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PASIRAŠYTA NAUJA {VIETNAMO SUTARTIS
PASITRAUKĖ ITALU VYRIAUSYBĖ
ROMA. — Italijos vyriausybė, vadovaujama premjero An

dreotti, antradienį atsistatydino ir prezidentas Leone pradėjo ieš
koti naujo premjero. Vyriausybė turėjo pasitraukti, nes visa eilė 
krikščionių demokratų vadų, įskaitant tris buvusius premjerus, 
pasisakė už koaliciją su socialistais, kurių dabartinėje vyriausybė 
nebuvo. Premjero suradimas yra Italijoje ilgas procesas. Prezi
dentas susitiks su įvairių partijų vadais, su visais buvusiais pre
zidentais ir buvusiais premjerais. Tik po tų ilgų pasitarimų jis 
pasiūlys premjero vietą kuriams nors didžiausios partijos, šiuo 
atveju krikščionių demokratų, politikui.

Andreotti vyriausybė valdė 
Italiją 15 mėnesių. Ji buvo su
daryta iš krikščionių demokra
tų, socialdemokratų, kurie yra 
dešinesni už socialistus, libera
lų, respublikonų ir Pietų Tyre
lio, vokiškai kalbančio, atstovų. 
Neturėdama parlamente dides
nės daugumos vyriasybė negalė
jo kovoti su Italijos sunkumais, 
ypatingai su infliacija. Net 15 
kartų, parlamente balsuojant 
slaptu balsavimu, vyriausybė 
pralaimėjo, kas rodė, kad ir krik
ščionių demokratų dalis balsavo 
prieš vyriausybę.

Naujos vyriausybės galima 
laukti tik apie liepos mėn. vidu
rį. Tai bus jau 35-ta Italijos vy
riausybė nuo Mussollinio nuver
timo dienų. Per tą derybų lai
kotarpį Italijos problemos toliau 
didės, nors iki naujos valdžios 
sudarymo darbą tęs senoji vy
riausybė.

Krikščionių demokratų ir so
cialistų koalicija Italija yra val
džiusi ne vieną karta. Paskuti-

1$ VISO PASAULIO

Gas shorts
Warnings of an energy! 
crisis might suggest to 1 

nolstalgia buffs the I 
years when the country^ 

faced a critical gas 
shortage because of the* 

war effort. By 1942, i 
most of the aval table 
gasoline was strictly 

rationed. Motorists ’ 
(right) received alphabet j 

stickers according to I 
need and (bottom) ration I 

card. And millions of I 
bumper stickers (near' 

bottom) were also J 
distributed. Will it 

happen again?d

So what else is new? baigtos pakartotinos derybos

•-x; :

PARYŽIUS. — Vakar Amerika, šiaurės Vietnai aš, Pietų 
Vietnamas ir Viet Congas Paryžiuje pasirašė naują sutartį, kuri 
sustiprins sausio 27 d. sutartas karo paliaubas ir jų priežiūrą. 
■Paliaubų sutarties punktai pakartojami, nurodant kaip ir per 
kurį laiką jie turi būti įvykdyti. Susitarta užbaigti kišimąsi į Kam- 

' bodijos reikalus, šalia keturių dalyvių pasirašytos paliaubų vyk- 
■ dymo sutarties, Amerika ir šiaurės Vietnamas pasirašė atskirą 
protokolą, apimanti minų gaudymo, f ’ ’ * ............
tracijos į Pietų Vietnamą klausimus.

žvalgybos lėktuvų ir infil-

NEW YORKAS. — Saugumo 
Tarybos debatuose kalbėjo So
vietų Sąjungos, Jugoslavijos, 
Irano, Maroko ir Ginėjos atsto
vai. Visi kritikavo Izraelį, rei
kalaudami, kad jis išgabentų ka
riuomenę iš arabų žemių. Izrae
lis atsakė, kad derybos su ara
bais turi garantuoti Izraelio 
saugumą, tik tada Izraelis pasi
trauks.

HOUSTONAS. — Astronau
tai Skylab laboratorijoje atliko 
metalo virinimo tyrimus. Be
svorėje erdvėje skystimai elgia
si skirtingai nuo žemės sąlygų. 
•Metalo lašai sustingsta į tobulus 
aspkritimus. Galima pagaminti 
korėtą, lyg kempinę, plieną, ku
ris yra lengvas, bet labai stip
rus.

PARYŽIUS. — Prancūzijoje 
įvyksta daug automobilių nelai-

MANE

VEHICLE

Gazolino trūkumas Amerikoje nėra naujas 
vo taupomas karo reikalams. Automobilių 

(viršuj dešinėje). Pagal tas raides
savininkai tada 
ii dės gazolino st

pavasarį. Krikščionių demokra
tų tarpe yra daug kairiojo spar
do politikų, kuriuos su partija 
riša tik noras išlikti valdžioje ir 
katalikybė. Koalicijos partne
rių socialistų tarpe yra daug to
kių, kurie siūlo dėtis į koaliciją 
su komunistų partija.

Dar nežinia, ką prezidentas 
pasiūlys nauju premjeru, tačiau 
neseniai pasibaigusioje krikščio
nių demokratų konvencijoje sti
priausiu kandidatu į premjerus 
buvo laikomas buvęs vidaus rei
kalų ministeris Mariano Rumor.

Kaip atsiranda 
gazolino krizė?

WASHINGTONAS. — Teisin
gumo departamentas iškėlė by
lą Texaco bendrovei, siekdama 
sustabdyti jos susitarimą su Te
xas naftos valykla Coastal States 
Gas Producing Co., kuri pažadėjo 
padidinti nevalytos naftos pir
kimą iš Texaco ir padidinti va
lyto gazolino tiekimą Texaco 
bendrovei.

Vyriausybė tvirtina, kad di
džiosios gazolino bendrovės sie
kia išstumti iš rinkos mažas, ne
priklausomas įmones. Dėl to at
siradusi ir gazolino “krizė”.

Kongrese antitrusto pakomi
tetis klausinėja gazolino pra
monės atstovus. Nepriklauso
mųjų gazolino stočių atstovai 
patvirtino, kad visą krizę su
kėlė didžiosios bendrovės, kurios 
pačios gamina nevalytą naftą ir 
pačios pardavinėja gazoliną. Jos 
nesuinteresuotos pardavinėti ga
zoliną urmu nepriklausomoms 
įmonėms, kurios parduoda gazo
liną pigiau už didžiąsias bendro
ves.

Texaco bendrovės ieško naf
tos 44-se valstybėse, gamina 
naftą 17-koje. Bendrovė turi 72 
refinerijas 38-se šalyse. Pernai 
Texaco pardavė naftos produk
tų už 8.9 bil. člol. ir gavo gryno 
pelno 889 mil. dol. Texaco Ame
rikoje turi 8.8% visos gazolino 
rinkos.

miu, todėl nuo liepos 1 d. vai- 175 
ruotojai negales greičiau važi- 
nėti kaip 62 m. per vai. (100 ki
lometrų). Apgyventose vietovė
se greitis bus 37 m. per vai. 
Vairavimo leidimai bus išduoti 
laikini trejiems metams. Jei vai
ruotojas neturės per tą laiką ne
laimių, bus išduotas nuolatinis 
leidimas. Jei turės nelaimių, 
tai dar trims metams gaus laiki
na leidimą, tik išlaikęs antrus 
egzaminus, Spauda sako, kad 
prancūzai neišmoksta, kaip rei
kia, važiuoti, be to, mėgsta daug 
gerti vyno. Per metus keliuose 
užmušama 16,000 žmonių.

SEDULAS. — Pietų ir šiau
rės Korėja atgaivino pasitari
mus dėl politinės ateities. Ko
munistai reikalauja, kad pirma 
išvažiuotii Amerikos kariuome
nė iš Pietų Korėjos, o tada bus 
galima pasirašyti taikos sutar-

Lietus Indijoje

vy-NEW DELHI. — Indijos 
riausybės nariai lengviau atsi
kvėpė, kai praėjusią ; 
prasidėjo seniai laukiami monsu- 
no lietūs. Trijose provincijose

Šias sutartis pasirašyti bu
vo numatyta jau praėjusį šešta
dienį, bet dėl Saigono vyriausy
bės pasipriešinimo kai kuriems 
punktam, pasirašymas buvo ati
dėtas iki antradienio, kada jis 
irgi neįvyko. Pasirašyti pavyko 
tik vakar.

Detroitas ruošia 
demonstracijas

Detroitiečiai demonstruoja 
prieš Brežnevą

Šių metų birželio 23 dieną, šeš
tadienį, 3 valandą po pietų, De
troite, prie Federalinio pastato, 
įvyks didelė detroitiečių demons
tracija prieš Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos pirmojo se-

' kretoriaus Leonido Brežnevo 
i lankymąsi Amerikoje, iš Detroi- 
į to telefonu praneša Dr. Saulius 
' Šimoliūnas.
i Penktadienį, rytoj, birželio 15 
dieną, 7:30 valandą vakaro de
monstracijos reikalu ukrainiečių 
namuose, esančiuose 970 Conant 
St., Hamtramck, Mich., įvyks pa
sitarimas, kaip geriau ir įspūdin
giau suruošti protesto demons
traciją prieš komunistų sauva
lę ir prievartą ne tik rusų, bet 
ir pavergtų tautų teritorijoje. 
Galimai didesnis lietuvių skai-

sunaikinęs Levey įmonę, keturis 
namus. Du ugniagesiai žuvo, 28 
buvo sužeisti. Policija ir ugnia
gesiai tiria gaisro priežastį. Įdo
mu, kad gegužės 27 d. Čikagos 
didelis gaisras irgi sunaikino 
tos pačios Levey bendrovės įmo
nę, kuri, kaip ir Philadelphijoje, 
gamina spaustuvėms rašalą, nau
dodama gamybai tuos pačius 
metodus. Abiejuose gaisruose 
buvo sprogimai. Abi įmonės ne
mažai apdraustos.
• Rytų Vokietija vakar ra

tifikavo sutartį su V. Vokietija.
Kada Bonos vyriausybė įrodinė- ^au^ę amerikiečiai. ^šis sprendė
ja. kad gerų santykių sutartis 
ves į abiejų Vokietijos dalių su-
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matomi vaizdai iš 1942 metu, kada gazolinas bu- 
gaudavo ant langų priklijuojamus ženklus — raides 

stotis žinodavo, kiek galima įpilti gazolino.

BREŽNEVAS AMERIKOJE PASIRAŠYS 
KELIAS JAU PARUOŠTAS SUTARUS

WASHINGTONAS. — Sekmadienį į Washingtoną atvyko bū
rys sovietnį pareigūnų, kurie kartu su ameriki^jfcis- -nustato visas 
dėtalės'lconižnistų partijos vado Brežnevo vizitui Amerikoje. No
rima paruošti penkis ar šešis susitarimus, kuriuos Brežnevas 
galėtų Washingtone pasirašyti. Jis atvyksta šeštadienį ar sek
madienį. Apgyvendintas Blair namuose Washingtone, Brežne
vas oficialiai Baltuose Rūmuose bus sutiktas pirmadienį, birželio 
18 d. ir vakare bus oficialaus banketo garbės svečias.

Praleidęs Washingtone ketu
rias dienas, penktadienį Brežne
vas vyks su prezidentu Nixonu 
į jo namus San Clemente, iš kur 
grįš į Washingtona pirmadienį. 
Į Maskvą jis išskris antradienį, 
birželio 26. Pakeliui iš San Cle
mente į Washingtoną Brežne
vas planuoja sustoti Houstono 
erdvės centre.

Vizito planuose numatyta, 
kad Brežnevas Blair House pri
ims priešpiečių dvi grupes: se
nato užsienio reikalų komitetą 
ir apie 40 Amerikos biznierių 
grupę. Brežnevas bandys įtikin
ti senatorius, kad jie nesiprie
šintų prekybos sutarčiai ir ne
klausytų Amerikos žydų.

Besiruošiant Brežnevo vizitui, 
buvo pertrauktos strateginių 
ginklų apribojimo derybos Žene
voje, kad abiejų delegacijų va
dai: Alexis Johnson ir Vlamir 
Semionov galėtų būti Washing
tone, kai Nixonas su Brežnevu

savaStę ^a^s apie strateginių ginklų
reikalus.

Amerikos ir Sovietų Sąjungos

Islandija prašo 
peržiūrėti sutartį 
REYKJA VIKAS. — Islandi

jos vyriausybė formaliai kreipė
si į Ameriką siūlydama peržiū
rėti 1951 metų sutartį, kuri lei
džia Amerikai laikyti Keflavi- 
ko aviacijos bazėje savo karines 
jėgas. Panašus laiškas bus vė
liau pasiųstas Nato organizaci
jos tarybai, reikalaujant peržiū
rėti sutartį, kuri leidžia Nato 
ginkluotoms jėgoms naudotis 
Islandijos teritorija.

Šie laiškai reikalauja per 6 
mėn. sutartis peržiūrėti, o jei ne
pavyks susitarti, tada bet kuri 
sutartį pasirašiusi pusė gali per 
12 mėn. nuo sutarties atsisakyti.

Islandijos nepasitenkinimą su
kėlė britų karo laivų atsiuntimas 
prie Islandijos krantų saugoti 
ten žuvaujančių britų laivų, ku
rie nepripažįsta Islandijos pa
skelbtos teritorinės 50 mylių 
nuo kranto zonos. .

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

• Antradienio naktį Phila- 
delphhijoje įvyko didelis gaisras.

me dalyvauti.

Kambodijoje komunistai su
stiprino puolimus 13 mylių į va
karus nuo sostinės. Kambodijos 
vyriausybė ragina žmones lai
kytis ramiai ir nekristi į paniką. 
Valdžia žada pergalę prieš ko
munistus, tačiau žinios iš karo 
lauko sako, kad kariuomenė pa- 

; sitraukė 6 mylias sostinės link 
keliu nr. 4, kuris jungia Phnom 
Penhą su pajūrio miestu Kom- 
pong Som.

Kambodijos kariuomenės ži
niomis, pirmoji Šiaurės Vietna
mo divizija įsijungė į kovas ir 
pasitraukė nuo Pietų Vietnamo 
pasienio. Amerikos bombonešiai 
daužo komunistų pozicijas ir 
Phnom Penhe aiškiai girdisi 
bombų sprogimai. Valdžia kal- 
tiną komunistus, kad jie pauau- 
(Toję nuodingas dujas frontui 
pralaužti.

Teismo sprendimas 
dėl medicare

MIAMI. Trijų teisėjų fede
ralinis distrikto teismas Florido
je nusprendė, kad užsieniečiai, 

j nors ir neturį nuolatinių gyven
tojų Amerikoje teisių turi teisę 
gauti medicare patarnavimus, 
kaip ir kiti pensijos amžiaus su-

Maurice Stans
senato komitete

mas palies apie 18,000 seno am
žiaus kubiečių Amerikoje. Teis- 

jungimą.Rytų' Vokietijos vai- ™as !lurod°:,ka.d Pjajam1ų„mokes' 
džia paskelbė, kad sutartis reiš
kia amžiną Vokietijų atskyrimą. |
• Amerikos automobilistų są- į 

junga skelbia tyrinėjimą rezul
tatus. Apie 32% gazolino sto

pasibaigė sausra, kuri padarė. diplomatai ruošia ateinančiai sa- 
žemes ukim daug nuostolių ir 
privertė valdžią pirkti iš Ameri
kos, Kanados ir Argentinos di
delius kiekius kviečių ir kitų ja
vų. Indijos pernykštis javų der
lius buvo 10 mil. tonų mažesnis, 
negu buvo suplanuota.

Lietus Maharashtra provin
cijoje sukėlė potvynius, kuriuose 
žuvo 20 žmonių. Vanduo nuplo
vė geležinkelio pylimą ir sustab
dė vienos linijos traukinių ju
dėjimą.

Vyriausybė suplanavo šiais 
metais turėti 115 mil. tonų der
lių, kas būtų 17 mil. tonų dau
giau už pernykščius metus, šių 
dienų lietus jau duoda viltį, kad derlius. Ta sutartis Amerikai 
šiais metais Indijoje niekas iš padės apskaičiuoti, kiek sovie- 
bado nemirs. Itams gali prireikti duonos.

vaitei kelis susitarimus. Vienas 
jų lies okeanografiją, vandeny
nų tyrinėjimus. Sutartis numa
tys specialistų pasikeitimą ir 
tyrimų medžiagos pasikeitimus. 
Numatoma žymiai praplėsti kul
tūrinio bendravimo sutartį, pa
didinant kontaktų dažnumą ir 
apimti. Numatoma pasirašyti 
susitarimą keistis transporto 
specialistais. Svarstoma sutar
tis dėl pajamų mokesčių, nes vis 
daugiau sovietų piliečių dirba 
Amerikoje, o amerikiečių-Sovie- 
tų Sąjungoje. Bus pasirašytas 
susitarimas keistis žemės ūkio 
tyrinėjimų duomenimis ir in
formacija apie abiejų valstybių

IRSCHENHAUSEN. — V. Vo
kietijoje mirė garsus karo va
das feldmaršalas Erich von Man
stein, “blitzkriego” doktrinos au
torius. Jis pasižymėjo II-jame 
Pasauliniame kare Vakarų fron
te ir Rusijoje prie Charkovo. 
Hitleris jį pašalino iš vadovy
bės, kai jis nepritarė Hitlerio 
planui pulti Stalingradą. Vėliau 
paaiškėjo, kad Mansteinas buvo 
teisus, o Hitleris — klaidingas, 
nes prie Stalingrado vokiečiai 
buvo skaudžiai sumušti.

šalia jau aptartų ir numato
mų pasirašyti susitarimų, Nixo- 
nas ir Brežnevas palies daug 
tarptautinės politikos klausimų 
ir įvairius prekybos projektus.

čiai ir socialinio draudimo mo
kesčiai, mokami svetimšalių, 
duoda jiems teisę naudotis me
dicare patarnavimais.

I Byla buvo iškelta trijų kū
čių dirba trumpesnes valandas, kiečių. N ienas jų dar nebuvo 
Apie 40% Čikagos ir apylinkių Amerikoje penkerių metų, rei- 
stočių yra sekmadieniais uždą- ka^.n?j. apsigyveni-
rytos.
• Gynybos departamentas 

skelbia, kad į šiaurės Vietnamo 
uostus atplaukia laivai, nežiū
rint. kad Amerika nebaigė gau
dyti ten išmėtytų minu. Nuo 
minę gaudymo sustabdymo Hai- 
phongo uoste buvo iškrauta 150,- 
000 tonų prekių.
• Airijoje streiką pradėjo 

Shannon aerodromo darbininkai.
• Ix>s Angeles buvo atidary

ta sovietų meno paroda. Atida
rymą teko suvėlinti, nes buvo 
gauta žinia, kad sprogs dvi bom
bos. Buvo rasti du paketai, ku
rie hombų neturėjo.
• Iždo sekretorius George reigas iš Rainer Barzel, kuris 

Shultz sakė kalbą Princetono pasitraukė iš pareigų gegužės 
universitete. Apie 50 studentų # d- Barzel buvo kartu ir bun- 
išėjo iš salės, kiti 75 atsuko kai- destago krikščionių demokratų 
bančiam nugaras, protestuoda- vadas, šioms pareigoms išrink

tas Karl Carstens.
Naujas partijos pirmininkas 

Kohl yra 3 metų, 6 pėdų 3 co
lių aukščio, 214 sv. vyras, bu-

mui įteisinti. Kiti du neturėjo 
pastovios gyvenamos vietos ir 
jiems nebuvo teikiami medicare 
patarnavimai. Teismas įsakė 
kubiečius traktuoti, kaip ir visus 
kitus pensininkus.

Naujas vokiečių 
opozicijos vadas

BONA. — Vakarų Vokietijos 
krikščionys demokratai nepapra
stame suvažiavime išsirinko 
naują partijos pirmininką dr. 

I Helmut Kohl, kuris perims pa-

WASHINGTONAS. — Senato 
Watergate komitete buvo klau
sinėjamas buvęs prekybos sek
retorius ir prezidentui perinkti 
organizacijos finansų komiteto 
nirmininkas Maurice Stans. Jis 
bandė nuo apklausinėjimo išsi
sukti, sakydamas, kad jo laukia 
New Yorke teismas, kuriam gali 
pakenkti per televiziją rodomi 
senato apklausinėjimai. Senato 
komitetas pažadėjo nestatyti to
kių klausimų, kurie galėtų tu
rėti ryšį su būsimu teismu.

Stans pareiškė, jokių čekių ne- 
pasirašinėjęs, jokių pinigų nie
kam nedalinęs. Jo uždavinys bu
vęs ieškoti Nixono perrinkimui 
aukotojų, kampanijos rėmėjų. 
Jis surinkęs didžiausią istorijo
je sumą, apie 50 milijonų ir tuo 
jis didžiuojasįs.

Stans pasakė išgirdęs apie Wa
tergate įsilaužimą tik iš laikraš
čių. Jis nieko nežinojęs apie šni
pinėjimo pastangas, apie sabo
tažo programą ir nekreipęs dė
mesio. kaip ir kam jo surinkti 
pinigai buvo išleidžiami kampa
nijos komiteto, kuris dirbo at
skirai nuo finansų komiteto.

ATĖNAI. — Karinė Graikijos 
valdžia planuojanti sudaryti ci
vilių ministerių kabinetą. Dabar 
37 asmenų kabinete yra 14 ka
rininkų.

mi, kad vyriausybė nesirūpina 
vargšais.

SAN DIEGO. — žinomas lie
tuvis futbolo žaidėjas Johnny vęs iki šiol Rheinlando guber- 
Unitas traukia j teismą Balti- natorius. Jam teks suvienyti 
more Colts klubą, kuris nevykdė krikščionių demokratų skirtin- 
sutarties ir liko skolingas Unai- gus sparnus ir surasti vienybę 
čiui 300,000 dol. Lsu Bavarijos gimininga politine

grupe — krikščionių socialine 
unija, kuriai vadovauja Franz 
Jozef Strauss, ši grupė karštai 
nusistačiusi prieš vyriausybės 
“ostpolitik" ir prieš Rytinės Vo
kietijos pripažinimą. Kai kurie 
kairieji krikščionys demokratai 
linkę pritarti kanclerio Brandto 
rytinei politikai.



BALFO CHICAGOS APSKRITIES IR SKYRIŲ VALDYBOS RENGIA

TRADICINĮ PAVASARINĮ! PIKNIKĄ
1973 M. BIRŽELIO MEN. 17 D. (SEKMADIENĮ). PRADŽIA 12 VAL. BICHO DARŽE.

Veiks: virtuvė su karštais valgiais, kavinė su saldumynais, 3 barai su įvairiais gėrimais, turtingas “Lai
mės Šulinys”, šokiams gros Ramonio orkestras.

Į pikniką kursuos busas, keleivius paims šiose vietose: 1,3 vaL 18 ko
lonijoje prie “Naujienų” redakcijos, 12:15 vai. Bridgeporte prie Lietuvių 
auditorijos, 12:30 prie Šv. Kryžiaus bažnyčios, 12:45 prie Brighton Par
ko bažnyčios, 1:00 vaL prie Marquette Parko bažnyčios.

Iš pikniko išvažiuos 7:00 vai. vak. Bilieto kaina į abu galus 3.00 dol. 
asmeniui.

VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI IR PAREMTI LABDARINGĄ 
BALFO VEIKLĄ.

MES SU
(Tęsinys)

Čia noriu jam truputį pla
čiau atsakyti, kas gi, iš tikrų
jų buvo šiuose rinkimuose rėks
niai. Juk rėkė tie, kuriems 
b. kv. tų rėkimų priskiria. To-

Now at GLASER S

Color Viewing bonanza! 
RCA’s Solid State XL-100
• Excellent performance and dependability from 
RCA's 100% Solid State XL-100 chassis • Plug-in 
AccuCircuit modules • Ultra-bright picture tube
• AccuMatic® color monitor locks color and 
tint within a normal range.

The GALICIA 
■* OH Model GRP* KOJI 25'diigoM picture

EASY TERMS COME IN TODAY!

GLASER’S FURNITURE 
AND APPLIANCE CO.

5115*5123 So. Kedzie Ave. PR 6-1790
OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

A. SVILONIS

JAIS...
kiu rėksniu ir jis pats buvo, kai 
ėmė gąsdinti lietuvių visuome
nę rusų emigracija, sugestio
nuodamas, kad tie, kurie ko
voja su tais bendruomenės va
dovais, kuriems bendradarbia-

vimas prie širdies su okupan
tu, jie rengia rusų emigrantų 
likimų.

Kraštutiniai rėkė ir Pasau
lio L. B-nės pirmininkas, iš
vadinęs lietuvių partijų, žmo
nes bačkininkais,, netgi Sunie
kinęs demokratiją, ^rujrs jis 
pats demokratiškame krašte 
gyvena ir laisve naudojasi. 
Tik frontininkai yra kraštuti
niai rėksniai, kurie L. B-nės 
rinkiminį sąrašą padalino į 
“blokus”, kuriuose vieni buvo 
“išrinktieji”, daug “nusipelnę” 
o kiti niekam verti. Tie kraš
tutiniai rėksniai, kurie net tik
ruosius frontininkus nubaudė 
ir už juos nebalsavo, tik dėl to, 
kad kaikurie jų drįso viešai 
pasisakyti prieš vaikų vežimą į 
okupuotos Lietuvos pionierių 
stovyklas.Tai tik tie kraštuti
niai rėksniai, kurie varė pro
pagandą tarp frontininkų, kad 
nebalsuotų už tuos, kurie nėra 
frontininkais, kurie yra prieš 
bendradarbiavimą su okupantu.

Jei b. kv. būtų atviriau pase
kęs rinkimų eigą ir ją vertinęs 
ne frontininkų sąžinės saiku ir 
ne per akinius tų. kurie yra 
pasinešę bendradarbiauti su 
okupantu, lai nebūtų rašęs to
kio vedamojo. O tik giliai nu
liūdęs ir atsidusęs taręs, o kaip 
toli dabartiniai vadovai nu
klydo nuo L. B-nės steigėjų 
minties.

Ne vienas lietuvis patriotas 
nesididžiuoja tokiais “popu
liariais”. kurie rinkimuose 
nors ir daug balsų surinko, 
jei jie Ciceroje dalyvauja po
sėdžiuose. kuriuose diskutuo
jama. kaip vasarą daugiau nu
vežti vaikų į okupuotos Lietu
vos pionierių stovyklas. To
kiais, kuriems asmeninė garbė 
yra viskas, kurie Inegrindžia 
savo veiklos principais, bet 
metasi ten. kur daugiau “gar
bės” laimės. Tokiais, tikrai, 
nesididžiuoja nė vienas lietuvis 
patriotas išeivijoje. nei to
kiais didžiuojasi okupuotoje 
Lietuvoje pavergtasis brolis. 
Vieni ir kiti lokiam “populia
riam" gali išreikšti tik pasmer
kimų. Tokį pat. kokį taip ne
seniai “Naujienose” išreiškė 
tėvas ir motina, kurie pasmer
kė L. B-nės švietimo Tarybų

kaip leidėjų ir vadovėlio pa
rengėją. L. B-diės Taryba, ku
ri Lietuvių Fondo skirtą ne
menką sumą išleisti lituanis
tinėms mokykloms vadovėlius 
gi, išleido tokį, iš kurio dvel
kia propagandą? okupanto nau
dai. ♦t.'V'- ■ ii 1

Gaila, kad b. ky„ taip su
spaustas frontininkų replėmis, 
kad net nejaučia jog jis pučia 
mulkinimo miglas j lietuviš
kos visuomenės akis, rašyda
mas apie sūkuringų Chicagoje 
rinkimų pasisekimą frontinin
kų naudai.

Tikrumoje, niekad nevyko 
rinkimai Į L. B-nės Tarybą 
taip palaidai, kaip šį kartą. Juk 
Chicagos apygarda beveik per 
dvi su viršum savaites nesu
skaitė balsavimų balsų. Ar gi 
b. kv. nežino, kad dvi didžiau
sios Chicagos apylinkės yra iš
kėlusius dėl tokio rinkiminio 
farso, kuris vyko ypač, Cice
ro ir Marquette Parke, garbės 
teisme bylas?

Kam reikia tai slėpti nuo 
Chicagos lietu\iškos visuome
nės? Tai neleistinas šališku
mas. nuslėpti, kad ir nuo 
“Draugo” skaitytojų, tokius 
faktus, arba juos perduoti iš
kreiptus. Tai nesiderina su 
sąžiningo žurnalisto etika.

Tikrai, jei ne “Naujienos”, 
tai Chicagos ii visos Amerikos 
lietuviškoji visuomenė tų liūd
nų faktų nežinotų, kas dėjosi 
minėtose rinkimų apylinkė
se. Ar b. k v. gali tvirtinti, kad 
balsavimas be sąrašų yra rim
tas dalykas? Ar. jis gali sakyti, 
kad balsavimas paštu buvo 
pilnoje tvarkoje? Tyli net fron
tininkai ir dėl tokių “rinki
mų',' jiems rūprfiendruomenės 
orumas. NisiajUnunias, jie 
vengia šaukti ir dėl tokių liūd
nų faktų, kurie kartojasi rin
kimų metu. 1 ikiu, kad ateis 
laikas, kada tie faktai išvys 
dienos šviesų. Jie parodys kaip 
L. B-nės vairuotojai ją nuvai
ravo j pasibaisėtiną nuosmukį.

Tuo tarpu jie tyli, nes neno
ri sukelti joje erzelio, pykčio, 
skaldančios dvasios. Jų visų 
vienintelė mintis apjungti vi
sus lietuvius didžiajai lietuviš
kos kultūros veiklai. Išskyrus 
tik tuos, kurie tiesia rankų'

Detroito naujienos
— Birželio trėmimų į Sibirą 

minėjimas Mercy College, stu
dentų centre praėjo iškilmingo
je nuotaikoje. Minėjimą atida
rė Pabaltiečių Komiteto sekre
torė panelė Baiba Rudzitis. Įneš
tos Amerikos, Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos vėliavos. Atsisto
jimu pagerbti mirusieji. Ameri
kos himną sugiedojo ponia Vil
ma Niinemann. Maldą sukalbė
jo Latvių Evangelikų kun. Wal
ter Liventols. Iškilmingo minė
jimo programą pravedė adv. Am
brose. Pagrindinę kalbą pasa
kė inž. Raimondas Kudukis iš 
Klevelando. Meninę programą 
atliko lietuviai, latviai ir estai. 
Lietuvių meninę dalį atliko 
Windsor© mergaičių kvartetas 

okupantui, tuos kurie padeda 
jam ruošti koncertus, kad mus 
skaldyti, tuos kurie savo vai
kus veža į pionierių stovyklas 
ir pagaliau net ir tuos, kurie 
važiuoja okupanto lėšomis lan
kyti okupuotą Lietuvą. Visi 
juos smerkiame ir smerksime, 
nes juos smerkia ir pavergtieji 
broliai. Juos smerkia musų bro
liai vergijos naštą vilkdami Sibi
ro taigose. Juos smerkia ir Kau
no jaunimas, kuris šaukė Kauno 
gatvėse “Laisvės Lietuvai”. 
Mes su jais...
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NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608

“Aušra”: Dana Kudzulytė, Rū
ta čerškutė, Aldona Tautkevi- 
čiūtė ir Nijolė Giedriūnaitė, 
akomponiatorė Kristina Puidai- 
tė. Pabaigai buvo sugiedota es
tų, latvių ir lietuvių himnai. Mi
nėjime publikos atsilankė apie 
tris šimtus.

Lietuvos vardas 
Amerikos televizijoje

Birželio 2 d. D. L. 0. Centro 
vardu Pavergtų Tautų atstovas 
inž. Bernadas Brizgys pristatė 
Pavergtų Tautų Komitetui Bi
rutę Barauskienę ir Giedrę Si- 
rutytę su pagamintais lietuviš
kais valgiais. Po to antrojo te
levizijos kanalo reporterio buvo 
nufotografuotos su tautiniais 
rūbais. Filmas bus rodomas per 
antrą kanalą liepos 7 d. beisbolo 
žaidimo metu, valanda bus pa
skelbta vėliau.

Pavergtųjų Tautų festivalis, 
kuriame dalyvauja Detroito 
Liet. Organizacijų Centras, kaip

DK. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
11 tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose" už $5,00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 ėentus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima Įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago, 60608

jau buvo skelbta, įvyks liepos 
mėn. 13-14 ir 15 dienomis. Festi
valyje bus demonstruojama lie
tuvių kultūra, menas ir lietuviš
ki valgiai. DLOC Valdyba malo
niai kviečia visus, kas gali, su 
meno dirbiniais ir maisto gami
niais prisidėti, už tai bus atly
ginta. A. Sukauskas

ĮSPĖJIMAS RŪKORIAMS

Nekasdieniškos iškabėlės kabo 
vieno, Miami (Florida), viešbu
čio kambariuose.

Joje skelbiamas įspėjimas rū
kantiems :

“Jei rūkai atsigulęs lovoj, pa
lik mums savo artimiausių gimi
nių sąrašą ir adresus. Nurodyk 
mums kur turime nuvežti tavo 
lavoną, pasitikrink ar esi užsi
mokėjęs gyvybės apdraudą. Pa
informuok kambario kaimynus, 
kad turi tikslą pasikėsinti prieš 
jų gyvybę ir laikyk automatinį 

• gesintuvą parankiui”.
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JO^AS ElVĖNIS

BIRŽELIO 14-15 NAKČIAI ARTĖJANT
Sovietai dažnai mini įvairius 

Pabaltijo valstybių “jubiliejus”, 
tik nė karto dar nepaminėjo ir 
vargu ar kada minės 1941 me
tų birželio 14-15 nakties jubi
liejų...

Tą naktį, pagal iš anksto pa
ruoštus sąrašus, buvo vykdoma 
geriausiųjų Lietuvos žmonių 
“medžioklė”. Ją vykdę NKVD 
įstoję vyrai (vienas jų šiandien 
dainuoja viename Čikagos cho
rų) ir komjaunuoliai — lietuvių 
visuomenės padugnių kriminali
nis elementas, Maskvos agentų 
vadovaujamas ir žiauriųjų NK- 
VDistų — mongolų talkininkau
jamas. Tą naktį, po dienos dar
bų savosiuose namuose ramiai 
ilsėjęsi lietuviai, triukšmingai 
pažadinti iš miego — suaugę, se
neliai ir maži vaikai, buvo žiau

riai išplėšti iš šiltų patalų, šau
tuvų buožėmis ir durtuvais pa- 
spiriami, pusnuogiai ir be daik
tų, kraute pakrauti į sunkveži
mius ir išgabenti į gelžkelių sto
tis, ten sugrūsti į nešvarius gy
vulinius vagonus ir išgabenti į 
tolimosios šiaurės vergų darbo 
stovyklas, kaip “kontrrevoliuci
onieriai — persiauklėti”...

Kontrrevoliucionieriais laiky
ta ne tik visų buvusių vyriausy
bių nariai, politinių partijų ly
deriai, žymieji visuomenės vei
kėjai, karininkai, kūrėjai-sava- 
noriai, šauliai, policininkai, tei
sėjai, prokurorai, tardytojai, 
valstybės įstaigų tarnautojai 
(ypač apdovanotieji ordinais ir 
medaliais), įvairių visuomenės 
organizacijų, studentų organi
zacijų nariai, skautų sąjungos

darbuotojai, diplomatiniu ir Icon- 
suliarinių atstovybių tarnauto
jai, mokytojai, nekomunistinės 
spaudos bendradarbiai, net pa
žangesnieji ūkininkai, darbinin
kai aukštesniųjų klasių moks
leiviai ir t. t. — žodžiu — visas 
tautos elitas.

Iš vėliau rastų dokumentų nu
statyta, jog tą naktį bolševikai, 
iš Lietuvos ištrėmė 21,755 žmo
nių. Tremiamųjų šeimos buvo 
suardytos: nekalbant apie vy
rus, daugelyje atvejų net maži 
vaikai iš motinų glėbio buvo 
plėkšte išplėsti ir atskirai išba- 
benti į nežinią. Kelionė į toli
mas tremties vietas tęsėsi sa
vaitėmis.

Tremiamiem stigo ne tik mais
to, bet vandens ir oro. Nekalbant 
apie kokius nors patogumus, ne
duota paprasčiausių sąlygų gam
tos reikalams atlikti. Vargšai 
tremtiniai, moterys ir vyrai (ku
rie dėl ko nors nebuvo atskirti), 
turėjo naudotis vagono grindy
se tam tikslui iškirsta maža 
skyle. Tokios skylės greitai už
ako ir (nelaimingieji), turėjo 
braidyti mėšle ir kvėpuoti už
nuodytu oru. Tik įsivaizduokime 
— tie nelaimingi mūsų broliai 
ir sesės turėjo ir miegoti tuose 
užterštuose vagonuose ant grin
dų be jokių patalo ar paklodės. 
Daugelis jų, ypač senelių ir vai
kų, nuo bado, jėgų išsekimo, bei 
kilusios epidemijos, mirė nepa
siekę nei trėmimo paskirties 
vietų. Mirusieji buvo išmetami 
iš einančio traukinio, arba trau
kiniui kur ilgėliau sustojus, — 
čia pat šalia geležinkelio pyli
mo, tik paviršutiniai žemėmis 
apibėrus — “palaidojami’, nes 
gyvieji neturėjo nei laiko, nei 
kastuvų...

Be to, “nepavejamai” raudo
najai armijai iš Lietuvos galvo
trūkčiais pabėgus, Kaune, bu- 
siuose NKVD rūmuose, buvo 
rasti dokumentai, iš kurių nu

• ■ttiBsaBtkiBBBfeaiiisaada-a ■■■■■■■ ■■■■■■■
BIRUTĖ POKELEVIČ1UTĖ

PASKUTINIS BIRŽELIS
(Eikraitis, skirtas raudonojo teroro j Sibirą 

trėmimo aukoms pagerbti)

Sudiev, paskutinis tėvynės birželi, — 
Buvai tu, kaip niekad — auksinis ir žalias.
Toli pasiliko, lyg sapnas pranyko 
Geltoni, žali ir raudoni vainikai.

Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų,
Kvepėjimui ievų — sudievu, sudievu.

Sukilėlio kelią ir knygnešio dalią
Tiktai išrinktieji pakelti tegali — 
Už raide ir žodį, už maldą ir raštą 
Paliekam skausme savo gimtąjį kraštą.

Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų,
Kvepėjimui ievų — sudievu, sudievu.

Kur ašara krenta, ten paukštė pragysta, 
O kraujo lašai, kaip bijūnai, pražysta.
Mus grūdino Kražiuos, Giedraičiuos, Pilėnuos,
Kad būtų lietuvis, kaip plienas, kaip plienas.

Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų — sudievu, sudievu.

Padvelk mums, birželi, bent vėju tėvynės;
Buvai, ęiums, birželi, deja, paskutinis...
Žydėkite tiems, kur gimtinėj paliko, 
Geltonį žali ir raudoni vainikai.

Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų — sudievu, sudievu.

Philomena sako...

DOLERIAI TURI KOJAS, jie greit 
išeina ir nebegrįžta. Jūsų doleriams 
reikia vado, kad jie nepaklystų.

Jūs jiems patarnaukite, nuneškite 
j Chicago Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę. Tenai jūsų doleriai bus 
saugioj vietoj ir augšti nuošimčiai 
auklės naują dolerių šeimą.

Jūs dirbate, tegul ir jūsų doleriai dirba. 
Jei norite įsigyti namą, turėti pakankamai 
lėšų vaikų mokslui ar senatvei, 
laikas dabar pradėti taupyti.

Vaikas nepamiršo tėvu
— Kai vykdei vagystę ar ne

pagalvojai apie savo tėvą ir mo
tiną? — klausia teisėjas teisia
mąjį paaugai}.

— Taip, pone teisėjau. Gal
vojau, bet neradau nieko, kas 
jiems būtų tinkamo, — aiškino
si paauglis.

SENIM KS IR JAUNIM AS

Kalbasi du senukai.
— Nesuprantu, kas bus su 

mūsų jaunąja karta?
— Susens ir pradės jaudintis, 

kas bus.su jų jaunąja karta.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS"

POEZIJOS VEIKALAI

“ 5%
Regular 

Passbook
Account

5%%
90 Day 

Passbook 
Accounts

6245 South Western Ave. 476-7575

$1,000 or more Savings 
Certificate 
(1 to 2 years)

$5,000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

statyta, kad be ištremtųjų, 1940 
-41 m. Lietuvoje buvo žiauriai 
nužudyti 6,305 žmonės, tame 
skaičiuje 318 moterų, 180 moks
le! vių-jaunuolių ir 85 mažame
čiai vaikai. Tai tokį “išvadavi
mą” ir tokią “laimę” ir “laisvę”, 
buvusiai laisvai, sočiai ir lai
mingai Lietuvai, t. y. jos gy
ventojams, atnešė rusai-bolše- 
vikai!...

1944-45 metais, apiplėštoje, 
karo žaizdomis kraujuojančioje 
Lietuvoje vėl įsitvirtino nekal
tų žmonių krauju permirkę “so
vietai”. Karo metu buvusios 
pertrauktos deportacijos vėl at
naujintos ir vėl pasiekė šimtus 
tūkstančių nekalčiausių aukų. 
Daugelis tūkstančių nelaimingų
jų NKVD rūsiuose buvo likvi

duoti šūviu į pakaušį... O ko
munistų spauda po šiai dienai 
būgnija, kad komunistų parti
ja ir vyriausybė, esą labai jau
triai rūpinasi žmonių gerove. 
Stalino konstitucijoje parašy
ta, kad sovietų vyriausybei ir 
kompartijai vienas žmogus esąs 
brangesnis už viso pasaulio auk
są!.... Koks šlykštus melas, ko
kia niekšybė...

Mes, laimingai išvengę tos “ta
rybinės globos”, net savo prie
šams nelinkėtume tos “laimės” 
patirti. Dėl to matant to “ro
jaus” atstovams raudonus kili
mus po kojų tiesiant ir jų gar
bei raudonas vėliavas keliant, — 
didžiu širdies skausmu jaudina- 
mės — prisimindami tą šiurpųjį 
prieš 32-33 metus birželį, kai 
mūsų broliai ir sesės Telšiuose, 
Praveniškiuose, Panevėžyje, Pe
trašiūnuose, Ukmergėje, Zara
suose, Červenėje ir kt. buvo kan
kinami ir žudomi bei užkaltuose 
gyvuliniuose vagonuose tremia
mi lėtai (bado ir šalčio) mirčiai. 
Taipgi jaudinamies prisiminda
mi Prahoj, Budapešte, Lubian- 
koj, Kaune ir kitur gyvus susi
deginusius jaunuolius. Laisvės 
Lietuvai! — mirdamas skaus
muose šaukė Romas Kalanta. 
Prisibijome, kad laisvųjų vals
tybių lyderiai dideliais norais 
ir pastangomis sugyventi su ti
kraisiais žmonijos priešais “ta- 
rybininkais”, neįvairuotų savo 
valstybių į raudonųjų “draugų” 
— būdelių “globą”...

Tą “globą” ir tuos “globėjus” 
gerai pažįstančiųjų, pareiga 
įspėti tuos, kurie dar gerai jų 
nepažįsta, kad nuolaidų ir patai
kavimų “draugams” keliu ei
dami, jie neišvengiamai veda 
savo kraštus į bolševikinę “rau
donąją” vergiją. Mes patys nu
stodami vilties į geresnę ateitį, 
vairiais mums prieinamais bū
dais ir priemonėmis kovokime, 
siekdami savo Tėvynei ir Tautai 
laisvės ir nepriklausomybės. Ne
pamirškime — “Mainos rūbai 
margo svieto” — ir istorija ne
stovi vietoje. Pasaulyje vis
tas juda, sukasi, plaukia, kei

čiasi... Tikėkime, jog ne už kal
nų toji diena, kada grobuonis 
okupantas iš mūsų žemės bus iš

vytas ir už padarytas Lietuvai 
skriaudas nubaustas. Tik bū
kime vieningi, drąsūs ir tau
tiniai susipratę bei veiklūs. Vie
nybėje mūsų galybė.
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Birželis ir Brežnevas
Sovietų Rusijos komunistų bolševikų partijos gene

ralinis sekretorius, Josifo Džiugašvili Stalino įpėdinis 
Leonidas Brežnevas sąmoningai ar nesąmoningai savo 
vizitui į Jungtines Valstybes pasirinko birželio mėnesį, 
kurio metu rusai yra padarę visą eilę sunkiųjų nusikalti
mų prieš žmoniją — sulaužydami savo iškilmingai pasi
rašytas sutartis su visa eile tada buvusių nepriklausomų 
valstybių — pirmoje eilėje su Lietuva, Latvija ir Estija, 
padarydami Raudonosios armijos dengiamą invaziją ir 
pradėdami tautų genocidą, kokio žmonijos istorija nežino.

Birželio mėnesiais (1940 ir 1941 m.) buvo kankina
mų žmonių prikimšti saugumo policijos požemiai Kaune, 
Rygoje ir Taline ir perpildyti prekinių traukinių gyvuli
niai vagonai šimtais tūkstančių pabaltiečių vyrų, moterų 
ir vaikų pakeliui į vergiją ir mirtį sovietų imperijos 
šiaurėje.

Tą patį mėnesį 1941 m. dviem kraujo broliams — 
Stalinui su Hitleriu pradėjus Antrąjį Pasaulinį karą, 
bėgančių komunistų buvo sukasti, tik nebespėti užlyginti 
masiniai kapai Rainiuose, Praveniskėse, Červenėje, Pa
nevėžyje ir kt .. Tie patys, kurie mūsų tėvus, seses ir 
brolius visomis genocido priemonėmis žudė pirmaisiais 
okupacijos metais, tebevaldo juos iki šiai dienai jau 33 
metai aptvertus geležine uždanga su mirties zonomis, 
kad joks gyvas žmogus negalėtų pabėgti ir kad joks gy
vas žmogus savo tautiečių bei giminių negalėtų aplan
kyti be griežčiausios KGB agentų kontrolės, vizitus ap
ribojant vos keliais punktais ir keliomis dienomis Vilniu
je, Trakuose, Druskininkuose ir išimtinais atvejais Kaune.

Didžiausios ir vienintelės visame pasaulyje likusios 
vergų imperijos bosas Brežnevas, budelių viršininko 
Serovo įpėdinio Jurijaus Andropovo ir enkavedistų gau
jos lydimas bei saugomas ateinantį pirmadienį, birželio 
18 dieną yra ‘‘laukiamas” aštuonių dienų vizitui pas Jung
tinių Amerikos Valstybių prezidentą, žinoma, su “taikos 
programa” ir didelio biznio projektais.

Kaip laisvoji Amerikos spauda jau iš anksto skelbia, 
Brežnevo darbotvarkė yra gana plati — stabilizacija Eu
ropoje, tai yra palikimas padėties, kokia yra šiandien, 
sutarčių projektai bent simboliškai sumažinti kariuome
nių jėgas Vidurinėje Europoje, sulėtinti atominių ginklų 
tolimesnę produkciją, karo židinių prigesinimas Arti
muosiuose Rytuose ir Azijos Pietryčiuose.

Bet svarbiausia, ko vergų imperijos galva nori, tai 
Amerikos kreditų, duonos, mėsos, pašarų ir pagalbos

Šių metų pradžioje, daugiui 
mane prašant, atkreipti Nau
jienose visuomenės dėmesį į 
akiratininkų perdėm negatyvią 
veiklą, ypač į jų nusikaltimus 
spaudoje, noromis ir nenorom 
pasiėmiau tą nemalonią parei
gą, ypač, kad tada pasirodžiu
si jų '‘atviro žodžio mėnraš
čio", jų "Akiračių" 1972 m. 
spalio mėn. laida buvo, gali
ma sakyt, nuo pirmojo iki pas
kutiniojo puslapio negatyvi, 
tiesiog nusikalstama, tokia, 
kokios tas laikraštis dar nei 
neturėjo. Norėjau šio pavadi
nimo ("Akiračių" akiračiai) 
straipsnių serijoje t parodyti 
“Akiračius" visame jų “grožy
je", kaip purvinos moralės 
pavyzdį.

Parašius man serijos penkis 
straipsnius, tas smukusias mo
ralės laikraštėlis, lyg ir pradė
jo taisytis. Iš tikrųjų, išėjo jo 
š. m. sausio mėnesio laida, ku
ri buvo net žymiai geresnė, ne
gu ta praeitą metų rudeninė, 
spalio mėnesio. Turėjau viltį, 
kad “Akiračiai" ir be spaudi
mo iš šalies, susitvarkys, pa
sitaisys, ypač Naujienų redak
toriaus toliau, kaip jiems yra 
įprasta, nešantažuos, nešmeiš, 
aeįžeidinės ir kartų šio laikraš

čio, kuriame ir aš senai ben
dradarbiauju, neniekins, jam 
nekenks, jo be jokio pagrindo, 
nesąžiningai nekaltins. Dėl to 
aš “Akiračių" tolesnę kritiką 
sustabdžiau.

Bet kur tau! Nesenai pasi
rodė to laikraščiu š. m. balan
džio laida su tokiu purvinu, 
perdėm piktu, nesąžiningu, 
pasiremiant suklastotais fak
tais, Naujienų ir jų redakto
riaus kaltinimais straipsniu 
("Melo ir šmeižto vedamieji"), 
kad dėl to negalima tylėt. Dėl 
to aš ir nusprendžiau, atnauji
nęs sustabdytų straipsnių seri
ją (“Akiračių" akiračiai), pir
miausia pasisakyti dėl “Akira
čių" to šmeižiančio straipsnio, 
o toliau dar ir dėl kitų panašių 
jų rašinių.

Kad “Naujienų" skaitytojams 
būtų aiškiau, dėl ko ir kokiais 
pagrindais ir kokiais “įrody
mais" remdamiesi, kaltina šį 
laikraštį ir jo redaktorių, tai 
aš čia pateiksiu visų faktų vir
tinę, visą tą “istoriją" į kurią 
įsivėlę, akiratininkai nuspren
dė savo “melu ir šmeižtais" 
(tai jų žodžiai!) ‘ nulinčiuott’ 
šio laikraščio redaktorių Ir 
suniekinti visuomenės akyse šį 
laikraštį.

_______________. .

technologijos srityje, kad būtų galima šimtus darbo ver
gų stovyklų aprūpinti moderniomis mašinomis ir jų pa
galba išgauti iš vergų našesnės produkcijos.

Brežnevas taip pat nori įtikinti Nixoną, kad jam bū
sią naudingiau dėtis su rusais ne kaip su kiniečiais, kurių 
verigų imperijos valdovai visiškai rimtai prisibijo .

Kai JAV-bių prezidentas lankėsi Maskvoje, viso pa
saulio dėmesį į pavergtų tautų padėtį anapus Geležinės 
Uždangos atkreipė kelių lietuvių patriotų tuo metu susi
deginimas Kaune ir kitose okupuotos Lietuvos vietose. 
Ar Brežnevui revizituojant Nixoną išgirsime apie naujus 
pasiaukojimus ant Laisvės aukuro? Be abejo, okupantų 
policija griebiasi priemonių, kad nepasikartotų.

Be abejo, JAV-bės turi rimtų reikalavimų Brežnevui, 
kurių eilėje spėjama bus Sovietų taip lengvai siekiamai 
stabilizacijai reikalinga sąlyga: ištraukti okupacines ko
munistų jėgas iš jų okupuotų kraštų ir grąžinti tokios ar 
kitokios formos savarankiškumo, panašiai bent kaip yra 
Suomijoje.

Žinoma čia galvoje turimi sovietų satelitai. Ar ir 
kiek tai palies okupuotų ir pavergtų Pabaltijo valstybių 
padėtį, viešai nieko negirdėti. Lietuviai savo pavergtoje 
tėvynėje yra keliais atvejais apeliavę į tą patį Brežnevą, 
tūkstančiais parašų nusiskųsdami nebepakenčiama pa
dėtimi, bet, žinoma, jų skundai nebuvo išklausyti, o skun
dų siuntėjai pateko į dar didesnius sunkumus. Dabar 
yra gera proga padėti pavergtiems lietuviams. Ta parei
ga liečia kiekvieną lietuvį laisvajame pasaulyje! J. Pr.

Aukų supirkinėjimas Europoje davė daugiau darbo aukso pirkliu tarnautojams. Čia matomi 
Londono Johnson Mathey darbininkai aukso sverimo pareigose.
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I. — JAV LB VALDYBOS 
ĮGALIOTINIO ALG.

GURECKO “ISTORIJA”
1) JAV LB Valdyba, siek

dama savivališkai užimti JAV 
lietuvių atstovavimą ir tuo pa
čiu ALTo uždavinių vykdymą 
Washingtone, greta ALTo įga
liotinio Dr. J. Genio, paskyrė 
prie JAV valdžios savo ryši
ninką — įgaliotinį Algimantą 
Gurecką. Koks netaktiškas 
ir JAV lietuviams jų vardui 
kenkiąs, ypač laisvinimo dar
bui žalingas buvo tas LB Val
dybos žygis, kada prie Wa- 
shingtono valdžios atsirado du 
JAV lietuvius atstovaują ir 
vienas antro nepripažįstą Ame
rikos lietuvių įgaliotiniai, apie 
tai esu anksčiau rašęs Naujie
nose.

2) Po kurio savo veiklos ar 
neveikios laiko Alg. Gureckas, 
1973. II. 24 d., atvy kęs iš Wa- 
shingtono į Bostoną, padarė 
ten vietiniam LB Kultūros Klu
bui savo lyg ir apyskaitinį pra
nešimą, kuris buvo aprašytas 
Drauge.

3) Iš to aprašymo aiškėjo, 
kad Alg. Gurecko pranešimas 
buvo piktas, agresyvus, puoląs 
veiksnius, kad jie “labai nere
alūs”, kad jų galvosena — tai 
“senų partijų galvosena”, kad 
JAV LB Valdyba linksta už- 
girti vad. “bendradarbiavimą” 
su okupantu, nes pranešėjas 
bostoniškiams su pasitenkini
mu dėstė, aiškino, kad “JAV 
norinčios palaikyti 'santykius 
su lietuvių tauta ir su Lietuva, 
nors nepripažįstančios sovietų 
okupacijos”. Prelegentas Bos
tone irgi šaipėsi iš mūsų veiks
nių, ypač iš VLIKo, kad jis ti
kįsis, jog “Lietuvą Amerika 
išvaduos” (tai JAV LB “diplo
mato”, visokiu atveju, nedip- 
lomatiška ironija, kenkianti 
LB ryšiams ir geriems santy

kiams su veiksniais, ypač su 
VLIKu!). Bostoniečių apipil
tas klausimais, ypač gi paklaus
tas, iš kur jis, Alg. Gureckas, 
paėmęs, kad VLIKas tikėjo, 
jog Amerika išvaduos Lietuvą, 
jisai atsakęs, kad “turėjęs 
mintyje Amerikos Lietuvių 
Tarybą, kuri taip tikinti” (žo
džiai, pacituoti iš Drauge pa
skelbto pranešimo — korespon
dencijos apie tą Alg. Gurecko 
tvirtinimą Bostone).

4) Skaitydamas tą Bostono 
korespondento aprašymą Alg. 
Gurecko Bostone padaryto pra
nešimo, kiekvienas galvojan
tis lietuvis golėjo matyti, jog 
tas vyras labai prastai atsto
vauja JAV lietuvius prie JAV 
valdžios Washingtone, o be to, 
jis, niekindamas VLIKą ir AL- 
Tą (šaipydamasis iš jų) visiš
kai ardo JAV LB santykius su 
tais mūsų veiksniais. Kiekvie
nam, rodos, turėjo būti aišku, 
kad toks be pagrindo save di
deliu “išminčiumi” laikąs tas 
nediplomatiškas “diplomatas” 
tiek, kaip sako, “privirs košės” 
Washingtone, kad nei JAV LB. 
nei PLB jos nepajėgs “išval
yti”.

II. — NAUJIENŲ 1973. JIL 13D.
VEDAMOJO MINTYS

1) Naujienų redaktorius šio 
laikraščio 1973. III. 13 d. nr. 
paskelbė vedamąjį, mano nuo
mone, visai taikliai ir pagris
tai pavadindamas jame Alg. 
Gurecką nauju “išminčiumi” 
(kabutėse!) Washingtone.

2) Pasiremdamas Alg. Gu
recko bostoniškės kalbos apra
šymu Drauge, kur, tarp kitko, 
buvo parašyta, kad jis, Alg. 
Gureckas, kalbėjęs, kaip JAV 
LB ryšininkas JAV “užsienio 
reikalų ministerijoje”, — Nau
jienų redaktorius savo veda
majame švelniai iš Alg. Gurec

ko pasijuokė.: jis ten pastebė
damas, kad Alg. Gureckas per 
du savo veiklos Washingtone 
metu studijavęs Washingtono 
valdžios įstaigas ir neišsiaiški
nęs, kad JAV tokios savo “už
sienio reikalų ministerijos ” vi
sai neturinti. Esą, nei JAV LB 
vadovybė, siųsdama Alg Gu
recką į Washingtoną jai at
stovauti, Alg. Gureckui to da
lyko nepaaiškinusi. Girdi, jei 
būtų tą paaiškinusi, tai “p. Gu
reckui būtų palengvėjusios stu
dijos (tai aiški humoristika — 
PS).” Esą, “Washingtone jis 
(Alg. Gureckas — PS) studijų 
dar nebaigė (ir vėl humoristi
ka — PS). Bendruomenės va
dovybė turės dar porą metų 
laikyti jį Wasingtone, kad sa
vo studijas pagilintų (tai aiškių 
aiškiausia humoristika! — PS), 
nes iki šio laiko jo įgytos žinios 
mažai duoda naudos bendruo
menei ir bostoniečiams”.

3) Jei Alg. Gureckas savo 
pranešimą Bostone būtų daręs 
rimtai, kaip dera subrendu
siam vyrui, pasiėmusiam at
stovauti JAV LB Valdybą, net
gi visus JAV lietuvius (taip!) 
Tai sakyčiau, kad ir Naujienų 
redaktoriui to, tegul ir švelnaus 
humoro prieš jį savo vedama
jame pavartoti nereikėjo. Bet 
dabar? Ar galima kitaip kal
bėti ir rašyti apie tą vyrą, ku
ris pasirodė Bostone visai ne
rimtas, kuris savo rimtos te
mos paskaitoje šaipėsi iš VLI
Ko ir ALTo, dėjosi dideliu iš
minčium, bet visai neparodė 
nei tos savo išminties, nei pa
galiau, takto, ypač gi diplo
matinių gebėjimų, nes dabar, 
savo neatsargiais ir nerimtais 
viešais pareiškimais ir sarkaz
mais VLIKo bei ALTo adresu 
visiškai suardė LB santykius su 
abiem tais veiksniais.

(Bus daugiau)

“ČIGONŲ BARONAS” 
IR KAS TOLIAU?
Rašo JUOZAS TAUTVILĄ
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Tik viena Čipra nesidžiaugė, nors Ba- 

rinkajus ir visi čigonai ją garbino už jos 
burtus, kurie vis išsipildydavo. Ją labai 
kankino tik viena paslaptis, taip ilgai išne
šiota. Safi nėra jos duktė, o ji pati nėra jos 
motina, čipra ją atrado tarp pilies griuvė
sių visai mažytę ir tebeverkiančią mergytę. 
Ją parsinešė namo ir užaugino su motiniš
ka meile vadindama “mano brangioji Sa- 
fira.” Ji yra žuvusio Vengrijos pašos duk
tė, ir turi aukštą ir garbingą kilmę, o ne 
gimusi iš klajoklių čigonų ir dar vagišių 
tėvų.

I besilinksminančių čigonų tarpą ateina 
labai linksmas županas, tas garsusis “Kiau
lių Karalius”. Jis giriasi, kad viskas gerai 
klojasi ir žinąs, kaip turguje galima bran
giai parduoti kiaules, štai ir dabar jis tu
rįs net dvi storas tarbeles, pilnas skambių 
pinigėlių!

čigonai ne kvailiai jie gerai žino savo 
kas dieną išbandytą amatą. Trys iš jų ga
biausieji vagišiai greitai apsupa Županą. 
šoka, dainuoja, krečia juokus, giria jį, 
ir panaudoję savo pirštų miklumą pavagia 
tas dvi tarbas su visais pinigais ir kaip dū
mas išnyksta (Juozas Juška, Vytautas La

zauskas ir Juozas Viesaitis, trys vagišiai 
čigonai. Pasijutęs apvogtas, Županas Šau
kia, rėkia pagauti tuos vagis, ir įsiutęs iš 
pykčio grasina juos suimti ir gerai nubaus
ti. Bet kiti čigonai, apsupę Županą ratu, 
liepia jam geruoju išsinešdinti iš čia, arba 
nusiraminti ir tylėti...

Triukšmui tebevykstant, ateina ir mo
ralinių teisių prižiūrėtojas, aukštas kara
liaus skiriamas komisares Kamera, (Ju
lius Panka) ir nekreipęs daug dėmesio į tą 
vagystę, jis piktai kaltina Barinkajų ir jo 
žmoną Safi, kad jie gyvena be šliubo ir be 
vestuvinių apeigų, ir todėl nusikaltę val
džios įstatymams, kurie tvarko viešąją 
moralę ir dorovę.

Gelbėdamasis iš šitos teisminės bėdos, 
gudrusis Barinkajus savo drąsiu baisu ko
misarui atsako: “Aš ir mano žmona Safi 
esame vedę pagal čigonų įsisenėjusius pap
ročius ir visur mūsų pripažintus įstatymu*. 
Taigi, mudu esame legaliai vedę ir teisėtai 
gyvename kaip šeima, nesulaužę ir nepra- 
sikaltę jokiems doroviniam* įstatymam*. 
Jungtuvių dieną mūsų bažnyčia buvo tas 
didysis dangaus skliautas, pilnas amžino
jo grožio; spindinčio* žvaigždės buvo mū
sų švento altoriaus degančios žvakės, mū
sų meilę laimino virš galvų skraidydami ir 
gražiai balsais čiulbėdami Dievo paukšte
liai ir prožydusio pavasrfo Hčiru vyru” — 
vieversėliai”.

Dorovės prižiūrėtojas dabar nutilo, ne
suradę* rimto atsakymo.

Lauke pasigirdo kariška muzika ir į 
sceną pradėjo eiti gusarai ir jų vadas gra
fas Homanojus (Albertas Snarskis. Pas
kui juos įriedėjo vežimai, pilni vyno stati
nių ir tarnai. Grafas atvykęs verbuoti vy
rus į karo tarnybą ir sako: “Gerkite vyrai 
šitą skanų vyną! Tėvynė jus šaukia į gar
bingą kovos žygį! Jūsų parodyta tenai drą
sa užmokės už visą išgertą vyną!”...

Tai taręs grafas paliepė atkimšti stati
nes, pripilti taures vyno ir vyrus gerai pa
vaišinti. Visi puolėsi prie veltui duodamo 
vyno; vyrai geria taurę po taurės; vynas 
kvepia, vynas galvą svaigina, vynas suke
lia drąsą, ir visi “už h vynę! už tėvynę!”—

Vyrų dainos, juokai ir skanus vynas 
dabar sugundo ir įpykasį županą išgerti to 
vyno ir bent vyno taurėsi pamiršti jo pini
gų pavogimo aferą.

Ateina vyno gerti ir nusiminęs Otoka- 
ras. Jis taip pat norį* vyno svaigaluose 
paskandinti savo širdie* skausmą, ne* ne
są vilties laimėti jo mylimos Arseno* ran
kos.

Dainos, vynas, dtąia ir juokai, — gar
siai skamba iš tvirtų jauną krūtinių, — ir 
vis už pergalę, už karžygiškumą, už tėvy
nę ir medalius!...

Grafas ūsus tik raito ir raito; mandriai 
žingsniuoja, rankas iš džiaugsmo sau tri
na. Jis nesitikėjo tiek daug savanorių gau
ti! Vynas visiems gal\a« sumaišė. Jo pri
sigėrę. jie turės vykti kaip savanoriai į 
karo lanką...

Gusarai jau pradeda vyrus grupuoti, 
bet Žv panas priešinasi ir nenorįs žūti už 
“tėvynę”. Vyną gėręs, nes nesupratęs 
grafo triuko, čigonai iš jo tyčiojasi, juo
kus krečia ir sako: “Tai jam gerai, tam 
sukčiui ir šykštuoliui”...

Šitą triukšmą ir grafo džiaugsmą staiga 
nutraukė moralinių taisyklių prižiūrėtojas 
komisaras Kamera (Julius Panka). Pirštų 
rodydamas į Safirą ir į jos vyrą, čigonų ba
roną Barinkajų. jis viešai juos apkaltina 
nedoru ir be jungtuvių gyvenimu, ir pra
šo grafą juos areštuoti ir nubausti. Tai iš
girdę. vyrai pradeda gėdinti Safirą ir iš
juokti jos meilužį Barinkajų. Jaunoji Sa- 
fira labai skaudžiai pergyvena tokį viešą 
jos pažeminimą ir iš gėdas net nori pabėg
ti. Bet ją sulaiko ir nuramina čigonė Čip
ra. Ji lėtais žingsniais prisiartino prie gra
fo ir jam paduoda kažkokį seną dokumen
tą ir susijaudinusi taria: “šit* mergaitė 
Safi nėra mano duktė, o aš nesu jos moti
na. Aš radau ją tarp pilies griuvėsių dar 
visai mažytę ir tebeverkiančią, parsine
šiau namo ir su motinos meile ją užaugi
nau kaip savo dukrytę, vadindama “mano 
mažytė mylima Safira”. Ji yra labai aukš
tos ir garbingos kilmės. Tai paskutiniojo 
ir žuvusio Vengrijos pašos duktė!*...

Grafas labai nustebo/ ir perskaitęs do
kumentą. pareiškė savo karišką pagarbą 
gražiajai Safi ir gilią padėką čigonei čip- 
rai už išgelbėjimą pašos dukters nuo mir
tie*.

Kaimo vyrai ir čigonai subruzdo, sumi
šo ir net nebežino, kaip dabar tą išbliautą 
negražų šmeižtą atitaisyti. Barinkajus ir
gi labai susijaudino, sužinojęs tikrąją Safi 
kilmę. Prisiartinęs prie grafo, jis jam sa
ko: “Aš nesu dabar vertas tokios aukštos 
kilmės mergaitės; gražioji Safi nebegali il
giau būti mano žmona! Paimkite, grafe, 
visą mano turtą ir visą mano lobį, nes aš 
jį aukoju mūsų tėvynės gerovei. Aš išei
nu kartu su vyrais tėvynės ginti!”...

Grafas Homanojus davė komandą ir 
karišku žingsniu vyrai išvyko į karo lauką 
“tėvynės ginti”...

Safi verkia ir graudžias ašaras lieja... 
Senė Čipra vėl ją motiniškai priglaudžia, 
bučiuoja, ramina, nors ji pati rauda ir vos 
ant kojų bepastovi...

Uždanga nusileido, o publika plojo ir 
garsiai šaukė “Valio! Valio!”

Trečias oj>eretės veiksmas prasidėjo 
ilgais plojimais. Dirigentas paprašė atsis
toti ir visą orkestrą. Plojimai ir “Valio!” 
karštai ir ilgai skambėjo. —

(iražios dekoracijos vaizdavo Austrijos 
sostinę Vieną, kurios aikštėje rinkosi vy
rai ir moterys, čigonai ir kaimiečiai , vai
kai ir mergaitės. Visi laukė iš karo su
grįžtančių kareivių. Žmonės džiaugėsi su
žinoję, kad karas jau pasibaigė. Nors 
Austrija — Vengrija tą karą ir skaudžiai 
pralaimėjo, bet vis tik pasirašė taikos su
tartį su Italija (1866. VIII. 12) ir su Prūsija 
(1866. VIII.23). (Bus daugiau)
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TELEP. PR 8-3S9

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ. AUW, NOSIKS 
It SMUCLSS LIGOS

2853 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. DALUKAS
IR

ML FANG C LU
AKUttRIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CMIRURGUA 
•449 S* Pulaaki RA (Crawford 

Medical Balding). Tol. LU 5-6444
Antra* ofisas — 

8007 WEST 83rd PLACE 
JUSTICE, IL. Tel. 599-0500

Li^ooiuiB 
Jei neatsiliepiąs skambinti 174-8012

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Toief. 6954533 

ta Villey Madini Center 
160 SUMMIT ST.

ROUTS 51, ELGIN, ILLINOIS

Mūsų spaudoje
Ir Lansbergį prievartauja

Prieš keliolika metų (1959) 
iš Australijos j rusų bolševikų 
okupuotu Lietuvą kažkuriais su
metimais grįžo buvęs žymus Vil
niaus architektas Vytautas žem- 
kalnis-Landsbergis. Per tą tu
ziną metų jis buvo labai naudin
gas statyti rusų poselencams 
Vilniuje apartmentus, dėlto jis 
buvo paliekamas ramybėje, bet 
štai Landsbergis baigė 80 me
tus amžiaus ir okupantams ne
benaudingas, tad šiomis dienomsi 
jis buvo panaudotas paskuti
niam patarnavimui, kuriam ki
ti sugrjžėliai yra panaudojami 
pačiomis pirmomis po sugrįžimo 
dienomis. Lansbergis įkinkytas 
į “Za vozvraščenije na rodinu” 
propagandą: Išeiviams, tremti
niams ir pabėgėliams vylioti ki-

ML PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SURGEON 

1434 WEST Plat STREET 
Otaac HEmlock 4-M49 

RezfcL: 388-2231
OFISO VALANDOS;

nrmadieniaia ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antrai, penktadienį nuo 1—5. treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Ras.: GI 84073

OR. W. EISIM ■ BSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
eiNEKOLOGIN* CHIRURGIJA 

.132 So. Kodais Ava* WA 5-2670 
-alandoa pagal susitarimą. Jei neat- 

ailiepia. skambinti Mi 34001.

GUŽAUSKŲ 
gėles visums progoms 

BEVERLY HILLS GELlNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834ML NINA KRAUCEL- 
KRiAUCHIŪNAlTČ 

•KUSERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 Sa. KBDZIB AVĖ. 

Telef. WA 54670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714225. 
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tol.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Keži denct jos: PR 6-9801

ML J. MiSKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet, 
šeštadieniais nuo 9 iki 11 vai. 
ryto tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

DL FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tol. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius' ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

PERKRAUSTYMAI ‘

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

GĖLININKAS 
(PUTEAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROT R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlam Ava. — 586-1220

MOVING
Apdraustas perkrausfymas 

iš įveirių atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.; FRontier 6-1882

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

ML P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika Ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 7Lt St. 
Tolu 9254296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

SOPHIE BARČUS
RADIJO 6EIMOS VALANDOS

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

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek-! 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629
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tapus Geležinnės Uždangos or
ganas “Gimtasis Kraštas” savo 
š. m. Nr. 11 įsidėjęs su Landsber
giu “pasikalbėjimą”, kurs sti
liumi ir tonu nė kuo nesiskiria 
nuo panašių “pasikalbėjimų”, 
skelbiamų tame pačiame “Rod- 
noj Kraj” (lietuviškai Gimtasis 
Kraštas), išgautų iš tokių sugrį- 
žėlių kaip liūdnos atminties Al
bino Morkaus, Juozo Mikuckio, 
dr. Margerio ir Vytauto Alsei
kos...

žmogžudžiai, kas jie?
Toronto Tėviškės žiburiai tą 

“pasikalbėjimą” komentuoja se
kančiai :

Pasikalbėjime Žemkalnis, tarp 
kitko apeliuoja į Vakaruose gy
venančius lietuvius dėl nežinia 
kokių priežasčių daugtaškiais 
pažymėtais sakiniais, štai saki
nio pradžioje daugtaškis, o pas
kui jis sako: “...Nesuprantu, kas 
jus laiko svetur? Baimė? Jei ne
buvote žmogžudžiais — nesibi
jokite”.

Kyla klausimas, kodėl Žem
kalnis pasitraukė ir net atsidūrė 
Australijoj ? Kiek atsimenu Vo
kietijoje jis čiulbėjo visai kitaip. 
Na, o kas liečia tuos jo minimus 
žmogžudžius, tai gal jis atsakys, 
kokie žmogžudžiai buvo šimtai 
tūkstančių į Sibirą deportuotų 
ne tik suaugusių, bet iš lovų iš
verstų senelių ir ant motinų ran
kų klykiančių kūdikių? Argi ir 
pats Žemkalnis nebuvo tų “žmog
žudžių” tarpe pakeliui į Vokieti
ją ir vėliau j Australiją? Tada- 
jis pabėgusių tarpe žmogžudžių 
neieškojo, žmogžudžius padarė 
tik Maskva ir jos tarnai, ku
rie patys būdami žmogžudžiai, 
ieško panašių į save. Kaip pa
vyzdį paimkime senutę A. Snieč
kaus moliną, kuri nuo savo sū
naus pabėgo j vakarinę Vokieti
ją ir čia priglaudė savo galvą. 
Gal Žemkalnis atsakys, ar ta se
nutė buvo žmogžudė ar ji bėgo 
nuo žmogžudžio? Ar Žemkalnio 
giminaičiai Vakaruose irgi pri
klauso žmogžudžiu kategorijai?

Rusifikacija
Toliau Žemkalnis sako: “O gal 

iš tikrų jjį.. kaip sakotės, bijote 
rusifikacijos”. O gal išdrįsite 
tvirtinti, kad rusifikacijos Lie
tuvoje nėra? Kiekvienas lietu
vis vaikas, vos įžengęs j pradžios 
mokyklą, jau privalo kalti rusų 
kalbą. Lietuviai vyrai, išgrūsti 
į Kinijos pasienį raudonojoj ar
mijoj, negirdi Įjetuviško žodžio. 
Kiekviena lietuviška knyga, 
išleista Lietuvoje, turi rusišką 
okupacinį antspaudą: “na litovs- 
kom jezike”. O kiek prigrūsta 
Lietuvoje rusų kolonistų? To
kiam Kaune yra net dvi rusų ka
riuomenės divizijos. Kiekvienoj 
svarbesnėj įstaigoj, kiekvieno 
fabriko šiltesnėse vietose sėdi 
rusai. Net A. Sniečkaus padėjė
jas yra rusas. ' (jp)

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS"

Geraširdis begemotas
Gyvūnijos pasaulyje kaimy

nai ne dažnai vienas kitą lepina 
dėmesiu. Todėl stebina Pietų 
Afrikos Krittgerio nacionalinio 
parko zoologo Diko Rekaselio 
matytas atvejis.

Karštą vidudienį prie nedide
lio pratako atbėgo atsigerti an
tilopių impalų banda. Vos tik 
gyvūnai nusileido prie vandens, 
juos užpuolė*krokodilas. Akimir
ka — ir viena impala atsidūrė 
galinguose nasruose. Tragiška 
baigtis jau buvo netoli, jei ne 
šalimais ramiai snaudęs bege
motas.

“Piktai šnopuodamas, kelda
mas bangas, jis puolė į nelygių 
grumtynių vietą. Krokodilas, ži
noma, nelaukė pasisveikinimo su 
tokiu grėsmingu priešu ir pasi
slėpė drumzlinoje gelmėje”.

Begemotas su netikėtu jo kom
pleksijai miklumu ir švelnumu 
stumtelėjo nosimi sužeistąją 
impalą toliau nuo kranto. Pas
kui grasinamai apsidairė į šalis, 
lyg nubaidydamas tariamus prie
šus, ir ėmė laižyti antilopės žaiz
das. “Rečiausias atvejis gyvū
nijos pasaulyje — tikras gailes
tingumas. Deja, pagalba atėjo 
per vėlai. Po pusvalandžio anti
lopė nugaišo nuo šoko ir kraujo 
netekimo. O’begemotas dar 15 
minučių buvo prie jos, vaikyda
mas sulėkusius grifus, kol paga
liau svilinanti saulė nenuvijo jo 
atgal į upės vėsumą”. M. ir G.

Botulinas 
pavojingas nuodas

Dr. T. R. Van Dellen savo skil
tyje aiškina apie maisto apsi
nuodijimą botulinu. Tai yra 
mikrobai, kurių sporos “gyve
na” ir žemėje, ir vandenyje, ir 
smėlyje ir net jūros ar ežero 
dugno dumble. Tos sporos yra

labai atsparios, nors pavirinus 
10 luinučių jų nuodai esą sunai
kinami.

Botulinu apsinuodijimo simp
tomai yra labai įvairūs, bet pa
grindiniai sipmtomai tai šir
dies pykinimas ir vėmimas, ne
paprastas burnos ir gerklės 
džiovinimas, raumenų silpnu
mas iki tiek, kad sunku kvė
puoti. Kai kuriais atvejais bo- 
tulizmu apsinuodijimas pana
šus į polio ir smūgį. Botuliz- 
mas yra šešių rūšių — A, B, C, 
D, E ir F. Kiekviena rūšis ga
mina kitokį toksiną. Tais tok
sinais, daugiausiai A ir B rūšimi, 
randami apsikrėtę kenuoti mai
sto produktai. Tais toksinais 
apkrėstą skardinę galima daž
nai atspėti iš to, kad jų mikro
bai gamina dujas, o dujos išpu
čia skardinę. Tokią pastebėjus, 
reikia nedelsiant pasiųsti sveika
tos departamentui.

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

SUSIRINKIMŲ

PRANEŠIMAI

— Marquette Parko Lietuvių Namų 
Savininkų organizacijos narių pusme
tinis susirinkimas įvyks š. m. birže
lio mėn. 15 dieną 7:30 vai. vak. pa
rapijos salėje. 6820 So. Washtenaw 
Ave. Bus svarbių pranešimų ir nau
dingų žinių, lliečiančių namų savinin
kus ir visus mūsų kolonijos gyvento
jus. Prašome skaitlingai dalyvauti.

Stasys Patlaba

— Amerikos Lietuvių Piliečių Pa
šalpos klubo pusmetinis narių susirin
kimas įvyks sekmadienį, birželio 17 d. 
1:00 vai. popiet Hollywood salėje, 
2417 *W. 43rd St. Nariai malonėkite 
atsilankyti, nes yra daug reikalų ap
tarti, o kurie neužsimokėję, malonė
kite užsimokėti savo nario mokestį. 
Po susirinkimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rašt.

■■■■■■■■raaggaaa—BBssaasesssssssiBTlii

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA MENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

AL su jumis amžiną sutartį darysiu ir įteiksiu įum» Dovydui žadė- 
tąsiu malones. Iza. 55:3.

Viai, kurie alksta ir trokšta teisybės, kurių širdys trokšta Dievo, kaip 
elnias vandens srovės ir kurie suradę jį, pašventė jam save ir gavo šven- 
toaios dvasios patepimą, liudijančios jų dvasiai, kad jie yra Dievo vaikais, 
ir kurie kaip patepti sūnai randa savyje ženklus sūnystės, tokius kaip loja- 
LUUtųmą, Ištikimumą, uolumą, energiją, drąsą, atsargumą ir tam panašius 
dalykus; kurie taip daro ir tokiais darbais įrodo savo tikėjimą, su tais Die
vas padarė amžiną sutartį ir jiems tikrai priklauso “Dovydo malonės”.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet m 
kiekvienam atakų, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
tau* bainyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66th St., Chicago, Illinois 60629

9V. RA8TO TYRINĖTOJAI

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOiME 
\»l»/ 2533 W. 71st Street
* M Telef.: GRovehill 6-2345-6

* • i4io soe 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS I
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI 1

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

niL

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

TeV: Y Ards 7-1741 - 1742

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

DR. VYT. TAURAS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos
Often: 2652 WEST 39th STREET 

TeLt PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 24 ir A8 vaL vak šeštadie- 
ftiais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C
CHIRURGAS

2464 WIST 71et STREET
Ofise felof.: HEmlock 4-2123
Rezld. telof.: Glbson 84195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
X ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
'-.J Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
W dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t. L
VaL: B—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1.
2850 West 83rd St^ Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bei 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, OI. 60608

Gourmet Cookery The Easy Way

When you really want to serve your guests a special 
(fish with a gourmet touch, don’t fear the chaUengw It o 
a lot easier than you think, and not at all expensive.

Here’s a main dish idea with gourmet glamor and taste RMt 
needn’t take hours of fussing in the kitchen. It can be prepared 
long before your guests arrive, or even the day before, then 
popped into the oven or put to simmer on ths range while you 
aelax and enjoy your company.

The recipe is creative in its use of ingredients, but ta not at 
all expensive. The secret is the use of low cost outs of beet. Such 
as chuck or rump or ground beef. Just enhance the flavor by 
adding several teaspoons of real beef concentrate from a jar. 
Beal beef concentrates, like Bovrfl, are great tor adding Savory 
aroma and flavor to almost any dish, and they help make tow 
costs cuts of beef taste like the expensive ones.

MODERNLŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI*
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
AAAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

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

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

SKAITYK PATS IK PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

............................... ’ ■ .....  ——I ■■*■■!■■■■ W*

jau turu laikas atspausdinu ir galima gauti knygų rinkoje

UH1CAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
Alekse Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959; metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kalni 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmoa 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiiki chorai, 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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Mona* 
Orderi

AMERIKOS UETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu Ir paslysti:

M. m austro rr, CHICAGO, ill. oosos

Of course, the finishing touch to serving any gourmet dish te 
pour table setting. Candles or florai decorations ear the OMMkte 
is extra special.

By the way, if you think your famfly ta a bit blase* about your 
usual fare tor dinner, treat them like guests once ta a while wflh 
this Beef Caribbean recipe. After all, gourmet eoetasy ta eaafe 
inexpenstoe, and fun!

BEEF CARIBBEAN
(Serve* 4)

4 tablespoons f«4 1 eup hoi water
1 large onion chopped 1 tablespoon tomato paste

J 1 large awl. ehojtowl ’
1! 2 pounds beef y cup Kedtees mietas

1 tablespoon flour - -♦ __ -IK teaspoon curry powder “**• *
t teaspoons Bovrfl beef

concentrate I*PP«r

GEORGE F. RUDiWAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubiic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410
In a deep skillet fry onion and garlic until gOMm, then move 

to one aide ot skillet. Cut beef into chunks, add to akjllet and 
Cry » Mtaftas. Ground beef ean be med in ptace of beef 
Chunks.) SUr ta flour and eurry powder Otar tote hagt untt 
smooth. In a separate pan. add Bevril beef conceutrate and* to
mato penta to het Water and stir until dissolved; pour ever meat 
ta akfllat and stir entire cotaents. Cover, simmer ter ene hdw. 
flf using ground beef, simmer only % hour.) Add apple dices, 
lairins and flute, and continue simmering tor atom hot* 
(ta hour for ground beef.) Check noea■orally, adding rad wtab 
gr water it dry.

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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Jaunimo Vilties šokėjai, pašokę kelis tautinius šokius Naujienų piknike. Šiam skautų šokėjų būreliui vadovauja 
A. Markulis ir D. Bruškytė. Šokių metu akordeonu akompanavo kun. A. Kezys. Didelė piknikautojų dalis susirin

ko prie estrados pasižiūrėti jaunų šokėjų. Publika šiltai plojo po kiekvieno šokio.
Nuotrauka Martyno Nagio

Brežnevui ne 1 bai malonius 
klausinius.

Ukrainiečiai komunistus, ma
tyt, geriau pažįs a, negu lietu
viai. Jie neužmiršo, ką komu-; 
nistai ukrainiečia us padarė ka
ro ir pokariniu laikotarpiu. 
Be to, ukrainiečiai nori supažin
dinti amerikiečiu-- su žmogumi, 
kuris ateinančią savaitę bus 
JAV ir Baltųjų llūinų svečias.

Ukrainiečiai intelektualai su
dėjo $13,000 už sisą New York 
Times puslapį.

MACHINIST 
Tool room, first shift. Must be able 

to work to close tolerances. 
MECHANIC

Second shift. Light work on high 
speed oporation.

Free hospitalization, vacation. 9 paid
i to

speed operation.

INDIANOS “GĖDOS SIENA”
šiandien vargu berasi civili

zuotą žmogų, kurs nebūtų gir
dėjęs apie komunistų skersai 
Berlyną pastatytą “gėdos sie
ną” (Wall of Shame) ir skersai 
visą Europą pastatytą“geležinę 
uždangą” (Iron Curtain). Taip 
ar kitaip pavadinsi-nepagadinsi 
pamatęs aptvarą, kuriuo India
na apsitvėrė vadinamąjį India
na State Dunes Parką” nuo Tre- 
monto iki Beverly Shores.

Būdavo labai sveikas pasivaik
ščiojimas per tą parką. Atvažiuo
ji elektriniu South Bend trauki
nėliu iki Tremonto stotelės, iš 
jos tiesiu keliuku apie pora blo
kų paėjus vartai į parką, kur 
sumoki sargui po 20 ar 25 cen
tus nuo galvos įžangos mokes
čio ir esi parke kelių parko ta
kų (Trail 2, 9 ir 10) mazge, ir 
eik pasirinkęs kur kojos traukia. 
Tame mazge yra, bent iš vardo,

Wilson Camp, su didele aikštę, 
yra pastogės piknikauti, geriaf- 
mo vandens kranas ir dar išmū
rytas šaltinėlis su geru amžinai 
tekančiu šaltu vandenėliu, čia 
būdavo išeities punktas iš toliau 
atvažiavusiems pėstininkams. 
Pavyzdžiui, pasirinkęs 10 taką 
galėjai nueiti apie pusketvirtos 
mylios iki parko kito galo, ten 
persiristi tper kopkalniue prie 
ežero ir traukti Paežeriais ar 
vėl grižti į 10 arba 9 taką. Mėg
davau pradėti “džiunglių” taku 
2 ir juo, prisiirti iki dešimtojo 
tako prie Didžiosios Duobės (Big 
Blowout). Nuėjęs iki parko ga
lo, galėjai išeiti į Beverly Sho
res (Sandūnus) tiesiai prie Mil
dažių vasarvietės Lakeside Vil
la — pačiu pietų metu, pasistip
rinti ir savo nusistatytą dienos 
planą toliau tęsti.

Ką randame šiandien ? Iš trau-

i I $ CHICAGOS IR 
APYLINKIŲ

Sekmadienį 4 prigėrė
Maudymosi sezonui formaliai 

dar neprasidėjus. Michigano 
ežere per vienų dieną (sekma
dienį) prigėrė 4 žmonės. Be to, 
du motoristai užsimušė susidū
rę su automobiliu 87 St. ir Mel
vina Ave. sankryžoje, Oak 
Liwn.

HELP WANTED — AAALI 
Darbininkų Reikia

holidays. Public transportation 
door. 

Call ken Mcelroy 
632-1010 

TRIO METAL CAP 
Kerr Glass Mfg. Division

TOOL ROOM MACHINIST 
Experienced, all machine tools. Be 
able to, maintain, repair various ma
chines, make own parts, etc. Good 

starting salary. All benefits. 
Overtime. Permanent. 
A. LAKIN AND SONS 

477-2444 
2044 No. DOMINICK

MAINTENANCE ENGINEER — New 
prestige apartment complex ir Mer
rillville. Ind., opening soon, is look
ing for fully experienced maintenance 
man or coppie. Must be familiar with 
basic plumbing, electrical heating and 
air conditioning repair work with abil
ity to supervise janitors and maids. 
Please call for interview. 7874330.

HELP WANTED —- F9MALE 
Darbininkių Reikia

MOVING — Apdraustas per kraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įraakiai. Ilgų metų patyrimai.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENĖ 

2608 West 69th St, Chicago, Ill. 60629. • Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

kinelio išlipome trejetas “vyres
nio amžiaus piliečių” (Sinior Ci
tizens) ir lygiai 17 jaunų ber
niukų ir mergaičių, apsikabinė
jusių kuprinėmis, ilgam žygiui
pasiruošusių. j _

Prieiname prie parko vartų. * CTSOVe 10 ITICiŲ \ 3.1kjĮ 
Nagi, pusantro žmogaus augumo 
vielų tvora su aštriais spygliais 
viršuje išvesta išilgai visos par
ko sienos, vartai užrakinti ir di
delis užrašas padėtas kad “Gate 
Closed, Use the Main Gate”. 
(Vartai uždaryti. Naudokite di
džiuosius vartus). Iki tų didžių
jų vartų lygiai pusantros my
lios. Juos pasiekus, teko vėl pil
ną mylią eiti parko pusėje, no
rint pasiekti Wilson Camp, ku
ri yra nuo geležinkelio stotelės 
tik apie puse mylios atstu.

Parko viduje ne tik nieko ne
daryta, bet ir kas buvo anksčiau 
padaryta, dabar apleista. Minėta- Kautynės SU plėšikais

Du jauni plėšikai - Nathan 
Holmes, 24, gyv. 6X18 S. Nor
mai Ave. ir Robert Lowe, 23 m., 
gyv. 6623 S Union 9ve., vakare 
įėję į Bainbow Lounge vos spė
jo pasakyti “hold-up!", kai vie
nas tos tavernos “patronas” pra
dėjo į plėšikus šaudyti ir plėši
kai pradėjo atsišaudyti. Vienas 
plėšikas nudėtas \ietoje, o ant
rasis plėšikas ir trys svečiai bu
vo sužeisti.

Raymond Pena, 10 metų vai
kas, su tėvais gyvenęs 1413 N. 
Leavitt Avė., praeito sekmadie
nio rytą eidamas į mišias St. 
Aloysius bažnyčion, vos iš savo 
namų išėjęs buvo pavojingai 
peršautas. Policija sako, kad 
jokių liudininkų nėra, dėlto ir 
kaltininko kol kas nerasta. Kul
ka Įėjusi galvon per dešinį smil
kinį ir įstrigusi už vienos akies. 
St. Mary of Nazarett ligoninėje 
operacija truko pustrečios va
landos. bet vaiko padėtis skai
toma labai kritiška.

REIKALINGA PATIKIMA MOTERIS 
40 ar mažiau metų amžiaus. Bendra 
namų ruoša ir priežiūra 2 vaikų, vie
no mokyklos amžiaus. Gyventi atski
ram kambaryje su vonia Skokie apy
linkėje. Laisvi savaitgaliai. Ge
riausia alga ir namai tinkamam asme
niui. Reikalingos rekomendacijos ir 
susikalbėti angliškai. Tel. 674-7161 

po 5 vai. vak. ir savaitgaliais.

SWITCHBOARD OPERATOR 
Various duties. Must type. 

Good salary and company be
nefits. 9:00 to 4:30. 5-day week.

Call Mr. DROLL. 
384-7100

SEAMSTRESS
For alterations on uniforms, 

e
Very’ good pay.

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 1SSIM0KEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. PRrospect 8-2233
NORITE PIRKTI 

AR PARDUOTI NAMĄ? 
SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

MŪRINIS 3 BUTAI
— 2 po 6 ir vienas 4 kambarių. Cen- 
tralinis šildymas. 30 pėdų sklypas.
2 auto garažas. Dideli butai. Mo
dernūs įrengimai. Geriausioj Brigh

ton Parko vietoje.
$36,500.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63rd ST. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878

BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANTINAS

NAUJIENŲ VAJAUS PROGA
Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para

mą, taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsį visų lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmes! 
ne tik Į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovana — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtu 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuviu demokratines institucija? 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuviu 
dėmesio ir paramos. Reikia, kad tas dėmesvs ir parama taptų konkreti 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatwos platinti Naujienas 
besistengiant surasti bent po vieną nauja skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos. ir net būtinos.

Chic*go|«. priomioačiuoaa ir Kanadoia Naupano* metams — $22 00. 
pusei metu — $12.00, trims mėneaiams — $7.80, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei metų — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST. 

CHICAGO, IL 60608

Siunčiu _________  dol.
□
□

Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui. 
Užsakau Naujienas savo _______ __________________  kaip dovaną
--------------------proga. 
Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtu 
siųsti raginimo. 
Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 
susipažintų.

PAVARDE

□
□

IR VARDAS

ADRESAS

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

Paraku
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sis šaltinėlis tiek apleistas, kad 
norėdamas šalto gaivaus van
dens atsigerti, turi delnu semtis, 
nes čiaupas, matyti “vandalų” 
nusuktas ar nulaužtas. Piknikų 
“virtuvės” kieme vandens kra
nas irgi remonto reikalingas. Mi
nėtieji parko takai (trails) ištil- 
žę, vietomis tiek purvu apnešti, 
kad perbristi nebeįmanoma. Ta
kų rodyklės daugumoje išvar- 
taliotos, arba visiškai šalin nu
mestos. Nebekalbant apie 
“džunglių” taką No. 2, kuriuo 
joks praėjimas nebeimanomas, • Kalifornijoje veikia įstaty- 
bet ir pats populiariausias takas mas’ kuriu0 draudžiama laikyti 
(trail No. 10) viename ilgame ;
tarpe visiškai nebepereinamas; (prieštankinis ginklas,

šiuos šaunamus ginklus: bazoką 
, prieš- 

reikia kopti į kopas ir smėlio kai-; tankinius ir artilerijos pabūklus, 
nais tą tarpą lenkti.

Prisilaipiojęs aukštyn žemyn, 
aukštyn žemyn pagaliau pasie
ki dešimtojo tako galą, reiškia 
esi parėjęs į Beverly Shores. Ap
sitvarkai, iš savo batų išpili sau
jas smėlio, nugrendi tako purvą 
ir jau smaguriauji kaip pirma
sis gerasis tautietis (senu pa
pratimu Mildažių vasarvietė) 
numalšins troškuli. Bet kas čia?! 
Visu plotu pastatyta aukšta tin- Klimas. Metėjų (Pitcher) buvo 
klinio vielos audinio tvorą, per B. Kernagis, o jį pavaduodavo 
kurią jokio praėjimo nėra ir no- T. Degimas. Prie pergalių daug 
ri nenori grįžk pusketvirtos my
lios tais pačiais raistų takais iki mokykla yra Chicagos pietvaka- 
Wilson Camp ir dar pustrečios rių apylinkėje. Dar ir dabar 
mylios per “Main Entrance” iki 
geležinkelio stoties...

— Hubbard Aukšt Mokyklos 
beisbolo komanda Greyhounds 
finalinėse rungtynėse Peoria 
mieste nugalėjo varžovus ir ta
po Illinois valstijos čempionu. 
Toje komandoje žaidžia Tony 
Degimas, Bay Kernagis ir Phil

prisidėjo P. Klimas. Hubbard

Nors kojos jau išklibusios, bet 
apsisprendi vėl kopti j kalnus 
ir bristi iki ežero, gal ta tvora 
nėra nuvesta i pačias ežero gel
mes... Vėl lipi ir leidiesi skersai 
kopkalnių grandinę, pasieki eže
rą ir — o, laime! Geležinė Už
danga ar tikriau sakant Gėdos 
Siena j ežero vandenį nedaug nu-1 
tiesta, ir “brakonierių” tiek nu-'

daugelis prisimena lietuvį beis
bolo žvaigžde Vaitkų, prieš ket
virtį šimtmečio žindžiusį Balti- 
inorės komandoje Tie 3 Hub
bard mokyklos mokiniai gali 
taip pat išaugti ‘os sporto ša
kos žvaigždėmis.

— Antanas Barvydis iš Brid
geport apylinkės pratęsdamas 
prenumeratą įteikė auką vajui.

— V. Viskanta iš Brighton 
minta, kad ją peržengti galima ;^ar^° apylinkės vasaros melui 
net vandens nesiekiant. Pasi- išvyko į Knox. In<l. Ponia Anna 
jauti kaip vokietis iš Bytų per- (Kuisąs iš Marquette Parko apyl. 
kopęs į Vakarų Berlyną! |atostogauja Michigan Qty, Ind.

ši kelionė nuo Tremonto iki p*-
Beverly Shores truko nuo 9 vai. 
ryto iki 3 vai. po pietų.

. Stakauskas išvyko į Hot 
Springs. Ark. Ponia M. Garben 
atostogauja St. P< tersburg. Fla.

Dan Kuraitis, gyv. Palos 
Heights. Ill., užsakė vieneriems 
melams Naujienas poniai Annai 
Ya neims, gyv. Three Lakes. Wis. 
Jis pirmasis atsiliepė į Naujie
nų vajų su stambia auka, 
jaus komisija nuoširdžiai 
koja visiems rėmėjams už

922-0334
RELIABLE WOMAN WANTEDį 
3 or 5 days per week. General house 
work. Steady in Skokie. Adults. One 9 
year old girl. References salary open. 
Good transportation. Some English 

necessary.
679-8585

HINSDALE AREA
TIMBER LAKE ESTATES

Custom homes • Ranches Bi-levels. 
Colonials.

Built to your specifications or from 
our plans.

• Choice half acre fully improved 
lots. Homes priced from $61,000 to 

$75 000 including lot.
Call for details or to see our plans.

LAMPLIGHTER REALTY 
COMPANY

55th & CLARENDON WILLS RD 
CLARENDON HILLS

323-1721

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

GRAŽIOJE LIETUVIU TAUTINIŲ ka
pinių vietoje su didele nuolaida sku
biai parduodamas dviejų duobių skly
pas. Darbo valandomis kreiptis į 

p. Buczek telefonu 263-2700.

PARDUODAMAS NEBRANGIAI lie
tuvių tautinis kostiumas suaugusiai 

mergaitei ar moteriai. 
Tel. 737-2789 po 6 vai. vak.

šomi remti Naujienas ir jas 
platinti darant pastangų suras
ti bent po vieną naują skaityto
ją. Visi lietuviai yra kviečiami 
užsisakyti Naujienas.

— Adelė Laužikienė, Atlan
tic Beach, NY., paskelbto plati
nimo bei naujų skaitytojų va
jaus proga tapo nuolatine skai
tytoja.

— šaulių Kultūrinės Savaitės 
dalyviai yra prašomi 
uniformas. Kultūrinė
įvyks birželio mėn. 17 
Gintaro vasarvietėje. 
Pier, Mich.

atsivežti 
savaitė 

24 d.
Union

♦ Į Balfo gegužinę - pikniką, 
kuris įvyks birželio mėn. 17 d. 
(sekmadienį), 12 vai., Bucho 
sodyboje, gautas telefonu pra
nešimas. kad Į Balfo pikniką 
atvyks ir iš tolimesnių vieto
vių. (Pr).

♦ Chicagos Lietuvių Taryba 
ir Marquette Parko LB Apylin
kės Valdyba birželio mėn. 15 d. 
7 vai. vak., Jaunimo Centre, 
rengia birželio baisiųjų įvykių 
— didžiųjų trėmimų minėjimą. 
Pagrindiniu kalbėtoju pakvies
tas, Tarybos vykd. sekretorius 
p. Alvydas Jonikas. Programą 
prie paminklo ir salėje išpildys 
Pedagoginio Lit. Instituto stu
dentai, Aukšt. Lit. mokyklos 
mokiniai ir Jaunimo Centro 
choras, vad. Fausto Strolios.

Be to, birželio 16—18 d. d. 
Marquette Parko parapijos sa
lėje ruošiama genocido paroda.

Ukrainiečiai 
viešai klaus Brežnevą
Amerikos mokslo įstaigose 

dirbantieji ukrainiečiai intelek
tualai sudėjo reikalingą pinigų 
sumą ir ateinančiai savaitei nu
pirko visą New York Times kas, o naujiems skaitytojams ir čiama minėjime ir parodoj kuo 
puslapį, kuriame jie yra pasiry-j platintojams už dėmesį ir pas-1 skaitlingiausiai dalyvauti, 
žę viešai paklausti kelis pačiam tangas. Visi skaitytojai yra pra-Į

Va
dė- __________ _____
au-Į Lietuviškoji visuomenė kvie-

(Pr).

NORIU PIRKTI
mažą namuka 4 ar 5 kambarių su 
beismantu. Turi būti i Dietų vakarus 
nuo Marquette Parko arba dar toliau 
i vakarus >r toliau i pietus nuo 66-tos 
gatvės. Kas turite, prašau pašaukti.

Tel. RE 4-3202

VISKAS AIŠKU
GRAŽUS 6 KAMBARIŲ MŪRAS 

prie vienuolyno. Naujas gazu šildy
mas. Garažas. $19.900.

PONIŠKAS, didingas 7 kambarių 
mūras. 2 auto mūro garažas. įreng
tas beismantas. vonios. 44' lo- 

Itas. Marquette Parke. $38,000.
' 6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
i pajamų. Maži taksai. I pietus nuo 
iTalman banko. Pirkėjui pelningas.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16,000 
pajamų. Nauiai sutvarkytas beisman
tas. Vertas $68,000 ir daugiau. Pa- 
matykit.

PALIKIMO MŪRAS atneša $4 000 
nuomos. Nauias ?azu šildvmas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18 000.

2 BT’TU MŪRAS Kabinetu virtu- 
: vės. Nauias gaz11 šildvmas. Garažas. 
Geroj vietoi. $18.000.

MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cen- 
tralinis oro vėsinimas. įrengtas beis
mantas. 1% vonios. Garažas. — 
$24.000.

2 BUTU PUIKUS MŪRAS. Arti 
mūsų ofiso. Gazu šildymas. Daug 
priedų. 930.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900.

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

EVERGREEN PARKO APYLINKĖJE 
parduodamas 3 didelių miegamųjų 
mūrinis namas su l1? vonios ir pri
statytu garažu. Geras namas geroje 
vietoje ir geroje apylinkėje. Gero

kai virš 30 tūkstančiu dol. 
Prašoma skambinti susitarimui 

apžiūrėti. Tel. 425-2857.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS

AND AVĖ.

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
oerstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 90606. Tel.: VI 7-B447

r Raal Estate, Notary Public 
h INCOME TAX SERVICE

4259 SaMbpIowqocI. Tol. 254-7450
Bdto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitoki blankai.

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

Brangenybia, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

įrengiu ir taisau kambarius, vonias, 
virtuves. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t. 
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus krožtus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Aw.

Chicago, III. 60632. TeL YA 7-59B0

LAIKRODŽIAI lit BRANGENYBES 
Pardavimu ir Taisymu 

2646 WEST 69th STRBET 
Tai.: RBpubllc 7-1941

CALIFORNIA BUPHt SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

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

nos nebrangios.
351B4M W. 63rd S*rwf, Chicago, lit. 

TBI____ 776-5888
Aniceta* Garbačlauakaa, eav.

"NAUJIENOS* KIEKVIENO
LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS

Č"




