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ŽADĖJO VENGTI KARINIU KONFLIKTU
AUKŠČIAUSIOJO TEISMO SMŪGIS 

JAV PORNOGRAFUOS BIZNIUI
WASHINGTON AS. — Kaip jau vakar trumpai pranešta, 

Aukščiausias Teismas padarė svarbų spren dimą pornografijos 
klausimu, nuspręsdamas, kad atskiros valstijos gali pačios nu
tarti, kokie leidiniai ar filmai yra nepadorūs ir turi teisę vietiniais 
įstatymais tokius leidinius, filmus, vaidinimus ar žurnalus už
drausti. Tokie uždraudimai bus legalūs, nors kitoje valstijoje ar 
kitame mieste tie patys filmai ar žurnalai būtų leidžiami.

Prieš šį sprendimą balsavo ke
turi teisėjai: Douglas, Brennan, 
Stewart ir Marshall. Teismo pir
mininkas Warren Burger paaiš
kino, kad valstijos turi teisę pri
leisti, kad tarp pornografijos ir 
nusikaltimų bei antisocialaus el
gesio yra ryšys, nors tam ir ne
būtų aiškių įrodymų. Kartu su 
Burgeriu balsavo; Blackmun, 
Powell Jr., Rehnquist, visi pa
skirti prezidento Nixono ir tei
sėjas White, paskirtas prez. J. 
Kennedžio.

Teismo pirmininkas Burger 
pareiškė sprendime, kad nerea
lu ir konstituciniai nesveika Pir
mąjį Konstitucijos Papildymą 
taip aiškinti, kad būtų reikalau
jama, jog Maine ar Mississippi 
gyventojai priimtų tokį elgesį, 
kuris gali būti toleruojamas 
Las Vegas ar New Yorko gy
ventojų. žmonės atskirose vals
tijose skiriasi savo skoniais ir 
pažiūromis ir to skirtumo nega
lima pažaboti kokiais priversti
nais uniformiškumais, pareiškė 
Burger.

Ilgą kuką Amerikoje vyko' ko- Jai pačiai greit kilo nelaisvės

1$ VISO PASAULIO
BELFASTAS. — Bombos už

mušė du britų kareivius ir du 
sužeidė šiaurinėj Airijoj. Bel
faste viena sprogo prie tilto, ku
ris nebuvo sužalotas. Teroristų 
šūviai sužeidė šešis žmones.

SAN ANTONIO. — Texas 
universiteto gydytojai surado 
naują būdą apdegusiems gydyti. 
Sugalvoti nauji klijai, kurie svei
ką odą priklijuoja nudegusios 
odos vietoje, šis metodas esąs 
greitesnis ir geriau laiko naują

INDIANAPOLIS. — Viena 17 
metų mergina norėjo studijuoti, 
kaip jaučiasi gyvuliai, uždaryti 
narvuose zoologijos sode. Ji įsi
prašė sodo vadovybės, kad ją už
darytų j tuščią narvą. Ant jo 
buvo užrašyta “Modernus žmo
gus — Homo Sapiens”. Suaugę 
nusijuokdavo pamatę Nancy Wil
liams ir nueidavo, tačiau vaikai 
sustodavę ir ilgai žiūrėdavę i 
ją, o kiti išsigandę nubėgdavę.

Buvęs demokratas, perėjęs į respublikonu partiją, John Connally, kairėje, kalbasi su George 
Bush, respublikonu nacionalinio komiteto pirmininku. Connally, kaip tvirtina Washingtono sluoks

niai, nepatenkintas savo tarnyba prezidentui ir norįs pasitraukti.
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N1X0NAS IR BREŽNEVAS VAKAR 
PASIRAŠĖ DAR VIENĄ SUSITARIMĄ

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas ir sovietų komu
nistų vadas Brežnevas vakar Baltuose Rūmuose pasirašė pareiš
kimą, kuris žada vengti karinių konfliktų ir susikirtimų, kurie 
galėtų vesti į atominį karą. Pasižadama vengti grasinimų jėga 
ir provokacijų. Atsiradus karo pavojui, abu valstybių vadai pasi
žada tuoj pat susisiekti ir tartis apie karo pavojaus pašalinimą.

Ml

va dėl “laisvo išsireiškimo” tei
sių sapratos. Teismams būda
vo nelengva nustatyti, kas yra 
“padorumas”, kur baigaisi riba 
tarp padorumo ir nepadorumo, 
šiame Aukščiausio Teismo spren
dime irgi nėra nustatyta, ką ga
lima rodyti fotografijose ar fil
muose ir ko negalima. Sprendi
mas paliekamas atskiroms vals
tijoms ir jų įstatymų leidėjams. 
Teisėjas Burger tik sugestijo- 
nuoja, kad valstijos, jei nori, ga
lėtų uždrausti aiškiai užgaunan
čius lytinio akto aprašymus ar 
demonstravimus. Nuogumas ar 
lytiniai veiksmai, normalūs ar 
iškrypę, negali būti eksploatuo
jami, rodomi, demonstruojami 
filmuose ar paveiksluose, lygiai 
kaip jie negali būti demonstruo
jami viešose vietose, paskelbė 
teisėjas Burger.•

Lyg žinodamas, kad bus dėl 
šio sprendimo daug kritikų, Bur
ger pridėjo, kad nėra jokių įro
dymų, kad 19-to šimtmečio lyti
nių dalykų cenzūra kokiu nors 
būdu būtų trukdžiusi ar kenku
si rimtoms literatūros, meno, 
politikos ar mokslo idėjoms. Ly
ginti laisvą kalbą, idėjų pasikei
timą ir politinius debatus su ko
merciniu nepadorių medžiagų 
eksploatavimu pažemina Pirmo
jo Papildymo tikslą ir aukšta jo 
supratimą pasakė Burger.

Amerikos Civilinių Laisvių 
sąjunga New Yorke jau pasmer
kė teismo sprendimą, pranašau
dama, kad dabar Amerikos teis
mai bus pilni pornografijos by
lų. Padorumo klausimams teis
muose ne vieta, pareiškė Aryeh 
Neier, tos sąjungos direktorius. 
Kiti pornografijos draugai aiš
kina, kad žodžio laisvei suduo
tas smūgis, kad visos cenzūros 
prasideda su lytiniais klausi
mais, o vėliau pereina prie poli
tinių ir religinių varžymų.

jausmas ir ją nuvargino praei
nančių žmonių veidai. Ji įsiti
kinusi, kad žvėrys narvuose 
laimingi.

ne

Italų boikotas 
dešiniųjų vadui

ROMA. — Italijoje daug gin
čų sukėlė incidentas netoli Bo- 
lognos miesto, kur nedidelėje 
gazolino stoty sustojo Italijos 
naujųjų fašistų vadas Giorgio 
Almirante su savo palydovais. 
Gazolino stotyje ir netoli esan
čiame restorane žmonės atpaži
no Almirante ir atsisakė jam 
oripilti į du jo grupės automobi
lius gazolino. Restorano vedė
jas atsisakė jam duoti pietus.

Tą įvykį komentuoja italų 
spauda ir apgailestauja, kad 
toks boikotas buvo parodytas 
partijos vadui Almirantei. Tas 
įvyko Italijos “Raudonojoje zo
noje”, kuri yra apie Bolognos 
miestą. Čia visada būdavo daug 
komunistų ir komunistai valdo 
miesto taryba.

SANTIAGO. — Ketvirtadienį Čilėje įvyko dvigubas streikas. 
Pirmieji streiką paskelbė gydytojai, inžinieriai, mokytojai ir stu
dentų grupės, paremdamos jau du mėnesius streikuojančius vario 
kasyklos darbininkus EI Teniente kasyklose. į tai valdžia atsakė 
24 vai. uždarydama visas įstaigas, įmones ir parduotuves. Autobu
sai tik iš ryto žmones į valdžios rengtą demonstraciją ir mi
tingą. .Vėliau visas susisiekimas nutrūko. Neskraidė ir valsty
binės oro linijos lėktuvai.

Čilės opozicija sudaro socia
listinei Allendes valdžiai daug 
nemalonumų. Trečiadienį sena
tas nutarė pašalinti du ministe- 
rius: darbo Luis Figueros ir ka
syklų minister} Sergio Bitar. Tre
čiam ministeriui — ekonomikos 
Orlando Millas irgi gresia pa
šalinimas iš pareigų, apkaltintas 
ir vidaus reikalų ministeris, Ge
rardo Espinoza prieš kurį nu
kreipti kaltinimai dar tiriami 
specialios parlamento komisijos.

Streiko dieną bombos sprogo 
prie socialistų partijos būstinės, 
prie vyriausybės įstaigos, prie 
televizijos centro ir prie Kubos 
diplomato namų. Nukentėjusių 
nebuvo, tačiau iš parinktų vie
tų aišku, kad bombos padėtos de
šiniųjų grupių.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

• Vakar rytą trys astronau
tai laimingai sugrįžo iš Skylab 
1 ir nusileido numatytoje vieto
je, vos 6 mylios nuo lėktuvnešio 
‘Ticonderoga”. Astronautai bu
vo Įkelti j laivą su visu erdvė
laiviu ir patys nuėjo per denį, 
truputį svyruodami, pas jų lau
kiančius gydytojus. Vieno as
tronauto buvo nukritęs kraujo 
spaudimas, visi buvo lyg apsvai
gę*

Riaušės Paryžiuje
PARYŽIUS. — Tūkstančiai 

riaušių policininkų Paryžiuje 
bandė sulaikyti kojnunistų muš
tynes su dešiniojo sparno orga
nizacijos “Ordre Nouveau” na
riais, kurie turėjo masinį mitin
gą, kuriame buvo pasmerkta ne
legali imigracija iš Afrikos į 
Prancūziją. Paryžiaus miesto 
taryba davė tai organizacijai 
leidimą susirinkti ir mitinge da
lyvavo apie 1,000 žmonių.

Muštynės prasidėjo, kai ko
munistai pabandė mitingą iš
ardyti. Atvykus policijos rezer
vams, komunistai pradėjo pulti 
policininkus, kurių 76 buvo su
žeisti. Naujosios tvarkos gru
pė pasisako prieš žydus ir neg
rus, kurių Prancūzijoje vis dau
giau atsiranda, i 
yra “Prancūzija — prancūzams”.

Bonos ir Pragos 
nauja sutartis

BONA. — V. Vokietija ir Če
koslovakija po ilgų derybų pa
dėjo inicialus po sutartimi, kuri 
užmezga normalius, ’diplomati
nius santykius, atsisako jėgos 
vartojimo ginčuose ir pareiškia, 
kad abi valstybės neturi viena 
kitai teritorinių reikalavimų. 
Inicialus po sutartimi padėjo už
sienio reikalų ministerial Walter 
Scheel ir čekų — Bohuslav Chno- 
upek. Vėliau, kai parlamentai 
ratifikuos sutartį, ją pasirašys 
Pragoję prezidentas Svoboda ir 
kancleris Brandtas.

Čekoslovakijos min. Chnoupek 
pareiškė spaudai, kad sutartis 
reiškia praeities išsižadėjimą. 
Prie sutarties pridėtas Čekos
lovakijos pareiškimas, kad nu
sikaltimai, padaryti tarp 1938

Padėtis Argentinoje
BUENOS AIRES. — Argenti

noje Perono sutikimo proga žu
vusių skaičius pakilo iki 20, o J ir 1945 metų, jei jie yra baus- 
sužeistųjų buvo apie 400. Patir
ta, kad kautynės prasidėjo tarp 
darbo unijų narių, kurie buvo 
milžiniško mitingo netoli aero
dromo tvarkdariai, ir. trockistų, 
kurie peronistų vadų neklauso. 
Didžiausi Perono rėmėjai Argen
tinoje yra metalo darbininkų 
unijos nariai, o trockistų tarpe 
yra daug studentų, kurie unijų 
vadus vadina pasenusiais reak
cionieriais.

Stebėtojai abejoja, ar Peronui 
pavyks išspręsti Argentinos po
litines ir ekonomines problemas. 
Pats Peronas prieš 18 metų bu
vo energingas, darąs greitus

tini pagal Čekoslovakijos įstaty
mus mirties bausme, turi būti 
•baudžiami ateityje, šis priedas, 
kaip paaiškino ministeris gali 
liesti buvusius sudėtų vokiečius 
— karo nusikaltėlius, kurie da
bar gyvena V. Vokietijoje.

Sutartis numato visų sričių 
bendradarbiavimą tarp abiejų 
valstybių.

Maskvos žydai 
tęsia bado streiką
MASKVA. — Du Amerikos

sprendimus. Dabar jis jau J7jžydų kilmės senatoriai sen. Ri_
- ’ bicoff ir sen. Javits telefonu kal-metų senelis, pavargęs ir silp

nos sveikatos. Argentinos dar bėj0 su Maskvoje bado streiką

Vakar prezidentas su svečiu 
išvyko į San Clemente, Kalifor
nijoj, kur jų pasikalbėjimai bus 
tęsiami iki sekmadienio. Prezi
dentas pakvietė į San Clemente 
tris astronautus, kurie vakar 
laimingai nusileido, sugrįžę iš 
28 dienų skriejimo erdvės labo
ratorijoje Skylab 1. Prezidentas 
nori parodyti savo astronautus 
sovietų svečiams, kurie sekma
dienį baigia viešnagę Kaliforni
joje.

Penktadienį Brežnevas vaiši
no prezidentą Nixoną ir kitus 
svečius sovietų ambasadoje. 
Spauda rašo, kad rusai patiekė 
kaviaro, barščių, mėsos, žuvies 
ir dviejų rūšių vodkos.

Baliuje buvo paskelbta kad 
1974 metais bus bandoma pasi
rašyti ginklų apribojimo sutar
tį, kuri iki to laiko turi būti baig
ta. Ta proga įvyktų trečias Ni- 
xono ir Brežnevo “viršūnių” su
sitikimas.

Brežnevui 1974 m. data pato
gi, nes iki to laiko sovietai pla
nuoja irgi turėti daugiagalves 
raketas, korių kiekviena sprogs
tamoji dalis gali skristi į kitą 
taikini. Kadangi jau pasirašy
tame SALT susitarime pernai so
vietai gavo teisę turėti didesnį 
skaičių raketų, tai tą skaičių ap
ginklavę daugiagalviais užtai
sais, sovietai turėtų nemažą per
svarą strateginiuose ginkluose.

Kissingeris paaiškino spaudai, 
kad SALT derybose bus bando
ma iki 1974 m. išspręsti “lygaus 
saugumo” problemą, bus ban
doma išspręsti ne tik ginklų 
skaičiaus, bet ir ginklų kokybės 
faktorius, kad abiejų pusių — 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
karinis pajėgumas būtų lygus.

laukia sunkios dienos.

Prancūzų vokiečių 
pasitarimai

BONA. — V. Vokietijos kanc
leris Brandtas ir Prancūzijos 
prezidentas Pompidou vakar bai
gė savo pusmetinį pasitarimą. 
Jiedu susitinka kas šešis mėne
sius apžvelgti tarptautinės padė
ties ir tarpusavio santykių.

Prezidentas Pompidou šiam 
susitikimui skyrė didelę reikšmę, 
ką parodo ir jo atsivežta delega
cija — net aštuoni vyriausybės 
ministerial. Buvo kalbama apie 
Europos Bendrosios Rinkos po
litiką Amerikos atžvilgiu. Vo
kietija pritaria Amerikos pagei
davimui, kad būtų paskelbtos 
naujos Amerikos ir Europos ko- 
operavimo gairės ir nustatyta 
bendra Europos politika. Pran
cūzija tvirtina, kad Amerika tu
ri atskirai derėtis su atskiro
mis valstybėmis dėl užsienio pre
kybos, valiutos ir gynybos klau
simų.

Atsiranda nuomonių skirtu
mas tarp vokiečių ir prancūzų ir I drovė daugiau išleis lėšų ragin-

tęsiančiais žydais ir ragino juos 
nerizikuoti gyvybėmis ir savo 
sveikata, žydai badaudami jau 

111 dienų protestuoja prieš Krem- 
j liaus valdžios atsisakymą duo
ti jiems išvažiavimo vizas. Strei
ką pradėjo iš viso septyni, ta
čiau pats jauniausias šioje mok- 

, , T: ■ j. , * suninku grupėje Anatoly Lib-zydų, suvargė ten pat paskerstas , ’• I, x a Z • a • gober jau gavo išvažiavimo vi- ir ant laužo iškeptas 6 avis, sei-! . . .x . .., . zą ir rengias išvykti,kas yra 66 metų, jo naujausia
žmona — 16 m. Vaišėse dalyva-! Korespondentai buvo badau- 
vo Izraelio okupuotų teritorijų ’ jančius aplankę ir rado juos svei- 
administratorius gen. šlomo Ga-, kūs ir stiprius. “Mes norime gy

venti ir dirbti Izraelyje”, pareiš
kė žydai. Keli jų: profesoria’ 
Azbel, Voronel ir Giterman daž
nai kalba telefonu su Izraelio 
mokslininkais. Jau du mėnesiai 
kai minėti profesoriai, žinomi 
fizikai, perduoda telefonu moks
lines paskaitas, kuriomis naudo
jasi Bar Ilan universitetas prie 
Tel Avivo. Studentai klausos? 
įrekorduotų per telefoną profe
sorių paskaitų.

Izraelyje profesorius Yosef 
Imry pripažino, kad šitokiu bū
du gauti paskaitas brangiai kai
nuoja, tačiau jis skambinąs į 
Maskvą svarbiausia norėdamas 
pakelti sovietų žydų moralę. Jie 
ilgus metus dirbo savo srityse 
kaip moksliniai tyrinėtojai ar 
lektoriai. Dabar staiga jie tų 
darbų neteko ir jaučiasi atkirs
ti nuo mokslinio pasaulio. •

Sovietų valdžia tų šešių žydų 
neišleidžia, sakydama, kad jie 

. dirbo tokiose įstaigose ir labora-

EL TUR. — Izraelio spauda 
aprašė vieno arabo beduino ves-; 
tuve, kuriose dalyvavo ir daug 
žydų. Sinajuje ketvirtą žmoną 
vedė “šeikų šeikas, 12,000 be
duinų vadas, Abu Abdullah. Du 
šimtai svečių, jų tarpe apie 100

zit. Keturios jaunos nuotakos 
draugės atvyko slaptai iš Egip-

•Vakar Saugumo Taryba 
vienbalsiai nutarė priimti į Jung
tines Tautas Vakarų ir Rytų Vo
kietiją.

• Tarptautinis Hagos teis
mas uždraudė Prancūzijai ban
dyti branduolinius ginklus Ra
miojo vandenyno salose. Pran
cūzija tuoj pat paskelbė, kad ji 
teismo neklausys ir bandymus 
vykdys.

• Iš Rytų Vokietijos bėgda
mas^ Vakarų Vokietiją pasieny
je žuvo uniformuotas sargybinis,
užlipęs ant minos. Kitą bėgantį^0- 
sargybinį nušovė iš užpakalio at
siviję jo draugai.

• Izraelis atsiliepė į Egipto 
užsienio reikalu ministerio pa
reiškimą Danijos televizijoje. 
Egiptietis pareiškė, kad jis su
tiktų susitikti su Izraelio minis
ter™ Abba E ban. tik tame susi
tikime turėtų dalyvaati ir Jung
tinių Tautų atstovas dr. Gun
nar Jarring. Izraelis atsakė, kad 
jis pasirengęs derėtis su Egip
tu bet kur, bet kada be jokių 
sąlygų. Nieko Izraelis neturi 
prieš Jarringo dalyvavimą to
kiame susitikime.
• Mobil Oil bendrovė paskel

bė, kad ji atkaukia savo gazoli
no garsinimus televizijoje. Ben-

Atmeta Libijos 
kaltinimus

NEW YORKAS. — Amerika 
raštu atsiliepė į Libijos kaltini
mus Jungtinėse Tautose, kad 
šeštasis Amerikos karo laivy
nas gresia Libijai ir sudaro ag
resijos grėsmę. Ambasadoriaus 
Scali pareiškime paneigiama, kad 
Amerikos laivynas gresia tai
kai. Scali rašo, kad pasiremiant 
tarptautine teise laivynas turi 
neabejotiną teisę būti Vidur
žemio jūroje, atviruose vande
nyse, kur laivynas nieko negrasi
na ir netrukdo kitoms valsty
bėms.

Amerikos rašte išreiškiamas 
apgailestavimas ir susirūpini
mas, kad Libija grasina pulti 
bet kurį lėktuvą, skraidantį 100 
mylių nuo Tripolio atstume. Li
bijos vyriausybės vienapusiškas 
100 mylių ribos nustatymas ne
siderina su tarptautinės civi
linės aviacijos konvencija ir ki
tų įstatymų principais, sakoma 
rašte. Amerika kelis kart siūlė 
tartis ir spręsti diskusijose bet 
kurias pasitaikančias problemas, 
tačiau Libija į tuos pakartoti
nus pakvietimus nieko neatsa
kė, rašo ambasadorius Scali Sau
gumo Tarybai.'

Grupės šūkis dėl Europos Rinkos žemės ūkio dama mažiau vartoti gazoli- 'Z,'.
politikos. no. to komi toto.

torijose. kur galėjo sužinoti val
stybei svarbių paslapčių.



saw.

PRIBRENDO LAIKAS PASAKYTI NE

('■al kieno ir buvo svajota, kad 
lietuviai išeivijoje bus sujungti 
po viena vėliava. Gal tai buvo 
natūralu ir laukti iš dvasiškio 
rr kartu valstybininko Mykolo 
Kruoavičiaus, kuriam gal buvo 
ir lengva suprasti vienos tautos 
nelj'g vienos konfesijos sąvoką. 
O gal ir buvo tam tikrų politi
nių išskaičiavimų, kai buvo ku
riama Lietuvių tremtinių bend
ruomenė, vėliai] išvirtusi įvai
rių kraštų lietuvių bendruome
nėm ir pagaliau Pasaulio lietu
vių bendruomenę.

Tačiau šiandien mes tik vie
ni lietuviai Amerikoje turime 
populiarius “rinkimus” išrinkti 
savo tautinę atstovybę. Nei vie
na kita mkžuma Amerikoje taip 
nesitvarko. Paimkim, pavyz
džiui, čekus ir slovakus, kurių 
valstybė riet gimė Amerikoje. 
Jie turi tik organizacijų organi
zacijas nelyg mūsų Altą, nors 
jie Rytų Europoje išsilaikė vie- 
nfritėfiai grynoje demokratinė
je santvarkoje Iki rusų antplū
džio. Lenkai 1944 metais įsteigė 
Amerikoje savo Lenkiškąjį kon-

CRANE SAVINGS and Loan Association

i 11 i
M -14

- 4-
- E

M® 10**

-

la, bet mūsų LB atstovų toje kon-
I fertocijoje nebuvo.

štai praėjo JAV LB Tarybos 
I ir PLB Srimo atstovų “rinki
mai”. O tai vaizdingiausiai pa
rodo, kad LB yra ne vien tik ne
bereikalinga, bri nfet žalinga or
ganizacija Paimkime pavyzdžiui 
Ohio apygardos rinkimus. De
troite baisavifhris padidėjo nuo. 
paskutinio karto net dvigubai. 
O tačiau elementaria-

l logija sako, jog Ii 
J nutausta. Tai iš ktuj 
1 klas ? O, mat, atsif 
i mas vokais. Prieš 
! vau vietinėje LB i 
| resas paliko tas 
voko negavau, nors g 
ti tuos v 

Į lis kartus.
karnų ir

aš 
k'i-

kan-

•rti

Interment St. Charles Cemetry, 
Section 11, Ranga E. Grave 104, 
palaidotas dr. Juozas Pajaujis.

Birželio 12 d. 8 vai. v., Shali- 
nis Funeral Home, įvyko atsi- 
Wetkrrnmas, kurį pravedė Juo
zas Audėnas.

Prelatas Balkūnas, pasimeldęs 
su atsisvdflrinimo dalyviais, jau
triais žodžiais apibūdino velionį 
kaip nuoširdų kovotoją už žmo-

JUOZAS PAJAUJIS
iš Lietuvos. Už didelius n uopel- 
nus sąjungai dr. Juozas Pajau
jis, dr. Kaziui Griniui, sąjungos 
garbės pirmininkui, mirus, bu
vo išrinktas garbes pirmininku. 
11 Lietuvių rezistencijos sąjū
džio vardu atsisveikinimo žodį 
tarė Bronius Bieliukas, pabrėžda 
mas bendradarbiavimą su velio
niu. Vliko ir “Varpo” redakcijos, 
vardu atsisveikino Juozas Audė
nas, iškeldamas talkininkavimą 
Vliko ŠMaisvinimo akcijoje ir

spandos — leidinių srity. Velio
nis prieš pat ririrtį, ligos patale, 
užbaigė rašyti knygą apie Sovie
tų genocidą, kurios leidėjas yra 
Vlikas.
■' ‘ Bažnyčioje pamaldas atlaikė 
prelatas Balkūnas. IŠ bažnyčios, 
tautine vėliava pridengtas kars
tas, draugų ir pažįstamų buto 
palydėtas į kapines. Po prelato 
Balkūno atliktų religinių apei
gų ir jo .tarto žodžio, btivo su
giedotas Tautos himnas.

Grįžtant iš kaphtfų visus da
lyvius velionio šeima pakvietė 
pietums. Dalytis

B. B. PIETKIEWICZ,>rw.

♦ / and Rockwell Strefet. Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIASiS

6
O/_ mokama dviejų 

rnatv airHfi- 
"Ada“ 

ir dadšiiu

Jaunas Paryžiaus gyventojas iš 
apžiūri Modernaus Meno muziejuje iš

statytą skulptūrą.

on 
InvtiBmont 

■cecum

Pinigai Įdėti prieš menesio 15 fe duoda dividendus až visą ihėnėsi 
Dividendai moka'mi salisie ir liepos SI d 

Prafertfe aplankyti nalfM MOsfe rtorhp.

VALANDvS:w Pūrmad. tr IteMrt 9:do ryto — 8:Jb vak.;
Antrad ir penktadiėrij 9:00 ryto — 5:00 vakarė; šešta 

čtaĮUMh dieniais 9:00 ryto - 12:00 dienos Trečiadieniais už- 
daryta

A A

gresą, kad pasipriešinus numa
tomam rusų dominavimui Lenki
jos reikaluose ir sujungus visas 
pritariančias organizacijas ben
dram Lenkijos išlaisvinimo tiks
lui. Tos visos žinios buvo mano 
patirtos visos Amerikos etninė
je konferencijoj (National Eth
nic Conference IV), įvykusioje 
Detroite 1973 m. gegužės mėn. 
18-20 d. Tos konferencijos už
davinys buvo nustatyti planus 
Amerikos nepriklausomybės 200 
metų paminėjimui ir tautinių 
grupių vaidmens iškėliiriui. Gai-

kandidatus, bet n< 
didatai irgi negavę 
kortelių paštu. Sudedi du ir du 
ir matai suktybę, negarbingu
mą ir išsišokimą. Ir kas tokiuo
se rinkimuose laimi didžiausiai 
persvara? Ogi Adolfas Damu- 
šis, visokių neaiškių triukų 
specialistas ir bemokslis moks
lininkas. Nebereikia daugiau į 
tuos rinkimus besigilinti ir visą 
reikalą mesti šiukšlių dėžėn. Ne
be tie laikai, kad kas įtikintų, jog 
saulė sukasi apie žemę.

Nuneigus LB rinkimų niek
šiškumą, kas gęlbėtina iŠ LB pa
skenduolio? Mano atsakymas 
yra toks; tegul praeina visą LB 
su visais savo užmojais. Prieš 
akis turime PLB kongresą Wa- 
shingtoriė. LB pasižymi politinio 
nugarkaulio rietarėjimu, tai čia 
neverta nei sustoti. Tačiau am
žinai buvo pučiamas burbulas, 
kad LB yra kultūrinė crrgžtftiza-

notjusu.,.
saving
but .
earning

sąmonė. Amerikos Sostinėje dvi 
ponios, gyvenančios užmiestyje, 
rengia lietuvių dailininkų paro
dą. Kas atrinkėjai? Ogi tos 
mūsų poniutės. Kur rodys? Ne
aiškioje vifetoje. Dievaži, thib 
1949 mėtų, kai čia Amerikoje 
lietuvių meno parodą organiza
vo adv. Atitariąs Olis, hies tie- 
padarem nei žiriggmo prifekyti, 
bet dešimt atgal. O kaip SU tiiti- 
zikine programa;? Viskas. Bė«iš- 
ku ir primityviai rengiama. Ži
nau, kad mes, lietuviai, nesame 
menuose pirmaujantį tauta, bet 
nesame toki Ubagiški, kokiais 
Barzduko bendruomenė mus nori 
parodyti.

Daug kalbų vyksta apie frbn- 
tinmkus. Ilgi pokalbiai ir na
grinėjimai rodo, kriti tokių Lie
tuvoje net nebuvb. O buvo tik 
noras pas ateitmirfktis prasiverž
ti į valdžią. Nerint geresnio pa
vyzdžio, priekin buvo išstumtas 
Juozas Brazaitis — Ambrazevi
čius, gimnazijos mokytojas, nors 
čia jis tituluojasi profesorium 
ir daktaru, kuris nori savo ta
riamą ministerio pirmininko ti
tulą išlaikyti bet kokia kaina, ne
žiūrint ar jo sėbrams tektų pri
kišti rinkimų dėžes dirbtinais 
balsais, ar ką nors apšaukti ko-

vo laisvę Žmoguje.
Generalinis konsulas Simutis 

iškėlė dr. Juoze Pajaujo gilų pa- 
triotizmą, demokratiškumą ir jo 
didelius nuopelnus Nepriklauso- 
rhai Lietuvai. Iš Vašingtono at
vykęs 1941 m. snkiliminės vy
riausybės buv. minieteris pir
mininkas pulk. Kazys Škirpa nu
sakė savo pirmąją pažintį su dr. 
•Juozu Pajauju Lietuvos Nepri- 
kfriusomybės kovų pradžioje.

L. V. Liaudininkų Sąjungos 
ir visų bičiulių vardu, atsisvei- 
.kino Sąjungos Centro Komiteto 
pirmininkas M. Mackevičius, ku
ris trujnpai nupasakojo velio- 
niės veiklą sąjungos gyvenime.

Dr. Juozas Pajaujis buvo ak
tyvus sąjungos narys nuo 1917 
metų. Lietuvai atsikuriant ve
lionis buvo vienas iš pirmųjų 
spaudos atstovų Vakarų Euro
poj fe, prie Taikos Konferencijos, 
Paryžiuje.

Visą laiką buvo renkamas į 
sąjungos Centro Komitetą. III- 
mfe demokratiniame Lietuvos 
Seime buvo atstovu nuo liaudi
ninkų frakcijos. 1926 m. Lietu
vos delėgacijos narys sudarant 
prekybos sutartį šū Sovietų Ru
sija.

Po 1926 metų gruodžio 17 d. 
perversmo, J. -Pajaujis iš Seimo 
tribūnos griežtai pasisakė prieš 
konstitucinį smurtą ir jį kate
goriškai pasmerkė. Už pasiprie- 
šfriRhą perversminei vyriausy- 
bėi, buvo, perteigiant seimo na
rio rtėlrečiamybę, areštuotas fr 
nubaustas mirties Bausme, kuri 
Buvo pakrista kalėjimu iki gy
vos galvos.

Po kurio laiko buvo ištremtas

BICYCI.E CLUB OF JACKSONVILLE, FLA., 
organizuoja dideles dviračių lenktynes suaugusiems 

ir jaunuoliams.

Norintieji dalyvauti privalo iš artisto užsiregistruoti. Re
gistruotis ir informacijų galima gauti tokiu adresu:

Mr. GEORGE VAITAS,
1521 Cesery Terrace, Jacksonville, Fla. 32211 arba 

teiefonuoti 904 — 743-4722

rib

SIDABRAS
KOVOJA PRIEŠ INFLIACIJA 4 BŪDAIS

1. Sidabras yra pastovus turtas
2. Sidabro vertė pripažinta visame pasaulyje
o. Sidabras yra pastovus ir patikimas
4. Jūs galite įsigyti ir turėti sidabro lydinį.

NERIZIKUOKITE Apdrauskite savo santaupas — pirkite sidab
ro lydinį. Gaukite informacijas šiandien. Užsakykite sidabro tiesiai 
iš CHICAGO SILVER EXCHANGE,INC., ir taūpykitė. Apdrausta ir 
apmokėta iki jūsų paskyrimo vietos arba sandėliuojamas jūsų banko 
seifuose visiškam saugumui.

SIDABRAS ŠIANDIEN SAUGOMAS RYTOJ

at the highest legal rate
Yearly

fa CERTIFICATE ACCOUNTS
$5,000 Or More - 2 Year Maturity

YIELD INCREASED TO 6.18% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

CSE, INC.
CHICAGO SILVER 
EXCHANGE, INC. 
135 So. LaSalle St. 
Chicago, III. 60603 

Phone (312) 346-5789

Prašau afsięšti literatūros ir sidabro kai
noraštį.

Numatoma pirkti sumai $ ..................._...........
Vardas ir Pavardė
Adresas... .......
Miestas
Zona

Valstija ..
Tetef..........

N

nXT;.-

What if we told you 
to cough up $18.75

Yearly

CERTIFICATE ACCOUNTS 
$1,000 or more-3 Months to 
less than 1 year Maturity

YIELD INCREASES TO 5.39% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

Yearly

PASSBOOK SAVINGS
Add to or withdraw anytime

YIELD INCREASES TO 5.13% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

mm Darbininko ptftlaprudse), ar 
vėliau Su tikrais konnrfiistais 
vesti pokalbius spife tarptauti
nius dalykus, kttrių jis visviėn 
nesupranta. Jeigu nebūtų tiek 
kvaila, būtų patetiška. Tkčiau 
tokioje tragikomedijoje LB ne
beturi egzistuota. Atėjo laikas 
uždaryti langus ir duris LB vei
klai ir su viltim žvelgti į tai kas 
atlaikė laiko kandis Amerikoje * 
Pasirodo, kad po Ltl totaHhioį 
bankroto, Altai teikės perimti 
ir lietuvių kultūros bei švi^tfino 
reikalus. Satftftis SiAottfriss

A little over 4 dollxre far

Yoo wouldn’t like it, of codrta 
You see, one of ta nice

to tea free eocritry Where

- -1 r - yt „Vyour Dona*.
O—k •!-?— W ‘.~<rr4 dot meee are toe senna

If* called
/(V Yearly

0/4) CfflTIRGATE ACCOUNTS 
i /■ $1,000 or more - 1 Year Maturity
I/lį YIELD INCREASES TO 5.92%

on interest accumulated for 1 year
INTEREST COMPOUNDED DAILY

PLUS: Deposits received by the 10th. df the month earn interest from the 1st, if the funds remain sn deposit 
to the end of the interest period. Deposits after the 10th of the month earn from date of receipt.

AND: On Passbook accounts, interest paid to day of withdrawaL

HOURS
MON., TUES., TrfURS., FRI.

9 A M. TO 8 P.M.
SAT. 9 A.m. - 12 NOON •

WEDNESDAY
NO BUSINESS TRANSACTED

AND LOAN ASSOCIATION .
<192 ARCHER AVENUE AT SACR AMERtO/ČRlCAGO, ILLINOIS PHONE 847-1140

BIJO šOKfl j VANDENI

Ant tilto .<ori vyriškis, 
j ryžęs nusižudyti. Įvykio vietoje 
! pluša vietos imkrifičio reporte
ris. Kalbamai^ Vyriškis girna 
ilgai stovi aht tilto briaunos fr,Į 
ndrs atkalbhiėjtahaš, vis grt-

I so šoksiąs ir riurižodysiąs, bdt... 
vis drisia.

Reporteris nerimauja. Jį fti- 
teresuoja rezultatas. Galop lau
kimas jam įgrįso ir jis kreipiasi 
į būsimą savižudį:

— Jfei dabar nešoksi, tai ne
pateksi į Šios dienos dienraščio 
laidą.

Bdfafa.
Fnot of all, if you thirik IffttoE^pfefeW«M

Are k lot bettor Peyb to take
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V. KAROSAS

VATIKANO RYTŲ POLITIKA
(Atsakymas J. Draugeliui)

LAISVOJI TRIBŪNA

(Tęsinys)

KALANTOS ALKOS 
REIKŠMĖ

Tenka pasisakyti plačiau Ka
lantos reikalu. Tai labai opi 
ir skausminga vieta lietuvių 
tautoje. Be to, VLIKas paskel
bė jo atminimui visų savaitę ir 
jj paskelbė'lietuvių tautos did
vyriu. Praslinkus keletai sa
vaičių jnuo įvykio, teko išsi
kalbėti su lietuviais, kurie 
maždaug tuo laiku buvo tėvy
nėje. Visi iki vieno pasisakė, 
kad jų giminėms, artimiesiems, 
pažįstami ir šiaip pažįstamie
siems, Kalantos ir kitų suside
ginimai, bei sukeltos riaušės, 
sukėlė didelį susirūpinimą ir 
baimę, nes laukė žiaurios re
akcijos iš maskvinės ir vietinės 
valdžios.

Jų teigimu, tas klausimas 
jau buvo sprendžiamas parti
zaninio karo metu. Vieni, dau
gumoje priklausą dešiniajam 
ideologiniam sparnui, skelbė 
beatodairinį karą rusų oku
pantams ir vietos komunistams, 
kuriuos laikė savo tautos bjau
riausiais išdavikais. Tokiu bū
du partizaninis karas drauge 
virto pilietiniu karu, kurį są
moningai palaikė ir vairavo 
Maskva.

Maskvos tikslas buvo aiškus 
— paskandinti lietuvių tautos 
kraujųje laisvės ir nepriklau
somybės troškimą. Prieš tokią 
užimtą poziciją, pasisakė dau
gumoje kairiųjų ideologijų at
stovai, kurių įsitikinimu parti
zaninis karas vedė į visišką 
tautos sunaikinimą. Dešinysis

sparnas, kuriuo didžiumą su
darė katalikiškų partijų ir idė- 
jinių sąjūdžių nariai, skelbė 
artėjantį 111 Pas. karą, kuris 
nušluos komunizmą nuo žemės 
paviršiaus. Pasitikėdami šiuo 
savo įsitikinimu dar ilgai vedė 
kovą prieš komunizmą, kurio
je žuvo veik visas katalikiškas 
aktyvas, o lietuvių tauta šim
tais tūkstančių lavonų nuklojo 
Sibirą. Kairysis sparnas pasi
sakė už partizaninio karo, vir
tusio pilietiniu, nutraukimą ir 
už įsijungimą į Lietuvos komu
nistų partijos eiles, į tarybi
nės valdžios organus ir į komu
nistinės santvarkos statybą. Tik 
esant tokioje pozicijoje tegali
ma buvo galvoti apie lietuvy
bės išlaikymą komunistinės 
santvarkos sąlygose.

Istorija pilnai patvirtino šio 
galvojimo ir nusistatymo tei
singumą. Dabar net kun. F. 
Jucevičius, jau minėtame jo 
veikale, pripažįsta: “Ar tai 
nėra istorinė ironija, kad šian
dien už mūsų tautos egzisten
ciją turi kovoti tie, kuriems 
nepriklausomybės metais, te
buvo vietos kalėjimuose ir dar
bo stovyklose, ir kuriuos mū
sų ortodoksai vadina tautos iš
davikais?” (psl. 144).

Kalantos ir kitų susidegini
mai bei kilusios riaušės, tėvy
nėje esamos inteligentijos su
pratimu, galėjo būti panaudo
tos pateisinimui viso Lietuvos 
elito sunaikinimui. Iš savo pa
tirties jie žinojo, kad tarybi
nis saugumas plačiai vartojo 
provokaciją, kaip metodą, sa-

Jaunas hipis sėdi pria jūros St. Petersburg, Floridoj*.

vo smūgiams pateisinti. Lie
tuvos pirmajai okupacijai pa
teisinti buvo panaudoti raudo
nosios armijos dezertyrai, o 
partizaninio karo metu per
vilkti enkavedistai, vaidinda
mi partizanus, išprovokuoda
vo priešiško nusistatymo lietu
vius jų sunaikinimui.

Po kiek laiko mūsų spauda 
paskelbė, kad gautomis žinio
mis iš Lietuvos, Maskva yra 
pasirengusi į Kauną atkelti 10. 
000 šeimų iš “broliškų” res
publikų ir, tur būt, tiek pat 
iškelti lietuviškų šeimų į “bro
liškąsias”. Tad Kalantos au

Philomena sako...

ką ir sukeltas riaušes reikėtų 
skaityti, kaip didžiausią nelai
mę lietuvių tautai. Iki šiolei ne
pasiekė išeivijos siaubingos 
žinios iš tėvynės, nes Kremlius, 
ruošiasi Saugumo konferenci
jai, o Brežnevas vizitui į- Wa- 
shingtoną. Dėl šių sumetimų 
atsiskaitymo valanda, tektų da- 
leisti, tapo atidėta.

Tuo tarpu Draugas, pagau
tas entuziazmo, drožė vedamų
jų maršais, kad štai, žiūrėkit, 
katalikiška Xietuva drebina 
Kremliaus mūrus! Tą nuotai
ką J. Draugelis išreiškė se
kančiais žodžiais: “Jais (Ka
lanta ir kitais, V. K.) katalikų 
Bažnyčia didžiuojasi, (oficia
liai niekur nebuvo pareikšta, 
V. K) juos privalo gerbti kiek
vienas lietuvis, katalikas ar 
protestantas, o ne suniekinti 
paverčiant juos neva Vatikano 
politikos įrankiais”.

gelis neskaito Prailgo, ar Drau
go patiekiamos žinios yra klai
dingos. Galvojant logiškai, jei 
būtų susideginęs'vienas Kalan
ta, tai galima Jiūtų daleisti, 
kad tai buvo vieno jaunuolio 
spontaniškas aktas. Bet kai po 
jo sekė dar trys, tai pasidaro 
aišku, kad čia buvo planuotas 
veiksmas.

Rudeniop Drauge vėl tilpo 
žinia: “Š. m. spalio 1.3 d. 4 vai. 
p. p. JAV Lietuvių Bendruo
menės delegacija buvo priimta 
švento Sosto apaštališko dele
gato J. A. Valstybėms arkivysk. 
Luigi Raimondi. Audiencijos 
pagrindinis tikslas buvo papra
šyti Sv. Sosto užtarimo paverg
tos Lietuvos tikintiems... 
įteikė išsamų memorandumą. 
Prie memorandumo prijung
tas dokumentų rinkinys deta
liai pristato lietuvių katalikų 
persekiojimą 1970 — 1972 me
tų laikotarpyje. Minimas do
kumentų rinkinys parengtas 
Lietuvos pogrindžio” (Drau
gas, 1972 X. 21.).

Spaudoje patiekti dar sekan
tys faktai “Nuo 1972 metų pa
vasario Lietuvoje pradėjo eiti 
“Katalikų Bažnyčios Kroųika”. 
Iki spalio buvo išleisti “Katali
kų Bažnyčios Kronikos” trys 
numeriai (Keleivis, 1973. I. 2). 
Taigi Lietuvos katalikų pogrin
dis jau egzistavo prieš Kalan
tos susideginimą. Antras fak
tas, Lietuvos katalikų Bažny-

čia per visą savo egzistavimo 
metą visuomet buvo ištikima 
Vatikanui ir popiežiui ir nieko 
nedarė jo neatsiklausus. Iš to 
ir seka logiška išvada, kad 
toks svarbus žygis turėjo būti 
padarytas su Vatikano žinia, 
tuo labiau, kad toks planas 
atatinka Vatikano Rytų politi
kai: iškovoti R. K. Bažnyčiai 
teisių ir privilegijų, prisitai
kant prie komunistinės sant
varkos.

Lenkijos primas kard. Wy-

szynski, vienas iš Vatikano 
Rytų politikos architektų, pa
kartotinai yra pareiškęs, kad 
jis nekovoja už atstatymą bu
vusios Lenkijos santvarkos, bet 
pasisako už ištikimybę komu
nistinei valdžiai, iš kurios te
reikalauja pilnos laisvės savo 
Bažnyčiai. Ant tų pačių prin
cipų yra vedama Lietuvos ka
talikų kova, kaip tai liudija 
paskelbti “Katalikų Bažnyčios 
Kronikoje” dokumentai.

(Bus daugiau)

Nuo 
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojame 
Jums ui mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

m
MIDLAND 
SAVINGS 
ANB LOAN ASSOCIATION

4M ARCHER AVENUE 
CHKASO, RUNOM ME

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

6 7.
2 Y Mrs Savinas ' 

Certificate 
(Minimum $5.000)

5<
PER ANNUM 
PASSBOOK 
ACCOUNTS

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

6%
PER ANNUM 

$5000 or more 
certificates 

2 year min.

| | | | . jZ

HIGI

Regular 
Passbook 
Account

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

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

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

5% 5%% 5%% 6%
90 Day

Passbook 
Accounts

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

$5,000 or more
Savings 

Certificate 
(2 to 10 yean)

6245 South Western Ave. 476-7575
CHICAGO

savings and loan association

1739 So. Halsted St, Chicago, ID. 60608

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant dekj ar Money or

deri tokiu adresu:

LIETUVOS KATALIKŲ 
POGRINDIS

Ar turėjo Kalantos susidegi
nimas ką nors bendro su Vati
kano Rytų politika? Visų vals 
tybių, o ypač Vatikano, politi
ka yra vedama paslaptyje. Tik 
einant prie susitarimų, ar ne- 
susitarimų, pradeda išplaukti 
į paviršių faktai ir reiškiniai, 
iš kurių galima sudaryti visu
mą. Panagrinėkime dar kartą 
turimus davinius. J. Drauge
lis viską paneigia: “Ar yra Lie
tuvoje kokios slaptos organi
zacijos “žino” tik Regensbur- 
go Tagesanzeiger ir V. Karo
sas. Tokių “žinojimu” parem
tos ir jo išvados”. Kokia ironi
ja. Davinius savo straipsniui ėsu 
paėmęs ne tiesioginiai iš vokie
čių laikraščio, bet iš Draugo, 
kuris tas žinias perteikė skai
tytojams. Drauge yra tilpęs 
pranešimas: “Vokiečiai apie 
slaptas organizacijas Lietuvo
je”, kuriame taip rašoma: 
“Vokiečių spaudos žiniomis iš 
Stockholmo (Tagesanzeiger 
Regensburg VIIL 8.) susidegi
nimai vyksta ne pavienių asme
nų iniciatyva. Bent dviem at
vejais buvo vykdoma “slaptų 
organizacijų” nutarimais. Ro
mo Kalantos susideginimas 
įvyko po ilgo, slapto svarsty
mo, išspręstas burtų keliu. Su
sideginimais norima atkreipti 
pasaulio viešosios opinijos dė
mesį į Liėtuvos likimą. Stebė
tojų teigimu, tos slaptosios or
ganizacijos “linkstančios į so- 
ciališkai nuspalvintą kataliky
bę”. Vadovybėje daugiau vy
resnio amžiaus žmonių, kurie 
iki 1950 m miškuose aktyviai 
priešinosi sovietiniam prievar
tavimui. .. Didelį susirūpini
mą susideginimai sukėlė Va
tikane, kur esą žinoma apie 
Šiuos susideginimus” (Drau
gas, 1972 IX. 12). i

Viena iš dviejų, ar J. Drau-

PER ANNUM 
$1000 or more 

certificates 
1 year min.

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

TEL.: LA 3-8248
(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

5b
PER ANNUM 

investment 
Bonus 

certificates

Mes švenčiame 50 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 8500 ar daugiau, tai iŠ 40 dovanų galėsite pasirinkti padažo šildytu
vą, žvakių, patarnavimų lėkštes, dėžutę duonai, nerūdijamo plieno dubenį daržo
vėms maišyti, elektros laikrodį virtuvei ii daugelį kitų vertybių.

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

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

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

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

rusinimui. 1972 metais respublikoje šiam reikalui

gauna 680,009 žmonių. IŠ jų 300,000 -.-biniiikų, tar
nautojų, karių ir jų šeinių narių, 24v,0u0 kolūkio kal

pusei me 
vienam 1

metams 
pusei metų

----------------. 37.50 per 3 month*. In _ _ , 
other USA localities 320.00 per year, Klaidoje:
six mom

>11.00 per six months, 36.00 per 
three month*. Canada 322.00 per year; 
sther countries 323.00 per year.

15 cent* per copy. IS c. on Saturday

“Šiuo mete tarybų Lietuvoje peusijae ir pažalpna MŪSŲ RŪPESČIAI IR UŽDAVINIAI

m. birželio 10 d., 1 pel.).
Turint galvoje, kad “tarybinėje** Lietevoje dabarti-

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

mėtoma 32X66
pusei metų ___________ 1_ 312.00
trims mėnesiams __________  37.0b
vienam mėnesiui -----------  $3.00

623 00 
>13.00 
38J0

Naujienos eina kasdien, ištariant

Kitose JAV vietose: 
metam* ______

pusei metu 

drevė. 1738 So. Halstad St, Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

_ 320.ce

Brežnevas ir “socialinis aprūpinimas”
Leonidas Brežnevas labai gerai jautėsi Camp David 

stovykloje ir Washingtone esančioje sovietų ambasadoje. 
Prezidento Niksono garbei suruoštame bankete Brežne
vas kėlė taurę ir skelbė ilgų metų draugystę tarp dviejų 
galingų valstybių. Jam labai patiko prezidente Niksono 
jam padovanotas naujas Amerikos gamybos automobilis. 
Jis džiaugėsi ir kitomis dovanomis. Brežnevas savo laiku 
buvo Dono anglių kasyklų inžinierius ir jis mėgsta auto
mobilius. Pasakojama, kad jis yra vienintelis komunis- 
tas pasaulyje, kuris turi kelių automobilių kolekciją.

Brežnevas džiaugėsi Washingtone padarytais susi
tarimais. Jis net stebisi, kodėl žmonės negali gyventi

kiamo “socialinio aprūpinimo”. Nepaprastai didelis kraš
to gyventojų skaičius negali pats pramisti, todėl ir gau- ' Vlveikas,' 
na pašalpą Ta pašalpa yra labai mažiukė, palyginus su

valdžios posėdyje buvo svarstomos ir m 
tas “socialinis aprūpinimas” teikiamas. '

terijos ir Socialinio aprūpinimo ministerijos statybos

ŠIŲ DIENŲ JAUNIMAS
P. STRAVINSKAS

JAUNIMAS — TAUTOS jsios “tautos žiedo”... 
ŽIEDAS? Labai pavojingu

. . . morale griaunančiuraip, jaunimas įprasta va- v 
dinti tautos žiedu, tik toks jis, . ___

deja, ne pas visas tautas, ne 
visas ir ne visuomet hūna. 
Ypač šiandien, šiuose moder
niuose laikuose kone visų pa
saulio tautų jaunimas, jei ir 
yra jų žiedas, tai didele dali- 

______ > o vystantis;
daugelio nedorybių, lyg kokių 
kirminų pakąstas. Toks yra ir 
Amerikos (JAV) jaunimas —

tautos 
laikomas 

(irgi dabar į madą įėjęs vad. hi
pių sąjūdis, kuriuo reiškiasi ir
gi Amerikos jaunimas, dauge
lio jo yra dargi ir iš vad. “gerų

[ryžtingos kovos dvasios; to ne- 
atšaukiajso apsisprendimo ko- 

Ivoti už savo idėjas bei idealus.
Priešingai, mūs jaunime ma

nome idėjinį išblėsintą, sugle
bimą, susmulkėjimą, siekimą 
ne idėjų, o tik organizacijos 

I narių “gražaus pasidraugavi- 
mo”. Vietoje idėjinės kovos 
dvasios įsigali jame konfor
mizmas, siekimas su visais 
“išlyginti pažiūras” ir koegzis
tuoti, t. y. be kovos, taikoje 
gyventi ir sugyventi, net ir su 
komunistais, su okupanto ben- 
dradarbiautojais, kolaboracio
nistais, kurių šiandien turime 
okupuotoje tėvynėje daug, net 
tikrai per daug, štai kodėl šių 
dienų mūsų skautai ar ateiti
ninkai (tegul ir ne visi) nesi- 
reiškia kovos dvasia prieš oku
pantą, o kai kurie jų net šai
posi iš kitų, ta kova (pvz. AL 
Te ar VLIKe) besireiškiančių. 
Mūsų šeimos, žiūrėk, siunčia 
savo vaikus į okup. Lietuvoje 
esamas pionierių stovyklas; 
jos mielai duoda savo vaiku
čiams atsiųstąsias iš okup. Lie
tuvos knygeles, užterštas ko
munistine propaganda ar lie
tuvio jausmus įžeidžiančiais, 
jo savigarbą pažeminančiais 
bolševikinės propagandos vaiz
deliais.

Okupantui atsiuntus į Ame
riką kurį jo “gerai atrinktą” 
lietuvį ar lietuvę dainininkus 
— solistus “LTSR piliečius”, 
pagal Agitpropo planą mums 
“palinksminti” ir mūsų nuo
taikoms sušvelninti, mus iš 
kovos kelio išvesti ir į pasigė
rėjimą tų “laimingiausių LTSR 
piliečių” — mūs tautiečių me
nu nukreipti, mūs jaunimas, 
giliau negalvodamas, veržiasi 
į koncertų sales pasigėrėti tuo 
menu, užmerkęs akis prieš 
žiaurią realybę, prieš sunkią 
mūsų brolių ir sesių prispau
dimą tėvynėje. Ir taip mūsų, 
matot, “patriotinis”, "idėjinis” 
jaunimas nori tiktai šokti, dai
nuoti, linksmintis, bet ne ko
voti dėl tautos laisvės^. ne dirb
ti ir aukotis savo tautai.

Tai tokia mūsų jaunimo mo
ralė, toks jo idėįjiškurnąs ir 
tautinė sąifibnė bei tautinės sa
vigarbos jausmas.

Apie akiratininkų “moralę” 
geriau jau ir nekalbėsiu. Tie 
jau yra peržengę kraštutinę ri
bą. Jų “moralė” buvo jau kiek 
parodyta mano str. serijoje 
“Akiračių” akiračiai. Ką čia 
daugiau ir beprisidėsi.

Dabar klausimas: kas dėl 
tokio žemo mūs jaunimo mo
ralės lygio kaltas?

Į šį klausimą atsakysiu se
kančiame straipsnyje.

Ne be to, kad šiandien toks 
morališkai smukęs yra ir kitų 
pasaulio tautų jaunimas. Tik 
Amerikos (JAV) jaunimas sa
vo doriniu nuosmukiu ir nusi
kalstamumu yra pralenkęs vi
sų kitų tautų jaunimą. Tik So
vietų raudonosios imperijos 
jaunimas, kaip spėjama , yra 
dar žemiau nusileidęs sava mo
rale ir pralenkęs dar didesnį 
nusikalstamumo lygį, tik bol
ševikai tą visa nuo pasaulio 
akių slepia.

KOKS YRA MŪSŲ 
JAUNIMAS AMERIKOJE?
Kriminalinės statistikos šio 

krašto paskiroms [nacionali
nėms (etninėms) tautoms ne
vedama. Todėl tikslių duome
nų, parodančių mūsų jauni
mo (šiame krašte) nusikalsta
mumą, o tuo pačiu ir jo mora
lės lygį, neturime. Tik galima 
spėti, kad mūsų jaunieji, gy
vendami šiame, anot ameri
konų, nusikaltimų liepsnose 
skendėjaučiame, nusikaltimais 
liepsnoj ančiame krašte, nesu
daro, moralės požiūriu, kokios 
išimties. Jie, greičiausia, irgi 
yra tokie, kokie yra pačių 
amerikonų ar kitų Amerikos 
etninių tautų jauni žmonės. 
Būčiau laimingas, jei kas įro
dytų pirešingai, jei kas paro
dytų geresnį, augštesnį mūs 
jaunimo moralės lygį.

KĄ EFUDUA MFSŲ 
JAUNIMO VIEŠASIS 

GYVENIMAS?
Mūsų jaunimas, tiesa, 

porą idėjinių organizacijų, 
riose jis reiškiasi savo viešąja, 
idėjine veikla. Tik viena, ne 
tiek daug to organizuoto mes 
ten beturime, o antra, ir tos 
organizacijos nesirdfškia tokia 
gyva saver idėjine veikla, kokia 
jos reikšdavosi anksčiau, ypač 
gi laisvoje Lietuvoje, šiandien, 
nėr ko slėpti, mūsų jaunime, 
net ir tame idėjinėse organiza
cijose susibūrusiame, nėra gy
vos idėjinės dvasios; nėra to 
nerimastingo idėjų ieškojimo; 
to aiškaus drąsaus, nesvyruo
jančio pasisakymo už didžią- 

jaunimo, iš jo-*sias idėjas, už principus; tos

KOKS GI YRA AMERIKOS 
JAUNIMAS?

Į šį klausimą atsako Ameri-

dėmėkime.
socialinio aprūpinimo objektų atidavimą naudoti, šiandien Amerikos (JAV) 

jaunimo nusikalstamumas iš 
visų pasaulio tautų (neskai
tant Sovietų, kurie savo kri
minalinės statistikos viešai ne
skelbia) yra pats didžiausias.

Pvz., šiandien iš viso JAV 
jaunimo, dar nepasiekusio 18- 
kos metų amžiaus, daugiau 
negu šeštadalis (vienas iš še
šių!) jau yra buvęs kaltinamas 
jaunamečių teisme įvairiais nu
sikaltimais.

Iš visų didžiųjų nusikaltėlių, 
kaip pvz.r žmogžudžių, mote
rų išprievartautojų, plėšikų, 
vagių ir pan., net 49% yra jau
nimo, dar nepasiekusio 18-kos 
metų amžiaus. Iš visų automo
bilių vagių net 61% yra minė
to amžiaus. Iš visų vagių įsi
laužėlių tolciij jaunuolių tarpe 
yra 55%, o kitų smulkesnių 
vagilių 54%.

tuose. Pernelyg ilgai uždelsti respublikinio pensijų

jektavimo darbai”. (Ten pat).
Jeigu tokio centro projektavimo darbai ilgai užtę-

aprūpinimą”. Bet kuriam galui mums komentuoti, geriau 
pacituoti to paties oficialaus pranešimo, pasirašyto pa
ties “tarybinės” Lietuvos darbo žmonių užtarėjo “pre
zidento” Motiejaus Šumausko. Tas pranešimas šitaip 
talba apie “socialinį aprūpinimą”;

“Kai kurios įmonės, įstaigos ir organizacijos, 
taip pat dalis kolūkių iš anksto neruošia išeinantiems 
į pensiją darbininkams, tarnautojams ir kolūkie
čiams pensijų dokumentų, vilkina pareiškimų pen
sijai gauti svarstymą ir reikalingų dokumentų pa
teikimą socialinio aprūpinimo organams, dėl to žmo
nėms kartais padaroma materialinės ir moralinės 
žalos*’. (Ten pat).

kad mes galėtume taikiai gyventi, bet jis yra permažas, 
kad galėtume grasinti branduoliniu karu”, — jis pasakė. 
Jis net pakvietė prezidentą Niksoną ateinančiais metais 
atvykti į Sovietų Sąjungą ir pasirašyti dar kelis “taiką ir 
draugingumą” liečiančius susitarimus.

Niekas Brežnevo nepaklausė, kokios jis taikos siekė, 
kai pačią moderniškiausią karo medžiagą siuntė į Šiau
rės Vietnamą ir ragino komunistus veržtis į Pietus ir pa
vergti visą kraštą? Kokios taikos Brežnevas siekė, kai 
jis, iš vienos pusės vedė derybas su Aleksandru Dub- 
čeku, o iš antros pusės įsakė maršalui Jakubovskiui pa
ruošti pakankamą ekspediciją įsiveržti čekoslovakijon iš 
visų pusių. Jis privertė maršuoti lenkų, vengrų ir vokie
čių karo jėgas, kad sustabdytų bet kokį čekų paaprieši- 
nimą Maskvos įsakymams? Kokios taikos jis siekė, kai 
pavergė visas tris Pabaltijo valstybes, žiauriausiai išnau
doja tų kraštų gyventojus ir niekam neleidžia tautų pa
vergimo klausimo kelti? Mažos Afrikos gentys gauna ne tik neduoda, bet viską vilkina, kad darbininkai to ap- 
nepriklausomybę, o Lietuvos pavergimo klausimas tapo 
grynai Sovietų Sąjungos vidaus reikalas.

Kad pamatytume, kokį gerbūvį ir kokiomis priemo
nėmis Brežnevo vadovaujama gauja teikia pavergtoms 
tautoms, pacituosime kelis duomenis iš “tarybinėje” Lie-

vos gyventojams no® pirmos sovietų karo jėgų įsiveržimo 
į Lietuvą dienos. Bet iki šio meto komunistai viešas to

komunistai daro Lieta-I Je!žmogžudys^, 
’papildytų jaunesnių negu lo-

valstiečiams ir biednuomenei jie stengiasi padėti Tuo 
tarpu dabar, kada Lietuvoje įvestų kolchozų priesakui 
yra padėti komunistai, tai jie tos socialinės apdraudoš

rūpinimo negautų. Tą klausimą svarstė* “tarybinė” Lie
tuvos valdžia ir paskelbė, kad socialinio aprūpinimo klau
simas vilkinamas, o centro projektavimo darbai ilgai 
uždelsiami.

Amerikoje Brežnevas galėbų, jeigu norėtų, daug

ką, Brežnevas įsakė visiems savo aparato nariams ap-cialirrį aprūpinimą Amerikoje tą aprūpinimą įsivedė pa
tvarkyti socialinį aprūpinimą visoje Sovietų Sąjungoje. 
Tas įsakymas yra privalomas ir Antanui Sniečkui, bei,. 
Motiejui Šumauskui. Iš Vilniaus turistų parvežta Tiesa 
tuo reikalu šitaip rašo: |(

tys gyventojai, be didelio kraujo praliejimo, be žudynių 
ir be svetimų tautų pavergimo.

GARSINKITĖS naujienose

kos metų vaikiu šiame kašte 
buvo galima sakyt, visai negir
dėti, tai šiandien jau dažnai 
jas papildo net jaunesni negu 
13-kos metų amžiaus vaikai.

Iš visų JAV {miškų padegi
mų apie 18 — 20% būna tyči
niai , nusikaltimai, ir jais pa
daroma kasmet net per 400 mi
lijonų dolerių nuostolių. Iš jų , 
apie 73% padaro jaunimas, dar , 
nesuėjęs 21 metų amžiaus.

Amerika turi irgi apsčiai 
jaunuolių, susimetusių į nusi-' 
kaltelių gaujas ir vykdančių < 
nusikaltimus organizuotai. Čia ’ 
esama jau ir chuliganų gaujų,, 
nihilistų — destruktorių orga
nizacijų, sudarytų iš Ameri
kos “gražaus'

turi 
ku-

VL. BAKCNAS

PASTABOS Iš TOLO
Dr. M. Anyso “Kova dėl Klaipėdos” 
5

Dr. M. Anysui tokia mintis pasišovė, jis 
mėgino ją įpiršti Gubernatoriui Navakui. 
Bet ... “susirietęs sėdėdamas ant prie sie
nos esančios odinės kušetės” tas “kauniškai 
galvojantis” Navakas griežtai atmetė tokį 
siūlymą pareikšdamas, kad Lietuvos vy
riausybė kaip tik eina pjie visos Lietuvos 
ūkio subendrinimo, o ne prie jo skaldy
mo. Niekaip tikslesnio ir taiklesnio atsa
kymo dr. Anysui nebūtų buvę galima rasti. 
Nesiimu čia girti ar peikti anuometinę Lie
tuvos vyriausybę, ypačiai kiek tai liečia 
jos politiką ūkinėj srityje, nes tai ne mano 
iš viso pareiga ir juo labiau — šio rašinio 
proga. Kritikuoti galima viską, juo labiau 
žiūrint iš praeities perspektyvos, ką daro 
dr. M. Anysas.

Kritikuoti galima ir diktatūrinę, ban 
fašistinę (ypačiai saugai besijaučiant 
Kanadoje ar Amerikoje) valstybės sant
varką. bet kaip dabar matome — kritikno- 
ti galima ir labai demokratinę santvarką^ 
ypačiai kai į tą santvarką žiūrima pro da
bar plačiai pravertus vandens vartas (Wa
tergate)... Be abejo, klaidų, kurių, gal 
būt. buvo galima išvengti, yra padariusi ir 
attuolaikinė (J. Tūbelio, tikriau — A. Sme
tonos) vyriausybė, bet kai dabar ją per
žvelgiu dr. M. Anyso atsiminimais, tai, kiek 
tai liečia jos politiką Klaipėdoje, nieko tai 
vyriausybei negalėčiau primesti, nežiūrint 
kaip dr. M. Anysas stengtųsi įrodyti jos ne-

siorientavimą Klaipėdos reikaluose.
Man ir daugeliui mano tautiečių, wet 

klaipėdiškių, atrodo, kad Lietuvos vyriau
sybė, pagal istorijos ir laiko padiktuotas 
sąlygas, Klaipėdoje yra padariusi viską, 
kas anuolaikinėniis sąlygomis padaryti bu
vo įmanoma. Lietuvos vyriausybė vado
vaudamasi ne dienos bet ateities reikalavi
mais, į Klaipėdą dėjo milžiniškas sumas 
pinigų, rengdama Klaipėdą ne tik jos gy
ventojų, bet svarbiausia — visos Lietuvos 
ateičiai.

Klaipėda buvo vienintelis Lietuvos jū
rų uostas, be kurio Lietuva būvo kaip šu
linys be vandens, vienintelis langas į pla
tųjį pasaulį, nuo kurio taip ilgus šimtme
čius vokiečiai mus buvo- atskyrę. Dėfto 
Lietuvos vyriausybė negailėjo milijoninių 
sumų atidėdama daug gyvybinių reikala
vimų pačioje Lietuvoje, Klaipėdos uosto 
plėtimui tr tobulinimui, tuo pat laiku skir
dama daugiau mitijonę Klaipėdos lietuvi
nimo reikalams: mokykloms, spaudai, kul- 
ttatataM argMMnaeijn—> deetamekoaBB ir 
t t Tuo laike, kai visaeee pašautoje. aart 
Amerikoje siaetė ekonaepnė suirtas, W- 
darbas. finansinis banknotas, lai khr net 
bade* ir kitok ioe aeger*eė&. Tmįp ta* lai** 
ku, Lietuvos vyriausybė vistiek “kišo” į 
Klaipėdą mffijomis litų dėl to, kad tai bu
vo rengiama rytojui, Vila tai buae daro
ma skriaudžiant Lietuvą iŠ viso, nukrei
piau! auKjMim litĮ į MMpMą. k«rie labai 
vertingai būtų buvę galima sunaudoti ir 
Lietuvoje.

Dr. M. Anysas to nematė ir dabar dar 
priekaištauja, kad už klaipėdiškas kiaules 
nebuvę hmšmmm ouhštaeeėe Immmo negu

už didžiosios Lietuvos kiaules. Tikrai, kad 
kiaulių, tiek Klaipėdos krašte, tiek didž. 
Lietuvoje buvo daug. Bet dr. M. Anysasi 
neatsižvelgdamas į Lietuvos gyventojų au
ką Klaipėdai, kaip dabar aiškėja iš jo atsi- 
miaimų, nebuvo patenkintas ir dar reika
lavo, kad netik tiž klaipėdiškes kiaules bū
tų mokama daugiau negu už didž Lietuvos 
kiaules, bet jis kritikavo ir Žemės Banką, 
kurio veiklai Klaipėdos krašte Lietuvos 
vyriausybė taip pat skyrė milijonus litų, 
apšaukdamas “kolonizavimu”, be to jis 
buvo griežtai priešingas prieš darbininkų 
atvykimą iš didž. Lietuvos ir įsikūrimą 
Klaipėdoje, ką vadina “nrfiltravimu”, nes 
miestui buvusi nepakeliama našta, kai tie 
ženmičiai (daugumoje. V. B.) nustoję dar
bo (ypačiai dėl žiemos šalčių, kai laivinin
kystė beveik sustodavo. V. B.) reikalavę 
bedarbių pašalpos ir t L

Bet jis neužsimena tab kad tie žemai
čiai tam pačiam miestui sumokėdavo di- 
detes sumas mokesčiais, kai dieną ir nak
tį sunkiai dirbdami, gaudavo laJbai gerus 
uždarbius, ypač uosle. Pagal dr. M. Aaysą, 
atrodo, jam būtų priimtiniau, kad Lietu
va investuodama milijonus į Klaipėdos 
uostą, jo aptarnavimą būtų palikusi vien 
vokiečių darbininkai na. Bet laimei ir Čia 
dr. M. Anysui tas " susirietęs ir tupintis” 
Navakas pasakė ne.

Stebiuosi, kad dr. M. Anysas, taip aukš
tai pats save iškeldinęs į diplomatines ir 
poKtines laktas, niekur, Lietuvos ir Klai
pėdos krašto ūkines negeroves aptariant, 
neprisimena tais laikais oismlusios elėono- 
mitas krizės visame pasaulyje.

Labai taktai tą apUpkyfrį pastebi ■vie

nas jaunesnės kartos klaipėdiškių lietuvių 
intelektualų, J. Pėteraitieį kuris, š. m. sau
sio 15-tosios minėjimo proga “Naujienų” 
š. m. sausio 15 d. laidoje, objektyviai ir 
atidžiai, net istoriniu požvilgiu, aptarda
mas Klaipėdos laikus, tarpe kita ko sako: 
“Bet praeitą vasarą, vienas buvusių Klai
pėdos krašto gubernatūros valdininkų, ra
šydamas savo atsiminimus “Naujienose” 
apie 1933 m. gubernatoriaus dr. J. Navako 
veiklą Klaipėdos krašte , apie šią beveik 
visas valstybes palietusią ūkio krizę visai 
neužsimena, ir kiek galint save keldamas, 
o kitus menkindamas, sudarė nuomonę, 
kad Klaipėdos krašto ūkiui būk pasidarę 
blogai todėl, kad tas kraštas huso prie Lie
tuvos prijungtas” Turbūt nei bet kuriam 
kitam klaipėdiškiui šviesuoliui negalėčiau 
pritarti daugiau, kaip, šiuo atveju, J. Pė- 
teraičiui, kurio, deja, asmeniškai nepa
žįstu.

šiek tiek pasisekimo susilaukė dr. M. 
Anyso bulvinė politika, kai jo pastango
mis, bet gi Lietuvos ūkininkų sąskaiton, 
buvo įsteigta spirito varykla, kuri nors ir 
pigiai supirkdama visgi padėjo sumažinti 
bulvių perteklių, kuris buvo labai didelis 
ir pačioje Lietuvoje, nežiūrint ten jau vei
kusių spirito varyklų,

Vertinant dr. M. Anyso atsiminimus, 
tikriau — tą jų dalį kuri buvo išspausdinta 
“Naujienose” — galima būtų nagrinėti sa
kinį po sakinio išverčiant į nesupratamai 
nusistačiusiu asmens galvojimą. Bet gi tai, 
ką jis “atsiminė” “Naujienose” — yra Bei 
daugiau nei mažiau, kaip reikalavimai ir 
siūlymai toki, kaip jau sakiau, kokius kėlė 
vietinių vokiečių partijos ir Karaliaučiaus
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ar Berlyno garsiakalbiai. Galiu įsivaiz
duoti dr. Navako nuotaikų klausant savo 
patarėjo tokių “patarimų”.

Lietuvos vyriausybės paskirų asmenų, 
įskaitant Gubernatorių Navaką, taip labai 
žeminančios charakteristikos neteko užtik
ti net intensyviausią prieš juos vedančių
jų — vokiečių propagandoje, kurią vėliau 
sekti buvo mano tarnybinė pareiga (dr. A. 
Geručio, po jo, I. šeiniaus priežiūroje). Kas
dien, tada, esu peržiūrėjęs ir lipdinęs Vo
kietijos (ypačiai) bei kitų kraštų laikraš
čių šimtus iškarpų, liečiančių padėtį Klai
pėdos krašte, bet kad būčiau užtikęs tokių 
Lietuvos vyriausybės asmenis, ypačiai Gu
bernatorių Navaką, žeminančių charakte
ristikų — kokių dabar matau dr. M. Anyso 
atsiminimuose — negaliu prisiminti.

Nežinau, kokių intencijų turi dr. M. 
Anysas rašydamas ir skelbdamas tokius 
savo atsiminimus. Jie nepatikimai atro
do vien dėl to, kad autorius diskusijas su 
Gubernatorium ar kitais valdžios žmonė
mis atpasakoja tiesiogine, ne atpasakoja
ma, kalbos forma, kas būtų galima dabar 
padaryti tik naudoj antis stenogramomis 
ko dr. M. Anyso pasikalbėjimuose niekada 
nebuvo. Dėl to toks atkūrimas pažodžiui, 
po daugiau kaip trijų dešimtmečių, yra vi
siškai nepriimtinas.

Dr. M. Anyso atsiminimai, apie kuriuo* 
čia kalbėjau, bus, atrodo, geras medžia
gos šaltinis, teriiojant Lietuvos laikotarpį 
Klaipėdos krašte, “Mėmeier Dampfboot” 
— tebeeinančiam Vakarų Vokietijoje ir 
“Tarybinei Klaipėdai” — leidžiamai oku
puotoje Lietuvoje. Taip spėju.

Pabaiga
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INKSTŲ A iLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJĄ

JLUHOIS

VILNIUJE MIRĖ ČEKISTAS! sušaudytų, Vicas buvo pirmas, muštynėse jis nedalyvavo, bet 
IAV1IDAC VITA C i komunistinio Lietuvos jaunimo buvo labai sužalotas. Policijai
JOKŪBAS ViLAj Į vardu apskundęs Glovackį. Pa-Į yra žinoma, kam priklauso

Šių metų birželio 12 dieną Vil
niuje mirė čekistas Jokūbas Vi
cas. Nepriklausomos Lietuvos 
laikais Vicas buvo spaustuvinin
kas, graviruotojas. Jis dirbo 
Kauno ir Šiaulių spaustuvėse.

Nuo 1930 metų jis priklausė 
komunistų partijai. Anksčiau 
jis buvo komunistinio jaunimo 
vadas. Gana dažnai jam tek
davo būti Kauno ir Šiaulių kalė
jimuose. Ištepdavo komunistai 
Šančių tvoras raudonais dažais, 
Jokūbas Vicas jau eidavo į ka
lėjimą. Stffmtį komunistėliai po
licijai pasakydavo, kad Vicas ne 
tik dažus duodavo, bet pasaky
davo, kurias tvoras jie turi tep
ti.

Pijui Glovackiui padavus pa
sigailėjimo prašymų, kad jo ne-

starasis buvo išmestas iš komu- Stevensoną sužalojusi mašina, 
nistų partijos centro komiteto, 
o vėliau ir iš partijos narių. Jis I 
neturėjęs “revoliucinio” užsigrū- Į _ ~—— t . ■—
dinimo, sakė, labai lengvai pasi-Į‘’epė visiems išeiti 
davė panikai.

Glovackis pačių komunistų bu
vo sušaudytas, o Jokūbas Vicas 
padarė karjerą sovietų policijo
je. šelepinas, tapęs vyriausiu če
kistu, į policiją verbavo kiek
vienų jaunų komunistų, tais lai
kais dirbusį su juo jaunimo or
ganizacijoje. šelepinas ir Vicą 
pastūmė į čekistus. Vicas glau
džiai bendradarbiavo su 
sandru Guzevičium.

Komunistų partijos

Ibet josios dar nesurado.

I Sekmadienio vakarą policija 
IumA jį Parko.
Į Policija nenori, kad karščių 
metu tame parke juodžiai tu
rėtų bet kokį kontaktą su bal
taisiais. Policija tikisi šitokiu 
būdu išvengti bereikalingų 
muštynių.

Alek-

aml'i ft

eranemmaj
— Upytės DrauRtško klubo piknikas 

įvyks šį sekmadieni, birželio fflėn. 24

ir Kean A
skanių valgiu ir

sve-

— Brighton Parko Vyčiai rengia 
senųjų ir naujųjų Vyčių 1—‘— 
dieną birželio 24 d. 1:00 T" ■*“ ~
Campbell Avė. Visi lietuviai prašo-

M34 WRIT 7lat STREET

GHBO VALANDOS:

ir įtarus.

ML W. ESM-ffilNAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 
efittEKOLOGIM CHIRURGIJA

ML MNA KRAUCB. -

aKUšERIJA IR MOTERŲ LIGOS

Tatef. WA 5-2670.
ttffiėpus — skambinti

jmyd susitarimą. _ w

Ofiso ftU rfE 4-1818 arba RE 7-9700
Kandancijos: PR 6-980]

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIDAUS LIGŲ SPEC. 

1434 WEST 74et STREET 
VALANDOS: Pirmadieniais, antradie

niais. ketvirtadieniais ir penkta-

Trečiadieniais uždaryta.

DR. RANK PLECKAS
O0YdMETftlSTA3

■i 8WmmonigmiTT5s S ■ a ■ a >vnnnn
SVINTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI,

30
O kuris už»4tM ant gero* žemė*, tas yra kursai klauso žodžio. Ir 

išmano, ir veiilu atneša, Ir padaro vienas šimteriopa, o kitas šešdešim- 
tąiL o kitas trisdešimtąjį. Mat. 13:23. 

e o e

/«au

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GeLINYCIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
■ I I

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA * 

R.ŠERE N AS 
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

737-5149

contact lenses”.

PROSTATOS CHIRURGU A 
2656 WEST 63rd STREET

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROT R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Karlam Ava. — 586-1229 
.saMfaMSteated—.

-

SOPHIE BARČUS
RADIJO IEIMOS VALANDOS 

Visos programos iŠ WOPA, 
1490 kiL A. M.

ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Naujas rax. telef.: 448-5545

DR. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra 'praktika Ir chlrOtųifa 

Ofisas 275« West 71st St.

16—12 ir nuo 2 iki 8 vak vak.

Ofisas: 2652 WEST 59th STREET

rm., antrtd.. trečiad 
i-8 vai vak šeštadie-
> pietų ir kitu laiku 
susitarimą.

uždaryta.
Rn. t»L: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso tolo*-: HEmlock 4-2123

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

W„- HEmlock 4-2413 

7159 96. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Komunistų partijos eilėse 
Vicui nepavyko pakilti, bet čeko- 
je jis pasiekė pulkininko laips
nio. Keliais atvejais partiją jį 
buvo pasiuntusi į Maskvą.

Paskutiniais keturiais metais 
Vicas sirgo. Jis buvo atleistas 
iš policijos ir pristatytas atsi
minimams rašyti. Jam įsakė ap
rašyti Kauno kalėjimo gyveni
mą, jo dažnus suėmimus ir san
tykius su kitais komunistuojan
čiais žmonėmis. Rašyti jam ne
sisekė, bet jis apie du metu, be
siknisdamas po to metu archy
vus, rašinėjo. Jis palaidotas 
Antakalnio kapinėse.

Tradicinės vtlnieciy 
Joninės

Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos 
Čikagos Skyriaus tradicinės Jo
ninės rengiamos (1973 metais 
birželio mėnesio 23 d. Bučo so
dyboje Willow Springs.

Temstant programą prie lau
žo atliks Jaunimo Centro Stu
dentų ansamblis vadovaujamas 
p. L. Braždienės, šokiams gros 
Antano Valiūno orkestras. Veiks 
įvairių valgių virtuvė p. Irenos 
Sekmokienės priežiūroje ir tur
tingas gėrimų baras.

Pradžia 4 vai. po pietų.
Visi kviečiami, visi laukiami.

(Pr.)

Neramumai Calumet 
Parko srityje

Jau dvi dienos, kai pietinė
je Chicagoje, Calumet Parko 
srityje baltieji ir juodaodžiai 
jaunuoliai svaidosi akmenimis 
ir gerokai apsidaužo. Pradžio
je susirėmimai buvo pavienių 
asmenų, bet vakar muštynės 
jau ėjo grupėmis.

Policija suėmė du juodžius, 
kurie atvažiavo į Calumet Par
ką. Paaiškėjo, kad kratos me
tu jų mašinoje rastas revolve
ris. Abu jaunuoliai turės aiš
kintis teisme, kur jie gavo tą 
revolverį, kam jis priklauso.

Juodžių vairuojamas auto
mobilis labai sunkiai sužeidė 
parkan išėjusį Frank Steven
son. Jis gyvena 8249 S. Coles 
gatvėje. Anksčiau vykusiose

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iŠ kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautų ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
Senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvi e 
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 SL, Chicago, ffl. W608

ORTHOPEDA54»ROTEZISTAS
Med. Ban-

9KAITYK PATS IK PARAGINK 
KITUS SKAITYTI

afcaafeaaa——

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CH1CAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekse Ambrose knyga aprašanti paskutinių bo (1889-1999) metų 

Chtcagns beturiu gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
$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 žtnbnhj biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Monsr 
Order]

AMERIKOS LIETUVIŲ [STORUOS DRAUGUOS

f7J0 ak NALtTEO St. CHICAGO. ItX. «M«

KADA ŽMONĖS LAIMINGI

Kunigas sutinka girtutėlį pa
rapijietį:

— Jau vėl girtas ? O vakar aš 
buvau toks laimingas, kai ma
čiau tave blaivą.

— Taip, klebone, bet šiandien 
yra mano eilė būti laimingu, — 
pasiteisino parapijietis.

_ vai. popiet
Vyčių namo kieme prie 47-tos ir 
Campt “ ”” - — • -
mi dalyvauti su savo šeimom. Įėji
mas veltui. Bus muzika, žaidimai ir 
užkandžiai. Valdyba

pikniką sekmadienį, birželio

riai ir svečiai kviečiami atsilankyti 
linksmai laiką praleisti su Žagari 
čiais. Kviečia rengimo komisija 
valdyba.

..Rožė Didžgalviaria, rašt

DR. JUOZUI PAJAUJUI 
mirus,,

Jo žmoną, dukras su šeimomis ir artimuosius 
užjaučia

Vincas Senda

ir

Skirtirijįl vaisių nešimo laipsniai, kaip tai trisdešimtą, šešdešimtą ir 
šimteriopą, arba vėl dešimts svarų ir penki svarai, verčiau reiškia skirtin
gus dalykus, kokius tarime pergalėti, ir t. t., negu kad neištikimumą var
tojime tos pačios malonės. Vieni gal dirbti figai ir labai nuoširdžiai, o tu
rėti mažai naudos, pakol kitų gneštesnio noro pastangos ir pastovumas, 
gali atlikti .didžius darbus. Kiti vėl per paslydimą ir atkartotiną nupuoli
mų, praleidžia savo progą taip, kad jie jos niekados nebegaus, vienok jiems 
Dievas at.eis ir vėl pastatys po malonės, kad nuo tos valandos bėgtų kan
triai iki gaB

Kristau pasafė, kad jis įsteigs bažnyčia. Bažnyčių yra daug, bet ne 
Mokvimtėm aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčių. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi ‘'THuoji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parakite tokiu adreso: K 2MM, 3715 W. 66H1 St., Chicago, Illinois 60629

tv. RAtTO TYRH98TOJAI

PETKUS
TfVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
\»l»/ 2533 W. 71st Street

** Jk tek*-: GRovehill 6-2345-6

• 1410 So. 50th Ave^ Cicero
J Teief.: TOwnhaH 3-2108-9
I TRYS MODERWSKOS KOPLYČIOS
f AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

Didžiam Lietuvos Patriotui

Prof. JUOZUI PAJAUJUI
mirus, 

jo šeimai gilią užuojautą reiškia

Eduardas Rupkns if šeima

Joną ir Petrą su 
sius nuoširdžiai

ADOMUI ŠERNUI 
mirus, 
sūnų Alfredą, brolius — 
šeima bei kitus artimuo- 
užjaučiame

Emilija ir Jonas Palšiai

48

JADVYGA M. WIRSMELS 
Pagal teves Malinauskaitė 

Gyv. 839 West 33rd Street
Mirė 1973 m. birželio mėn. 22 d., Miaukusi 68 Aėtų amžiaus. 

Gimusi. Chicagoje.
Paliko nuliūdę: vyras Razittileras, 2 dukterys — Donna Williams, 

žentas Robert, Sylvia Schoelke, žentas August, sūnus Kazimieras W., 
marti Patricia, 8 anūkai ir kiti giniinės, draugai ir pažįstami.

Vietoj gėlių aukoti Cancer Fdndui.
šeStadienį. 6:00 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Jurgio F. Rudmino 

koplyčioje 3319 So. Lituanica Avetiue
Hrinariiehį, birželio 25 dieną 18:00 vaL ryto bus lydima iš koply

čios į Lietuvių Tlufines kapines
Visi a a. .Jadvro 

širdžiai krečiami ai 
tarhaVirtią ir atsbevH

Nuliūdę lieka:

1 M. Wfrshels giminės, draugai ir pažįstami nuo
mauti laidottfvėse ir sutelkti jai jiaskutinį pa-

baidot i>dų Direktorius Jurgis F. Rudminas. Tel. YA 7-1138.

TUVIŲ DIREKTORIAI

D0VYMS F. GAIDAS GERALDAS F. DADVUD 

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE ’
TeL: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Tėlefonaa: LAfkyette 3-0440

MOfMlMNlŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
S - NAUJtRNOS, CHICAGO 8, IU----- SATURDAY, JUNE 23, 1973



VIENOS IŠ LIETUVIŠKŲ VESTUVIŲ ™

Žinija Jurėnaitė ir Kęstutis 
Bagdonas susituokė Market 
parko lietuvių parapijos baž
nyčioje. Jungtuvių apeigas at

liko kan. V. Zakarauskas. Ves
tuvių pažiūrėti buvo susirinkęs 
didelis būrys jaunųjų artimų
jų, giminių, draugų ir bičiulių.

VELTUI 
JŪSŲ NAMŲ 

ĮVERTINIMAS
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. ARCHER ĄVE. (prie 47-tos)

254-8500
MES JUS LAIKOME SVARBIU ASMENIU

Su pagarba ERWIN J. MICHAELS
*

kevičiūtė ir J. Gibaitis, D. Au
gusiai tytė ir G. Rudavičius,

Pamaldų melu giedojo Lie
tuvių Operos ir Vyčių chorai. 

' Vargonais groja M. Motekai- 
tis, solo giedojo A. Brazis.

Abu jaunieji yra gimę ir kū
dikystės dienas praleidę Lie
tuvos padangėje . Abu karo 
Jaudrų su tėveliais išblokšti iš 
'gimtojo krašto, pakėlė didelį 
'vargų ir sunkias įsikūrimo diė- 
>nas svetiniame krašte. Abu 
dideliu pasiryžimu yra baigę 

{aukštuosius mokslus.
Žinija Jurėnaitė yra baigusi 

‘Be Paul Universitetų Chicago- 
je ir Fordham universitetų New 

i Yorke — magistrės laipsniu. 
Kęstutis Bagdonas yra baigęs 

■ Loyolos universitetų Chicago- 
je, aktyvus Lietuvių Operos ir 
Vyčių chorų narys. Bendrai 
abu aktyviai dalyvauja lietu
viškoje veikloje.

Vestuvių vaišės vyko Jau
nimo namuose. -Jaunuosius su
tiko su duona ir druska — ma
mytės su tėveliais. Vaišių puo
tų pradėjo kan. V. Zakaraus
kas gražiais žodžiais.

Kalbėjo jaunosios tėvelis inž. 
Povilas Jurėnas, tarp kitko pa
brėždamas:

“Mielieji vaikai, šiandien ju
du iškeliaujate iš tėvelių na
mų savarankiškam gyvenimui. 
Prisiminimi] grandinė riš jus 
visada su tėvelių namais, kur 
pirma kartą pravirkote gailio
mis kūdikystės ašaromis, kur 
skambėjo kūdikystės džiaugs
mo juokas, kur prabėgo taip 
mielos mokslo dienos”...

Jauniesiems pasakė daug

HELP WANTED~—i HELP WANTED — MALE 

Darbininkų Raibio Į Darbininkų Reikia

( REIK \ LING AS SPAUSTUVES
i 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. 
Į NAUJIENOS

1739 S. Halsted St., Chicago, Illinois 60608

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žema •— Pardavimui

HOMr INSURANCE

j HELP WANTED — A.ALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Oarbininkiy

LEARN REAL ESTATE!' 
i There are many real estate brokers 
who have part & full time openings 

Į for inexperienced sale- people. We 
. can show you how to find them. 
i If you are a beginner, write for info 
on a free real estate salesman’s refer

ral servi< ?.
ILLINOIS STA'i E MLS

! DEPT. NAU — 7063 W BELMONT 
CHICAGO, ILL 60634 

Phone <22-9770
============: 
prasmingų minčių. linkėda
mas laimingo bendro gyve
nimo, o svečiams padėkojo už 
atsilankymą.

Sveikinimai raštu gauti iš 
Lietuvos. Sveikino jaunosios 
sesutė Danutė su šeima iš, 
Anykščių, linkėdama daug 
laimės ir su liūdesiu apgailes
taudama, kad negali dalyvau
ti vestuvių puotoje ir širdingai 
išbučiuoti. Jaunosios dėdė Ed
vardas Jurėnas, Vilniaus Me
no Instituto profesorius svei
kino iš Vilniaus su šeima linkė
damas gražių, saulėtų dienų ir 
ragino nepamiršti gimtojo 
krašto — Lietuvos. Kvietė at
važiuoti nors aplankyti tas vie
tas, kur kūdikystėje bėgiojo ir 
skynė ramunėles prie sodybos 
kelio.

WAREHOUSE MEN
SUPER VALU, the nation’s largest 
wholesale food company has opened 
o distribution center near Plainfield, 
III. 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) 436-4400

PLAINFIELD SUPER VALU. INC.
An equal opportunity employer

PRESS MAN
IN LINCOLNWOOD AREA 

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENfi 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI •

VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRrospeęt 8-2233
METINIS BARGENAS

Labai gražus 6 kambarių namas su 
pagrindiniai remodeliuota virtuve ir 
vonios kambariu. Uždara kiemo ve
randa, pilnas beismantas. garažas, pil
no aukštumo pastogė. Viskas labai 
gerame stovyje iš lauko ir iš vidaus. 
Viską apžiūrėję ir Įvertinę jūs būsite 
labai patenkinti, nes už visa tai reikia 
mokėti tik $19,900. Lai būna jūsų 

laimingoji diena. 
Skambinkite stebukladariui.

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL -254-5554

NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI NAMĄ? 

SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnautt

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. —. Tai. WA 5-2737 
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60603. — Tai. 254-3320 

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

V. VALANTINAS

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

žodžiu sveikino dr. Glaude- 
lis su širdingais linkėjimais.

Šokiams grojo Neolituanų 
orkestras, vaišių stalą skonin
gai paruošė Stropienė. Vestu
vių puotoje dalyvavo apie du 
šimtai svečių, buvo ir svetim
taučių, — jaunųjų mokslo drau
gų ir bendradarbių.

Jauniesiems asmeniškai bu
vo pareikšta daug gražių lin
kėjimų nuo svečių ir buvo gau
siai apdovanoti. Vaišės užsitę
sė iki vėlumos ir vyko lietuviš
kų tradicijų nuotaikoje.

Kupenis

GRINDERS
CYLINDRICAL GRINDER

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

and naid holidevs. 
QUALITY PUNCH CO.

1946 No LATROBE
237-9000

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

Tel. RE 4-3202

■ ■■»■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
NAUJI IB VAJAUS PROGA

M. A. Š 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

TRUMPAI

HELP WANTED — FSMALE 
Darbininkių Reikia

SECRETARY
General office with bookkeeping 
knowledge. No shorthand. 1 girl 

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

427-2604

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

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.

3 BUTŲ BARGENAS

GRAŽU — PUIKU
VIENUOLYNO PAŠONĖJ iškilus 

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

Į 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 Marouette 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. Apie $12.000 

naiamu. Maži taksai T D’etus nuo 
iTalman banko. Pirkėjui pelningas.
i BARGENAS. 2 ankštų apartamen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16.000 
pajamų. Nam'ai sutvarkvtas beisman- 
tas. Vertas $68.000 ir daugiau. Pa- 
matvkit h
I PALIKIMO MŪRAS atneša $4 000 
nuomos. Naujas gazu šildvmas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18.000.
'■ MODERNUS 15 M. MŪRAS. On- 
tralinis oro vėsinimas. įrengtas bėis- 
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

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

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

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

(rengiu ir taisau kambarius, vonias, 
virtuve*. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t. 
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

Chlcago|e. priemieečiuoee Ir Kanadoje Naullenoc metams — $22.00, 
putai metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei metu — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

AL IR IGNAS 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 — TEXACO 
58-tos ir Western Avenue kampas

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST.

CHICAGO, IL 60608

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

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

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

susipažintų.

PAVARDĖ IR VARDAS____________________________________________

ADRESAS _________________________________________________________

PUSMEČIUI 60 DOLERIŲ 
(10/20/5/5/UM)

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS ___________

f — I0UAMNM, 3MMAM K fck- SATURDAY, JUN1 M, 1973

— Tradiciniam Pavergtųjų 
Tautų Paradui Čikagos vidur- 
miesty paskirta liepos 21 diena. 
Laikas centrinėms ir kitoms 
organizacijoms pradėti rūpintis 
sėkmingu lietuvių pasirodymu 
parade.

— Lietuvių Tautos Genocido 
Parodą kviečiama lankyti šį šeš
tadieni nuo vidudienio iki 8 v. 
vak. ir sekmadienį nuo 11:30 iki 
7 vai. vak. Marquette Parko 
Lietuvių parapijos salėje, 69-ta 
ir Washtenaw Ave.

— Frank Ročkaitis išrinktas 
Garfield Ridge apylinkės Pilie
čių lygos pirmininku.

— Diana Ragaitė iš Marquet
te Parko apylinkės sėkmingai 
baigė St. Xavier kolegiją baka
lauro laipsniu.

♦ 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).

GENERAL OFFICE
EXPERIENCED

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

sharing. Salary open.
Call MISS DELL

332-0019

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

tiff firm.
Mr. OZMON. 372-3822

HOUSEKEEPER
NORTHWEST SIDE

Good transportation. 4 or 5—day 
week. Cleaning and light laundry. 
Must speak and understand English.

225-2130

GENERAL OFFICE
FULL 11 ME 

For Appointment 
Call Mr WFRVR 

STANDARD ELSMERE CO.
. 1754 SPAUT.DTNG

252-0120

BUSINESS CHANCES 
Biznio Proses

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

California Ave. '
♦ Lituanicos Tunto Skautų ir 

Tėvų dėmesiui. Noriu atkreipti 
Jūsų dėmesį, kad tunto skautai, 

Į norintieji dalyvauti LSS Jubi
liejinėje stovykloje prie Cleve- 
lando. privalo užsiregistruoti 

.iki birželio mėn. 23—24 d. pas 
Zigmą Jaunių. TeL 476-8495.

Tautininkas
(Pr).

Tel. YA 7-0867

FARMS FOR $ALE 
Okiel Pardavimui

WISCONSIN VALSTIJOJE
263 akru farma su juodžemio pavir
šiumi. 2)4 mylios nuo Horicon Marsh. 
Gera vieta medžioti. Rašvti angliškai

I. K. MAYR
110 THIRD ST.

BEAVER DAM, WIS. 54916

Tik 7 metu senumo 3 butų namas. 2 
dideli po 5% kambarių butai su 3 pa
togiais miegamaisiais. Įmontuotos vi
rimo ir kepimo krosnvs. Taip pat 4 
kambarių butas angliškame beisman
te. Gera apylinkė ir gera vieta netoli 
74-tos ir California Ave. Dar tokio 
bargeno iki šiol nebuvo. Nuostabiai 
žema kaina yra tik $44.900. Pasku

bėkite vardan savosios laimės.
Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar.
Kalbame lietuviškai.

254-8500

7 M. MŪRINIS 3 butu ir 2 biznio 
patalnu. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
įrengtas skiepas. $9420 na j amu i 
metus. Išlaidos — mokesčiai, vanduo 
ir andrauda. Investavimas duoda 
virš 10*% pelno.

MŪRINIS BUNGATOW 5 kambariu. 
2 miegamų. Labai švaria? užlaikytas. 
Geri tolimai. Gražiai aptvertas kie
mas. 65-ta ir Maplewood.

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

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG
IR APYLINKĖJ

Island Real Estate
4506 Gulf Blvd.

St. Petersburg Beach. Fl 33706
Area code 813 362-1441

LAIMA JAKUŠOVAS. brokeris

FOR SALE:
PROPERTY AT TIPPERARY POINT. 

LAKE WISCONSIN
PARCEL No. 1. Lake lot 5O'xl5O’ 

attached to another parcel 200’xl68' 
on which is a former 6 unit motel. 
Due to sewer restrictions this buil
ding mav not be operated as a motel 
but could be converted to a summer 
residence. Price $15,000.00.

PARCEL No. 2. Pie shaped off
shore building lot anoroximately 160' 
from water with 104' frontage 155' 
deep and 238' on the back side co
vered with white birch trees. Price 
$5,000.00.

For more information contact Ba
raboo Federal Savings and Loan Asso
ciation.

1159 EIGHTH STREET,

BARABOO. WIS. 53913 
Phone: 608 — 356-4818

We will finance to qualified buyer 
with 10% down. !

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogų Viatoa

SPRING GREEN, WIS.
4 miegamųjų modemus ūkininko na
mas. pilnai įrengtas. 160 akru prie 
Wisconsin upės. Trys jojamieji ark
liai. Išnuomojama vasarai arba il

gesniems metams.
369-6746 366-1096

Tel. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Ill. 60609 Tel.: VI 7-8447

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
Ir kitus kraštus

P. NBDZINSKAS, 4045 Areher Av< 

Chieaae. HL 60422. TeL YA 7-5900

LAIKRODŽIAI IR MANGBNYBBS 
Pardavimas ir Taisymas 

2644 WEST 69th STIBBT 
TeLj RBpuMIc 74941

i

K. (RINGIS
CALIFORNIA BUPNR KRVICB

<P-R----------a -1 -e-4--CTt-t
■ 4B BWVT1I •v’v HiO'OiBI, ITSpviid,

tune upi Ir t. t.
4024 Se. CALIFORNIA AVB.

CHICAGO, ILL TIL VI 7-9227

A. G. AUTO RBUtDStS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
romi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininkų Kai

nos nebrangios.
3S1S44 W. 4$rd Street, Chleege, HL

I TM___ 77L5888




