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PASAULIO SPAUDA APIE KALANTOS 
AUKĄ IR SUKILIMĄ KALINO MIESTE
Gegužės mėnesio įvykiai Kaune, geg. 14 Romo Kalantos susi

deginimas sode ties teatru Kaune (Eltai geg. mėn. pabaigoje pa
tyrus, tikroji susideginusio jaunuolio pavardė Kalanta, ne Ta- 
lanta, tai geg. 25 per radiją patvirtino ir Tass, sovietų žinių 
agentūra), tebekelia viso pasaulio dėmesį. Eltos kasdien gauna
mos spaudos iškarpos liudija: laisvojo pasaulio viešoji nuomonė 
į riaušes, protestą prieš okupaciją Lietuvoje kreipė nepaprastą 
dėmesį.

JAV-se, kaip Eltos jau skelb
ta, žinios apie riaušes Lietuvo
je buvo skelbtos įvairių spau
dos agentūrų. Ne tik Associae- 
ed Press, bet ir UPI (United 
Press International) pateikė sa
vo korespondento Maskvoje, Da
vid Nagy, pranešimą (data — 
gegužės 21 d.).

šios agentūros atstovas pa
tvirtino kitų žinią: tūkstančiai 
jaunuolių Kauno gatvėse grū
mėsi su sovietų saugumo dali
niais ir tai vyko dėl protesto ge
gužės 14 d. susideginus “poli
tinio protesto reiškėjui” — Ro
mui Kalantai. UPI žinioje Kau
no gyventojų skaičius buvo pa
teiktas — 306,000. UPI dar nu
rodė, kad geg. 19 d. (antrąją 
riaušių dieną) riaušininkų tram
dyti buvo atsiradę parašiutinin
kai bei kariuomenės vidinės tar
nybos daliniai. Be to, dar pri
durta, kad asmuo, perdavęs te
lefonu žinią į Maskvą, buvęs 
tris valandas tardytas saugumo 
įstaigos pareigūnų, šeštadienį, 
geg. 20'd., žiriiĄ apfe~Į^ykius 
pateikęs “Kauno Tiesos” dien
raštis (jis nesiunčiamas į Va
karus — E.) — jis teigęs, kad 
Kalanta buvęs protiniai nesvei
kas, vartojęs narkotikus. Dėl to 
informatoriai to dienraščio ži
nią aiškinę, jog ją paskelbus 
norėta sukompromituoti lietuviš
kąjį jaunimą ir ta pačia proga 
pasistengti, kad Kalanta nevirs
tų didvyriu.

“The Washington Post”, pa
grindinis sostinės dienraštis, 
geg. 22 d. Įdėjo informacijas, tri
jų skilčių antrašte “Sovietai 
malšina rimtas riaušes Lietuvo
je, suima žydus”. Tai Murray 
Seeger Los Angeles atstovo 
Maskvoje, žinia, kurioje bent pu
sė vietos skirta žydų suėmi
mams Maskvoje. Teigiama, jog, 
“nors riaušės Kaune neturėju
sios tiesiogio ryšio su prez. Ni- 
xono kelione Maskvon, bet lie
tuviai troškę, kad jų protestas 
atkreiptų prezidento dėmesį”.

Kiti Vašingtono dienraščiai 
taip pat skelbė apie įvykius. 
“The Evening Star” įdėjo UPI 
žinią ir “The Washington Dai
ly News” 2 puslapy rašė “Skel
biama apie riaušes Lietuvoje”. 
Pasinaudota London Express 
Service informacijom, čia nu
rodyta, kad katalikas jaunuolis 
parke apsipylęs trim litrais ben
zino ir susideginęs, miręs po 
dvylikos valandų ligoninėje.

Baltimorės dienraštis “The 
Baltimore Sun” geg. 22 taip pat 
plačiai skelbė žinią apie įvykius 
Kaune, antraštėje nurodęs: “Su
sideginimas sukėlė dviejų die
nų riaušes Lietuvoje”, žinioje 
nurodyta, kad milicininkai su 
šalmais, naudojamais riaušių at
veju ir švaistydamiesi guminė
mis lazdomis, pirmą riaušių die
ną “nesėkmingai bandė palauž
ti demonstracijos dalyvius ir po 
to buvo iškviesti parašiutinin
kų daliniai bei specialūs sau
gumo daliniai”.
Įvykiai Lietuvoje — Kanados, 

Vakarų Europos spaudoje
Toronto, Kanadoje, dienraš-

tis “The Globe and Mail” geg. 
22 d. skelbė AP žinią, skelbęs 
dvi antraštes: “Romos katalikas 
susidegina” ir “Tūkstančiai 
maištininkų Lietuvos mieste”. 
Apie riaušes rašė ir kiti Toron
to, Montrealio ir kt. Kanados 
miestų laikraščiai.

D. Britanijos, Ixmdono ir ki
tų miestų spauda apie riaušes 
Kaune skelbė plačias informaci
jas. Visos žinios įdėtos geg. 22 
“The Times”, pagrindinis dien
raštis Londone, skelbė: “Jau
nuolio mirtis kelia riaušes Lie
tuvoje”. Pasinaudota dviejų 
agentūrų, UPI ir Reuterio žinio
mis. Reuterio atstovas pažymė
jo, kad “žinios apie riaušes Kau
ne buvo pasklidusios, gandų for
moje, visose trijose Baltijos val
stybėse”.

Kitas žymus Londono dienraš
tis, “The Daily Telegraph” pas
kelbė atstovo Maskvoje, Tony 
Conyers, plačią informaciją “So
vietų daliniai malšina Lietuvos 
laisvės riaušes”. "Panašiąją kaigj 
ir kiti laikraščiai, ir Šis primi
nė kovo mėn. paskelbtą 17,000 
Lietuvos katalikų protesto me
morandumą. Britų dienraštis 
prijungė Lietuvos žemėlapį ir, 
sekdamas agentūrų, korespon
dentų pranešimus, nurodė į jau
nimo šauksmus Kauno gatvėse: 
'“Laisvės, laisvės, laisvės Lie
tuvai”.

Tas pats Londono dienraštis 
taip pat geg. 22 d. aptardamas 
prez. Nixono viešnagę Maskvo
je, priminė, kad Sovietų Sąjun
ga turinti mažą bėdą (rūpestį) 
ryšium su žydais ir “kaip tik 
šiuo metu su Ukraina ir (įvy
kiais) Lietuvoje, vienoje iš jos 
Baltijos kolonijų”.

Apie riaušes dar rašė ir kitų 
Anglijos miestų spauda (Man
chester, Liverpool ir kt.).

Iš Vak. Vokietijos ir Austri
jos gautos spaudos iškarpos liu
dija: apie riaušes Kaune pla
čiai painformuoti ne tik Vokie
tijos bei Austrijos, bet ir kitų 
vak. Europos kraštų gyvento
jai. čia tik vieno laikraščio pa
vyzdys: Manheimo dienraštis 
“Mannheimer Morgen” geg. 23 
rašė apie “Neramumus Lietu
voje”. Dienraštis (pasinaudojo 
vokiečių agentūros dpa, be to, 
ir UPI ir AP žiniomis iš Mask
vos. Eltos gautomis žiniomis, 
apie riaušes, protestą Kaune pla
čiai rašė ir visų didžiųjų vak. 
Vokietijos miestų spauda. Iš 
Vienos gautomis žiniomis, apie 
riaušes Lietuvoje plačiai skel
bė ir Austrijos, ypatingai Vie
noje, spauda. Vienas tų dien
raščių, įvykius iškėlusių neutra
liame krašte, buvo Vienoje lei
džiamas dienraštis “Volksstim- 
me .
Platus įvykių atgarsis Italijos 

spaudoje
Italijos dienraščiai apie įvy

kius Kaune patyrė, kaip ir JAV 
ar Kanados gyventojai, geg. 21 
d. Tad spaudos žinios, komen
tarai pasirodė geg. 22 d. Italai 
įvykiams skyrė ypatingai daug 
vietos, skelbė didžiules antraš-

U-

Nedidelis, dviejų motorų, biznio vadovams vežioti skirtas lėktuvas Commander 690 sumušė šios 
klasės lėktuvų greičio rekordą, pasiekdamas greičio vidurkį 380 mylių per vai. Lėktuvą statė 
North American Rockwell. Viršuje matomas jo lakūnas James įBadgett, kurį sveikina (kairėje) 

jo sekretorė. Dešinėje. — žmonįėš, susirinkę palydėti lėktuvą i kelionę.

A Oro piratai
TEGUCIGALPA. — Keleivi

nio lėktuvo piratas Hahneman, 
kuris sėkmingai buvo iššokęs su 
parašiutu iš lėktuvo Hondūre su 
300,000 dolerių, pasidavė Ameri
kos ambasadai Hondūre ir buvo 
sugrąžintas į Ameriką. Parei
gūnai sako, kad pinigų piratas 
neatidavė ir nepasakė, kur jie 
paslėpti. Jo pasidavime buvo 
įveltas vienas hondurietis, ku
ris gaus iš lėktuvo bendrovės 
25,000 dol. atlyginimą, jei pini
gai bus sugrąžinti.

Hahnemanas pareiškęs Hon
dūre, kad jis mirštąs vėžio liga 
ir neturįs tikslo gyventi.

Praėjusį šeštadienį įvyko ke
li lėktuvų pagrobimai. Vienas 
piratas buvo suimtas, kitas nu
skraidino lėktuvą į Alžirą, kur 
jis pasiprašė politinės globos. 
Jis priklausąs Juodųjų Pante
rų organizacijai. Oro linija jam 
sumokėjo reikalaujamą sumą — 
pusę milijono dolerių. Bendro
vė reikalauja, kad Alžiro vy
riausybė pinigus jai sugrąžintų.

Sugautas Reno lėktuvo pira
tas gavo iš bendrovės 200,000 
dol. ir iššoko su parašiutu, ta
čiau po 5 vai. buvo sugautas.

ŽMOGAUS .APLINKOS KONFERENCIJA
STOKHOLMAS. — Švedijoje šiandien prasideda tarptautinė 

konferencija žemės teršimo ir aplinkos klausimais. Konferencijoje 
dalyvauja 109 valstybių delegacijos. Nedalyvauja Sovietų Sąjun
ga, Vengrija, Lenkija, Bulgarija ir Čekoslovakija, solidarizuoja
mos su Rytų Vokietija, kuri į konferenciją nebuvo pakviesta. 
Nežiūrint šito komunistinių valstybių boikoto, Jugoslavija ir Ru
munija konferencijoje dalyvauja.

Per dvi ateinančias savaites 
vienu metu vyks keturi atskiri 
posėdžiai, iš kurių svarstymų 
konferencijos pabaigoje bus pa
skelbta deklaracija žmonių aplin
kos klausimais.

VALSTYBĖS SEKRETORIUS ROGERS 
APLANKĖ RYTINE BERLYNO DALĮ

BERLYNAS. — Praėjusį šeštadienį Berlyne, Amerikos zo
noje, keturi užsienio reikalų ministerial: Amerikos valstybės 
sekretorius Rogers, Sovietų Sąjungos — Gromyko, Britanijos — 
Douglas Home ir Prancūzijos — Schumann pasirašė keturių 
galybių susitarimo Berlyno reikalu protokolą. Sutartis garantuoja 
nevaržomą įvažiavimą iš Vakarų Vokietijos į Vakarų Berlyną, 
kuris yra Rytų Vokietijos teritorijoje, 110 mylių nuo V. Vokieti
jos sienos. Sutartis leidžia Vakarų Berlyno gyventojams važiuoti 
per Gėdos sieną į Rytų Berlyną ir ten viešėti 30 dienų per metus. 
Sovietų Sąjunga gauna teisę atidaryti Vakarų Berlyne savo kon
sulatą.

Laidoja karalių
LONDONAS. — šiandien Bri

tanijoje laidojamas Windsoro 
kunigaikštis, buvęs Britanijos 
karalius Edvardas VIII-sis, atsi
sakęs sosto dėl mylimos mo
ters. , Jo žmona atvyko iš Pary
žiaus Į laidotuves. Ji yra 75 me
tų amžiaus ir jos sveikata esan
ti nekokia, šeštadienį Windso
ro kunigaikščiai būtų šventę 35 
metų vedybų sukaktį.

Windsoro karališkuose rūmuo
se, 20 mylių nuo Londono, ku
nigaikščio įkūnas buvo pašarvo
tas šv. Jurgio koplyčioje, kur 
tūkstančiai britų atsisveikino su 
savo trumpalaikiu monarchu. 
Karalienės Elzbietos gimtadie
nio parade praėjusi šeštadienį 
ji turėjo juodą raištį ant savo 
raudonos uniformos, kurioje ji 
priėmė tradicinį paradą. Para
do- dalyviai- vienos minutės-su^ 
sikaupimu pagerbė mirusį Wind
soro kunigaikštį. Laidotuvėse 
dalyvaus tik vienas užsienio mo
narchas, Norvegijos karalius 
Olavas, mirusio kunigaikščio 
pusbrolis.

Tą pačią dieną Vakarų Vokie
tija pasikeitė šu Sovietų Sąjun
ga ir Lenkija nepuolimo sutar
čių ratifikavimo dokumentais. 
Tie visi susitarimai atidaro Eu
ropoje naują taikos ir kooperavi- 
mo laikotarpį, sumažina Įtempi
mus ir šaltąjį karą, kuris taip 
ilgai buvo vedamas ypač Ber
lyno klausime.

Valstybės sekretorius Rogers 
pirmą kartą istorijoje buvo nu
vykęs ir į Rytų Berlyną. Rogers 
savo pareiškime po susitarimo 
pasirašymo pasakė, kad Berly
nas, kuris per 25 metus buvo 
Europos suskaldymo simboliu 
gali tapti vilties dėl Europos 
ateities simboliu. Vakarų Berly
no gyventojams jų miestas ne
bebus izoliuota sala ir jų kas
dieninis gyvenimas žymiai pa
gerės, pareiškė Rogers.

Sovietai stiprina

tęs, dėjo Lietuvos ir kitų Bal
tijos valstybių žemėlapius. Ne 
vienas dienraštis tiesiog teigė 
— “Rfvolta in Lituania” (sukili
mas Lietuvoje).

Ypatingai verta dėmesio geg. 
22 skelbta dienraščio “II Messa- 
gero” (Bomoje) informacija 
bei komentarai, čia pažymėta, 
kad susidegino katalikas ir kad 
sovietų daliniai malšino riauši- 
•rtinkus, sukilėlius^ (Dienraštis 
žinią skelbė per kelis puslapius 
ir trijose vietose. Laikraštis ki
toje vietoje įdėjo šešių skilčių 
antraštę apie “sovietų dalinius, 
kurie malšinę tautos sukilimą” 
(čia pakartotos agentūrų, ko
respondentų žinios).

Žmonių skaičiui pasaulyje di
dėjant tokiu greičiu, kad 2,000 
metais bus apie 7 bilijonai že
mės gyventojų, visi pripažįsta, 
kad reikia planuoti ateitį. Jau 
šiandien pasaulio didieji miestai 
yra užteršti. Gyventojus kanki
na blogas oras, vandens trūku
mas, nusikaltimai, nepakankama 
transportacija, susigrūdimas, 
menka sveikatos priežiūra ir ki
tos negerovės.

žmogus savo gyvenamąją ap
linką apleido, šiandien daugely
je valstybių upės ir ežerai tiek 
užteršti, kad jų vandenyje nebė
ra gyvybės, daug kur miškai iš
kirsti, iš pasaulio gyvūnų jau 
359 rūšys yra nebesugrąžinamai 
išnykusios ir tas pats likimas 
gresia dar 817 rūšių. Įvairūs 
nuodai kaip DDT ilgam laikui 
yra užteršę žemės paviršių, iš 
žemės gelmių išimamos žmo
nėms reikalingos medžiagos: an
glis, žibalas, mineralai sparčiai 
mažėja, ypač pramonės valsty
bėse. žemės turtus sunaudoja 
daugiausia trečdalis pasaulio 
tautų, kada kiti du trečdaliai 
gauna tik pramoninių valstybių 
sukeliamą taršą.

Stokholmo konferencija turės 
ieškoti atsakymų į įvairias pa
saulio problemas, kurių neiš
sprendus žmonijos gyvenimo ko
kybė vis blogės;

LONDONAS. — Britų žibalo 
bendrovė British Petroleum Co. 
paskelbė, kad ji trauks kiekvie
ną teismo atsakomybėn, kas tik 
pirks iš Irako žibalą. Irakas na
cionalizavo tos bendrovės tur
tus. Irakas pagamina 3% visos 
pasauly sunaudojamos naftos. 
Minėta britu bendrovė, olandu 
Shell ir amerikiečių Mobil bei 
Standard rengiasi boikotuoti 
Irako žibalą.

SAIGONAS. — Lėktuvų vei
kla Pietų Vietname labai suma
žėjo dėl prasidėjusio lietaus se
zono ir audros Mamie. Komu
nistai pradėjo naują puolimą 
pietuose, Mekongo upės apylin
kėse, 150 mylių į pietvakarius 
nuo Saigono.

SAIGONAS. — Vienas JAV 
karo laivas, pastebėjęs, kad so
vietų prekinis laivas plaukia į 
vieną užminuotą šiaurės Viet- Į 
namo uostą, įspėjo to laivo ka
pitoną radijo bangomis, kad ne
toli jau yra išdėstytos mtinos. 
Sovietų laivo kapitonas gražiai 
padėkojo ir pasuko į šalį.

AVASHINGTONAS. — Bob
by Baker, 1971 nuteistas už ky
šių ėmimą ir mokesčių nemo
kėjimą, po 18 mėnesių buvo pa
leistas iš kalėjimo. Jis buvo iš
kilęs senate prezidento Johnsono 
protekcijoje.

WIESBADEN. — Amerikos 
karo jėgų V. Vokietijoje žval
gyba papasakojo NYT korespon
dentui Middleton, kaip rusų ka
rinės jėgos centrinėje Europoje 
per paskutinius 18 mėn. apsi
ginklavo naujais ginklais. Įves
ti du nauji tankai, šarvuočiai ap
rūpinti prieš helikopterius nu
kreiptais ginklais. Visai nau
jas yra šarvuotas automobilis, 
kurio tikslas yra žvalgyti kovos 
lauką po atominės atakos, šis 
šarvuotis, kareiviams iš jo ne
išlipant, gali sužymėti prava
žiuojamas vietas Įvairių spal
vų giarėmis, kurios nurodo, kiek 
ta vieta užkrėsta atominiais kri
tuliais. šarvuotis net gali išva
lyti tuos kritulius specialiais 
aparatais.

žvalgyba pastebėjusi ir nau
jų raketų, naujos rūšies minos
vaidžių. Sovietų divizijos Euro
poje nuolat atlikinėja pratimus, 

j “Jie treniruojasi, lyg nebūtų 
rytdienos”, pareiškė vienas ame
rikietis karininkas.

apie Lietuvą
Lenkti spauda JAV ir kituose 

kraštuose skelbė žinias apie 17,- 
000 Lietuvos katalikų memoran
dumą. Londono “Dziennik Pols- 
ki” žinią apie skundą paskelbė 
bal. 3 d. (nr. 79).

Eltą pasiekusi lenkų spauda 
Argentinoje taip pat informuoja 
apie katalikų Bažnyčios sunkią 
padėti Lietuvoje. Apie tai ra
šė lenkų savaitraštis Buenos Ai
res “Glos Polski” (La Voz de 
Polonia) š. m. 7 laidoje. Savait
raštis persispausdino žinias apie 
katalikų persekiojimą, kun J. 
Zdebskio suėmimą ir kt. iš Lon
done leidžiamo lenkų savaitraš
čio “Na Antenie”.

Verta pridurti, kad šis lenkų 
savaitraštis Argentinoje Lietu
vos šventės, Vasario 16. proga, 
jai paskyrė visą puslapį. Viršuje 
antraštė lietuviu kalba — Lie
tuvių Tautos šventė. Pats 
straipsnis atspausdintas lietu
vių ir lenkų kalbomis. Ten pa
žymėta: “Stipriai tikime, kad 
grįš laikai, kada bendras prie
šas bus nugalėtas ir kada mūsų 
valstybėm bus užtikrinta lais
vė ir teisė vystyti savo krikš
čionišką kultūrą. T-ai gyvuoja 
laisva Lietuva”. (E)

MASKVA. — Garsus Lenin
grado Kirovo baleto šokėjas Va
lery Panov gavo 10 dienų areš
to už chuliganišką elgesį. Jis 
yra žydas, pareiškęs norą išva
žiuoti. Jo žmona sako, kad kal
tinimai nepagrįsti.

kius, komunistų yra ignoruoja
mi. P. Korėjos prezidentas Park 
kovo mėnesį išdėstė savo sąly
gas: šiaurės Korėja turėtų nu
stoti ruoštis invazijai, turėtų pa
šalinti savo karines jėgas iš de
militarizuotos zonos, kur tos jė
gos yra nelegaliai, turėtų nusto
ti siųsti ginkluotus agentus į 
Pietinę Korėją ir turėtų paleis
ti visus pagrobtus lėktuvui ke
leivius. žvejus. Tada, žingsnis 
po žingsnio galima būtų tartis 
dėl giminių suvienijimo, dėl eko
nominių. kultūrinių ir kitų ne
politinių ryšiu, pagaliau priei- 

r____ ___ __ r nant ir prie abiejų dalių sujun-
koti kontaktų ir gerinti santy-'gimo.

Amerika netrukdo 
Korėjos taikai

SEDULAS. — Pietų Korėjos 
vyriausybė atmetė šiaurės Ko
rėjos premjero Kim 11 Sungo 
pastabas Amerikos koresponden
tams, kuriems jis tvirtino, kad 
tik Amerika su savo kariuome
ne Korėjoje trukdanti Korėjos 
taikiam sujungimui į vieną vals
tybę.

Seoulo vyriausybė nurodo, kad 
jos pasiūlymai palaipsniui ieš-



Dėl “Lietuvos Universiteto” knygos
fc. m. gegužės 11 d. “Naujie- Įtinto ją St Dirmantą, dažnai 

nenurodant skelbimuose nei 
savo adreso nei telefono nume
rio.

Deja, Lietuvių Profesorių 
Draugija, kaip šios knygos Įei

nos“ išspausdino informacinį 
straipsnį apie naujai išleistą 
knygų “Lietuvos Universite
tas“ (1579 — 1803 — 1922), ku
riame ištisai surašyti visi leidi-
ni© bendradarbiai ir Redakci
nės komisijos sudėtis, tačiau 
Redakcinės Komisijos sudėty
je yra praleista kun. P. Dilio 
pavardė. Šios informacijos pa
baigoje nurodoma, kad “Lie
tuvos Universiteto” knygą pla
tina prof. St. Dirmantas, Lie
tuvių Profesorių Draugijos pir
mininkas, “kurio dideliu rū
pesčiu šis leidinvs išvvdo pa
saulį”.

To straipsnio autorius ponas 
“D”, matyt, nepaskaitė Re
daktoriaus pratarmės, kurio
je yra paaiškinta “Lietuvos 
Universiteto” knygos parengi
mo ir išspausdinimo istorija, 
todėl kažkieno klaidingai in
formuotas, be jokio pagrindo 
didelius nuopelnus priskiria 
prof, St, Dirmantui.

Lietuvių Profesorių Draugi
jai atiteko tik vienintelė saky
čiau maloni pareiga, išspaus
dintą “Lietuvos Universiteto” 
knygą tinkamai platinti: 1. kny 
gą visų pirma išsiuntinėti spau 
dai, 2. mecenatams, garbės

, dejas, pavedusi platinimo 
darbą susenusiam ir sirguliuo
jančiam pirmininkui St. Dir
mantui, prasilenkė su Redak
cinės Komisijos nutarimu dėl 
“Lietuvos Universiteto” knygos 
platinimo ir todėl ši knyga pla
tinama labai netinkamai.

1' Kadangi aš, gyvendamas Či
kagoje, 6015 S. Francisco Ave., 
greta knygos redagavimo ir 
spausdinimo priežiūros, tal
kinau Lietuvių Profesorių Drau
gijai telkti knygos prenume
ratą ir aukas “Lietuvos Uni
versiteto’’ knygai spausdinti, 
todėl ir išsikėlęs iš Čikagos tu
riu pareigą rūpintis, kad visi 
leidinio bendradarbiai, bei 
mano adresu užsisakiusieji šią 
knygą ar jos išleidimą parė- 
nmsieji, kuo greičiausiai ją 
gautų.

Nuo “Lietuvos Universiteto” 
knygos išspausdinimo jau pra
ėjo daugiau kaip du mėnesiai, 
tačiau dar kai kurie mecenatai, 
bendradarbiai, laikraščiai ir 
žurnalai, atrodo, taip pat jos

Katrėje matoma žemė, kaip ji atrodė astronautams Apollo 16 erdvėlaivyje. Nuotrauką padarė 
astronautas John Young. Dešinėje — žemės viršutinė atmosfera, šviesios linijos yra ultravio

letiniai spinduliai saulės apšviestoje žemės pusėje.

antspaudu. Visiems žinoma 
tiesa, kad nei knygos autorius, 
nei redaktorius, o tuo labiau 
leidėjas ar platintojas, neturi 
teisės neprašomas jokių įrašų 
į perkamą knygą rašinėti ar jas 
antspauduoti.

Tad slapyvardžiu pasirašiu
siam ponui “D.”, nežinant tik

ros “Lietuvos Universiteto” 
knygos išspausdinimo istori
jos, nedera klaidinti visuome
nę, pabrėžiant išskirtinus prof. 
St. Dirmanto nuopelnus.

Pranas Čepėnas

“Lietuvos Universiteto” 
redaktoriusDIDELIS ALIARMAS RABINŲ TARPE

Žydų jaunimas masėmis pereina į "Jėzaus žmones"
Kaip jau niekam nebe paslap

tis, iš tų ilgaplaukių “kūtvėlų” 
jaunuolių klajoklių, bendrai “hi-

ir San Diego gatvėse apsčiai esą 
matyti naujai “atsivertusių” 
“Jėzaus keistuolių” (Jesus

Tikras faktas 
Kad Nijolė 
Iš namų nakčia 
Prapuolė.
Kai aš rytą 
Pabūdau, 
Tik pižamą 
Jos radau,
O, be to, 
Radau raštelį. 
Keikia ji mane. 
Kiek gali. .. 
žada teismui 
Atiduot. 
Pasiryžus 
Divorsuot.

Laiškai iš Lietuvos
LAIŠKAS IŠ KAUNO

Spausdinamas laiškas iš 
Kauno, rašytas 1972 m. gegu
žės 20 d. Rašo giminaitis sa
vo artimam. Laiško autorius 
yra nedidelio išsilavinimo, 
bet savo mintis stengiasi dės
tyti, galimai aiškiau nušviesti 
padėtį. Laiško pradžia — as
meniniai šeimos reikalai, o | 
pabaigą rašoma apie padėtį, 
kaip žemiau paduodame:

... “Pas mus žmonės yra ne
ramūs, negali ant vietos apsis
toti, siekia ko tai, laukia ne
žino nei patys ko, o tai yra ner- 
vuotas gyvenimas. Iš mūsų la 
bai daug žydų iškeliauja j Iz
raelį, dirbo aukštose tarnybo
se, buvo labai turtingi, taip

patenkinti bile gauna išvažiuo
ti, o jų vietas papildo ruseliai. 
Taip ir bėga dienos. Orai pa
vasarį šalti v ir gamta sugedo, 
kaip ir tie žmonės, jau dabar 
vienas kitam ne broliai, vėl 
kerštauja, nieko gero nesigir
di, kaip tik žudynės, o valdžia 
kišasi, bet niekaip negali su
tvarkyti, o pijokystė įsivyravo 
aukščiausiam laipsnyje...’’

Bučiuoju, laukiu laiško 
Tavo...

KAS KLAUSIA — NEKLYSTA
Nekantrus tėvas pyksta:
— Nustok, sūnau, lindęs su 

visokiais klausimais. Kai aš bu
vau tavo amžiaus — nieko ne
klausinėjau.
...— Dėlto dabar nieko negali 
ir atsakyti. -

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

prenumeratoriams, 3. Redak
cinės Komisijos nariams ir 
bendradarbiams, 4. Iš anks
to užsisakiusiems prenu
meratoriams, 5. reikiamą kny
gų skaičių duoti knygų platin
tojams, o ne vien skelbti, kad 
šią knygą galima atsiimti arba 
gauti pirkti pas vienintelį pla-

negavo, nes spauda “Lietuvos 
■Universitetą” knygas, kaip 
naujo leidinio, dar nepaminė
jo.

Esu gavęs nusiskundimų, 
kad vienintelis platintojas prof. 
St, Dirmantas siuntinėja tą 
knygą su keistais įrašais bei- 
senu neveikiančios draugijos

Prof. Vaclovo Biržiškos 
į" SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai.
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiusite tokiu adresu:

NAUJIENOS 
1739 So< Hafeled Street •• Chicago, Illinois 60608 

i  f

GEROS DOVANOS
i ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DlDELiMIS NUOLAIDOMIS:
Df. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik __ _ $3.00
Minkštais viršeliais tik ____..............................  $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą ispūdžiai. Vietoje S2.00 dabar 
tik ............... ........_.....___________ . $130
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį.

1 NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6W8

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

viu gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėta* knygas galima užsisakyti Naujienose.

kiudas. Dovydėnas, MSS VALGYSIM PASAULI Atsiminimai ir 
intymus duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoj* po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gtiauda, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkoj pabėgimą n* jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 

r darbiautoju ir tiltų statytojų w sovietais sukeltu mitų miglose apie 
besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dot

Jurgis GHauda, AGONIJA. Romanas^ 408 psl.A kaina 5 dol. Ap
rašoma 'Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na- 

į nų elgesys tragiškose dienose.
Stefonija Rūkieoė* GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi

minimai. parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dabą. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta goriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 52$ psl.. kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol

Juozai Kapačlnskas. SIAUBINGOS £X£NOS. Atsiminimai apiel- 
džiant Lietuvą, bėgimą nuo boftevikų ir gyvenimą tremtinių stovyk- 

į los**. Vokietijoje 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.
j. Audėnas. PASKUTINIS POSĖDIS, Minučių tikslumu aprašyta 

paskutines nepriklausomos Lietuvos dienas ir valandos, kuriose yra 
hsryškejęs nesikeiėiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas tr 
asmenis 270 psl., S4.00

ėtRAGIETeS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
i»t«Hfė buvo Vilniuje. Trakuose. f)ruskioinkuoset Kaune, Neudakiuoso, 

, Klaipėdoje k Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką j* te* matė, kokiai 
kalbas girdėjo tr ką jai žmonės pasakė 95 psk. Sl.00 Yra taip pai 

Į i kalba

£> MAGIŠKUOJU KILIMU Į VMiNHJ Kehenėa t Lietu
va ftiHsttuota foto nuotraukomis 331 psl S3 00

CX KvramK KfLtONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Atr
■ vutmius paslabumą neapgauna in turisto agitpropo propaganda bei

užmaskavimai Abi knygos parašytos leagvn. gražiu stiliumi.
V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAUKUOSE 1944-54 m 48 

psl., SI.00. Didžiojo klasiko mintys it. rūpesčiai apĮe. išeivijos luitu 
! Htū gyvenimą Skunh tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui

KomufHamas yra žiaurus Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju«> 
kMKi PasijtMiktme viki, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANCXOOTUS. 
52 psl . SI.®

Šie iv kiti lekimia* yra gaunami
NAUMGMOSE, >73* So. HALSTĖO ST^ CHICAGO, KL. 

rtaikank<n> darbe oUndbrais arba užsakant paštu Ir pridedant 
čeki ae pihigine periakH

piais” vadinamų, yra išsivystęs 
savotiškas religinis sąjūdis, pa
sivadinęs ’’Jesus People” (Jėzaus 
žmonės).

Tas sąjūdis nepaprastai sudo
mino žydų radikalųjį jaunimą 
(rebels) ir, kaip spauda skel
bia, žydų jaunuomenė ‘“masi
niai“ pradeda Į tą sąjūdį dėtis. 
Jie savo dėj imąsi į “Jėzaus žmo
nes” aiškiną tuo, kad krikščio
nybė atitinkanti žydų mesioniz- 
mo tradiciją, kas visada buvo 
žydų tikėjimo dalis.

William F. Willoughby, Wa
shington Star religinis redakto
rius, seriją straipsnių apie tą 
žydų jaunuomenės krikščionėj i- 
mą pradeda žodžiais.

“Nuo pat pirmojo šimtmečio, 
kuomet Jeruzalėje 8,000 žydų 
per dvi dienas pasisakė.tiki, jog 
Jėzus ben Jozeph (Juozapo sū
nus) buvo mesiją, dar nebuvo 
kad tiek daug žydų pereitų prie 
Jėzaus, kiek jų perėjo per pra
eitus 2 ar 3 metus”, žydai, ypač 
jaunesnieji, esą alarm uojančiu 
mastu pereidami į Jėzaus žmo
nes sualiarmavo visas tris žydų 
religines denominacijas. JAV-se 
— ortodoksus, reformuotuosius 
ir konservatyvus. Visos trys 
judaizmo denominacijos daran
čios planus,- kaip sustabdyti tą 
reiškinį, bet kaip Willoughby 
rašo, — per vėlu.

Tie “perkrikštai” jokiu būdu 
neatsižada savo žydiškumo, bet 
vadina save mesianistais žydais 
arba hebrajais krikščionimis. Jie 
aiškina, esą judaizmas istoriš
kai visada buvo mesianistai, ti
kėję ir laukę mesijos, dėlto nie
ko nėra “priešžydiško” priimant 
tikėjimą, kad Jėzus iš Nazareto 
buvo tas mesijas. Jie nurodo į 
krikščionybės istoriją, būtent 
kad ir patys pirmieji krikščio
nys, kurie tikėjo, kad Jėzaus as
menyje pats mesijas atėjo, bu
vo žydai. “Christianoi” yra 
graikiškas žodis ankstybajai 
krikščionių sektai pavadinti, gi 
“christianoi” išvertus į hebra
jų kalbą reiškia “mesianistai”. 
Tai buvo pašaipos žodis, kokiu 
anų laikų žydai vadindavo Jė
zaus pasekėjų sektantus “ereti
kus”-.

Dar neteko girdėti, kokiais 
“eretikais” šių dienų rabinai va
dina tuos “christianoi”, bet kaip 
Willoughby rašo, jaunų žydų su
sidomėjimas Jėzumi yra epide
minis. Pav., Baltimorėje tų neo- 
krikščionių susirinkimų vieta 
vienoje kavinėje esanti žydų pil
na. Ix>s Angeles mieste daini
ninkas Pat Boone pats asmeniš
kai savo maudymosi baseine 
“apkrikštijęs” daugelį žydų fil
mų egzekutyvų, o toliau j šiau
rę, Saugus mieste, Tony ir Susan 
Alamo Fundacija pranešanti, 
kad iš kasdien į krikščionybę 
‘^atverčiamų po 800 iki 1,000 
asmenų didesnioji pusė yra žy
dai. Los Angeles, Palm Springs

Freaks) žydų.
Amerikos Hebrajų kongrega

cijų sąjungos nustatyta^ kad 
tik 7 nuošimčiai žydų — jaunų 
ir suaugusių — belanko savai
tines pamaldas sinagogose. Dar 
46 nuošimčiai suaugusiųjų žy
dų pasisakę apsilanką “sykį kas 
kelintas mėnuo”, bet jaunųjų 
tik 34 nuošimčiai Vesti tik sa
vo tautybės ir tikybos asmenį 
dabar tik 43 nuošimčiai jaunųjų 
žydų belaiko būtina.

čikagiečių kalbos
Savo laiku Chieaga buvo .už

versta kalbomis, o lietuviški 
laikraščiai korespondencijo
mis apie naujai steigiamus in
formacijos centrus, hipių psi
chologijai tyrinėti giliomis 
studijomis ir ordino duris pra
siveržiančiais nepatenkintų vy
resniųjų kuždesiais.' Žinios 
•padidėjo apie laukiamas ir 
ruošiamas vestuves. -

Naujienos daugumą tų raši
nių metė į gurbą, bet .vieną, 
patikrinusios faktus, . įdėjo. 
Ųž tą žinią jos buvo išmestos iš 
skaityklos. Visos įtakingų as
menų pastangos jas ten sugrą- 
žniti nedavė rezultatų. Bet ap
dairesnieji nusiperka ’ Naujie
nas krautuvėse ir laikraščių 
kioskuose.

Vestuvės sukėlė daug kalbų 
[ir pykčio, bet dar didesnis mo
kytis norinčių žmonių skaičius 
iš jų pasimokė Vyresnybė bu
vo teisinga. Ji tvirtino, kad nie
ko gero iš to neišeis. Rezulta
tai buvo toki, koki buvo vyres
niųjų išpranašauti. Savo jau
nimą ji pažino. Tada rūpinosi 
vadovybė, o šiandien savo šir
dies skausmais ir naujomis bė
domis šitaip skundžiasi drąsus 
pasiryžėlis:

Gaila Gintauto 
žemaičio 
mandrapypkio 
Sakalaičio

Be vainiko 
Ir žmonos 
sėdi vargšas 
ant tvoros

Sakramentai 
išbandyti, 
ką dabar 
tnrės daryti?

Rauna plaukus 
nuo galvos 
Ir juos meta 
Ant Ivoros.

Vėjas pučia
Plaukus neša, 
O jis Vaičiui 
Laišką rašo.

Mielas Juozapai.
Blogai.
Ne sapnai 
Ir negandai...

Aš atsiųsiu 
šimtą kitą, 
Paprašyki 
Jėzuitų,
Kad jie melstus 
Už mane, 
Kol nesu dar 
Pragare.
Daug širdžių 
Dėl meilės kenčia. 
Atkalbėk ir tu 
Rąžančių.
Laureatas

—————————i"—i ■ ■ ». i

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje
■ CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA ]

Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
S8.0Q. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, j^ suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugia, 48 
pasaulietiški ehorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. * - ; r

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi' parašyti čeki arba Money 
Orderį - - t

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST, CHIC AGO, ItU 60608
SKAITYK “NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS. 
TEISINGIAUSIAS *’NIAS

Why 
Americans own 
WW0Q000 

worth of 
US. Savings 

Bonds.
One good Kases is the Payrol Sa vines 
Plan. About three-fourths of alt Bonds 
are purchased through the Plan. It’s 
helping Americans save more money 
than they ever dreamed they could.

That’s because the Payroll Savings 
Plan is such an easy way to save. AH 
you do » sign up where you work and 
the amount you specify is set aside from 
each paycheck and used to buy UB. 
Savings Bonds. It’s the easy way t> 
build a nest egg.

You’ve got your reasons to save money. 
There’s one great way to do it painlessly. 
Join the miffions who are buying Bonds 
the Payroll Savings Way.

No**- X BrindR pay 5K wfcem held to
maturity rf 5 W montha the fc-rf 
yw). JVwvfc are if M, or VI Y*
d«troywk When Txwded tiwv eau be omM * ★

^xjr benk Intor«t it not mbĮact to stoto W.
oe local income toxMu federal toac may 
be ddtored until redemption.

ce stock in America.
Buy U.S. Savings Bonds.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago^ HL 60668
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VL. BAKCN’AS

Pastabos iš tolo
Mūsų diplomatinė tarnyba — iš arti ir iš toli

(Tęsinys)
Pasikalbėjimo tęsinyje, kur 

gana dažnai buvo nukrypstama 
nuo vieno klausimo iki kito, ar 
nuo vienos temos iki kitos, man 
paaiškėjo gen. konsulo dr. J. 
Bielskio ankstesnis pareiškimas, 
kad jis nėra reikalingas ir nė
ra niekieno prašęs jokio pagel- 
bininko — prieštaraujantis ki
tas pareiškimas, kad jis dėl gar
bės konsulų (naujų) ir jau egzi
stuojančių garbės konsulų padė
jėjų (vice-konsulų) skyrimo yra 
daręs siūlymų ir susirašinėjęs 
net dar su Įgaliotu Lietuvos Mi
nistru Povilu Žadeikių, kuris į 
tą reikalą nesąs atkreipęs ma
žiausio dėmesio. Jau daug vė
liau, pagal dr. J. Bielskį, tuo rei
kalu jis yra kalbėjęs su Lietuvos 
Pasiuntinio Washingtone (tik

ini, bet ir nestatant kandidatams 
jokių specifinių kvalifikacijų 
reikalavimų. Kaž kas man liko 
neaišku, kodėl taip staiga ir ne
tikėtai sąlygos pasikeitė?

Kad ir gen. garbės konsulas 
dr. J. Bielskis yra reikalingas 
padėjėjo, bent kai kada, matyti 
ir iš tos aplinkybės, kad jau ne 
vieną kartą jis yra pasikvietęs 
pašalinius asmenis, pavesdamas 
jiems konsulą atstovauti ten, 
kur pats konsulas kartais ne
galėjo suspėti ar nerado reikalo 
pats asmeniškai dalyvauti. To
kiais atvejais konsulas atsaky
damas į kvietimą praneša, kad 
jį atstovaus toks ir toks asmuo. 
Tie pašaliniai asmenys, kai ku
riais atvejais atstovavę konsu
lą, yra mūsų visuomenėje gerai 
žinomi inž. V. Čekanauskas —

Šėpas. Pietą Dakotas kaubojus Casey Tibbs yra techninis patarėjas filmus gaminančiai bendro
vei. Jis pamokino aktorių Steve McQueen, kaip prijaukinti laukinius arklius filme "Junnior Bonner"

rumoje charge d’affaires — rei
kalų vedėjo) pareigas einančiu 
J. Kajecku, kai jis Los Angeles, 
vasario 16 d. proga prieš eilę 
metų čia lankėsi. Pagal dr. J. 
Bielskį jis ir P. žadeikiui ir J. 
Rajeckui įrodinėjęs reikalą tu
rėti padėjėją, bet kodėl taip il
gai truko iki teigiamų rezulta
tų (išskyrus min. P. Žadeikį, ku
ris tuo reikalu visiškai nesido
mėjo) — man liko neaišku. Tik 
dabar, staiga, atsirado galimy
bė papildyti ne tik pasiuntiny
bės, bet ir konsulatų personalo 
kadrus ne tik neribotu skaičiu-

dabartinis Altos Los Angeles 
skyriaus pirmininkas ir Alb. 
Markevičius Santa Monikos 
Lietuvių Klubo pirmininkas. Da
bar man atrodo, kad 1971 m. 
gegužės mėn. vietinio Altos sky
riaus valdybai, tada A. Skiriui 
pirmininkaujant, kilo mintis pa
siūlyti kandidatus vice-konsulo 
pareigoms, sužinojus, kad kon
sulas sau pavaduotojus, kad ir 
retais atsitikimais, pasikviečia 
vien savo pasirinkimu, niekeno, 
nei rekomendacijų, nei atestaci
jų nesiklausdamas. Pavaduoto
jų, kur galima pasikvietimą, ga-

lima visiškai pateisinti, nes pa
gal dr. J. Bielskį, kvietimų į 
įvairius susirinkimus ar parem 
gimus amerikiečių tarpe būna 
tiek daug, kad atstovavimo pa

kas nemoka, jis iki šiol už savo
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reigas jis kartais pasidalina su 
žmona — vienur vyksta jis pats, 
kitur ponia Bielskienė. Pats 
dr. J. Bielskis esą stengiasi ne
praleisti progos dalyvauti tokia
me susirinkime ar parengime, 
kur pagal kvietimą žino, kad 
protokolinių ceremonijų eigoje 
publikai bus pristatyti konsulai. 
Tokiomis progomis jį pristatant 
visada pastebima, kad tai Lie
tuvos respublikos generalinis 
konsulas. Ir tai esą labai svarbu, 
kad paminimas Lietuvos var
das.

Neseniai buvo gana malonus 
nuotykis žinomoje Hollywood o 
auditorijoje, kur arti dviejų tūk
stančių naujų Amerikos pilie
čių pagerbimo proga, pristatant 
konsulus, Lietuvos respublikos 
konsulas dr. Bielskis buvo pris-

pareigas nėra gavęs, kaip jis pats 
sako “nei cento”. Jis kaip gar
bės konsulas nesinaudoja ir jo
kiomis privilegijomis, kurios 
teikiamos karjeros konsulams, 
išskyrus gal tik tai, kad gauna 
automobiliui ženklą, atžymėtą 
konsularinio korpuso vardu, nau
dojasi diplomatiniu imunitetu 
— jį negali areštuoti ir policija 
negali jam duoti net “tikėtą”, 
jei jis pvz. pravažiuotų raudoną 
šviesa ar atsidurtu eismo nelai
mėje, o taip pat policija be jo 
sutikimo negali Įeiti į jo na
mus. Tai ir visos privilegijos. 
Šiaip jis, kaip Amerikos pilie
tis, susimoka visus pajamų mo
kesčius, lygiai kaip ir nejudomo 
turto mokesčius už vilą, kurioje 
yra konsulato įstaiga, šitą čia 
pastebėjau, norėdamas pakeisti 
nuomonę daugelio tų, kurie kal
ba, kad garbės konsulas naudo
jasi lygiai tomis pat privilegijo
mis kaip ir karjeros konsulai ir

mūsų veiksnių ar paskirų veikė
jų politinius ėjimus, čia jau ki
tas reikalas. Apie tai besikal
bant, pasikeitė konsulo ne tik 
kalbos turinys, bet ir tonas. Jis 
reiškė labai didelio nepasitenki
nimo kai kuriais veikėjais, sto
vinčiais kai kurių veiksnių prie
šakyje, dėl jų veiklos metodų, 
ypačiai kiek tai liečia lankymąsi 
Washingtone — State Depart
ment’e. Jis nei vieno neįvardino 
asmeniškai, bet sakydamas, kad 
tai daro profesionalai turį savo 
kabinetus — labai lengvai davė 
suprasti, kam priekaištas tai
komas. Supratau, kad nepasi
tenkinimas, net pasipiktinimas 
glūdi tame, kad tie veikėjai 
“profesionalai” lankosi pas at
sakingus Amerikos valdžios pa
reigūnus be p. Kajecko, mūsų 
charge d’affaires Washingtone, 
atsiklausimo ir žinios. Gi tokių 
žygių Washingtone esą buvę ga
na daug ir jie net gausėja. Tuo 
daroma didelė žala (tur būt, di-

Vitu tniestų. 1 ,rk tikri yra ran
dai, kad jis iš?generalinio garbės 
konsulo pareigų rezignuojąs. Esą 
ir tai vietai buvę pasisiūlymų, 
aplenkiant tiesioginius, tarnybi
nius diplomatinės tarnybos ke
lius. Jei taip iš tikrųjų yra bu
vę, o abejoti nėra pagrindo, tai 
vis dėlto i šalį nueita labai toli 
ir jokios naudos nepasiekta.

Drįstu spėti, kad nepasiten
kinimas veiksnių ar veikėjų ėji
mais politikoje nėra vien dr. J. 
Bileskio bet yra ir jo “boso” J. 
Rajecko. Ypačiai, kaip jau mi
nėjau, kiek tai liečia lankymą
si State Department’e.

Iš šitokių dr. J. Bielskio pa
stabų man pasidarė aišku, kad 
tiltai tarp mūsų diplomatinės 
tarnybos ir mūsų visuomenės — 
veikėjų ir veiksnių — yra gero
kai apgriuvę ir abejoju ar galės 
būti suremontuoti, kol ir vieno
je ir antroje pusėje neatsistos 
nauji žmonės.

Baigiant mūsų labai nuoširdų 
pasikalbėjimą, paklausiau ko
kia yra generalinio garbės kon
sulo dr. J. J. Bielskio nuomonė 
šitokiu reikalu: ar būtų nau
dinga Lietuvos bylą Jungtinėse 
Tautose iškelti dabar? Į tai jis 
visai nedvejodamas atsakė kate
gorišku — ne.

(Pabaiga)
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LONG EEACH, CALIF.
Long Beach Lietuvių Klubas 

gegužės mėn. 21 d. surengė Mo
tinos dienos minėjimą, kuris įvy
ko gražiame policijos parke E. 
7390 Carson-Davey St. kampas. 
Klubo p-kas V. Tamošaitis mi
nėjimą atidarė 1 vai. po pietų.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
inž.- Vyt. Čekanauskas. Svečių 
buvo iš Los Angeles ir Santa 
Monikos. Onos Razutienės jau
nimo grupė pašoko tautinių šo
kių ir padainavo liaudies dai
nų. Vladas Gilys gražiai pa
grojo.

Buvo lietuviški pietūs ir lai
mėjimai. šeimininkėms vadova
vo L. Tamošaitienė. Buvo šios 
šeimininkės, kurios paruošė ska
nius pietus: A. Morkienė, P. Ba- 
siulienė, M. Mikalonienė. B. Ta- 
mulienė ir D. Rudokienė.

Prie bariuko sušilę darbavosi 
B. Morkis ir J. Mikalonis. Pie
tums bilietus pardavė J. Mati- 
jošaitis.

Vaišės baigėsi jau vėlai vaka
re. Klubo v-ba iš gauto pel
no paskyrė Jaunimo kongresui 
ir šokėjams $200.

Reikia pažymėti, kad toje pa
čioje vietoje liepos 23 d. klubas 
ruošia didelį vasaros pikniką, 
kuris prasidės 1-mą vai. po pie
tų. Visi lietuviai kviečiami pik
nike dalyvauti ir linksmai pra
leisti laika. J. M.

2212'W. CE^MAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608

Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747
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NOW INSURED TO $20,000.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikiu knygų, kurios papuoš bet kokų 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi. $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta, 464 pusi. ;_______$6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusi. _______________ _$730
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; H dalis, 225 pusi., įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — ____ ;_______________ $2.00

Dr. K. Grinius, AT5IMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 P— $5.50
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi. _ ;________________ $3.00 •
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi.,________________________________ $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais —_______$4.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968

pusi., dabar tik ------------------------------------------------ $10.00

NAUJIENOS,
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tatytas pačiu pirmuoju, kas sa
vaime aišku, atkreipė didžiausią 
publikos dėmesį. O tai Įvyko 
dėlto, kad programos vedėjui bu
vo patiektas konsulų sąrašas su
darytas pavardžių, bet ne vals
tybių pavadinimo alfabetine 
tvarka, kaip tai paprastai daro
ma. Dar kartą — nėra to blogo, 
kuris neišeitų Į gerą...

Dagiausia laiko, kiek iš pasi
kalbėjimo supratau, tai ir už
ima reprezentacija amerikiečių 
sluoksniuose ir kitų valstybių 
atstovų tarpe.

Ilgus metus po II karo, daug 
I laiko užėmė ir korespondencija.
Matykite, daugelis Amerikos 
biznierių, net labai stambiu ir 
žinomų kompanijų, nesusigau
dė, kas Europoje iš tikrųjų įvy
ko ir kur atsidūrė Lietuva. Jie 
kreipdavosi į Lietuvos konsulą 
su klausimais apie galimus pre
kybinius ryšius, ką jie Lietu
vai galėtų parduoti ir ką iš jos 
pirkti, apie turizmo sąlygas ir 
t. t. ir t. t. čia dr. J. Bielskiui 

; buvo geriausia proga panaudoti 
jo diplomatinius sugebėjimus 
atsakymuose, nurodant kokioje 
padėtyje Lietuva yra.

Į mano klausimą ar yra Los 
Angeles ar Kalifornijos teismuo
se lietuvių palikimo bylų, ku
riose Sovietų Rusija stengiasi 
perimti palikimą — atsakymas 
buvo, kad nėra, čia pat konsu
las pastebėjo, kad jis tokių by
lų neieško ir neseka, nes tai be
galinis darbas ir didelės išlaidos. 
Jis gi jokio atlyginimo iŠ niekur 
negauna, jokios algos jam nie-

‘kad iš to garbės konsulas turįs 
didelės materialinės naudos. Tai 
gryniausia netiesa, kaip dabar 
matome.

Gen. garbės konsulo dr. J. J? 
Bielskio santykiai su lietuviška 
visuomene? Publikoje apie tai 
balsų gali girdėti visokių — ir 
teigiamų ir neigiamų. Bet štai 
ką jis pats apie tai sako. Esą 
einąs visur, kur kviečiamas, kal
bąs — kur prašomas, dalyvau
jąs visur su lietuviškąja visuo
mene, nes jam rūpis vienas pa
grindinis dalykas — tai lietu-

plomatinei tarnybai? V. B.), 
nes parodomas mūsų nesutari
mas. Esą prieita net prie to, kad 
gen. konsului !P. Daužvardžiui 
mirus, net keli asmenys fesą; 
lankęsis State Department’e 
klausdami ar jie galėsią užimti 
P. Daužvardžio vietą. To rezul
tate buvo paskirta ponia Dauž- 
vardienė — generaline konsule, 
gi padėjėjų ir kito personalo 
skyrimui buvo pakenkta. Ne
žiūrint į gandus čia vietoje, dr. 
J. Bielskis gavo užklausimą iš

O T A SUSIVIENIJIMAS
v 1 L /A LIETUVIŲ |

AMERIKOJE
SLA — jau 80 metv tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau 

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS doleriu savo apdrau* 
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuviu fraternalinė organizacija — duoda gyvy 
bes apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVTE 
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinė? 
pagalbos pagrindu. >

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalu 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautu pinigus aukštojo mokslo studi 
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdrauda 
už 51,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALtJ APDRAUDA; naudinga .visokio amžiaus asme_ 
nims, rekomenduojama lietuvišky KLUBU ir draugijų na-' 
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuviu kolonijų. Kreipkitės į kuopu 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA Į

307 WEST 30 STREET. NEW YORK, N. Y. 10001

" " .. ......  ' "V
Jau išėjo seniai laukta

Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

derį tokiu adresu:
NAU JIEN OS
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vystė (šis žodis “lietuvystė” yra 
grynai dr. J. Bielskio “naujada
ras” iš senų laikų, nes man var
tojant kiek naujesnį “lietuvybė” 
— konsulas laikėsi prie savo 
“lietuvystės” —i labai gražiai 
skambančiu lietuvišku žbdžiu, 
ypačiai senesnės kartos lietu
vių tarpe. V. B.). Jis džiaugėsi 
tokia gausia lietuvių kolonija 
Los Angeles mieste, kur tiek 
daug gyvena lietuvių, naujosios 
bangos ateivių, baigusių aukš
tuosius mokslus. Ypač jis džiau
gėsi gausiu lietuvišku jaunimu. 
Jis nepripažįstąs jokių partijų, 
jam galioja tik viena — visų lie
tuvių partija.

Santykių su visuomene reika
lu besikalbant, konsului kaž kaip 
nejučiomis pasišovė pastaba dėl 
priekaišto, kad jis mažai ben
dradarbiaująs su Tautine Sąjun
ga (jos skyriumi Los Angeles). 
Esą ten dabar nieko nėra, į su
sirinkimus beateiną keturi ar 
penki žmonės, tai ir viskas. Sky
rius nerodąs jokios veiklos, jau 
keli metai iš eilės n eįstengia su
rengti net prezidento Smetonos 
mirties sukaktuvių minėjimo. 
Esą Tautiniai Namai labai arti
mi Tautinei Sąjungai, bet tai 
biznio organizacija ir jis ten, 
konsulas, nieko neturi bendro. 
Šis Tautinės Sąjungos skyrius 
esą geriausiai veikęs Br. Gedi
mino ir Alf. Latvėno pirminin
kavimo laikais.

Galiausiai atėjome iki lietu
viškos politikos. Apie mūsų di
plomatų politiką — nieko. Ji 
neliečiama, nes mano nuomone, 
jei mūsų diplomatų kas daroma 
— viskas “konfidencialu”, žino
ma tik jiems patiems, slapta — 
visiems kitiems. Kiek tai liečia

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSA
1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Gerai organizuota propagandos mašinerija
Prezidentas Niksonas yra apdairesnis už savo pirm- 

takūnus, bet reikia pripažinti, kad komunistų propagan
dos mašinerija yra daug geriau organizuota, negu ame
rikiečių. Prezidentas skuba, bet sovietų spauda, radi
jas ir po visą pasauŲ išmėtyti sovietų agentai Maskvoje 
vykusius pasitarimus ir pasirašytas sutartis skaito di
džiausiu Brežnevo laimėjimu. Kad komunistų partijos 
generalinis sekretorius, sekdamas savo pirmtakūnų pė
domis, ruošia pačią didžiausią komunistų partijos “čist- 
ką” (neištikimų partijos narių išmetimą iš atsakomingų 
pareigų), tai sovietų propagandistai nieko nesako.

Prezidentas jau spėjo informuoti kongreso atstovus 
ir pasakė kalbą krašto gyventojams. Jis sukvietė atsako- 
mingus abiejų partijų senatorius ir jiems plačiau paaiški
no apie pasirašytas sutartis ir vykusius pasitarimus, šeš
tadieniui prezidentas iškvietė etninių grupių atstovus į 
Washingtoną, kad galėtų paaiškinti, kas su rusais su
sitarta ir dėl ko nepavyko susitarti Bet sovietų spauda 
ir strateginėse vietose “miegantieji” sovietų imperijos 
agentai aiškina, kad prezidentas Niksonas susitarė su 
Brežnevu, bet susitarimas esąs naudingesnis Brežnevui 
Net ir Maskvoje nebuvęs S. J. Jokubka apie prezidento ke
lionę į Maskvą šitaip rašo:

i
Negražu juoktis iš nelaimingų žmonių, bet kaip 

susilaikyti, kai darbas verčia sekti mūsiškių naciona
listų spaudą ir jų politinius straksėjimus. Vyrai sta
čiai nemiega naktimis. Riuko parašus po peticijomis, 
kad prezidentas, nuvykęs į Maskvą, jiems išlaisvintų 
Lietuvą. 0 šis nuvažiavęs Maskvon, Brežnevui nė žo
deliu nepriminė apie lietuvius. “Naujienos” jokiu 
būdu netiki, kad prezidentas pasielgė taip “kiauliš
kai”. Mano, jeigu kalbėjo apie žydus, turėjo kalbėti 
ir apie lietuvius”. (Vilnis, 1972 m. birželio 3 d., 1 psl.).
Jokubka žino, kad negražu juoktis iš nelaimingų žmo

nių, bet jis nežino, kad dar negražiau nelaiminguosius se
kioti. Jokubka keliais atvejais gynėsi, kad rusams jis ne
betarnauja ir sovietinis imperializmas jam visai neberūpi, 
tad kuriam tikslui jis sovietų politika nesutinkančius lie
tuvius sekioja. Sekiojimas yra dar negražesnis, negu juo
kimasis iš nelaimingųjų.

Jokubka, besijuokdamas iš nelaimingųjų, dažnai save 
išjuokai pastato. Jis žino, kad 75,000 Amerikos lietuvių 
pasirašė peticiją prezidentui Niksonui, bet save išjuokia, 
kai jis pasakoja, kad peticiją pasirašiusieji tikėjo, kad pre- 
zidentas Niksonas, važinėdamas j Maskvą, išlaisvins

trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams _______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

$2.00

$22.00
$12.00

$13.00
$3 JO

MASKVOJE PASAKYTA NIKSONO KALBA
(Tęsinys) 

žmonės labai panašūs
Daugumas amerikiečių nie

kuomet neturės progos aplan
kyti Sovietų Sąjungą ir daugu
mas Sovietų Sąjungos žmonių 
niekuomet neturės proogs ap
lankyti Ameriką. Daugumas

Lietuvą. Dar juokingiau Jokubka atrodo, kai jis rašo, 
i kad pasirašiusieji tikėjosi, kad Lietuva bus jiems išlais- 
' vintą. Lietuvą reikia išlaisvinti visiems lietuviams, bet ne 
tiktai jiems, peticiją pasirašiusiems. Lietuvos lasvės no
rintieji ir dėl tos laisvės kovojantieji lietuviai nieko sau 
nesitiki. Dauguma jų niekad iš Lietuvos nieko negavo, bet 
jie žino, kad laisva Lietuva gali geriau tvarkyti savo rei
kalus, negu okupantas.

Jokubka, matyt, sprendžia pagal save. Jeigu jis “ve
da kovą”, tai nori, kad ir jam kas nors atitektų. Galimas 
daiktas, kad jis ką nors ir gauna. Žinome, kad vargingos 
Lietuvos sąskaiton jis buvo laikomas Vilniaus viešbu
čiuose ir Lietuvos pinigais vežiojamas po Lietuvą ir mai
tinamas Palangoje. Greičiausiai, kad nuskriaustų Lietu
vos valstiečių ir vargan patekusių kolchozininkų pinigais 
jis buvo nuskrisdintas į Kaukazą ir ten laikomas ištaigin
giausiuose kurortuose.

Bet tie, kurie siekia rusų pavergtai Lietuvai laisvės, 
sau nieko nesitiki. Jie daug davė Lietuvos laisvei, dėl jos 
kovojo, jie Lietuvai duoda ir šiandien. Jie yra pasiryžę 
duoti aukas ir ateityje. Bet sau asmeniškai nieko jie ne
sitiki. ■ > ■ j i j / i š :i

Ar prezidentas Niksonas, besitardamas su Brežnevu, 
apie rusų pavergtus lietuvius ką pasakė, ar nepasakė, tuo 
tarpu dar nežinome. Alto vicepirmininkas Dr. K. Šidlaus
kas išvyko į Washingtona, kad galėtų patirti, ar pavergtų 
tautų klausimas buvo aptartas. Esame tikri, kad šis klau
simas paaiškės. Amerikoje galima apie viską kalbėti. 
Apie pavergtų tautų laisvę uždrausta kalbėti tiktai sovie
tų imperijoje. Sovietų valdžia apie gyventojų laisvę la
biau bijo kalbėti, negu apie bet kurią kitą krašto nelaimę. 
Čekoslovakijos komunistai norėjo pakritikuoti Rusijos 
komunistus dėl visos eilės nevykusių ekonominių patvar
kymų, tai tas pats Brežnevas įsakė pasiųsti sovietų diyĮ? 
zijas čekų komunistams suvaldyti.

Brežnevas taip pat bijo, kad kas nors neprašnekėtų 
apie lietuvių tautos laisvę. Dar didesnė yra jo baimė, kad 
tuo pačiu metu neprašnektų latviai ir estai. Kai prieš po
rą metų Lenkijos uostų darbininkai atsisakė -statyti so
vietų imperijai reikalingus transporto laivus ir pareikala
vo truputį daugiau duonos ir mėsos, tai Brežnevas taip 
pat paruošė kelias divizijas ir pastatė “komunistinės” 
Lenkijos pasienyje, kad štetino ir Gdansko uostų darbi
ninkų balsas nenuriedėtų visais Pabaltijo pakraščiais. Ne
žinome, ar prezidentas kalbėjo pavergtos Lietuvos, reika
lais, bet jeigu ką ir pasakė, tai Brežnevas lietuviams to 
nepasakys. i ■ j. • •

Žinome, kad prezidentas Niksonas yra drąsus vyras. 
Jis labai daug teisybės pasakė Mao Cetungui ir Ču Enla- 
jui. Dar daugiau teisybės jis galėjo pasakyti Brežnevui ir 
Podgornui. Sekretorius Rogers, patyręs apie komunistų 
propagandos mašinerijos skelbiamas pagyras, dėl visų 
Maskvos pasitarimų, patarė būti atsargiems. Londone 
sukviestiems Didžiosios Britanijos, Turkijoj, Irano ir Pą- 
kistano atstovams jis pasakė, kad turime būti pasiruošę, 
viską atidžiai stebėti JAV siunčia destrojerius į Persijos 
: lanką ir steigia naują laivyno centrą Indijos vandenyne. 
Maskvoje susitarta dėl atominių ginklų gamybos, bet visi 
kiti svarbūs klausimai vis dar tebekabo ore. - . -

pektas. Mes tikime teise kiek
vienai tautai užsibrėžti savą 
kursą, pasirinkti savą sistemą 
ir žengti savu keliu kitoms tau
toms nesikišant

Taika taip pat priklauso nuo 
tebesivystapčių tautų progreso. 
Kariu su kitomis pažengusio
mis industrinėmis šalimis, jung
tinės Valstybės ir Sovietų Są
junga šiuo atžvilgiu dalinasi 
dviguba atsakomybe: Iš vie
nos pusės laikytis susivaldymo 
pavyzdžiui teikiant ginklus, ku
rie gali pasidaryti grėsme besi
vystančios valstybės taikai; iš 
kitos pusės — padėti joms tvar
kingai siekti savo ekonominio 
ir socialinio išsivystymo be jo
kio politinio įsikišimo.

Sena rusų pasaka

Kai kurie iš jūsų gal būt yra 
girdėję seną Rusijoje pasakoja
mą istoriją apie keleivį, ėjusį j 
kitą kaimą. Jis žinojo kelią, bet 
nežinojo kaip toli. Pagaliau jis 
aptiko medkirtį bekertantį me
dį šalia kebo. Jis paklausė med
kirčio: “Kiek ilgai truks kol tą 
kaimą pasieksiu?” Medkirtys 
atsakė: “Aš nežinau”.

Keleivis supyko, nes jis žino
jo, kad tas medkirtys yra iš to 
kaimo ir dėlto žino kaip toli 
yra. Ir jis nuėjo keliu tolyn. 
Jam keletą žingsnių nuėjus, 
medkirtys sušuko: “Klausyk! 
Truks apie 15 minučių”.

Keleivis sugrįžo ir paklausė: 
“Kodėl nepasakei iš karto?”

“Dėl to, kad aš nežinojau kaip 
ilgi yra tavo žingsniai”.

Proga žingsnius išmatuoti

Mūsų šios savaitės pasikalbė
jimuose su Sovietų Sąjungos 
lyderiais abi pusės turėjome 
progą išmatuoti mūsų žingsnių 
ilgumą taikos ir saugumo lin
kui. Aš tikiu, kad tie žingsniai 
buvo apčiuopiami ir kad dabar 
mes esame gerokai pradėję il
gąją kelionę, kuri mus nuves į 
naują gadynę santykių tarp 
mūsų kraštų. Svarbu yra abie
jų mūsų žmonėms, kad mes 
tuos žingsnius tęstume.

Kai abudu mūsų kraštai iš
moks drauge dirbti, mūsų žmo
nės galės geriau vieni kitus pa
žinti. Didesnis bendravimas 
gali taip pat reikšti daug page
rėjimo mūsų kasdieniniame gy
venime.
Kad pasaulis būtų be baimės
Kai išmoksime bendradar

biauti erdvėse, sveikatoje, ap
linkoje, moksle ir technologi
joje, mūsų bendravimas galės 
ir sergantiems žmonėms padėti 
pasveikti. Galės pagelbėti pra
monei pagaminti daugiau var
tojimo dalykų. Galės mums 
padėti turėti švaresnį orą ir 
vandeni. Galės mums padėti 
geriau pažinti mus supantį pa
saulį.

Mums beplečiant prekybą,

jūsų susidaro vaizdą apie mū
sų kraštą iš to, ką skaitote savų 
laikraščiuose ir ką girdite ir 
matote per radiją, televizijoje 
ir kino filmuose. Tai yra tik 
dalis tikrosios Amerikos. No
rėčiau šia proga pasinaudot 
jums perduoti kai ką, kas tik-

rai yrą Amerika — ne jos gra
žių vaizdų, ne jos didžiųjų mies
tų, fabrikų, jos farmų ir jos 
vieškelių sąvokomis, bet sąvo
komis apie žmones.

Daugeliu atvejų mūsų abiejų 
kraštų žmonės yra labai pana
šūs. Kaip ir Sovietų Sąjunga, 
mūsiškė taip pat yra didelė ir 
|vairi valstybė. Mūsų žmonės, 
kaip ir jūsų, sunkiai dirba. Kaip 
jūs, mes amerikiečiai turime 
tvirtą kompeticijos (lenktynia
vimo) dvasią, bet taip pat dide
lę meilę muzikai ir poezijai, 
sportui ir humorui. Labiau už 
visa kita, mes kaip ir jūs esame 
atviri, natūralūs ir draugingi 
žmonės. Mes mylime savo kraš
tą. Mes mylime savo vaikus. 
Ir mes norime jums ir jūsų vai
kams tos pačios taikos ir gau
sos, kokių mes norime patys 
sau ir mūsų vaikams.

Tikslas yra ne skaldyti

Mes amerikiečiai esame idea
listai ir mes giliai tikime savo 
valdžios sistema. Mes brangi
name savo asmeninę laisvę. 
Reikalui esant, mes kovotume 
jai apginti, kaip seniau esame 
darę, bet mes taip pat giliai ti
kime teise kiekvienai tautai pa
sirinkti ;savą sistemą. Dėlto, 
nepaisant kiek mes mylime sa
vo sistemą patys sau, mes ne
turime noro savo sistemą pri
mesti bet kam kitam.

Kai šią savaitę mes pasitari
mus baigsime, pasilieka kai ku
rios fundamentalinės Amerikos 
požiūrio premisos, kurias ma
no nuomone reikia pabrėžti.

Tęsdami tuos pasikalbėji
mus mes neturėjome tikslo skal
dyti pasaulį į įtakos sferas, įs
teigti kondominiumą ar bet 
kaip kitaip susitarti prieš bet 
kurios kitos tautos interesus. 
Greičiau, mes siekėme nusta
tyti geresnius rėmus susiprati
mui tarp mūsų dviejų tautų, 
padaryti pažangą mūsų tarpu- 
saviuose santykiuose ir rasti 
kelius užtikrinimui, kad bet ko
kios trintys tarp mūsų ateityje 
niekuomet neįveltų mūsų dvie
jų tautų ir dėlto viso pašalio -r- 
į karą.

Geresnių santykių ieškant
Mūsų abiejų valstybės yra di

džios ir galingos, bet jokios 
didžiosios valstybės pasaulio ne- 
bedominuoja. Pasaulis yra pa
sidaręs geresnė ir saugesnė vie
ta, kadangi jo. jėgos ir resursai 
yra plačiau paskirstyti. Nuo II 
Pasaulinio. Karo susikūrė dau
giau kaip 70 naujų valstybių. 
Mes negalime turėti tikros tai
kos, kol jos ir visos tautos nesi
jaus dalyvaujančios.

Amerika siekia geresnių san
tykių ne vien. įtik su Sovietų 
Sąjunga, bet su visomis tauto
mis. Vienintelis sveikas pag
rindas taikingai ir progresyviai 
tarptautinei santvarkai yra su
vereninė lygybė ir bendras res- 

abidvi mūsų šalys galės pirkti 
iš antrosios daugiau gėrybių ir 
parduoti savųjų.

Mums įsigijus patirties su 
ginklų kontrolę, galėsime pri
artinti dienų, kada tolimesnė
mis sutartimis galėsim suma
žinti mūsų abiejų tautų ginklų 
naštų ir sumažinti karo grėsmę 
pasaulyje.

Per visus istorijos puslapius, 
per visus šimtmečius pasaulio 
žmonija stengėsi būti laisva nuo 
baimės ar tai buvo baimė ele
mentų, ar baimė bado, arba 
baimė nuosavų valdovų, ar bai
mė savo kaimynų kituose kraš
tuose. Tačiau vis ir vėl pašalinę 
vienų baimės priežastį, jie tapo 
kitos auka.

Tebūnie dabar mūsų tikslas 
pasaulis laisvas nuo baimės — 
pasaulis, kuriame viena tauta 
nebegrobs kitos tautos, kuria
me žmonių energija bus nu
kreipta nuo karo produkcijos į 
daugiau produkcijos taikai, ša
lin nuo užkariavimų ir linkui 
išradimų, išvystymo, kūrybos
— linkui pasaulio, kuriame mes 
drauge galime įgyvendinti to
kių taikų, kuri bus daugiau 
kaip nebuvimas karo, kuri įga
lins žmogų siekti tų aukštesnių
jų tikslų, kurių dvasia siekia.

Apsilankymas kapinėse
Vakar aš padėjau vainikų 

Piskarievo kapinėse — kuriose 
minimi šaunūs žmonės žuvę per 
Leningrado apsupimų II Pasau
liniame Kare.

Tose kapinėse mačiau vienuo
likos metų amžiaus mergaitės 
paveikslą. Ji buvo gražus vai
kas. Jos vardas buvo Tania. 
Jos dienyno puslapiai atsklei
džia baisių karo istorijų. Pap
rastais vaiko — žodžiais ji pa
rašė apie savo šeimos narių 
mirtis.

ženia gruodžio mėnesį, Gran
nie sausio mėnesį. Paskui Le
ką, tada dėdė Vasia, tada dėdė 
Lioša, tada mama ir Savževai, 
ir pačiame dienyo gale paskuti
niai žodžiai: fiVisi mirė. Tik 
Tania liko”.

Kai siekiame taikingesnio 
pasaulio, atsiminkime Tanių.
— ir kitas Tanias, ir jų brolius 
ir seseris visur. Padarykim vi
sa, ką galėdami, kad užtikrin
tume, kad jokie kiti vaikai ne
beturėtų pergyventi tai, ką iš
kentėjo Tania — ir kad jūsų 
vaikai ir mūsų ir visi vaikai pa
saulyje galėtų savo gyvenimą 
pilnai gyventi draugystėje ir tai
koje.

Spasibo i dosvidanija (Ačiū 
ir iki pasimatymo).
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Lietuviški vandenvardžiai 
ir pilkapiai

Nuo Vyslos iki pat Maskvos
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Liečiant Didžiosios ir Mažosios Lietu"' 
vos sunkią baudžiauninkų socialinę padė
tį, vertusią migruoti, tarp autoriaus pa
teiktų bibliograf. veikalų pasigendama la
bai svarbaus: “Zur Geschichte dės gutsherr- 
lich — bauerlichen Verhaeltnisses in Ost- 
preussen von der Gruendung dės Ordens- 
staates bis zur Steinischen Reform” (Ende 
18 Jh. V. ž.) von Gustaf Aubin. Leipzig 
1910. 192 St. Šio veikalo autorius daug vais. 
džiau už dr. Z. Ivinskį (jo disertaciniame 
darbe: “Geschichte des Bauernstandes in 
Grassf. Litauen. Berlin. 1933.) aprašo 400 
metų laikotarpyje be galo sunkią Ordino ir 
vėlesnių Rytprūsių ūkininkų tiesiog visaip 
išnaudojamų vergų baudžiauninkų padėtį. 
170 psl. jis rašo: “Ueber diesen Umslaen- 
den gewann selbst das benachbarte Polen 
(tas pats Litauen. V. Ž.), dessen bauerli- 
che Verhaeltnisse sich sonst keines beson- 
ders guten Rufes erfreuten, eine starke 
Anziehungskraft Hier war doch nainent- 
lich in den oestlichen Gegenden noch eine 
freiere Existenz moeglich, waerend den 
Baucrn ir dcr Heimat fast ueberallen ein 

gleichmassiger starker Druck umfing. 
Gerade in ersten Dezennium dės 18 Jh. 
mehrten sich allseits die Klagen, das Bau
ern und Gesinde in Scharen ueber die pol- 
nische (tas pats litauische V. Ž.) Grenze ab- 
stroemten... Die Pestjahre von 1709 — 
1710 batten etwa eines Drittels seiner Ge- 
samtbevoelkerung beraubt, ganz Litauen 
155.000 Einwohner verloren” (S. 172). 
(Prie šių sąlygų net kaimyninė Lenkija (tas 
pats Lietuva), kurioje ūkininkų padėtis 
negalėjo girtis ypatingai geru vardu, tapo 
traukos jėga, čia dar pavyzdžiui, rytinė
se dalyse (tur būt autorius turi omeny Sū
duvą) galėja būti laisvesnės gyvenimo są
lygos, kai tėvynėje (suprask Rytprūsiuo
se) visur gobė vienodai sunkus spaudimas. 
Kaip tik 18 šimtmečio pradžioje daugėjo iš 
visur skundai, kas vertė ūkininkus su šei
mynomis tiesiog bėgti per lenkų (tas pats 
lietuvių) sieną... 1709 — 1710 metų ma
ras nusinešė veik trečdalį šalies gyvento
jų, vien Lietuvoje žuvo 155.000 gyvento
jų). ši gyventojų migracija buvo prie
žastimi taip staigaus didžiųjų Sūduvos gi
rių ir jų apgyvendinimo (Žr.: Pietinė 
Lietuva Grigo Valavičiaus L. D. K. Girių 
aprašyme 1559 m.” Čikaga. 1964 ir Liet, 
etninių sienų klausimais, 1971. 59. — 60 
psi. Max Beheim — Schwarzbach “Colo- 
nisationswerk in Litauen” Koenigsberg. 
1879). Tas parodo, kad migracijos trauka 
buvo didesnė į Didžiąją negu į Mažąją Lie

tuva.
V

Atrodo mums lietuviams nederėtų ne
užtarnautu šališkumu vertinti H. ir G. Mor- 
tensenų mokslo darbus. Dr. J. Jakštas 21 
psl. rašo: “Rimto mokslininko pavyzdys 
buvo H. Mortensenas (1894 — 1964), dir
bęs su savo žmona G. Heinrichaite anos 
pionieriškos disertacijos autore”, o 16 psL: 
“tačiau vis dėl to tenka apgailestauti, kai 
jos vardas suplakamas su vėlesniais tikrai 
politikavusiais istorikais”. Jau to vieno 
pakanka, kad toks apolitikas, koks buvo 
Vydūnas, buvo priverstas rašyti protesto 
laišką prieš jos pronacinius teiginius ir 
kėslus prieš lietuvių tautą parodo jos ir 
jos vyro menką mokslinį objektyvumą. Te
gul jie bus ir “originaliais duomenimis” 
pagražinti apie tą “maždaug nuo 1450 me
tų pradėtą nuostabią lietuvių ekspansiją į 
vakarus ir šiaurę'’ (psl. 22) arba patetiš
kus G. Heinrichaitės — šauksmus: “Veik 
neišaiškinamas tas žemaičių giminės at
sparumas!” (prieš kryžiuočius. V. ž.).

Mažtietuvis M. Gelžinis, kuris daug ge
riau pažįsta vokiečius ir jų psichologiją, 
negu dr. J. Jakštas apie H. ir G. Morten- 
senų mokslo darbų tikslus ir jų prasmę yra 
visai kitos nuomonės. Savo str.: “Dr. Ger
trude Mortensen ir Mažoji Lietuva “N”. 23 
atkarpoje, VI — 29, 1966 m. rašo: “Mor- 
lensenienės Lietuvai kra.itutiniai kenksmin
gos idėjos (Mano pabr.V. ž.), kurioms iš 
lietuvių pusės nebuvo plačiau prieštarauta, 

įtakavo 45 metų bėgyje moksliškąjį pasau
lį. .. Kad jų idėjos ir šiandien tebėra gy
vos tūlų iš Rytų Vokietijos pasikaukusių 
vokiečių galvose, buvo anksčiau parody
ta. .. Federalinės Vokietijos švietimo Mi- 
nisteris (1958 m. lapkr. 18 cL) 'atsakyda
mas į 16 Vasario gimnazijos raštą dėl pra
šytos pašalpos rankvedžiui išleisti, tarp 
ko kito pabrėžia; “Savo žemaičių tarmių 
istorijos studijose lietuvis kalbininkas Ant. 
Salys (šiandien JAV) yra jų (Mortensenų) 
pagrindus visiškai įsisavinęs”. Tas parodo, 
koki mes perdėtai imlūs esame svetimoms, 
absurdiškoms ir mūsų tautai kenksmin
goms idėjoms! Gaila, kad dr. J. Jakštas 
teprisiminė M. Geležinio str.: Prof. Mor- 
tenseno laiškas Vydūnui” (“N’’. 1965 nr. 6 
— 20), o neprisiminė, ar ignoravo jo str.: 
“Dr. Gertrude Mortensen ir Mažoji Lietu
va”, (1966 m. “N” nm. 128 — 152) arba 
“Mortensenų nebaigtas veikalas apie Ma
žąją Lietuvą” (1968, “N” nr. 10 — 39).

Tur būt šį paskutinį Mortensenų veika
lą dr. J. Jakštas turi omenyje rašydamas 
(43 psl.): “Kušneris... ir grybątelėja kiek 
Mortensenų mokslų. Jis nerimtai ir moks
lo atžvilgiu nederamu būdu svarstomas. 
Nuostabu, kad jam nežinomas paskutinis 
šių autorių (Mortensenų) veikalas”. J. 
Jakštas 30 psl. pakartoja Mortensenų mo
kinio W. Woelke, mirusiojo pagerbįmui, 
tartus žodžius: “Trečias tomas, kuris tu
rėjo nagrinėti rytinę girios sieną ir lietuvių 

imigraciją į Rytprūsius buvo uždraustas ir 
negalėjo pasirodyti”. Kas ir kodėl jį už
draudė — neaišku? Vien galima daleisti, 
kad jis parašytas nepagrįstai ir be moks
linio objektyvumo. Tokiu būdu Mortense
nų veikalas, kuris turėjo įrodyti ir paneig
ti amžinas lietuvių tautos teises į Mažąją 
Lietuva, sulaukė visiško fiasko.

Dr. J. Jaktas neigiamai pasisako dėl 
Kušnerio (Knyševo) veikalo apie Mažąją 
Lietuvą ,(Etničeskie teritorrii i etničeskie 
granicy”): 17 Veikalas rašytas tariantis 
su prof. J. Žiugžda ir P. Pakarkliu. Dr. J. 
J. nemėgsta Pakarklio (33 psl.) kaip as
mens “be dvasinės pusiausvyros ir tvirtų 
gyvenimo principų”, bet pripažįsta jį bu
vus uoliu patriotu. 2./ Jis vartojus išpuo
lius prieš Gerulio asmenį, vadindamas jį 
“lietuviška kulverta ir renegatu’’. Tapęs 
naciu, iš tikrųjų jis tokiu ir buvo. 3./ Jis 
dažnai cituojąs Markso vardą. Tartum Dr. 
J. Jakštui būtų naujiena, kad tais laikais 
nepagarbinus ir nepaminėjus dažnai vieno 
iš trijų komunizmo dievaičių — Lenino, 
Stalino ar Markso, veikalas negalėjo būt 
spausdinamas.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti a u i i e n a s”
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DR. ANKA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NOSIKS 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREBT
Ofise tslef.; P R. aspect 8-3229
RszkL tolefu WAlbrook 5-5076

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

Ra. tok 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaaki Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitari

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

rolof.: PRospect 8-1717

DR. S. B1EZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas diena po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniai# ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

DR. C K. BOBELIS

DR. B. B. SEITON 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T6M. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
MO Summit St 

ROUT! St, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofieaas HEmiock 4-5849 

Raidų 388-2233
OFISO VALANDOS:

-irmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
totrad., penktadienį nuo 1—5. treč. 

ir šeštad. tiktai msitarus,

Rex: GI 80873

DR. W. E1S1N-EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kodzte Ave^ WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti MI 3-0001.

DR. NINA KRAUCEL - 
KR1AUCELIUNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZiE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofise tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9708 
Roidenciįo*: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71rt STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 Tai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofise telef.: 776-2880 
Naujas rtx telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktike ir chirurgije 

Ofisas 2750 West 71st St. 
TeLs 925-8296

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

uždaryta.
Rex tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR t -1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tinmrsonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 24S4 WEST 71rt STREET 

Ofiso talaV HEmlock 4-2123 K ar M. ta!*/.. Glbsen 1-6195
Priima ligonius pagal susitarimą- Dėl 
valandas skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6135.

P. ŠILEIKIS, 0. P.CH ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojomr 

’ (Arch Support.) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Teiefu PRospoct 6-5084

HOT SPRINGS, ARKANSAS
Šiais metais, kad pągydžius 

mane kankinantį reumatizmą, 
gegužės mėn. 5 d., sugalvojau 
aplankyti Hot Springs (Karšti 
šaltiniai), kurie yra Arkansas 
valstybėje, apie 750 mylių nuo 
Chicagos.

Autobusu kelionė truko apie 
17 valandų. Atvykus 1 Hot 
Springs, atrodė, kad patekau j 
kitą pasaulio kraštą. Išvykus 
iš Chicagos dar medžiai nebuvo 
išskleidę savo lapų, o atvykus 
į Hot Springs žaliavo medžiai 
ir žydėjo rožės, čia žiemos be
veik nėra ir medžiai žaliuoja per 
apskritus metus. Pats miesto 
centras yra įsikūręs tarp kal
nų, iš kurių teka 47 karšto van
dens šaltiniai. Iš jų 45 yra už
daryti — uždengti ir jų vanduo 
yra surenkamas į tam tikrus re
zervuarus, iš kurių žmonių gy
dymui yra daromos karštos vo
nios. Likusieji du šaltiniai yra 
neuždengti, kad žmonės galėtų 
matyti iš kur tas karštas van
duo atbėga. Kadangi atbėgan
tis iš kalnų vanduo turi 143 laip
snius Farenheito karštumo ir 
turi savo sudėtyje daug įvai
rių mineralinių druskų, tai jis 
yra vartojamas ne tik vonioms, 
gydymui nuo reumatizmo, bet 
ir gėrimui, gydant įvairias skran
džio ligas. Mieste yra 17 puoš
nių namų, kuriuose įrengtos vy
rams ir moterims maudytis vo
nios ir daromi kūno masažai. Į 
Hot Springs suvažiuoja iš visos 
Amerikos daug senesnio amžiaus

z " ■’----------— • ---------

GRADINSKAS
PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ

—■- . ..... =J

PERKRAUSTYMAt

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. i E R Ė N A S

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

: MOVING
Apdraustas perkrauitymas 

ii įvairi y atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

S23 West 34 Place 
TeL: FRonttar 6-1U2

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. AAAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL 60629

IBNBĖRBĖaiĖIBĖĖHaaBNNnNBBBĖĖĖĖKĖHĖBBĖBĖ

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, suris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste- 
Dukius. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmą ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidimų:
1. J. Augustaitytč - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

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

Kišeninio formato, 157 psl 82.00.
5. Butkp J«na, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Joniką, LYDĖJAU VIEiNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelio n H, GLŪDI • LtŪDL Lyrikos eiles, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ S6JA. Eilėraščiai, psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ 4VENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
: išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS, Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini, lyrika, 167 psL, $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 pst, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, UŽ psL $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2-50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

J5 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poeziją 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knyga*, prašome atsilankyti j Naujiena 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1T39 S*. Halted St, Chicago, 11L 6060b

žmonių gydytis nuo įvairių li- 
gv-

Iš kur tas karštas vanduo at
bėga, niekas tikrai nežino, Geo
logai tvirtina, kad vanduo atbė
ga iš požemyje esančių šaltinių, 
ir bėgdamas per giliai žemėje 
esančius karštus akmenis įkais
ta. Nustatyta, kad per vieną 
dieną, iš tų šaltinių atbėga apie 
milijoną galionų vandens. Da
lis jo yra sunaudojama vonioms, 
o kitas gėrimui. Prie Central 
gatvės yra įrengti 3 fontanai, iš 
kurių nuolat bėga karštas van
duo. čia ateina žmonės atsiger
ti ir parsinešti galionais to van
dens į namus. Taipogi daug 
žmonių, iš tolimesnių vietų, at
važiuoja auto mašinomis parsi
vežti to vandens, kurį vartoja 
ne tik gėrimui, bet ir maisto vi
rimui.

čia yra įsikūrusių ir turinčių 
savo namus daug lietuvių. Tarp 
jų čia gyvena pagarsėjusi savo 
knygomis “Vergijos Kryžkelė
se” ir “Sugrįžimas į Laisvę” au
torė, Sibiro kankinė Stefanija 
Rūkienė. Teko girdėti, kad ne 
vienas skaitydamas tuos atsimi
nimus apsiverkė, at j ausdamas 
jos pergyventus vargus. Jos iš
leistos knygos buvo labai grei
tai išparduotos ir pirmosios da
lies jau niekur nebegalima gau
ti.

Hot Springs dienraštyje “The 
Sentinel Record”, iš gegužės mė
nesio 21 dienos buvo gana ilgas 
straipsnis apie Stefanijos Rū- 
kienės patirtus vargus dirbant 
Sibiro vergų stovykloje: kaip ji 
1940 metais, drauge su 35,000 
lietuvių, be jokios kaltės buvo 
nubauti 25 metus koncentraci
jos stovyklos Sibire. Stefanijos 
Rūkienės pareiškimu, po bolše
vikų okupacijos, iš Lietuvos iš 
viso buvo deportuota 700,000 
Lietuvos piliečių. Dauguma iš 
jų dėl ligų, bado ir nepakeliamų 
darbo sąlygų išmirė. Pati Ste
fanija Rokienė koncentracijos 
stovykloje išbuvo 16 metų ir 
nustojus darbingumo jai kaip 
invalidei-buvo leista grįžti į Lie
tuvą.

Be to, tame pat laikraštyje bu
vo parašyta, kad Stefanija Rū
kienė Hot Springs First Fede
ral Savings patalpose yra išsta
čius! parodai atvežtus iš Lietu
vos gintaro išdirbinius: karolius, 
sagas ir lietuvių tautines juos
tas.

Jos išleistomis knygomis susi
domėjimas buvo toks didelis, kad 
iŠ Chicagos į Hot Springs buvo 
atvykę vienos filmų-kompanijos 
atstovai pasikalbėti- su - Stefa
nija Rūkiene ir jos vyru, nes 
norima iš jos gyvenimo paga
minti filmą.

Pragyvenimas Hot Springs 
yra nebrangus. Už kambarį ant
ros -rūšies viešbutyje reikia mo
kėti 4-5 doleriai parai. Kai ku
riuose viešbučių kambariuo
se yra įrengti gaziniai pečiukai 
ir šaldytuvai, kad galėtum pats 
sau maistą pasigaminti. Už tokį 
kambarį reikia mokėti 40-60 dol.

j mėnesj. Pas privačius asmenis 
tokius kambarius galima išnuo
moti daug pigiau, net už 35 dol. 
į mėnesį. Netoli Hot Springs yra 
ežeras, kur daugumas lietuvių 
važiuoja žuvauti ir daug žuvies 
pagauna. St. TrinkaMūsų spaudoje
Kiek gyviems kunigams rūpi 
savo mirusių konfratrų kapai

Vladas Ramojus “Tėviškės 
žiburiuose” Nr. 22 aprašo ku
nigo Burbos (drauge su Dr. Jo
nu šliupu kovojusio už lietu
vių atskyrimą nuo lenkų Pen
silvanijos anklies kasyklose) ap
leistą kapą:

Apleistas kapas
Didžiojo kovotojo už lietuvy

bę kun . Aleksandro Burbos pa
statytos Šv. Kazimiero bažny
čios Plymouthe savo kelionės 
metu jau neberadom, nes ją prieš 
eilę metų prarijo senų kasyklų 
tuneliai. Vieno JAV gimusio 
klebono vedami ėjome lankyti 
kun. A. Burbos kapo gegužės 17 
d. rytą. Apie kun. A. Burbą, apie 
jo kietą kovą su lenkais tiek 
Lietuvoje, tiek ir JAV, kuri jį 
buvo nuvedusi net į areštą Gar
dino vienuolyne, daug yra tekę 
skaityti įvairiuose leidiniuose bei 
Lietuvių Enciklopedijoje. Bet 
tą gražų gegužės rytą graudu 
darėsi, kai-einant lankyti to įžy
maus kovotojo kapo, teko klam
poti per tarpukalnių pelkynus 
bei brūzgynus, kol priėjom se
nas, apleistas kapinaites. Netoli 
griūvančių vartų suradom ma
syvų paminklą su įrašu: “Kun. 
Aleksandras Burba, gimė 30 
spalių 1854 m., mirė 27 kovo 
1898 m.” Sukalbėjus poterėlį, 
mus lydėjęs klebonas prasitarė: 
“Gėda lietuviams, o ypač kuni
gams, kad didžiojo kovotojo pa
laikų neperkeliam į pagarbesnę 
vietą”.

Taip, rūpindamiesi šviesesne 
savosios tautos bei išeivijos atei
timi, turėtumėm deramai pa
gerbti., ir. tuos, pirmūnus, kurie 
statė stiprius1 lietuvybės rūmus 
JAV. Kun. A. Burbos palaikai 
turėtų ilsėtis gausiai visų lan
komose Šv. Kazimiero kapinėse 
Čikagoje, kur lankosi ne tik vy
resnieji, bet ir augantis jauni
mas. O į anas senas Plymouth 
kapinaites retkarčiais užklysta 
tik vandalai, spėję išvartyti be
veik visus kapinaičių kryžius, 
šiuos įspūdžius greitu laiku pa
tvirtins kun. A. Kezio, S. J. nuo 
traukos. SĖJA

Jau atspuasdintas tautinės de
mokratinės minties laikraščio 
“Sėjos” 192 metu Nr. 1-2 (116- 
117), 82 puslapių su apianka, pa
iliustruotas ir su daug įdomios 
skaitomos medžiagos, k. a. K. 
Karvelio: Bėgliai iš kaimų, P. 
Stravinsko: Kieno naudai? L. 
Šmulkščio: Mykolas Sleževičius, 
Z. Dailidkos: Demokratinis są
jūdis Sovietų Sąjungoje; V. 
Sruogienės: Netekome prakilnių 
istorikų (apie Zen. Ivinską ir 
kun. dr. J. Stakauską); V. či- 
žiūno: Kuo yra lietuviai emi
grantai Amerikoje? Pr. Čepėno: 
Dr. J. Basanavičius, A. Bar- 

A. t A.
MARCELLA WALANTAS

Pagal tėvus Norkaitis
Mirė 1972 m. birželio mėn. 4 dieną, 3:30 vai. ryto. Gimusi Lie

tuvoje.
Amerikoje išgyveno 52 metus.
Paliko nubudę: 2 sūnūs — Jonas, marti Helen (gyv. San Cle

mente, California) ir Edward, marti Felicia, 5 anūkai: Robert, Tammy, 
Adrienne, Jeanine Del George, jos vyras Louis ir Edward John, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo žmona mirusio vyro Kazimiero.
Priklausė Amerikos Liet. Piliečių Pašalpos klubui, Liet Kęstučio 

Pašalpos klubui ir L. D. S. 7Ū kuopai.
Kūnas bus pašarvotas pirmadieni 6:00 vai. vak. Antano M. Phil

lips koplyčioje, 3307 So. Lituanica Avenue.
Trečiadienį, birželio 7 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojama §v. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Marcella Walantas giminės, draugai ir pažistami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą. « > į

Nuliūdę lieka:
Sūoūs, R-varčies, anūkai Ir nimmėv

Laidotuviif Direktorius Antanas M. Phillips. Tel. 927-3401.
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eius: Pavergtųjų tautų rusini
mas Sovietų Sąjungoje. Toliau 
seka; Dokumentų šviesoje.. Mū
sų mirusieji, Iš mūsų veiklos, 
Jono Kardelio atsiminimai, Gy
venimo pamaivos, knygos ir žur
nalai ir kt. Viršelyje mirusio 
pulk. Įeit. Antano Novicko at
vaizdas, o pirmajame puslapyje 
— H Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso Komiteto pirmininkas 
Romas S&kadolskis su barzda.

(PUTRAMENTAS)
UnksnnnBo arba HOdaoto valdėaO 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninė* 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
So. Hari.m Are. — 586-iMO

(riri tS VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GĖLINYCIA

Redaktorius Liudvikas Šmulk
štys. Red. kolegija: Zigmas Dai- 
lidka, K. Karvelis ir V. Sruo 
gienė, administratorius Juozas 
Urbdis.

SKAITYK IR KITAM PATARK

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerb. Naujienų Redakcijai

Ponas Norimantas Daujotas 
savo atsiminimuose “Lietuva 
Maskvos Vergijoje” (Naujienų 
vol. LVIV, 79, balandžio 3į 
1972) tarp kita ko paskelbė, 
jog Nepriklausomybės laikais 
Kauno Monetų Kalykloje buvu
si nukalta “25 litų aukso mone
ta, kurios antroj pusėj buvo A. 
Smetonos atvaizdas”.

Tai nėra tiesai Tokios mo
netos Lietuvos Respublikos įs
tatymai nežino, ir ji tikrai ne
buvo kalama. (Gerb. autorius, 
matyt, sumaišė čia s u v e n y- 
r ą, nukaldintą aukso plokšte
lėje 1938 m. jubiliejinės 10 litų 
denominacijos sidabrinės mo
netos štampais ir padovanotą 
tuometiniam Respublikos Pre
zidentui A. Smetonai (kurio at
vaizdas buvo ne antroj, o var
dinėj legalios sidabr. monetos ' 
pusėj!).

Priimkit mano gilią pagarbą!
Jonas K. Karys, 

(buv. Kauno Monetų Kalyklos 
Viršininkas).

Geg. 31, 1972.

SKAITYTI ’NAUJIENAS'
2443 WEST 63ro STREET

Telefonai; PR 34)833 Ir PR 8-0834 i
1— - u... --------- 9

ŽINIOS Iš ROMOS
-972 m. gegužės 30 d. gautas 

iš Romos vieno aukšto dvasiš
kio laiškas savo pažįstamam 
Chicagoje. Jis rašo, kad lie
tuvių kolonija Romoje gyvena 
Kauno įvykiais ir laukia smul
kesnių žinių. Vienas labai itar 
tinas Įvykis yra toks: š. m. ge
gužės 24 d. iš Kauno turėjo at
vykti pas popiežių PnuKų VI 
Kauno, ir Vilkaviškio diacezi- 
jų valdytojas vyskupas J. La
bukas —• Matulaitis. Buvo pra
nešimai, kad tą dieną atvyks, 
nes buvo svarbūs reikalai ir 
buvo laukiamas, bet neatvyko 
ir nepranešė kodėl? Spėjama, 

EUDEIKISį
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAUVUD
4605-07 So. HERMITAGE AVENlTE

TeL: YArde 7-1741 -1742

4330-34 So. CA1JF0RNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-9440

MODERNIŠKOS AJR-CONDITIONED KOPIA ėiO>

kad Kauno įvykiai sukliudė ir 
okupantai atšaukė leidimą, 
kad kartais Romoje ko nors 
nepasakotų. J. VI. P-kus

biznifrial kuruc garsinas 
NAUHENOSK-, GURIAUSIA

PASISEKIMĄ BIZNYJE

NARIAI:

Snsirinkimų h v’engimu
PRANEŠIMAI

Chicftjros
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Aasociacijoe

AMBULANCE 
PATARNAVi 
MAS DIENA 
f* NAKTB 

♦ 
TURIME 

KOPLYČ^S 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

— Lietuviu Namu Sa
vininku Dr-tos pusmetinis susirinki
mas įvyks antradieni, birželio mėn. 
6 dieną Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St., 7:30 vai. vak. Visi nariai 
ir narės kviečiami Į susirinkimą, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti, 
taipgi per vasarą susirinkimų nebus. 
Po susirinkimo bus vaišės.

A. Kaulakis, rast.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. IJTUANICA AVENUE. Phone: YArus 7-3401

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREE1 REpublic 7-1213
23H WEST 23rd PLACE Virginia 7-667X
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills. III. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone; YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, IDhioii



Dr. Grigaičio Paminklui Statyti Komiteto pirmininkas Dan Kuraitis kalba paminklo nudengimo metu. Greta jo 
stovi Petronėlė Jakaitienė, Chicagoje gyvenanti Dr. Pijaus Grigaičio sesuo. Ponia Jakaitienė su vyru dalyvavo pa

minklo nudengimo iškilmėse.
Foto Martyno Nagio

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

■ ■■i jin ■■■ — HUM, —■■■■!—

HELP WANTED — MALE
Darbininku Reikia

SPAUSTUVEI REIKALINGAS
DARBININKAS

Spaustuvėje dirbęs gali tuojau pradėti darbą, o spaudos 
darbus pramokti norintis sveikas vyras bus pamokytas vartoti 
mašinas. Lengvas darbas, geras atlyginimas. Darbas nuolati
nis, maloni darbo aplinka.

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

; t
NAUJIENOS, 1739 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

mė bilių, kuriuo legalizuoja
ma valstybinė loterija. Bilius 
persiųstas senatui.

Loterijos biliaus rėmėjai sa
ko, kad loterija kiekvienais
metais šimtą milijonų dole-

FORE M A N 

For wire shop.

Salary open.

After 7 P. M. call 677-1252

Iškilmes Lietuvių Tautinėse kapinėse
š. m. gegužės 29 d. Įvyko iš-įSkeveriūtė sugiedojo Amerikos 

kilmės Lietuvių Tautinėse ka- Himną.
pinėse. Dvi savaites oras buvo Lietuvių liuteronų Tėviškės 
šiltas ir giedras, bet išaušus parapijos klebonas kunigas 
kapų puošimo rytui, po trupu Ansas Trakūs pasakė kalbą, 
ti pradėjo lynoti. Nežiūrint ne- Jam kalbant per daugumos lie- 
labai palankaus oro, daugu- tuvių skruostus riedėjo ašaros.
ma lietuvių kapinėse puošė sa
vo tėvų, giminių bei artimųjų 
kapus. Visose kapinėse kapai 
skendo gėlėse, plazdeno Lie
tuvos ir Amerikos vėliavėlės.

11 vai. nuo kapinių vartų 
prasidėjo eisena. Buvo neša
mos Lietuvos, Amerikos Leg. 
postų ir šaulių vėliavos. Po jų 
orkestras. Don Varno Legio- 
nieriai, nemažas skaičius uni 
formuotų šaulių, sklypų savinin
kai, kapinių direktoriai ir 
šiaip atvykę Į kapines žmonės. 
Visa eisena apėjo kapines ir 
atėjo prie Dariaus-Girėno pa
minklo.

Don Varno posto komandie- 
rius pasakė trumpą kalbą pri
simindamas palaidotus šiose 
kapinėse šio posto narius ir vi-

Jis savo kalboje be kitko pasa
kė, 'kad .žmogui neužtenka 
maisto ir apdangalo. Jam rei
kia dar ir laisvės. Protestuo
jant (prieš žiaurią rusiškąją 
okupaciją ir reikalaujant Lie
tuvai laisvės Kaune vos 20 me
tų amžiaus sulaukęs jaunuolis 
Romas Kalanta susidegino.O

Minios lietuvių pasipylė i gat
ves reikalaudami “Laisvės, 
laisvės Lietuvai”! Kiekvieno 
lietuvio pareiga gyvenančio 
laisvuose kraštuose nepaliauja
mai reikalauti Lietuvai laisvės.

Trumpai kalbėjo Dan Ku
raitis. Martynas Gudelis, pa
minėjęs, kad Lietuvių Tauti
nės kapinės Įsisteigė, dėl tais 
laikais nebuvusios iš kunigų 
pusės įnirusiems pagarbos. Jie

ikas kapines. Lietuvių Tauti
nėse kapinėse jokių skirstymų 
i blogus ir gerus lietuvius ne
buvo ir nėra. Apie mirusio lie
tuvio praeitį kapinių vadovy
bės nesprendžia. Be to primi
nė, kad šiose kapinėse kiekvie
no lietuvio pageidavimai, jei
gu jie nepažeidžia kapinių 
tvarkos, pildomi.

Programą pravedė ir trum
pą kalbą pasakė Jonas Jokubo- 
nis prisimindamas apie šių ka
pinių mirusius ir gyvus steigė
jus bei direktorius.

rių “supils” i laimėtojų ran
kas, o kitą $100,000,000 duos 
mokykloms .ir vietinei val
džiai, su sąlyga jei bilius pra
eis per senatą ir jei jo nevetuos 
gubernatorius, kurs griežtas 
bet kokios gemblerystės prie
šas. ?

Rilių priėmus, pirmoji lote
rija Įvyks ateinančio sausio 
mėnesį.

“Vienas kitas laimės, bet 
tūkstančiai ir tūkstančiai pra
laimės”, pasakė atstovas Hud
son iš Hinsdale, III.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

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.

sus už Amerikos laisvę mirų- buvo skirstomi d “gerus” ir 
sius karius. Jų kapelionas su- “blogus”. Buvo laikai, kad i
kalbėjo trumpą maldelę. Prie 
Dariaus — Girėno paminklo 
dedant vainiką iššovė tris sal- 
vas. Algirdas Brazis ir Ona O

kapinių patvorius (buvo grū
dami net mirę vaikai. Pasėko
je šių diskriminacijų lietuviai 
buvo priversti Įsigyti lietuviš-

r* 11 .... '

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 iru Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už S5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pinnąjj “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, UI.*-- --- - - - —- - — --

Tarp kalbtj Algirdas Brazis 
pagiedojo: Apleistas, A Beau
tiful Isle of Somewehre, duetą 
A. Brazis ir O. Skeveriūtė, Kur 
sapnų grožybė ir O. Skeveriū
tė Sudiev kvietkeli . Iškilmės 
baigtos Lietuvos himnu. Him
nai ir giesmės buvo sugiedotos, 
pritariant dūdų orkestrui.

Norėčiau pažymėti, kad nors 
lietui visu smarkumu lyjant 
Ramovėnai vad. J. Ragdžiui, 
pirmininkui A. Juškevičiui su 
žmona ir dar keliolika ramo
vėm] dalyvaujant buvo aplan
kyti šios sąjungos palaidoti na
riai: pulkininkas Jonas Varia- 
kojis, majoras Jurgis Gigas, lei
tenantas Jokūbas Yčas, Gudai
tis, prof. Biržiškos, preziden
tas Kazys Grinius ir kiti. Ant 
visų kapų Įsmeigtos Lietuvos 
vėliavėlės ir pagerbti minutės 
susikaupimu. Juos filmavo Jur 
gis Stankūnas.

Nežiūrint Į lietingą orą, vis- 
tiek kapinėse lankėsi didelis 
skaičius lietuvių.

Stasys Juškėnas

C O M P A N I O N 
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

IŠ CHICAGOS IR 
APYLINKIŲ

REAL 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 IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7717

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

j VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

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, sav

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARLA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas {vairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Ulmojuj legalizuos 
valstybinę loteriją

Ulinojaus legislatūra — at
stovų rūmai praeitą ketvirta
dieni 100 balsų prieš 64 priė-

Pigių butų kolonijos 
baltųjų apylinkėse

Chicagos butų valdyba (Hou 
sing Authority, CHA) paskel
bė paskutini sąrašą — 50 vie
tovių, baltųjų gyvenamose vie
tovėse, kur bus statomi pigių 
butų vienetai juodžiams. To
kių vietovių 38 parinktos mies
to pietvakarinėje ir pietrytinė
je. o 12 vietovių šiaurvakari
nėje dalyje.

Imant wardais — 14 vienetu 
parinkta 10 warde, 10 vietų 13 
-me warde, 8 vietos 12-me, vie
na 15-me ir viena 14-me warde. t 
Miesto mero Daley 11-me war
de nebus statoma nė. vieno to
kio namo.

Chicagos miestas ir CHA yra 
apeliavę federal, teisėjo Aus
tin Įsakymą baltųjų gyvena
mose vietovėse parinkti vietos 
dėl 1,500 gyvenamų vienetų, 
bet CHA tų vietų neskelbia, 
kol tokios vietos bus ir prie
miesčiuose parinktos. Prisibi- 
joma, kad tas Vietas paskel
bus, dar daugiau baltųjų kelsis 
lauk iš miesto.

Teisėjo Austin tebegalioja 
Įsakymas iš 1969 metų liepos 
mėn., kad pigiųjų namų pro
porcija vienam namui juodų
jų apylinkėse turi būti statomi 
trys tokie namai baltųjų apy
linkėse. r

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

MAISTO KRAUTUVĖ
SU MŪRINIU NAMU

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

ta su prekėmis Marquette Parke.
Tel. 471-1337

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 

<■■■.... — ■ ........ ✓

M. A.šIMKUS | 
Real Estate, Notary Public 

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

kitokį blankai.

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karsto vandens šili
ma gazu, 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

Futbolo žaidynės tarp 
Amerikos ir SovietŲ

Pranešama, kad sekmadie
ni, birželio 18 d. Soldier Field 
stadijone Chicagoje Įvyks fut
bolo rungtynės tarp Dalias 
Tornado ir Maskvos komandos 
Dinamo. Rungtynių pradžia 
7:30 vai. vak. Dalias Tornado 
yra North Amercan Soccer 
League čempijonas, o Mask
vos Dinamo jau dešimtąjį kar
tą yra Sovietų Sąjungos futbo
lo sporto čempijonas.

— Daniel P. Coman, Dėmo- 
krafii kandidatas i kongreso at
stovus 3me distrikte, atidarė 
rinkiminę, būstinę 3609 W. 95th 
St, Evergreen Parke. Ta pro
ga jis kalbėjo apie reformas 
mokesčiams, kurie dabar sle
gia vidutinių pajamų mokes
čių mokėtojus.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

H0MF INSURANCE

ATVIRAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpubBc 7-1941
------———-----------------

A. & L. INSURANCE & REALTY I

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
kA 34775 

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

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 galima 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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS
■ ■■

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

> -----------

; J. AUGUSTAITIS

i ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
* 154 pusk knyga. Kaina §1.50

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

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

; NAUJIENOS
; 1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

• Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.
Naujas elektros jėgainės generatorius 65 mylias keliavo 5 dienas. 
Tas 375 tony milžinas buvo gabenamas specialioje 145 pėdy ilgumo 
platformoje su 128 ratais. Generatorius skirtas naujai branduoli

nei jėgainei Mineral, Virginijoj.

— Chicagos Transportacijos 
valdybos pirm. Michael Caf- 
ferty praneša, Ikad jau yra iš
bandytos priemonės sumažinti 
požeminių bei pakeltųjų grei
tojo susisiekimo traukinių ke
liamą triukšmą. Greitojo susi
siekimo sistemoje yra 196 my
lios.

— Jorūnė Jonikaitė, Birutė 
Petrauskaitė, Anne Simanis ir 
Jonas B. Janulis iš Marquette 
Parko apylinkės baigė Illinois 
universitetą Circle campus.

— Varnas Montessori židinė
lis registruoja vaikus iki 5 m. 
amžiaus priešmokyklinio auk
lėjimo rudens semestrui, židi
nėlio administratorė Stasė Skre 
bienė, tel. 776 — 6667 židinė
lyje veikia lietuviška klasė.

— Stanley Balzekas III baigė 
artilerijos mokslus Culver ka
ro akademijoje labai gerais pa
žymiais ir rekomendacijomis. 
Priklausė garbės kadetų drau
gijoms ir buvo pakeltas Į leite
nanto laipsnį. ;

— Joana Mockus ir Carol 
Kuras išrinktos Amerikos Legi
ono Kennelly VFW posto pa- 
gelbinio Moterų Vieneto val
dybom

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

tune-ups ir t. t.
«24 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus

P, NEDZINSKAS, 4065 Arch.r
Chicago, HI. 60632, Tal. YA 7-5930

— Edward Platokus, Gage 
Parko aukšt. mokyklos moky
tojas, suruošė tos mokyklos 
junjorams pavasarini pobūvį 
su šokiais ir programomis Da
riaus — Girėno posto salėje.

— Charlene A. Mockus iš 
Chicagos (piietvakarių apylin
kės, Southern universiteto stu
dentė, gavo specialaus Įverti
nimo pažymėjimą metinėje 
Garbės studentų šventėje.

— Vincentas J. Tautvaiša, gy
venęs SouthBoston, Mass., sa
vo palikime paskyrė Amerikos 
Lietuvių Tarybai 1000 dolerių. 
ALTos reikalų vedėja Irena 
Blinstrubienė, pranešė, kad pi
nigai jau yra gauti.

MŪRINIS BUNGALOW. 3 miega
mi. 12 metų. 305 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 nrie 55-tos ir Cali
fornia. Ave. $54.500.

12 BUTU MŪRINIS 7 metų. Įvai
raus dydžio butai. 63-čia 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 •NAUJIENASw
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