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McGOVERN ĮTIKINANČIAI LAIMĖJO 
NEW YORKO PIRMINIUS RINKIMUS

NEW YORKAS. — Senatorius Georg’s McGovern, liberalas 
ir Vietnamo karo priešininkas iš Dakotas, laimėjo dar vienus 
pirminius rinkimus, šį kartą New Yorke, kuris į demokratų kon
venciją siunčia 278 delegatus. Paskutinėmis žiniomis, McGovern 
laimėjo 225 New Yorko delegatus. Tai jo 10-tas laimėjimas pir
miniuose rinkimuose ir dabar jau niekas neabejoja, kad McGovern 
yra tikrai, rimtas kandidatas” į prezidento vietą. Jo štabo na
riai jau kuris laikas planuoja ne kaip laimėti demokratų nomi
naciją, bet kaip sumušti lapkričio mėn. prezidentą Nixona.

SEKR. LAIRD SUTARTIES SABOTAŽU
SEKR. LAIRD SUTARTIES SABOTAŽU

WASHINGTONAS.— Gynybos sekretorius Laird veda atkak
lią kovą už padidintą gynybos biudžetą. Kalbėdamas senato gink
luotų, jėgų komitete, jis pareiškė, kad jis rekomenduotų atsisakyti 
susitarimo su Sovietų Sąjunga dėl strateginių ginklų apribojimo, 
jei kongresas nepritartų vyriausybės pasiūlymui statyti naują 
bombonešį, naujus povandeninius laivus ir vykdyti kitas karines 
programas, kurios Maskvos susitarimų nebuvo apribotos. Pana
šiai sekretorius Laird kalbėjo ir Atstovų Rūmuose birželio 6 d.

New Yorko pirminiai rinkimai 
turėjo dvi aukas. Rinkimus pra
laimėjo iškalbinga, labai kairių 
pažiūrų Bella Abzug, kurios vie
tą užims William Ryan. Pir
minius rinkimus .pralaimėjo ir 
ilgametis New Yorko atstovas 
kongreso Emanuel Celler, 84 m. 
amžiaus, kurį sumušė 30 metų 
Brooklyno demokratė Elizabeth 
Holzman.

McGovern strategijos planuo
tojas Frank Mankiewicz ir jo 
kampanijos vadovas Gary Hart 
pradėjo senatoriaus kampaniją 
labai anksti. Jie ne tiek rūpino
si demokratų partijos senų or
ganizacijų, vadinamų “mašinų” 
viliojimu, kiek organizavo lėšas, 
štabus atskiruose miestuose, kur 
daugiausia dirbo jaunimas, stu
dentai ir neapmokami savano
riai. McGovemo rėmėjai ap
gailestauja, kad jis nepasiskel
bė kandidatu 1967 m., jis galė
jęs būti prezidentu vietoj Nixo- 
no. McGovern įsitikinęs, kad jis 
1968 m. būtų geriau-pasirodęs 
už sen. Humphrey. . /. *

Politinio gyvenimo Ameriko
je stebėtojai sako, kad pati rin
kiminė organizacija MčGoverno 
buvo panaudota tobulai. Jie tu
rėjo geresnius televizijos garsi
nimus, jis žinojo, kaip prieiti 
prie partijos delegatų. Pagrindi
niai strategijos • bruožai buvo 
aptarti ir priimti dar 1970 m. 
liepos 25 d. MčGoverno ūkyje 
Marylande. Kada sen. Muskie 
laikėsi už partijos mašinos ir 
žymiųjų partijos vadų pritari
mo, McGovern ieškojo balsuoto
jų paramos, kreipdamas savo 
energiją j partijos rėmėjų šak
nis. Jo lėšos atėjo po 1 dol. iki 
20 dol. aukomis. Nors jis gavo 
ir didesnių aukų, vidurkis jo 
rėmėjų aukų buvo 20 dol. Jis 
įtikino jaunuosius balsuotojus, 
kad jo pavardė ir jo programa 
reiškia “esminius pasikeitimus” 
Amerikos politikoje. Todėl ji, 
panašiai kaip ir gub. Wallace, re
mia tie, kurie dėl kurių nors 
priežasčių nepritaria dabartinei 
Amerikos linijai namie ar užsie
niuose. Didžiausias jo ginklas 
yra Vietnamo karas ir jam nepri
tariantieji demokratai, ypač jau
ni žmonės.

Nusiginklavimo 
konferencija

ŽENEVA. — Po septynių sa
vaičių pertraukos Ženevoje vėl 
susirinko 25 valstybių nusigink
lavimo konferencijos delegacijos. 
Konferencija vyksta jau 10 me
tų. Iki šiol šioje konferencijoje 
buvo susitarta dėl atominių gin
klų suvaržymo ir kitų svarbių 
klausimų.

Amerikos1 ir Sovietų Sąjungos 
delegacijų vadovai pareiškė kon
ferencijos atidaryme, kad Mas
kvoje pasirašyta sutartis dėl 
strateginių ginklų apribojimo 
sudaro šiai konferencijai palan
kų klimatą ir skatina toliau ženg
ti ginklų kontrolės ir nusigink
lavimo keliu.

Tito Lenkijoje
VARŠUVA. — Jugoslavijos 

prezidentas Tito atvyko į Len
kiją, kur jis praleis keturias 
dienas, šį mėnesį Varšuvos gy
ventojai turėjo jau tris aukštus 
svečius: prezidentą Nixona, Ku
bos Fidel Castro ir dabar — Tito.

Lenkija pageidauja artimes-
nių ekonominių ryšių su Jugos
lavija, kuri turi prakirtusi platų 
prekybos langą Į Vakarų Euro
pą ir todėl gali padėti Lenkijai 
su savo technika. Lenkija siūlo 
Jugoslavijai bendras pramonės • 
gamybos programas.

Ogilvie duktė 
šoks šventėje

Gubernatoriaus R. B. Ogilvie 
dukra Elizabeth pareiškė norą 
išmokti keletą lietuvišku šokiu 
ir įsijungti į šokėjų eiles IV-j e 
Tautinių šokių šventėje.,-: Sku
biai buvo paruoštas specialus 
planas ir šį penktadienį Eliza
beth pradės repetuoti su Čika
gos jaunimo grupe “Grandimi”.

Ponia Ogilvie taip pat daly
vaus Tautinių šokių šventėje ir 
atstovaus gubernatoriui.

Brazilijoje
Brazilijos spauda Kalantai 

skyrė daug vietos. “Jornal do 
Brasil” (Rio de Janeiro) geg. 
23 Įdėjo žinią: “SSSR puola mi
rusį lietuvį, jį laikydamas bu
vus psichiniu ligonių”. Pami
nėtos kaikurios mažumos So
vietų Sąjungoje (armėnai, gru
zinai, lietuviai, totoriai). Tų ma
žumų žmonės Stalino laikais bu
vę ištremti į Sibirą.

“Folra da Tardė” (Sao Pau
lo) geg. 26 skelbė žinias, kad ru
sai Maskvoje pripažinę, kad Kau
ne būta riaušių. “Jornal da 
Tardė”, kitas dienraštis Sao Pau
lo mieste, geg. 26, teigė: “Ru
sija jau paskubėjo pasiaiškinti, 
kad jaunas katalikas lietuvis 
buvo psichinis ligonis, kaip ir 
generolas Grigorenko, rašytojas 
Piotr Jakir ir kiti režimo prie
šai...

Jaunasis R. Kalanta nusižu
dė dėl politinių — religinių prie
žasčių, ligi šio laiko nepilnai iš
aiškintų...” (E)

MASKVA. — Sovietų vyriau
sybė Įsakė pradėti statyti di
džiausią Azijoje elektros jėgai
nių kompleksą, kuris stovės ak
mens anglių rajone Ekibastuze, 
šiaurės rytų Kazakstane. Jėgai
nės gamins elektros energiją Eu
ropos Rusijai.

NEW YORKAS. — Muzikinė 
komedija “Fiddler on the Roof’ 
tapo ilgiausiai Broad we jaus te
atrų statytu veikalu, turėjusiu 
jau 3,225 spektaklius. Iki to lai
ko ilgiausiai buvo išsilaikęs 
“Life With Father, be pertrau
kos vaidintas nuo 1939 iki 1947 
m.

Karstą dieną bet koks pavėsis yra malonus. Vietnamietis kareivis ilsisi mūšio lauke, netoli 
Chan Thanh.

VYSKUPAS MARCINKUS SVARSTOMAS 
KAIP GALIMAS, BŪSIMAS POPIEŽIUS

NEW YOįRKAS. — Birželio mėn. ’’Saturday Review” įsidėjo 
žinomo Vatikano reikalų specialisto Nino Lo Bello, knygos “Va
tikano Imperija” autoriaus, straipsni apie kandidatus į popiežiaus 
vietą. Tą straipsnį paskleidė UPI agentūra ir pakartojo “Chica
go Sun Times”. Straipsnyje sakoma, kad šį kartą popiežiumi tapti 
gerą šaansą turi ne italai kardinolai, bet europietis ar ameri
kietis. Kardinolų kolegijoje yra 91 balsuojantis kardinolas, iš 
kurių italų yra tik 27. Jei visi ne italai balsuotų kartu, jie galėtų 
išrinkti ne italą, ko katalikų bažnyčioje nėra buvę per 450 metų.

Autorius sako, kad keturi “už
sieniečiai” turį šansą tapti po
piežium. Jų tarpe yra ir ame
rikietis — Cicero lietuvis, — 
vyskupas Povilas Marcinkus. 
Nors jis nėra net kardinolas, jo 
Įtaka Vatikane labai didelė, jis 
yra mėgiamas kardinolų ir pa
ties dabartinio popiežiaus. Mar
cinkus vadovautų “Religinių 
Darbų Institutui”, kuris admi
nistruoja Vatikano lėšas. Aus
čiau jis visada lydėdavo popie
žių jo kelionėse Į užsienius.

Re vyskupo Marcinkaus, po
piežiumi galį tapti prancūzas, 
austras ar belgas. Tačiau, jei 
kardinolai nutartu, kad būtu 
naudinga nauju popiežiumi iš
rinkti amerikietį, iš visų žymių 
Amerikos kardinolų, vyskupas 
Marcinkus turis daugiausia pa
siruošimo tai vietai.

Šitokie spėliojimai visiems lie
tuviams yra labai Įdomūs. Lie
tuviai katalikai iki šiol nėra tu
rėję savo kardinolo. Būtų sensa
cija, jei jie staiga gautų popie
žių, nors jis ir būtų skelbiamas 
amerikiečiu.

Badas Afganistane
KABULAS. — Iš Afginista- 

no vis daugiau ateina žinių apie 
ten siaučiantį badą. Niekas ne
žino, kiek žmonių ten mirė nuo 
bado, tačiau žinios svyruoja 
tarp kelių tūkstančių žmonių 
ii* pusės milijono. Gyventojai 
dėl maisto stokos papiovė daug 
galvijų, ožkų ir avių. Per du 
praėjusius metus buvo didelės 
sausros, o žiemą buvo daug snie
go, pavasario liūčių ir potvynių. 
Buvo išardyti keliai, nuplauti til
tai. Po to vėl prasidėjo sausra.

Afganistano susisiekimas, ge
rų kelių stoka, neleidžia prista
tyti kviečių į tas apylinkes, kur 
jų daugiausia reikia. Prisideda 
valdžios įstaigų netvarka ir so
cialinės sistemos negerovės. 
Sandėliuose kviečių iš Ameri
kos ir kitų valstybių yra, tačiau 
nėra kam jų pristatyti badau
jantiems.

VŠUA’JMOS ZIH!OS
♦

♦ Teisingumo departamentas 
pareiškė, kad abiejų didžiųjų 
partijų konvencijos Miami Beach 
bus saugomos ir, reikalui esant, 
bus atsiųsta kariuomenė, kad 
jos praeitų rimtai ir saugiai. 
Kaip žinoma, jipiai ir kitos gru
pės rengiasi demonstracijoms 
Miami Beach respublikonų kon
vencijos metu.

♦ Sen. Humphrey, patyręs, 
kad jo konkurentas sen. McGo
vern laimėjo New Yorko demo
kratų pirminius rinkimus, pa
kartojo, kad jis iš varžybų ne
pasitraukia ir tikisi laimėti par
tijos nominaciją trečiame ar ket- 
tame balsavime.

♦ Izraelio kariuomenė puolė 
Libaną ir sugrįžo iš jo teritori
jos su belaisviais, kurių tarpe 
buvo ir penki Sirijos karinin
kai, jų tarpe trys pulkininkai, 
buvę palestiniečių partizanų sto
vykloje. Libano atstovas Jung
tinėse Tautose pareiškė, kad Iz
raelio žygis yra kerštas už Tel 
Avivo aerodromo skerdynes.

♦ šiaurės Vietnamo nedide
li mediniai laiveliai bando Įvež
ti Į užminuotus uostus iš dides
nių kinų laivų paimtą karinę 
medžiagą. Kinų laivai stovi to
liau nuo uostų. Amerikos lėktu
vai ne vieną medini laivą paskan
dino savo raketomis.

+ Britų parlamente premje
ras Heath apkaltino opoziciją 
bandymu pakenkti valstybei. 
Darbiečiai pareiškė, kad greit 
teks nuvertinti britų svarą. Ta 
žinia numušė svaro vertę tarp
tautinėje biržoje. Vyriausybė 
sako, kad opozicijos teigimai yra 
neteisingi.

♦ Prezidentas Nixonas greit 
praneš apie tolimesni kariuome
nės mažinimą Vietname. Iki lie
pos 1 d. amerikiečių Vietname 
liks 49,000. Spėjama, kad Viet
name bus palikta 30,000 karei
viu.

♦ Čikagoje išaiškinta, kad 
penki negrai policininkai ėmė 
kyšius iš narkotikų pardavinėto
jų. šeši negrai buvo nužudyti 
ir policininkai kaltinami jų nu
žudymu.

Merų konferencija 
išklausė kandidatų
NEW ORLEANS. — Visi trys 

pagrindiniai demokratų įparti- 
jos kandidatai Į prezidento vie
tą atsilankė Amerikos miestų 
merų konferencijoje New Or
leans mieste. Visi trys: sen. 
Muskie, sen. Humphrey ir sen. 
McGovern pasakė kalbas, siūly
dami miestams naujas progra
mas ir federalinius pinigus. Di
džiausias ovacijas merai sukėlė 
sen. -Humphrey, - kuris pasakė, 
kad Amerika, panašiai, kaip 
Marshall planas atstatė po karo 
Europą, galėtų atnaujinti Ame
rikos miestus, skirdama jiems 
daugiau lėšų.

Sen. McGovern aplankė vieš
butyje vieną Įtakingiausių de
mokratų merų — Čikagos Da
ley. Senatorius pareiškė kores
pondentams, kad Daley pažadė
jęs nekovoti prieš McGovern 
kandidatūrą konvencijoje.

Saugumo Taryba 
pasmerkė piratus 
NEW YORKAS. — Jungtinių 

Tautų Saugumo Taryba pasmer
kė lėktuvų grobimus ir ragino 
savo sutartame pareiškime vi
sas valstybes griebtis atitinka
mų veiksmų, kovojant su oro pi
ratais. Pareiškime sakoma, kad 
reikia padaryti galą smurtui, nu
kreiptam prieš civilinę aviaciją, 
nes tas smurtas trukdo norma
liam oro transporto naudojimui, 
kuris yra tarptautiniams santy
kiams labai svarbus.

Reikšminga, kad prie šio pa
smerkimo prisidėjo ir Kinija. 
Niekas nemano, kad tarybos pa
reiškimas automatiškai sustab
dys lėktuvų grobimus, tačiau jis 
gali paskatinti atskiras valsty
bes priimti naujus, prieš pira
tus nukreiptus Įstatymus.

Nors pasaulio lakūnų, streikas 
nebuvo 100% pavykęs, jis at
kreipė vyriausybių ir oro bend
rovių dėmesį, kad lakūnai rim
tai sdsirūpinę dėl oro piratų 
smurto veiksmų. Pilotai grasi
na boikotuoti tas šalis, kurios 
nesilaiko oro piratų atžvilgiu 
tarptautinių Įstatymų ir elgesio 
normų.

Atstovo Eilberg 
kalba kongrese

WASHINGTONAS. — Birželio 
15 d. Atstovei Rūmuose kalbą 
pasakė atstovas Joshua Eilberg 
iš Pennsylvanijos. Jis priminė, 
kad lietuviai mini tragiškus sa
vo tautos įvykius ir paskelbė 
maldos ir gedulo dieną. Eilberg 
toliau papasakojo trumpai vė
liausius Lietuvos istorijos mo
mentus, priminė Raudonosios 
Armijos okupaciją, lietuvių par
tizanų kovas ir aukas, deporta
cijas Į Sibirą ir Lietuvių tautos 
nuostolius.

Atstovas Eilberg, nurodęs, 
kad Amerikos vyriausybės nie
kada nepripažino Lietuvos Įjun
gimo i Sovietų Sąjungą, pareiš
kė, kad Amerika galėtų daugiau 
padaryti, negu iki šiol yra pa
dariusi paramoje lietuviams. 
Amerikiečiai turėtų raginti pre
zidentą vykdyti priimtas Lietu
vos reikalu kongreso rezoliuci
jas.

Baigdamas kalbą, atstovas 
Eilberg pareikalavo, kad Sovie
tų Sąjunga paleistų milijonus 
politinių kalinių, laikomų impe
rijoje, jų tarpe 3 milijonus lie
tuvių, kurie taip ilgai, narsiai 
kovoja už savo tautą ir nepri
klausomybę.

Naujas armijos 
štabo viršininkas

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas nutarė paskirti 
generolą Abrams. 57 m. nauju 
armijos štabo viršininku. Jis pa
keis nuo liepos 3 d. generolą 
Westmorelanda, 58 m., kuris iš
eina Į pensiją. Senatas turi pa
tvirtinti gen. Abrams paskyri
mą.

Kartu Baltieji Rūmai pranešė, 
kad prezidentas nutarė dar 
dviems metams palikti tą pati 
Jungtinio štabo viršininką ad
mirolą Moorer.

Vyriausiu kariuomenės vadu 
Vietname numatomas ligšiolinis 
gen. Abrams pavaduotojas gen. 
Weyand.

i _____________

Maisto kainos 
kelia rūpesti

WASHINGTONAS. — Vakar 
vyriausybės Kainų komisija 
svarstė klausimą: ką daryti su 
kylančiomis mėsos ir kitų mais
to produktų kainomis. Kai ku
rie komisijos nariai siūlo už
dėti toms kainoms kontroles, pa
našiai, kaip pramonės gami
niams ar darbininkų algoms. Ki
ti komisijos nariai priešingi 
maisto kainų kontroliavimui, nes 
jis galįs sukelti juodąją rinką 
ir kai kurių produktų trūkumą.

Maisto kainos gali atsiliepti į 
rinkimus. Ūkininkai šiuo metu 
labai patenkinti prezidento Ni- 
xono vyriausybės darbu ir mais
to kainų pakilimu. Kontrolės to-

Vakar senato užsienio reikalų 
komitete sen. Fulbrigt pavadi
no toki sekretoriaus Laird grasi
nimą “sabotažu”. Sekretorius 
susikirto su Fulbrightu ir liko 
prie savo nuomonės. Jis reko
menduotų statyti 12 gynybos 
raketų bazių, vietoj Maskvoje 
sutartų dviejų, jei kongresas at
mestų jo siūlomą apsiginklavi
mo programą.

Sekretorių Laird stipriai pa
rėmė admirolas Moorer, Jungti
nio štabo viršininkas. Jis pa
reiškė, kad reikia sustiprinti 
Amerikos žvalgybos operacijas, 
kad būtų galima patikrinti ar 
sovietai tikrai laikosi ginklų ap
ribojimo susitarimų. Reikia plas
ti programas tokių ginklų, ku
rių Maskvos susitarimai nelie
čia. Reikia būti pasiruošu- 
siems tęsti raketų statybą, jei 
sovietai sulaužytų susitarimus. 
Reikia toliau ieškoti naujų gin
klų ir gerinti esamuosius. Jung
tinis štabas yra Įsitikinęs, kad 
reikia toliau budėti ir ginkluotis, 
kad JAV saugumas neatsidurtų 
pavojuje, pasakė kongreso komi
teteadmirolas-Moorer.

jis paaiškino senato komite
tui, kad iki 1977 metų, kada 
baigiasi susitarimas su sovie
tais, Amerika turės 2.167 ata
kos raketas, o sovietai turės 2,- 
499. Jei Maskvoje nebūtų su
sitarta apriboti tų raketų sta
tybą. sovietai būtų pralenkę 
Ameriką santykiu 3-2.

žvalgybos ČIA direktorius 
Helms paaiškino senatoriams, 
kaip Amerika gali patikrinti ar 
Sovietų Sąjunga laikosi susita
rimų. Jo pareiškimai buvo prie 
uždarų durų. Vyriausybė prašo 
1.3 bil. dol. naujų ginklų kon
strukcijai praplėsti. Atrodo, kad 
daugumas senatorių pritaria vy
riausybės pasiūlymams.

Amerika tęsia
L

Pakistano šalpą
RAWALPINDI. — Amerikos 

ambasada Pakistane paskelbė, 
kad Amerika pradės vėl duoti 
Pakistanui šalpą. Pradžioje nu
matyta duoti 60 mil. dol. pra
monės imoniu žaliavai ir maši
nų atsarginėms dalims. Ameri
ka sutiko atidėti Pakistanui se
nos 50 mil. dol. skolos mokėjimą 
ir atsiuntė pusę mil. tonų kvie
čių bei 25.000 tonų valgomos 
alyvos.

Nuo 1952 m. Amerika Pakis
tanui yra davusi 4 bil. dol. pa
skolų ir kreditų.

Kinija pranešė, kad prem
jeras Chon iškėlė prezidento pa
tarėjui ir jo 10 palydovų pietus, 
kuriuose dalyvavo kinų vyriau
sybės ir partijos vadovai.

je srityje tikriausiai pakenktų 
Nixonui tarp žemės ūkio balsuo
tojų. Iš kitos pusės, darbininkų 
unijos nerimauja, kad vyriausy
bės kontrolei sustabdžius jų al
gų kilimą, maisto kainų niekas 
nekontroliuoja ir dėl to nuken
čia darbo žmonės.
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čiau apie tai žiūr. str. “Komu-
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JUOZAS BUBEUS 
1

vietoje Įsteigti kažkokią 
partinę” emigrantų organizaci
ja, kuri, aišku, negalėtų mūsų

bę, sudarytą Lietuvos pbliti- įthiiš katalikiško Draugo išgar
bintasis ir tame laikrašty uo
liai bendradarbiaująs Henrikas 
Nagys, varęs antireliginę propa-

daromi visai nerimti priekaiš
tai mūsų politikos veikėjams,

IZRAELIO DRAUGAS
Izraelio ambašądoriūs Jung-

nigus tų_ šayo. “naujų žmonių” 
Rezoliu

cijoje numatytas panaudoti ir

jinti diplomatinius santykius 
su Izraeliu.

- t.-'.’-:'- - —
■i e

bet kuris kitas politinis lyderis 
Jungtinėse valstybėse”, kalbė
jo ambasadorius.

Izraelio laikraštis Yedioth 
Aharonoth rašo, kad galimas 
daiktas, jog Sovietų Sąjunga

tarptautine teise), gi Vliko ganda ir niekinęs malda bei ku- 
į 
lūpomis ir “kūryba” 

. - LX-, - y,
pavergtajai tautai atstovauti, i smurtas Vlikūi sugriauti. (Pla-

šaukiant į jų vietą kažkokius 
“naujus žmonės”, kokius, ana 
vėliau šaukėsi ir į Montrealio

kitą mėnesį redagavęs dabar-

P. STRAVINSKAS

I-JO PLJ KONGRESO GĖDA
I-sis PI. Jaunimo Kongresas, 

1966 metų vasarą, Chi
cagoje, paskelbė savo eilę nuta
rimų. jų tarpe ir šiuos du; 1) 
“Pelitinės organizacijos reikalu” 
ir 2) “Politinės programos rei

kalu”. Abu jie įprasti vadinti 
“politine rezoliucija”.
I. — Pažiūrėkime, visų pirma,1.----- a ui puma,

koks yra tos I-jo PtjK “politinės 
rezoliucijos” turinys.

1) Pagrindinis josios autorių 
tik-las buvo panaikinti Vyriau
siąjį Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mi! etą, Vliką, kaip tautos atsto-

nių grupių, kaip tautos politi
nės minties reiškėjų ir vykdyto
jų (sutinkamai su Lietuvos ir

ypa' gi negalėtų teisės būdais 
ir priemonėmis pavergtosios tau
tos vardu ir jos vietoje, kaip sa
ko, “kalbėti ir veikti” tarptau
tinėje plotmėje, šis tikslas, ku
rio jau eilę metų siekė ir kai- 
kurios mūsų politinės organiza
cijos, buvusios už Vliko ribų, aiš
kia1 nesiderino su politine išmin
ami ir tautos interesu. Plačiau 
šiuo klausimu esu pasisakęs 1966 
VIII 2 d. Naujienose, straipsny 
“Neišmanėlių darbas”, o žalą, 
kuria darė ir tebedaro mūsų 
tautai kaikurios mūsų politinės 
organizacijos, siekiančios panai
kinti Vliką, kaip tautos atsto
vybę, esu parodęs savo straips
nyje “Cui bono?” — “Kieno 
naudai?”, paskelbtame nesenai 
išėjusioje LVLS “Sėjoje” (š. m. 
Nr. 1 ir 2).

2) Tas tautai žalingas darbas 
rezoliucijoje buvo suplanuotas

“Cui bono?” —

iki smulkmenų, tik jo planas ten
pateiktas labai neaiškia, sukta 
kalba, su fausybe visokių ale
gorijų, politinės poezijos puoš
menų, nei vienu žodžiu neužsi
menant net Vliko jo vardu. Mat, 
norėta, kad tie, kurie svarstys 
rezoliucijos projekto priėmimo 
klausimą, būtent, kongreso, re
zoliucijų komisija ir plenumas,
visai nesuprastų, kas ten para
šyta. kas ta rezoliucija siekiama 

rezoliucijospadaryti. Piktas 
tikslas ir tautai žalingas darbas, 
buvo užtušuoti, užglostyti, pa
slėpti, kad, rezoliuciją skaitant 
arba klausant, pirmu įspūdžiu,

:'V

ji atrodo net labai graži, patrio
tiška, o vietomis kone šventa, 
kaip Brazdžionio poezija (pla
čiau žiūr. str. “Nėr atviros šir
dies” 1966.VIII.3 d.Naujienose). 
. 3) Vliko griovimas jau pra
dėtas “politinės rezoliucijos” žo
džiais, kur pasisakoma prieš Vii-

nistų metodu”, 1966.VIII.10 d. 
N-še). "

4) Rimti teisės klausimai re
zoliucijoje sprendžiami visai ne
rimtai, nežiūrint tai, kad spren
dėjai .(rez- autoriai), spręsdami 

*5 t' • r *•* * w • •tuos klausimus, baisiai pučiasi, 
kelia galvą, vaizduojasi esą visą
išmaną “filosofai”. Tokios keis-
tos rezoliucijos dar neteko nie-
kur ankščiau skaityt , (plačiau 

lc®ofija‘;
apie .tai žiūr. str. “Kvadratinė Ti- 

196fc.VHI.18, 20 ir 22 
d. Nr. Nr.).

а) Rezdliūcijojė ypač pajuok
ti, tiesiog išniekinti mūsų se
nieji politikos veikėjai, mūsų 
tautos elitas. Pasisakydamas 
dėl to šiame laikrašty, as atkrei
piau jaunimo dėmesį Į šiuos pran
cūzų filosofo Alfred Foūllče žo
džius : “sugriovus tautos elito 
garbę, tauta sulyginama šu pri
mityviomis tautelėmis, kurios 
nedaro istorijos”. (Plačiau apie 
tai žiūr. štr. “Elito išniekinimas” 
1966.IX.2 d. Naujienose).

б) Rezoliucija suredaguota 
visai taijS, kaip bolševikiniai oku
pantai norėtų. Neit vengta jo
je užsiminti apie Lietuvos oku
paciją tiesiu žodžiu, o mes, ku
rie dėl politinių motyvų pabė
gome iš bolševikų okupuojamos

i^r ’j

Lietuvos, vadinami ten ne trem
tiniais ar politiniais pabėgėliais 

r • f.

(kas gi mūs nežemina) , o “išei
viais”, lyg ta “išeivybė” būtų 
garbingesnė už pasitraukimą iš 
savo krašto dėl politinių moty-

Kubos diktatorius Fidel Castro dedasi dideliu sportininku. Čia jis
matomas su kamuoliu Bulgarijoje, kurios du krepšininkai nelabai

aktyviai gina savo krepšį nuo puolančio Častro.

vų. Tai sživąs nusivertinimas. 
Tą aš ir ankščiau šiame laikraš
tyje esu parašęs (žiūr.. str. 1966. 
IX.9 ir 12 d. Naujienose).

7) Be to, minėtoji “politinė 
rezoliucija” turi dar ir eilę kitų 
neigiamybių; pvz.: a) ten lyg ir
siūloma okupantui kapituliuoti 
(plačiau žiūr. str. “Kapituliaci
jos pagunda”, 1967.11.10 N.); 
b) ten prigrūsta visokių nerim
tų, nąivių, nesiderinančių su 
teisine-logika ir politine, išmin
timi, neapgalvotų pamokymų 
(plačiau žiūr. str. 1967.11.14 ir 
16 d. N-se), c) skelbiama kova 
ne prieš komunistinį-bolševikinj 
imperializmą, o prieš rusų tau
tą ir duodami mums kiti nerim
ti pasiūlymai (plačiau žiūr. str. 
“Neapgalvoti pasiūlymai”, 1967. 
III.7 d. N-se) ir pan.

Iš to, kas čia tegul tik labai 
bendrais bruožais ;

blausia, mūsų pavergtajai tau
tai, nes ja pasikėsinta panaikin
ti Vliką, tautos teisinę atsto
vybę. ...

II. — Kas I-jo PLJK “politi
nę rezoliuciją” suredagavo ir 
kas pasiūlė jos projektą kohgre-
šo rezoliucijų komisijai bei ple

numui?
Jau po kongreso paaiškėjo, kad 

tą padarė ne mūsų jaunimo at
stovai, o seni Vliko priešai, jo 
griovėjai. Tai neleistinas da
lykas, kurio neturėtų būti Il-me 
PLJ kongrese.

Nujausdamas, kad tas piktas 
darbas bus suprojektuotas ne 
jaunimo, o mūsų senų anti vilki
nių veikėjų, Vliko grioyėjų, aš 
palyginau minėtos “politinės 
rezoliucijos” tekstą su LNT pro- 

........... ...... grama, paskelbta LE XVI t. (145 
atpasakota PsI-)> ir su tog L^TT vado kol.

I-jo PLJK “politinės rezoliuci- V- Rastenio 1957.VL8 d. raštu 
jos” turinio, rodos, kiekvienam Vliko grupių komisijai, paskelb-
turėtų būti aišku, kad ji, ta re-
zoliuciją, buvo visiškai nevyku
si, niekam nenaudinga, netgi, la
bai žalinga — ir pačiam jauni
mui, ir mūsų užsieniuose gy
venantiems vyresniosios kartos 
žmonėms (kuriuos ji taip skau
džiai palietė, išniekino) ir, svar-

Ro i’t nk įf> save

>v«sio pirmos

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

apylinkę
- 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-

NSUREI
\ .'TIL /
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druomenę ir parūpima fondus namams įsigyti
Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 

10 mėnesio dieną, neša nuošimčiu/ nuo mė-

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

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

A

S a v i ngs k loan Association 
IKik) So. Halšted SL t ? ų<Chfca^o,nL 606O>* 

VlE'il ŠTILIAI’šit ftftilfHtoviV, TOLINTI DIDELES ATSARGAS 

(steigia 1923 metai® Tel. 421-3070
įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Tf

sakant, nusviesta j šalį ir pa-
likta be dėmesio.

Neteko girdėti, kad kas iš mū
sų jaunimo reikalautų jos vyk
dymo, nes ji buvo, iš tikrųjų, 
I-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo

ifgg XU

> »

Kodėl jaunimas abejingas aukoms?
kiojame vieno gydytojo ar ke- 
letos inžinierių metinį uždarbį... 
O visas aukų krūvis gula vy
resniąją kartą, daugumoje jau 
pensininkus. Jie savo pareigą at
liko su kaupu, dažnai net savo 
mokslus baigusiems sūneliams 
užsako Lietuvių Enciklopediją 
ar Encyclopedia Lituanica bei 
kitą kokį žymesnių mūsų rašy
tojų leidinį.

Kodėl gi iš Europos kraštų 
vystykluose atvežtas, čia tėvų 
prakaitu išaugintas ir išmoks
lintas jaunimas jaučiasi lyg at
palaiduotas nuo lietuvybės iš-

Kaip žinome, šiais metais esa- 
j me apsikrovę sunkiausia lėšų 
t telkimo našta: Jaunimo kongre- 
į sui 160,000 dol. Tautinių šokių 
; šventei 90,000 dol., Jūratės ir 
Kastyčio operos pastatymui rei
kėjo 50,000 dol., o kur pinigo * ♦ »* • v * » • - •telkimas Lietuvių Fondui, Lie
tuvos laisvinimė reikalams ir 
kitų turimų institucijų išlaiky
mui bei jų rėmimui.

Dabartiniu metu mūsų vi- 
i suomenė neatlaidžiai spaudžia
ma ir raginama atiduoti savo 
auką Jaunimo kongreso rengi
niui, kuriam dar trūksta apie 
615,000 dol. Dar gerai, kad ne tiek 
stipriai mygiama visuomenė au
koti Tautinių šokių šventei, nes 
žinoma, kad daugelis tokių šo
kių sambūrių savo kasose pri
laikė kiek pinigo kelionei ap
mokėti, o taip pat tikimasi, kad 
pusė tų išlaidų iš Šokių šventės 
komiteto bus gauta atgal, pagal 
vis dar galiojantį seną susita
rimą.

Mažai laiko beskiria mus nuo 
Jaunimo kongreso ir Tautinių 
šokių šventės Chicagoje, o kaip 
matome, lėšų telkimo reikalai ne-
jūda tokiu tėmpū, kad būtų lai
ku įmanoma įgyvendinti pinigi
nius užplanavimus. čia, kaip 
paprastai, gailiu jausmu aima
nuojama ir apeliuojama vyres
niuosius, kad jie padėtų išbristi 
iš tų piniginių trūkumų. Spaudoj 
užtinkame pagraudenančių pri
minimų, esą jaunimo akys nu
kreiptos Į mus, vėl į tuos pačius 
vyresniuosius, kurie visad ir 
visur aukoja, palaiko mūsų spau-
da, laikraščius ir visokius mūsų

tu tos komisijos pranešime Vil
kui (žiūr. Cleveland© LDG Pre-

kultūrinius bei politinius rūpes
čius. Tačiau daugumą mūsų ste
bina viduriniosios ir jaunosios 
kartos abejingumas.

Turime prisiauginę didelį bū
rį aukštus mokslus baigusių žmo
nių, gerai įsitvirtinusių savo pro
fesijose ir gaunančius geras al
gas. Deja, jų didesnė dalis pa
silieka nejautri bei abuoji mūsų 
gyviems tautiniai- kultūriniams 
reikalams. Retai išgirstame, kad 
kas nors iš jų paremtų lietuviš
kus reikalus. Manau, nejuokau-

zhak) Rabin būdamas Tėl Avi
ve pareiškė, kad JĄ V pyęzi- 
dentas NisOn nuvykęs į Mas
kvą viršūnių konferencijos 
su sovietų lyderiais parodė, jog 

“via Izraęlio geriausiasjis *’y.‘a Izraęlio geriausias 
draugas, koki Beitieji Rūmai 
kada turėjo”.

M

kito prezidento, kurs būtų pa
siėmęs tiek įsipareigojimų dėl

laikymo rūpesčio bei įsipareigo
jimų mūsų lietuviškiems reika
lams? Ar nebūtų metas pama
žu atleisti vyresniuosius nuo vi
sų lietuviškųjų reikalų finansa
vimo ir kad tas pareigas perim
tų vidurinioji ir jaunesnioji kkr- 
ta? Ar gi nebūtų išmintingiau; 
jei mes palenktume aukai ram
biuosius, o ne ragintume aukoti 
aukojančius, šaukti kovon kovo
jančius, patriotinti patriotus ar 
virkdinti jau verkiančius.

Atmintina, noblesse oblige — 
aukštesnis laipsnis užkrauna ir 
atitinkamas pareigas.

Izraelio nuvykęs į viršūnių 
konferenciją Maskvoje”, L— 
bėjo jis.

“Rusai dabar žino, 
turi reikalą su Amerikos prezi
dentu, į 
kių drąsių žygių daugiau negu

sRALTYK IR KITAM rAT&K
SKAITYT1 DFMOKKATlilĮ
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Kas tik tūri gėrcįĮ skonį, -
Viską perka pas Lieponį

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER INC

Marquette Pk., 6211 So. Western,
Vedėjas J. LIĖPONIS

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

• i tr* f: >' r < r*--—»>•* >

PR 8-5875

M

zidiumo šp. leidinio dokumentą 
Nr. 11), ir radau, kad I PLJK 
“politinė rezoliucija” — tai LNT 
ir jos vado kol. V. Rastenio raš
to plagiatas. Vietomis tiesiog 
žodis žodin nurašyta. Tai tokia 
mūsų jaunimo kompromitacija, 
kad jau didesnės nei būti nega
li.
III. — Kaip “politinė rezoliuci
ja” buvo II-jame PLJ Kongrese 

“priimta”?
Tikra žodžio prasme ji buvo 

ne priimta, o tiesiog prašmuge- 
liuota visokių politinių manipu
liacijų ir žonglerysčių būdu. Re
zoliucijų komusijoje, kaip vie
šai pareiškė ir paliudijo tos ko
misijos narys Dr. A. M. Budrec- 
kis (1966 m. Tėvynės Sarge), 
buvo neleista niekam dėl jos 
pasisakyt, netgi nei jos pabal- 
suot, o kongreso plenume ji, kaip 
visi žino, irgi buvo priimta tik 
aklamacijos būdu, jos nebalsuo
jant. štai kodėl toji rezoliucija 
— tai ne jaunimo, o visokių po- 
linių žonglierių darbas ir jų “va
lios pareiškimas”.

IV. — “Politinė rezoliucija' 
kongreso

Po I-jo PI J kongreso, spau
doje parodžius aną “polit. 
zoliuciją”, kokia ji iš tikrųjų 
yra, taip pat paaiškėjus nešva
riems jos priėmimo metodams, 
dėl jos irgi neigiamai pasisakius 
mūsų jaunimui atskiruose pa
saulio kraštuose, ji buvo, tūip

99 po

re-

Į Kongreso ne tik didelė klaida, 
C bet tiesiog gėda. '

Nežiūrint tai, atsirado mū- 
Ą suosė vėl jau senatvės pensijas 
? gaunančių “jaunuolių”, kaip 

pvz., Vokietijoje savo antivliki-
“jaunuolių”,

a

jant pasakytina, kad mes, kaip 
mėgstame girtis, milijonas lie
tuvių kilmės išeivių, Lietuvos 
laisvės reikalui kasmet suran-

ne veikla jau senai besireiškiąs 
frontininkų “bičiulis” prof. Jo
nas Grinius ir dar keli kiti jo 
bendraamžiai, kurie kursto mū
sų jaunimą būtinai tą “politi
nę rezoliuciją” “įvykdyti”. Dėl 
tų “jaunuolių” kovingosios anti- 
vlikinės veiklos ir jaunimo kurs
tymo pasisakysiu vėliau, sek. 
straipsnyje.

j

Chicago Savings
and Loan Association

Ntio
1914 mėtų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi

$20.000.

ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki

Fcmk Zo^as, P*B9*dewt

5
Passbook Savings 'M » • * *
pounded daily —
All accounts com- 

pajd quarterly

M
MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

.4040 ARCHER AVENUE. 
ČHKA60, ILLINOIS BOB!

PHONE: 254-4471
•f r

6
2 Years Savings ų 

Certificate 
(Minimum $5.000)

O

Certificate

1 .-(ra fT r r~*7

-r r

0 PER ANNUMPER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

ON CERTIFICATES
OF $1000

One Year Maturity

ihSuRED
OP TO

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. 0 gal Jums 

t - c * - r «-i - w r - * .. *-
yra reikalingi pinigai dėl kitokių fetkūlų? Ar jei nėttirite miošavo ifafilo ir jūrhš nu
sibodo mokėti aukštas mioimas, Įsigykite nuosavus namus.

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

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

6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-7575
HOU RS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tuoi. 9 to 4, Th urs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to U:30
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Federaliniai Įstatymai kas 12 mėnesių taupymo institucijoms leidžia skirti tik vieną dovaną taupymo sąskaitai.

UNION FEDERAL KVIEČIA JUS I SAVO

dienį, liepos 15 d., 12 vai. vidurdienyje. Laimėtojai gali ir ne-

6. AM/FM Radijo - Laik-
rodis

7. AM/FM Radijo - Laik
rodis

R%%2-Year Certificate

jūs galite gauti dovanas veltui. Tik viena dovana šeimai__ pasiūlymas baigiasi
liepos 15 d.

$5000
VELTUI
VELTUI
VELTUI

SUTAUPIUS
Auskarai ir karoliai
Perlai
žiedai

$1000 
VELTUI 
VELTUI
§6®

$300
$3^0
VELTUI
Wo

*Simulated, that is! We bring you man-made diamonds 
so close .to natural'diamonds in hardness and dura
bility that they can actually cut glass. These stones 
are so brilliant that they are virtually indistinguishable 
from the natural million year old diamond. ~

8. AM/FM Stalinis Radijas
9. AM/FM Stalinis Radijas

10. Mažasis AM/FM Radijas.

DIDŽIOSIOS DOVANOS: 10 puikių Zenith firmos do
vanų bus paskirstyta laimingiesiems didžiųjų dovanų skirstymo 
metu. Jums teks tiktai užpildyti laimėjimų korteles ir įmesti 
į vestibiulyje esančią dėžę. Dovanų paskirstymas įvyks šešta-

rOUR75TH
ANNIVERSARY 

BUT YOU 
CAN GET THE 

. DIAMOND

DOVANOS TAUPYTOJAMS
__ Mes dabar duodame savo taupytojams nepaprasto grožio rankų darbo imi
tuotų deimantų žiedus, auskarus ir kaklui papuošalus, taip pat imituotų perlų 
karolius. Pirmą kartą savo gyvenime jūs galite gauti veltui arba už neįtikėtinai 
sumažintą kainą savo asmeniškas brangenybes. Jūs tik turite taupyti Union Fe
deral bendrovėj, kur jau dabar yra mokamos aukščiausios palūkanos, kokios 
yra leidžiamos apdraustiems indėliams. Skaitykite žemiau esančias sąlygas, kaip

•4.-T.3 -

dalyvauti.

1. 25” Spalvota televizija — 
Console

2. 19” Spalvota televizija — 
Nešiojama

3. Stereo
4. Kilnojamas Tape Unit
5. Kilnojamas Tape Unit

7 Per Annum

O* k-Ttidl Vztsi uuvcii'
$5000 Minimum

SUVENYRAI VELTUI: Kiekvienas, atsilankęs į Union 
Federal mūsų 75 metų sukakties minėjimą, gaus patrauklų žal
varinį žiedą raktams su Union Federal bendrovės ženklais, kaip 
mūsų suvenyrą.

BALIONAI VELTUI: Atsiveskite savo vaikus specia
lioms jiems dovanoms, jų džiaugsmui dažytais specialiais vaiz
dais ir spalvomis.

KAVA IR TORTAS VELTUI: Koks bus gimtadie
nis be didžiulio gimtadienio torto? Atvykite pas mus kiekvie
ną penktadienį ir šeštadienį nuo birželio 19 iki liepos 15 d. ir 
pats paragaukite to puikaus torto riekę ir išgerkite bedugnį 
puodelį kavos 1

Per Annum
1 Year Certificate 
$1,000 Minimum

Per Annum 
Regular 
Passbook Savings

UNION FEDERAL SAV/NGS
3430 S. Halšted Street • Chicago, Illinois 60608 • 523-2800 • Free Parking • Assets Over $42 million
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Klastojimams galo nesimato
Kiekvienas skaitantis lietuvis įsitikino, kad Juozas 

Žiugžda, persiritęs visas politines partijas nepriklauso
mos Lietuvos laikais, tapo didžiausiu netolimos lietuvių 
tautos praeties klastotojas. Kiekvienų svarbesnį lietuvių 
tautos ryžtą siekti laisvės, nepriklausomybės ir demokra
tinės santvarkos, Žiugžda surišdavo su nebuvusiom rusų 
tautos laisvės kovoms, nuvertindamas lietuvius ir iškel
damas rusus. Rusijos istorikai šovinistai nenuėjo tiek to
li, kiek nuėjo iš Dovinės kilęs Juozas Žiugžda.

Dar toliau eina Žiugždos mokinys Kostas Navickas. 
Maskvoje Pirmojo Pasaulinio Karo metu gimęs, nepri
klausomoje Lietuvoje augęs, Kauno Pavasario komerci
jos mokyklą lankęs ir Ukmergės gimnaziją baigęs jau
nuolis įstojo į Raudonąją armiją ir įstojo į komunistų par
tiją jau 1944 metais. Kovon prieš puolančius vokiečius jis 
nesimetė, bet Maskvoje įstojo į partijos mokyklą, o vė
liau ir akademiją. Kai sovietų karo jėgos antrą kartą įsi
veržė į Lietuvą, Navickas jau galėjo dėstyti “marksizmą 
— leninizmą”. Už karo metu baigtas studijas, įgytas ži
nias ir reikalingą akiplėšiškumą lietuvių laisvės sieki
mams nuvertinti, 1966 metais jam buvo duotas “istorijos 
mokslų” daktaro laipsnis. Lietuvių tautos praeities klas
tojimo darbe Kostas Navickas žymiai pralenkia savo mo
kytoją. Daktaro laipsnį jis gavo disertacija, kurioje Įro
dinėja, kaip Sovietų Sąjunga apgynė Lietuvą “nuo im
perialistinės agresijos”.

Lietuviai šimtmečius kovojo dėl savo tautos laisvės ir 
dėl pagrindinių piliečių teisių pačioje Lietuvos valstybėjė, 
tuo tarpu Kostas Navickas įrodinėja, kad lietuviai “vals- 
tybiningumą” atgavo, kai buvo panaikinta Lietuvos nepri
klausomybė ir visas kraštas pries didelę krašto gyvento
jų valią buvo įjungtas į Sovietų Sąjungą. Net Lietuvos 
darbininkų, ir mažažemių ir bežemių pastangos pagerin
ti savo gyvenimą nepriklausomoje .Lietuvoje visai kitaip 
yra interpretuojamos, negu tikrovėje buvo. Lietuvos ne
priklausomybės paškelbimas, bendros visų krašto gyven
tojų pastangos ginti kraštą nuo bermontininkų, raudon
armiečių ir lenkų tempiamos ant naujo grynai rusiško 
kurpalio.

Paskutiniame Lietuvos komunistų partijos “ideolo
giniame” Vilniuje leidžiamame žurnale Kostas Navickas

parašė straipsnį ‘‘Lietuvių tautos kova dėl valstybingu
mo”. To straipsnio kiekviename paragrafe gina sovieti
nio imperializmo tezes, kiekviename sakinyje klastoja
ma lietuvių tautos istorija ir su purvais maišomos lietu
vių tautos, lietuvių darbininkų, Lietuvos darbo žmonių 
siekimai ir kovos dėl paprastų paprasčiausių piliečio 
teisių. Viską aukštyn kojom apvertęs, Navickas tvirtina:

“Vadinasi, ne buržuazinės Lietuvos tarybos 1918 
m. vasario 16 d. aktas ir Lietuvos buržuazijos veikė
jai, o proletarinė revoliucija, Lietuvos darbo žmo
nės, komunistų partijos vadovaujami, buvo naujos 
Lietuvos valstybės kūrėjau” (Komunistas, 1972 m. 
Nr. 5, 19 psl.). \ _
Navickui ne 1918 m. vasario 16-toji yra svarbi lietu

vių tautos data, bet 1918 metų gruodžio 8 diena, kai ta
riamas Lietuvos komunistų partijos centro komitetas, 
vadovaujamas Mickevičiaus Kapsuko, nelegaliame posė- 
sėdyje susirinko ir sudarė “Lietuvos revoliucinę vyriau
sybę”. Navickas gali būti labai geras sovietinio imperia
lizmo istorikas, bet teisininkas iš jo labai prastas. Jis 
kalba apie nelegalų centro komiteto posėdį, bet ne
pasako, ką jis turi galvoje. Ar tais laikais visa Lie
tuvos komunistų partija buvo nelegali, užtat ir centro 
komiteto posėdis buvo nelegalus. Jeigu jis buvo nelegalus, 
tai kaip galėjo būti legali jo paskelbta “revoliucinė vy
riausybė”?

-Vilniuje tuo metu buvo didokas skaičius lietuvių vi
suomenės veikėjų. Jie kasdien susitikdavo, tarėsi, keitė
si nuomonėmis ir atidžiai sekė ne tiktai miesto, bet ir 
krašto gyventojų nuotaikas. Apie Lietuvos komunistų 
partiją tais laikais mažai kas tegirdėjo. Niekas nežino, 
kada ta partija atsirado ir kas prie jos priklausė. Jeigu 
neskaityti Mickevičiaus Kapsuko ir kelių jo palydovų, 
Lietuvoje komunistų su žvake reikėjo ieškoti. Pats Mic
kevičius keliais atvejais yra prasitaręs, kad jis neturėjęs 
iš ko kabineto sudaryti, o šiandien Navickas tvirtina, jog 
tai buvusi Lietuvos “valstybingumo pradžia”.

Bet Mickevičiaus Kapsuko vadovaujama “Lietuvos 
komunistų partija” nelegali buvo ne vien tuo metu Lie
tuvoje veikusių įstatymų atžvilgiu. Ji niekur nebuvo 
registruota i r negalėjo veikti. Vadinama “Lietuvos ko
munistų partija”, matyt, buvo nelegali ir Rusijos komu
nistų atžvilgiu. Kada Mickevičiaus Kapsuko kabineto 
nariai pateko Sovietų Sąjungon ir Rusijos partijos cent
ro komitetas pradėjo tyrinėti, koki paukščiai buvo sudarę 
jo kabinetą ir kas buvo to meto komunistų partijos cent
ro kabinete, tai išaiškino, jog tai būta didelių nusikal
tėlių. Tai buvo žmonės, kurie nusižengė ne tik tuo metu 
Lietuvoje veikusiems įstatymams, bet komunistų parti
jos paskelbtiems “Įstatymams”. Tie nusikaltėliai buvo 
toki dideli, kad komunistai galėjo juos šaudyti ir be 
teismo.

Istorinius dokumentus studijavusiam daktarui Na
vickui galėjo užsimiršti, jis kartais galėjo pražiūrėti pa
čią “Lietuvos valstybingumo pradžią”, tai šia proga jam 
priminsime, kad likviduotųjų tarpe buvo Zigmas Aleksa 
— Angarietis, pirmas “komunistas teorikas”. Buvo su
šaudytas Kapsuko kabineto narys ir komunistinės Vil
niaus “tarybos” pirmininkas Kazimieras Cichowskis. 
Panašaus likimo susilaukė Kapsuko vyriausybės darbo 
ministras Semionas Dimenšteinas ir kiti. Apie kokius 
“valstybingumo pradus” kalba Navickas, jeigu komunis
tams reikėjo tuos pradininkus sušaudyti?

Mickevičių Kapsuką atnešė Lietuvon raudonosios ar- i

Čikagiškės atsakymas rabinui Webermanui
Kaip Naujienų nr. 137 žinio- 

ję iš Miami, Fla., buvo rašyta, 
Miami Herald dienraštyje buvo 
įdėtas rabino Phineas A. Weber
mano atviras laiškas, kaltinant 
lietuvius dėl žydų žudynių vo-2 
kiečių naciams okupavus Lietu
vą Antrojo Pasaulinio karo me-

To paties Miami Herald dien
raščio š. m. birželio 17 d. nr. įdė
tas vienos čikagiškės lietuvaitės 
atsakymas rab. Webermanui. 
Keturių skilčių antrašte “Nazis, 
Not Lithuanians, Murdered 
Jews” straipsnyje rašoma:

Aš niekuomet negavau paten
kinamo paaiškinimo dėlko kai 
kurie žmonės yra antisemitai ir 
dėlko vokiečiai eksterminavo še
šis milijonus žydų ir gali būti, 
kad tokio paaiškinimo niekuo
met nerasiu. Tačiau rabinas We- 
berman beabejo mėgino prisi
dėti prie tokio ar kitokio paaiš
kinimo savo gegužės 31 dienos 
laišku Miami Heraldui. Savo 
laiške jis suktais faktais siekia 
apšmeižti, kadangi 2.5 milijono 
beginklių Lietuvos žmonių ne
apgynė žydų nuo 80 milijonų 
vokiečių, pamiršdamas, kad net 
Prancūzija su 40 milijonų gy
ventojų, nei 30 milijonų Lenki
ja, net Anglija to padaryti ne
galėjo.

Aš tuo metu buvau mokytoja 
Centrinėje Lietuvoje, bet nema
čiau ir negaliu pritarti rabino 
Webermano teigimams. Priešin
gai, daug buvo tikro heroizmo 
veiksmų, kadangi žydų gyni
mas Lietuvoje (kuri priešingai 
rabino teigimui, vokiečių oku
pacijos metu nebuvo laisva) bu
vo vokiečių karinės administra
cijos baudžiamas vienodai su žy
dais.

žinoma, aš abejoju, kad daug 
buvo tokių, kurie gynė komu
nistus ir rustj kolaboratorius tu
rint galvoje masinius areštus ir 
deportacijas Į Sibirą rusams oku
pavus Lietuvą 1940 metais, po 
ko neilgai trukus kraštą okupa
vo vokiečiai. Labai daug kartė
lio buvo prieš komunistus, ka
dangi daugelis (lietuvių) buvo 
rusų kankinti ir kai kurie žydai 
tikrai buvo komunistai. Vokie
čiai turėjo visų adresus, Įskai
tant ir žydus, kadangi visi pri
valėjo registruotis.

Tūlais atvejais lietuviai poli-

cininkai darydami registraciją 
nuduodavo, kad jie kai kurių žy
dų šeimų negali rasti namie ir 
negali užregistruoti, bet vokie
čių kareiviai ateidavo ir iškrės
davo bei iškošdavo visas apylin
kes kol atrasdavo tai, ko ieško
ję. Bet kokia žydų nuosavybė 
Lietuvoje buvo vokiečių suka
taloguota, užrakinta ir užant
spauduota, pažymint, kad už ant- 
spaudos sulaužymą gresia mir
ties bausmė, kadahgi užantspau
duotieji daiktai dabar priklauso 
Vokiečių reichskomisariatui, 
taigi aišku, ne žydams ir ne lie
tuviams. Daugumas tų daiktų, 
net labai reikalinga mašinerija, 
kol tik transportacija buvo Įma
noma, buvo išgabenami į Vo
kietiją.

Rabinas Webermanas lieka 
skolingas man ypatingo atsipra
šymo, kadangi kaip tik tokiomis 
aplinkybėmis mano tėvo brolis 
Kazys Kozeniauskas ir visa jo

šeima, buvo vokiečių gyvi su
deginti ūkyje apie septynis kilo
metrus atstu nuo Jonavos Lietu
voje.

Jis buvo girininkas ir dėlto 
galėjo paslėpti ir aprūpinti tris 
žydų šeimas iš 21 asmenų. Vie
ni slėpėsi ir gyveno pačiame 
ūkyje, kiti iškastose slėptuvėse 
miške, tačiau visi jiė nakties 
metu, iki saulės patekėjimo, bu
vo nakties metu aprūpinami šil
tu valgiu. Kitu metu pienas, vir
ti kiaušiniai, duona, sūris, kum
pis, lašinėliai ir t. t. būdavo pa
liekami sutartose vietose miške, 
kad nesukėlus įtarimo.

Vieną ankstybą rytą dar prieš 
saulei patekant vokiečių SS ka
reiviai apsupo mūsų farmą ir 
kulkosvaidžiais iššaudė bei su
degino viską ir kiekvieną viduje. 
Tik du sūnūs išliko, kadangi jie
du naktį prieš tai buvo išvykę 
į gimnaziją Jonavoje, šimtai pa
našių atsitikimų buvo Lietuvo
je.

Mrs. J. Krikščiūnas - 
Kozeniauskas, 

Chicago, Ill.

DĖL SOVIETŲ RUSIJOS KALTĖS 
ŽUDOSI LIETUVOS JAUNUOLIAI

Detroito dienraštyje The De
troit News .paskelbtas Dr. Justi
no Pikuno, Detroito universite
to psichologijos profesoriaus, 
laiškas dviskiltine antrašte “Li
thuanian’s death blamed on 
USSR”. Laiške rašoma:

Dvidešimties metų amžiaus 
darbininko ir studento Romano 
Talantos gegužės 14 dieną Kau
ne, Lietuvoje, tragiškas savęs

tančių Lietuvos jaunuolių de
monstracijos už tikėjimo ir tau
tos laisvę yra kulminacinis at
sakymas į ilgą ir brutalų perse- 

1 kiojimą iš pusės svetimos jėgos
— Sovietų Sąjungos, kuri tą 
Pabaltijo kraštą okupavo prieš 
II Pasaulinio Karo pabaigą.

Verta pastebėti,, kad nuo 1945 
metų jokiam svetimšaliui nie
kuomet nebuvo leista aplankyti 
Kauno arba nuvykti į bet kurią 
šio krašto dalį, išskiriant jos 
sostinę Vilnių. .Darbo stovyk
los ir deportacijos, rusifikacija 
ir religijos priespauda bei griež
ti keliavimo suvaržymai anapus 
Geležinės Uždangos yra Tamsių
jų Amžių liekanos.

Talanta pasirinko geriau mir-

tį negu vergiją. Po to sekusių 
demonstracijų pasekmėje šim
tai jaunuolių buvo suimti ir tik
riausiai bus deportuoti i darbo 
lagerius Sibire, jei juos neuž
stos šios šalies ir kitų kraštų jų 
naudai sukilusi viešoji nuomo
nė!

Sovietai atrodo yra šiek tiek 
jautrūs pasaulio nuomonei. Tad 
visi laisvę mylintieji žmonės šio
je didžioje šalyje turėtų pa
reikšti savo nuostabą ir pasipik
tinimą dėl tokių barbariškų 
veiksmų okupuotame krašte.

Vakarų valstybės, Įskaitant 
Jungtines Valstybes, nepripažįs
ta Lietuvos per prievartą anek
sijos Į Sovietų neokolonialinę im
periją. Dėl to visi nepaliaujamai 
protestuokime kol Lietuvoje ir 
kituose Rusijos okupuotuose 
kraštuose nebus atstatytos visos 
pagrindinės žmogaus teisės.

P. S. Prof. Justinas Pikunas 
yra Lietuvių Ateitininkų Fede
racijos pirmininkas.

Šią iškarpą Naujienoms at
siuntęs Dr. Saulius šimoliunas 
savo prieraše pastebi, kad būtų 
buvę vietoje, jei Dr. Pikunas 
būtų aiškiau pabrėžęs visų lietu
vių troškimą grąžinti Lietuvai 
visišką nepriklausomybę.

mijos durtuvai. Jis dingo iš Lietuvos, kai įsiveržusios 
rusų karo jėgos lietuvių buvo supliektos ir išvytos. Rau
donosios armijos durtuvai atnešė Lietuvon ir Kostą Na
vicką, bet ir jis dings su savo ‘‘valstybingumo pradais”, 
kai subyrės paskutinė ir pati žiauriausioji imperija.

SKAITYK ’’NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

*

VINCAS ŽEMAITIS

Lietuviški vandenvardžiai 
ir pilkapiai

Nuo Vyslos iki pat Maskvos

26
Dievo mulkio ir gudriojo žalčio 

samprata lietuvių tautoje

Prof. J. Balčikonio “Dabartinės lietu
vių kalbos žodynas” (478 psl.) mulkio, 
mulkės prasmę, taip nusako: kvailys, 
žioplys, neišmanėlis. Taigi žmogėnas, ku
ris dalyko neima iš esmės, pasitenkina pa
viršutiniu Įspūdžiu, neišmano ką jis kalba 
ir ko jis siekia. Bet yra lietuvių liaudies 
kalboje (kurio žodyne neradau, bet girdė
jau kapsuose, zanavykuose) tai specifi
nis Dievo mulkio ar mulkės terminas. Juo 
nusakomas, apibūdinamas sudavatkėjęs, 
ar nuduodąs save dideliu šventeiva žmo
gus. Sakysim, tokiai menamai davatkai, 
išgirstas “prabaštėlio” ar vyskupėlio žo
dis, ar elgesys, yra šventos Dvasios Įkvėp
tas ir apie tai netenka jokių abejonių kelti, 
lieka “šventablyvai’’ išklausyti ir priimti. 
Priešingai elgiasi tik “parmazonai*’, be
dieviai, velnio išperos... Bet ir čia yra du 
skirtingi tipai: vieni iš jų tai paprasti, be 
klastos, silpno protelio žmogėnai, kiti — 
apsukrūs, 'mėgstą rodytis dideliais šven
teivomis, padlaižiai, pataikūnai, vaizduo
ją aukštos, nesuteptos doros asmenis. 
Pagrinde iš to jie sau daro šiokį ar tokį biz
ni. Įžvalgiai pasižiūrėję, mes rasime to
kių nemažai mūsų poniučių — “leidžiukių ’ 

tarpe, bet net ir tarpe vadinamų inteligen
tų.

Raštai apie lietuvius pagonis sako, kad 
jie mėgo, gerbė žalčius. Ne kaip kokias 
dvasias, bet kaip tikrą Įkūnytą simboli, — 
lankstumo, švelnumo, gudrumo, šverumo, 
mokėjimo rasti išeitį sunkiausioje būklėje. 
Dėl to iš Įvairių gyvių jis buvo lietuviui, 
malonus, gerą darantis Įnamis, tiesiog 
šventas bičiulis, jo namus apšvarinantis ir 
ginantis nuo visokių šliužų, pelių bei kito
kių piktybių. Reikale jis sugeba pagąsdin
ti, be jokio pikto, savo panašiu i nuodingą 
angies liežuvėlį. Numesdainas savo išna
rą, tai vis atsijauninąs gražuolis. Įsiskai
tykime gerai į “Eglės žalčių karalienės’’ 
pasaką. Pamatysime kiek čia. tani žalčių 
karaliui Žilvinui reikėjo gudrumo, kant
rybės, švelnumo, kol jis Eglutę iš tėvų iš
gavo ir parsigabeno ją Į savo karališkus 
rūmus. Be to, ir vėliau šeimos sulaukus, 
ir užsigeidus Eglei savuosius aplankyti, 
kiek jam reikėjo visokių priemonių su
rasti, kad ją nuo tos pavojingos kelionės 
sulaikytų ir, galop, nuojautos pilnam apie 
liūdną pabaigą, surasti tą lemtingą slapta
žodį. Dėl to ir lietuvių liaudyje posakis: 
“O, jis gudrus kaip žaltys!” Reiškia ne 
kvailas, lankstus, mokąs rasti išeiti. Kris
tus Mato evang. sk. 10 — 16 sako: “štai aš 
siunčiu jus kaip avis tarp vilku; būkite 
gudrūs kaip žalčiai ir be klastos kaip kar
veliai“.

Atrodo, kad nemažai to “žaltiško” gud
rumo yra Herr Wirto patarimuose ir mūsų 
veiksniams reikėtų užmegzti tampresnį ry
šį su Vatikanu. Delegacijom, tinkama in
formacija, prašymais, telegramomis, mes 

rastume galimybės atkreipti domės į lietu
vių katalikų ypatingą religinę ir politinę 
padėtį per Vatikaną ir viso katalikiško pa
saulio. Mes esaame per daug kantrūs ir 
tylūs, laukdami kad savaime visi turi mu
mis rūpintis. Pirmoje eilėje tektų pasirū
pinti tinkamos mums savarankios aukš
čiausios dvasinės vyriausybės sudarymu. 
Apsivalykime nuo visų svetimų ir mums 
nepalankių dulkių ir šiukšlių, užvaldžiu
sių mūsų dvasinį gyvenimą bei pasaulė
žiūrą.

Įžvalgiai įdomios ir nuoširdžiai lietuviš
kos tematikos yra prof. kūn. St Ylos veika
luose, taip pat gilių, gerai išmąstytų min
čių teko skaityti dr. J. Girniaus tautiniuo
se ir dr. A. Maceinos religiniuose apmąsty
muose; sunkiausiai suprantamas prof. Sta
sys Šalkauskis, apie kurį A. Maceina sk.: 
“Draugas” 1971. XII. 4 d. II d. rašo: “Mes 
(mano pabr.) paprastai vadiname Šalkaus
kį didžiausiu mūsų tautos filosofu ir visai 
teisingai”... Pirmiausia neaišku, kas tie 
“mes”: ar jo mokiniai, ar geri draugai? 
Nes str. autorius toliau Įrodymuose to “mū
sų tautos filosofo didybės”, pats sau prieš
tarauja.

Jis nurodo, kad St. Šalkauskis tėvų na
muose (Šiauliuose) kalbėjo lenkiškai, vė
liau mokyklose jis mokėsi rusiškai, vokiš
kai, prancūziškai. Lietuvių kalba nebuvo 
jam gimtoji, bet išmoktoji. Daleiskime, 
kad kalba nėra pirmaeilės reikšmės daly
kas, daug svarbiau autoriaus, dėstomos te
zės. Jis iš mažens, išaugęs lietuvių dvasiai 
svetimoje aplinkoje, nematė ir nerado lie
tuviškas kultūros.. Jis skelbė, kad lietuviš
ka kultūra sintezės būdu turi būti sukurta 

iš vakarietiškų ir rytietiškų pradų. (Žr.: 
“Sur les confins de deux mondes”, Geneve, 
1919. Dviejų pasaulių kryžkelėje). Anks
čiau pateiktuose duomenyse, mes galėjo
me stebėti, kad net pagoniškoji' lietuvių 
tauta, jos vadai nepalyginamai buvo kul
tūringesni ir doroviškesni už tų vakarietiš
kų (vokiečių — kryžiuočių) ir rytietiškų 
(rusų — stačiatikių) kultūros pradų atsto
vus.

Kad tie lietuvių kultūros bei dorovin
gumo pradai išliko (nekalbant , blogan 
Įtaigojusios lenkų kultūros) parodo, kad 
ir šio Antrojo Pasaulinio Karo įvykiai. Ne
žiūrint lenkų apgaulės būdu užgrobtos 
Lietuvos sostinės Vilniaus ir jų žemių, pa
darytų lietuvių tautai didelių dvasinių ir 
medžiaginių nuostolių bei žudynių, lietu
viai parodė lenkatns krikščioniškos arti
mo meilės, paramos, bei užuojautos, juos 
ištikusioje 1939 m. didžiojoje nelaimėje, 
nors galėdami, keršto vedini, jų nepuolė, 
net internuotiems apie 14.000 lenkų karių 
parodė rūpestingos globos. 'Lietuvos vy
riausybė, primerkdama akis, leido jiems 
laisvai pasišalinti į vakarus, nes palikusie
ji apie tūkstantis lenkų karių, rusams Lie
tuvą 1940 metais okupavus, buvo prievar
ta išvežti ir išžudyti Katyne. (Skaityk apie 
tai, su dėkingumu lietuviams, lenko Lo- 
sowski parašytoje ir neseniai išleistoje kny
goje: Internuotu lenku padėtis Lietuvoje 
1939 m.).

Nežiūrint vokiečių nacių lietuvių tautai 
padarytos skaudžios žalos, tą pačią krikš
čionišką artimo meilę patyrė Rytprūsių 
vokiečiai, rusams juos 1945 — 47 m. badu 
marinant, nežiūrint sau didelių pavojų ir 

bausmių. (Žr.: Elizabeth Pheil. Hunger, 
Hass und gute Haende”. Elchland Verlag. 
Goettingen. 1956.). Žydai šimtmečius Lie
tuvoje taikiai kaimyniškai su lietuviais iš
gyveno. Nežinomi Lietuvos istorijoje ru
siško, ar lenkiško masto žydų “pogromai” 
(sunaikinimai). Daug žydų rado saugią 
prieglaudą Lietuvoje, užėmus vokiečiams 
1939 metais Lenkiją. Deja, žydų laikyse
na, rusų divizijoms užplūstant Lietuvą, O 
vėliau jų suvaidintas biaurus vaidmuo iš
vežimo i Sibirą metu, nors smarkiai įskau
dino lietuvius, bet žydams lietuviai buvo 
atlaidūs, net vokiečių gestapo pastangos, 
sukelti lietuviuose keršto pagiežą, buvo 
veltui.

Tas viskas ištvėrė dėka aukštų dorovin
gumo pradų lietuvių kultūroj, palikusio
je iš pagonybės laikų. ’ To viso St Šalkaus
kis nematė, nepažino, kaip visai svetimas 
lietuvių tautai. Kad jis pagrindė ateitinin
kų ideologiją “universaline katalikų pasau
lėžiūra”, tas jį nedaro ypatingu lietuvių 
filosofu, greičiau katalikišku internacio
nalistu. St. Šalkauskis savo mokinius išve
žė Į internacionalios religijos ir tautybės 
vandenis, iš kurių ir šiandien jiems mig
lotais atrodo lietuviški gintariniai Baltijos 
krantai.

fBus dauffiau)

Skaitykite ir platinkite
Dientaštj
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ MOSIU 

IR GERKL8S LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofi»o P Respect 8-3229 

Rezi'd. telef.; WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto. 

auQ.7 iki. 9 vaL vak. Treč, uždarytai

Rez. tel. 239-4683

OR. K. G. DALUKAS 
akušerija JR moterų ligos 

GINEKOLOGINi CHIRURGIJA 
, *449 So. Pul«»*i Rd. (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitari ma. 

Jai neatsiliepia, skambinti ,374-8012

Falafu PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rax.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phona: REpublic 7-7868

DR. G K. BOBELIS 
R

DR. B« Ba SEITON 
ifiKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 ?

Pox Valley Medical Confer 
864 Summit St.

_ ROUT! 58. ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST.71st STREET 
Ofisas: HEmlock 46849 

R«!d.; 388-2233.
OFISO VALANDOS;

Htrmadieniaiš ir ketvirtad. 1—7 vai., 
sntrad.; penktadieni nuo 1—6. treč. 

ir iežtadi tiktai susitarus,

Rez.: OI 8-0873

DR. W. EIŠINTEISINAS
Akušeriją IR moterų ligos

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 Se. Kedxie Ave;, WA 5-2670

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

DR.NINA KRAIKEI- 
KRIAUCELIŪNAITE

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 7-9709 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

... VIDAUS. LIGŲ SPEC. , 
...... 2454 WEST 71st STREET 

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

DR. FRANK PLECKAS
,r OPTOMETRISTĄS 
KALBA LIETUVIŠKAI

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

_ _ “contact lenses”
VaL pagal susitarimą.. Uždaryta _treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
U56 WEST 43rd STREET

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

Ofise telef.: 776-2BB0
. ^Nauįąs rez. telef.: 443-5545 .

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgi)* 

Ofisas 2750 West 71st St.
Te!.: 925-8294

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

uždatyta.
Rex. tel.: WA 5-3099

DR. YYT. TAURAS
_ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lendre praktike,, spec. MOTERŲ ligot 

ORsm: 2652 WEST 59th STREET 
Te!.: PR 8-1223

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

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C.
OC H ĮRui G AS 
2454 WEST 71st STREET

Ofise telef.- HEmlock 4-2123
Reti d. tefe»\* Glbeon S-6195

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

P. ŠILEIKIS/0. K
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
f Arab Supports) ir t t

VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 
« ..-TelefPRotpectA-5084

Waukegan Newš-Stin pasikalbėjimas su arch. Skališiu 
pasakė Skališius. “Prieš 32 me
tus sovietai padarė invaziją į 
tris senas Pabaltijo tautas Lie
tuvą, Latviją ir Estiją ir jas 
ginklo pagalba pasigrobė.

“Metais vėliau rusų komunis
tai pradėjo Pabaltijo žmonių de- 
particijas; virš 150,000 žmonių 
prarijo Sibiro vergų darbo sto
vyklos”.

“Praeitą kovo mėnesį lietu
kai katalikai pasirašė karčiais 
žodžiais rašytą, peticiją komu
nistų partijai, reikalaudami baig
ti religinį persekiojimą”, tęsė 
Skališius. “Originalas buvo per
siųstas Jungtinėms Tautoms, 
padarant šios rūšies žygį įspū
dingiausiu masiniu- protestu, 
koks kada pasireiškė Lietuvoje”.

Tą peticiją, atrodo, Jungtinės 
Tautos tyliai nurijo ir tik šį pa
skutinį mėnesį keli tūkstančiai 
Lietuvos jaunuolių narsiai ko
vojo su policija ir sovietų karei
viais Kaune, kur jaunas lietuvis 
katalikas susidegino “dėl poli
tinių priežasčių”.

. Nors ta peticija Jungtinėms 
Tautoms nei riaušės negrąžino 
laisvės prispaustai tautai, ta
čiau lietuviai, ir tie, kurie gy
vena laisvose šalyse, tokiose 
kaip Jungtinės Valstybės, nie
kuomet vilties nenustojo.

Lake apskrities LB skyrius 
kviečia, kad visi laisvę mylintie
ji amerikiečiai šį sekmadienį 
skaitytų nacionaline gedulo ir 
maldų diena pademonstruoti šios 
šalies paramą lietuvių kovai už 
religinės ir politinės laisvės at
statymą.

Paklaustas, kokią viltį lietu-

Ryšium sti liūdnaisiais Birže
lio minėjimais, Wankegano, Dl., 
dienraštis The News-Sun birže
lio 17 dienos laidoje Įsidėjo sa
vo bendradarbės Bernice Just 
pasikalbėjimą su to miesto lie
tuvių Bendruomenės pirminin
ku architektu Edvardu Skališiu.

Antrašte “Day of sadness for 
Lithuanians” Miss Just prade
da; “Vadinkim ją liūdesio die
na, protesto diena, vilties diena. 
Nėra tinkamo žodžio aprašyti 
jausmus 3,000 lietuvių kilmės 
Lake apskrityje gyvenančių 
žmonių sekmadienį, kai jie susi
kaupia gedulingai minėdami re
liginę priespaudą ir politinės 
laisvės nebuvimą Lietuvoje.

Prisiruošdami minėjimui, ku
rį suruošia lietuvių bendruome
nės visose JAV-bėse, Edvardas 
R. Skališius, Waukegano archi
tektas, kurs yra Lake Apskri
ties Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas, ir kiti lietuvių ben
druomenės nariai ketvirtadienį 
ištisą diena badavo.

Man jo pagailo ir aš jo tą die
ną pietų metu paklausiau, ar jis 
neserga. Jis nusišypsojo. “Fi
ziškai”, jis atsakė, “man tai yra 
gerai”. Po to rimtai jis pasa
kė, kad 10 vai. šv. Baltramie
jaus bažnyčioje, Waukegane, 
sekmadienį įvyks iškilmingos 
pamaldos, kurioms vadovaus 
kun. Zigmas Ramanauskas, ben
druomenės sekretorius.

“Birželis yra labai liūdnas ir 
garbingas mėnuo lietuviams”,

GRADINSKAS
VĖSINTUVAI 

NUO 
$99.95

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

PERKRAUSTYMAl
lį
į Leidimai.'— Pilna, apdraudė 

ŽEMA KAINA ,

2047 .W, 67fh PL WAlbrook 5-8063

Apdraustas- . .perkraustymas 
, ii įvairi p atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 
r 823 West 34 Place

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

FOREST FIRES HURT.
OUR FOREST FRIENDS

One wfldlife h** o* defease 
toaiosc Ac oreles use of fire. 

So please follow Smokey’s A3C*c 
Always bold mludbej till col<L

codkes oct.

pcereoc fecest fire*

A. VILAINIS ŠIDLAUSKAS

Margučio 40-ties metų sukaktį minint
(Tęsinys)

Tikintis, jog panašių ban
dymų gali būti ir Lietuvoje, 
buvo verta pasirūpinti, kad jie 
neturėtų pasisekimo. Kaip tin
kamiausias tokiam pasiruoši
mui būdas buvo sutarta treju
kėmis br^nižuota grandis, ku
ri, žinoma, būtų išplėsta ka
riuomenėje. Pirmąją tokią gran
dį ėmėsi sudaryti pats prof. V. 
Krėvė - Mickevičius pasikvies
damas taip veiksmingai pasi
reiškusį Klaipėdos sukilime 
pulkininką Mykolą Kalmantą 
ir bene kap. Klimaitį. Taip ir 
prasidėjęs tų trejukių organi
zavimas plačiai išsiplėtęs ka
riuomenėje. Tikslas buvęs: pa
ruošti planus sukilimui prieš 
komunistus, jei tie būtų spėję 
paimti valdžią, arba duoti stai
gų jiems atkirti tokio pervers
mo vykdymo metu. Ta organi
zuota trejukių grandine, daug 
pasinaudota gruodžio .17 die
nos perversmo metu. Tai ne
buvęs jaunųjų karininkų spon
taniškai kilęs perversmas. Ka
rininkams tepriklausąs tik pats 
jo Įvykdymas, o šaknys buvu
sios jau išaugusios ir brendu
sios -vyresniųjų karininkų tar
pe. Kadangi tokiam sukilimui 
nepritaręs V. Krėvė — Micke
vičius, tad jis ir sukilimą vyk
dant buvęs aplenktas ir, aišku, 
jau su naujos vyriausybės gal
va jokių ryšių nebebūta. V. 
Krėvė — Mickevičius graužę
sis ir pykęs ne vien tik dėl to, 
kad buvo nuversta demokrati
niu būdu išrinkta vyriausybė, 
vadovaujama didelių patriotų, 
bet kad tam perversmui būvo 
žymia dalimi pasinaudota ir ta 
trejukių grandinius organizuo
ta organizacija, kurią jis buvo 
pradėjęs organizuoti ir kuri sa
vo paskirtimi buvo nukreipta 
vien tik prieš komunistus.

Yra neginčijama tiesu, jog 
pats sukilimas buvo meistriš
kai organizuotas; žaibiškai 
Įvykdytas be kraujo aukų, net 
be nakties tylą slidnnnsčiančio 
šūvio. Planas galėjo būti pa
ruoštas vien tik jų. Laikas bu
vo parinktas patogus: valsty
bės prezidentas dr. Kazys Gri
nius turėjo atšvęsti savo am
žiaus sukaktį, tad jis pats ir jo

Televizijos aktorė Cindy Williams, vaidinusi "The Funy Side" se
rijoje, dabar gavo vaidmenį Graham Greene's Filme "Travels With 

My Aunt".

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio . Talandma 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
. kapams gėlės.

viai šioje šalyje turi pagelbėti 
savo tėvynei, Skališius pareiš
kė pasitenkinimą, kad Jungt. 
Valstybių vyriausybė tebeatsi- 
sako pripažinti Pabaltijo valsty
bių prievarta inkorporavimą į 
Sovietų Sąjungą ir kad Jungt. 
Valstybių Kongresas pasisakė 
už šių trijų kraštų laisvę, ta
čiau kad lietuviai tikisi daugiau 
pozityvios akcijos.

Lietuviai, pareiškė Skališius, 
skatina Jungtines Valstybes iš
kelti Sovietų Sąjungos agresijos 
veiksmus kiekvieną kartą kai so
vietų kalbėtojai pradeda rėkti, 
kad Jungtinės Valstybės esan
čios “imperialistės”. Taip pat et
ninės organizacijos tikisi, kad 
JAV administracija Baltijos val
stybių išlaisvinimo reikalą iškels 
Jungtinėse Tautose ir pareika
laus Sovietus pasitraukti iš tų 
valstybių.

bendraminčiai daugiausia tuo 
ir tebuvo susirūpinę ir niekas 
negalvojo apie sukilimo pavo
jų. Argi jau buvo galima tikė
tis, jog tų sukaktuvių proga 
kariuomenė sukaktuvėms pa
minėti skirs tokią nedėkingą 
“dovaną”, būtent pašalinimą 
sukaktuvininko nuo valstybės 
vairo!

Aišku, ir vvkdant toki suki
limą reikėjo turėti kilnų tiks
lą Lietuvos atžvilgiu. Reikėjo 
jį pridengti Lietuvai iškilusiu 
pavojumi. Ir čia, man rodos, 
neapsieita be tų vyresniųjų ka
riuomenėj esančių galvų. Su
kilėlių vadovybė tikino, jog tai 
padalyta tam, kad išgelbėtų 
Lietuvą nuo grėsusio bolševi
kų perversmo, kuris stovėjęs 
jau akivaizdžiai prieš akis. Tai 
visai panašu, ką kalbėjo opo
zicija ir kuo vyresnieji kari
ninkai galėjo apsukti jaunųjų 
karių patriotų galvas. Tikriau
siai jų dauguma gal ir patys ti
kėjo atlieką tą didžią tėvynei 
pareigą, versdami 
sėtą vyriausybę, 
trumparege, kad
pavojaus ir leidžia plėstis anar
chijai.

Neužteka dar taip sėkmingai 
pavykusio perversmo . Reikė
jo ji legalizuoti. Legalizavimo 
reikalas buvo gal dar didesnės 
reikšmės dalykas. Tai ne vien

nors ir tei- 
bet tokią 
nemato to

Metinė Mirties Sukaktis
A. + A.

PAULINA SIMONAITIS
Pagal tėvus Trunca !

Pagal pirmą vyrą Atkočiūniene
Mirė 1971 metų birželio mėn. 21 dieną. Gimusi Lietuvoje, Daugų 

valsč.y Pavartiniu kaime.
Amerikoje išgyveno 56 metus.
Palaidota šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Paliko nuliūdę: vyras Stasys, sūnus Bruno Atkins, marti Beat

rice. sūnėnas Juozapas Atkol, jo žmona Marge, pusseserės duktė Adelė 
Savicky, jos duktė Eleonora Kacy ir daug kitų giminių bei draugų 
Lietuvoje ir Amerikoje.

Priklausė SLA 301 kūopai.
Mūsų Brangiausiai Paulinai Simonaitis pagerbti bus laikomos Šv. 

Mišios Šv. Antano bažnyčioje, esančioje Cicero, Illinois, 1972 m. bir
želio mėn. 23 dieną. 6:00 valandą ryto.

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

Mes Tavęs mūsų Brangioji, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįš! bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnus, giminės.

nil IĮ__| ... p. ■■ I•/- T-L ———~T~~~T~rrn—m-mr .nw—r

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harltm Ava. — 5U-122Š

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GtLINYdIA 

2443 WEST 63ra STREET 
Telefonai; PR 541833 Ir PR *-0*34 

t - - -............ - ... —

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI ’’NAUJIENAS“

tik dėl ta, kad jo nelegalizavus 
galėjo kilti sąmyšių, pareika
lavusių jau ir kraujo aukų, nes 
buvo kalbama, kad kai kurie 
provincijoj stovėję pulkai ne
norėję paklusti sukilėlių pa
statytai vyriausybei. Bijota, 
kad, vykstant neramumams, 
lenkai gali bandyti pasinaudo
ti ta padėtimi.

(Bus daugiau)

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME Į
įkį 2533 W. 71st Street !

Trief.: GRovehill 6-2345-8
ft ’ 1410 So. 50th Ave., Cicero
■ Telef.: TOwnhall 3-2108-5
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
| AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SOCKFORD, ILL.
Lieuviškos mišios lietuvių 

parapijos bažnyčioje šeštadienių 
vakarais

Lietuvybės išlaikymo sargai- 
rūpintojėliai apsvarstę reikalą 
sutarė daryti žygių savo kalbai 
savo parapijos bažnyčioje palai
kyti ir su Rdckfordo diecezijos 
vyskupo msgr. Lane pritarimu 
ir palaima dabar lietuvių Šv. Pe
tro ir Povilo parapijos bažnyčio
je šv. Mišios ir pamokslas lietu
vių kalba bus atlaikomos kas 
šeštadieni nuo 7 valandos vakaro.

Esu .prašytas šią žinutę pra
nešti per Naujienų dienraštį, ma
loniai kviesdamas visus lietuvius 
dalyvauti ir pripildyti lietuvių 
bažnytėlę. žvalgas

3HIJŪ1IM
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA F

lAICOTUVtU DIREKTORIAI-.

DOVYDAS P. GAIDAS GERAIDAS F. DAlMl© I
■ 1605-117 «5S: HERMITAGE AVENUF

Tel: YArda 7-1741 -1742 |

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUF j
Telefonas: LAFavettė 3-0440 j

I

MODERNlšEOŠ AlR-tONDlTIONED KOPIA
39NVH

SusinnkimŲ įT padengimą

PSANESiMAt

— Upytės Klubo piknikas. įvyks sek
madienį, birželio 25 d., Bruzgulienės 
ąžuolyne. Pradžia 12 vai. Bus skaniai 
paruoštu užkandų ir, įvairių gėrimų. 
Šokiams gros Valiūno orkestras. Pra
šo visus atsilankyti.

Klubo Valdyba ir Komisija

— Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
Draugijos pusmetinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, birželio 23 d., 8 v. 
vak. Hollywood svetainėje. 2417 W. 
43rd St. Nariai prašomi užsimokėti 
nario mokestį nes per ateinančius du 
mėnesius bus atostogos..,

Eugenija Strungys, nut. rast.

5 NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL.— THURSDAY, JUNE 22, »72 .



KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI Į TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES 
UŽSIENIO ŠOKĖJŲ PASIRODYMŲ IR TALENTŲ VAKARĄ

"“HELP WANTED — MALE
Darbininkų Reikia

SPAUSTUVEI

HELP WANTED— MALE 
Darbininkų Reikia

REAU ESTATE
KURIS ĮVYKS LIEPOS MĖN. 1 D., 8 V AL VAK. MARIJOS AUKŠT.

MOKYKLOS SALĖJE, LIETUVIŲ PLAZOJĘ, CHICAGOJE 
Programoje: Lena Valaitytė — Vokietijoje išgarsėjusi populiarios 

muzikos dainininkė, Liaudies Instrumentų Ansamblis “Gintaras” 
iš Montrealio, Studenčių Kvartetas “Rasa” iš London, Ont., Šo
kėjai iš Muencheno.

Bilietus galima įsigyti “Marginiuose”.
LPL Tautinių šokių Šventės Rengėjai

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

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

BANKETAS NUSIPELNIUSIEMS PAGERBTI
Praeitą šeštadienį, birželio 17 

South Shore Country Club
Lietuvių Kultūros 

Muziejus buvo surengęs Lietu
vai ir lietuvių kultūrai nusipel
niusius asmenis pagerbti, ban
ketą, kurie sulaukė 75 metų ar 
daugiau amžiaus. Nežiūrint to, 
kad parengimas spaudoje buvo 
šykščiai paminėtas, susirinko 
keletas šimtu žmonių. Vakarui 
vadovavo C. V. Baltramaitis. 
Sugiedota Amerikos ir Lietu
vos himnai, — solistė Eleonora 
Zapolienė. Kun. P. Cinikas, 
MIC pasakė invokaciją.

Pagerbiamųjų sąraše buvo 
21, bet ne visi asmeniškai atsi
lankė i banketą todėl, kad kiti 
gyvena kituose JAV miestuose 
ir net Europoje. Banketo pro
gramoje paskelbti šie vardai: 
K. Augustas, M. Bachunienė, 
O. Biežienė, Dr. St. Biežis, kon
sulas Dr. J. Bielskis, J. Eretas, 
Liet, atstovas Washingtone J. 
Rajeckas, M. Lacytis, Pr. Na- 
vakauskas, Wm. Sebastian, M. 
Šileikis, L. šimutis, R. Skipi
tis, pik. K. Škirpa, A. Stankus, 
pik. J. švedas, Juoze Augustai- 
tytė-Vaičiūnienė, prof. dail. Ad. 
Varnas, Marija Varnienė, V. 
Žemaitis ir prof. J. Žilevičius.

C. V. Baltramaitis perskaitė 
dalį sveikinimo telegramų bei 
laiškų. Iš Romos St. Lozorai
čio telegrama, J. Kajecko, Dr. 
Jul. Bielskio iš Kalifornijos, 
nuo N. ir ponios Rastenių iš 
Baltimorės, kun. P. Juro, nuo 
Leonavičių, Alšėno (Kanada), 
Vandos Sruogienės, Chicagos 
Sportininkų dr-jos, St. Pilkos, 
nuo demokratų kand. į atstovų 
rūmus ir kt.

Energingasis Stasys Balze-

Balzeko

kas J r., muziejaus 
tas, kurio iniciatyva 
linga šio banketo

preziden- 
ir skait- 

koinisi ja 
sudarė galimybę pagerbti kai 
kuriuos lietuvius, pasakė trurn 
pą kalbą ir pasveikino susirin
kusius svečius. P-lė Živilė By- 
laišytė paskaitė porą eilėraš
čių. Atsistojimu pareikšta užuo 
jauta Liet. Gen. konsulei Juzei 
Daužvardienei, kuri negalėjo 
bankete dalyvauti dėl josios 
brolio Dr. Raukčio-Rudžio mir 
ties. Mečys Mackevičius pasa
kė pagrindinę kalbą, tarp kita 
ko paminėdamas, kad pager
biamųjų tarpe yra įvairių pro
fesijų žmonių, kurie dirbo ir 
tebedirba vienam tikslui — 
Lietuvai. Augustaitytė-Vaičiū- 
nienė tarė žodį apie Balzekų 
nuopelnus lietuviams. “Jo mu
ziejus tegu bus paskatinimas 
naujoms kartoms”. Taip pat ji 
paskaitė eilėraštį. Balzeko mu
ziejaus kuratorius ir banketo 
k-jos pirmininkas Konstanti
nas Petrauskas, 
apie muziejaus 
gerbti pagarbos 
nes. J. Rajeckui
ta Ilgiausių metų, jo 75 metų 
amžiaus sukakties proga.

K. Petrauskas įteikė garbės 
diplomus tiems, kurie bankete 
buvo, trumpai apibūdindamas 
asmens nuopelnus. Leonardas 
Šimutis pagerbtųjų vardu tarė 
žodį, įterpdamas truputį saty
ros ir linksmai nuteikdamas 
dalyvius. Baigdamas padėkojo 
St. ir Irenai Balzekams už jų 
pasišventimą lietuviškam bei 
kultūriniam tikslui.

Banketui baigiantis kun. An- 
sas Trakis pasakė Benedikciją.

Po programos publika pabu-

vojo gražiuose golfo klubo na
rių klasikinės architektūros rū
muose, kurie primena Versalį 
miniatiūroje. Jurgis Kasakaitis 
ir kiti fotografai traukė pa
veikslus grupėmis ir pavieniui.

Banketas Balzekams gali 
duoti nuostolio, bet buvo tikrai 
šaunus. Koresp.

— Liucija Skripkutė, Hamil
ton. Ont. Canada, išrinkta KLB 
apyl. valdybos pirmininke, K. 
Baronas ir H. Švažas — vice- 
pirm., A. Stanevičius — sekr., 
A. Skorius — ižd., V. Čegytė — 
jaunimo sekcijos vadove, K. 
Mikšys — parengimų vadovu.

DRILL PRESS
SETUP MAN, EXPERIENCED

2 W & S chucker operator (some 
setup experience). Medium size ma
nufacturer near Montrose & Cicero. 
Group insurance. Annual
Profit sharing. Free coffee and 

drinks at break.

4114 N. KNOX
(South from Montrose)

bonus.
soft
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B. SRUOGOS VAIKAIČIAI 
BAIGĖ UNIVERSITETUS

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTBLAI 

Į VISŲ KŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

pasakė kalbą 
nutarimą pa
vertus žmo- 

buvo sugiedo-

ŠĮ pavasari poeto Balio Sruo
gos vaikaitė Aušrinė Bylaitė- 
Eigelienė gavo magistro laipsnį 
Arizonos universitete. Jos spe
cialybės — anglistika, istorija 
ir pedagogika. Dabar žada gi
lintis i lietuvių literatūrą ir jau 
pradeda dalyvauti lietuvių spau
doje. Gyvena su savo vyru Ri
mantu Eigeliu Madison Wis- 
counsine ir dairosi darbo.

Jos brolis Algis Balys Andrius 
Byla, 21 m., baigė White water 
kolegiją bakalauro laipsniu. Jo 
pagrindinis dalykas — biologi
ja, šalutinis — anglų literatūra. 
Jis muzikalus, turi su savo kole
gomis mažą orkestrėlį, su kuriuo 
šią vasara žada gastroliuoti po 
JAV.

Abudu be akcento kalba lietu
viškai ir yra nuoširdūs patrio
tai. K.

— Romas Maldūnas iš Mar
quette Parko apylinkės išlaikė 
nustatytus egzaminus bei atli
ko kitus formalumus ir yra 
priimtas Illinois valstijos kelių 
priežiūros bei užlaikymo tar
nybon.

— Elena Plechavičiūtė - Le- 
geckienė iš New Yorko yra at
vykusi į Chicagą aplankyti sa
vo dukters ir žento Ošlapų šei
mą, taip pat sunkiai serganti 
brolį gen. Povilą Plechavičių ir 
teikti jam reikalingą pagalbą. 
E. Legeckienė, dr. Legecko 
žmona, dirba Jungtinėse Tau
tose.

WANTED TO RENT
Ieško butų

NAMAI — 
GERIAUSIAS DRAUGAS

2 SUAUGUSIŲ ŠEIMA ieško nuomoti 
4 kambarių butą 2-ram aukšte Brid- 
geporto apylinkėje dabar arba arti

moje ateityje. Tel. 523-1049

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Ti’somI auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. f.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

CICERO APYLINKĖJE išnuomoja
mas suaugusiems 6 kambarių butas 
su 3 miegamais naujai remodeliuotas 
1-mam aukšte. 1410 So. 49 Ave. Iki 
'4 vai. galima apžiūrėti. Po 4 vai. 

skambinti To 3-0609

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

■ ■ ' H?

butas 
lotas.

prieš

SUAUGUSIAI ŠEIMAI
REIKALINGAS BUTAS

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 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

Kiek žūsta policininku
šiomis dienomis apie Chica

gos miesto policiją pilni laik
raščių puslapiai.

Dar . nebaigti tyrimai dėl po
licijos “brutalumo”, kai iškilo 
naujas skandalas, kurį visu rim
tumu ėmėsi tirti fėderaliniai 
organai. Esama įtarimo, kad 
keli miesto policininkai atlik
davo gengsterių egzekutorhi 
pareigas. Chicagos upėj ir Sa
nitariniame laivų kanale rasti 

Į šeši lavonai, neseniai nužudytų 
žmonių. Ryšium su tuo penki 
policininkai tardomi.

Statistikos duomenys rodo, 
kad praeitais metais 126 polici
ninkai buvo nužudyti einant 
tarnybos pareigas. Policininkų 
žudymas nuo 1969 metų padi
dėjęs 46 nuošimčiais. 1961 me
tais JAV-bėse nužudyti 759 po
licininkai.

— Bronė Donelaitė - Kellogg, 
mokytoja iš St. Carlos, Calif., 
yra atvykusi kelioms dienoms 
į Chicagą pas savo giminaitę 
Gen. kons. Juze Daužvardiene. 
Ji rinks Chicagos muziejuose 
medžiagą savo ruošiamam 
moksliniam veikalui, kuriame 
bus paliesta ir Lietuva. B. Do
nelaitė - Kellogg yra pusseserė 
nesenai Chicagoje koncertavu
sio sol. K. Jakučio, gyv. New 
Yorke.

— Nijolė Gverzdytė, St. Cat
herines, Ont., Canada, Jauni
mo Kongreso atstovė, koordi
nuoja Jaunimo peticijų plati
nimui ir parašų rinkimui. Iki 
šiol ten surinkta virš 700 para
šų.

— Elena Verbelienė. Dania, 
Fla. SLA ir kitij organizacijų 
veikėja, ištekėjo už poeto ir 
nekilnojamo turto tarpininko 
Joseph Ratkaus. Povestuvinei 
kelionei buvo išvykę i Puerto 
Rico, Haitti ir Bahamų salas. 
Grįžę apsigyveno Miami Beach, 
Fla. E. Verbelienė — Ratkus 
gražiai išaugino savo dukras — 
Silviją Petrošiene ir Genovaitę 
Krajcek, abi veiklios Chicagos 
Lietuviu Moterų klubo darbuo 
se ir kitose organizacijose.

su 3 miegamais netoli Maria 
High School.

Skambinti po 5 v. v. 434-519S

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpublic 7-1941

f

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos A. & L. INSURANCE & REALTY

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. $19.500.

2 BUTU MŪRAS ir 2 auto garažas 
arti mūsų — bargenas. S26,600.

8 KAMBARIŲ pusantro aukšto Jia- 
mas. 50 pėdų lotas, 2 auto garažas. 
Evergreen Parke. $19,000.

MODERNUS MŪRAS, liuksus 
ir dvi biznio patalpos. Platus 
garažas, arti ofiso. $44,900.

PLATUS BIZNIO LOTAS 
Marquette Parką. $10,000.

2 BUTŲ beveik naujasjnūras, 2 au
to garažas, atskiri gazu šildymai, arti 
ofiso. $37,500.

7 KAMBARIU NAUJAS MŪRAS, 
2% vonios. Karpetai. Garažas — 
prie Nabisco. S29.500.

7 KAMBARIŲ MŪRAS. Įrengtas 
beismantas, air-cond. Uždaras por- 
čius. Garažas. Marquette Parke. — 
$23,300.

5 BUTU MODERNUS MŪRAS prieš 
Parka, gražus iš lauko ir viduj. — 
$64.600.

10 BUTU MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73,500.

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

GEROJE VIETOJE PARDUODAMA 
MAISTO KRAUTUVĖ 

informacijų prašoma skambinti 
tel. 986-1330.

Dėl

MISCELLANEOUS
Jvairūs Dalykai

AIX MODES OF TRAVEL 
4059 So. ARCHER 

D & R TRAVEL SERVICE — 
COMPLETE TRAVEL

Air Cruise — Bus — Rail — 
Charter Bus Service.

Individual Group Package Tours 
254-5933

♦ Jaunimo Kongrese pasiro
dys nerimtas vokietis, pavarde 
Keleris. Jį sutikti bus galima 
liepos 2 vakara Jaunimo Centre.

(Pr).

♦ Laisvojo Pasaulio Lietuvių 
IV-toji Tautinių šokių šventė 
įvyksta 1972 m. liepos mėn. 2 
d., 2 vai. p. p. Chicagos Inter
national Amphitheatre, 42-ji ir 
South Halsted gatvė. Bilietai 
gaunami Marginiuose.

Bilietų kainos: 8, 7, 6, 5, 4 ir
3 dol. Ložės po 12,10. 9, 8, 6 ir
4 vietas. Ložėse visi bilietai po
10 dol. (Pr).

*

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai,

f

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis

GA 4-8654

STATE FARM .

tNSURANCF

State Farm Fire and Casualty Company

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karsto vandens šili
ma gazu, 1%: auto garažas. Marquet- 
to Psrkp QOO

GRAŽŪS 6 BUTU MlŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67.500.

4 BUTU 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 S27.900.

GRAŽUS 2 BUTU MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu. 2 au
to ęariJTaą $36.500.

11 BUTU 7 metu mūras. Koklinės 
nlvtelės. šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų anie $23 000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel: 471-0321

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pi^us ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

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

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.
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Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo

<! laikotarpi pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau- 
šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.

J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
<’ Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 
h arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

— Jaunimo Kongreso stovyk 
loję bus akademinės progra
mos. Bus skaitomos paskaitos: 
dr. Antanas Salys — apie lietu
vių kalbos vertybes ir parei
gas jai, dr. William Schmal- 
stieg — apie lietuvių kalbą pa
saulyje, Henrikas Nagys — 
Žvilgsnis Į lietuviu poezijos rai
dą. Antanas Vaičiulaitis — Lie
tuvių literatūra. Antanas Ta
mošaitis — Lietuviu tautodai-C •

lė, Telesforas Valius — Lietu
vių menas, dr. Jonas Puzinas 
— Lietuviu tautos kilmė, Liu
das Sagys — Lietuvių tautiniai 
šokiai, rateliai ir žaidimai, Faus 
tas Strolia — Lietuvių dainos. 
Ketvirtadienį, liepos 13 d., yra 

i skirta svečiams ir stovyklos lan 
kytoįams su specialia vakaro 
programa.

— DaiL Vanda Batakienė,

Vandeniu iš dangaus 
nori papildyti Michigano 

ežerą
Vandens tvarkymo įstaiga II- 

linojuj — State Water Survey 
planuoja dirbtinu lietumi pa
pildyti Michigano ežero van
dens trūkumą. Bandvmai su- c *
kelti lietų apsėjant debesis si
dabriniu jodidu yra davę ge
rus rezultatus, nors dirbtinu 
būdu sukeltas lietus dažniau
siai yra toks smarkus, kad su
kelia potvynius.

JAV Aukščiausiojo Teismo1 
iš 1966 metų nutarimu, Chica-į 
gai leista iš Michigano ežero 
imti kiekvieną sekundę po
3.200 kubinių pėdų vandens. 
Tuo vandeniu aprūpinamas
Chicagos miestas su 72 prie- Jurgis Daugvila, Romas Mozo- 
miesčiais ir Sanitarinis kanalas.jliauskas, Zita Sodeikienė ir

Survey viršininkas Larson Adolfas Valeško įeina į Jauni- 
sako, kad norint Michigano eže- mo Kongreso Parodų teisėjų 
ro vandens lygį pakelti 4 co- komisiją. Parodos atidaromos 
bais, reikia ežerui kasdien grą- birželio 24 d. 7:30 vai. vak. Jau 

po 4 bilijonus galionų i nimo centre. Parodos tęsis iki 
liepos 4 d.

♦ Dalyvaukite IV Tautinių šo
kių šventės Bankete ir links
mai praleiskime laiką. Banke
tas įvyks Amfiteatro patal
pose, tik kitoje salėje tuoj po 
Šokių šventės programos. Ban
keto metu bus pagerbti grupių 
vadovai. šokiai vyks dvejose 
salėse ir gros du orkestrai. Bi
lieto kaina 12,50 dol. asmeniui. 
Gaunami Marginiuose. Bilietus 
užsisakant iš tolimesniu vieto
vių, siųsti Money orderį Lithu
anian Folk Dance Banquet 
adresu: Sofija Džiugienė, 7240 
S. Mozart St., Chicago. Illinois 
60629 arba Marginiai, 2511 W. 
69th St.. Chicago, III. 60629, pri
dedant voką su savo adresu ir 
pašto ženklu.

Norint gauti daugiau infor
macijos bilietų ar Banketo rei
kalu, skambinti kom. pirm. S. 
Džiugienei, tel. (312) 925-3682 
nuo 5 vai. vakaro darbo dieno
mis ir šeštadieniais bei sekma
dieniais. (Pr)

Žinti 
vandens.

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

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

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitokį blankai.

— Dalia Dzikienė, Hartford. 
Conn., vadovauja lituanistikos 
mokvklai. šiais mokslo metais 
joje mokė Irena Jalinskienė, 
Birutė Grajauskienė, J. Petkai- 
tis, kun. Bitinas ir kun. Rikte- 
raitis. P. Vitkuvienė vadovau
ja prie mokyklos esančiam vai 
kų darželiui bei paruošiamai 
klasei. Mokykla užbaigė moks 
lo metus tradicine švente gam
toje su įvairiomis programomis 
ir pramogomis.

— Teresė Ramūnaitė, Otta- 
wos universiteto studentė, iš
rinkta atstove i Jaunimo Kon
gresą. Ji yra ateitininkių dr- 
vės iždininkė, KLB apyl. sek
retorė, Ontario liaudies meno 
tarybos narė.

♦ “Menė”, 2515 W. 69 St, 
atidaryta kasdien nuo 5 vai. p. 
p., savaitgaliais nuo 12 vai. Ke
pame steikus ant anglių, — šio
kiadieniais sumažintam kainom.

(Pr).

12 BUTU MŪRINIS 7 metu. įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

2 PO 5 — 3 MIEGAMI, medinis. 
Gazo pečiais šildvmas. Žemi mokes
čiai. geriausioj vietoj Brighton Parke. 
S14*900.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba- 
Centralinis oro 
Dideli kamba- 
64-ta ir Sacra-

riu — 2 miegami, 
šildymas; Garažas, 
riai. naujai išdažyti, 
mento. — 24.500.

5 KAMBARIU — 
metų, 
pas.

3 miegami, 10 
Labai gražiai įrengtas skle- 

Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. S25,500.

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 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. G. AUTO REEUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
romi. Darbas atliekamas sąžiningai 
r gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.




