęs Mas
kvoje ir turėjęs progos pasikalbėti su keliais sovietų pa
reigūnais, tvirtina, kad komunistų partijos sekretorius 
Brežnevas labai sustiprinęs savo poziciją komunistų 
partijos centro komitete ir politiniame biure. Kraft pa-' 
tyręs, kad Brežnevas jau porą metų vedęs kovą politi
niame biure dėl santykių su Vakarų Vokietija. Komu
nistų propagandos agentūros skelbė, kad Vakarų Vokie
tijoje yra susispietusios “reakcinės jėgos”, norinčios 
atgauti prarastas Antrojo Pasaulinio Karo metu pozi
cijas. Komunistų partijos vadai netikėjo “reakcinių jė
gų” esimu, bet toks tvirtinimas buvo naudingas komu
nistinei propagandai. Jis padėjęs konsoliduoti Rytų Eu-

ropos komunistų partijas, joms visoms iš Vakarų Vo
kietijos “grėsęs pavojus”.

Reikalai truputį pasikeitė, kada Vakarų Vokietijos 
vyriausybės priešakin atsistojo Vokietijos socialdemo
kratų vadas Willy Brandt Politbiuro nariai buvo prie
šingi bet kokiems pasitarimams su Brandtu, bet Brež
nevas vis dėlto ryžosi pasikviesti jį į Kaukaze esančią sa
vo vilą ir privačiai išsikalbėti apie susitarimo galimybes. 
Brandtas Brežnevą įtikino. Jis ryžosi imtis priemo
nių rizikuoti. Pirmiausia jis pašalino Ulbrichtą iš Rytų 
Vokietijos komunistų partijos vadovybės, nes jis buvo 
didelis suartėjimo su Vakarų Vokietija priešininkas. 
Tvirtinimas, kad Vakarų Vokietija sudarė pavojų Rytų 
Vokietijai jam buvo labai naudingas valdžioje išsilaikyti 
ir represijos priemonėms pateisintu Politiniame biure 
suartėjimui su Vakarų Vokietija griežtai priešinosi Mi
chailas Suslovas, bet Brežnevas ir jo poziciją įveikė. Uk
rainos komunistų partijos centro sekretorių -šelestą, 
didelį Suslovo politikos draugą, Brežnevas pavarė iš par
tijos sekretoriaus pareigų. Brežnevas įveikė opoziciją ir 
politiniame biure patvirtino padarytus susitarimus. Da
bar jis rengiasi skristi į Šiaurės Vietnamą ir aiškinti 
Kremliuje padarytų susitarimų reikšmę. Vėliau pana
šiems tikslams jis planuoja skristi į Artimuosius Rytus, 
kur taip pat bandys aiškinti naujai susidariusią tarptau
tinę padėtį. (■ į j jį,

Bet didžiausiu Brežnevo laimėjimu Maskvoje skai
tomas prezidento Niksono pasižadėjimas netolimoje 
ateityje dalyvauti Europos “saugumo konferencijoj”. 
Iki šio meto buvo kalbama apie Europos taikos konferen
ciją, bet prezidentas sutikęs vykti į Europos “saugumo 
konferenciją”. Toje konferencijoje dalyvaus ne tiktai 
Rytų, bet ir Vakarų Europos valstybės. Joje dalyvaus 
Sovietų Sąjungos ir JAV atstovai. Joseph' Kraft Šitaip 
praneša savo laikraščiui:

“Rusai yra įsitikinę, kad pats Brežnevas vyk
siąs į minėtą konferenciją. Jie jau kalba apie gali
mybę, kad ir Amerikos prezidentas, kuriuo jie tiki, 
kad būsiąs ponas Niksonas, taip pat joje dalyvaus. 
Toje konferencijoje Brežnevas bus įvykdęs didįjį 
savo planą — konsoliduos Antrojo Pasaulinio Karo 
metu pasiektus Rusijos laimėjimus ir bus pripažinta 
Sovietų viršenybė socialistiniame pasaulyje. Neten
ka stebėtis, kad Brežnevas yra patenkintas, ir kad 
jis stiprina savo laimėjimus Rytų Europoje ir Šiau
rės Vietname”. (Chicago Daily News),- 1972 m. birž.

Jeigu prezidentą Niksoną patarėjai įtikino, kad 
svarbesnė yra Europos saugumo konferencija, negu tai
kos konferencija, tai tada iš tikrųjų Brežnevas gali 
džiaugtis. Vakarų pasaulis visą laiką tikėjosi, kad An
trąjį Pasaulinį Karą baigs karą laimėjusių valstybių tai
kos konferencija, bet iki šio meto tokios konferencijos 
laimėtojai negalėjo sušaukti, nes Sovietų Sąjunga taikos 
konferencijai buvo priešinga. Sovietų Sąjunga, susita
rusi su Hitleriu, Antrąjį Pasaulinį Karą pradėjo, todėl 
ir nenori taikos Europoje. Sovietų Sąjungos valdovams 
rūpi konsoliduoti Antrojo Pasaulinio Karo metu pada
rytus užkariavimus, todėl jie tiktai tekalba apie saugumą.

kitų sovietinių laikraščių, čia 
J. Pr. išvertė visą prezidento 
Niksono kalbą, atmuštą gegužės 
29 dienos New York Times lai
doje.

“Aš giliai vertinu šią jūsų 
valdžios man suteiktą progą pa
kalbėti betarpiškai į Sovietų 
žmones — perduoti juūis drau
gingumo pareiškimą nuo Jung
tinių Valstybių žmonių ir pasi
dalinti su jumis kai kuriomis 
mano mintimis apie santykius 
tarp mūsų abiejų kraštų ir apie 
kelią į taiką ir progresą pasau
lyje.

Šis mano ketvirtas vizitas 
Sovietų Sąjungoje. Per tuos vi
zitus aš įsigijau didelę pagarbą 
Sovietų Sąjungos žmonėms — 
jūsų jėgai, jūsų geraširdišku
mui, tjūsų ryžtingumui, jūsų 
kultūros paveldėjimo įvairu
mui ir turtingumui ir jūsų di
deliems atsiekimams.

Geresnių santykių

Per trejus metus 
savo pareigose vieną 
tinių tikslų turėjau 
geresnius santykius tarp Jung
tinių Valstybių ir Sovietų Są
jungos.

Mūsų abiejų kraštai turi daug 
<o bendro. Svarbiausia, tai, 
kad mes tarp savęs niekada ne- 
xariavome. Priešingai, milijo
nuose širdžių abiejose mūsų ša- 
yse tebėra stiprus atminimas 
taip jūsų kareiviai ir mūsiškiai 
1945 metais prie Elbės upės 
glebėšeiavosi. Turiu viltį, kad 
:as atminimas gali patarnauti 

kaip inspiracija Sovietų ir Ame
rikos kooperavimui 1970 me
tais. Kaip didžiosios valstybės, 
mes kartais būsime varžovai, 
bet niekuomet neturime būti, 
priešais.

Aukstybesnieji vizitai

Prieš trylika metų lankyda
mas jūsų kraštą kaip vicepre
zidentas, aš kalbėjau į Sovietų 
Sąjungos žmones per radiją ir 
televiziją, kaip kad kalbu Į jūs 
šį vakarą. Tuomet aš pasakiau: 
“Lenktyniuokim taikingai ne 
tik gaminant geriausius gami
nius, bet paruošiant mūsų žmo
nėms gėrėsnį gyvenimą. Ben
dradarbiaukime tirdami pasau
lio erdves... (Mūsų siekis te- 
nebūnie kitų žmonių nugalėji
mas, bet tebūnie visos žmoni
jos nugalėjimas bado, skurdo ir 
figų, esančių bet kur pasaulyje”;

Mūsų šios savaitės susitiki
muose mes pradėjome kai ku
rias tokias viltis stengtis įgy
vendinti.

Mums čia atvažiavus nieko 
netrukus pirmadienį popiet 
Maskvoje truputį palijo šiltu 
lietum, kurį, kaip man sakė, 
čia vadina “grybų lietum” — 
šiltas lietus su saulės prošvais- 
Čiais, kas paskatina grybus augti 
ir dėlto yra skaitomas geru 
ženklu.

VINCAS ŽEMAITIS

Lietuviški vandenvardžiai
ka tos Vilnas un 
ietilpst Lietuvos 
okupacijas 1920 

absolūtais vaira-

siekiant

būdamas 
iš pirmu- 
nustatyti

i Gegužės mėnuo grybams yra 
i dar per ankstybas; tačiaū kas 
i išaugo mūsų pasitarimams pro

gresuojant, yra dar geriau: tai 
toH siekiantys susitarimai, galį 
atvesti į geresnį gyvenimą abi 
mūsų tautas ir į geresnes gali
mybes viso pasaulio taikai.

Išvardinti susitarimai

Mes susitarėme dėl bendrų 
' žygių erdvėse.

Mes susitarėme dėl bendra
darbiavimo aplinkai apsaugoti, 
sveikatos srityje pažangai dary
ti ir dėl bendro darbo mokslo 
ir technologijos srityje.

Mes susitarėme dėl priemo
nių išvengti incidentų jūrose.

Mes įsteigėme komisiją pre
kybai tarp mūsų šalių plėsti.

Visų svarbiausia, mes pada
rėme pirmą istorišką žingsnį 
strateginiams ginklams apri
boti.

Ginklų kontrolės susitarimas 
nėra kad duotų /vienai kuriai 
pusei pirmenybę prieš antrąją. 
Mūsų abiejų šalys yra stiprios. 
Kiekviena respektuoja antro- 

Įsios jėgą, kiekviena tiek pajė
gios, kiek yra reikalinga savo 
nepriklausomybei apginti.

Visi gali būti laimėtojai

Bet nekontroliuojamose gin
klavimosi varžybose tarp dvie
jų didžiųjų valstybių laimėtojų 
nebūtų, o būtų tik pralaimėto
jai. Tad drauge nustatant 
(ginklų) apribojimą, abiejų 
mūsų valstybių žmonės ir visų 
tautų žmonės gali būti tik lai
mėtojai.

Jei mes laikysimės tos pačios 
svarbaus tikslo siekimo dvasios, 
kokia viešpatavo mūsų diskusi
jose Šią savaitę, tai tie susitari
mai gali atvesti mus j naują 
bendradarbiavimo kelią mūsų 
tautų ir visų tautų labui;

Yra senas priežodis, kur sa
koma: “Su žmogum taikinkis, 
su savo nuodėmėmis ginčy-

Sunkenybės ir nedorybės, ku
rios persekioja visus žmonesfri- 
sose tautose — jos ir jos vieffos 
yra, prieš kurias mes turime 
kariauti.

Koks turi būti tikslas

mes matome, kad esame pa
darę žymų progresą, sumažin
dami galimas tiesioginio kon
flikto tarp mūsų galimybes. Ta
čiau istorija mums sako, kad 
didelės valstybės dažnai buvo 
įtraukiamos Į karą pačios tokio 
tikslo neturėdamos, dėl mažes
niųjų tautų tarpusaviu konflik
tų. Kaip didžiosios valstybės 
mes galime ir turime panaudoti 
savo įtaką kad viso to išven
gus.

Mūsų' tikslas tūrėtų būti at
grasinti nuo agresijos kitose pa
saulio dalyse ir ypatingai tarp 
mažesniųjų valstybių, kurios iš

mūsų laukia vadovybės ir pa
vyzdžio.

Didžiosios valstybės turi dide
lę atsakomybę. Kai žmogus 
vaikšto milžino žingsniais, jis 

. turi būti atsargus kur jis kelia 
savo koją. Tikra taika yra ga
lima tik tada, kai ir silpnasis 
yra tiek pat saugus kaip stip
rusis.

Juo furtingesnės ir galinges
nės darosi mūsų šalys, juo dau
giau jos gali netekti dėl karo ar 
karo grėsmės bet kur pasau
lyje.

Kalbant apie Jungtines Vals
tybes, aš gailu štai ką pasakyti:

Mes negeidžiame nė kieno te
ritorijos, mes neieškome jokių 
dominijų ant kitų tautų. Mes 
siekiame teisės gyventi taikoje 
— ne tik patys sau, bet ir ki
tiems žmonėms šioje žemėje.

jėgą skirti taikai

Mūsų jėga bus naudojama 
taikai palaikyti, o ne jai sunai
kinti; tik jai ginti, o ne jai su
griauti.

Jokia valstybė, kuri negrasi
na savo kaimynams, neturi ko 
bijotis iš Jungtinių Valstybių 
pusės.

Sovietų, piliečiai dažnai ma
nęs klausia: “Ar tikrai Ameri
ka nori taikos?” Aš manau, 
kad mūsų veiksmai tą klausi
mą daug geriau atsako, negu 
žodžiai galėtų padaryti.

Jei įmes nenorėtume taikos, 
mes' nebūtume .visu milijonu 
vyrų sumažinę mūsų ginkluo
tas pajėgas — beveik visu treč
daliu per praeitus trejus me
tus. ... .. . ...

Jei mes nenorėtume taikos, 
mes nebūtume tiek Įtemptai 
pasidarbavę,' siekdami sutarties 
branduoliniams ginklams apri
boti, susitarimui dėl Berlyno 
atsiekti, taikai Viduriniuose Ry
tuose išlaikyti, geresniems san
tykiams su Sovietų Sąjunga, su 
Kinų Liaudies Respublika ir su 
visomis pasaulio tautomis mi- 
statyti.

Mrs. Nixoniene ir aš jaučia
mės labai laimingi turėję pro
gą aplankyti Sovietų Sąjungą ir 
pažinti Sovietų Sąjungos žmo
nes — tokius draugingus ir vai
šingus, tiek narsius ir tiek stip
rius.

(Bus daugiau)

Nuo Vyslos iki pat Maskvos
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Geografinis Lenkijos karalystės 1887 
metų žodynas Lietuvos tikrąsias etnogra
fines sienas nurodo einančias per Nemuno 
ir Neries (Vilijos) aukštupius, kas reiškia, 
kad Lietuva apėmė visą Žemaitiją ir vi
sus plotus nuo Rytprūsių sienos — anapus 
Suvalkų, Gardino ir Vilniaus. Pavyzdžiui, 
Švenčionių apskritis, to pat šaltinio duo
menimis, etniniu žvilgsniu sudarė lietu
vių gyventojų masę: lietuvių 1859 metais 
buvo 82 procentai, gudų — 6.5 proc., pa
galiau lenkų — 5,5 proc. ir žydų — 3,4 
proc. 1887 metais siena tarp lietuvių ir gu
dų gyventojų buvo Pastovis, anapus Svie- 
rių ir Mikališkės. I rytus nuo šios linijos 
turėjo būti gudai, į vakarus — lietuviai. 
Vilniaus žemės ir Vilniaus miestas yra se
niausia ir svarbiausia lietuvių tautos bu
veinė (lopšys). (2).

Istorijos magistras K. Stalšans, savo 
plačiame, kruopščiai surinktais istoriniais 
ir statistikos duomenimis paremtame vei
kale: “Latviešų un Lietuvi esu aušinimu 
apgabalu likteni (Latvių ir lietuvių ryti
nių sričių likimas). Čikaga. 1958, 172 psl.

rašo: “No tas redzams, 
Grodnas gub. aprinkos, 
valsts robežas pirm polu 
g. oktobri, lietuviešu ir 
kums.

Vilnas gub. Traku aprinki ir 93,4%, 
švenčionu apr. ir 86,9%, Lidas apr. ir 63,2 
%, Ašmenas apr. ir 57,7 lietuviešu. Grod
nas gub. Grodnas aprinki ir 63,0% lietu
viešu’’.

(Tai pasako, kad tose Vilniaus ir Kau
no gubernijos apskrityse, esančiose Lietu
vos valstybės sienose, prieš lenkų spalio 
mėn. 1920 metų okupaciją, lietuvių yra ab
soliuti dauguma. Vilniaus gub. Trakų 
apskr. yra 93,2%, Švenčionių apskr. yra 
86,9%, Lydos apskr. yra 63,2%, Ašmenos 
apskr. yra57,7% lietuvių. Gardino gub. Gar 
dino apskr. yra 63,2% lietuvių.).

šį gerai moksliškai ir dokumentuotai 
paruoštą istorijos magistro K. Stalšans (gy
venusio Vilniuje) veikalą apie Lietuvos 
rytų ir pietų etnines sienas būtinai mums 
reikėtų turėti lietuvių ir anglų kalba.

8.
Dabar pereikime Į lietuvių tautos etni

nes žemes Vakaruose. Praeitais metais 
(1971) pasirodė du svarbesni jas liečią vei
kalai. 1). Martynas Gelžinis “Klaipėda Or
dino valdžioje, 1252 — 1525. Ji buvo spaus
dinama “Naujienų” dienr. atkarpoje nigs, 
m. 8 iki spalio 30 d. 1971 (viso 47 atkarpos).

2). Dr. Juozas Jakštas. “Maž. Lietuvos ap J 
gyvendinimas iki XVII amžiaus pabaigos” 
Roma. 1970. 126 psl. atspaudas.

Nors M. Gelžinis apsiribojo Klaipėdos 
pilies (miesto) istorija, bet turėjo progos 
šiek tiek paliesti jos apylinkės senus gy
ventojus žemaičius, taip pat aptarti kur
šius, kurie dėl menko tarmės skirtumo 
nuo žemaičių, jei būtų patekę projektuo- 
ton (krikšto sąlygose 1359)' Algirdo Kęstu
čio Lietuvos valstybčn, šiandien būtų buvę 
ne latviai, bet lietuviai. M. tGelžinis doku
mentais įrodė, kad lietuviams — žemai
čiams nuo senų laikų priklausė Baltijos 
pajūris į pietus nuo Bartuvos (Lives) upės 
su Klaipėda ir Kuršių mariomis (Lita^vi- 
sche Seiten). Reikia tikėtis, kad šią gerai 
paruoštą ir mums svarbią Baltijos pajūrio 
studiją su Klaipėdos uostu pasirūpins iš
leisti atskiru leidiniu mažlietuvių organi
zacijos, talkininkaujant jūrų skautų da
liniui.

Prie dr. J. Jakšte studijos tenka apsistoti 
truputį ilgiau. Prakalboje autorius rašo, 
kad “Studijos tikslas paryškinti Mažosios 
Lietuvos vakarines sienas pagal istorinius 
šaltinius... Iš seniausių Maž. Lietuvos gy
venviečių stengtasi išvesti jos vakarines 
sienas”. Perskaičius šią “jakštišku” kruopš
tumu ir nuoseklumu įmantriai parašytą 
studiją, tiko įspūdis, kad autoriui rūpėjo 
ne tiek lietuvių etninės sienos, bet, kaip ir 
pats jos titulas rodo, apgyvendinimas is-

tori jos eigoje žemių, Dusburgo užskaity
tų prūsiškomis kiltimis — nadruvių ir skal
vių. Dr. J. Jakštas, atrodo,-laikosi vokiečių 
(pav. Toeppeno) apibrėžtų sienų? apytik
riai Deimenos — Priegliaus — Alnos va
karuose ir Unguros — Geldapės pietuose. 
Tai jis skaito Maž. Lietuva ir šiam, plote 
nagrinėja lietuvių seną buvojimą ir jame 
ūkišką kūrimąsi. 'Derindamas Įvairias 
nuomones jis pagrįstai Įrodo, taip nadru
vius, taip skalvius buvus autochtonais lie
tuviais. Iš tiesų, galėjo tai būti ne kiltys, 
o geografiniai pavadinimai.

Gaila, kad autorius paliko už borto lie
tuviškumo klausimą samų (žemių), bartų 
ir sūduvių , gal būt “tarp prieštaraujan
čių nuomonių pasirinkęs vidurio kelią” 
(žr.: prakalba). Bet ar tai teisinga? Iste
rinė tiesa nedaloma. Vokiečių apibrėžtą 
“Klein of Prėussisch Lifaueh* sąvoka mums 
tektų žymiai praplėsti. Dėl to turbūt ir 
Lietuvos Tyrimo Institutas šią autoriaus 
studiją išleisti savo leidiniu atsisakė.

Kaip minėjau, šio dr. J. Jakšto veikalo pa 
grindą sudaro nagrinėjimas Maž. Lietuvos 
apgyvendinimo (kolonizacijos). Būtent, 
ar turėjo kurios nors reikšmės šiai koloni
zacijai atbėgusios iš Didž. Lietuvos paski
ros baudžiauninkų bei politiniai persekio
jamų šeimos? Tai turinčiai lemiamos 
reikšmės kolonizacijai, ką nekffrie vokie
čiai, ypač naciai, stengtasi Įrodyti ir pa
brėžti. Išnagrinėjęs šiuo klausimu dau-
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gelio tyrinėtojų kontraversines nuomones, 
autorius priėjo pagrįstos išvados, kad 
Maž. Lietuvos apgyvendinimas vyko vi
daus kolonizacijos keliu ir atbėgusieji iš 
kitur čia jokios ypatingos reikšmės netu
rėjo. Tik autoriaus išvadoje (46 psl.) ne
aiškus išsitarimas: “kaip iš senųjų prū
siškų kilčių išsivystė Mažoji Lietuva”, at
rodo, griautų ankstesnius autoriais teigi
mus. Dr. J. Jakštui priklauso pagarba už 
tai, kad jis nors ir labai atsargiai pasisa
kydamas prieš dr. Z. Ivinskio ir dr. A. Sa
lio jų disertacijose pronacines šiuo klausi
mu tezes, jas pagrįstai ir dokumentuotai

jas nuvertino Maž. Lietuvos istorijos žino- 
vas Martynas Gelžinis str.: “Ar gafi 
prof. dr. Ivinskis parašyti bešališką Maž. 
Lietuvos istoriją? (žr.: “Naujienos’’ 1971. 
VI. 24. — VII. 8J7 5

(Bus dausriaiD

Skaitykite ir platinkite

Jos visad rašo



DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
?BirAikp AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.: PRospect 8-322$
Rezid. felefu WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
gųp 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

Rot teL 239-4683

IV-TOJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 

Reilgeji} komiteto rūpesčiai
Vos mėnesiui laiko likus iki

Tautinių Šokių šventes, Rito-

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų LIGOS 

giHeRologinž chirurgija 
6449 So. Pul«*K| Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 56446 
Priima ligonius pagal «tndtarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

lolef.: PRospect 8-1717

DR. S. B1E2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas diena po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiai ir sekinai ofisas uždarytas.

Reu 3241 WEST 66th PLACE
Phone: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS
S

DR. f i SE1T0N 
iHKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJĄ
Telef. 6950533

cox Valley Medical Canter 
..... 860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofius: KEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233 
OFISO’ VALANDOS:

Pirmadieniai* ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
utrad., penktadieni nuo 1:—5, treč. 
__ ir žežtad. tiktai suaiUrus.

Rez.: G! 84)873

DR. W. EISIN -EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
^GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA _ 
6132 So. Kadžio Avė, WA 52670

Valandos pagal susitarimą. ; Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-0001.

DR. MNA KRAUCEL- 
KRIAUCELIUNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 52670.
‘ Neatsiliepus .— skambinti \ 

471-0225. - 
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

. VIDAUS LIGŲ SPEC..
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SElBUTiS 
INKSTŲ, pūsles ič 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo. 5—7 vaL vak.

Ofise telef.: 7752880
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS 
dYO’fTOlĄS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgiĮa 

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

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

uždaryta.
Rez, telu WA 5-3099

nė Rudaitienė, rengėjų komi
teto informacijos vadovė, su- 

| šaukė gegužės 31 d. Teodoro ir 
Ritonės Rudaičių rezidencijo
je spaudos bendradarbius, pa
pasakoti jiems apie artėjančioš 
šventės parengiamuosius dar
bus ir rūpesčius. Ji nusiskun
dė, kad dar labai nedaug tau
tiečių pasiūlė atvykstančiam 
jaunimui nakvynes. Nuo bir
želio 3 d. Jaunimo centre ati
daryta šokių šventės būstinė; 
kurioje nuo 10 vai. ryto iki 9 
vai. vakaro (savaitgaliais iki 4 
vai. v.) budės Vida Kriauče- 
liūnaitė. Jai galima pranešti 
apie nakvynes fel. 476 — 0007. 
Šventės komitetas prašo visuo
menės atidaryti jauniems šo
kėjams savo pastogių duris.

R. Rudaitienė toliau papasa
kojo apie šokių šventės pro
gramų.

Penktadienis, Birželio 30 d.
6 v. vak. International Am- 

phiteatrė Įvyks vaikų repeti
cija.

Šeštadienis, Liepos mėlt 1 d.
9 v. ryto International Am- 

phiteatre repeticija vyresnie
siems.

12 v. Pietūs nemokamai.
1 v. p. p. Visij šokėjų genera

linė repeticija.
7 v. vak. Oficialus šokių šven

(MINSKAS
PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI
NUSTATOMA

2512 W. 47 ST. — PR 51998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

k ' —i

■ 11 , 1 11 ■">
PERKRAUSTYMA1

M 6 v i N\G .
Luidimii —. Pilna apdrauda 

ŽEMA .KAINA ■
R; ž E R Ė N A S . .. į

2047 W. 67fh PI. WAIbrook 54063
— -?1—. 1 :■ 1 . . ■!. ,yw i— iii ,nn

į MOVING
l Apdraustas parkraustymas
| UL {vairiy atstumu.

ANTANAS VILIMAS
, 823 W**t 34 Pl«e» _

Į , ._TaL: FRonfiar>1882

/T' — .. - i?

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDbS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba:, kasdien nuo pirmai 
dienio .iki penktadienio, ji—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Tėlėf.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629 -• fU........-................... .................

tės atidarymas Jaunimo Cen
tro sodelyje, kurio metu bus 
pakelta vėliava, padėtas vai
nikas ir uždegtas aukuras.

8 v. y ak. Koncertas Maria 
High School Aūditorijojė. f>ro- 
gramą atliks specialiai iš už
sienio pakviesti dalyviai. Kon
certo bilietų kainos 5, 4, 3 ir 2 
doleriai. Bilietus šokėjams pra
šome užsisakyti iš anksto pas 
koncerto rengimo komisijos 
pirmininką A. Modestą — 5217 
So. Latrobe Ave., Ill. 60638. 
Telef. 312 - 582 -1944. Nuo bir
želio 2 <L bilietai gaunami 
“Marginiuose”.

Sekriiddiėiiiš, liepos mėn. 2 d.
2 v. pp. International Am- 

phiteatre Įvyks Laisvojo Pa
saulio Lietuvių IV-toji Tauti
nių šokių šventė.

6 v. vak. Tose pačiose patal
pose ruošiamas banketas šokių 
mokytojams pagerbti. Gros 
du orkestrai: jaunimui ir vy
resniesiems. Bilietai šokėjams 
įSąnket^ ir šokius 6 doleriai. 
Vadovams nemokamai. Vi
siems kitiems — 12.50 dolerių. 
Jaunimui, nedalyvaujančiam 
bankete; Įėjimo kaina i šokius 
— 2.00 doleriai. Bilietus į 
banketą; kaip anksčiau buvo 
pranešta, prašome užsisakyti 
iš anksto pas banketo rengimo 
komisijos pirmininkę p. Sofiją 
Dziūgienę, 7240 So. Mozart Ave. 
Chicago, III., fėl. 312 - 925 - 
3682. Bilietą'! tik į šokius bus 
gaunami prie Įėjimo.

Papildomos informacijos: 
Nakvynėmis ir transportaci- 

ja rūpinasi nakvynių komisija, 
kurios pirmininkas yra Kaspa
ras Radvila 6831 So. Maple
wood Ave.,. Chicago, III. 60629, 
tel. 312 — 'RE 7 - 5436.

Toliau informacijos vadovė 
pabrėžė, jog labai svarbu, kad 
gerai pasisektų .koncertais prieš 
šokių šventę, nėš komitetui dar 
labai trūksta lėšų šokėjžirriš iš 
tolimųjų kraštų atgabenti. Iki 
šiol Į šventę užsiregistravo o0 
jaunimo grupių su 1,500 šokė
jų. Mažųjų šokėjų — lituanis
tinių mokyklų mokinių — už
registruotų 500.

Toliau Algis Modestas pain
formavo susirinkusius apie 
koncertą šokių šventės išvaka
rėse. Koncerte atskirai pasiro
dys tolimieji svečiai iš Argen
tinos, Urugvajaus, Brazilijos 
ir V. VokiėtijoS. Be tų grupių 
dalyvaus gatsi V. Vokietijos 
šlagerinės . muzikos žvaigždė 
Lena Valaitytė; kuri net siun
čiama Vokiėtijai atstovauti Į 
tarptautinius koncertus. Daly
vaus ir jaunų Londono, Onta
rio merginų kvartetas “Rasa”. 
Visa programa neužtruks il
giau kaip 1:45 vai.

Apie savo specifinius rūpes
čius kalbėjo dailininkas Adol
fas Va’leška, papasakodamas,

POEZIJOS VEIKALAI

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek PR «• 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. Tumasonis, M. 0., S. C. 
CHIRURGAS 2454 WEST 7 Irt STREET 

Ofise telef.- HEmlock 4-2123 
tail d. tale?.. Glbton 6-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-619%.

~ P. ŠILEIKIS, 0. P;
W| ORTHOPEDA5PROTEZISTAS

W Apartu! - Protezai. Med. Ba> 
^4 dažai. Speciali pagalba koĮocnr 
' (Arėk Support*) ir L L

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

T.fef-: PRospect 55084

, Poezija — kaip' pavasaris, Kuris pradžioje pro. tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdi) ir garsų ste- 
ouklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidimų:
1. J. August.itytė « Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psL. Kaina $1.—. p -
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio tormato, 157 psL. ,52.00. _ .
5. feutky Juzė, EILERAičiAl IR RAŠTAI. 15f> psL 11,50.
6. Vincas JOniCis, LYDĖJAU VlEšNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

pšl. Kama S3.00.
7 Kleopas Jurgelionis,- GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilps, 105 psl. z S2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Kilerasčiai, psl. $2.00*. .

12. Nadas Rastenis, TftljŲ ROŽIŲ , ŠVENTĖ. £iiiUoti pasakojimai dpič 
. išvietintaą lietuvaites senovės,laikais;,su autoriaus .iliustracijomis. $5.00.

13. H*das Rasfėnii, THĖ FOREST .OP ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
'Anykščių šilelis”, vertimas, 42 psl._S2.00. .

14. Balys Rukia*, UGNIES PARDAVĖJAS.. Eilės. 93 psl; $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini lyrika, 187 psL, S3.00.
16. Stasyš Santvaras, AUKOS TAURĖ; 5ji Lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00. _ ,
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVetl. Eileršščiai, 112 f>sl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR, SMĖLIS. Eiles, 70 psl., $1.00.,.
20. Elena Tumiehė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolii, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai

55 psL $1.00. .
24. Adomas Jašai, BŪK PALAIMINTAS. Poeri/i, 115 psl. ^3.06.

, .Norėdami Įsigyti šias ar .Idtas knygai prašome atsilankyti j Naujienų 
raštine afba užsakyti paštu, pridėddnt čėlų ar pinigini ofdėh.

N A tj J i jg if 6 Š
f 7^ ŠL fteisld Čfcfcago, ilt SffifoŠ

Vatikano Šveicaru gvardijos naujas kareivis, kairėje, prisiekia iš
kilmingose ceremonijose sąžiningai eiti savo pareigas. Nuo 1506 
metu popiežius saugo Šveicarijoje, kataliku kantonuose, verbuojami 
vyrai. Sakoma, kad ju spalvingos uniformos buvo sukurtos garsaus 

skulptoriaus Michelangelo. i

kaip sunku yra be didelių lėšų 
dekoruoti tokią “daržinę”, 
kaip Amphiteatro didžioji sa
lė. Praeityje spaudoje yra ra
šę įvairūs meno kritikai, peik
dami dekoracijas, tačiau ne- 
Įsigilindami Į darbo komplika
cijas. Be unijos darbininkų 
nieko negalima dirbti, o jų 
imamos algos yra nepakelia
mos rengėjams. Taip tenka 
tenkintis pačiu minimumu lė
šų. šiais metais nutarta atlikti 
visus efektus spalvotomis švie- 
somis, kas irgi nebus pigu.

Dailininką papildė Česlovas 
Rukuiža, apšvietimo specialis
tas. Jis nurodė, kad vietoj pra
eityje toje salėje naudotų ke
turių didelių' ir ’ dviejų mažų 
lempų bus naudojama 10 di
delių ir 14 mažesnių, šviesų 
operatoriai irgi nemažai kai
nuos, tačiau vis pigiau, negu 
didesnio masto salės dekoravi
mas. Šviesų, žaidimas bus de
rinamas, su šokėjų judesiais ir 
su inužikos garsais, kas su 
daih Vafeška bus rūpestingai 
derina'fna ir „repetuojama.

Komiteto iždininkas L Pet
rauskas nurodė, kad šventės 
sąmata nebus pilnai padengta, 
jei bus parduoti ir visi šventės 
Įėjimo bilietai. Jis prašė spau
dos atstovų priminti buvusių 
švenčių rėmėjams ir mecena
tams, kad ir ši kartą be jų au
kų nebus galima išsiversti. Jis 
ragino visus iš anksto pirkti 
bilietus, nes jie jau juda ir iki 
šventės dienos gali būti visi iš
parduoti;

Paskutinis žodi Į spaudos at
stovus tarė komiteto pirminin
kas dr. L Kriaucėliūnas, pa
dėkodamas ponams Rudai- 
čidrnš tiž vaišingų žurnalistų ir 
komiteto’ barių priėmimą ir 
darbingas sąlygas šiam pasi- 
kųlbėjimhi. Pirmininkas pri
tarė iždiriinktii, kad po visų 
Įplatikij šVfetitės rengėjams dar 
gali pritrūkti apie 15.000 dol. 
“Teks ffrašyti vėl aukiĮ”, liūd
nai kalbėjo dr. Kriaucėliūnas. 
Gtupės. kurios pajėgia pačios 
užsimokėti visą kelionę, bus 
ptašoinos fąi^ ir padaryti. Iš 
šventės banketo kotni(e(Us pel
no nelaukia, nes šokėjams bus 
bilietai dųbdainl žemiau savi
kainas. .Dali to skirtumo turės 
fiadengti suaugusieji banketo 
dalyviai Ir svęčldi. Dr. Kriail- 
čėliūnas, atsakydamas i prie
kaištus, kodėl prieš pat šven
tę ddė rengiamas atskiras kon- 
cėrtas, nurodė, kad iš tolimos 
Bėaz'ifijbš, Argentinos, Urug
vajaus ar Ir Vokietijos atva
žiuojantį jdnnimą nbririia spe
cialiai išskirti iŠ tūkstantinės 
atrierikieci^ y ir ‘ trariadiečių 
masės. Totiiniėji svečiai taip 
rfipiėsiingai rdošlasi šventei, 
kiti Hėi specialiai “dtliėfuvė- 
ja“, mokosi kalbos, skaito

Lietuvos istoriją, kad komite
tas pa’siryžd juos specialiai pa
gerbti, pristatyti juos Čikagos 
Visuomenei, kuri, neabejoja
ma, atvyks pažiūrėti kitų vals
tybių lietuviškojo jaunimo. Jį 
gausūs visuomenės atsilanky
mas ir šiltas priėmimas neabe
jotinai pradžiugintų ir sustip
rintų lietuviškoje dvasioje.

Dr. Kriaucėliūnas apsidžiau
gė gavęs žinią, kad ir iš Angli
jos atvyks nedidelė šokėjų gru
pė, kurią Čikagoje globos An
glijos Lietuvių klubas.

Pirmininkas pastebėjo, kad 
šiais metais šventėje dalyvaus 
daug žymių politikų, tačiau 
Jokių kalbų nebus, pasitenki
nant tik trumpu atidarymo ir 
ūždaryriio žodžiu. Valdas Adani 
kus sutiko globoti ir pavaišinti 
užsieniečius svečius šventės 
metu. Prie Jaunimo Korigrėšd 
parodų dar organizuojama ir 
lietuvių tautinių drabužių pa
roda, kurią ruošia ponios Ši- 
lingienė ir Veselkiėnė. Šven
tės pranešėjomis numatytos L. 
Virbickaitė iš Kanadds ir J. 
Kriaučeliūhaitė iš Čikagos. 
Šventės propagandą anglų 
spaudoje tvarko J. Jonikaitė. 
Paskutiniu metu į šventės ko- 
niiieto darbus uoliai Įsijungė 
Nijolė Diminskaifė.

Po visų pranešimų spaudos 
atstovai apipylė kalbėjusius 
įvairiais klausimais ir sugesti
jomis, o jaiiniėji šeimininkai 
vaišino svečius savo jaukiame 
name ir šeimininko Teodoro 
sumaniai įrengtame rūsyje, iš 
kurio žurnalistai nenoromis 
skirstėsi. A. P.

Sual. mhauų fr įz ’engimų 
PRANEŠIMAI

*
— Lietuviu Motery Piliečiy Lygos 

pusmetinis susirinkimas Įvyks sek
madienį, birželio 4 d. 1:00 vai. popiet 
Lietuvių Auditorijos mažojoj salėj. 
Narės prašomos atsilankyti laiku, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti. Po 
susirinkimo bus vaišės . E. M. M.

— Chicagos Lietuvių Kęstučio ° 
Pašaipos klubo mėnesinis narių susi
rinkimas Įvyks sekmadienį, birželio 
mėn. 4 d. 1:00 vai. popiet Hollywood 
svetainėje, 2317 W. 43rd St.

Ta pačia proga klubo valdyba 
praneša, kad nei liepos, nei rugpjū
čio mėnesiais susirinkimų dėl vasa
ros atostogų, nebus. Turintieji ko
kių nors reikalų prašomi kreiptis pas 
Finansų raštininką Leoną Ginioti, 
2222 W. 24th St., tet 376-3980.

Valdyba

— Utenos Apskrities klubas rengia 
pikniką sekmadienį, birželio 4 dieną 
Kay sode, prie Tautinių kapinių. Pra
džia 12 vai. Gros geras orkestras. 
Prašomi visi atsilankyti ir praleisti 
linksmai laiką su uteniškiais.

Klubo Vaidyba

— Bridgeport© Lietuvių Namų Sa
vininku Dr-jos pusmetinis susirinki
mas įvyks antradienį, birželio mėn. 
6 dieną Lietuviu Auditorijoj. 3133 S. 
Halsted SU 7:30 vaL vak. Vvisi nariai 
ir narės kviečiami į susirifckimą, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti, 
taipgi per vasarą susirinkimų nebus. 
Po susirinkimo bus vaišės.

A. Kaulakis, rast

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GtLINYČIA 
2443 WEST 63ra STREET 

Telefonai; PR 50833 Ir PR 8G834

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 5851220

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI ’NAUJIENAS’

2533 W. 71st Street 
■telef.: GRovehill 6-234M

EUDEIKIS!
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA I

TĖVAS IR SŪNŪS

1410 So. 50th Ave^ Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-0

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTi AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNBKOB

REpubUe 7-8600 BEpubfic 7-8M1

LAiDOTUViŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERAI DAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENiiE

TėL: YArdi 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS a/r’-CONDITJONED KOI'LW»O>
►

VARIAI:
Chicagos
Lietuvių
LaidJtfl^lį'
DlfSktorių
AssociacijM

AMBULANCE 
^atarSAV' 
MAS DIENA 

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČt«5 

VISOSE MIESTO 
DALYSE i

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S3; IATUANIČA AffeNllŽ Pfioner tAtus 7-3401

BUTKUS V AS A UIS
Phone: Olympic 2-1003

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

GEORGĖ RUDMLNAS
33fi? So. LfTŪA^iCA AVE. „ Tel.: Y Aras 7-11.16-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlf^hbi 7-6672
iltfŽŠ SOOti/^Ėsi’ H1GĖVVAY, Palos tiills, ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 Šd. HALŠiED STREET Phbrie: YArdŠ 7-hll

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. 
649 EAST 162nd ST. 
South Holland, Illinois

Phone Commodore 4-2228
Phone COmmodore 4-2228

■

I
I

S — NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL. _ SATURDAY, JUNE 3, 1972



?EAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

— Šių metų birželio 1 dieną 
atspausdintas Petro Stravinsko 
Spalvingojo Colorado serijos 
15-tasLs straipsnis “Informaci
jos ir sugestijos turistams”. 
Straipsnyje per nea|>sižiūrėji- 
mą praleistas autoriaus parašas. 
Šiomis dienomis pasirodys šių 
naudingų straipsnių papildo
moji tąsa.

— Pirmadienio Naujienose 
bus atspausdinta poeto Lau
reato aprašytos Gintauto bė
dos.

ir ekonominiame gyvenime, ląi 
rezoliuciją dabar turi paremti 
kongreso dauguma ir ratifikuo
ti numatytas pataisas.

— Antanas Kučys, žurnalo 
“Varpas” redaktorius, baigia 
rinkti medžiagą naujam nume
riui. Jame bus straipsniai Jau
nimo Metų temomis ir žinios 
bei mintys apie besiartinantį 
Jaunimo Kongresų.

— Marius žiaura, So. Boston, 
Mass., išrinktas atstovu į Jau
nimo kongresą. Jis priklauso 
Skautų Vyčių organizacijai ir 
Tautinių šokių grupei, eidamas 
iždininko pareigas, yra LB Jau
nimo sekcijos pirmininkas ir 
Jaunimo informacijos 
redakcijos narys.

Š.

LAIMUTĖ SEMETAITĖ- 
GAIGALIENĖ

gegužės mėn. 15 d. Prancūzijo

HELP WANTEDMALE 
Darbininkų Reikia

helJ» Wanted — Male
Darbininkų Reikia

SPAUSTUVEI REIKALINGAS

Spaustuvėje dirbęs gali tuojau pradėti darbą, o spaudos 
darbus pramokti norintis sveikas vyras bus pamokytas vartoti 

į mašinas. Lengvas darbas, geras atlyginimas. Darbas nuolati- 
' uis, maloni darbo aplinka.

Darbo dienomis prašome kreiptis į administraciją nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų. Telefonuoti prašome HA 1-6100, o rašy
ti tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

— Sen. Frank D. Savickas 
(D-27) padėjo pravesti SJR 621 
rezoliuciją vienintelei senatorei 
Esther Saperstein Illinois sena
te, kad būtų priimta 27-ta kon- tė Naujienų skaitytoja 
stitucijos pataisa dėl lygių tei
sių socialiniame, kultūriniame

— Marcela Valantas,

♦I
I

centro

ilgame- 
iš Brid- 

geporto apylinkės, išvyko į Ko- 
sary slaugymo bei poilsio na
mus, Tinlv Park, Ill.

m.
je, Grenoblio Universitete apgynė di
sertaciją ir gavo prancūzų literatūros 
daktaro laipsnį. Ji rasė apie lyrišką 
poetą Baft Francinos meilėje. Nau
joji daktarė bakalauro laipsnį gavo 
Marietta kolegijoje, O., o magistro 
laipsnį gavo Illinois State University, 
kur įos vyras Dr. Vytas Gaigalas dės

to prancūzų literatūrą.

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.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

— Povilas R. Gudonis ir 
Kenneth Dadge gavo Lietuvių 
Prekybos Rūmų 500 del. stipen
diją. Per LPR organizaciją 
1000 dol. stipendijas paskyrė 
sen. Frank . Savickas ir Antano 
Milaucko našlė iš Worth, Ill. 
Jas gavo Michael Minieka ir Ne
ringa Peseckaitė. Stipendijos 
įteiktos metiniame LPR ban
kete.

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
320314 W. 95th St.

GA 4-3654

ktfė ąnc CasŲdttv Company

— Trečiasis tradicinis BA- 
TUNo Baltijos Festivalis šiemet 
įvyks rugpiūčio 12 d. New Yor- 
ko estų jparke, Lon Islande. Ir 
šį kartą festivalio proga bus iš
leistas specialus suvenyrinis 
leidinys, kurį nemokamai gaus 
visi atvykę Į šią pabaltiečių 
šventę. Šio leidinio atspausdi-

niino išlaidoms padengti yra 
reikalingi rėmėjai. Kas norėtų 
paremti jo išleidimą su skelbi
mais ir pareiškimais šiam fes
tivaliui, prašomi kreiptis į BA- 
TUNo įstaigą, 2789 Schurz Ave., 
Bronx, N. Y. 10465 -— Telef. 
(212) 828-2237.

— PLJK nakvynių komisija 
suradimui atvvkusieins i kon
gresą jaunuoliams -nakvynių 
naudoja Įvairias priemones. ŠĮ 
sekmadieni (birželio 4) tarp 
10 ir 1 vai. Jaunimo Centre 
rengia kavutę tiems, kurie gali 
suteikti nakvynes arba nori 
daugiau informacijų nakvynių 
suteikimo reikalu. Visi kvie
čiami. Nakvynių komisijai su
rasti reikiamą skaičių nakvy
nių yra gana sunku, bet ryžtin-

'gi jaunuoliai, komisijos nariai, 
tikisi su visuomenės parama ši 
sunkumą nugalėti.

— Laisvojo Pasaulio Lietu
vių IV-tosios Tautinių Šokių 
šventės būstinė veiks nuo bir
želio mėn. 3 d. Jaunimo Cent
re, Chicagoje. .Tel. 476 - 0007. 
Valandos: šiokiadieniais 10:00 
a. m. — 9:00 p. m., savaitga
liais 10:00 a. m. — 4:00 p. m. 
Raštinėje budės Vida Kriauče- 
liūnaitė.

For wire shop.

Salary open.

After 7 P. M. call 677-1252

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

Kas tik turi gerą skoni,

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPOMS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom n^o
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vaL

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

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, si v

— Chicagos Lietuvių Tarybos 
ir JAV Lietuvių Bendruome
nės Vidurio Vakarų apygardos 
valdybos atstovai gegužės 30 d. 
turėjo pasitarimus sovietinės 
meno parodos piketavimo, bir 
želio Įvykių minėjimo ir paverg 
tųjų tautų savaitės parado 
reikalais. Pranešimus iš paverg 
tųjų tautų komiteto posėdžio, 
Įvykusio gegužės mėn. 25 d., 
padarė Rimas Staniūnas ir Jo 
nas Jasaitis. Pasitarime daly
vavo Chicagos Lietuvių Tary
bos atstovai — Mykolas Prane
vičius (pirm.), kun. Adolfas 
Stasys 
mas
vald. pirm.
bu v. pirm. Jonas Jasaitis.

, Rimas Staniūnas, Ri- 
šarka ir LB apygardos 

Roriias Kronas ir

Dr. KAZYS GRINIUS

Nuo 7 ryto iki 8:30 vai. vak.
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 _ TEXACO
58-tos ir Western Avenue kampas

H tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima Įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, UI.

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

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

J

_ COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina $1.50

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

f — NAUJIENOS, OtUCASe i, ILL,— SATURDAY, JUNE 3, 1872

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį,^ negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos. Si 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:

Lietuvių spaustuvė
COMMUNITY INSTANT PRINTERS

Greitai, gražiai ir pigiai spausdina 
viską. Skambinkite ir sužinokite mūsų 
prieinamas kainas tel. (312) 778-1970 
2951 W. 63 St. — Chicago, HI. 60629.

KRUMPLIS ir STULPINAS
ttutitititttiittitttmniiititiitntunittfitiiiiiiittiitttittfitittittiin

LIETUVIO
BATŲ TAISYMO

4612 So. Paulina St.
(Town of Lake)

Dirba 6 dienas savaitėje. Pirm, ir 
ketvirt. nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Ki
tas dienas nuo 9 ryto iki 6 vai. vak. 

Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą. 
Darbas garantuotas.

STASYS ŠAKINIS

TEL.: YArds 7-9107

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.; REpublIc 7-1941

A. A L. INSURANCE A REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AV B.

LA 3-3775
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigu* automobilių draudimai.

— Mykolas Pranevičius Chi
cagos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas (3719 "W. 68th Pl.) nuo
širdžiai rūpinasi sovietinės me 
no parodos piketavimo pasise
kimu. Kartu su piketavimu 
bus paminėti ir birželiniai įvy
kiai. Paroda vyks nuo birželio 
mėn. 17 d. iki liepos 16 d. Chi
cagos Lietuvių Taryba šiuose 
darbuose artimai bendradar
biauja su LB apygardos valdy
bos pirm. Romu Kronu.

— Sen. Frank D. Savickas 
organizuoja viešus gyventojų 
apklausinėjimus dėl pigiųjų 
butų statybos Chicagos pietva
karių apylinkėse šį sekmadienį, 
2 vai. popiet Hubbard mokyk
loje, 6200 So. Hamlin Ave. ir 
pirmadieni, 7:30 vai. vak. St 
Jane mokykloje, 5151 So. Mc 
Vicker Avė. Apklausinėjimus 
remia miesto meras Richard J. 
Daley. Paskutiniame pigiųjų 
butų statybos plane, pristaty
tame US Distrikto Teismui, 
Chicago Housing Authority 
Įstaiga tarpe kitų, nurodė ir 
šias vietoves pigiųjų butų na
mams: 3456 W. 47th St, 3034
— 3036 W. 47 St., 3100 — 3101 
W. 47 St., 4472 — 4480 So. Ar
cher Ave,. 5250 — 5258 S. Ke
dzie Ave., 5409 — 5413 So. Pu
laski Rd., 3700 NV. 55 St, 6233
— 43 So. Pulaski Rd., 7035 So. 
Pulaski Rd., 3201 — 07 NV. 65 
PL, 7250 — 58 So. Central Park, 
7249 — 59 So. Kedzie, 4308 — 
18 NV. 63rd St., 6319 — 21 So. 
Tripp, 6150 — 58 So. Pulaski, 
3550 — 56 W. 59 Pl. 5900 — 08 
So. Sawyer, 3141 — 45 NV. 59 St.

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICB 
Taisomi auto motorai, «t*bdiial, 

tune-up-s Ir t. f.
4324 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

1 nu i ■■ - 1

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch«r 
Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-59M

III III. IWIO l I———d

— Amerikos Lietuvių Moky
tojų Sąjunga, Chicagos sky
rius šaukia mokytojų sąjungos 
narių ir visų kitų mokytojų su
sirinkimą sekmadienį, birželio 
mėn. 4 dieną, 2 vai. Jaunimo 
Centre. Prašoma visus moky
tojus nesivėluoti ir būti punk
tualiais, kad kiti parengimai 
nesusi trukdy tų. Susirinkimui 
darbotvarkė numatyta trumpa, 
bet įvairi. Bus svarstoma apie 
Įvairaus tipo mokyklas ir moky 
tojų paruošimą. Atvykstančius 

Įprašome pagalvoti apie priemo 
nes ir savo siūlymus pateikti 
susirinkime sąjungos veiklai 
pagyvinti. Atskirų pakvieti- 
mii nebus. Valdyba

TRUCK DRIVER

Experienced semi - trailer and 
tractor driver. References.
Over 25 years. Married.

533-3162

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Rtikia

RELIABLE WOMAN WANTED 
to care for elderly gentleman. Live in. 
5 day week. Own room. Light cooking 
— light housekeeping. Salary open. 
Good home for right person. Refe

rences _
436-1014 or 776-8523. 

7:00 P. M. to 9:00 P. M. 
and weekends.

VIRĖJA
Turi būti patyrusi. Reikalingos re
komendacijos. Artima šiaurinės Chi
cagos apylinkė. Dviejų suaugusių 

šeima.
Yra daugiau tarnautojų.

Tel. DE 7-5483

SOUTHWEST
LUNCHEON WAITRESSES 
For High Class Restaurant. 

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

CALL 927-5580

COMPANION 
to 1 lady. Light cooking. 

Driving necessary. Live in. 
Other help. Top salary.. Must 
be able to speak some English. 

References. Tel. UN 4-5057

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapinių sklypai pard.

LIETUVIŲ
TAUTINĖSE KAPINĖSE 

geroje ir gražioje vietoje, par
duodamas 4 kapams sklypas 

už 600 dol.
Tel. 325-4838

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIU BU
TAS su baldais. 1-mam aukšte iš 

kiemo. Suaugusiems.
6541 So. CAMPBELL AVĖ. 

Skambinti WA 5-6616.

IEŠKAU NUOMOTI 4 ar 5 kambarių 
butą Bridgeporte. 

Skambinti FR 6-2134.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

MARQUETTE PARK AREA 
Deluxe 2 story brick building with 6 
room apartment up and large store 

down. Enc. garage. 
$61,500.

McKEY & POAGUE 
HE 4-4300

MAISTO KRAUTUVĖ
SU MŪRINIU NAMU

2 mašinų mūrinis garažas. Centrinis 
oro vėsinimas. Krautuvė gerai įreng

ta su prekėmis Marquette Parke.
Tel. 471-1337

— Americans to Free Captive 
Nations organizacija birželio 11, 
Commodore viešbuty, New 
Yorke rengia simpoziumą te
ma “Pavergtųjų Tautų mani
festacija prieš Rusijos komu
nistų imperijos vykdomą geno
cidą ir rusifikaciją”. Kalbėto
jais pakviesti: Lady Malcolm 
Douglas - Hamilton, Committee 
to Unite America pirmininkė; 
John M. Fisher, American Se
curity Council pirmininkas ir 
Kęstutis K. Miklas, UBA-BA- 
TUNo prezidentas. Simpoziu
mo pradžia 3 vai. p. p. Po sim-

6455 So. Kedzie Ave,
INCOME TAX SERVICE

PRospect 8-2233
PATOGUMAI IR LAIMĖ — 

$24,500
6 kambarių Colonial tipo mūras su 
didele nauja virtuve ir įmontuotomis 
virimo bei kepimo krosnimis joje, 
1% vonios, naujas 2 mašinų garažas 
su radio durimis, pilnas beismantas. 
Savininkas yra tarnybiniai perkelia
mas ir yra priverstas dabar parduoti 
tik už $24,500. Labai gera apylinkė 
netoli 71mos ir Francisco. Paimkite 

tą bargeną savo šeimos gerovei. 
Skambinkite stebukladariui.

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

TONY POWELL
(Povilonis)

REAL ESTATE BROKER 
2749 West 63rd Street 

CHICAGO, ILL. 60629 
434-3400 or 735-1968

PIRKITE DVI AR TRYS ŠEIMOS 
naują 8 butų namą po 3 ir 4^ kamb. 
$15,000 pajamų. Mainys i mažesni. 

Tel. HE 4-2323.

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE., CHICAGO
TEL. — 254-5551

SPECIALUS APARTMENTAS. 5 bu
tai ant 50' kampinio sklypo lietuviš
koje apylinkėje. 2 butai po 5 ir 3 
po 4 kambarius. $516 pajamų per 
mėnesi. $46,900 su $7,000 imokėjimu. 
SVOBODA. 2134 So. 61st Ct.. Cicero 

Tel. BI 2-2162 arba LA 1-7038

GROŽIS Už ŽEMĄ KAINĄ
Geresnės statybos ir didesnis pat
rauklus 5% kambarių mūrinis su ma
syvia dainete ir didele virtuve su 
daug ąžuolinių spintelių. Patogi ir 
geros išvaizdos Hollywood stiliaus 
vonia. Beismanto grindys tinka 
Shuffleboard žaidimams. 2 mašinų 
garažas. Savininkas turi greitai iš
sikelti ir bargeno kaina parduoti sku
biai transakcijai. Į pietus nuo 63-čios 

St. Mary’s Star of Sea parapijoj. 
Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI SEKMA
DIENĮ 12—5 vai. 139 Coke’s Ave. — 
blokas Į pietus nuo 135-tos ir Archer 
Avė. 3 miegamųjų mūrinis namas su 
pilnu beismantu. 2 mašinų muro ga
ražu ir 2 akrais žemės. Prašo $37,500.

BUD’S REALTY
Tel. 254-5551 arba 257-5542.

MŪRINIS 19 METU 4 miegamųjų 
arti 72-os ir Fairfield. Geras. Pigus. 

BROKERIS. 
Tel. 778-6916

MŪRINIS — 2 GRAŽŪS BUTAI po 
3 miegamus. Įrengtas rūsys. Naujos 
kabinetu virtuvės. Arti 66-tos ir 

Albany. BROKERIS, PR 8-6916.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybė* kitur

SKLYPAS (LOTAS) 
DVIGUBAS —

100’ PLATUMO, gražiausias Beverly 
Shores ant Broadway, daug medžių, 
arti ežero. Parduodamas savininkų.

Tel.: UN 4-1044 (Evanstone) 
ir 376-5119 (Chicagoje).

5 ROOM FRAME HOUSE, 
FINISHED ATTIC.

Hot water heat. Garage. 4 acres of 
land. Route 10 >— 3 miles from North 

Judson, Indiana.
Call 636-6137 before 1 P. M. 

or 219—896-2708 anytime.

poziumo bus įvairių tautybių 
pasirodymai.

♦ John Pucėta, visų rūšių 
šildymo specialistas, praneša 
savo klijentams, kad yra pakei
tęs savo telefoną. Reikalui 
esant šaukti 925-4661. (Pr).

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, l¥z auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500.

. 4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai, 3 automobilių gara
žas. Tik $52,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin, langai, 2 auto 
garažas. Tik $27,900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36,500.

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

ŽMOGUS BE NAMŲ — 
TAI MEDIS BE LAPŲ

SAULĖTAS, naujas 2 butų mūras 
po 5 kambarius. Atskiri radiant šil
dymai, karpetai. Abu butai air cond. 
Naujas garažas. Gaunate už $41,000.

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. $19,500.

8 KAMBARIŲ 2 aukštų namas. 50’ 
sklypas. 2 auto garažas. Arti 98-tos 
ir California. $19,400.

2 AUKŠTŲ MŪRAS, čia liuksus 
butas ir modernios biznio patalpos. 
50’ sklypas. Garažas. Galimos pa
jamos apie $6,500 metams. Kaina 
$45,000.

PLATUS SKLYPAS prie gražaus 
Marquette Parko. $10,000.

APIE 16 METŲ geras 2 butų mūras 
ir 2 auto garažas. Marquette Parke. 
Platus lotas. Atskiri gazo šildymai. 
Greit ealima užimti. $37.500.

ŠVIESUS 2 BUTU 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 Marauette 
parko. Gazu automat, oro šildymas 
— vėsinimas. Gražūs karpetai ir kiti 
priedai. Garažas. $30.000.

TVIRTAS 6% KAMBARIŲ MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. Įrengtas beis
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$26.600.

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

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

MŪRINIS BUNGALOW. 3 miega
mi, 12 metų, 30’ sklypas, 55-ta ir 
Massassoit. .$28.500

2 PO 4 MŪRINIS. 2 auto garažas, 
įrengtas didelis kambarys skiepe. 
Geriausia vieta Brighton Parke. — 
$26,500.

2 PO 5 MŪRINIS. 3 miegami kiek
viename bute. Įrengtas skiepas tin
ka grožio salonui prie 55-tos ir Cali
fornia. Ave. $54.500.

12 BUTU MŪRINIS 7 metų. Įvai
raus dydžio butai. 63-cia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento-

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ •NAUJIENAS"




