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WASH hili ONE PA SI R ASE PENKTA SUTARTI
AUTOMOBILIU DARBO UNIJA SIEKIA 

“SAVANORIŠKU VIRŠVALANDŽIU”
DETROITAS. — Nors derybos oficialiai pržftidės tik liepos 

15 d., Detroito automobilių gamintojai ir U. A. W. — darbo unija 
— jau pasikeitė kaltinimais ir grasinimais. Atrodo, kad daugiau
sia sunkumų šiose derybose sukels viršvalandžių klausimas. Uni
ja paskelbė, kad ji labai rimtai reikalaus “savanoriškų viršvalan
džių”, kitaip sakant, bandys išsiderėti darbininkams teisę nedirbti 
viršvalandžių, jei nenori.

Per paskutinius dvejis metus 
automobilių pramonėje buvo 
daug viršvalandžių ir pramonė 
dėl to turėjo rekordinę prekybą 
ir rekordinius pelnus. Darbinin
kų uždarbiai irgi labai padidėjo, 
tačiau kartu daug darbininkų 
jaučiasi pavargę ir nelaimingi.

Darbdaviai nurodo, kad sa
vanoriškai viršvalandžiai pri
vers įmones samdyti daugiau 
darbininkų ir įrengti daugiau 
mašinų, kurios, automobilių pa
reikalavimui sumažėjus, turės 
stovėti be darbo. Naujiems dar
bininkams įmonės po metų tu
rės mokėti kompensacijas, nors 
jie sumažėjus darbui būtų at
leisti, po 85% jų normalios al
gos. Visa tai sumažins įmonių 
pajėgumą mokėti geras algas ir 
trukdys atskiroms įmonėms 
konkuruoti su užsienio įmonė
mis.

Automobilių pramonėje ligšio
linėse sutartyse numatyta, kad 
įmonės vadovybė gali reikalauti 
darbininkų dirbti viršvalandžius 
po jų normalių darbo valandų.

B VISO PASAULIO

būti baudžiamas, šiais metais 
tų viršvalandžių buvo ypatingai 
daug. Daug kur dirbama po 7 
dienas savaitėje. Per pirmą šių 
metų ketvirtį General Motors 
įmonėje darbininkas vidutiniš
kai dirbo 42.9 vai. per savaitę ir 
uždirbo po 270 dol. Pernai tuo 
pačiu metu buvo dirbta vidurkis 
po 40.1 vai. ir uždirbta po 236 
dol. į savaitę. Daug įmonių šiuo 
metu verčia dirbti ne tik ilges
nes valandas kasdien, bet ir kas 
antrą sekmadienį.

Vakasaros karščiuose dirbti 
ilgas valandas fabrike yra men
kas malonumas. Darbininkai 
skundžiasi, kad jie, tiesa, daug 
uždirba, tačiau nebeturi nei no
ro nei laiko tuos uždirbtus pi
nigus išleisti. Jaunesni pasiilgs
ta šeimų, vyresnieji nori išva
žiuoti savaitgaliais pažuvauti.

Kai kurie unijų skyrių vado
vai nurodo, kad darbininkai, gal, 
dirbtų nemažiau viršvalandžių 
ir išsiderėję “savanoriškus virš
valandžius”. jie, svarbiausia 
norį turėti teisę atsisakyti dirb
ti, jei nenori.

Unija nurodo, kad American 
Motors įmonėje Kenoshoje dar
bininkai jau nuo 1969 metų ga
li atsisakyti dirbti viršvalan
džius. Praktikoje kartais tik 
šeštadieniais sunkiau gauti pa
kankamai norinčių dirbti, ta
čiau įmonės gamyba nenuken
tėjo, visada atsiranda pakanka
mai tokių, kurie noriai dirba 
viršvalandžius.

WASHTNGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas paskelbė, kad' 
jis pasirašys kelias kongreso 
priimtas sveikatos, aerodromų, 
bedarbių šalpos programas, ku
rias jis anksčiau žadėjo vetuoti. 
Biudžetas padidės 671 mil. dol. 
Tos programos buvo priimtos 
Atstovų Rūmų 372—1 balsais ir 
senato — 72-19.

ŽENEVA. — Tarptautinėje 
darbo unijų konferencijoje kal
bą pasakė Tuniso prezidentas 
Habib Bourguiba. Jis ragino 
arabus derėtis su izraelitais ir 
pripažinti, kad žydai turi teisę ■ 
gyventi “neišnaikinti ir nesu- 
mesti į jūrą”.

ATĖNAI. — Graikijos vyriau
sybė atsiliepė į gandus, kad ka
rininkų tarpe yra įvairių nuomo
nių apie vyriausybės ateitį ir 
kad civiliai greit pakeis karius 
vyriausybėje. Pareiškime sako-; 
ma, kad nėra jokių nesutarimų 
ir nenumatoma valdžios pakei
timų.

'Pekinas. — Reuterio agentū
ra paskelbė, kad Kinijos prem
jero Chou En Lajaus ;
Ying Chao pareiškė amerikiečių 
■moterų delegacijai, jog Ameri
kos žvalgybos agentūra sužino
jo apie buvusio gynybos minis- 
terio Lin Piao mirtį ir planus 
nuversti Mao Tse Tungą anks
čiau už Sovietų Sąjungos žval
gybą. Ji nepaaiškino, kaip ČIA 
sužinojo tą žinią. Lin Piao už
simušė Mongolijoje, bėgdamas 
iš Kinijos po nepasisekusio per
versmo. >

Kambodiįos kareivis žygiuoja per karo veiksmu sunaikintą kaimą, netoli Phnom Penho. Griuvė
siuose sėdi vaikas, nesuprasdamas, kas čia dabar darosi.

ARGENTINOS TERORISTAI PAGROBĖ 
DAR DU UŽSIENIEČIUS BIZNIERIUS

BUENOS AIRES. — Argentinos vyriausybė pakvietė argen- 
tiniečius iš tolimesnių provincijų nemokamai važiuoti autobusais 

: ir geležinkeliais į Perono sutikimą. Tūkstančiai tuo pakvietimu 
pasinaudojo. Trečiadienį Buenos Aires visos mokyklos, parduo
tuvės ir įstaigos buvo uždarytos. Grupės jaunų peronistų vaikš
čiojo gatvėmis dainuodami dainas apie Peroną. Pastatai papuošti 
plakatais, Perono portretais ir raginimais žmonėms pasitikti Pe
roną pakeliui iš aerodromo į miestą, kur buvo didelėje pievoje 
Įrengta pasitikimo vieta. Gyventojai buvo prašomi neiti į Perono 
užmiestinę vilą, kur jis nuvargęs po triukšmingo sutikimo, nu
vyko pailsėti.

IN

Argentinos metalo darbinin- 
|kų unija, stipriausia ir turtin- 

žmona ginusia peronistų judėjimo da
lis, pastatė prie kelio tarp aero
dromo ir Buenos Aires miesto 
didžiule platformą. Peronas su 
Argentinos prezidentu Campora 
atvyko į priėmimo vietų heli
kopteriu. Garsiakalbiai buvo 
nutiesti kelias mylias nuo plat
formos, kurią puošė 100 pėdų 
aukščio Perono portretas. Mies
to darbininkai įtaisė laikinus 
vandentekius ir išvietes. Bu
vo pilna maisto ir gėrimų kioskų. 
Kai kurie šio sutikimo dalyviai, 
atvykę iš toliau, toje aikštėje 
apsigyveno prieš kelias naktis, 
kad tik iš arčiau pamatytų su
grįžtantį buvusį diktatorių Pe- 

Prancūzijos rona' Polic’ja visus i aikšt? 
anksčiau atvykusius iškrėtė, kad

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

KURIAMA NAUJA “DOVYDO DVASIA”
WASHINGTONAS. — Antradienį prezidentas Nixonas ir 

sovietų komunistų partijos sekretorius penkias valandas kalbėjo 
apie ekonominius reikalus ir šalia to, dvi valandas praleido kartu 
prezidento jachtoje, automobilyje ar helikopteryje, kuriuo jie iš 
Washingtono nuskrido į Cape David vasarnamį, čia vakar buvo 
pereita prie kitų klausimų — nusiginklavimo, kariuomenės ma
žinimo ir strateginių ginklų apribojimo. Pietūs antradienį buvo 
valgomi prezidento jachtoje “Sequoia”, plaukiant Potomac upe.

Brežnevas pakvietė 
40 biznierių

NEW YORKAS. — šį penk
tadienį Blair House Brežnevas 
pakvietė apie 40 Amerikos biz
nierių, su kuriais jis nori pa
kalbėti apie numatomą Ameri- 
kos-Sovietų Sąjungos prekybą. 
Diskusijose dalyvauti pakvies
ti David Rockfeller. Chase- 
Manhattan banko pirmininkas, 
James Needham, New Yorko ak-

Prancūzų agentai 
seka telefonus

PARYŽIUS.
vyriausybė pareiškė sanatui, kad .. . . . ,,
vyriausybė, tiesa, klausosi slap-iJ,e ne ur®^ ?in 4- 
tai telefoninių pasikalbėjimų,) Perono sugrįžimo 
tačiau numato ir ateityje tą da- buvo paskelbta, kad 
ryti. Prancūzijos senatas ve- Argentinos liaudies 
dė debatus apie telefonų klau- pagrobė du užsieniečius biznie- 
symą ir siūlė jį ufdrausti, tačiau ( rius: Čilėje gimusį amerikietį 
vyriausybė nenori apie tai gir- John Thompson, 50 metų, Ar- 
dėti. gentinos Firestone įmonės pre-

Prancūzijos telefonų kiaušy- zidentą ir vokiečių kilmės Sil- 
mo sistema yra suorganizuota vina įmonės technikinį direk- 
atskiroje agentūroje, kuriai va- torių Juan Kurt. Iki šiol pagro- 
dovauja generolas. Vyriausybė bėjai nepareikalavo už įkaitų pa
turint! teisę naudoti visas prie- leidimą pinigų. Charakteringa, 
mones prieš grėsmę vidaus ar kad tik prieš savaitę preziden- 
užsienio saugumui, pareiškė vy- tas Campora, pasikvietęs 20 
riausybės atstovas parlamente., “liaudies partizanų” vadų, rei- 
Komunistų vadas Jacques Due- kalavo, kad jie užbaigtų teroro 
los skelbia, kad prancūzų vy- Į veiklą ir pagrobimus, kurie te- 
riausybės agentai nuolat seka roristams per ketveris metus at- . * 1 £ ’ w • v — — • • e e i

išvakarėse 
revoliucinė 
armija vėl

4,000 asmenų telefoninius pasi
kalbėjimus.

nešė virš 15 mil. dol. pelno — 
išpirkimo pinigų.

cijų biržos prezidentas. Donald 
Kendall, Pepsico pirm, ir kiti.

Tą pačią dieną biznio vadai 
susitiks su Nikolai Patoličev, 
sovietų užsienio prekybos mi- 
nisteriu. šį susitikimą ir prie- 
piečius organizuoja Amerikos 
biznierių sąjunga — National 
Association of Manufacturers. 
Ji remia prekybos su komunisti
niais kraštais idėją.

• Filipinų vyriausybė sku
biai siunčia ryžius į Mindanao 
salą, kur musulmono sukilimas 
ir sausas oras sukėlė maisto kri
zę.

WASHTNGTONAS. — George 
Patton 3d., garsaus II-jo Pa
saulinio karo generolo sūnus, bu
vo pakeltas į generolo laipsnį.

• Trys Skylab astronautai 
trečiadienį turėjo spaudos kon
ferenciją ir atsakinėjo į Housto- 
no erdvės centre susirinkusių 
korespondentų klausimus. As
tronautai baigė mokslinius tyri- 
nęjimus ir pradėjo tvarkyti erd
vės stoti, paruošdami ją būsimai 
įgulai, kuri atvyks liepos 27 die
ną 56 dienų skridimui.
• V. Vokietija pasirašė su

tartį su Čekoslovakija. Nuo šian
dien pradės galioti ir abiejų Vo
kietijų sutartis dėl normalių ry
šių ir bendravimo.
• New Yorke išgarsėjusi 

Martha Mitchell, buvusio vals
tybės prokuroro žmona, išbarė 
ir apstumdė moterį korespon
dentę prie savo namų, kur repor
teriai dažnai susirenka paklau
sinėti Mitchell šeimos narių.
• United Rubber Workers 

unija vakar pradėjo streiką prieš 
Firestone Tire bendrovę. Uni
ja turi 18,000 narių 13-koj tos 
bendrovės įmonių. Paliestos 
Decatur ir Bloomington. I1L, 
įmonės.
• Pavėluotai paskelbta, kad 

dvivietis Amerikos kovos lėktu
vas F-4 šeštadienį nukrito Kam- 
bodijoje ir du lakūnai laikomi 
dingusiais.
• Saigono vyriausybė vakar 

paskelbė, kad trijose vietovėse 
vyksta kovos su komunistais, 
kurie iš viso karo paliaubas su
laužė 69 kartus.
• Amerikos plaukikų koman

da ir krepšininkai vieši komu
nistinėje Kinijoje. Krepšinio 
rungtynes amerikiečiai laimėjo, 
tačiau moterys turėjo pasiduoti 
kinietėms. Plaukikų grupė vie
nai dienai atidėjo kelionę namo, 
nes juos Mao Tse Tungo žmona 
pakvietė pasilikti pamatyti nau
jos kinų operos premjeros.

Šiandien “viršūnių” pasitari
mai bus vėl perkelti į Washing- 
toną, kur vakare sovietų amba
sadoje įvyks balius. Penktadie
nį Brežnevas išvyks į prezidento 
namus San Clemente, Kalifor
nijoje.

Vakar, abiems viršūnų didie
siems būnant Cape David viloje, 
Washingtone buvo pasirašyta 
penkta nauja Amerikos-Sov. Są
jungos sutartis dėl pajamų mo
kesčių tvarkymo amerikiečiams 
Sovietų Sąjungoje ir sovietų pi
liečiams Amerikoje. Sutartį pa
sirašė iždo sekretorius Schultz 
ir sovietų užsienio prekybos mi- 
nisteris Patoličev.

Antradienį pasirašytos sutar
tys: okeanografijos. trans~'*~*'», 
žemės ūkio tyrinėjimij ir kultū
rinių pasikeitimų. Tos sutartys 
praplečia panašias iki šiol bu
vusias. Naujas dalykas yra tik 
žemės ūkio susitarimas, kuris 
galios 5 metus. Numatoma pa
sikeisti reguliariai informacija 
apie ūkiu gamybą, apskaičiavi
mas ateičiai, derliaus padėtį, su- 

_____ ... vartojimą įvairių gaminių, jų 
Caifip David susitikiinas taro trūkumą ar perteklių ir preky- 

prezidento Eisenhowerio ir ba žemės ūkio gaminiais. Susi-

25 kongreso nariai 
- Brežnevo svečiai

Aštunta “viršūnių 
konferencija”

WASHINGTONAS. — Nuo II 
Pasaulinio karo pabaigos tarp 
Amerikos ir Sovietu Sąjungos 
įvyko septynios “viršūnių kon
ferencijos. ne skaitant dabarti
nio prezidento Nixono susitiki
mo su Brežnevu.

Potsdamo konferencijoje 1945, 
liepos 17—rugpiūčio 2 dalyvavo 
prezidentas Trumanas, Stalinas, 
premjeras Churchillis, vėliau 
premjeras Attlee. Buvo susitar
ta dėl Vokietijos padalinimo ir 
kitų Europos teritorinių klausi- 

įmu.
Ženevos konferencija įvyko

M ASHINGTONAS. — Brež- 1955 liepos 18-23. Dalyvavo pre- 
nevas antradienį turėjo prieš- į ridentas Eisenhoweris, premje- 
piecius su 17 senatorių, užsienio ras Bulganinas, premjeras An- 
reikalų komiteto narių ir 8 kon-'thony ir premjeras Edgar 
gresmanais. Jis kalbėjo pusant- paure. Vėl buvo kalbėta apie Vo- 
r?S. \^an<^os’ įtikinėdamas ame- kietijąi ir Austriją. Vėliau už- 
rikiečius, kad jie turėtų patvir- sienio reikalų ministerial tęsė 
tin prekybos, sutartį ir suteikti derybas apie pokarinių santy-
Sovietų Sąjungai favoritinės 
valstybės lengvatas.

Senatoriai išėjo iš tų prieš- j prezidento _______ ___ _
piečių neįtikinti, nors kai kurie premjero Chruščiovo įvyko 1959 
ėmė abejoti, ar verta žydų emi- rugsėjo 15-27. Buvo sutarta tęs- 
graciją iš Sov. Sąjungos pasta- ti “taikingą koegzinstenciją”, 
tyti skersai kelio prekybos iš- pradėti kultūrinį bendradarbia- 
plėtimui. Visi buvo patenkinti, 
kad Brežnevas taip ilgai, nuo 
1-mos vai. iki 4:30 vai. su sena
toriais praleido. Vienas demo- čią dieną, kai Chruščiovas suži- 
kratas pareiškė, kad jis pralei- nojo, kad Amerikos žvalgybos 
do ilgesnį laiką su Brežnevu, ne- lėktuvas buvo numuštas virš 
gu bet kada su prezidentu Nixo- Sovietų Sąjungos. Konferenci

joje dalyvavo prezidentas Eisen
howeris, premjeras Chruščiovas.

SALISBURY. — Rodezijos ka- premjeras MacMillan ir prezi- 
talikų vyskupai paskelbė, kad jie dentas de Gaulle.
nesilaikys valdžios priimto rasių' Vienoje prezidentas Kennedy 
atskyrimo įstatymo, kuris už- 1961 birželio 3-4 d. susitiko su 
gina juodiems ir baltiems kata- premjeru Chruščiovu. Buvo pa- 
likams melstis kartu. Penki vys- skelbtas pareiškimas apie Laoso 
kupai tvirtina, kad įstatymas 1 neutralumą, 
apsunkina katalikų bažnyčią 
vykdyt Rodezijoje savo misiją.

PHNOM PENHAS. Stiprūs premjero Kosygino, 
mūšiai Kambodijoje vyksta 13 
mylių nuo sostinės. Iš P. Viet
namo, Amerikos lėktuvų atlydė-; 
ti, atplaukė 14 tiekimo laivų su 
gazolinu, maistu ir amunicija. į^tori^s'Br7žne77rt‘urtjo* de- 
Japomjos ambasada įspėjo sa- rybas 1972 gegužės 22-30 dieno- 
vo piliečius išvažiuoti iš Kam- mis Buvo pasirašyta eilė su. 
b°d’J0S' į sitarimų ir Brežnevas buvo pa-

j kviestas aplankyti Ameriką, ku-1 
irią jis ir lanko šią savaitę.

gių pagerinimą.

' vimą.
Paryžiuje 1960 m. gegužės 

. 16-18 konferencija nutruko tre-

nu.

Glassboro, Nr J. 1967 birželio 
23-25 d. įvyko viršūnių susitiki
mas: prezidento Johnsono ir 

Kalbėta 
apie Viduriniųjų Rytų konflik
tą ir Vietnamo karą.

Maskvoje prezidentas Nixo- 
nas, premjeras Kosyginas ir se-

tarimas buvo reikalingas užkirs
ti kelią staigiam poveikiui, ku
ri Amerikos ūkiui padarė sovie
tų netikėtas didelių kiekių javų 
užpirkimas. Amerika ateityje 
nori iš anksto žinoti, kiek ir ko
kių javų sovietams reikės.

Jei Maskva ši susitarimą pil
dys, tuo pačiu jį užbaigs tradi
cinį slaptumą, kuris gaubė so
vietų žemės ūkio gamybą, der
liaus didumą ir kitą statistiką. 
Sutartis svarbi ne tik iš ekono
minio taško, bet ir kaip neįpras
tos sovietų politinės linijos, nau
jo atvirumo, išraiška.

Smulkioje kultūrinio pasikei
timo sutartyje, kur numatoma 
kiek studentų, mokytojų, pro
fesorių, kiek meno ar teatro 
grupių galės atvažiuoti į kitą 
šalį, paskutinis straipsnis sa
ko, kad abi pusės turi teisę į 
delegacijų sudėtį paskirti “ver
tėjus ar ambasados tarnautojus, 
kurie bus laikomi delegacijos na
riais ir įeis į jos sutartą bendrą 
skaičių, čia, matyt, buvo tu
rima galvoje politrukai ir kiti 
valdiški palydovai, kurie visada 
palydi sovietinius kultūrininkus.

Bonoje tyrinėja 
vokiečių Watergate

BONA. — V. Vokietijos spe
ciali parlamento komisija pra
dėjo tyrinėti papirkimo skanda
lą, kuris Vokietijoje padarė sti
presnį įspūdį Amerikos Water
gate byla. Tyrinėjimai liečia bu
vusį krikščionių demokratų 
parlamento narį Julius Steiner, 
kuris prisipažino gavęs iš so- 

I cialdemokratų 50,000 markių, 
j kad jis balsuojant dėl pasitikėji- 
Imo kanclerio Brandto vyriausy- 
M. įmeetp nepažymiu lapelį. Ta-kimo KomiTOTo izainiriKas, Kuris p* p*- 

•akojo sonato Watergate komitetui 
apie didele* kam pen i jo* pinigu tuma*, 
iidalinta* Watergate įsilaužimo da

lyviam*.

me balsavime krikščionys demo
kratai galėjo nuversti Brandto 
valdžią, tačiau du tos partijos

BOSTONAS. — Henry Kissin- 
gerio, prezidento asistento, bu
vusi žmona Ann Kissinger bir
želio 1 Walthame, Mass., ište
kėjo už chemijos profesoriaus 
Brandeis universitete Saul Co
hen. Ji 1964 metais išsiskyrė 
su Kissingeriu po 15 metų ve
dybinio gyvenimo. Naujasis jos 
vyras yra našlys su dviem vai
kais 28 ir 23 metų. Ji irgi turi 
du vaikus.

nariai įmetė tuščius balsus ir 
Brandtas laimėjo dviem balsais.

Specialios komisijos uždavi
nys yra išaiškinti, kas buvo tas 
kitas atstovas šalia Julius Stei
ner ir nustatyti, ar socialdemo
kratai jį irgi papirko. Steiner 
pareiškė, kad jis pinigus gavęs 
iš socialdemokratų parlamenta
rinio vado Karl Wienand, kuris 
tą istoriją paneigia.



MENO ŽINIOS
Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

Konkursinė Kudirkos - Kalantos 
meno paroda

I ietuviškų dailės parodų kai 
kurios Žinios bus pavėluotos se
zonui pasibaigus, vis dėlto mū
sų dailininkų pastangas tenka 
aptarti, {vertinti ar bent pami
nėti.

Didesnio dėmesio atkreipusi 
Kudirkos - Kalantos konkursinė 
da lės paroda Čiurlionio galeri
joje pasibaigė praėjusį sekma
dienį, birželio 17 d., surengta 
Korporacijos Fraternitas Lithua
nia. ši paroda buvo skirta Ku- 
dirkos-Kalantos kančias už Lie
tuvos laisvę įamžinti. Dalyvavo 
konkurse 19 dailininkų, toli gra
žu ne visi mūsų pajėgesnieji me
nininkai įsijungė į tą konkursą. 
Gerokas skaičius parodoj išsta
tytų darbų mažai ką turi ben
dro su skirtąją konkursine te
ma. Keturias premijas (po 375 
dol.) už savo darbus laimėjo dail, 
A. Vaikšnoras iš Clevelando už 
“Vidinę viziją” (akrilika ant po
pieriaus). Cinką Rimvydas gavo 
premiją už “Raudą ugnyje” 
(juodas, balta grafika), Kinkie* 
nė - Tallat - Kelpšaitė, Janina 
(Chicaga), “Trys” (mišri tech

nika — trys pakabintos galvos), 
Algirdas Grigaitis (Des Plaines, 
III.) premiją laimėjo už fotogra
fiją — trys dalys “Simo Gies
mė”. šis foto — triptikas pa
vaizduoja lyrišką idėją — rožės 
pumpuras (1), rožė pilnam žy
dėjime (2) ir nulaužta nuo stie
belio rožė nukritusi (3).

Darbams premijas parinkti ju
ry komisija: buvo Kazys Varne
lis, Petras Aleksa ir Roland Gin
zel.

Iš 81 kūrinio buvo galima ras
ti kitų premijuotinų darbų. Pav. 
Vidos Krištolaitytės (New Yor- 

kas) dįdelio formato drobė “Au
ka” (Aliejus) buvo verta premi
jos, nes šis kūrinys tikrai pa
vaizduoja jaunuolio pasiaukoji
mą už tėvynę ir tragišką kančią...

Šia proga verta įsidėmėti Jo
kūbo Dagio skulptūrą “Palauž
tas lietuvis” liūdi susimąstyme. 
Labai gyva veido išraiška! Yra 
ir daugiau gerų darbų: Aldonos 
Labokienės-Valis, grafika, cice- 
riškio Algimanto Arvydo aliejus, 
Veros švabienės aliejus ir kt.

J. DAGYS Sūnus palaidūnas (Medis)

i Įspūdžiai iš Lietuvių Dailininkų Sąjungos 
pavasarinės parodos

Dail. VI. Vaitiekūno 
paskaita

Birželio 8 d. 7 vai. vakaro Tau
tiniuose namuose dail. Vladas 
Vaitiekūnas skaitė paskaitą te
ma: Meno raida. Paskaitą paį
vairino skraidrėmis, pradedant 
primityviu menu iki mūsų laikų 
moderniojo meno.

Spaudoje ir per radiją paskai
ta buvo garsinta, bet apgailėti
nai mažai žmonių atėjo. Ten pat 
vyko ir Amerikos Lietuvių Dai
lininkų darbų paroda.

Po paskaitos buvo diskusijos, 
kuriose dalyvavo dailininkai: 
Vanda Balukienė, Zita Sodeikie- 
nė, Jonas Kelečius, J. Tričys, M. 
Šileikis ir kiti. Prelegentas at
sakinėjo į paklausimus. Tačiau 
jis savo paskaitoje prabėgom 
lietė kone visas meno sroves bei 
epochas, nesigilindamas Į jų 
esmės plotmę. Klausytojas gal 
jautėsi kaip “nedavalgęs”. Dau
giau nepasitenkinimo buvo dėl 
prelegento kartojimo “avangar
do” ir abstrakto iš neigiamos 
pusės. M. Šileikis pastebėjo, kad 
menininkai nekopijuoja visuo
menės. Menininkas yra laisvas, 
tiktai “oficialaus” meno laikais 
menininkai buvo samdomi kaip 
“vergai”, pvz. Michelangelo, Le- 
nardo da Vinči, Rafaelis, El Gre
co, Velasquez ir kiti. Literatū
rą, muziką kuria nedidelis skai
čius talentingų rašytojų, nepa
taikaudami visuomenei. Avan
gardas visuomet buvo ir bus, ki
taip ir būti negali. Šileikis sako: 
yra ir dvi kraštutinybės: 1) ab
surdas mene, 2) nemokšos skver
biasi į autoritetingų menininkų

eiles. Jis pridėjo; kad abstrak
tas egzistuoja ir gamtoje ir mok
sle.

Dėl komercinio meno pasisakė 
dail. Balukienė, dėl etikos ir kū
rybinės sąžinės pasisakė dail. Z. 
Sodeikienė ir J. Tričys estetikos 
klausimais.

Tą patį vakarą pasibaigė ir 
ALDS-gos meno paroda. Buvo 
nupirkta keletas paveikslų.

g. Kor.

A. Petrikonio darby paroda
Po poros metų laukimo dail. 

Antanui Petrikoniui pavyko gau
ti parodai patalpas vidurmies- 
čio galerijoj — The Covenant 
Club Gallery, 10 North Dearbon 
St.; Main Lobby. Paroda atida
roma menininko pagerbimui kaip 
The Artist-of-the Month pirma
dienį, birželio 25 d. 4:30 iki 7:00 
vai. vakaro. Paroda tęsis iki lie
pos 20 d.

Dail. Ant. Petrikonis išstatys 
37 įvairios technikos vėlesniuo
sius savo darbu*. Parodos ren
gėjai susidomėję'Petrikonio kū
ryba ir išspaūsdfeo pakvietimus 
su trumpa dailininko biografija.

Dail. Antanas Petrikonis yra 
savininkas meno galerijos Mar
quette Art Gallery, 63-čia ir Ke- 
dzie Avė. Ten pat turi ir gėlių 
parduotuvę. ,.|r . ■

1973 m. gegužės mėn. 26 d 
' Tautiniuose Namuose atidaryto
ji dailės paroda daugeliui jos lan- 

įkytojų buvo meninė atgaiva. Po 
, eilės parodų Čiurlionio Galeri- 
: joje, kurios atbaidė ne vieną 
| lankytoją, pastaroji pradžiugi
no meno mėgėjus išlaikyta lyg
svara ir rimtimi.

Parodoje dalyvavo 15 lietuvių 
dailininkų, išstatydami 52 kūri
nius. Vyravo aliejinė tapyba 
(32). Akvarelė atstovauta su 7 
darbais, akrilika — su 6, grafi
ka su 3, kitų — mažiau. Skulp
tūros darbų nebuvo.

■Parodos įspūdžiais noriu pa
sidalinti su skaitytojais katalo
ge surašyta eile.

Prof. Adomas Varnas daly
vavo su trimis aliejiniais gam
tovaizdžiais, kurių tarpe tolu
mos vaizdas į Nemenčinės pilia
kalnį. Taip pat išstatė anglimi 
pieštą kaimynės atvaizdą. 93 
metų dailininkas stebina lanky
toją savo sugebėjimu įžvelgti 
žmogaus dvasią ir net anglimi 
ją perteikti žiūrovui. Gamto
vaizdžių spalvose profesorius, at
rodo, bando nutolti nuo savo na
tūralaus šilto kolorito, rizikuo
damas atsidurti sekimo ar ma
nieros pavojun.

Sesuo Mercedes akrilika at
liktuose darbuose įspūdingiau
sia yra “Nukryžiavime” ir “Ko
plytėlėse”.

Juozas Pautienius “Dangorai
žių Simfonijoje” ir “Prošvais
tėse” žerte pažėrė saulės, nors 
jo sveikata yra, berods, sunkių 
debesų supama.

Antanas Skupas-Cooper dvie
juose aliejuose sugebėjo perduo
ti visai skirtingas nuotaikas. Jo 
“Derliaus Nuėmimas” dvelkia 
žmogaus buities naturalumu, 
kur žmogus, arklys, mašina ir 
gamta sudaro darnų vienetą, tuo 
tarpu “Senas Raudonas Namas”, 
įspraustas tarp kitų pastatų, su- į 
kelia nepaprasto niūrumo vaiz
dą.

Mikas Šileikis yra nemeluo
tas gamtos meistras. “Kopos Ru

denį” ir “Prieplauka”, tai jo žiū
rovą pagaunantieji darbai. “Meš
keriotojai” iš karto atrodo kiek 
“užkamuoti”, bet iš reikiamo at
stumo įsižiūrėjus tas “užkama- 
vimas” virsta paveikslo oru.

Jadvyga Paukštienė, po vy
ro mirties įpuolusi į susmulkin
tą abstraktą, paįvairin amą vie
na kita “realia” detale, atrodo, 
nuo jo atsipalaiduoja. “Motiniš
kumas”, turbūt, buvo pats įspū
dingiausias iš jos keturių alie
jų-

Antanas Petrikonis vis dau
giau nutolsta nuo jo įprastinių 
mėlynų-žalių tonų, kas ypač ryš
ku jo “Pavasario” ir “žiemos” 
akvarelėse.

Magdelena Stankūnienė dviem 
aliejinėm kompozicijom (iš gė
lių ciklo) išgauna spalvų švel
numą, tačiau jos koloritą norė
tųsi matyti labiau suasmenintą.

Aldona Labokienė daro rimtą 
ir stiprų įspūdį savo grafika. 
Ypač įdomi jos spalvota litogra
fija “Miškinis”. Aliejinis “Ga- 
laksas”, atrodo, gal per daug ar
timas komercinėm spalvom.

Vladas Vaitiekūnas, neperse- 
senai pasirodęs parodoje istori
nėmis temomis, dabar turėjo 
tris aliejus. Vienas iš jų “Lie
tuvio tragedija” — triptikas R. 
Kalantos tema. Tai sodrių spal
vų dailininkas, kuris nebijo ir 
“karštų” temų. Atrodo, jis ne
gaišta mėnesiais prie vieno pa
veikslo. Gal dėl tos priežasties 
jo paveikslų sprendimai yra la
bai paprasti, — gal net perpa- 
prasti. “Amžinoji Ugnis” su jos 
ginkluotu sargybiniu, man atro
dė iš aliejų stipriausias, tačiau 
ir triptikas bus jo svarus įna
šas tautos tragedijai pavaizduo
ti. Piešinys anglimi “Geri Drau
gai”, jo darbų pats nuotaikin- 
giausias, rodo neabejotiną dai
lininko pajėgumą piešti žmones.

Vladas Vaičaitis visuose sa
vo aliejuose yra drąsių brūkšnių 
labai ryškus tapytojas. Jo “Vil
nius” — tikrai maloniai įspūdin-

brūkšnių gamtovaizdis “Upė“ 
buvo per menkai apšviestas ir 
nors labai tapybiškas nesimetė 
į akis. Mano išmanymu “Gėlės” 
buvo jo tapybinis perliukas.

Vladas Vijeikis turėjo išsta
tęs įdomų istorinį “Šatrijos Kal
ną” su plačiašakiu ąžuolu bei vai
dilutėmis (akrilika), o taip pat 
pastelinį gamtos vaizdą “Du me
džiai”.

Jonas Tričys stipriausias bu
vo precizine medžio graviūra 
“Barboros” portretu. Graviūros 
linijų švarume ir tikslume, atro
do, jis neturi lietuvių konkuren
tų. Jo aliejinis “Aras” buvo įti
kinančiai iškilmingas. Akrilinė 
“Migla” — simpatiškas, švelnus 
gamtovaizdis, nors jojo migla ir 
nebuvo tiršta.

Bronius Grikenis pasirodė su 
trimis akvarelėmis, kurių “Rau
donas Paukštis” buvo įdomiau
sia.

Barbora Morkūnienė (katalo
ge nepažymėta) dalyvavo su 
dviem aliejais. "Rytai-Vaka
rai” — paprasto sprendimo, įspū
dingai spalvingas “abstraktas” 
— tai mirtino dviejų sistemų 
susidūrimo pavaizdavimas. Re
alistinė “žiema” netruko susi
rasti pirkėją.

Aplamai, apie šią parodą rei
kia pasakyti, kad joje nebuvo 
darbų “kad ir nežmoniškų — 
bile kitoniškų”. Ačiū Dievui, vi
si parodos dalyviai mokėjo pieš
ti ir jiems neteko griebtis foto
grafijų piešimo sunkumams nu
galėti. Buvo taip pat apsieita 
be skriestuvo ir linijuotės ir be 
geometrinių figūrų. Gana gau
sūs eksponatai buvo sutvarkyti 
nesudarius perkrautos parodos 
įspūdžio. Kai kurių paveikslų 
apšvietimas galėjo būti geres
nis. Atrodo, salėje be “galior- 
kos” buvo išvengta iškabinimo 
sunkumų, kurie taip ryškiai pra- 
sikišo Vasario 16 parodoje.

Atsikūrusi Lietuvių Dailinin
kų Sąjunga parodai pasirinko 
Tautinių Namų salę, nes kaip 
teko nugirsti, Čiurlionio Galeri
ją užvaldžius “iš didelio rašto iš
ėjusiems į kraštą”, kitiems dai
lininkams tefr nebelikę kas veikti.

AJbmas Daumantasgas. Tamsesnių spalvų, stambių?

Philomena sako...

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

Jūs jiems patarnaukite, nuneškite 
į 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.

- “ 5%
Regular 

Passbook 
Account

90 Day 
Passbook 
Accounts

6245 South Western Ave. 476-7575

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

6%
$5.000 or more 

Savings 
Certificate 

(2 to 10 years'

CHICAGO

Balzeko muziejuje 
gera paroda

Birželio mėn. 10 dieną Bal
zeko Lietuvių kultūros muzieju
je, 4012 Archer Avė. buvo iš
kilmingai atidaryta dailininkės 
Florence Ezzell Stevenson tapy
bos darbų paroda. Išstatyta 77 
darbai. Įsivaizduokite, tiek dar
bų sutalpinti palyginti ribotose 
patalpose I Parodą atidarant ke
turi ginkluoti policininkai “tru- 
periai” stovėjo sargyboje, vei
kiausia dėl didesnio “efekto”, 
negu pavojaus paveikslams. 
Dailininkė 83 metų amžiaus bu
vo vežiojama ant ratukų, prie 
krūtinės, prisigesusi didelę, tam
siai raudoną rožę, nes ji iš tikrų
jų pati yra didelė gėlių mylėto
ja. Kone visa paroda šviečia 
įvairiausiomis gėlėmis, kokių 
tik pasaulyje yra. Dail. Steven
son puiki tapytoja, het ir vė
lesnio jos amžiaus darbai nė kiek 
nesiskiria nuo jos kūrybingiau- 
sio laikotarpio. Yra ir ne gė
lių paveikslų: “Penktadienio va
karienė”, žuvis, vėžiai,. — kla
siškas natiurmortas. “Muzikos 
kambarys”, tamsiame tone še
devras. “Rožės nakty”, “Vasa
ros puokštė”, Autoportretas, 
“Calla lelijos” ir t. t. tik gėrė* 
kis.

Paroda tęsis iki liepos 14 d. 
Verta pamatyti. lankymo lai
kas nuo 1 v. iki 4:30 v. popiet, 
septynias dienas per savaitę. Įė
jimas nemokamas. 

gjjiS

What if we told you 
to cough up $18.75
or else?

Tos wouldn't like it, of course.
Too see, one of foe nice 

things about buying US. Saving* 
Bonds is that you don't have to.

That’s because you happen 
to live in a free country where 
nobody forces you to do anything.

Rather, your country asks 
foot you simply consider the 
many advantages of Savings 
Bonds.

First of all, if VWS think

forget it. Beads aren't for you. 
They snly pay off in the long 
haaL Far a (prick return, Acre 
ase a lot better ways to make 
a back.

A little OtaT 4 dollars for 
•very 3 you fewest Hus, foe 
privilege •£ buying the new 5% 
Freedom Shares along with 
your Bonds.

But foes* an the eelfita 
Masons for buying Beads.

Good, but selfish.
There’s one other very fa*, 

portant reason why Amerfota* 
already own over $S2 bdlfaa 
in Bonds.

It’s called pride.
It just so happens foot meet 

Americans still cheese to fotak 
this is foe beet piece of teal 
estate going.

If you happen to be eae ef 
these Amerieeae who fotais 
there’s something to foie oouatoy 
of oure, why not fatty fata k.

Sigs up for foe PafitD Sav- 
inge Plan where yen work.

Or go to your bank 
And sough up font U&7K

savings and loan association

Take stock in America
Bttjr ILS. Savings Bonds & Freedom Shares

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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v. Karosas.
VATIKANO RYTŲ POLITIKA

(Atsakymas J. Draugeliui) 
"laisvoji tribūna

(Tęsinys)
VATIKANO EKUMENINĖ 

POLITIKA
Reikia pasisakyti dėl Vati

kano II susirinkimo ekumeni
nės politikos, kurią J. Drauge- 
Isi su tokiu sielvartu iškėlė ir 
dėl kurios su tokia širdgėlą 
mane puolė. Kodėl Vatikano 
II ekumenizmą lydėjo tokia 
pat nesėkmė, kaip ir kitas di
džiąsias Jono XXIII idėjas?

Šia tema buvo prirašyta be
galės knygų ir straipsnių. Ją 
plačiau nagrinėja ir A. Macei
na savo veikale “Bažnyčia ir 
pasaulis”. Jis rašo: “Garsioje 
savo knygoje “Katalikybės es
mė” vokiečių teologas K. 
Adams pabrėžia, kad “Katali
kybės negalima tapatinti su pir
mine Krikščionybe ir net nei 
su Kristaus Evangelija, kaip 
išaugusio ąžuolo negalima ta
patinti su maža gile.

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
leidžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psL $4.00.

ČfKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašyma.i ką ji ten matė, kokias 
Kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psL $1.00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU 1 VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAUKUOSE, 1944-54 m. 49 
psl. $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
52 psL $1.00.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami.
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 80608

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą.

UUNUBUHUUUUUFuuumuuuuuuuuuummuurumuuuufr

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija • kaip pavasaris, kuris pradžioje oro tirpstanti sniegą lieois 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžiu šaka? 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda i gamtos vaizdu ir garsu ste 
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minč*v 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:

L J. Auaustaltvtė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 
mato. 128 psl Kaina $1.—.

2. Junjl» Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 
Kišeninio formato. 157 osl $2.00.

5. Butfcu Juzė, EILĖRAičIAI IR RASTAI. 155 psl 81.50.
8. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Ulių rinktinė. 16P 

pat Kaina $3.00.
T Kleopas Jurgelionis, GLODI • LIŪDI. Lvrikoa eilės. 106 psl. $2.00
8. Anatolilus Kairys. AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.

11 Madas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai aofe 
t ttrietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. $5 00

13. Madas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranauske 
"Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 osl. $2.00

14. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 osl. $1.00.
18. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini lyrika. 167 psl.. SĖDO
16. Stasys Santvaras. AUKOS TAURĖ. 5-ii Ivrikos knyga. 152 psl S2 50
17. Petras Saoatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

liti 92 OsL. $100.
18. Petras Šagalas. PLAUK. MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. SI ,0f
19 Eugenllus Gruodis. AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės 70 osl.. $1.00
20 Elena Tumienė. KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. 82 50 
21. Alfonsas Tvruolls. METU VINGIAI. Lvriko? rinktinė 180 psl. $3.00 
22 Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI, Mitologijos posmai

M psl. $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.80.

Norėdami įsigyti šias ar kita« knygas. praSome atsilankvti i Naujiem 
raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

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

Katalikybė auga ir išsivysto, 
siurbdama j save ir keisdama 
pagal save įvairius savos ap
linkos pradus... Kitaip tariant 
Bažnyčia auga bei išsivysto ir 
visados lieka ta pati: ji yra 
kintanti ir amžinai pastovi”, 
(psl. 151).

Gerai ir tiksliai pasakyta. Pa
lyginimui ir dar geresniam su
pratimui kas pasakyta, paim
kime kitą pavyzdį. Dauguma 
mūsų atsimena, ar bent žino iš 
nuotraukų, senąjį Vilniaus 
miestą. Jei senasis Vilniaus 
miestas būtų buvęs paliktas, 
kaip atrodė XV ar XVI amž., 
tai vien dėl dvokimo vargu 
bent vienas turistas ten keltų 
koją. Jvedus kanalizaciją, van
dentiekį, dujas, elektrą, telefo
nus ir padarius modernišką 
grindinį, šaligatvius — sena
miestis pražydo romantika ir 
tapo turistų atrakcija. Visi šie 
pagerinimai, paimti iš moder

naus pasaulio technikos ir 
mokslo laimėjimų, vienok ne
padarė senamiesčio moder
niu miestu. Kaip buvo taip li
ko atgyventos epochos gyvu 
liudininku.

Lygiai tas pat pasakytina 
apie R. K. Bažnyčią, nežiūrint 
kad “įsiurbė” iš antikinio pa
saulio Aristotelio filosofiją, 
Renesanso meną, humanizmo 
idėjas ir mūsų laikais pasisa
vino socialinių ir psichologi
nių mokslų laimėjimus. Ji kaip 
buvo taip ir lieka viduramžių 
Bažnyčia, svetima moderniam 
pasauliui.

Po Vatikano II susirinkimo 
Bažnyčia “įsiurbė” iš evange
likų giesmynų kelioliką gies
mių su Liuterio himnu imtinai, 
mišių apeigas priartino prie 
protestantų paskutinės vaka
rienės ir perėmė eilę kitų pap
ročių, bet tai jos nepadarė nė 
per plauką artimesne protes
tantizmui.

Katalikų Bažnyčios tragedi
ja glūdi tame, kad ji išaugo, 
kaip sako teologas K. Adams, 
ne ant Evangelijų, bet ant 
pagoniškos romėnų kultūros 
pagrindų. Ją valdo ciesorius ir 
jo dvasia. Ten kur valdo cie
soriai, ten nėra asmens lais
vės, ten negimsta idėjos. Tai 
paaiškina, kodėl katalikiškas 
pasaulis atsidūrė “dideliame 
gete” ir kodėl Jono XXIII pa
skelbtas ekumenizmas, po pir
mų žingsnių, suklupo.

Pokalbiai tema “Kad visi bū
tų viena” atsitrenkė į tuštumą, 
nes protestantai neturi mažiau
sio noro grįžti į viduramžius. 
J. Draugeliui atrodys labai ne
įtikėtina. kas buvo mano pasa- 
kvta. Jis nepripažįsta man 
teisės samprotauti. Dar sykį 
kviečiu filosofą A. Maceiną į 
talka, kuris taip tvirtina: "Juk 
Krikščionvbė nėra stabmeldy- 
bės panaikinimas, bet jos įvvk- 
dvmas, bei atbaigimas. Tas 
kas stabmeldvbei buvę tik nuo
jauta, tik ilgesys, tik neaiški 
svajonė, visa tai Krikščionybė
je virto tikrove” (Draugas, 
1969. V. 17).

Liuterio žodžiais, Reforma
cija išlaisvino vokiečių tautą iš 
tūkstantį metų trukusios Babi- 
lionijos nelaisvės, atpalaidavo 
nuo pagoniško kulto, padėjo 
tikėjimo pagrindan Evangeli
jas ir suteikė teisę kiekvienam 
krikščioniui tapti laisvu žmo-

KALTINA STASZUKĄ ĖMUS KYŠIUS
Antradienį, birž. 19 d., fede- 

raliniame teisme lietuviams ge
rai pažįstamas aldermonas Ca
simir Staszuk buvo apkaltin
tas kyšių ėmimu. Svarbiausias 
liudininkas prieš Slaszuką bu
vo taip pat pažįstamas real- 
esteitininkas Al. C. Allen.

Staszukas yra respublikonų 

gumi. Ant šių dvasinių pagrin
dų išaugo modernioji demo
kratija.

Tačiau protestantizmas, ypač 
liuteroniška atžala, kontrre
formacijos antpuolio metu, tu
rėjo pasiduoti globai ir prisi
taikyti prie tautinių valstybių 
absoliutizmo, ir tuo sumenki
no savo moralinį ir idėjinį po
veikį. šiandieną protestantiz
mas, kaip ir visos kitos religi
jos, pergyvena krizę, nes bu
vo pralenktas milžiniškos moks 
lo pažangos. Jokia religija ne
turi atsakymo į prieš žmoniją 
iškilusias problemas, todėl 
juntamas visame religiniame 
pasaulyje pasimetimas, nusi- 
politikavimas ir moralinio au
toriteto praradimas. Amerikos 
prezidentai neatsižvelgė savo 
sprendimuose į visų religijų 
protestus dėl Vietnamo karo ir 
kituose klausimuose. Tas pats 
pasakytina apie visų kitų vals
tybių politinę veiklą.

Šioji krizė negali būti iš
spręsta ekumeniniais dialogais, 
grįžimu į “tikrąjį tikėjimą”, 
“būti visi kaip viena” ir pana
šiomis teologinėmis manipu
liacijomis, bet dieviškų tiesų 
pažinime modernaus žmogaus 
sampratoje. Už tokį sprendimą 
pasisakė didžiausias mūsų am
žiaus teologas Karl Barth, iš
keldamas naujos reformacijos 
būtinumą.

Teologas Dietrich Bonhoef- 
fer, nacių pakartas koncentra
cijos stovykloje, pareikalavo 
krikščionybę atpalaiduoti nuo 
religijos ir ją traktuoti kaip 
“naujo gyvenimo kelią”. Pa
galiau, M. Krupavičiaus mini
mas teologas Bultmanas reika
lauja išvilkti Naująjį ir Seną
jį šventraštį iš mitų, šiandie
ną parapijinių ir šeštadieninių 
mokyklų vaikai šaiposi, kai 
jiems aiškinamos pasaulio su
tvėrimo, pasaulio tvano, žmo
gaus atsiradimo istorijos. Ne
nuostabu, kad jaunoji karta 
atsisuko nuo bažnytinių insti
tucijų ir ieško sau dvasinio pe
lno kur kitur, šitos problemos 
neišspręs ekumeniniai dialo
gai. Religinė polemika, kurią 
man prikiša J. Draugelis, dėl 
jau mirusių ar mirštančių reli
ginių tiesų, niekam nėra rei
kalinga.

Patiektus pasisakymus pa
tvirtina ir Amerikos evangelis
to Billy Graham žodžiai: “Aš 
neprieštarauju Karolio Mark
so pasakymui: Religija yra opi
umas liaudžiai... Kuomet man 
tenka eiti į universitetus ir kal
bėti studentams, aš niekuomet 
nebandau užstoti religiją. Is
torijoje refii^jos vardu buvo 
vedami kruviniausi karai. Prie- 

partijos aldermanas Chicagos 
miesto taryboje, o Allen yra 
respublikonų partijos precink- 
to kapitonas. Abu vienos par
tijos nariai, bet teisme vienas 
liudija prieš antrąjį.

Teisme paaiškėjo, kad real- 
esteitininkas Allen galėdavo 
pakeisti zonos klasifikaciją. 
Visa eilė kontraktorių bandy
davo pakeisti zonos klasifika
ciją, bet jiems nepavykdavo. 
Kontraktorius William Harris 
pareiškė, kad jam būtinai rei
kėjo pakeisti prie Pulaski ir 56 
-tos gatvės zonos klasifikaciją. 
Jis kreipėsi į savo advokatą, 
kuris patyrinėjo reikalą ir pa
sakė, jog tai neįmanomas da
lykas. Tada tas pats Harris nu
ėjęs pas Allen’ą ir išdėstė sa
vo pageidavimus . Pastarasis 
pasižadėjo reikalą sutvarkyti 
ir pareikalavo $5.500.00. Pasi- 

tarai, puikybė, neapykanta ir 
net vergija charakterizavo re
ligingus žmones. Aš negaliu 
užtarti visko, kas buvo daro
ma krikščionybės vardu, bet 
aš kviečiu žmones prie Kristaus, 
kuris mokė: Mylėk savo arti
mą, kaip pats save” (Sun - 
Times, 67. XII. 1)

Tuo tarpu, J. Draugelis gul
do galvą už Bažnyčią ir “tikrą
ją religiją”.

(Bus daugiau) 

Mes švenčiame 50 m. sukaktį 
Mokame iki 6% Dividendus ir 
dar duodame dovaną. Universal 

SAVINGS

JEI PADĖSITE TAUPYMO SĄSKATTON $100 ar daugiau, tai galėsite gauti ąsotį ir 
4 stiklus.

JEI PADĖSITE $500 ar daugiau, tai iš 40 dovanų galėsite pasirinkti padažo šildytu
vą, žvakių, patarnavimų lėkštes, dėžutę duonai, nerūdijamo plieno dubenį daržo
vėms maišyti, elektros laikrodį virtuvei ii daugelį kitų vertybių.

JEIGU PADĖSITE $5,000 ar daugiau, tai iš 40 dovanų, galėsite pasirinkti rankinius 
ir stalo laikrodžius, dakrono antklodę, radiją, foto aparatą, šildomą lėkštę, spir- 
gintuvą, elektros keptuvą, Corning kavinuką ir daugelį kitų vertybių.

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

DARBO VALANDOS: Pirmadienį, antradienį nuo 9 ryto iki 4 po pietų. 
Ketvirtadienį nuo 9 iki 6 vai. vak. Penktadienį nuo 9 iki 7 vai. 
vak., o šeštadienį nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Trečiadieniais uždaryta.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted St Chicago, IlL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS, 

įteigta 1923 metalą. TeL 421-3076

Įstairos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

rodo, kad zonos klasifikaciją 
jis pakeitė.

Kokiu būdu jis tą zoną pa
keitė? Jis susižinojo su Casi
mir Staszuku, kuris buvo mi
nėtos miesto srities aiderma- 
nas. Miesto taryba gali pakeis
ti zonas, liet reikia susitarti su 
aldermanu, kad jis neprotes
tuotų. Jeigu aldermanas pro
testuoja, tai niekas negali zo
nos pakeisti.

Realesteitininkas Allen ga
lėdavo pakeisti tiktai susita
ręs su aldermanu Staszuku. 
Pirmą kartą jis susitikęs su 
Staszuku savivaldybės rūmuo
se. Kai buvo vienu du, tai 
Allen paklausė Staszuko, ar 
jis priešintųsi zonos pakeitimui 
prie 79-tos ir Knox gatvių. Sta- 
szukas prižadėjo patyrinėti rei
kalą, o vėliau pranešęs Ade
nui, kad tos zonos klasifika
ciją galima pakeisti, bet visas 
reikalas kainuos $3,000.00.

Kada minėtos zonos klasifi
kacija buvo pakeista, tai real
esteitininkas Allen įdėjęs tris 
tūkstančius dolerių į voką ir 
nunešęs į miesto tarybą Staszu- 
kui. Pats Allen gavęs $5,000.00 
už zonos pakeitimą, o $3,000.00 
jis sumokėjęs Staszukui.

GEROS DOVANOS
ŽIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

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

Kietais viršeliais, vietoje $400 dabar tik-----------------$3.00
Minkštais viršeliais tik $2.00

Dr. A. J. Gusson — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik $1.50

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderi.

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

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I
KNYGOS ANGLŲ KALBA

A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai oku 
puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.

J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 pil. Kaina $2.50.

KrisHIonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Hado Rastenlo vertimas. Gražus leidinys, 127 psL Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTA&TA$„THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.06. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago. ID. 60608 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

1970 metų kovo mėnesį Al
len sumokėjo aldermonui Sta
szuk $1,000.00 grynais ir davęs 
$2,000.00 čekį, kad jis nepro
testuotų, kai posėdyje bus 
svarstomas zonos klasifikaci
jos pakeitimas. Taip ir atsiti
ko. Staszukas tylėjo, o už tylą 
gavo $3,000.00. Tų pačių metų 
gruodžio mėnesį, Allen gavęs 
iš kliento $5,500, o Staszukui 
davęs $1,500 pinigais o kitą su
mą sumokėjęs čekiu.

Prokuroras tvirtina, kad al
dermanas Staszukas neįrašęs 
šių sumų į savo pajamų mokes
čius. Aldermano pareiga bu
vusi ginti vietos gyventojų tei
ses.

Staszuko advokatas Herman 
Magidson pareiškė teismui, 
kad be pagrindo Casimir Sta
szuk vadinamas politikierių m. 
Tokiu jis niekad nebuvo ir nėra. 
Staszukas vertėsi dailidės amatu, 
kurį dirba 19 metų. Kai respubli
konai neturėjo kito kandidato, 
tai jj pastatė ir žmonės išrinko. 
Jis esąs geras žmogus ir nesąs 
politikas profesionalas.

Visi labai atidžiai seka, kuo 
pasibaigs Staszuko byla.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS
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Melu vadiname sąmoningai 
skelbiamą netiesą kitiems su
klaidinti. Kaip taisyklė, melu 
siekiama kurių nors egoistinių 
tikslų.

Kai tokia sąmoninga netiesa 
arba melas garsinamas, tikslu 
pažeminti kito asmens garbę, 
garsinant apie jį kokį jo garbę 
paliečiantį, jį žeminantį daly

ką, tai tuo atveju melas būna 
jau kito asmens šmeižimas arba 
šmeižtas.

Kai melo arba net ir kurio 
tikro, bet asmens garbę palie
čiančio dalyko garsinimu sie
kiama priversti kitą asmenį ką 
nors prieš savo valią daryti, ar
ba nuo ko susilaikyti, tai tuo 
atveju būna jau šantažas.

Vėl spieskimės apie BALFą
Sovietų karo jėgoms įsiveržus į Lietuvą, tūkstan

čiai mūsų tautiečių buvo priversti palikti gimtinį savo 
kraštą, namus ir artimiausius šeimos narius. Jie išėjo 
nežinion ir didelian vargam Lietuvoje likusius okupacinė 
sovietų valdžia gaudė ir trėmė į Rusijos šiaurę, o į Vaka
rus išėjusieji buvo be darbo, ir be duonos, be pastogės ir 
be aprangos. Amerikos lietuviams buvo aišku, kad trem- 
tin patekusiems mūsų tautiečiams bus reikalinga didelė 
parama. Kiekvienas Amerikos lietuvis buvo pasiryžęs 
padėti savo giminaičiams, bet visiems buvo aišku, kad 
bus reikalinga žymiai didesnė parama.

Amerikos Lietuvių Taryba, besirūpinusi politine lie
tuvių veikla, nutarė suorganizuoti Bendrą Amerikos 
Lietuvių Fondą, kuris rūpintųsi visais karo metu trem- 
tin ir vargan patekusiais lietuviais. Balfo vadovybė buvo 
sudaryta tuo pačiu politiniu pagrindu, kokiu buvo suda
ryta pati Amerikos Lietuvių Taryba. Kiekviena įtakin
gesnė Amerikos Lietuvių politinė grupė siuntė nustatytą 
atstovų skaičių į Balfo tarybą, ten buvo sudaryta valdy
ba, kuri tvarkydavo visus lietuvių šalpos reikalus ištisus 
metus. Balfas šaukdavo metines konferencijas, išsirink
davo savo vadovybę, kuri tvarkė pagalbos tiekimą, o me
tų gale duodavo atskaitomybę iš atliktų darbų. Kiekvie
ną metą Balfe įvykdavo pakaitų, bet visų lietuvių bendras 
šalpos darbas gražiai buvo vedamas.

Niekam ne paslaptis, kad Balfas yra atlikęs didelį pa
galbos ir šalpos darbą. Jis yra suteikęs pagalbą Vokieti
jon patekusiems mūsų tautiečiams, jis padėjo ir padeda 
tiems, kurie iš Vokietijos negalėjo išvažiuoti. Balfas 
teikė pagalbą Sibiran išvežtiems lietuviams, jis bandė pa
dėti ir pačioje Lietuvoje vargan patekusiems. Balfo bro
lišką ranką pajuto okupantas ir keliais atvejais pradėjo 
prieš Balfą įvairiausių šantažų kampaniją. Pačioje Lie
tuvoje buvo tardomi siuntinius gavusieji mūsų tautie
čiai, o Balfo priešakyje stovėjusieji lietuviai buvo šmei
žiami, koliojami ir niekinomi.

Balfo darbas buvo pavyzdingai tvarkomas, kol vado
vybėje buvo įvairių pažiūrų žmonės, besirūpinę vien tik
tai bešališku pagalbos teikimu. Reikalai kiek susilpnėjo, 
kai Balfo vedamas darbas perėjo į kitokius tikslus turin
čios mažos grupelės rankas. Tatai paaiškėjo, kai praeitų 
metų pabaigoje Detroite vykęs metinis Balfo seimas 
nutarė perkelti Balfo centrą į Chicagą ir išrinko kitus 
žmones į šios didelės organizacijos vadovybę. Seimas bu
vo legalus, perkėlimo klausimas keliais atvejais buvo

svarstytas, bet kai atėjo laikas vykdyti seimo nutarimą, 
tai Balfo veikloje prasidėjo nesklandumai.

Buvusioji Balfo vadovybė pradžioje pasižadėjo vis
ką perduoti naujai išrinktai Balfo vadovybei, bet kai rei
kėjo perdavimo darbą atlikti, tai pradėjo ieškoti prieka
bių. New Yorko valstijoje buvo užvesta byla, bandžiusi 
sutrukdyti Balfo perkėlimą j Chicagą ir visų reikalų 
perdavimą. New Yorko teisėjams atmetus vieną prieka
bę , tuojau buvo išgalvojama kita ir reikalaujama, kad 
būtų sutrukdytas ilgus metus naudingą darbą dirbusios 
organizacijos šalpos darbas. Buvo pasamdyti advokatai 
ir leidžiami pinigai, kad tiktai centras nebūtų perduoda
mas naujai išrinktai valdyai.

Šių metų birželio 5 ir 6 dienomis federalinis teisėjas 
galutinai išsprendė tarpusavius nesusipratimus. Teis
mas pripažino Detroite išrinktą Balfo valdybą ir įsakė 
senajai valdybai tvarkingai perduoti visus organizacijos 
reikalus naujai išrinktiems asmenims.

Kad nereikėtų daugiau bereikalingai po teismus tą
sytis ir parodyti visam pasauliui, kad Amerikos lietuviai 
nepajėgia susitarti net nelaimėn patekusių mūsų tautie
čių šalpos reikalu, teisėjas uždraudė skundikams teisme 
kelti kitą bylą. Teismas atmetė visus prieš naująją val
dybą iškeltus skundus ir liepė netrukdyti jos vedamo dar
bo. Bet teismas, pastebėjęs, kad senoji valdyba nebuvo 
tinkamai tvarkiusi Balfo statuto ir nustačiusi aiškių sa
vivaldos taisyklių, liepė naujai valdybai šiuos reikalus 
aptarti, statuto plyšius papildyti ir šių metų spalio ar 
lapkričio mėnesį Cleveland© sušaukti Balfo seimą ir visą 
organizaciją pertvarkyti aiškiais teisiniais pagrindais.

Reikia manyti, kad dabartinė Balfo vadovybė, po
nios Rudienės vadovaujama, per tą laiką pajėgs pertvar
kyti organizacinius Balfo reikalus. Reikia turėti vilties, 
kad ji sugebės įtraukti į vadovybę kiekvienos srovės žmo
nes, kaip tai buvo padaryta pirmomis Balfo organizavi
mo savaitėmis.. Jeigu norime, kad Balfas būtų visų Ame
rikos Lietuvių bendrinė organizacija, tai privalome lai
kytis tų pačių pagrindų, kurie Balfą išaugino ir padarė 
galingą. Jeigu bandytime kurią grupę atstumti arba iš
stumti, tai neturėsime teisės prašyti tos grupės žmonių 
paramos.

Bet naujoji Balfo vadovybė turės padaryti visuome
nei dar vieną patarnavimą. Ji turės išaiškinti, kodėl se
noji valdyba nenorėjo vykdyti Detroito seimo nutarimo ir 
sukliudė didelės organizacijos darbą. Visi žinome, kad 
be priežasties niekas nieko nedaro. Jeigu atsakomingi se
nosios valdybos pareigūnai rado reikalo sutrukdyti dide
lės organizacijos darbą ir eiti net į JAV teismą, tai turi 
būti koki išskaičiavimai. Amerikos lietuviai nori žinoti, 
kur šuo pakastas. Jeigu savo tarpe turime žmonių, už
traukusių tokią gėdą Amerikos lietuviams, tai norime ži
noti, kas jie toki yra ir kuriais sumetimais jie piktnau- 
doja šalpos organizaciją.

Tokių melų, šmeižtų ir šan
tažų randame apačiai ir “Aki
račiuose".

KO SIEKIA AKIRATININKAI 
SAVO MELAIS?

Dažniausiai jie siekia įrody
ti kurią nors savo “tiesą” tame 
ar kitame spaudos ginče.

Būdingas tokio melo atvejis 
— tai mano pirmesniuose dvie
juose šios serijos straipsniuo
se parodytas jų melas 'apie 
“Naujienas, ypač apie jų re
daktoriaus neva neteisingus ra
šymus, neva palietusius Alg. 
Gurecko garbę. Skelbiamas iš
mistas, kaip neva tiesa, ir su
kuriamas kito asmens (N. re
daktoriaus) tariamas nusikal
timas, kurio visai nebuvo.

KO SIEKIA AKIRATININKAI 
SAVO ŠMEIŽTAIS?

Jie siekia tuo kitus asmenis 
(dažniausiai - spaudoje rašan
čius) visuomenės akyse paže
minti, pakenkti jų vardui, pa
kirsti jais pasitikėjimą.

Tai labai negarbinga akira
tininkų spaudos akcija ir poli
tinė kova su savo priešinin
kais. Ji yra ir įstatymais bau
džiamas nusikalstamas darbas.

Tų šmeižtų “Akiračiuose” yra 
daug. Jie liečia daugį asmenų, 
bet aš čia paimsiu tik vieną pa
vyzdį liečiantį mane patį.

Praeitų metų spalio mėne
sio “Akiračiuose” jų spaudos 
apžvalgininkas Vytautas Ged
rimas savo straipsnyje “Gero 
ir blogo žurnalizmo pavyz
džiai”, pasisakęs prieš “Nau- 
ienas” rašo:

“Tačiau paskutiniais metais 
(mano pabr. — P. S.) Naujie
nos išsiskyrė ir savo bendra
darbių pasirinkimu, kurie re
tai apsieina be asmeniškumų ir 
šmeižtų (? ! — P. S.). Dabar 
ten rašo tokie asmenys, kaip 
J. Smetona, P. Stravinskas ir 
kt., kurie prieš keletą metų 
(? 1 — P. S.) tų pačių Naujie
nų buvo laikomi tipiškais sme
toninio rėžimo palikuonimis ir 
ų bendradarbiavimas Naujie

nose būtų buvęs neįmanomas”.
Kas čia pasakyta šmeižian

čio?
1) Pirmiausia, pats garsini

mas “Akiračiuose”, kad aš he- 
apseinąs Naujienose be “šmeiž
tų” yra jau šmeižtas, nes aš 
nieko šmeižiančio šiame laik
raštyje nesu rašęs. Na, bet 
jrileiskime, kad šis lakoniškas, 
nekonkretizuotas išsireiškimas 
dar nedaro tnan didesnės mo
ralinės skriaudos, dėl ko jis 
gal dar nėra šmeižtas, o tik ar
ti šmeižto ribos. Imkime toliau.

2) Garsinimas “Akiračiuose”, 
kad aš (drauge su kol. J. Sme
tona) Naujienose pradėjęs 
bendradarbiauti tik “paskuti-

niais melais”, kad “prieš kele
tą metų" Naujienoc mane yra 
laikiusios “tipišku smetoninio 
rėžinio palikuoniu”, kad dėl 
to mano bendradarbiavimas 
Naujienose “būtų buvęs neį
manomas”, jau yra šmeižtas ir, 
būtent, štai dėl ko:

Naujienose aš bendradar
biauju jau nuo 1962 metų pra
džios, taigi daugiau, negu Il
ka metų.

Todėl akiratininko Vyt. Ged
rimo skelbimas yra aiški netie
sa, melas. Tai jo skelbiama 
žinoma, sąmoninga netiesa. 
Jis kaip spaudą sekąs žmogus, 
to negalėjo nežinoti, kad aš ne 
tik pask. mulais, rašau N-se, o 
jau 11-ka metų.

Naujienos, paskelbusios per 
tą jau ilgą laiką gal kelis šim
tus mano straipsnių (paskirų 
ir serijinių), negalėjo mane 
laikyti tuo “tipišku” smetoni
nio rėžimo palikuoniu”, ypač 
kad gi aš, kaip jau net porą 
kartų esu pareiškęs spaudoje 
(atsakydamas į man daromus 
priekaištus), niekad tautinin
ku nebuvau. Todėl Vyt. Gedri
mas skleidžia apie mane šmeiž
tus.

Pats priklausymas tautinin
kams (dabar ar anksčiau), 
kaip toks, žinoma, nėra koks 
negarbingas (asmenį pažemi
nantis) dalykas. Turime daug 
tautininkų, net ir labai dorų, 
garbingų. Todėl ir aš nebūčiau 
tuo melo garsinimu žemina
mas asmens garbę, šmeižia
mas, jei aš nebūčiau katalikų 
žmogus, koks aš esu. Nuo pat 
savo vaikystės dienų (be per
traukos!) aš gi esu ateitinin- 
kasas, nors dažnai tuos savo 
“idėjos brolius” (ateitininkus, 
ypač frontininkus) už daug 
ką, manding, negero ir pakri
tikuoju.

Taigi va, kai mane, katalikų 
žmogų, dargi ir ateitininką, 
“Akiračiai” skelbia buvus tau
tininku (ir dar net “prieš ke
letą metų buvusį tautininkų rė
žimo “palikuoniu” (kas yra aiš
kus melas), tai čia yra jau 
šmeižtas. Kam tas daroma? 
Aišku, tikslu pažeminti mano 
asmenį, padaryti iš manęs 
kažkokį prisitaikėlį, keičiantį 
“pagal reikalą” savo pažiūras, 
dorinius pasaulėžvalginius ir 
politinius įsitikinimus, žodžiu 
sakant, žmogų be principų, be 
charakterio, absoliučiai men
kos vertės, kad žmonės ir ma
no skelbiamoms spaudoje min
tims netikėtų.

Nemanau, kad akiratinin- 
kai, kurių rašymus mūsų žmo
nės jau gerai pažįsta, galėtų 
man tuo savo rašymu pakenk
ti. Todėl man dėl tų jų rašymų 
(dėl garsinimo melo apie ma
ne) kaip sako, “nei šilta nei

šalta”. Aš dėl to visai nesijau
dinu. Tik konstatuoju čia jų 
šmeižtus, kuriais jie kaltina 
Naujienas ir jų bendradarbius. 
Jei akiratininkai bandys teisin
tis, aš pateiksiu visą eilę ir ki
tų jų kaltės įrodymų.

AKIRATININKŲ ŠANTAŽAI

“Akiračių” lapuose teko dar 
anksčiau skaityti “priminimą” 
mūsų rašytojui Liudui Dovy
dėnui jo viešosios veiklos pir
mos bolševikų okupacijos me
tu, duodant suprasti, kad tu, 
vyruti, tylėk, dabar tremtyje 
perdaug nesiginčyk, nes mes 
iškelsime ir daugiau Tavo pra
eities “darbelių” ir tuo tave 
nu tildysime...

Visi žino, kad L. Dovydėnas 
buvo bolševikinio “Liaudies 
Seimo” narys, bet ne visi žino, 
kiek gero jis yra padaręs mūsų 
žmonėms, būdamas tuo “Sei
mo” nariu ir komunistams pa
tikimu asmeniu. Aš asmeniš
kai L. Dovydėno, galima sa
kyt, nepažįstu, bet esu daug 
gero apie jį girdėjęs iš ano 
bolševikmečio. Pvz. žinau, 
kaip jis globojo bolševikų su
imto, kalėjime kankinto, tor- 
turuojamo ir ten nusižudžiusiu 
Valstybės Tarybos referento 
majoro J. Tomkaus šeimą, pa
dėdamas jai ne tik morališkai, 
bet ir materiališkai, nors pats 
gyveno neturėdamas daug lė
šų. Dėl to gi jis dėjosi su bol
ševikais, norėdamas lietuviams 
padėti. Todėl akiratininkų gar
sinimas apie jį jo “nešvarios 
praeities”, tikslu jį nutildyti 
spaudoje, yra aiškus šantažas.

Tą patį galėčiau pasakyti ir 
apie akiratininkų rašymus, lie
čiančius Naujienų redaktorių. 
Jį akiratininkai savo “atviro 
žodžio mėnraštyje” nuolat ir 
nuolat šantažuoja, kad jis taip 
griežtai nesireikštų prieš juos, 
kaip vad. “bėndradarbiautojus” 
ir pan.

Ak, kiek daug matome šios 
rūšies nusižengimų ir nusikal
timų “Akiračiuose”. Bet ma
nau, kad šių kelių pavyzdžių 
užteks akiratininkų mdralei 
pavaizduoti.

PEKIN, UI. — Prezjdentas 
Nixonas, atvykęs į Pekin, Ill., 
buvusio senatoriaus Dirkseno 
miestą, buvo labai šiltai sutiktas. 
Jis pasakė kalboje, kad šiais lai
kais daug žmonių į politikus žiū-

TOKIJO. — Kelios japonų 
grupės keliauja į šešias vieto
ves Ramiajame vandenyne ieš
koti II-trajame Pasauliniame ka
re žuvusių japonų kareivių ka
pų. Iš 2,400,000 žuvusių japo
nai jau pargabeno namo virš mi
lijono narių palaikus. Dabar 
bandoma surasti daugiau kapų.

VL. BAKCNAS

PASTABOS IŠ TOLO
Dr. M. Anyso “Kova dėl Klaipėdos”
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Tai būtų puiku, bet žiūrėkite, kaip jis 
pristato savo viršininką, sakyčiau pagal 
Anyso “taip sakant” Klaipėdos krašto pre
zidentą, su kurio paskyrimu jis visiškai 
sutinka, nežiūrint, kad interpretuojant 
Anyso pareiškimą apie “valstybės komi
sarą ir gubernatūros perkėlimą į direkto
riją” — J. Brūvelaičio, kaip karinės orga
nizacijos vado ir vieno iš Klaipėdos sukili
mo organizatorių paskyrimas direktorijos 
pirmininku — turėtų būti interpretuoja
mas kaip visiškos Kauno diktatūros perkė
limu į direktoriją.

Betgi taip nebuvo, tą žinojo dr. M. Any- 
sa* ir jo pasiteisinimas atsisakymu direk
torijos pirmininko postui yra daugiau ne
gu abejotinas, jei toks pasiūlymas jam bu
vo padarytas iš viso. Ir štai, dr. M. Anysas 
apie naująjį direktorijos pirmininką, Jur
gį Brūvėlaitį rašo (“Naujienos” Nr. 189, 
1972 m. rugpiūčio mėn. 11 d.): Brūvelai- 
tis krašto politikoje buvo jau anksčiau pa
sižymėjęs, nes 1923 m. sausio mėn. 9 d. jis, 
kaip Vyriausio Mažosios Lietuvos Gelbė
jimo komiteto narys ir reikalų vedėjas, 
kartu su Martynu Jankum, Jurgiu Lėbar- 
tu, Jurgiu štrekiu ir Vilium šaulinskiu

buvo pasirašęs aną žinomą atsišaukimą, 
kuris privedė prie sukilimo.

Po to Brūvenlaitis buvo daug metų 
Klaipėdos krašto šaulių vadas, šaulių tar
pe, Lietuvoje ir Klaipėdos krašte, pra
džioje buvo daug bolševikuojančio elemen
to ir šiaip blogos reputacijos žmonių. Tais 
laikais šauliai dažnai pasigerdavo, triukš
maudavo ir kartais net pavartodavo gink
lą. Be kitų (kokių? V. B.) ankstyvesnių įvy
kių labai plačiai dar buvo žinoma ir pro
pagandos (Vokietijos V. B.) plačiai išgar
sinta klaipėdiškio šaulio Bišofo byla. Bi- 
šofas pasigėręs nušovė vieną Klaipėdos 
krašto policininką. Bišofas jėga buvo pa- 
liuosuotas iš kalėjimo, pasiremiant tuo, 
kad šauliai, kaip pusmilitarfnė organiza
cija, negali būti teisiami paprasto teis
mo”.

Toliau, tarpe kita ko, Anysas rašo: 
“... šaulių vardas įgijo blogą reputaciją 
kuri ir vėlesniais laikais mažai tepasi taisė.” 
Dar toliau: “šaulių vadas pulkininkas Ba
rauskas Kaune daug metų intensyviai dir
bo, kol šaulių organizacija buvo išvalyta 
nuo nepageidaujamo elemento”. Nieko 
tikresnio, kaip atsakyti į nieku nepagrįstą 
šį užmetimą jaučiuosi kompetentingu, nes 
manau esąs visa galva aukštesnis až dr. M. 
Anysą šaulių Sąjungos reikaluose, dėl to. 
kad, matykite, apsigyvenęs 1925 m. Klai
pėdoje, jau 1926 m. gegužės mėin. 1 d. bu
vau apmokamu Lietuvos šaulių Sąjungos 
XX-tosios rinktinės štabo tarnautoju, kur

išdirbau arti dešimties mėti?, užėmęs ten 
štabo raštvedžio pareigas, kol 1935 m. per
ėjau dirbti Klaipėdos krašto Gubernatū- 
ron. Skaitytojai turbūt sutiks, kad aš ži
nau apie Klaipėdos krašto ir išviso apie 
Lietuvos šaulius kiek daugiau, negu dr. M. 
Anysas, kuris su Lietuvos šaulių S-ga ne
turėjo nieko bendro ir dabar ją implikuo
ja vadovaudamasis tuolaikine vokiečių 
propaganda, štai faktai apie tai, kaip 
Anyso pasakojimu “Bišofas pasigėręs nu
šovė vieną Klaipėdos krašto policininką”.

Buvo tai, rodos, kiek man prisimena
ma iš pasakojimų ir protokolinės medžia
gos rinktinės štabe Klaipėdoje, 1924 ar 1925 
m., kai 13-tojo Natkiškių Šaulių būrio va
das Jonas Bišofas. vėlai vakare grįžo iš 
šaulių būrio susirinkimo į namus. Netoli 
namų Bišofą iŠ pasalų užpuolė Natkiškių 
kaimo gyventojas Peiser, civilis pilietis, 
ne policininkas, ką teigia Anysas, užšokęs 
ant nugaros Bišofui jį laikė suėmęs savo 
ranko.se. Bišofas, negalėdamas nusikratyti 
užpuoliko, išsitraukęs iš kišenės revolverį, 
per savo pašonę paleido šūvį į užpuoliką, 
kuris krito vietoje negyvas. Bišofo byla 
buvo nagrinėjama Klaipėdos Prisiekusių
jų Teisme, kuris jį nubaudė, rodos, tryli
ka mėnesių kalėjimo bausme už tai, kad 
Bišofas peržengę savęs apsigynimo jėgos 
ribaa. Bišofą teisme gynė Klaipėdos advo
katas Lohrentz ir Kauno advokatas Sta
šinskas. Valstybės Prezidento aktu Jonui 
Btėafui bausmė buvo dovanota. Kuo re

miasi Anysas, terliodamas šaulių Sąjungai 
Bišofą, kad buvo girtas ir kad nušovė 
Klaipėdos krašto policininką?

Kiek vėliau, rodos irgi 1925 m., buvo 
panašus įvykis, šį kartą tikrai su Klaipė
dos krašto policininku, kuris buvo nušau
tas, kai užsimojo nuginkluoti 2-jo Vanagų 
šaulių būrio vadą Martyną Pėteraitį (ne
turėdamas savo vyresnybės įgaliojimų to
kiam žygiui) ir konfiskuoti Peteraičio ži
nioje turimus būrio ginklus. Priekulės po
licijos stoties vyresnysis policininkas Hey- 
demann atvyko į Aglonėnų kaimą pas bū
rio vadą M. Pėteraitį ir pareikalavo išduo
ti jo žinioje esančius šaulių būrio ginklus. 
Būrio vadas M. Pėteraitis įspėjęs Heyde- 
manną nesiartinti prie jo namo, bet gink
luotam Heydemannui vis slenkant arčiau 
Pėteraičio — pastarasis Heydemanną nu
dėjo vienu šūviu, kai pamatė, kad Heyde- 
mannas su revolveriu rankoje artėja į 
Pėteraitį. Norėčiau paklausti jurispruden
cijos žinovą dr. M. Anysą — ką Pėteraitis 
daugiau, saugodamas savo gyvybę ir šau
lio garbę, galėjo padaryti.

Tą pat, įvykio dieną, XX-tosios rinkti
nės atstovas, rodos pats jos vadas J. Brū- 
veiaitis ir vienas 7-to pėst pulko karinin
kas nuvyko į Aglonėnus ir M. Pėteraitį par
sivežė į Klaipėdą, suteikiant jam apsaugą 
7-to pėst. pulko kareivinėse, kur jis išbuvo 
kol Kariuomenės Teismo tardytojas pra
vedė tardymą, o Kariuomenės Teismas 
Kaune M. Pėteraitį, kaip šaulių būrio va
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dą, išteisino.
Heydemanno žmona (Heydemann buvo 

Vokietijos pilietis) iškėlė civilinį ieškinį 
M. Pėteraičiui Klaipėdos teisme, bet ta by
la niekada nebuvo svarstoma, nes įsijun
gus Vyr. Tribunolo nariui, Klaipėdos tei
sėjui Pluemecke — Krašto Apsaugos Mi
nisterija, tarpininkaujant šaulių Sąjungai, 
sumokėjo Heydemanno žmonai apie 
12.000 litų ir ji gavusi pinigus apleido Klai
pėdos kraštą — išvyko į Vokietiją. Tokie 
yra faktai. Apie ką kalba dr. M. Anysas? 
Bišofo ir Pėteraičio įvykiai kaip tik pakėlė 
šaulių reputaciją Klaipėdos krašte, bet jo
kiu būdu šaulio vardo nepažemino, ką 
įtaigoja Anysas. Po tų tragiškų įvykių nie
kas daugiau nemėgino nuginkluoti kokį 
šaulių būrio vadą ar konfiskuoti šaulių 
ginklus.

Toliau, dr. Anysas porija, kad: “... 
šaulių vadas pulkininkas Barauskas daug 
metų intensyviai dirbo, kol šaulių organi
zacija buvo išvalyta nuo nepageidaujamo 
elemento”. Stebiuosi, kaip žmogus, pa
kylėjęs save į tokias aukštybes, leidžia 
sau rašyti apie tai, ko visiškai nenusimano 
ir nežino. Būtent, pulkininkas Barauskas 
niekada nėra buvęs šaulių Sąjungos vadu 
ir jis niekada “nevalė” tos organizacijos 
nuo nepageidaujamo elemento, nes joje 
tokio nebuvo. Gal būt tik dr. M. Anyso 
akyse...

(Bus daugiau)

ranko.se
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CHIRURGUA
ToM. 6954533

Pm Valiny Medical Contor 
M0 SUMMIT ST.

ROUT! 53, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AMD SURGEON 

MM WfcST 71st STRAIT
vtims: n Bin ••c*

RmM4 388-2283
OFISO VALANDOS: 

rtrmadiCniaia ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antnd, penktadienį dm 1—6. tree, 

ir MUd. tiktai susitartu.

Rax.: GI 84)873

OR. W. EISIN • EISINAS 
aKUsERUA IR moterų LIGOS 
wINRKOLOGlNa CHIRURGIJA 

.132 fe Kadxia Are, WA 5-2470 
valandos pagal susitarimą. Jei neat- 

MMėpta. skaaobmii Mi 3-0001.

OR. NINA KRAUCE1-
AUCEUUNAITE

oKUSERUA ir moterų LIGOS 
sm fe ittUZIl AVE. 

Telef. WA 5-2470. 
MatBimOM — skambinti 

4714225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso teL: HE 4-1818 arka RE 7-9700 
aaiidenei|os: PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71*» STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRI5TAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VAL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telof.i 776-2880
Navias rex. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bohdra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tai.: 9254296

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

uždaryta.
Rex. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tal.i PR >1223
onso VAL.: pirm, antrad, trečiad. 
tf penkt. 2-4 ir 64 vai. vak šėštadie- 
neds 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumosonis, M. D.r$. C. 
CHIRURGAS 

24S4 WEST 71st STREET 
Ofiso Mef.: HEmlock 4-2123 
Rarid. t»Nf.: Glbson 8-6195

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

P. SUSKIS* 0. P. n orthopedas-protezistas
Aparatai - Protezai. Med. Ban-

W dairi. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t L

VaL: 9—4 ir 6—8. leštadieniais 9—1. 
2850 waa» 43td fe CMcage, III. 60629 

Telef.: PRoepoct 65064

-^p^wwwwwwwatc pwms.wr ~ rv*

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

• — NAUJfBNOB, CHICAGO 8, ILI___ THURSDAY, JUNK 21, 1973

Atsiųsta paminėti
Živilė Bilaišytė. “ŽAISKIM 

IEŠKOJIMĄ”, debiutinis poezi
jos rinkinys, išleistas Ped. Lit. 
Instituto; mecenatas — ČALM 
1972-73 mokslo metų abiturien
tai. Rinkinį redagavo Aleksan
dras Dundulis.

Knygos jvade taip rašoma apie 
jaunąją poetę ir jos kūrybą:

“Kol gyva tauta, kol yra 
kūrėjų, tol negali išnykti ir po
ezija. Kažkas yra pasakęs, kad 
poezija— tai širdis, kurios pla
kimas rodo ir tautos gyvybingu
mą. Džiugu, kad ne vien Lietu
voje, bet ir tremtyje mes turi
me poetų. Dar smagiau, kad jų 
yra ir mūsų kartos eilėse.

Viena iš jaunųjų garsėjan
čių poečių yra Živilė Bilaišytė, 
kuri savo kūrybą yra skaičiusi 
draugų būreliuose, susirinkimuo-

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GėLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84833 ir PR 84834

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Avė. — 586-1220

MOVING 
Apdraustas perkraustyma* 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Placa 
Tai.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

Talofct HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

■---------------------- ----------------------- ,'f 

LIETUVOS VARDO KILMĖ
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 Lietuv< *s 
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 12. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SU Chicago. Hl. 60608

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

Tauriam Lietuviui, Nenuilstamam Skie- 
pytojui ir Kovotojui už žodžio, asmens ir po
litines laisves, Jaunesniosios kartos Pata
rėjui

DR. JUOZUI PAJAUJUI
mirus,

žmoną Emiliją, dukras — Alę ir Danutę su 
šeimomis užjaučia ir liūdesiu dalijasi

Jonas P. Lenktaitis

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET KEpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills. III. 974-4410

Jau kuris laikas atspausdinta ir Kalima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekse Ambrose knyga aprašanti paskutiniu 90 (1869-1989) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimų ir jų atliktus darbus. 664 pcJ. Kadn 
88.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, Jų suorganizuotos Šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 
B*. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 

tų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šių knygų įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Mooar 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
verdu Ir poeipefi:

1739 fe MAL8TB0 ST_ CHICAGO. ILL. SOMB

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

GARSINKITĖS NAUJTeNOSB

se. tr spaudoje randame jos ei
lėraščių.

Živilė gimusi ir auganti ne lie
tuviškame kaime, bet Čikagos 
dangoraižių raizgynuose, todėl 
ir jos poezijoje yra ne rūtų ar 
čiobrelių kvepėjimas, bet vaškuo
tų grindų, muilo aitros ir greit
kelių tvaikas. Jos eilėraščiuose 
daug kūrybinės vaizduotės ir su
simąstymo. Ji uoliai ieško nau
jų požiūrių j šių dienų gyveni
mą, ieško savo kūrybai naujų 
formų, ieško pati savęs ir savo 
kelio, nes jai įtakos turi ne vien 
lietuviškoji, bet ir svetimoji li
teratūra.

Tikimės, kad mūsų jaunajai 
poetei šis jos kūrybos iš užrašų 
ir iš užrakintų stalčių bei arti
mų draugų rato išvedimas į vie
šumą nebus vien tik šviesus 
jaunatviškų svajonių blykstelė
jimas, bet bus padrąsinimas bei 
paskatinimas nesustoti toliau 
kurti savo gimtąja lietuvių kal
ba”.

Šidlauskas ir Šimaitis 
Lietuviu televizijoje

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vicepirmininkas dr. Kazys Šid
lauskas ir sekretorius dr. Vla
das Šimaitis, birželio 17 d, kal
bėdami Lietuvių televizijos pro
gramoje, palietė birželio ištrė
mimus, Europos Saugumo Kon
ferenciją, ir padalinimą Sovie
tų tarybinių respublikų į ekono
minius rajonus.

Dr. Šimaitis taip pat kalbėjo 
apie genocido parodą, kurią Ame
rikos Lietuvių Taryba ir Mar-
quette Parko LB įstatė Mar
quette Parko parapijos salėje, 
sąryšy su Brežnevo apsilanky
mu ir baisiųjų birželio įvykių 
minėjimu. Genocido paroda sve
timtaučiams gerai parodo, kas 
įvyko 1940 metais ir primena, 
kad tas pats vyksta dabartiniu 
laiku. ALT Informacija

Neramumai prie 
Waukegano kalėjimo

Lake County kalėjime du juo
džiai pasmaugė kitus du juo
džius. Atrodo, kad visi priklau
sė Mau-Mau grupei, kuri be jo
kios atodairos žudė baltuosius. 
Kaip policija suėmė kelis gru
pės narius, tai vieni pradėjo iš
davinėti kitus. Atrodo, kad bu
vo pasmaugti du juodžiai, kurie 
gelbėdami savo kailį, papasako
jo, kuris ir kada žudė žmones.

Waukegano šiaurėje, prie She
ridan Road, visokio plauko jau
nimas pradėjo demonstruoti. 
Jiems nepatiko, kad Lake Coun
ty kalėjimo nebuvo reikalingo 
saugumo. Viskas buvo tvarko
je, kol kiekvienas didesnis nu
sikaltėlis buvo laikomas atskiro
je vienutėje. Paspaudus karš
čiams, kalėjimo viršininkas lei
do atidaryti kelias vienutes karš

čio valandoms, kad kaliniai ne
šusių. Padaręs gero, viršinin
kas dabar gailisi.

Susidariusi jaunimo gauja pra
dėjo akmenimis ir buteliais mė
tyti į automobilius, pro Waukee- 
ganą pravižiuojančius į šiaurę. 
Nukentėjo apie 11 žmonių, nie
ko bendro neturinčių nei su su
imtais juodžiais, nei su protes
tuojančių reikalavimais. Kelis 
nukentėjusius keleivius teko nu
gabenti į vietos ligoninę ir su
teikti pirmąją pagalbą. Neramu
mų metu nukentėjo 30 automo
bilių.

Į Waukegan Lake County še
rifas pasiuntė daugiau policijos, 
turi tuojau atstatė tvarką ir su
ėmė kelis jaunus triukšmada
rius.

Neramumus pradėjo 35 metų 
Raymond Scroggins, kuris pri
ėjo prie sargybas ėjusių polici
ninkų ir žmonių akivaizdoje kir
to policininkams į veidą Scrog
gins tuojau buvo suvaldytas ir 
suimtas. Tai buvo ženklas nera
mumams pradėti. Waukegano po
licijai Scroggins jau buvo pa
žįstamas. Jis buvo teistas už va
giliavimą ir policijai buvo duo
tas įsakymas suimti jį ir n uvesti 
į teismą už kitus nusikaltimus. 
Dabar jis turės aiškintis, kuriais 
sumetimais jis puolė pareigas 
ėjusius policininkus.

Kiek -vėliau iš greta esančio 
Wildwood kaimelio pro Wauke- 
ganą su savo sunkvežimiu turė
jo pravažiuoti 35 metų amžiaus 
Rudolph Jensen. Gauja juodu
kų sustabdė sunkvežimį, suriko, 
kad čia dar yra vienas baltaodis, 
ištraukė jį iš sunkvežimio ir 
smarkiai sumušė.

Penktadienio vakarą buvo su
šaukta Waukegan miesto tary
ba, pasiinformavo apie neramu
mus ir nutarė paprašyti daugiau 
policijos, kad miestelio gyvento
jai turėtų reikalingą apsaugą.

Klausinėja sužeistą 
Ronald Brown

Policija atidžiai klausinėja 
penkiais šūviais sužeistų ir La 
Grange ligoninėje gydomą Ro
nald Brown, gyvenusį Bridge- 
porte. Nepažįstami asmenys 
paleido į jį tris kulkas, bet jam 

Lietuvos Demokratinio Seimo atstovui ir 
Liaudininkų Sąjungos garbės ,pirmininkui

DR. JUOZUI PAJAUJUI 
mirus,

žmonai Emilijai, dukterims Alei ir Danutei 
ir jų šeimoms, giminėms liūdesio valandoje 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

L. V. Liaudininkų S-gos Centro Komitetas

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID 
1605-07 So. HERMITAGE AVENUE 

Tel: YAnta 7-1741 - 1742

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

MODERNISKOS AIK-COND1T1ONED KOPLYČIOS

Mielam
A. A.

ADOMUI ŠERNUI 
mirus,

žmonai Editai, sūnui Alfredui, broliams — 
Jonui ir Petrui su šeima bei artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Ona ir Viktoras Kažemėkaičiai, 
Stase ir Petras Petrušaičiai, 
Ida ir Matas Tamulėnai

NARIAI:
Chicagos
Lieta vią 
Laidotuvią 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKT|.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

pavyko išsiristi ii automobilio 
Archer gatvėj tits Willow 
Springs Road. Vėlias, kai pa
stebėjo, kad jis ritasi ii maši
nos, tai paleido j jį dar dvi 
kulkas. Vežusieji manė, kad 
jis jau anksčiau buvo nušau
tas, bet jis spsiriko. Jis yra 
k r tiško j e būklėje, bet geriausi 
gydytojai tikisi išgelbėti jo gy
vybę.
Policija jau rado automobilį, 
kuriame rastas kraujo klanas. 
Manoma, kad tai bus mašina, 
kuria Brown buvo vežamas 
užmiestin. Brown pareiškė, 
Willow Springs policijos vir
šininkui, kad jis turįs žinių apie 
visą lupikavimo reikalą, įvy
kusį praeitą penktadienį, kai 
Oak Lawn bankelio viceprezi
dentas paėmė iš banko $100.000, 
nuvežė nurodyton vieton ir pa
liko. Paliko pinigus ir einantį 
savo automobilį.

Lupikautojams nereikėjo ei
ti | banką ir reikalauti pinigų. 
Viceprezidentas pats viską gra
žiai sudėjo, policijai nieko ne
pranešęs, nuvežė prie 95-tos ir 
Springfield ir paliko. Ten lau
kęs lupikautojas sėdo į maši
ną ir nuvažiavo su $100.000.

BAUSMĖ BE NAUDOS
— Ar kaltinamasis turi ku

rių nors palengvinančių aplinky
bių? — Kreipiasi teisėjau į kal
tinamąjį prieš skirdamas jam 
bausmę.

— Taip, pone teisėjau. Jau 
20 kartų buvau baustas ir nieko 
nepadėjo.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI UI PAAIŠKINIMAI,
DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

Mokinkite* iš manęs, ne* a* esu ramus ir nuolankios širdies.
Mat. 11:29.

Iš tiesų galime sakyti, kad nusižeminimuose ir ramioje dvasioje turime 
poilsio slaptybę. Būti nusižeminusiu, reiškia turėti ir auginti vaisius kantru
mo, meilingo pasidavimo Dievo valiai, pasiliekančio tikėjimo meilėje ir 
išmintyje jo, ir vadovybėje jo patarimų ir naudingoje apveizdoje; neper
stojančiai reikia elgtis tokiu būdu, per piktų garsą ir per gerą garsą, be
būnant prielankiose ar neprielankiose aplinkybėse.

Brangūs Dievo vaikai: pasistenkime labiau ir labiau sekti Kristaus nu
sižeminusią Dvasią, priimdami Dievo apveizdą, klausydami jo įsakymų ir 
vadovybės lygiai kaip jis klausė įsakymų Tėvo savo, apsiginklavę stiprybe, 
kurių jis vienas teąali parūpinti ir parūpins tiems, kurie ima jo jungą ant 
savęs ir mokinasi is ja.

Kristūs pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet m 
kiekvienam aišku, kuri yra turojL Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokia adresu: F, Zavist, 3715 W. 66th fe Chicago, Illinois 60629

•V. RABTO TYRINĖTOJAI 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■G

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAI

SUSIRINKIMU
PRANEŠIMAI

♦
— Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 

Draugija* pusmetinis nartų susirinki
mas įvyks penktadienį, birželio 22 d. 
8 vai. vak. Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd st Nariai prašomi at
silankyti, nes yra svarbių reikalų ap
tarti ir po šio susirinkimo bus 2 mė
nesių atostogom Po susirinkimo bus 
vaišės.

Eugenija Strungys, nut. rast

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:



BALIO BRAZDŽIONIO 
NELAIMES

Žinomą biznierių Balį Brazdžio- 
nį ištiko viena nelaimė paskui 
kitą. Neseniai dirbtuvėje jis su
silaužė ranką. Dar nespėjo jos 
.sugydyti, jį ištiko širdies prie
puolis.

Pabuvęs trumpą laiką ligoni
nėje, vėl pradėjo dirbti. Už kiek 
laiko jis gavo antrą širdies smū
gį, jau daug stipresnį, negu 
pirmąjį, šį kartą jis paskubo
mis buvo nugabentas į šv. Kry
žiaus ligoninę, nes buvo be są
monės.

Daktarų ir žmonos padedamas, 
jis atgavo sąmonę, bet jis dar 
tebėra silpnas. Gydytojai dabar 
tikrina, ar kartais jis neturi dar 
ir kitų ligų.

Lietuvoje Balys buvo našlai
tis. Abu jo tėvai mirė jauni. 
Amerikon jis atvažiavo kartu su 
kitais Antrojo Pasaulinio karo 
tremtiniais. Jis dirbo įvairiose 
vietose įvairius darbus, bet at
sigavo ir tapo laimingas, kai ve
dė dabartinę žmoną, žmona jį 
padarė laimingu. Jiedu gražiai 
augina vaikus. Viena duktė mėg
sta muziką ir net groja vargo
nais. Dabar ji dažo kambarį, 
kad tėvelis, grįžęs iš ligoninės, 
galėtų pailsėti, žmona visą lai
ką dirba krautuvėje, kad uždirb
tų šeimai duonos. Visi nori, kad 
Brazdžionis greičiau!, pasveiktų 
ir padėtų prie darbų krautuvėje 
ir namuose. M. Tiškevičienė

Naujas gubernatoriau$ 
planas busams

Illinois gubernatorius Dan 
Walker pasiūlė įstatymų leidė
jams naują planą finansuoti sko
lon įlindusią ir dar giliau len
dančią CTA. Jis išdėstė įsta
tymų leidėjams (projektą, ku
riuo CTA finansuotų šešios ap- 

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigos ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimai.

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

.......................................... ——■ I i

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NORI aim ENS

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
■-------—-----------------------------------------------------------------

tiems žmonėms.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 49th St., Chicago, III. 60639. _ Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 2544320 

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

V. VALANTINAS

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■t

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 dėmesį 
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 institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių 
dėmesio ir paramos. Reikia, kad tas dėmesvs ir parama taptų konkreti 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatwos platinti Naujienas 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakyti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos rei
kalingos, ir net būtinos.

Chieagofs, priemiesčiuose ir Kanadof* Nau|l*no* metams — $22.00, 
pusei metu —■ $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — 320.00, 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_________ do!.
□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui.
□ Užsakau Naujienas savo _________ _________________ kaip dovaną

_____________ proga.
□ Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtų 

siųsti raginimo.
□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 

susipažintų.

PAVARDE IR VARDAS ------------------------------------------------------------------

ADRESAS ________________________________________________________

PAVARDE IR VARDAS ------------------------------

ADRESAS________________________________
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iskritys, kurių gyventojai nau
doj aąi-busais ir kitomis CTA su
sisiekimo priemonėmis.

Jis norėtų, kad Cook, Du Page, 
Kane, l<ake, Will ir McHenry 
apskričių gyventojai apsidėtų 
mokesčiais ir išlygintų susisie
kimo priemonių daromas skolas. 
Gubernatorius nenori, kad visa 
Illinois valstija mokėtų Chica- 
goje ir jos priemiesčiuose sko
lon lendančias susisiekimo prie
mones.

Gubernatorius siūlo reikalą 
apsvarstyti kiekvieno apskrities 
tarybai, leisti vietos gyvento
jams pasisakyti, o vėliau kiek
vieną šių apskričių gyventoją 
apdėti specialiai transporto mo
kesčiais. Jam atrodo, kad turė
tų būti sudarytas specialus fon
das, iš kurio būtų galima pasi
imti pinigų bėdos metu. Jis no
ri, kad kiekvienas gyventojas 
saugotų busus ir CTA turtą, kad 
kiekvienas žinotų, jog jam teks 
mokėti padarytus nuostolius. 
Dabar daužomi langai, gadina
mi nauji busai, nes už susisieki
mo priemones moka kiti, o nė 
vietiniai gyventojai.

Politikai svarsto gubernato
riaus pasiūlymą ir kraipo gal
vas. Jiems atrodo, kad šis pla
nas gali sudaryti pavojų. Gy
ventojai jau ir šiaip yra apkrau
ti mokesčiais. Jie nenori leisti 
apskritims primesti dar dides
nių mokesčių.

Be to, tai yra gana ilgas pro
cesas. Gyventojus reikia atsi
klausti, ai- j fe sutiks mokėti 
CTA daromus nuostolius. Koks 
atsiklausimas bus pravestas, tai 
praeis daug laiko, o pinigai jau 
šiandien yra reikalingi.

Priimtas įstatymas 
nukertėjusiems atlyginti
Illinois senatas jau pasiuntė 

gubernatoriui Dan Walker įsta-

AUŠRA MILDAŽYTĖ, 

dar tebeeidama 21 metus, praeito ge
gužės mėn. 20 dieną baigė Valparaiso 
universitetą mokslų bakalauro laips
niu. Jos pasirinkta specialybė labai 
praktiška ir plati: Home Economics 
Merchandising. Ji keliasi į Chicagą 
toliau tęsti savo programą vidaus de
koravimu ir baldu prekybos srityse. 
Laisvalaikio malonumui Aušrelė sakė
si mėgstanti fotografuoti, siuvinėti ir 
kroketą žaisti. Ji gyvena Sandūnuo- 
se (Beverly Shores), Ind., su tėveliais 
Jonu ir Teresa Mildažiais ir broliu 
Sigytu (Gytis John Mildažis), kurs 
yra pasirinkęs architektūrą ir šiuo 
metu padeda savo tėvui statyti ir re
montuoti valdiškus pastatus JAV paš
tų departamentui. Mildažis yra paš
to statybos kontraktorius šešiose val
stijose. Mildažiai, kaip turbūt visi 
čikagiškiai žino, anksčiau turėjo labai 
jaukią, vasarviete Lakeside Villa, ku
rios šiandien tuščia aikštė beliko, kai 
valdžia visą pusę Beverly Shores iš 
savininkų nusavino ir išpirko planuo
jamam Paežerės kopų parkui įrengti. 
Mildažiai puikius namus sau gyventi 
toliau pasistatė gražiose kopose. Bū
dami malonaus būdo. Mildažiai San- 
dūnų lietuviu kolonijoje yra visų mė
giami ir aktingai dalyvauja savo tau
tiečių veikloje. Gytis bus Monikos 
Austinaitės ekskortas Gintaro ba
liuje, kurs įvyks birželio 24 d. Olym

pia Fields Country Club.

tymo projektą, kuris liepia Illi
nois valstijai sumokėti nuken- 
tėjusiems nuo užpuolimų ir ki
tų nelaimių.

Dažnai pasitaiko užpuolimų, 
kurių metu žmonės nukenčia, o 
vėliau nėra kam atlyginti už pa
darytus nuostolius. Dažnai nu
kenčia policininkai, eidami savo 
pareigas, vagilių ar plėšikų už
pulti žmonės.

Pagal priimtą įstatymą nu
kentėjęs galėtų gauti iki $10,- 
000, ne daugiau. Jeigu kas gau
na apdraudos ar kitokį atlygini
mą, tai tokiam tektų atskaityti 
gautas sumas, o likusią dalį vals
tija turėtų primokėti. Dar ne
žinia, ar gubernatorius tokį pro
jektą pasirašys.

Patvirtino Skyway 
muito mokesčius

Chicagos miesto taryba pa
tvirtino nutarimą pakelti Chica
gos Skyway muito mokesčius. 
Miestas yra skolingas stambią 
sumą pinigų bankams ir žmo
nėms, paskolinusiems pinigų 
aukštiems mokesčiams mokėti. 
Iki šio meto kiekvienas automo
bilistas, pasinaudodamas iškel
tu tiltu, turėdavo mokėti 35 cen
tus. Teisėjas Richard W. Mc
Laren geg. 24 dieną įsakė pakel
ti mokesčius, kad būtų bent mo
kami nuošimčiai bonus turin

Paskutiniais keturiais metais 
žmonės, 1961 metais skolinę pi
nigus tiltui statyti, jau negavo 
nuošimčių. Bonus pirkusieji 
žmonės pasiskundė teisėjui, ku
ris įsakė pakelti mokesčius už 
tilto pervažiavimą.

DORIAUSIAS PILIETIS
Torino miesto laikraštis, no

rėdamas išrinkti dorovingiausią. 
dievobaimingiausią ir blaiviau
sią miesto gyventoją paskelbė 
konkursą. Va, koks buvo vieno 
konkurso dalyvio atsakymas:

“Negeriu, nerūkau, nelošiu 
azartinių lošimų. Esu ištikimas 
žmonai ir negerbiu kitų mote
rų. Daug dirbu ir esu drausmin
gas. Neinu į kiną nei teatrus. 
Vakare anksti guluosi ir keliuo
si, kai tik pateka saulė. Kiekvie
ną savaitę lankau bažnyčią ir iš
klausau mišias. Tik palaukite 
kito pavasario, kai atsėdėsiu 
bausmę ir mane išleis į laisvę”.

M. P.

— Genocido Paroda Marquet
te Parko Lietuvių parapijos sa
lėje, prie 69-tos ir Washtenaw

- ■  - U-   l,W 1 , , ■   . --X 1! J------------ --------------------- -----------L -LJ

; HELP WANTED — MALE-FEMALE HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reiki* Darbininkų ir Darbininkių Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

I REIKALINGAS VYRAS AR MOTERIS,
I žiną pakankamai lietuvių kalbą, kad galėtų versti iš anglų ir taisyti atsiųstas 
i korespondencijas, žurnalistinis patyrimas pageidautinas, bet ne esminis. 
Žurnalistikos išmokysime kasdieniniame darbe. Idealus darbas buvusiam 

i lietuvių kalbos mokytojui-jai arba kalba besidominčiam inteligen-ui. Malo
nios darbo sąlygos ir geras atlyginimas. Kreiptis:

N A U J I E N O S,
1739 So. Halsted St., Chicago, III. 60608

Telefonas HA 1-6100

i ________________ ________  _ _ _ _______ __
HELP WANTED — MALE j HELP WANTED — MALI 

Darbininkų Reiki* Į Darbininkų Reiki*

REIKALINGAS SPAUSTUVĖS
DARBININKAS

Teks dirbti prie knygų ir laikraščio spausdi
nimo darbų.

Norinčius pramokti, pamokysime. Geras at
lyginimas ir malonios darbo sųlygos. Nuolatinis 
darbas. Prašome telefonuoti HAymarket 1-6100.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, Illinois 60608

Ave., daugeliui pageidaujant ir 
klebonui kun. Antanui Zaka
rauskui pritariant, bus atdara 
šį šeštadienį nuo vidurdienio iki 
8 vai. vak., o sekmadienį nuo 
11:30 vai. ryto iki 7 vai. vak. 
Visi yra prašomi ne tik ją aplan
kyti, bet ir kviesti kitataučius 
bei jų organizacijas.

— Vladas Selenis, Balfo di
rektorių pirmininkas, gyv. Det
roite. lankėsi Chicagoje ir da
lyvavo Balfo centro valdybos 
posėdyje.

— Balfo centro valdyba, kar
tu su gegužės mėn. 21 d. ben- 
draraščiu. skyrių valdyboms 
išsiuntinėjo anketą, kuria prašo
ma pranešti skyrių valdybų as
meninę sudėtį ir adresus. Sky
rių valdybos prašomos galimai 
greičiau anketą užpildyti ir grą
žinti centro valdybai tokiu ad
resu: 2606 W. 63rd St., Chicago, 
Ill. 60629.
Marte,hda L0

— Balfo centro valdybos posė
dyje. įvykusiame birželio mėn. 
12 d., pirmininkė Marija Rudie
nė plačiai painformavo apie 
Balfą užvestos bylos pabaigą. 
Buvo aptarti kiti veiklos klausi
mai, rudenio vajus, veiklos su
stiprinimas, naujų skyrių orga
nizavimas ir kt.

— Sol. Algirdas Brazis buvo 
išvykęs porai dienų į ligoninę. 
Dabar jaučiasi labai gerai ir yra 
namuose. Jo įsipareigojimai 
nesusitrukdė ir nesusitrukdys.

— Dail. prof. Adomas Varnas 
išvyko vasaros metui į Union 
Pier. Mich., vasarvietes. Dr. J. 
Bartkus grįžo iš Rhinelander, 
Wis., vasarviečių. A. Shimas su 
žmona grįžo iš atostogų Naujo
sios Anglijos valstijose. K. 
Kudla atostogauja Villa Vytis, 
Bethany Beach. Delaware val-

Jaunam vietnamiečiui įau nusibodo 
karas ir gyvenimas pabėgėlių stovyk
loj*, netoli Saigono, kur jis pateko po 

mūčių prie An Loc miesto.

PRESS MAN
IN LINCOLNWOOD AREA 

Minimum 1 year experience on A. B. 
Dick 360 CD and ITEK combination. 

$3.50 to $4.00 an hour to start.
Call for interview 

297-2445

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE OPERATORS

Set up and operate. Acme Davenport, 
Brown & Sharpe. 55 hours per week. 

All benefits.
Fenced parking.

WARE BROTHERS 
4458 W. LAKE ST. 

379-3800

GRINDERS
CYLINDRICAL GRINDER

Lathe operators. Experienced only.
Plenty of overtime. Free insurance 

and naid holidavs.
QUALITY PUNCH CO.

1946 No LATROBE 
237-9000

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SECRETARY
Savin has onening for sales secretary. 
Must be self-starting and aggressive. 
Liberal company benefits and good 

starting salary.
For more information call 

992-1250
An Equal Opportunity Employer

GENERAL OFFICE
EXPERIENCED

Some bookkeeping. Tvping a must.
5-day week. Loop location. Fast 
action. Excellent benefits. Profit 

sharing. Salary ooen.
Call MISS DELL 

332-0019

SECRETARY - LEGAL
Top flight career girl with exp. 
in personal injury. Exc. salary, 
plus benefits. Prominent plain

tiff firm.
Mr. OZMON. 372-3822

GENERAL OFFICE GIRL 
Wanted for small 1 girl west 
side office. Older woman ac

ceptable. Bookkeeping and 
stenography a must. 

Call SA'2-6080

stijoje. G. Rudelis išvyko į En
cino, Calif. S. Pocius apsigy
veno Orland Parko apylinkėje. 
M. Stonie vasarai išvyko į Hamp
ton. New Hampshire.

— Balfo tradicinė pavasario 
gegužinė Chicagoje buvo sėk
minga, nors oras nebuvo idealus 
piknikauti.

— J. Laukaitis iš Marquette 
Parko apylinkės, pratęsdamas 
prenumeratą, atsiuntė vajui 3 
dol.

— Dr. Antanas J. Gustainis - 
Gussen. Cicero. III., lankėsi Nau
jienose savo atsiminimų kny
gos leidimo reikalu. Ta proga 
iis pakartotinai įteikė 20 dol. 
Naujienų vajui. Jis nuo pat 
jaunystės yra įpratęs kiekviena 
proga padėti artimui ir lietu
viškiems reikalams, nepraei
nant pro šalį be gero žodžio ar 
gero darbo. Dar ir dabar jo pa
tarimais naudojasi Sandaros? 
Tėvvnės ir kitų lietuviškų laik
raščių skaitytojai.

— Adolfas Jablonskis, Hicko
ry Hills. Ill., pratęsdamas pre- 

įnumeratą, atsiuntė vajui 10 dol. 
J Vajaus komisija visiems dėkoja

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI

I VISŲ RCŠIŲ 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.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

NORITE PAJAMAS 
NEŠANČIOS NUOSAVYBĖS?

šis 4 miegamųjų ir 1% maudynės mie
gamasis turi pilną rusi su moderniš
ku grožio salionu. Nuolatiniai klien
tai. Stovi nuikiame mažame New 
Buffalo. Mich., miestelyje. Netoli 
krautuvių, mokyklos. Michigan ežero 
ir vandens. Parduos ir be grožio ga
liono. Parduoda savininkas. Apžiū

rėjimui jam telefonuokite
616 — 469-1580 arba

616 — 469-4332

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Įrengiu ir taisau kambarius, vonias, 
virtuvas. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t.
ZIGMAS

TeL: 778-0838 ar 651-9625

DĖMESIO 
62—80 M, AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

M. A. Š I ¥ K IT S 
Real Estat*, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE __ 
4259 S. Maplewood. T*l. 254-7459 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai.

HOMC INSURANCE

TERRA
Brangenybė*, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progom*.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

už aukas, visus skaitytojus pra
šo remti Naujienas ir imtis ini
ciatyvos jas platinti.

♦ Litu an i c os Tunto Skautų ir 
Tėvų dėmesiui. Noriu atkreipti 
Jūsų dėmesį, kad tunto skautai, 
norintieji dalyvauti LSS Jubi
liejinėje stovykloje prie Cleve- 
lando. privalo užsiregistruoti 
iki birželio mėn. 23—24 d. pas 
Zigmą Jaunių. TeL 476-8495.

Tuntininkas
(Pr).

♦ Kam sunku gyventi ant 
svieto, tai Jonas Šulcą gali pa
lengvinti naštą. Prašome pa
siųsti jam laiškutį ir 6V2’ voką 
su pašto ženklu ir užrašytu savo 
adresu. Šulcas pasiųs jums gerų 
patarimų ir daug galinčią mal
delę. Voką ir laiškutį prašome 
siųsti tokiu adresu:

Mr. Jonas Suka,
3232 So. Canal SL, 

Chicago, Illinois 60616 
Nieko mokėti nereikės.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

GRAŽU — PUIKU
VIENUOLYNO PAŠONĖJ iškilus 

2 aukštų mūras. Naujas gazu šildy
mas. Izoliuotas stogas. Iškelti vamz
džiai. šviesus kambarys beismante. 
Mūro garažas. $29,500.

ARTI PARKO skoningas Octagon 
mūras. Gražiai pradėta, greit galima 
užbaigti. $23.900.

ARTI MARGUČIO geras pajamų 
mūras. Alumin, langai. Naujas gazu 
šildymas. Garažas. $17,900.

4 BUTU MŪRAS Marauette Parko 
riboje. Naujas gazu šildymas. Nau
jas garažas. Ekstra platus lotas. — 
$36.000.

GRAŽUS 6 KAMBARIŲ MŪRAS 
prie vienuolyno. Naujas gazu šildy
mas. Garažas. $19.900.

6 BUTU 15 M. MŪRAS. Anie $12.000 
naiamų. Maži taksai. I pietus nuo 
Talman banko. Pirkėjui pelningas.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16,000 
najamu. Nauiai sutvarkvtas beisman- 
tas. Vertas $68.000 ir daugiau. Pa
matyk! t.'

PALIKIMO MŪRAS atneša $4000 
nuomos. Naujas gazu šildvmas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18.000.

MODERNUS 15 M. MŪRAS. O?n- 
tralinis oro vėsinimas. Įrengtas beis- 
mantas. 1% vonios. Garažas. — 
$24.000.

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

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

7 M. MŪRINIS 3 butu ir 2 biznio 
patalpų. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
įrengtas skiepas. $9420 pajamų i 
metus. Išlaidos — mokesčiai, vanduo 
ir andrauda. Investavimas duoda 
viri 10% nelno.

MŪRINIS BUNGATX)W 5 kambariu. 
2 miegamų. Labai švariai užlaikytas. 
Geri kilimai. Gražiai aptvertas kie
mas. 65-ta ir Maplewood.

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

TeL 436-7878

BUILDERSANDCONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Ill. 80606 Tel.: VI 74447

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
Ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Areh*r Ava.
Chicago, III- 60^2. T*L YA 7-5980

LAIKRODŽIAI IR BRANMNYBES
Pardavimu ir Taisymas 

2646 WIST 69th STREET
T*L: RflpuMIc 7-1941

................. ■ ! I ■ II P

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, tfabdžial, 

tune-upa Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327 
■■■■——i^—■——»

A. G. AUTO rebueders
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbu atliekamu sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininku. Kai

no* nebrangios
351844 W. 63rd Strut, Chicago, lit 

TRI____ 7764888
(Pr).




