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ŠIANDIEN SUGRĮŽTA SKYLAB ASTRONAUTAI
KRUVINOS KAUTYNĖS ARGENTINOJE 
SUDARKĖ JUAN PERONO SUTIKIMĄ

BUENOS AIRES. — Juan Peron su žmona Izabele, sugrįžo 
po 18 metų egzilės į Argentiną, tačiau negalėjo pasirodyti mili
jonams žmonių, susirinkusiems jo sutikti didelėje pievoje, netoli 
Buenos Aires. Minioje tarp skirtingų peronistų grupių įvyko 
muštynės, vėliau — susišaudymas, kuriame žuvo 13 žmonių ir 
250 buvo sužeista. Perono* lėktuvas, turėjęs nusileisti Buenos 
Aires aerodrome, netoli to milžiniško mitingo vietos, buvo nukreip
tas į stipriai saugomą karinį aerodromą, iš kurio stiprios apsau
gos lydimas, Peronas buvo nuvežtas į savo vilą.

Kai kurie korespondentai pra
neša, kad Perono sutikti buvo su
sirinkę du milijonai žmonių. Ko
vos tarp atskirų peronistų gru
pių prasidėjo anksti iš ryto ir 
tęsėsi visą dieną. Peronistų jau
nimo organizacija tvirtina, kad 
šaudymą į minią pradėjo Argen
tinos trockistai, Liaudies Revo
liucinė Armija. Jos nariai buvo 
feulipę medžius, iš kur šaudė į 
savo ideologinius priešus. Susi
šaudyme nukentėjo keli laikraš
tininkai ir Argentinos Simfoninio

B VISO PASAULIO
♦

ROMA. — Savo 10 metų po
piežiavimo proga Paulius VI-sis 
paskelbė visiems vyskupams in
strukcijas, kaip jie turi elgtis ir 
gyventi. Patariama niekada ne
kelti viešai balso prieš popiežių 
ar kitus vyskupus. Tikėjimo ir 
moralės klausimuose vyskupų 
pareiga klausyti popiežiaus. Vys
kupai turi būti “Jėzaus arnbasa-

Pirmoji Amerikos erdvės stoties Skylab 1 Įgula šiandien sugrįžta iš stoties, po 28 dieng moks
liniu bandymu ir tyrinėjimu. Iš kairės Charles Conrad, Joseph Kerwin ir Paul Weitz.

LAIVE NEBUS JOKIU IŠKILMIŲ
HOUSTONAS. — Skylab 1 įgula šiandien rytą, 8:50 Čikagos 

laiku, turi nusileisti su Apollo erdvėlaiviu į Ramųjį vandenyną, 
830 mylių į pietvakarius nuo San Diego. Lėktuvnešis “Ticondero
ga” praneša, kad oras turėtų būti palankus, bangos apie 5 pėdas, 
vėjas 15 mazgų ir vandens temperatūra 67 laipsnių. Trečiadienį 
astronautai turėjo iš erdvės spaudos konferenciją, kurioje įgulos 
narys dr. Kervin pareiškė, jog visų astronautų sveikata yra pui
kiame stovyje.

PASIRAŠĖ DAR DU SUSITARIMUS
orkestro nariai, susirinkę groti 
Perono sutikime.

Peronas kartu su Argentinos 
prezidentu Campora vėlai vaka
re pasirodė valstybės televizi
joje ir apgailestavo negalėjęs su
sitikti su jo pasitikti susirinku
siais žmonėmis. Jis pareiškė, kad 
Argentinai priešingi elementai 
bandė šį įvykį panaudoti smur
tui. Jis pažadėjo vėliau plačiau 
pakalbėti į tautą apie savo su
grįžimo tikslus.

Įdomu, kad tokioje didelėje 
minioje daug žmonių nieko ne
žinojo apie susišaudymą ir labai 
nusivylė, nesulaukę Perono. Jo 
nepasirodymas sukėlė dar dau
giau sąmyšio ir gandų. Kai ku
rie laukė Perono kelias dienas, 
atvykę iš tolimų vietovių. Jie bu
vo nusivylę, negalėję pamatyti 
savo vado. Didelės grupės žmo
nių vienbalsiai šaukė “Peron, 
Peron!” tašiau šis nepasirodė, 
užsidaręs vilos mūruose, Bue
nos Aires priemiestyje.

Dar neaišku, kokį vaidmenį 
Peronas turės. Buvusioje rinki
mų kampanijoje išrinktasis kan
didatas Campora visur skelbė 
šūkį: “Campora į vyriausybę — 
Peronas į valdžią”. Nežiūrint 
ateities titulo, Peronas bus svar
bi politinė asmenybė Argentinos 
gyvenime.

Tiria Washington!) 
viešbučio gaisrą

WASHINGTONAS. — Fede- 
raliniai detektyvai aiškina gais
ro priežastį Washington© Stat
ler Hilton viešbutyje, 14-tame 
aukšte. Ten gyveno sovietų pa
reigūnai, atvykę paruošti planų 
Brežnevo vizitui. Gaisras daug 
nuostolių nepadarė, tačiau vie
nas jo tarnautojas Leon Burris 
James yra suimtas ir apkaltin
tas viešbučio padegimu.

Amerikos žvalgybos įstaigos 
aiškina suimtojo praeitį. Jis yra 
plačiai keliavęs, turėjęs daug pa
vardžių ir septynis kart suimtas 
su padirbtais dokumentais. Ry
tų Vokietijoje 1969 m. jis buvo 
nuteistas 18 mėn. kalėjimo už 
paso suklastojimą. Po 5 mėn. 
jis buvo perduotas V. Vokieti
jos pareigūnams. Antrą kartą 
jis buvo ištremtas iš R. Vokieti
jos už nelegalų įžengimą į Ry
tų Berlyną. Prieš tai jį ištrėmė 
Liuksemburgas, Hong Kongas 
ir net Kinija, kur jis buvo atvy
kęs be dokumentų.

doriai” sakoma taisyklėse ir tu
ri vesti kuklų gyvenimą, kuris

WASHINGTONAS. — Vakar prezidentas Nixonas ir Brež
nevas sugrįžo iš Camp David ir pasirašė dar du susitarimus. Vie-

derintusi su ekonominėmis ir so- nas jų liečia bendradarbiavimą naudojant atominę energiją taikin- 
cialinėmis sąlygomis jų dioce- giems tikslams. Kitas dokumentas nėra sutartis, bet instrukcijos 
zijose. Vyskupų pareiga esanti ar taisyklės techniškiems ekspertams, kurie jau daug mėnesių Že- 
visomis jėgomis priešintis ateiz- nevoje tariasi kaip apriboti atominių ginklų lenktynes, šiose de- 
mui* ; rybose vadovaujantis Nixono ir Brežnevo nustatytų gairių, lau-

SANTIAGO. — Čilės gydyto- kiama pažangos ir sutarties dėl strateginių ginklų.
jai, mokytojai ir studentai pa
skelbė streiką, paremdami va- Kartu su Nixonu ir Brežnevu
rio darbininku streiką Tenien- Camp David derybose dalyvavo 
te kasykloje. Streikas'tęsėsi 24 vaWbės sekretorius Rogers, 
Va] ' - j patarėjas Kissingdris, sovietų

PEKINAS. — Kinijos vyriau- į užsie™° reikalų ministeris Gro- 
sybė paskyrė viešosios sveikatos mykojr ambasadorius V ashing- 
ministere moterį Liu Hsiang 
Pin. Ji yra buvusio saugumo mi- 
nisterio našlė.

NORWICH. — Didžiosios po
pieriaus įmonės Amerikoje pra
našauja popieriaus krizę. Užsa
kymai vis didėja ir sunkiau gau
ti žaliavų. International Paper 
bendrovė New Yorke pripažino, 
kad jos įmonėse dirbama trim 
pamainom, septynias dienas, ta
čiau visų užsakymų negalima pa
tenkinti. Trūkumai gali užsi
tęsti 2-3 metus.
* DUBLINAS. — Ilgametis Ai
rijos prezidentas Eamon de Va
lera jau paliko prezidento rūmus 
Ir apsigyveno senelių prieglau-

tone Dobryninas.

Šiandien Brežnevas susitiks su 
Amerikos 40 biznierių, o vakar 
vakare turėjo būti banketas so
vietų ambasadoje, šiandien pa
vakary prezidentas Nixonas iš
siveža Brežnevą ir jo svitą į San 
Clemente Kalifornijoje, kur de
rybos bus tęsiamos. Sekmadienį 
Brežnevas grįš atgal į Washing- 
toną ir pirmadienį išvažiuos į Pa
ryžių, o paskui — namo.

Sovietų gyventojai niekada 
nėra matę tiek daug Brežnevo 
nuotykių, kiek šiomis dienomis.

■ Maskvos televizijos komandos, 
1 pasinaudodamos NBC kamero- 

aoje,rLFndo7Nurrin7HomZ"kū- mis’ filmuoia Brežnevo žings
niam vadovauja katalikės vie- n’Jls* r°d°mi kasdien po dviriam vadovauja katalikės vie- n’Jls* r°d°m^ kasdien po dvi 
nuolės. De Valera jau 91 metų ^s va^aRdas per Maskvos tele- 
amžiaus (viziją. Spauda rašo apie taikos

PHNOM PENHAS. — Kam-stiprinimą ir nuoširdžią atmos- 
bodijoje sunkvežimių vilkstinė/era Amerikos - Sovietų Sąjun- 
pasiekė Phnom Penhą iš pajūrio 
keliu nr. 4 4, prie kurio buvo įsi
stiprinę komunistai. Kovos 18 
dienų sutrukdė susisiekimą.

WASHINGTONAS. — Prezi-

viziją. Spauda rašo apie taikos

gos susitikimuose, ši atmosfera 
dar nepasireiškia amerikiečių su
sitikimuose su sovietų pareigū
nais Maskvoje. Piliečiai su įta
rimu žiūri į užsieniečių draugiš-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Smerkia kultūrinį 
susitarimą t

WASHINGTONAS. — The 
Washington Post birželio 20 d. 
vedamajame pasmerkia prezi
dento Nixono kultūrinio bendra
darbiavimo sutartį su sovietais. 
Vedamasis pavadintas: “■Pity 
Russia’s People For This Bad 
Pact”.

Straipsnyje laikraštis sako, 
kad kiti pasirašyti susitarimai 
yra techniški, tačiau kultūrinių 
pasikeitimų susitarimas liečia 
ne technologiją ar ekonominius

Astronautai atsikabins nuo 
erdvės stoties ir kurį laiką pra
leis netoli Skylab, apie ją ma
nevruodami ir filmuodami. Po 
to prasidės kelionė į žęmę.

Nežiūrint geros astronautų sa
vijautos, mokslininkai žemėje 
laukia kai kurių jų kūnų pasikei
timų. Bus susiaurėję blauzdų 
raumenys ir kaulai bus netekę 
tam tikro kalkių kiekio. Išbuvę 
erdvėje, kur nėra žemės trau
kos, astronautai, sugrįžę į ją 
jausis pavargę, panašiai, kaip li- 
gonys jaučiasi ilgesnį laiką iš
gulėję lovoje. Sovietų kosmo
nautai, išbuvę tik 18 dienų erd
vėje, sugrįžę į žemę, negalėjo

kumo gestus, daugiausia bijo
dami savo slaptos milicijos, ku
ri, kaip visi Įjiaskviečiai žino, 
nuolat seka užsieniečius.

Laukiama, kad šiomis dieno
mis bus paskelbta apie Amerikos 
Eksporto-Importo banko kredi
tus sovietams, kuriems duodama 
180 mil. dol. Ta suma sudaro tik 
45% viso reikalingo trąšų fa
brikams statyti kapitalo. Kitą 
45% dalį duos privatūs ameri
kiečių bankai, o likusį 10%, apie 
40 mil. dol., parūpins sovietų už
sienio prekybos bankas.

Martha Mitchell 
prieš prezidentą

WASHINGT0NAS. — Ponia 
Martha Mitchell pareiškė spau
dai, kad ji ragina savo vyrą John 
Mitchell atidengti viską, ką jis 
žino apie Baltųjų Rūmų įsivėli
mą į Watergate skandalą, ne
žiūrint kas yra įveltas. Ji pareiš
kė, kad prezidentas Nixonas tu
rėtų pasitraukti iš pareigų. Po
nia Martha pareiškė: “Aš ne
mėgstu viceprezidento Agnew, 
bet, dievaži, aš manau, kad jis 
geresnis už Nixoną”.

dento patarėjas vidaus reika
lams Laird pareiškė respubliko
nams senatoriams, kad preziden
tas siekia glaudesnių ryšių su 
kongresu. Rspublikonai kongre
se bus dažniau atsiklausiami 
apie valdžios politiką.

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo vyriausybė yra kritikuoja
ma dėl didelio kariuomenės pa
rado, kuriame dalyvavo dvi di
vizijos kareivių ir daug tankų 
ir lėktuvų. Kritikai sako, kad 
Thieu valdžia leidžia pinigus ir 
eikvoja gazoliną paradams, ka
da gyventojams trūksta pasto
gės ir ryžių.

NEWARK AS. — Amerikos 
lėktuvnešis “Wasp” turėjo daug 
mūšių ir buvo laikomas “nelai
mingu laivu”. Dabar, tempia
mas vilkikų Newarko įlankoje į 
metalo laužo pirklio prieplauką, 
laivas užkliuvo už Penn Central 
geležinkelio pakeliamo tilto ir jį 
sužalojo. Laivas laužo pirklių 
buvo pirktas už 505,250 dol.

Buvę* prezicUnto Nixono artima* patarėja* John Erlichman kalbasi 
tu korotpondanfait apia Watergate skandalo, kuriamo ir ji* pat* gali 

bOti įvelta*. Ji* buvo preridento vidau* reikalų patarėja*.

• Aukščiausias Teismas 5-4 
balsais pasisakė už pornografi
jos suvaržymą, leisdamas atski
roms valstijoms skelbti savo 
vietinius standartus, ką laikyti 
leistinu ir ką uždraustinu.
• Statistikos biuras paskel

bė, kad pragyvenimo kainos Ame 
rikoje gegužės mėn. pakilo 0.7%. 
Čikagoje per penkis šią metų 
mėnesius kainos pakilo 4.3%. 
Pernai per tą patį laikotarpį pa
brangimas buvo 3.7%.
• Meksikoje netoli Puerto 

Vallarta nukrito keleivinis Mek
sikos lėktuvas, žuvo 27 žmonės.
• Floridoje nukrito transpor

to lėktuvas, žuvo 3 įgulos nariai.
• Argentinos teroristai pa

reikalavo už pagrobtą Firestone 
įmonės direktorių John Thomp
son vieno milijono dolerių.
• Indijos premjerę Kanadoje 

dažnai sutinka demonstracijos. 
Vienas vyras restorane visai ar
ti priėjęs išvadino premjerę 
žmogžude.
• šiaurinėj Airijoj, London

derry mieste, sprogo penkios 
bombos toje pačioje Strand gat
vėje.
• Stanford© universiteto geo

fizikas prof. Robert Kovach pa
skelbė, kad už dviejų savaičių 
Kalifornijoje bus žemės drebėji
mas. Daugiausia nukentės Hol
lister miestas.

— Italijos prezidentas Leone 
pakvietė krikščionį demokratą 
Mariano Rumor sudaryti naują 
vyriausybę, jau 35-tą po fašizmo 
pakeitimo. Jis jau buvo premje
ru trijose vyriausybėse.

Japonų dovana 
Yale universitetui
NEW YORKAS. — Didelė Ja

ponijos biznio korporacija Su
mitomo paaukojo Amerikos Yale 
universitetui 2 milijonus dole
rių. Pernai panaši bendrovė Mi- 
tsubiši davė vieną milijoną Har
vardo universitetui. Yale pa
skelbė, kad pinigai bus panaudo
ti japonų kalbos ir istorijos stu
dijoms.

Sumitomo buvęs prezidentas, 
atvežęs dovaną, Koji Asai pareiš
kė spaudai viltį, kad dovana pa- 
dėsdės ugdyti draugiškus ryšus 
tarp Amerikos ir Japonijos, nes 
vis atsiranda nesusipratimų dėl 
prekybos ir ekonominių reikalų. 
Pernai japonų spauda daug rašė

amerikiečių ir sovietų interesus, 
bet paliečia pagrindines verty
bes, kurių atžvilgių abiejų siste
mų pažiūros visiškai skiriasi. Ni
xonas pastūmė į šalį tuos skir
tumus, siekdamas pasisekusio 
viršūnių susitikimo, sako veda
masis.

Nurodoma, kad kūrybingi ra
šytojai, kaip Solženicinas yra ne
spausdinami ir persekiojanti. 
Drąsūs žmonės siunčiami į be
pročių liginines už garbingo žo
džio ištarimą. Sovietai vis dau
giau spaudžia kultūrinius varž
tus namie. Pasirašydamas ir 
praplėsdamas kultūrinius santy
kius Nixonas prisidėjo prie so
vietų kultūrinio gyvenimo kon
trolių legalizavimo ir padėjo 
Kremliui savo suvaržytą kultū
rą pristatyti kaip Vakarų pro
duktą. Jau būdamas Maskvo
je, pasirašydamas Pagrindinius 
Principus”, prezidentas Nixonas 
pažadėjo palengvinti pilnesnį su
pratimą vieni kitų kultūros. Jam 
nereikėjo palaiminti sovietų prak 
tikos, kuri yra nepakenčiama 
laisviems žmonėms, rašo 
Washington Post”.

, vaikščioti. Vėliau jie sust'inrėjo.
To paties tikimasi ir iš trijų 

astronautų Conrad, Kervin ir 
Weitz. Todėl šį kartą jų sutiki
mas bus kitoks, negu būdavo pa
sitinkant atstronautus iš mėnu
lio. Astronautai nukritę į jūrą, 
pasiliks Apollo laive. Juos iš 
vandens ištrauks laivo keltuvas 
su visų erdvėlaiviu ir astronau
tai laivo denį pasieks būdami 
kapsulės viduje. Ten pat dr. Ker
win, vienas įgulos narių, patik
rins visų trijų kraujo spaudimą 
ir širdies plakimą ir nutars ar 
astronautai gali patys vaikščioti 
ar jiems reikia neštuvų, šį kar
tą nebus jokių iškilmių. Trys 
astronautai bus tuoj nugabenti 
į lėktuvnešio ligoninę, kur pra
sidės sveikatos patikrinimas, ku
ris užsitęs 5-6 vai.

“The

Sudegino sovietų 
automobilį

NEW YORKAS. — Trečia
dienio naktį sudegė sovietų di
plomato automobilis, pastatytas 
prie jo vilos Far Rockaway. 
Queens. Kiek vėliau telefonu 
vyriškas balsas policijai paaiš
kino, kad automobilis sudegintas 
protestuojant prieš Brežnevo 
vizitą Amerikoje ir prieš sovie
tų žydų persekiojimą.

New Yorke keturi jaunižydai 
buvo suimti už nudažymą raudo
nais dažais sovietu Jungtinių 
Tautų atstovybės pastato. Žydų 
Gynybos Lygos sekretorius pa
reiškė nieko nežinąs apie tuos 
incidentus, tačiau, jo nuomone, 
raudoni dažai simbolizuoja krau
ją, kurį sovietų žydai lieja Ru
sijoje. Telefonu kažkas prane
šė AP spaudos agentūrai, kad 
“santykių gerinimas nebus vyk
domas per sovietų žydų lavo
nus”.

Raudonų dažų inicidente su
imtų tarpe buvo ir 18 metų mer
gina Izabel Laskin.

Prezidentas galės 
gerti arbatų

WASHINGTONAS. — Kaip 
jau rašyta, prezidentas Nixonas 
oadovanojo Brežnevui Lincoln 
Continental automobilį, 1973 
metų modelį. Brežnevas anks
čiau iš Amerikos yra gavęs Ca- 
dilacą, be to, jis turi britų Rolls- 
Royce ir prancūzų Citreoną.

Brežnevas prezidentui atve
žė sidabrini arbatos virintuvą — 
“samavorą”, o ponia Nixonienė 
gavo visą komplektą arbatos 
servizo.

Šalia automobilio prezidentas 
Nixonas padovanojo savo sve
čiui Pedersen-Mossberg firmos 
medžioklinį šautuvą, kurio buo- 

i žėje inkrustuotas auksinis Ame- 
i rikos erelis, rusiška meška ir 
Brežnevo inicialai.

Brežnevo žmonai parvežti bu
vo padovanotos dvi porcelaninės 
figūros, vaizduojančios Ameri
kos indėnus. Užsienių reikalų mi
nisteris Gromyko gavo medžio
klinį šautuvą.

apie Mitsubiši milijoną. Buvo pa- 
. brėžiama, kad japonai nėra tik 
“ekonominiai gyviai”, bet ir

- “kultūriniai gyviai”.

NEW YORKAS. — Gallupo 
viešosios opinijos tyrinėjimas 
oarodė. kad daugiau amerikie
čių palankiai galvoja apie So
vietų Sąjungą. Jei tokių palan
kių nuomonių 1954 m. buvo tik 
5 nuošimčiai, tai dabar yra 34%. 
Tik 6% dabar pareiškė, kad di
džiausia Amerikos problema 
yra Sovietų Sąjungos karo grės
mė ir Rusijos baimė, kai anks
čiau tokių buvo didelė daugu
ma.



JONAS A. ŠAUKUS, Ph. D.

KAS ČIA DABAR DAROSI?
Praeitą šedtadienį Antano J. 

Rudžio Lietuvių Radijo Forume 
(WXRT 92.1 FM stotyje 8 vai. 
vak.) buvo speciali programa, 
verta visuotinio dėmesio, galin
ti turėti įtakos daug toliau sto
ties bangų apimties. Joje buvo 
kalbama apie Pavergtas tautas 
ir Ameriką Baisiojo birželio įvy
kių fone. Jį sudarė Birutės Pū- 
kelevičiūtės deklamacijos pačios 
sukurto eilėraščio Paskutinis 
birželis, taip pat poetų Kazio In- 
či i:ros ir Putino-Mykolaiėio ba
ladžių, kurios eterio bangomis 
skrido, tarsi iš anapus, gilaus 
liūdesio šausksmais.

Į juos atsiliepė antroje pro
gramos dalyje birželio įvykių 
ainiai, jauniausio iš Naujųjų Pi
lėnų bendralaikiai. Atsiliepė ne 
vieni, bet su daugiakalbių būre
liu. žinančiu kas darosi abejose 
Berlyno sienos pusėse, galinčiu 
ne tik gražiai kalbėti, bet ir klau
syti kitų, bei sumaniai dirbti sa
vose grupėse ir sutartinai. Tuo
se pokalbiuose lietuviams atsto
vavo J. Jasaitytė Jaunimo žur
nalo redaktorė. Jos artimiausia 
pokalbių dalyvė buvo Amerikos 
studentų organizacijos Young 
Americans for Freedom Illinois 
valstijos pirmininkė Frances

Griffin, dalyvavusi paskutinėse 
2-se Pavergtųjų tautų eisenose, 
šios organizacijos eilėse bręsta 
busimasis Amerikos elitas. Dau
gelis klausytojų gal nustebs, kad 
latvis Leo Klidzejs, gerokai ma
žiau 30 m., yra Chicagos latvių 
informacijos centro vedėjas ir 
kalba diplomato sąmoningumu 
bei intonacija. Ne mažesnio ka
libro buvo Oleh Saciuk, narys 
Ukrainiečių studentų organiza
cijos Tautinės tarybos, PO Box 
1228, Milwaukee, Wis. 53201. 
Nors programos dalyviai susi
rinko tik prieš pat transliaciją, 
be abejo, su ne mažu nervų įtem
pimų, bet A. Rudžio natūralūs 
meistriškumas vesti pokalbius, 
juos padarė aukšto lygio tiek 
savo turiniu, tiek forma. Po pro
gramos pasmingi pasikalbėjimai 
buvo tęsiami, ponams Rudžiams 
vaišinant ir pritariant jaunųjų 
veikėjų sandarai, plečiantiems 
savo akiračius ir veiklos hori
zontus.

Minėta ukrainiečių studentų 
organizacija išleido anglų kal
ba atsišaukimus, kviesdama pa
dėti laisvinti iš sovietų kalėjimų 
politinius kalinius, kad jiems 
sugrįžtų KGB panaikinti pava- 

* sariai, kad būtų grąžintos pa-

Amerikos mormonu bažnyčia kasmet renpia viešus v*Minmus Palmyra, N. Y., kur tūkstančiai artisty vaidina sce
nas iš mormonu įsivaizduojamo istoriiio Naujojo Pasaulio pyvenimo.

Stasiui Barzdukui 
nepatinka teisybė
Š. m. birželio 18 d. “Draugo” 

laidoje, Stasys Barzdukas pa
skelbė savo dejones dėl Vytau
to Abraičio pasakytos kalbos 
Amerikos Lietuvių Tautinės są
jungos suvažiavimo metu De
troite.

Pagal kultūringą, spaudos eti
ką, atsiliepimą į Barzduko ra-

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

n lomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose’ už $5,00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago, 60608

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

SAVE AT '4NSV?ES

Mutual Federal 
Savings and Loan

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
Per Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY 5

 m REGULAR

4) PASSBOOK
ACCOUNT

rer Annum

grindinės žmogaus teisės. Juose 
tarp kitkot rašoma:

Sovietų Sąjungoje dabar vyks
ta laisvės judėjimas prieš Ru
sijos režimą. Tas judėjimas di
dėja ir yra žymių, kad gali išsi
vystyti į masinę revoliuciją. Sov. 
Sąjungoje yra virš 100 milijonų 
ne rusų ir nenorinčių nei būti su
rusintais, nei ilgiau likti sovieti
nėje jų kontrolėje. Jie sudaro 
pasipriešinimo bangas, apie ku
rias Amerikoje yra per mažai 
žinoma.

Pasaulinėje kovoje -už žmo
gaus teises ir nepriklausomą gy
venimą Ukrainos intelektualai 
jau -senai buvo aktyvūs laisvo
jo pasaulio humatinistinių idėjų 
propaguotojai. Maskvos režimas 
ten vėl pradėjo prieš juos ma
sinį terorą atleidimais iš darbo, 
mušimu ir smurto veiksmais, 
areštais, nuodijimais, kankini
mais ir žudymais, štai keletas 
pavyzdžių:

— Akt. Alia Horska žuvo nuo 
Sovietų saugumo policijos KGB 
rankų 1970 m. lapkričio mėn. 
už dalyvavimą tautinėje veiklo
je.

— Istorikas Valentyn Moroz 
nuteistas 14 m; už reikalavimą 
sustabdyti rusinimo pastangas 
Ukrainoje. Jis buvo kriminali
nių kalinių nužudytas Vladimi
ro kalėjime KGB patvarkymu.

— Yurij šukevyč, 34 m. Uk
rainos pogrindžio armijos UPA 
gen. Roman šukevyč sūnus, sė
dėjo kalėjime 19 metų’ nuo savo 
15 m; amžiaus vien dėl giminys
tės? Dabar jis vėParėštuotas už 
protestus prieš intelektualų areš
tavimą.

— Inžinierius ir matematikas 
Leonid Plyusch areštuotas sau
sio mėn. už protestus dėl pries
paudos Ukrainoje. Dabar jis pa
skelbtas nesveiko proto ir už
darytas į psichiatrinį kalėjimą.

— Nina Strokata nuteista 4 
m. už protestą dėl areštavimo jos 
vyro Sviatislav Karavansky, ku
ris jau anksčiau išbuvo 25 m. so
vietų kalėjimuose ir darbo sto
vyklose už tautinę veiklą.

KGB areštuotų asmenų ilga
me sąraše yra taip pat Anatdy

NUTAUTINTAS KUNIGAS
Kai Jurgis Janušaitis rašė 

“Naujienose” apie dypukų Ša
rauskų sūnų, tapusį kunigu, apie 
gražias šventinimo iškilmes ir 
šaunią svetimtaučių parapijoje 
suruoštą puotą, nemačiau rei
kalo atsiliepti. Bet kai birželio 
mėn. 9 d. “Drauge” prabilo apie 
šios šeimos kunigėlį kunigas 
A. Juška, manau, kad bus pra-

vartų jį truputį patikslinti ir 
iškelti aikštėn tą faktą, kiek ma
žai ši naujųjų ateivių šeima yra 
įkvėpusi savo sūnui lietuviškos 
dvasios ir meilės lietuviams.

NOW INSURED TO $20,000.

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senu. laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimas. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkiene, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKAS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dot.

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psL, gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota. 130 psl., $1,80

4. Stasė Vanagaitė - Petersoniene, LAUME DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apte paslaptingąsias laumes Tėvų žemeje. Labai gražus leidinys, 
dalelio formato kietais viršeliais, gausiai daiL J. Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 dot

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 pel.. $1.00
6. Alfonsas Va m butas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi 

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Daii. 
V. Standi kaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas tvaistoe, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3 00

8. Jonas Valaitis, SENOVSS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
čiai bendravo su savo dievais, 54 pel., $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
Įpratinti lietuviškai skaityti (r mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotų vaikams perkamas dov.nas —- pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST.. CHICAGO, ILL. 60668

Neži Orint naujosios priespau
dos ir areštų, ukrainečių pogrin
džio spauda “Kronika” ir “Uk
rainiečių Žinios” vis tebeeina. 
Jaunas inžinierius Katala nusi 
žudė KGB akyvaizdoje ir tardy
mo metu, protestuodamas prieš 
areštus ir priespaudą. KGB no
rėjo iš jo gauti neteisingą paro
dymą prieš artistę Stefaniją She- 
baturą. Ji buvo nuteista 5 m. 
kalėjimo bausme už tautinę vei
klą, kaip paparstai kaltinant 
buržuazine nacionalistine veikla, 
priešsovietine propaganda ir iš
davyste...

1972 m. birželio 25 d. virš 10,- 
000 ukrainiečių minia demons
travo Dnieprodzeržinsko mieste. 
Jie užpuolė KGB Įstaigą, išdaužė 
langus ir įrengimus, sunaikino 
dokumentus ir sutrypė Brežne
vo portretą, taip pat vieną KGB 
agentą. Deja, atvykus KGB ka
riuomenei žuvo10 demonstran
tų, buvo daug sužeistų ir areš
tuotų. Aiškinama, kad tolimes 
nė padėtis gali daug priklausyti 
nuo Amerikos laikysenos bei po
litikos. ‘

Atsišaukimuose prašoma ra
šyti laiškus Jungtinių Tautų 
Gen. sekretoriui,’ Amerikos pre
zidentui, International Commi
ssion of Jurists;- Geneva, Swit
zerland ir Amnesty Internatio
nal, Turnagain Lane, Farring- 
don St., London BC4, Great Bri
tain. Jie pageidauja ir ieško 
nuolatinių ryšių su laisvę mylin
čiomis organizacijomis ir asme
nimis.

Kadaise vienoje Lietuvių Ra
dijo Forumo programoje A. J. 
Rudis pareiškė, kad pagal dar ir 
dabar tebegaliojančią seną anglų 
teiseną, papročiai bei gyvenimo

Kun. A. Juška savo korespon
dencijoje lyg ir nustebęs klau
sia, kodėl šis kunigėlis, puikiai 
kalbąs lietuviškai, nebuvo pa
skirtas į lietuvišką parapiją? 
Skaitytojui šitoks klausimas ga
li sukelti įtarinėjančių minčių, 
kad Chicagos arkivyskupijos va
dovas padarė tai sąmoningai, pa
skirdamas lietuvį ne į lietuvių, 
bet į svetimtaučių parapiją.

O kaip gi yra tikrumoje? Fak
tas yra toks, kad šis dypukų 
šeimos kunigėlis pats savo noru 
ir savo apsisprendimu atsisakė 
būti skiriamas į lietuviškąją pa
rapiją. Kun. A. Juška bando 
tai pridengti, aiškindamas, kad 
lietuvių parapijos Chicago  j e yra 
pakankamai lietuviais kunigais 
aprūpintos. Tai netiesa!

Pačioje Chicagoje, kaikurios 
lietuvių parapijos verkiant rei
kalingos kunigų. Teko nugirsti, 
kad vienas lietuvių klebonas jį 
asmeniškai kalbinęs.

Reiškia, kalbėjimas lietuviš
kai dar neviskas, jei nėra mei
lės savo tautiečiams, o jos ne
bus, jei lietuvio širdyje nėra lie
tuviško, tautinio sąmoningumo. 
Bet kas gi kaltas, kad šis jaunas 
kunigėlis atsisakė nuo lietuvių 

parapijos ir kad jis nebeturi 
tautinio sąmoningumo ? Kaltė 
tėvų. Jie nesirūpino, kad jų vai
kas lankytų lituanistinę mokyk
lą, kad dalyvautų lietuviškose

organizacijose. Jau ir tai paro
do, kiek šarauskų šeimoje yra 
tautinio lietuviško sąmoningu
mo, jei tai tiesa, ką rašo kun. 
A. Juška, kad ši šeima apsigy
veno Marquette Parke, bet įsi
rašė į svetimtaučių parapiją.

Kuo tai pateisinti? Kiek yra 
lietuvių, kurie nors ir gyvena 
tolimuose Chicagos priemiesčiuo
se, o vis tik priklauso lietuviš
koms parapijoms ir vaikus ve
ža į lituanistines mokyklas. Tat 
šiuo atveju Chicagos lietuviško
ji visuomenė neturi kuo pasi
džiaugti, nei šarauskų šeimos 
lietuvišku patriotizmu, nei jų 
nutautintu sūnumi. Tai vis ap
gailėtini faktai lietuviškos išei
vijos gyvenime.

Kaimynas lietuvis

šinį, taip pat turėčiau siųsti 
“Draugo” dienraščiui, bet iš 
anksto žinodamas, kad “Drau
go” redaktorius nespausdins, 
nes čia jau būtų “kirtimas var
nui į akį”, prašau “Naujienų” 
redaktorių paskelbti keletą saki
nių ryšium su Barzduko laišku 
“Drauge”.

Vytauto Abraičio kalbos nesu 
girdėjęs, bet iš Barzduko pa
skelbtų Abraičio kalbos- citatų 
susidariau vaizdą, ką Abraitis 
kalbėjo.

Pasirodo, kad kas liečia, LB 
vadovybę, Abraitis pasakė tei
sybę ir daugiau nieko kaip tei
sybę.

Kas liečią dėl kitų Barzduko 
liaupsinimų apie LB vadovybę, 
štai ką galiu pasakyti: jeigu jau 
LB vadovybę pradėjo girti “Aki
račiai”, “Vienybė” ir “Vilnis” 
jau nebepeikia, p. Bendruomenės 
vadovybė su p. Barzduku prie
kyje, greičiausiai pradėjo važi
nėti kreivais keliais. Taškas. 
Kam čia dar reikia kitų komen
tarų. K. Radvila

/=■' —-1- ■" 1 ui i-"*

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psl. $6JM
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psL____ .. $6.00

j į Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 
įrištas, 431 psL _____ __ _____________  $7.50

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA I dalis. 208 psl., įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 psl., Įrišta — $3,00, minkš 
tais viršeliais — ________ ..._____________ $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.06
Pref. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai Įrišta, 416 psL $5.50
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir-

I
 sėliais. ___ _________________ ____ ,_______________  $5.00 1

Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl. ____________________ $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 psL -------------- ------------------------------------------------------- $1.00
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai.

170 psl. -------------------------------------- ------- ._-------- - --------- $3.00
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232 

puslapiai.............   .___ ._______±___________ $3.00

NAUJIENOS, 1
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What if we told you 
to cough up $18.75
or else?

Lupynis pavardė. Nurodoma, 
kad jie nenusikalto prieš pagrin
dinį Sovietų Sąjungos įstatymą 
konstituciją ir elgėsi pagal Jung
tinių Tautų priimtą žmogaus 
teisių deklaraciją viso pasaulio 
žmonėms.

praktika tampa įstatymu. Mūsų 
bendradarbiautojiai su sovietų 
įstaigomis bei jų įgaliotiniais, 
organizuodami grupines ekskur
sijas bei viešus parengimus, ken
kia okupuotos Lietuvos padėčiai 
tarptautinės teisės forumuose.

McCormick’s Heritage

You wouldn't like it, of course.
Yon see, one of tie nice 

things about buying US. Savings 
Bonds is that you don’t have tax.

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

Rather, your country asks

First of all, if yon think 
they’re a get-rich-quick schema, 
forget it Bonds aren’t for you. 
They only pay off in the long 
hank For a quick return, there 
mo a lot better ways to make 
abmk.

Cyrus McCormick’s invention of the 
the agricnitural revolution that replaced 
with machines. Now the company he f 
a line of power mowers and lawn tractors 
reducing the toil required in keeping A 
lions of lawns and grounds.

International Harvester, now one of Ameriea’a 
gest manufacturing companies, has added 17 models 
of power mowers, riding mowers and lawn hod ga^ 
den tractors to its world-renowned line of farm effrtp- 
me nt and other products.

In addition, more than 60 attachments for the riding 
mowers and lawn and garden tractors aro offered. 
They permit home owners to perform all thp choree 
called for on moderate to large-size areas, from tilling 
and planting to shredding and grinding tree bstotoehea, 
leaves and other substances. . .

A little over 4 dollan for 
every 3 you invest Plus, die 
privilege of buying tie new 5% 
Freedom Shares along with 
your Bonds.

But these are the selfish 
reasons far buying RtvA

Good, but selfish.
There’s one other very im

portant reason why Amerisaito 
already owe ever $52 bdZion 
in Bonds.

It’s called pride.
It jut so happens that meet 

Americans still choose to drink 
this is the beet piece erf rani 
eotate going.

If you happen to ba ane W 
these Americans who dūko 
there’s something to this aomstof 
•f oun, why sot buy mto it

Sign up for the Payroll Sav
ings Plan when you work.

Or go to your bade >
And sough up dmt$l&7K 
Ptomu.

Take stock in America
LLS Savings Bonds & Freedom Shares

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, TIL 60608
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V. KAROSAS

VATIKANO RYTŲ POLITIKA
(Atsakymas J. Draugeliui)

LAISVOJI TRIBŪNA
(Tęsinys)

VYT. KAZAKEVIČIAIS 
PLANUOJAMA OFENZYVA

Už bendradarbiavimą su lie
tuviška išeivija įyra pasisa
kiusi taip pat tarybinės IJetu- 
vos valdžia, nors ir visai kitais 
sumetimais. Pradžioje gen. 
Michailovo įsteigtas komitetas 
rūpinosi sugrąžinti pabėgusius 
“dypukus” ir atsikviesti išei
vius. Nieko nelaimėjęs gen. 
Michailovas užleido vietą gen. 
Karveliui, kurio komitetas jau 
rūpinosi pirmon eilėn užmegz
ti kultūrinius ryšius su išeivija.

Pradžioje buvo stengtasi pra
silaužti j išeiviją per progresy
vius ir liberalinius sąjūdžius, 
keliant į padanges tarybinės 
Lietuvos “milžiniškus laimėji
mus” ir apeliuojant j patrioti
nius jausmus. Visi leidiniai, 
skiriami išeivijai, buvo išmar
ginti gimtojo krašto vaizdais,

pilimis ir besišypsančiais lietu
vaičių veidais. Ši strategija ne
įstengė nei pralaužti, nei pa
laužti išeivijos nusistatymo Lie
tuvos okupantų atžvilgiu.

Vyt. Kazakevičius, anuomet 
dar tik komiteto vicepirminin
kas, su savo bendradarbiais 
padarė po Ameriką plataus 
masto inspekcinę kelionę. Sa
vo kelionės įspūdžius aprašė ir 
atspausdino jo paties redaguo
tame “Gimtojo Krašto” laik
raštyje (1969. II 20.). Jo nuos
tabai, jam ir jo bendrinin
kams, su lietuvišku vaišingu
mu, plačiai atidarė duris ne 
vien seni bendradarbiavimo 
veteranai, bet ir žymūs kata
likų intelektualai, rašytojai, 
menininkai, veikėjai ir net 
Draugo redakcija. Kazakevi
čius paaiškino, kad ne visi iš
kilūs lietuviai sutiko būti išvar
dinti jo pranešime, nes prisi
bijojo nemalonunnj iš veiksnių Liepos 27 iki rugpjūčio 2 vyks mormonu bažnyčios ruošiamas Palmy

ros kalno festivalis, čia matyti to festivalio atidarymas pernai.

’Hisiduriama veik kiekviename 
žingsnyje, skaitant ne vien 
spaudą, bet ir visą katalikišką 
raštiją. Kadangi, anot katali
kų teigimo, lietuvybės pagrin
de vra katalikvbė, tai ne kata- i -
iflkas savaime yra laikomas 
menkesniu lietuviu arba net 
jos priešu. Tokioje šviesoje 
nori mane pristatyti J. Drauge
lis. Pareiškiu, kad tokie tvir
tinimai prieštarauja tiesai.

Visose tautose sutiksime 
įvairių religijų, įvairių pažiū- 
jrų ir ideologijų žmonių, bet 
juos visus jungia bendras pri
klausomumas savo tautai, ben
dra tautine kultūra, papročiai 
ir kalba. Laikau idiotizmu 
tvirtinti, jog lietuviai evange
likai, o tuo labiau nepriklausą 
jokiai konfesijai, būtų traktuo
jami žemesnės rūšies lietuviais. 
Tai senų bobų pasaka.

Lietuvių tautos atgimimo tė
vas dr. J. Basanavičius buvo 
masonas, dr. J. Šliūpas — lais
vamanis , dr. V. Kudirka — in- 
deferentas, dr. K. Grinius — 
agnostikas, St. Kairys netikin
tysis, Jankus, Vydūnas, Yčas 
— protestantai. Netgi iš Lietu
vos mažumų tarpo: žydų, lo

dau Ha Į lietuvio sielą tarsi į 
akmeninę sieną, rodos, nema
ža. Surusėjusių lietuvių inteli
gentų atrodo nepažįstame. 
Kova už sovietinės Lietuvos 
ekonominį ir kultūrinį sava
rankiškumą, dažnai yra sėk
minga, nors, žinoma, ir nevi- 
su plotu... Ar krikščioniško
ji lietuvio sąmonė stovi tokia
me pat aukštyje, kaip jo tau
tinė sąmonė?... Ar nėra pa
grindo susirūpinti, kad religi
jos įtaka Lietuvoje pamažu 
silpsta_  Net susidaro nejau
kus įspūdis, kad daugeliui esą 
visai vistiek, ar lietuvis taps ko
munistas, svarbu tik, kad jis 
būtų lietuviu” (l Laisvę, 1971 
Nr. 51.) Ta pačia tema rašo 
Oklahomos u-to prof. dr. V. 
Vardys: “šitų lietuvių ideolo
gija esanti iš esmės sekuliari
zuotos pramoninės visuomenės 
ideologija. Joj vietos katali
kybei nedaug. Bet ir karingo 
ateizmo žmonės nemėgsta. Ka
talikų religijai silpnėjant, tau
tinis patriotizmas lietuviuose 
nesilpnėja, bet greičiau stip
rėja. Tik jis yra kitoks, negu 
buvo prieš karą. (Draugo prie
das, 1970 Nr. 35).

Panašius pasisakymus teko

girdėti iš daugelio lietuvių, at
silankiusių tėvynėje. Kai ku
rių teigimu: visa naujoji karta 
yra patriotinė, bet visai atša
lusi nuo religijos. Tikrovė J. 
Draugelio samprotavimų ne
patvirtina. Atvirkščiai, einant 
šiam procesui toliau, tikintieji 
trauksis į amžinybę, užleisda
mi vietas naujai kartai, atpa
laiduotai nuo religinių saitų.

Kun. F. Jucevičius savo vei
kale “Tauta tikrovės ir mito 
žaisme” daro tokias išvadas: 
“štai kodėl mes turime noro
mis ar nenoromis sutikti, kad 
mūsų tautos istorinę eigą šiuo 
metu apsprendžia mūsų ko
munistų elitas... Lietuviškos 
tikrovės sklaidoje negalime 
pamiršti pačios tautos. Kaip 
visos Rytų Europos tautos, taip 
ir lietuviai, išgyvena vieną iš 
didžiausių istorinių pervers
mų. Mūsų tautos gyvenimo 
struktūra radikaliai pasikeitė. 
Visa tai atsiliepia į mūsų tau
tos būdą ir galvoseną”, (psl. 
133).

Katalikybė nustojo būti isto
rinė jėga ne tik pasaulyje, bet 
ir lietuvių tautoje.

(Bus daugiau)

Lietuviants 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 Kapačlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
leidžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku 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.

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

D. Kuraiti*. MAGIŠKUOJU KILIMU | 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 
pfrnaska vintai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

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

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

pusės. Tačiau paskelbtųjų są
rašas yra tikrai įspūdingas. Ap
leidžiu komplimentus ir pas
tabas, tepaduoda tik pavardžių 
sąrašą: Bernardas Brazdžio
nis, dramaturgas K. Ostraus
kas, A. Gudaitis, J. Grušas, prof. 
A. Salys, literatai Vaškeliai, 
dailininkas R. Viesulas, kalbi
ninkas L. Dambriūnas, istori
kas V. Trumpa, teatralas J. Šle
kaitis, architektas G. Barzdu- 
kas, J. Adomonis, rašytojas 
Santvaras, menininkas V. Viz
girda, M. Katiliškis, V. Germa
nas, T. Remeikis, R. Vėžys, Da
lia Juknevičiūtė, vitražistas A. 
Valeška, pagaliau žinomų žmo 
nių veidai pamatyti ir marijo
nų “Draugo” redakcijoje, ra
šytoja Sonė Tomarienė, S. Nar- 
keliūnaitė.

torių, karaimų, vokiečių, len
kų turėjome Lietuvos patrio- 

šiandien, tarybinėje Lie- 
tūkstantis egzempliorių tuvoje, yra šimtai tūkstančių 

Apeigyno”, “Maldyno” ir Nau- lietuvių, kurie nėra nei krikš- 
Savo užda-jtyti nei konfirmuoti, bet dau- 

savo

ofenzyva, lietuvių išeivijai už-.L.^ 
kariauti. Jau yra atspausdin-Į tų. 
tas r‘

jojo Testamento.
vinį vysk. R. Krikščiūnas taip gelio liudijimu yra tvirti 
nusakė: “Siekdami suprasti 
išeivį, jam padėti, palaikyti 
ryšius su tėvyne, į Lietuvos kul
tūrinių ryšių su užsienio lietu
viais komiteto veiklą, savo in
dėlį įneša ir Lietuvos TSR ka
talikų dvasininkai, kuriems 
taip pat rūpi, kad tautiečiai 
savo kraštą geriau pažintų ir 
teisingai suprastų mūsų darbus 
ir siekius. Iš šio darbo pami
nėsiu du momentus, t y. spau
dą ir asmeninius kontaktus... 
Katalikų Bažnyčios įstatymai 
reikalauja, kad kraštą palikę

A. šalčius ir J. išeiviai liturginėje srityje lai- 
Rimsa (Tėv. Žib., 1969. III. 6.). kytusi viso, kąs nutarta jų kraš- 

Kaip matome inspekcinė ke- fO vyskuptj susirinkimuose”Šie ir kiti leidiniai yra gaunami.
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60608 

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

POEZIJOS VEIKALAI
PoezH* - kaip pavasaris, kuris pradžioje pto tirmtanti 

lazdmui išskleisti mažuti, deimantu spindinti žiedą npknišn 
{(rainiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda i gamtos vaizdu 
buklus Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svainio 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmu ir m<n**>- 
gelmes. 1

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:

1. J. AveustattyH • ValčIOnUni. ŽVA1GŽD*TOS NAKTYS. Didelio 
m*to 128 nsl Kaina $1.—

2 Jurai* Baltrušaiti*. ŽEMĖS PAKOPOS Elegijos giesmės poetam 
Kišeninio formato. 157 nsl <2 00
< 5. Butku Juzė. EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 nsl 81.50

8 Vincas Joniką*. LYDĖJAU VIEŠNIA VĖTROJE. WHu rinktinė I** 
psl Kaina S3 00.

7 Klane** Juroellanl*. GLODI • LIŪDI. T.vrikn* eilės. 10B nsl S2.0T
R. Anatelllu* Kairy*. AUKSIN* SĖJA Filėrašėiai R8 nsl *2.00

12 Nada* Racfani*. TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai anie 
’ Hvietintas lietuvaites senovės laikais- su autoriaus iliustracijomis. S5 00

13 Nads* Racfani*. THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranauoke 
•AnvkVin Šilelis” vertimas 42 nsl *2 no

14 Baly* Rukla. UGNIES PARDAVĖJAS Eilės «5 nsl *1.00
15 Statys Santvara*. ATDARI LANGAI. Rinktinė Ivrika 187 psl. *«nn 
18. Stacy* Santvaras. AUKOS TAURĖ. 5-H Ivrikos knyga. 152 nsl S2 50
17. Petro* Saaataa, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

lial 92 p*L. $1.00
18. ‘ .............. “.......... *----------
19
20
21
22.

SB ptl,
24. Adoma* Jmm, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. S3 M

Norėdami isigvti M*« ar kita* knvga*. prašome atsilankvti į Naujiem- 
raštine arba užakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderį.

cpicsa Hcolz 
medžiu šaka< 
ir garsu st?

Eiliuoti kūrinė

P*tro*~ S*«***«f PLAUK. MANO LAIVELI. Ei1ėr»šči«i 112 psl *1 (W 
Eugenllut Gruodi*. AGUONOS IR SMĖLIS. Vilės 70 psl,. S100 
Elona TumUnė. KARALIAI IR ŠVENTIEJI. EilėrsWai W) pgl *2 58 
Alton*** Tvruoll*. METU VINGIAI. Lvrikn* rinkinė 1W) psl. 83.00 
Joną* Valaiti*. SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI. Mitologuos posmai

1739 So. HaMed St, Chicago, HL 60608

lionė buvo labai sėkminga, ku
rios metu Kazakevičius galėjo 
įsitikinti, kad buvusios užkie
tėjusios katalikų širdys, paveik
tos Jono XXIII spinduliuojan
čiu gerumu ir taikos skelbimu, 
atsivėrė. Praslinkus kuriam 
laikui, Kazakevičiaus inspekci
nė kelionė rado atgarsį Drau
go editoriale: “Mūsų niekini
mui ir skaldymui leidžiamas 
laikraštis Gimtasis kraštas, 
pabarė santariečius už norą 
komunistus apgaudinėti. Laik
raštis taip pat, kaip ir “Vilnis”, 
prakalbėjo apie dorumą: “ta 
pačia proga galime priminti, 
kad atskirais kultūrinių ry
šių aspektais gilesni ir doresni 
už liberalus yra pasirodę jauni 
katalikai — ateitininkai. Tik 
bažnytinė drausmė kiekvieną 
sykį jų sveikų minčių pradus 
sutrukdvdavo” (Draugas, 1973. 
I. 4.).

štai kodėl Vytautas Kazake
vičius, tapęs Kultūrinių ryšių 1973. IV. 21.). Sunku pasakyti, 
su užsieniaio lietuviais komite
to pirmininku, perjungė pla- manevras, kuriuo norima už- 
nus ant katalikiškų bėgių, kaip 
įprasta sakyti tarybinėje termi
nologijoje. Į savo komitetą 
įjungė vysk. Romualdą Krikš
čiūną, kuriam ir kurio prie
dangoje, bus pradėta didžioji

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

(Vilnis, 1973. IV. 18.).

Perskaičius tokius pareiški
mus, Naujienos pirmos užaliar- 
mavo lietuvių visuomenę, kas 
rado platų atgarsį. Dabar ky
la klausimas, kokią laikyseną 
užims katalikai? Katalikai lie
tuvių išeivijoje užima plačiau- 
sį politinės kovos barą. Jei jie, 
vykdydami Vatikano direkty
vas, už išderėtas nuolaidas ar 
lengvatas Lietuvos katalikų 
Bažnyčiai, pasitrauktų, ir, pa
gal numatytą Kazakevičiaus 
planą, įsijungtų į tarybinių 
patriotų gretas, tai tuomet vi
siems lietuvių veiksniams atei
tų. .. liūdnas galas, štai kas 
sukėlė ir kelia nerimą lietuvių 
išeivijoje.

Paskutiniuoju laiku Vatika
nas paskelbė biuletenį, kuria
me pripažįsta, kad “Mao Tse 
Tungo mintyse atsispindi krik
ščioniškos vertybės” (Nauj.,

tautos patriotai.
Paneigti lietuviui teisę 

pilnaverčiu savo tautos nariu 
vien todėl, kad nebuvo, nėra 
ar nenori būti kataliku, tai pa
neigimas laisvo žmogaus ir lais
vos tautos principų. Mes kovo
jame ne už katalikišką, bet už 
laisvą demokratinę Lietuvą, 
kurioje kiekvienas lietuvis ir 
nelietuvis turėtų pilną teisę iš
pažinti bet kurią religiją, sek
ti tą ar kitą ideologiją, priklau
syti kurioms norint politinėms 
partijoms, neprarandant savo 
tautos ir piliečio teisių. Demo
kratijoje nėra nei privilegijų, 
nei privilegijuotų religijų. Vi
sos yra lygios prieš Dievą ir 
tautą.

Katalikai puoselėja ir antrą 
“didžiąją tautinę tiesą” — nai
kinant katalikybę drauge su
naikinamas tautiškumas. Ar 
tai tiesa? A. Maceina rašo: 
“ženklų, kad rusinimas atsi-

būti

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik-----------------$3.00
Minkštais viršeliais tik _____________________________$2.00

Dr. A. J. Gussan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik _______________________________________________ $1-50

Galima taip pat užsiakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį.

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

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmiiws, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista.
150 psL Kaina $2.50. "

sos “Metai” poeto 
$3.00.Nad© Rastenio vertimas. Gražus

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK 
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 
dtai knygas 
piniginę

įtiįyti ctsūankiu* t Naujiena* arba atsiuntus čekį ar

ar tai tėra Vatikano politinis

šachuoti Maskvą ir priversti 
prie nuolaidų; kaip tai padarė 
prez. Nixon, ar tai naujas Va
tikano politikos posūkis. Per 
anksti apie tai spręsti, bet jei 
Vatikanas po eilės diplomati
nių nesėkmių su Maskva nusi
grįžtų į Pekiną, tai tuomet V. 
Kazakevičiaus planas sužlug
tų nepajudėjęs iš vietos. Tai 
būtų džiugi žinia visai lietuvių 
išeivijai, žinoma pirmon eilėn 
katalikams, nes atsipalaiduo
tų nuo šv. Sosto spaudimo.

AR KATALIKYBE BŪTINA 
LIETUVYBĖS IŠLAIKYMUI?

J. Draugelis galvoja, kad taip. 
“Sustokime bent valandėlei prie 
mūsų didžiosios tautinės tiesos, 
juo daugiau būsime katalikai, 
juo labiau būsime lietuviai” 
(Draugas, 1957. VII. 30). Tai 
nėra J. Draugelio citata, bet jo
je yra puikiausiai suformuluo
ta katalikiška galvosena. Su ja

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago. HL 60608

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

Mes švenčiame SO m. sukaktį 
Mokame iki 6% Dividendus ir
dar duodame dovanų Universal 

SAVINGS

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

JEI PADĖSITE 3500 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.

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 Sb. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TeL 421-3070



X a O J) O B M O S buvo pravesti “rinkimai’’ į “tarybas*. Buvo “rinki-
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Akiračių” akiračiai (10)

1739

Dienraščio kaino*:

96M)

pusei b 
vienam

>13.00 
33Š0

in Chicago $22.00 per year. $12,00 per 
six month. 37.50 per 3 months. In 
other USA localities >20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three month*. Canada $22.00 per year; 
ether countries $23.00 per year.

15 cent* per copy. 15 c. on Saturday

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT

“rinkimus” šitaip apie visą tą komediją rašė:
“Šie rinkimai vyks visai mūsų šaliai iškovojus 

naujus laimėjimus komunizmo statyboje, toliau

didina politinį masių aktyvą, dar glaudžiau jas telkia 
apie 'Darybų Sąjungos Komunistų partiją.

Pastaraisiais metais buvo priimti įstatymai,

BAIKIME DISKUSIJA
P. STRAVINSKAS

metams________
pusei metų ____
trims mėnesiama 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose: 
metam* _______ 

pusei metu 

$22.00
$12.00

37.00
33.00

sekmadieniu*. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halated St, Chicago. 
DI 60609. Tekt HAymarket 1-6M9.

NAUJIENŲ raštinė atdara kaadkm. fakyru* sekmadieniu*, nuo

Lietuvoje pravedė naujus “rinkimus”
Rusų komunistų partijos pirmajam sekretoriui Leo

nidui Brežnevui įžengus į JAV prezidentų poilsio ir dar- 
bo vietą Camp David, jam buvo duotas darbo žaketas. 
Jam patarta nusivilkti švarką ir užsivilkti žaketą su di
deliu Camp David ženklu ir gražiai ant kairės krūtinės iš
siūtu paties Brežnevo vardu. Pradžioje Brežnevas ne
norėjo to daryti, bet jis vis dėlto nusiėmė savo švarką ir 
užsidėjo paduotą žaketą. Pasirodo, kad Amerikos siuvė
jai neturėję Brežnevo išmierų, pasiuvo labai gerą žaketą. 
Jis taip jam tiko, tarytum jis būtų specialiai jam siūtas. 
Žaketas taip jam patiko, kad jis nenori jo nusiimti. Jis 
nešioja jį Camp David patalpose, jis jo nenusivelka, kai 
su pačiu prezidentu eina pasivaikščioti Maryland© apylin
kėse. Jam buvo paaiškinta, kad jis padarytas darbui, bet 
jam atrodo, kad jis tinka ir išeigai

Brežnevas jau turėjo progos išsikalbėti su preziden
tu Niksonu, pasikeisti nuomonėmis su valstybės sekre
torių William Rogers ir papasakoti senatoriams apie so
vietų valdžios pageidavimus ir turimus planus mokėti už 
Amerikoje gamintas mašinas. Brežnevas net pareiškė, 
kad iš 61,000 norinčių išvažiuoti žydų, sovietų valdžia jau 
paruošė leidimus išvažiuoti 60,000, valdžia nesipriešins, 
jeigu dar didesnis jų skaičius norės išvažiuoti iš Sovietų 
Sąjungos. Brežnevo propagandos atstovas Zamiatinas 
pareiškė, kad žydų klausimas yra sovietų valdžios vi
daus reikalas, amerikiečiai šio klausimo neturi teisės 
kelti. Brežnevas buvo apdairesnis. Jis pamelavo. Jis pra
nešė, kad sovietų valdžia išleido 60,000 žydų, tuo tarpu 
kai žydai apskaičiavo, kad iš viso iki šio meto rusai išlei
do tiktai 30,000.

Brežnevas labai domisi Amerikos gyvenimu. Jam 
patinka įvairios praktiškos smulkmenos. Jis norėtų pa
vaikščioti po didžiąsias Amerikos krautuves, bet iki šio 
meto neturėjo laiko ir progos. Sovietų valdžios nustaty
tos saugumo taisyklės neleidžia Brežnevui pasivaikščioti 
po miestą. Brežnevas Amerika domisi, bet nei nusilei
dimo dieną, nei praeitą sekmadienį, nei šios savaitės bė
gyje Brežnevas amerikiečiams neprasitarė, kad visoje 
Sovietų Sąjungoje praeitą sekmadienį, birželio 17 die-

naudoti savo įgaliojimus. Dabar vietinės tarybos, 
jų vykdomieji komitetai, deputatai sėkmingiau va
dovauti pavaldžioms įmonėms ir organizacijoms, 
buitiniam, socialiniam ir kultūriniam gyventojų ap
tarnavimui. Padidėjo jų iniciatyva, sprendžiant įvai
rius klausimus vietose” (Tiesa, 1973 m. birž. 16,1 psL) 
Jeigu jau visa mūsų šalis išsikovojo tokius “didelius 

laimėjimus”, tai Brežnevas Washington® galėjo šį tą pa
sakyti senatoriams apie tuos “laimėjimus” ir nurodyti 
konkrečiai, kokie tie “laimėjimai” yra, išvardinti juos. 
Brežnevas senatoriams apie “laimėjimus” nieko neuž
siminė. Jis net neprasitarė, kad visoje Sovietų Sąjun
goje vyko “rinkimai”. Jeigu bet kuris senatorius būtų 
paklausęs, kaip tie “rinkimai” organizuojami, kokias 
teises turi balsuotojai, kaip vyksta “rinkiminė” propa
ganda, kiek kandidatų yra pastatyta skirtoms savivaldos 
pareigoms, tai Brežnevas nieko nebūtų galėjęs atsakyti. 
Meluoti senatoriams jam būtų buvę nepatogu, nes sena
toriai gali turėti tikslių žinių apie suktus sovietų valdžios 
“rinkimus*. Maža bolševikų grupelė 1917 metų pabaigoje 
pagrobė didelės rusų imperijos valdžią, ta pati grupelė 
tabevaldo ją ir šiandien. Valdžia sustiprino policiją ir ka
riuomenę, bet geresnių gyvenimo sąlygų ir pilietinių 
teisių gyventojams ji nedavė.

Ne tik pačioje Rusijoje, bet ir rusų pavergtuose 
kraštuose “rinkimus į tarybas” pravedė vienas komu
nistų partijos centro komitetas, kontroliuodamas spau
dą, radiją ir televiziją, pravedė ir “rinkiminę” propa
gandą. Miestų “tarybos” pareigoms buvo pastatytas vie
nas kandidatas. Žmonėms nebuvo jokio pasirinkimo, 
kaip atiduoti savo balsą už partijos pakištą kandidatą. 
“Tarybinėje” Lietuvoje buvo 29,343 valstybės vietos įvai 
rioms pareigoms. Tiek buvo “iškelta” kandidatų, kad 
žmonės turėtų iš ko “pasirinkti”.

Prieš kelis metus, kai krašte buvo vedama panaši 
^rinkiminė” komediją, niekas nenorėjo kandidatuoti. 
Kiekvienam kandidatui aišku, kad jis jokių teisių netu
rėjo. Kiekviename rajone sprendžiamas žodis priklau
so vietos komunistų partijos sekretoriui. “Išrinktas” kan
didatas galėjo tiktai jo klausti. Kad “iškelti”‘kandidatai 
negalėtų skųstis, prieš porą metų buvo išleisti nauji de
kretai, nusakantieji, ką “išrinktieji” gali daryti ir ko , 
negali. Tuo patvarkymu norėta sudaryti įspūdį, kad i 
^tarybiniai” kapdidatai turi teisę tvarkyti vietos reika
lus. Nežiūrint į tuos patvarkymus, “iškeltieji” ir “išrink- ■ 
tieji” nieko daryti negali, nes jie priversti klausyti kraštą 1 
valdančių rusų, prisidengusių komunistų partijos skraiste.

Ne vieną kartą jau esame minėję, kad Lietuvoje nė
ra jokių “tarybų”, o “rinkimai” į nesamas “tarybas” yra 
naujas pasityčiojimas iš pavergtų žmonių. Brežnevas 
yrą pakankamai apdąirus, kad amerikiečiams pasakotų 
apie komunistų tęsiamus pasityčiojimus.

Savo straipsniuose (Naujie
nose ir kitoje spaudoje) būsiu 
jau net kelis kartus priminęs 
man labai patinkantį, mano 
širdžiai labai artimą nusipel
niusį mūsų tautos ir valstybės 
vyrą, tautinio atgimimo veikė
ją, mūsų žymųjį etiką, katali
kų ideologą, plačios skalės 
mokslininką, lietuvių spaudos 
veteraną, visos eilės laikraš
čių steigėją ir redaktorių prel. 
Aleksandrą Dambrauską — 
Adomą Jakštą (1860 — 1938), 
kuris 1929 metais, Kaune, Vals
tybės Teatre, lietuvių spaudos 
atgaivinimo 25-rių metų sukak
ties minėjime, pakviestas į 
sceną tarti savo žodžiui, pa
reiškė:

“Spauda nėra nei dievaitė, 
nei ragana, o tik akla jėga, 
kuri duodasi nukreipiama 
tiek geron pusėn, tiek blo- 
gon”...
Tada jau į septyniasdešimt 

metų amžių bekopiąs tas mū
sų spaudos veikėjas, lyg ir at
sakydamas visiems ten prieš jį 
kalbėjusiems ir spaudą, kaip 
tokią į padanges iškėlusiems, 
dar pridūrė:

“Skaitydamas blogą spau
dą, žmogus imi ir pagalvoji, 
kad, kažin, ar ne geriau bū
tų, jei tos spaudos visai ne
būtų”. ..
Atvirai sakant, tokia mintis 

gali ateiti ir ne vienam “Aki
račių” skaitytojui. Kiek ten 
randi neigiamų idėjų; viso
kiausias netiesas; ne tik mūsų 
veikėjų, paskirų asmenų, bet 
ir mūsų senų garbingų organi
zacijų, ypač gi Lietuvos lais
vinimo veiksnių niekinimo, 
jiems rodomos nepagarbos; 
kiek prasilenkimų ne tik su 
spaudos etika, su tiesa, bet 
netgi ir su elementariausiu pa
dorumu 1 Kartais net koktu da
rosi tą gal ir atvirą, bet labai 
jau nešvarų, purviną akirati- 
ninkų žodį beskaitant

Kartais aptinki ten, tiesa, ir 
gražių, teisingų minčių. Tik 
kad jų ten būna labai mažai. 

Lyg lašas švaraus vandens pa
mazgų kibire.

Matydamas “Akiračių” re
dakciniame kolektyve gerų, 
dorų žmonių, tiesiog negali 
suprasti, kaip tie perdėm nei
giamų idėjų, dargi tokie pur-

vini, nešvarūs straipsniai gali 
tenai atsirasti. Dargi vedamie
ji ar šiaip be parašą, vadinas, 
redakciniai. Kas juos rašo? 
Kieno ta “kūryba”?

Atrodo, kad “Ąkiračių” re
dakcinių kolektyvas turi, šalia 
savęs, daug murzinų “partiza
ną”, jam teikiančią pagalbą 
kovoje su visais lietuviais. Tie 
greičiausia, ir rašo anuos nei
giamą idėją, purvinus straips
nius. Tik nedrįsta ją savo var
du ir pavarde pasirašyti.

Tokią straipsnių aname “at
viro žodžio mėnraštyje” ran
dame labai daug, tikrai per 
daug. Kartais pasirodo tokia 
ano “mėnraščio” laida, kurios 
beveik visi straipsniai niekam 
tikę. Tokia pvz., buvo 1972 
metą spalio mėn. laida, kurios 
kelis straipsnius čia panagri- 
nėjau šių metų pradžioje.

Šiais metais pora to laikraš
čio numerių pasirodė, rodos, 
kiek padoresni, o dabar, va, 
paskutiniai du (kovo ir balan
džio laidos) vėl labai jau su
prastėjo.

Argi gali būti dar nesąžinin- 
gesnis, nešvaresnis straipsnis, 
kaip, va, čia mano panagrinė
tasis “Akiračių” š. m. balandžio 
mėn. laidoje paskelbtasis re
dakcinis, pavadintas “Melo ir 
šmeižto vedamieji”? ! O jei dar 
kas norėtų daugiau susipažin
ti su paskutiniausiu “Akiračių” 
veidu, su jų “pavyzdiniais” ve
damaisiais tepasiskaito jų “pa-j
vyzdinį” (š. m. kovo mėnesio) 
laidos vedamąjį “Vėl ateina 
bolševikai”... Ak, Dievulėli tu 
mano, kas ten prirašyta, ko 
ten nepriterliota? ! Redakcijos 
vardu biauriausiai įžeidinėja
mi kitų įsitikinimų žmonės, 
vadinant juos “Brežnevais”, 
“rėksmingais patriotais”, “se
nąja gvardija”; laikiusieji sa
ve Lietuvoje “elitu” ir norinčiais 
būti dabar tokiais irgi emigraci
joje (tai begėdiška pajuoka ir 
kaltinimas neprikl. Lietuvos 
veikjams), dėl to, “įsitvirtinu
siais Amerikos Lietuvių Tary
boje”; eikvojančiais lietuvių 
sudėtas lėšas; gavusiais iš 
mūsų, matot, “jaunų ir verž
lių žmonių”, įsitvirtinusių Ben
druomenėje, “smūgį per kiše
nę”; staiga dėl to pašokusiais 
ir pradėjusiais rėkti”; “ragan- 
gaudžiais ”; besinešiojanėiais 
savyje “pavydo ir konkuren-

cijos baimę"; užsimaskavu
siais priešo agentų medžioklės 
skraiste ir vykdančiais tuo bū
du “raganų medžioklę”; ab
soliučiai pasimetusiais; nusiin- 
teligentėjusiais;, nusmukusiais; 
absurdiškai sukvailėjusiais ir per 
tą savo sukvailėjimą nebematau 
čiais savo darbų žalingumo; 
žmonėmis, kurių, girdi, “nie
kas jau nebepakeis”; su ku
riais diskutuoti beviltiška, o 
reikia tik “pakelti rankas į 
dangų ir melsti Viešpatį, kad 
jiems atleistų, nes jie nebeži
no ką daro”...

Oi, oi, oi, kažin, kas už ką 
turi melstis? !

Tiesiog šiurpas nukrečia to
kią “kūrybą” beskaitant. Ir tai, 
atsiprašau, vedamajame! Jau 
nėra žodžių, ką tiems žmo
nėms ir besakyti, kaip šitą jų 
“kūrybą ” įvertinti. Ir tas visa 
rašoma jų “žurnalo” vedamuo
ju paskelbtoje JAV LB Mar
quette Parko apylinkės susi
rinkimo korespondencijoje. Ją 
skaitydamas, negali susigau
dyti, kas tame susirinkime bu
vo svarstoma, kas nutarta, o 
matai tik šlykštų jauno žmo
gaus, tartum girto, veiksmus, 
kurių kuklumas neleidžia aiš
kiau nusakyti...

Užteks!
Bent tuom tarpu baikime 

diskusiją. Žiūrėsim, kas čia 
toliau bus.

įtikino atiduoti revolverį
Patyręs Chicagos policininkas 

Louis Bassi įtikino 25 metų am
žiaus negrą Eduard Howard ati
duoti policijai revolverį ir nieko

Paaiškėjo, kad Howard atsi
skyrė nuo savo žmonos, bet atė
jo aplankyti vaikų. Jis užėjo į 
728 W. Sheridan butą, ten rado 
savo žmoną su vaikais ir tuojau 
su ja susibarė.

Jis išsitraukė revolverį ir pa
leido į ją vieną šūvį. Moteriškė 
išbėgo iš buto ir paprašė kai
mynų pašaukti policiją. Atsira
do būrys policininkų, bet" jie jau 
neberado pikto negro.

Pasirodo, kad jis jau buvo iš
ėjęs iš buto ir išsivedęs savo 3 
metų sūnų. Nepajėgęs nušauti 
žmonos jis rengėsi nušauti sū
nų.

Policijai pavyko surasti tėvą 
su mažamečiu sūnumi, o polici
ninkui Bassi pavyko įtikinti jį 
atiduoti ginklą. Dabar negras 
Howard eis į teismą, kur turės 
aiškintis dėl pasikėsinimo prieš 
žmoną ir grasinimo nušauti sū
nų.

VL BAKCNAS

PASTABOS IŠ TOLO
Dr. M. Anyso “Kova dėl Klaipėdos”
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Ir štai, prieiname prie Lietuvos šaulių 
Sąjungos atstovo Klaipėdos krašte, XX-to- 
sios šaulių rinktinės vado Jurgio Brūve- 
laičio paskyrimo Direktorijos Pirmininku, 
“taip sakant” — krašto Prezidentu, kurio 
direktorijon besąlyginiai sutiko įeiti ir at
siminimą autorius dr. M. Anysas.

Bet jau dabar be ankstyvesnių užuomi
nų apie šaulių Sąjungą, ypačiai Klaipėdos 
krašte, dr. M. Anysas tos sąjungos atsto- 
vą Klaipėdos krašte, XX-tosios rinktinės 
vadą Jurgį Brūvelaitį išrengia beveik 
“nuogą”... Būtent, jis rašo, ne sako, bet 
rašo — pakartoju — kad Brūvelaitis buvo 
baigęs tik liaudies mokyklą, o vėliau “Heils 
Bergo radijo propaganda paaiškino papil
domai, kad jis esąs mergos vaikas. Tas 
faktas irgi mažino jo reputaciją”. Vadi
nasi, jau kiti faktai mažino jo reputaciją! 
Negana to, vykdamas iš Direktorijos į Gu- 
bernatūrą, dr. M. Anysas. pagal jo atsi
mini mus, nukrypo nuo kelio (taip spėju. 
V. B.) ir pasuko “Memeler Dampfboot” 
lango kryptimi, kur turėjęs būti iškabintas 
paskutinis to laikraščio numeris, su žinio
mis apie naujos direktorijos sudarymą.

Ir štai ką dr. M. Anysas prie to lango 
patiria: ”... daug žmonių buvo susirinkę 
prie lango) jų tarpe ir Gubernatoriaus pa
tarėjas dr. M. Anysas. V. B.).

Keli vokiečiai perskaitę, kad direkto
rijos pirmininku paskirtas Jurgis Brūve
laitis, iš savo pusės pastebėjo, kad tai 
esąs šaulių vadas, nusispjovę ėjo šalin”. 

Ir pataikyk Tu man, maawnty, kada vokie
čiai spiaudosi... ir lygiai tada kai ten dairo
si Gubernatoriaus pa tarė j a s_ Jurgis Brųve- 
laitis tuo metu buvo mano tarnybiniu virši
ninku ir aš buvau suinteresuotas jo pasky
rimu direktorijos pirmininku gal daugiau 
negu Anysas. Be to — buvau Klaipėdos ir 
Kauno laikraščių bendradarbiu ir prie “Me- 
meler Dampfboot” lango įvykius stebėjau 
daugiau ir dažniau, negu Gubernatūros 
patarėjas. Stebėtina: niekas nesispiau- 
dė, bet nemačiau ten ir Anyso.

Su didele nuostaba priėmęs dėmesin dr. 
M. Anyso informaciją apie Jurgį Brūvelai
tį, “pradžiamokslį ir mergos vaiką”, bet 
pagal mano žinias — dar toli gražu prieš 
sukilimą, jau 1921 m., buvusį partizani
nio pobūdžio lietuvių judėjimo grupės va
du Klaipėdos krašte, paskui didele dalimi 
prisidėjusį Klaipėdos sukilimą rengiant, 
vėliau nepabūgus} pasirašyti Vyr. Mažosios 
Lietuvos Gelbėjimo Komiteto garsųjį ma
nifestą — 1923 m. sausio 9 d. paskelbtą Ši
lutėje — ir dar vėliau stovėjusį daugelio 
patriotinių krašto lietuvių organizaciją 
priešakyje, dėl ko net Lietuvos vyriausy
bės akyse iškilusį į pirmaujančią poziciją 
— noriu paklausti iškilųjį atsiminimų 
autorių, būtent kuriame sukilėlių fronto 
gale tada stovėjo dr. M. Anysas — anuo
met jaunas Martynas Anysas?

Ar Brūvelaitis byvq “mergos vaikas” — 
niekam nerūpėjo, nes tai yra šeimos padė
ties reikalas ir į tokius santykius niekam 
nevalia kišti nosies. Kieno Brūvelaitis bu
vo vaikas yra lygiai tiek svarbu, kiek 
svarbu yra tai, kad dr. M. Anysas vedęs 
Lietuvos grafaitę, kuri aplinkybė taip pat 
niekaip nieko nesako ir neturi reikšmės, 
jokios, išskyrus asmeninę panegiriką, šei

ma yra šventas dalykas, ačiū Dievui lietu
viuose kol kas, todėl dr. M. Anyso pasta
bos atsiminimuose apie Jurgį Brūvelaitį, 
pasikliaujant Vokietijos propagandiniais 
šaltiniais, žemina ne Brūvelaitį, bet tą iš
kilųjį autorių dr. M. Anysą, kuris dabar 
savo atsiminimams naudoja Lietuvos prie
šų propagandos šiukšles.

Iš viso dr. M. Anysas užsirekomendavo 
labai nepatraukliai su savo visuotinai ne
gatyvia pažiūra į beveik visus Lietuvos vy
riausybės asmenis, su kukiais jam teko tu
rėti reikalų: Tūbelis — susmukęs, V. Mą- 
šalaitis — pilkoji eminencija ir t t ir t L 
Išsireiškimąi kaip pvz. “Nąvakiada baigia
ma” arba “Gubernatoriaus Navako likvi
davimas” — rodo ne tik dr. M. Anyso kal
bos grubumą, kuris jau nieku geru neleis
tinas tariamu diplomato atsiminimuose, 
bet tuo pačiu ir ju neapykanta Vyriausybei, 
kurią tie asmenys atstovavo.

Taip ir visoje dr. M. Anyso politikoje, 
kurią, sakykime, jis vedę būdamas Guber
natoriaus patarėju, nekalbant jau apie bu
vimą Direktorijoje, atsispindi jo visuotinas 
priešingumas Lietuvos vyriausybės sieki
mams bei pastangoms Klaipėdos kraite. 
Kaip jis dabar rašo apie savo patarimus, 
siūlymus ar reikalavimus — tai jie beveik 
visiškai sutampa su tais, kuriuos kaip tik 
kėlė ir reikalavo vokiečiai. Nesigilinant į 
smulkmenas, nes tai užimtų labai daug 
laiko ir laikraščio vietos, be to — tai nėra 
mano užduotis, čia priminsiu tik pagrin
dinius dr. M. Anyso “politikas” ėjimus, dėl 
kurių jis yra daug kalbėjęs Klaipėdoje (su 
Gubernatorium) ir Kaune (su vyriausybės 
nariais) ir kur, kaip tik jo ir centro vy
riausybės atstovų nuomonės taip skyrėsi — 
kaip diena ir naktis.

Trys pagrindiniai dalykai: kiaulės, 
bulvės ir darbininkai , dr. M. Anyso politi
koje, atrodo, buvo tie pagrindiniai uždavi
niai, kurie, jei būtų išspręsti, pagal jo siū
lomą formulę — tai gal net Klaipėdą būtų 
išgelbėję iš viso. Toks susidaro įspūdis, 
bent man. Ekonominė Lietuvos padėtis, 
visi žinome, niekada nebuvo labai gera, o 
tai, ne paslaptis, dalinai ir dėl Klaipėdos 
krašto. Vokietija, kad ir hindenburginė ar 
hitlerinė, visada buvo labai stambiu veiks
niu Lietuvos rinkoje ir nuo Vokietijos po
litinio ūpo daug priklausė mūsų eksporto 
apimtis.

Užteko Klaipėdoje kokiam nors vokie
čiui užlipti ant mazolio — žiūrėk jau Kara
liaučius rėkia, gerai dar, kad ne Berlynas. 
O jei tik kiek daugiau — Vokietija ne tik 
nieko nepirkdavo pati, bet nepraleisdavo 
net mūsą tranzito kitiems. Pamename dar, 
kai dėl pagriežtintos Lietuvos vyriausybės 
akcijos Klaipėdos krašte prieš nacionalis
tinį judėjimą, Vokietija nepraleido mūsų 
javų transportų geležinkeliais per Vokie
tiją į Čekoslovakiją. Stebėjau tada savo 
akinus Klaipėdos uoste, kai javai buvo 
pilami į laivus — transportui aplink Euro
pą. į Triestą, kur vėl buvo perkraujami į 
vagonus ir siunčiami Čekoslovakijon. Ir 
tai buvo dėl Klaipėdos.

Nežinau, kiek tada buvo mokama už 
javus, bet nereikia būti jokiu ekonomistu, 
kad suprastum, jog šitaip javus iš Lietu
vos siunčiant į Čekoslovakiją — Lietuves 
ūkininkui tokiu būdu mokama daug ma
žiau, negu kad jeigu jie būtų buvę siųsti 
tiesiog — per Vokietiją, tranzitu, geležin
keliais.

Užtenka tik pasižiūrėti į žemėlapį. Bet 
gi Lietuvos vyriausybė nenusileido ir nesu

klupo prieš tokias ekonomines Vokietijos 
sankcijas. Ir nei Lietuva nesugriuvo. Pa
našiai buvo ir kitose srityse, kur Vokietija 
įtaigojo mūsų rinką. Pvz. kiaulės. Vokie
ti j a j ų pirkdavo ar nepirkdavo — priklau
sė nuo politinio vėjo, lygiai kaip nuo to 
lingavo ir kainos. Bet gi padėtis nebuvo 
jau tragiška, kai Lietuvoje buvo suorgani
zuotas ir išplėstas bekoninių kiaulių ūkis. 
Klaipėdoje tokias kiaules supirkdavo “Lie
tuvos Eksportas”, kur buvo mokama to
kios kainos kaip ir visoje Lietuvoje; čia 
bekonines kiaules atveždavo ne tik Klai
pėdos krašto ūkininkai, bet ir žemaičiai, 
ypačiai iš Kretingos apskr. Kainos buvo 
neaukštos, bet visgi sudarė žymias pajamas 
ūkininkams, kurie tokias kiaules augino.

I Vokietiją, jei ji iš Lietuvos kiaulių 
įsileisdavo, parduodant — kainos buvo 
aukštesnės, bet kaip ir visa mūsų prekyba 
su Vokietija —priklausė nuo vokiečių po
litinio barometro ir Vokietijos rinkos pa
stovumu niekada nebuvo galima pasi
kliauti . Kad pagerinus ūkinę padėtį Klai
pėdos krašte, dr. M. Anysas pasiūlė Gu
bernatoriui J. Navakui, kad jis Kaune iš
reikalautų aukštesnes kainas klaipėdiš
kėms bekono rūšies kiaulėms, negu už 
tokias mokama visoje Lietuvoje.

Argumentas: Lietuvos kaimiečių gyve
nimo standartas žemesnis negu klaipėdie
čių ūkininkų ir jeigu mokamos kainos ne
patenkina Lietuvos kaimiečių, tai jos dar 
daugiau nepatenkina klaipėdiečių. Tai 
tiesa, bet kokiam patriotiškai galvojan
čiam lietuviui galėtų ateiti į galvą mintis, 
kad skriausti Kretingos žemaitį dėlto, kad 
geriau galėtų gyventi klaipėdietis?

(Bus daugiau)
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ML ANNA BALIONAS
AKIŲ, AINU, NOMM 
« MBKLBS LIGOS

38M W. CM Street

Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
DU FANG G UI 

AKUŠERIJA IR (MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
•449 Su. Pulaski Rd. (Crswfurd 

Medical Building). TsL LU 5-6446 
Antras sfisaa —

8907 WEST 83rd PLACE 
JUSTICE, IL. TuL 599-0500 

Priima ligoniu pagal susitarima 
Jei neatmbepiaą akambinti 874-8012

DR. C K. BOBELIS 
INKSTU 1* SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 6954533

Pm Valley Medical Cantar 
MO SUAAAA1T ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Marquette Parkas
Namų savininkų susirinkimas

š. m. birželio mėn. 15 d. Mar
quette Parko parapijos salėje 
įvyko lietuvių namų savininkų 
gausus susirinkimas, kurį pra
dėjo draugijos p-kas J. Skeivys. 
Savo kalboje jis priminė baisio
jo birželio žmonių trėmimą į Si
biro darbo stovyklas 1941 m. Lie
tuvoje.

Susirinkimas pagerbė minu
tės susikaupimu nelaimingų 
tremtinių mirusius. Buvo pa
gerbti mirę namų savininkų 
draugijos nariai; a. a. Petras 
Baltramonas, a. a. Jonas Malo- 
nis ir šiomis dienomis L. B. vi
suomenines pareigas eidamas, 
automobilių susidūrimo nelaimė
je, tragiškai žuvo šaulių kuo
pos korespondentas, daugelio or-

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SURGEON 
MM WEST 71te STREET 

Ofisam Hfimledr 4-5*49 
ImU, gg*>2233

OFISO VALANDOS: 
avmadiouau ir ketvirtai 1—7 vaL. 
■titrai, penktadienį nuo 1—S. tret 

ir Mtoi tiktai susitarus.

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELtNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84833 ir PR 84834

Raz.: GI S4B73

DR. W. ENN - EISINAS 
akušerija ir moterų LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

■T32 So. Kadzia Avm, WA 5-2470 
valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepta. skambinti AAI MOOT.

OR. NINA KRAIKU- 
KRIAIKEUUNAITE 

aKUMRMA IR A4OTERŲ LIGOS 
4131 Be. KEDZIE AVĖ. 

Talei WA 5-2470.
Neatsiliepus — skambinti 

4714125.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso teU HE 4-1818 arba RE 7-9700
Maži danei jos: PR 6-980]

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71sf STREET

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

PERKRAUSTYMAI 3

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. Š E RE N A S

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
trgparrm gėlės 

ROY R. PETRO (PUTRAMENTA5) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

ganizacijų narys ir veikėjas An
tanas Stakėnas.

Susirinkimas su dideliu apgai
lestavimu pagerbė mirusius ir 
tragiškai žuvusį Antaną Stakė- 
ną. J. Ūselis paruošė gegužinės 
apyskaitą, kuri vienbalsiai buvo 
patvirtinta. Sekretorius S. Pat- 
laba pranešė apie apylinkės įvy
kius ir saugumo reikalus, ragino 
visus laikytis vieningai ir paste
bėtas negeroves pranešti valdy
bai. A. Didžbalis skatino na
rius sumokėti nario mokestį, nes 
valdybai reikia pinigų apylinkės 
saugumui palaikyti.

J. Bagdžius pranešė, kad apy
linkės saugumo reikalai eina į 
gerą pusę, bet dar daug reikės 
pinigų advokatams ir bylos ve
dimui, ragino narius visokiais 
būdais telkti lėšas, kurių dar 
daug reikės ir, be to, jis pareiš
kė, kad mes esame ne vieni, drau
ge dirbame su NOCHA organi
zacija, kuriai priklauso 23 piet
vakarių Chicagos namų savinin
kų organizacijos.

Mokyt. A. Gulbinskas siūlė at
naujinti Lithuanian Plaza len
telių užrašus. K. Repšys pra
nešė, kad rugpiūčio mėn. 26 d. 
Bucho darže yra ruošiama na
mų savininkų gegužinė, kvietė 
visus narius tą dieną atvykti į 
ruošiamą gegužinę, šv. Kazi
miero lietuvių kapinių sklypų 
draugijos p-kas p. Regis kvietė 
visus laikytis senų lietuviškų lai
dojimo papročių bei tradicijų, 
kurios labai sunkiai buvo iško
votos, yra brangintinos ir palai
kytinos.

J. Breivė susirinkimą sveiki
no Cicero namų savininkų var
du. Pabaigoje vyko einamais 
reikalais įdomios diskusijos, ku
riose dalyvavo: J. Bacevičius, 
J. Bagdžius, A. Gulbinskas, J. 
Skeivys, J. Kaunas, Stonkus ir 
kiti.

Po susirinkimo vyko vaišės, 
kurias paruošė (draugijos val
dyba ir prie jų prisidėjo Illinois 
senatorius Pr. Savickas.

Ilgai visi vaišinosi, dalinosi 
dienos įspūdžiais, džiaugėsi dar
nia namų savininkų draugijos 
veikla ir su giedria nuotaika 
skirstėsi į namus. J. Kaunas

nariams ir svečiams, ir radijo 
pranešėjams p. Daukams, Nau
jienoms ir Sandarai. Taipgi ko
misija pranešė, kad klubo pik
nikas įvyks birželio 24 d. Kays 
sode. Pradžia 12 vai. šeiminin
kės pagamins skanių valgių, 
veiks bufetas ir laimingiesiems 
bus gerų dovanų, o šokėjams ge
ras orkestras. Visus kviečia da
lyvauti piknike. Klubas nutarė 
atostogauti liepos ir rugpiūčio 
mėn., o reikalui ištikus, prašo-
ma kreiptis į valdybos pirm. Po
vilą Masilionį, tel. 585-5611.

Susirinkimui baigiantis buvo 
pagerbti visi mirę klubo nariai 
atsistojimu. Vėliau sekė vaišės 
ir malonus pobūvis.

Linkiu gerų, sveikų atostogų 
visiems!

Rožė Didžgalvis, Koresp.

CLEVELAND, OHIO
Birželio minėjimas

Lietuvos okupacijos — birže
lio įvykių minėjimas atidėtas į 
sekmadienį liepos mėn. 1 d. ir 
įvyks sekančia tvarka: 10:30 šv. 
mišios už pavergtą Lietuvą šv. 
Jurgio liet, parap. bažnyčioje ir 
tuoj po mišių minėjimas para
pijos salėje.

Pagrindinę kalbą pasakys LVS 
Ramovės ir Lietuvių Bendruo
menės veikėjas, buvęs Chicagos 
Apygardos pirm, ir dabartinis 
LB Cicero Apylinkės pirm. And
rius Juškevičius. Himnus sugie
dos solistas Julius Kazėnas. Mi
nėjimas bus trumpas.

Organizacijos prašomos daly
vauti su vėliąvomis ir visa Cle-. 
velando ir apylinkių lietuvių vi
suomenė kviečia atsilankyti.

ALT Cleveland© 
Sky r. Vald.

Pabaltiečius lydėjo 
8 policininkai

Kitas pranešimas iš Washing- 
tono sako, kad demonstravo apie 
50 vyresnio amžiaus pabaltiečių. 
Jie buvo gavę leidimą ir galėjo 
eiti gatvės pakraščiu. Juos ly
dėjo 8 važiuoti policininkai, kad 
nebūtų jokio nesusipratimo. Pa-

aiškina užsienin pasiųsti sovie
tų valdžios atstovai.

Protestuotojas

Galima sustiprinti 
Dan R y an stulpus

Illinois valstijos kelių tar
nyba patyrė, kad prie 23-čios 
gatvės pakrypusius tris Dan 
Ryan kelio stulpus galima sustip
rinti ir palikti. Pradžioje many
ta, kad reikės tuo tris stulpus,
geg. 5 pakrypusius ir nuleidu
sius visą pėdą iškeltą greitkelio 
grindinį, teks pakeisti naujais. 
Dabar inžinieriai išmatavo, ap
skaičiavo pakrypimo kampą ir 
nustotą jėgą, nutarė, kad tuos 
stulpus galima sustiprinti. Tai 
žymiai pigiau kainuos, negu nau
jus pastatyti.

Taip pat nustatyta, kad sunk
vežimiai iškelto greikelio grin
dinį palenkė ir sustabdė trafiką 
veik dviem savaitėm. Inžinie
riams pavyko 12 colių nukritusį 
grindinį pakelti ir leisti auto
mobiliams vėl važinėti greitke- 
kelių. Keli inžinieriai mano, kad 
sunkius krovinius vežantiems 
sunkvežimiams būtų uždrausta 
važinėti iškeltais greitkeliais.

Lėktuvai skraido 
labai žemai

Praeitą penktadienį transpor
to lėktuvas DC-3, bandydamas 
nusileisti O’Hare aerodrome, 
taip Žanai nusileido, kad jis ra
tais užkabino greta aerodromo 
kabojusius elektros laidus ir nu
traukė srovę. Vietos gyvento
jai bijo, kad lėktuvai neužaka- 
bintų jų namų stogų ir neatneš
tų nelaimės, kaip gruodžio mė
nesį kad atnešė.

Vakar Deltos dideliam trans
porto lėktuvui buvo įsakyta su
kinėtis Lockporto apylinkėse, 
kol atsiras laisva vieta nusileis
ti O’Hare aerodrome. TAkimas, 
norėdamas išvengti rūko, taip 
žemai nusileido, kad veik medžių 
viršūnes siekė. Mažame Lock
porto aerodrome buvusieji parei
gūnai galėjo laisvai skaityti 747 
lėktuvo numerius ir parašus.

MHT—
(VINTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI,

VENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
iš užvuiady reikalauiama, kad kiekvienas būty rastas ištikimas. 

...Kiekvienam pagal jo išgalėjimo. 1 Kor. 4:2, Mat. 25:15.
o o o

*;8varas”, kuri visi vienodai turi, tinkamai perstoto Išteisinimą, kurį ^avo 
viri Dievo žmonės. Kitas dovanas, kurias duoda mums Tėvas dangiškas, 
gauname laipsniškai — sulig mūsų progos — pvz., taip gauname jo Žodį 
ir jo Dvasią. O išteisinimas yra Jėzaus dovana, brangiu jo krauju nupel
nyta. Davimas kiekvienam po “svarą” pastoto visus ant lygaus kelio ir, 
vienodo lanpsnio, kaipo priimtinus tarnus, ir leidžia kiekvienam apreikšti 
savo uriumą per pariaukavimą- O talentai, kurie buvo dalinami sulig kiek
vieno žmogaus išgalėjimo, perstoto progą tarnauti Dievui pagal kiekvieno 
žmogaus gabumus. Tie talentai gal susidėti iš išsimokinimo, iš pinigų, iš 
Įtakos, iš geros sveikatos, laiko, apsiėjimo, arba genijaus: juos parodome 
kuomet pradedame tarnauti Dievuk

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
tau bažnyčia. I visu šiuos svarbius klausimui rasite atsakymu nedidelėje 
knygutėje kuri vadinam “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
paraksite tokiu adresu: F. Žavite, 3715 W. 66ėh SU Chicago, Illinois 60629

8V. RASTO TYRINĖTOJAI

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
\»l»/ 2533 W. 71st Street
U M Telef.: GRovehill 6-2345-6
; fl

* 1410 So. 50th Ave., Cicero
f Telef.: TOwnhall 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS i

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI ’

EUDEIKIS
DR. FRANK PLECKAS 

OPTOMETRISTAS 
KALBA LIETUVIŠKAI

2418 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir

“contact lenses”.
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882L—.... ...................... -J

baltieeiai nešė plakatus, protes

DR LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas raz. telefu 448-5545

ML P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71st St.
Tok 925-8296

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadienį 
14—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Raz. taf.: WA 5-3099

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

! Visos programos iš W0PA, 
1490 kih A. M.

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

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629U ------------J

Žagariečių Klubas
Lietuvių Žagarės klubo pus

metinis susirinkimas įvyko ge
gužės 27 d. Hollywood salėje. 
Dalyvavo gausus narių būrys. 
Susirinkimą atidarė pirm. Po
vilas Masilionis, kuris pranešė, 
kad yra mirę du klubo nariai — 
Brigita Paulauskas ir Jonas Vi
limas. Jie buvo pagerbti atsi
stojimu, o šeimoms paneikšta 
gili užuojauta.

Nutarimų raštininko Juozo 
Keturakio protokolas ir valdy
bos pranešimai priimti be pa
taisų. Parengimų komisija Ma
ry Šimkus išdavė raportą apie 
pavasarinį parengimą, kuris pa
sisekė neblogai. Dėkojo visiems

tuojančius prieš Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos įjungimą į So
vietų Sąjungą ir prieš minė
tų tautų pavergimą.

Pabaltiečiai norėjo prieiti prie 
Baltųjų Rūmų, bet policininkai 
jiems nurodė, kad negalima ar
čiau prie Baltųjų Rūmų eiti. 
Toks buvo Washington© polici
jos viršininko patvarkymas. Jie 
tada nuėjo savais keliais.

Angliškai kalbantis sovietų 
delegacijos spaudos atstovas Le
onidas Zamiatin pareiškė, kad 
pabaltiečių klausimo kėlimas yra 
kišimasis į Sovietų Sąjungos vi
daus reikalus.

SUSIRINKIMŲ

PRANEŠIMAI

— Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu 
Draugijos pusmetinis narių susirinki
mas įvyks penktadienį, birželio 22 d. 
8 vai. vak. Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd St. Nariai prašomi at
silankyti, nes yra svarinu reikalų ap
tarti ir po šio susirinkimo bus 2 mė
nesių atostogos. Po susirinkimo bus 
vaišės.

Eugenija Strungys, nut. rast.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 3652 WEST 59th STREET 

Tol.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 64 vaL vak Seštodie- 
niūs 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

 pagal susitarimą.

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

2454 WEST Tite STREET 
Ofiso tetot: HEmlock 4-2123 
Rezid. teMu Gibson 84195

Priima ligoniu pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jai neatsiBepia tai telef. GI 84195

P. SUNOS, 0. P.
SEK ORTMOPEDASJ’ROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ran
te dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t L
VaL: 9—4 Ir E—& Šeštadieniais 8—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, IIL 60629 

Talefu PRospoct 65084
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SKAITYK PATS IR PARAGINK*

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS 
luurv ~

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

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

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

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SU Chicago, HL 60608

jau turis laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metų 

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, 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 Įmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti tekį arba liūne*’ 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ (STORUOS DRAUGUOS
vardu Ir paslysti:

1739 So halsted rr„ Chicago. m.u km*

Rusai okupavo Lietuvą, Lat
viją ir Estiją, o dabar nenori, 
kad šis klausimas būtų iš viso 
keliamas. Jie nori gauti tarp
tautinį pripažinimą svetimų že
mių grobimui, bet jie neturi drą
sos tarptautinės teisės atžvil
giu teisinti tokį grobimą. Jie iš 
viso šiuo reikalu kalbėti neno
ri.

Ką mes pagrobėme ir ką da
bar virškiname, tai mūsų vidaus 
reikalas, mes apie tai su kitais 
žmonėmis ir kalbėti nenori, —

— Upytės Draugiško klubo piknikas 
įvyks šį sekmadienį, birželio mėn. 24 
dieną Onos Bruzgulienės sode. 83rd 
ir Kean Ave., Willow Springs. Pra
džia 12 vaL Bus skanių šiltų valgių ir 
šaltų gėrimų, šokėjams bus gera mu
zika. Kviečiame visus narius ir sve
čius atsilankyti ir smagiai praleisti 
laiką tyrame ore su upytiečiais.

A, Kalys, rašt.

— Brighton Parku Vyčiai rengia 
senųjų ir naųjųjų Vyčių susipažinimo 
dieną birželio 24 d. 1:00 vaL popiet 
Vyčių namo kieme prie 47-tos ir 
Campbell Avė. Visi lietuviai prašo
mi dalyvauti su savo šeimom. Įėji
mas veltui Bus muzika, žaidimai ir 
užkandžiai. Valdyba

— Lietuviu Žagarės klubas ruošia 
pikniką sekmadienį, birželio 24 d.. 
12 vai. Kays sode. Šokiams gros ge
ras orkestras. Bus skanių valgiu, 
veiks bufetas, bus gerų dovanų. Na
riai ir svečiai kviečiami atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti su žagarie- 
čiais. Kviečia rengimo komisija ’ ir 
valdyba.

..Rėžė Diiilųslvienė, rašt

BERNICE McKENNAS
Žilvitytė

Gyv. 5823 So. Albany Ave.

Mirė 1973 m. birželio mėn. 21 dieną, sulaukusi 77 metu amžiaus. 
Gimusi Lietuvoje, Panevėžio apskr., Moskėgalių kaime.

Amerikoje iigyveno 80 metą.
Paliko nubudę: sūnus Gilbert, duktė Jane Erickson, žentas Vin

cent, 4 anūkai, vienas proanūkes, sesuo Julia žalimas su teima ir kiti 
giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lack Lackswicz koplyčioje, 2424 West 69th 
Street

šeštadienį, birželio 23 dieną 1:30 vai. popiet bus lydima iš koply
čios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a a Bernice McKennas giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Sūnus, duktė, smuu, giminus.

Informacijai skambinti tel YA 7-1811.

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

Tel.: YArds 7-1741 ■ 1742

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

MODERNIŠKOS AIK-CONOITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direk torio
Associaeijos

AMBULANCE 
PATARNAVI. 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th AveM Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAMCA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SUNOS
(LACKAW1CZ)

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

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

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

Igarsinkitės naujienose
S — NAUMBNOB, CHKAGa % B»t___ FRIDAY, JUNE^



Kirviu užmušė 
du studentus

Trečiadienio rytą vakarinia
me Cliicagos priemiestyje, May
wood mokykloje kirviu buvo 
užmušti du studentai. Maywood 
policija nustatė, kad kirviu bu
vo sukapotas 23 metų Robert 
Charles Erfourth ir 20 metų 
David Paul Ilammes. Pirmasis 
buvo baigęs minėtą mokyklą, o 
antrasis buvo paskutiniame 
kurse. Policija.rado abu lavo
nus Alcuin mokyklos sargo na
muose. Jiedu buvo pasamdyti 
vasaros metu prižiūrėti mo
kyklos pastatus ir daržus. Abie
jų vyrų rankos buvo užverstos 
užpakalin ir surištos. Vieno vy
ro ak>i kojos buvo surištos.

Maywood policija, apžiūrėju
si nusikaltimo vietą ir pasikal
bėjusi su mokyklos direktorium, 
tuojau suėmė du vyrus, mokyk
lą labai gerai pažįstančius ir 
prieš kelias dienas toje pačioje 
tnokykloje dirbusius. Buvo su
imti 21 metų amžiaus Antonio 
Barrientes ir 30 metų Oscar Ra
mirez.

Pradžioje manyta, kad nusi
kaltėlis galėjo būti Ranūrez, 
bet vėliau paaiškėjo, kad jis ne
buvo žudikas. Jis nelegaliai bu
vo atvykęs į šį kraštą, todėl bu
vo suimtas ir perduotas imigra
cijos pareigūnams, kad išaiškin
tų, ,'kaip jis čia pateko. Daug 
blogesni reikalai su Barrientes.

Pasirodo, kad Barrientes anks-1 
čiau tarnavo minėtoje mokyk
loje. Jis gyveno tame pačiame 
name, kur buvo nužudyti du 
jauni studentai. Jam labai ge
rai buvo žinomas namas, įėji
mas ir visi išėjimai.

Už netinkamą pareigų ėjimą 
jis buvo atleistas iš darbo birže
lio 8 dieną.

M——I

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST., CHICAGO, ttL 60636. Tek WA 5-9209

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
1501 W. 49th St., Chicago, III. 60619. — Tol. WA 5-2737 
3333 So. Haleted St., Chicago, III. 60608. — Tol. 254-3320 

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

V. VALANTINAS 

■■■*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■>
NAUJIENŲ VAJAUS PROGA

Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para
mą, taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsi visų lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmėsi 
ne tik į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovaną — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtu 
Ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuvių demokratines institucija* 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių 
dėmesio ir paramos. Reikia, kad tas dėmesys ir parama taptų konkreti. 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos 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.

Chlcagofe, priamieočiuoae ir Kanadole Naulionu metams — $22 00, 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.80, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei metu — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsienieoee — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST.

CHICAGO, IL 80608

Siunčiu dol.
□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui.
□ Užsakau Naujienas savo----------------------------------------- kaip dovaną

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

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

susipažintų.

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

ADRESAS------------------------------------------ ----------- --------------------------------

PAVARO! IR VARDAS ---------------- ------------------------------------------ -------

ADRESAS ------------------------------------------- --------- ---------------------------------

•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I Septynių metų drambly* Tommy išmoko sukti "bule" lanką, spe
cialiai jam papomintą.

Ramirez pasakė policijai, Maywood mokyklos studentus, 
kad jis antradienio rytą kartu Dabar jis laikomas vietos kalė- 
su Barrientes nuėjo j mokyklą jime ir ruošiamas jam teismas, 
atsiimti ten paliktų daiktų. Jiedu 
rado minėtų studentų daiktus. Į 
Matyt, kad jiedu nutarė pavogti i 
viską, ką galėjo išnešti. Jiems
bevartant ir bemėtant studentų 
daiktus, atėjo abu jauni vyrai. 
Jiedu sučiupo Ramirezą, o pas
tarasis užmušė aim studentus.

Policija rado kirvį, aštrų ilgą 
peilį, išmėtytus vyrų daiktus ir 
krauju aptaškytas sienas. Bar
rientes bus traukiamas teisman, 
o Ramirez bus liudininkas. 
Ramirez sako, kad jis jaunų vy
rų nežudys. Visą žiaurų darbą 
atlikęs Barrientes. Policijai įsa
kyta daboti meksikiečius. Pa
sirodo, kad Chicagoje yra ne
legaliai atvykusių didokas jų 
skaičius.

Nori apklausinėti 
suimtq meksikietį

Michi gano policija, patyrusi 
apie pasibaisėtiną žmogžudystę 
Maywood mokyklos patalpose, 
pareikalavo leisti jiems apklau
sinėti Antonio Barrientos. Pa
sirodo, kad policija turi pagrin
do įtarti, kad tas pats žmogus 
Lansing miestelyje yra nužudęs 
vieną žmogų. Tiktai Lansinge 
jis vadinosi Antonio Garcia, bet 
keliems jis buvo žinomas ir Bar
rientos vardu.

Paaiškėjo, kad dabartiniu me
tu Lansinge gyvena suimtojo 
meksikiečio žmona. Lansingo 
policija turinti žinių, kad Lan
singe tas pats Barriento turėjęs 
ryšių su narkotikus vartojan
čiais ir pardavinėjusiais žmonė
mis.

Barientos draugas Ramirez 
policijai papasakojo, kaip Bar
rientos kirviu nužudė du jaunus

C. Staszcuk pinigus gavo
Prisiekusiems federaliniams 

teisėjams bankininkai liudijo, 
kad 13-to wardo aldermanas 
Casimir J. Staszcuk tikrai gavo 
liudininko Alleno minėtus čekius. 
Cicero State Banko vicepreziden
tas Fred Dillon Jr. liudijo teis
mui, kad 1972 m. kovo 20 d. į 
Staszcuko sąskaitą buvo depo- 
zituotas $2,000 čekis. Jis buvo 
Alleno indorsuotas. Minėtas 
Bankas turi sugrąžintus čekius 
ir mikrofilminius jų rekordus. 
Tatai patvirtino ir Kenneth Se
lig, kitas to paties banko vice
prezidentas.

Selig taip pat liudijo, kad 1970 
metų gruodžio 9 dieną buvo de- 
pozituotas $1,500 čekis su tų 
pačių žmonių parašais. Pinigas 
buvo padėtas į Staszcuko turimą 
sąskaitą.

Prisiekusiųjų teismui taip pat 
liudijo Joseph T. Altieri. Jis 
dirba Cook County įstaigoje, bet 
vakarais jis paruošia Income 
Taksų blankus* ir tokiu būdu 
dar uždirba kelis dolerius. Jis 
teismui liudijo, kad ilgus metus 
jis paruošdavo Staszcuko mokes
čių lakštus, bet 1970 metais Sta- 
szcukas nieko jam neminėjo 
apie kelis kartus gautus $3,000.

Jis paruošia lakštus pagal jam 
duotą medžiagą. Jeigu savinin
kas jam nieko nepasako apie gau
tas pajamas, tai jis į lakštus tų 
sumų negali įtraukti. Staszcu- 
kas jam papildomų sumų nepra
nešęs.

Staszuko byloje valdžia jau 
paruošė kaltinimus ir atvedė liu
dininkus. Dar turės pasiaiškin
ti pats kaltinimasis, o vėliau vi
są reikalą spręs prisiekusieji tei
sėjai.

EKONOMIŠKAS VYRAS

Skyrybų byloje vyras aiškina 
teismui:

— Gerbiamas teisme, ji kuria 
įvairiausias 'intrigas. Nusipir
kau juodą eilutę ir štai ji ima 
man išmetinėti, kad nusipirkau 
juodą todėl, kad noriu ją nužu
dyti. Aš nekreipiu jokio dėme
sio į tokius jos priekaištus, bet 
nusibosta, veda iš nervų. Juk 
esame jau nebejauni, tad jei ku
ris iš mūsų mirtų, tai juoda eilu
tė pravers įkapėms.

I TRUMPAI |

♦

— Prof. Dr. Juozas Meškaus
kas išvyko į gydytojų — širdies 
ligų specialistų suvažiavimą. Jo 
raštinė bus uždaryta nuo birže
lio 20 iki liepos 2 dienos.

— Chicago TV kolegija pra
dės psichologijos kursą būsi
miems mokytojams sulig nus

HELP WANTED — JEl* J HELP WANTED — MALI
Darbininku Reikia j Darbininkų Reikia

REIK ALINGAS SPAUSTUVES 
DARBININKAS

Teks dirbti prie knygų ir laikraščio spausdi
nimo darbų.

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

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

tatytom programom per WT- 
TW-11 liepos 3 d. Registruotis 
miesto kolegijose arba South
west kolegijoje, 7500 So. Pu
laski Rd. liepos 2 d. 5—8 v. v. 
Registracijos mokestis yra 10 
dol. norintiems gauti kreditus 
kursantams.

— J. Adomaitis iš East Chica
go, Ind., apsigyveno Marquette 
Parko apylinkėje. I. Podėlis iš
vyko į St. Petersburg, Fla. B. 
Matulaitis atostogauja Union 
Pier. Mich.

— Ateinantį savaitgalį bus at
dara Genocido paroda Mar- 
qutte Parko lietuvių parapijos 
salėje, 69-ta ir Washtenaw’ Ave. 
šeštadienį, birželio 23 d. prašo
ma lankyti nuo vidudienio iki 
8 vai. vak., o sekmadienį nuo 
11:30 iki 7 vai. vak. Ta kilno
jama paroda yra Amerikos Lie
tuvių Tarybos nuosavybė ir 
duodama įvairioms organizaci
joms. LB Marquette Parko 
apylinkės valdyba pasirūpino 
jos išstatymu. Visi prašomi pa
remti jų pastangas lankant pa
rodą ir į ją kviečiant kitatau
čius bei jų organizacijas.

♦ Jurgis Gliaudą romane 
“SUNKIAUSIU KELIU” Įdomiai 
dėsto Mykolo Sleževičiaus ir ki
tų darbus bei mintis nepriklau
somą Lietuvą bekuriant. Dar 
galima gauti visose lietuviškų 
knygų parduotuvėse. Kaina 5 
dol. Leidėjo adresas: J. Urbelis, 
1649 No. Broadway, Melrose 
Park, Bl. 60160. r. (Pr).

♦ Lituanicos 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).

♦ Lietuvių Tauragės Klubas 
birželio 23 d., šeštadienį. 6 vai. 
vak. Hollywood salėje. 2417 W. 
43rd St. šaukia pusmetinį narių 
susirinkimą. Nariai prašomi 
su savim turėti nario knygutes. 
Nariams .dalyvavimas būtinas. 
Po susirinkimo tradicinė ka
vutė. Klubo Valdyba

(Pr).

WAREHOUSE MEN
SUPER VALU, the nation’s largest 
wholesale food company has opened 
o distribution center near Plainfield, 
Ill. and has immediate openings for 

warehouse men.
We pay $4.75 per hour plus premium 
for NON-ROTATING night shift. — 
We provide a fully company paid 
benefit program including insurance 
and retirement. — Previous warehou
sing experience is not required but 

is desirable.
APPLY IN PERSON —

8 A. M. to 5 P. M. — Mon. thru Fri. 
RT. 30 & 143 STREET 

PLAINFIELD or
call (815) 436-4100

PLAINFIELD SUPER VALU. INC.
An equal opportunity employer

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

GRINDEBS
CYLINDRICAL GRINDER 

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

and paid holidavs.
QUALITY PUNCH CO.

1946 No LATROBE 
237-9000

HELP WANTZD — FBMALE 
Darbininkių Reikia

SECRETABY
General office with bookkeeping 
knowledge. No shorthand, 1 girl 

office. Free hospitalization.
426 So. CLINTON.
Call Mr. SALEMI.

427-2661

SECRETARY
Savin has opening 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. Typing a must. 
5-day week. Loop location. Fast 
action. Excellent benefits. Profit 

sharing. Salary onen.
Call MISS DELL 

332-0019

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

tiff firm.
Mr. OZMON. 372-3822 

”generai7office~girl— 
Wanted for small 1 girl w’est 
side office. Older woman ac

ceptable. Bookkeeping and 
stenography a must.

Call SA 2-6080

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai Ir Atostogų Vietos

PALANKIOMIS SĄLYGOMIS 
IŠNUOMOJAMAS VASARNAMIS 

UNION PIER. MTCH
Netoli ežero, jaukūs ir patogūs butai 

šeimoms.
Suinteresuoti prašome teirautis: 

“VILA SAULE" 
Telef. 469-3909

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BRIGHTON PARKE
Savininkas parduoda mūrini namą su 
taverna. 2 po 6 ir vienas 5 kambariu 
butai. Geras Wznis prie Archer ir 

California Ave.
Tel. YA 7-0867

♦ Sekmadienį, birželio 24-tą 
dieną, apie 12-tą valandą šventi
namas paminklas prie a. a. dai
lininko Zenono Kolbos kapo šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Velionies bičiuliai kviečiami da
lyvauti pašventinime. (Pr).

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, 111. Virginia 7-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į~visy RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRAJ

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.

NORIU PIRKTI
mažą namuką 4 ar 5 kambarių su 
beismantu. Turi būti į pietų vakarus 
nuo Marquette Parko arba dar toliau 
į vakarus ir toliau į pietus nuo 66-tos 
gatvės. Kas turite, prašau pašaukti.

Tel. RE 4-3202

NETOLI
73-ČIOS IR MAPLEWOOD 

PARDUODAMAS
2 BUTU MŪRINIS

5 kambariai ir uždari porčiai. Pilnas 
rūsys. Šildymas gazu. 2 automobilių 
mūrinis garažas. Apžiūrėjimui skam

binkite savininkui 636-6670.

MEDINIS 5 KAMBARIU geras na
melis. Kaina $15,000. Marquette 

Parke, arti prie krautuvių. 
Brokerio tel. PR 8-6916.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

NORITE PAJAMAS 
NEŠANČIOS NUOSAVYBES?

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

rėjimui jam telefonuokite
616 — 469-1580 arba

616 — 469-4332

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421 
6200 So. WESTERN AVE.

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

įrengiu ir taisau kambarius, vonia*, 
virtuves. 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. S I ¥ K U S 
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE _ 

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

kitoki blankai.

H0Mr. INSURASCE

. . . . . . .  1 . . . . . L* 
TERRA

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE” 

BUTŲ NUAMAVTMAS. 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 Marquette 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 
naiamu. Maži taksai I pietus nuo 
Talman banko. Pirkėjui pelningas.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16.000 
pajamų. Nauiai sutvarkvtas beisman- 
tas. Vertas $68,000 ir daugiau. Pa- 
matykit.

PALIKIMO MŪRAS atneša $4 000 
nuomos. Naujas gazu šildvmas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18.000.

MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cen- 
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 
patalnu. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
įrengtas skiepas. $9 420 pajamų i 
metus. Išlaidos — mokesčiai, vanduo 
ir andrauda. Investavimas duoda 
virš 10% pelno.

MŪRINIS BUNGATXJW 5 kambarių. 
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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
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 stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. UI, 80600 Tel.: VI 7-B447

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR MANIENYBIS 

Pardavimu ir Taisymu 
2646 WIST 69th STIIFT 

ToU Republic 7-1941

K. IRI NGIS 
CALIFORNIA SUPBt KRVICI 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TIL. VI 7-9327

A. G. AUTO REBUHDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi Darbu atliekamu spiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3511Q4 W. 6Srd Street, Chicago, l!L 

TU____ 77648$$
Anicetas Gerbočlautkos, sav.
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