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SIŪLO SUDARYTI KOMISIJĄ SOVIETU
PIRKLIAMS IR GIZELIAMS SEKTI

Nenori leisti komunistams kasmet tuštinti 
šiaurės Amerikos aruodus

TORONTO, Canada. — Ekonomistas Laster R. Brown, Wa
shingtone esančios Worldwatch Instituto prezidentas, Toronto uni
versitete susirinkusiems specialistams patarė sudaryti JAV ir 
Kanados komisiją sovietų pirklių ir jų padėjėjų* sauvalei suvaldyti.

Sovietų propagandistai visą 
laiką pasakojo apie mokslo me
todus agrikultūroje, bet jie ne
pajėgia pasigaminti tiek javų, 
kad galėtų išmaitinti krašto gy
ventojus.

Kanada ir JAV, jokių pasau
lio užkariavimo planų neturėda-
mos ir berėikalo nesigirdamos, 
tapo viso pasaulio didžiausiu ja
vų auginimo centru. Į JAV ir 
Kanados aruodus savo nosį kiša 
ne tik sovietų valdžia, bet čia 
važinėja ir Kinijos javų pirkliai.
Reikia sekti dabartines derybas

Sovietų valdžia priėmė JAV 
sąlygas javams pirkti, bet .eko
nomistas Lester R. .Brown mano, 
kad tokio susitarimo neužtenka. 
Jam atrodo, kad JAV ir Kana
da turėtų sudarytų šių dviejų 
valstybiij komisiją, kuri atidžiai, 
sektų aruodų tuštintojų planus 
ir pasikėsinimus. Kanada ir JAV 
privalo maitinti ne tik komunis
tus, bet ir kitų kraštų nelaimėn 
patekusius gyventojus, šiaurės 
Amerikos javai plaukia į Afriką, 
Bengaliją, Indiją ir kitas bado 
■ištiktas vietas. Brown patarė 
specialistams patiems tvarkyti 
savo aruodus.

Be to, jeigu arabai sunkesnę 
ekonominę padėtį gali naudoti 
aliejaus kainoms kelti, tai kodėl 
javų aruodo šeimininkai negali 
pagalvoti apie aukštesnes kainas 
žmonėms būtinai reikalingiems 
javams? Jis patarė neužmiršti, 
kad be javų nėra mėsos ir rie
balų.

Europoje daug 
bedarbių

BRIUSELIS, Belgija. — Su
rinktos statistikos žinios sako, 
kad dabartiniu metu visoje Eu
ropoje yra 4,675,000 bedarbių. 
Šių metų rugpiūčio pradžioje bu
vo 4,495,000 bedarbių, o dabar 
jų skaičius gerokai padidėjo.

Praeitais metais šiuo metu 
darbo neturėjo 2,880,000 darbi
ninkų. Pranešimai sako, kad pa
dėtis gali pagerėti tiktai Vokie
tijoje ir Danijoje, bet kitose vie
tose nedarbas gali tęsti iki pa
vasario.

Jautiena atpigo, 
kiauliena pabrango

WASHINGTONAS. — Agri- 
kultūros departamentas prane
ša, kad jautienos (beef) kainos 
per praeitą mėnesį nukrito 3.4 
nuošimčiais. Tai pirmas atpigi
mas nuo kovo mėnesio. Bet kiau
liena (pork) per tą patį mėnesį 
pakilo 4.5 nuošimčiais: liepos 
mėnesį kiaulienos svaras buvo 
mažiau kaip $1.44, dabar yra 
daugiau kaip $1.50.

IŠ VISO PASAULIO

NEW DELHI, Indija. — Dau
giau kaip 100 žurnalistų paskel
bė vienos dienos streiką, protes
tuodami prieš jų laikraščio re-
daktoriaus atleidimą iš pareigų. 
Pašalintasis Hindustan Times 
redaktorius B. G. Verghese anks
čiau buvo ministerių pirminin
kės Indiros Gandhi spaudos se
kretorius. Laikraščio leidėjai jį 
pašalino iš pareigų vos kelioms
valandoms praėjus po to, kai jis 
prieš leidėjus pasiskundė spau
dos tarybai. •

WASHINGTONAS. — Aplin
kos Apsaugos Įstaiga randa, kad- 
greičiau už garsą skrendantis 
transportinis lėktuvas Concorde 
yra nepakeliamai triukšmingas, 
teršia orą ir yra pavojingas, dėl 
to turi būti pašalintas iš visų 
Amerikos aerodromų. Negana 
to, įsteiga kaltina Concorde lėk
tuvus, kad jie skraidydami šiau
rės Atlanto linijoms naikina ozo
no dujų dangą, kuri apsaugo mū
sų atmosferą nuo kenksmingųjų 
ultravioletinių saulės spindulių, 
kurie sukelia žmonėms odos vėžį.

WASHINGTONAS. — Aplin
kos apsaugos įstaiga (EPĄ) pa
skelbė, kada ji dar labiau reika
laus uždrausti vartoti tas me
džiagas, kurios daugina atmos
feroje kenksmingus sulfatus, bet 
perspėjo, kad turės praeiti dar 
trys ar keturi metai, kol bus 
galima tai padaryti. Chemikalas 
“sulfatas” susidaro ore iš ang
lių ir gazolino kuro.

WASHINGTONAS. — Kon
greso įstaiga General Account
ing Office (GAO) sušvelnino sa
vo nusistatymą uždaryti 12,000 
pašto ofisų mažuose miesteliuo
se visame krašte Tuo būdu esą 
būtų sutaupyta $10.0 milijonų, 
bet Kongreso nariams smarkiai 
pasipriešinus sumanymas at
šauktas.

BOSTONAS. —Massachusetts 
senatorius Edward Kennedy pa
sakė, kad jis yra patenkintas 
Warren komisijos išvadomis, pa
darytomis baigus tirti jo brolio 
prezidento John F. Kennedy nu
žudymo bylą ir pareiškė, kad in- 
vestigacijas pradėti iš naujo nė
ra reikalinga. Senatorius pasi
sakė esąs patenkintas komisijos 
pareiškimu, kad prezidentą nušo
vė vienas Lee Harvey Oswald.

WASHINGTONAS. — Aplin
kos Apsaugos (EPĄ) adminis
tratorius Russel E. Train pareiš
kė, kad yra pradėta šmeižtų kam
panija prieš EPĄ, esą dėl kai 
kurių chemikalų uždraudimo 
vartoti ar dėl vartojimo suma
žinimo kilusi encephalitis (mie
go ligos) epidemija Train pa
reiškė, kad tai yra “piktas šmeiž
tas, neturintis jokio pagrindo”.

Kambodijos princas Narodom Siha- 
: no u k, praleidęs užsienyje pusšeštų 
i metų, grįžo į Kambodiją. Daugiausia 
laiko jis praleido komunistinėje Kini
joje, susitarė su naujais valdovais, o 
dabar triumfališkai grįžo į Kambodiją, 
kur jis tikisi valdyti kraštą, komu

nistu patariamas.

Komunistinės Kinijos prekybos mi- 
nisteris Li Chinag. Jungtinių Tautų 
asamblėjoje pareiškė, kad didžiausią 
pavojų šių dienų pasauliui sudaro 
dvi galingosios valstybės, — Sovietų 
Sąjunga ir Jungtinės Amerikos Val
stybės. Jos ne tik išnaudoja kitas 
valstybes, bet jos sudaro pavojų nau

jam pasauliniam karui.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
«

♦ Libano valdžia paskubomis 
gabena gerai ginkluotus karius 
i Beirutą, kad baigtų tarpusaves 
skerdynes. Visą trečiadienį ėjo 
smarkios kulkosvaidžiu kovos 
centriniuose miesto kvartaluose. 
Trečiadienį užmuštų skaičius jau 
siekė 1,250.

o Mirus Pinhas Sapirui, di
džiausios žydų organizacijos pir
mininkui, dabar eina aštri kova 
dėl naujos pirmininko. Kiekvie
na politinė srovė turi savo kan
didatą. Organizacijos metinis 
biudžetas siekia 600 milijonų do
lerių.

<► Floridoje, Ocala miestelyje, 
FBI suėmė 32 metų John Clayton 
Massey, norėjusį ruošti pasikėsi
nimą prieš prezidentą Fordą.

o Sara J. Moore pareiškė po
licijai, kad ji buvusi labai užpy-

Rusijos valdovai prisipažino, kad jie ir 
ateityje nepajėgs pasigaminti duonos

MASKVA, Rusija. — Sovietų Sąjungos valdovai Amerikos 
delegacijai prisipažino, kad jiems javai bus reikalingi ne tik šiais 
metais, bet ir ateinančiais metais. Sovietų valdžia stengiasi page
rinti krašto derlių, bet valdovai nemano, kad jiems pavyktų pa
sigaminti pakankamai dunos gyventojams išmaitinti, — praneša 
Peter Osnos, Washington Post korespondentas Maskvoje.

METAI VERGŲ DARBO STOVYKLOJE 
UŽ. KIAULIŲ PAVAIŠINIMĄ- DUONA

Kolchozu sistemos vaisiai po pusės šimto metu
LONDONAS (D. P.). — Sovietų pilietė, gyvenanti per 250 

kilometrų į rytus nuo Maskvos, nubausta vieniems metams darbų 
lageryje už tai, kad duona pavaišino savo kiaules. Be to, sukon- 
fiskuotos visos 45 kiaulės, kurias ji augino, pranešė Maskvos 
“Pravda”. Bausmė skaitoma perspėjimu visiems, kad duona yra 
žmonėms nors ir su pelais maišyta.

Stebėtojų, kurie seka gyve
nimą Sovietuose, nuomone So
vietų Sąjunga pergyvena tikrai 
sunkią žemes ūkio krizę. Ame
rikiečių ekspertų apskaičiavimu, 
šiemet grūdų Sov. Rusijoje gau
ta 175 milijonai tonų, tai yra 40 
milijonų tonų mažiau negu 
Kremlius tikėjosi.

Sumažinta pašaro norma gy
vuliams tuo būdu, kad auginto
jai privalo gyvulius siųsti į sker
dyklas lig dar pilno svorio ne
priaugusius. Tuo būdu sutaupo
mas pašaras, bet sumažėja mėsos 
kiekis.

SSSR jau praeitais metais bu
vo svarbiausia mėsos iš užsienių 
importuotoja, pirkdama pusę mi
lijono tonų. Pasak pačių sovie
tų statistiką 1974 metais savo 
užaugintos mėsos produkcija pa
didėjo iki 9.5 tonų, kas 250 mili
jonų gyventojų imperijai yra 
mažiau negu maža.

šiais metais Kremlius mėsos 
importui išleis 240 milijonus sva
rų sterlingų. Pagrindiniai tie
kėjai. žinoma, bus satelitai. Kad 
reikalas tikrai rimtas, liudija tai, 
kad net satelitams vengrams so
vietai už mėsa sumoka Ameri
kos doleriais. Sovietų agentai 
mėsą supirkinėja Prancūzijoje, 
Naujoje Zelandijoje, Airijoj, Ar- 
kentinoj ir Suomijoj.

Kad žemės ūkio krizė Sovie
tuose yra rimta dar rodo faktas, 
kad per pirmąjį šių metų pusme
tį Kremlius už maisto produk
tus Vakarams 400 milijonų sva
rų sterlingų sumokėjo grynu 
auksu.

Harris ir Hearst 
išvežė į Los Angeles

SAN FRANCISCO, Cal. — Su
imtas “simbiozinės armijos” na
rius William ir Emily Harris ir 
Patty Hearst policija išvežė į Los 
Angeles, kurie jie privalės aiš
kintis teismui. .

Tuo tarpu paaiškėjo, kad -ši 
maištininkų grupė yra įvelta į 
dar vieną banko apiplėšimą. 
Patty Hearst kambaryje polici
ja rado sužymėtų pinigų, kurie 
buvo išvogti iš Crecker Banko, 
esančio Sacramento priemiesty
je.

Iš tardymų ir dokumentų nu
statyta, kad minėto banko už
puolime dalyvavo Soliah seserys 
ir brolis. Užpuolimo metu berei
kalingai buvo nužudyta viena 
minėto banko klijentė ir gerokai 
sužeisti kiti žmonės. Policijai 
pavyko surasti automobilį, kurį 
vagys naudojo Crecker bankui 
vogti. Ant to automobilio ras
tos Steve Soliah ir James Kil
gore pirštų nuospaudos. Dabar 
aiškėja, kad paskutiniu metu 
Steve .Soliah gyveno kartu su 
Patty Hearst, buvo josios myli
masis. Tuo tarpu Patty Hearst 
advokatas, papasakojęs teismui 
apie jos išgyventas kančias, yra 
pasiryžęs prašyti teisėją, kad ją 
išjungtų iš bylos ir be užstato pa
leistų. Advokatas tvirtina, kad 
mergaitė esanti tikras ligonis.

CHICAGO. — Buckingham 
fontanas Grant parke bus užsuk
tas šio mėnesio 30 dieną iki atei-
nančių 1976 metų gegužės 20 d.

MIDDLETOWN, Ohio. — Al
ma Knepshield, 60 metų am
žiaus, buvo rasta savomuose ne
gyva, “geltonšvarkių” širšių 
apie 50 kartų sugelta. Koronerio 
pranešimu, ji bepjaudama savo

kusi, todėl ir ryžosi paleisti kul
ką į prezidentą Fordą.

o Patty Hearst namuose rasti 
Sacramento priemiesčio Cracker 
banko nurneruotipinigai yra sti
prus įrodymas, kad ji dalyvavo 
minėto banko apiplėšime. Jai la
bai sunku aiškintis teis j ui, kaip 
tie tūkstančiai dolerių atsirado 
josios kambaryje.

o šiandien, penktadienį, Vie
noje prasidės Europos karo jėgų 
mažinimo konferencija. Suva
žiavusieji įvairių valstybių at
stovai laukia, kad sovietų val
džia pasižadėtų sumažinti savo 
karo jėgas rišo j e Rytų Europo
je. Jeigu rusai karo jėgų nesu
mažins ir neleis patikrinti, tai 
ir amerikiečiai savo karo jėgų 
neatitrauks.

-**• Ketvirtadienį Cape Cana
veral stotyje buvo iškeltas susi
siekimo satelitas, kuris sudarys 
sąlygas amerikiečiams pdrsiųs- 
ti į Europą spalvuotus televizi
jos paveikslus.

♦ Bostono mokytojai nepa
klausė teismo įsakymo nutrauk
ti streiką, bet ir toliau tebestrei- 
kuoja. Mokytojų unijai už kiek
vieną dieną teks mokėti $5,000 
baudos.

Pientinėje Atlanto dalyje 
pradėjo kilti naujas uraganas, 
kuris kiekvieną valandą smar
kiau siaučia. Jis pavadintas 
Gladys.

♦ Prezidentas Fordas yra pa
siryžęs ir toliau važinėti po kraš
tą, nes jo* kelionės padeda papil
dyti Niksono ištuštintą respu
blikonų partijos iždą. Preziden
to palydovai imsis geresnių ap
saugos priemonių.

Sunkiau pabėgti 
iš Rytų Vokietijos 
BERLYNAS, Vokietija. — Pa

skutiniu metu Rytų Vokietijos 
valdžia taip atidžiai saugo sie
nas, kad beveik niekas negali iš
bėgti. Anksčiau sienos taip pat 
buvo saugojamos, bet vokiečiai 
sugebėdavo apgauti sargus ir pa
siekti Vakarų Vokietiją.

Prieš 6 savaites Vakarų Vo
kietijos vyriausybė pasirašė su
tartį dėl sienų. Po pasirašymo, 
komunistai stropiau saugo visas ,

Nori išbandyti 
pasižadėjimus

VIENA----Austrijos oficialūs
pareigūnai įsitikinę, kad Sovietų 
Sąjunga, -detentei išbadyti, rim
tai siūlo sumažinti karines jėgas 
Centro Europoje.

Po viršūnių konferencijos Hel
sinkyje komunistams pakartoti
nai raginant daryti pažangą de
rybose dėl Rytų-Vakarų milita- 
rinio pakto, tuo reikalu pasita
rimai Vienoje pradėti nuo šio 
penktadienio.

Vakarų diplomatai spėja, kad 
dvejus metus nusitęsė pasitari
mai senuosiuose Vienos Imperi
jos rūmuose, ir toliau vyks iš lė
to, bet jie yra įsitikinę, kad su
sitarimas pagaliau bus pasiektas.

Pranešimus, kad Jungtinės 
Valstybės yra pasiryžusios, ka
rinių jėgų sumažinimo pradžiai, 
iš savo turimų 7,000 taktinių 
branduoliniu sviedinių vieną 
tūkstantį atitraukti, Nato valdi
ninkai Briuselyje paneigė. Ta
čiau šiuos klausimus labiau ži
nantieji tvirtina, kad belieka lai
ko klausimas, kada toks branduo
linių ginklų sumažinimo pasiū
lymas bus padarytas. Jie tik pa
brėžia, kad Vakarų sąjungininkų 
tuo klausimu reikalingas apsi
sprendimas tebekabo ore.

JAV-bių valst. sekretorius 
Henry Kisingeris, kaip praneša
ma, simpatizuoja pasiūlymui, 
kurs derintųsi su Sovietų reika
lavimais, kad proponuojamas su
mažinimas apimtų visų rūšių 
ginklus.

JAV kynybos sekretorius Ja
mes Schlesingeris pasakė, kad 
nėra jokio magiško skaičiaus, 
kiek ginklų ir vyrų Jungtinės 
Valstybės privalo laikyti Euro
poje. Kongrese jaučiamas senti
mentas branduolinius ginklus su
mažinti

Prezidentas Fordas Vienoje 
vykstančius pasitarimus disku
tavo su Sovietų Sąjungos užsie
nių reikalų ministerių Andrei 
Gromyko. Diskusijose taip pat 
buvo paliesti Genevoje svarsto
mi strateginių sviedinių ir Vi
durinių Rytų klausimai.

Visi tie dalykai reiškia išban
dymą, kiek realūs yra Europos 
Saugumo ir bendradarbiavimo 
susitarimai, kurie buvo pasira
šyti Helsinkio konferencijoje.

kieme žolę užkliudė širšių lizdą. Vakarų Vokietijos sienas.

NEW YORKAS. — Policija 
suėmė vieną iš dviejų asmenų, 
kurie šio rugsėjo 16 d. užmušė 
du policininkus. Policijos valdi
ninko nužudymas New Yorką 
skaitomas pirmo laipsnio nusi
kaltimu, baudžiamu net mirties 
bausme.

Visi atsimename, kad prezi
dentas Fordas, pasitaręs su Ame
rikos Darbo Federacijos pirmi
ninku George Meaney ir agrikul
tūros bei prekybos departamen
tų specialistais, pasiuntė sovietų 
vyriausybei sąlygas javam Ame
rikoje pirkti. Prezidentas, kaip 
žinom, sustabdė javų pardavi
nėjimą Sovietų Sąjungci, kol 

nepaaiškės sovietų valdžios atei
ties planai. Dabartiniu metu so
vietų pirkliai užperka nepapras
tai didelius javų kiekius, o tas 
išmeta iš lygsvaros Amerikos 
javų rinką. Jie užperka javus 
pigesnėmis kainomis, o vėliau 
ne tik javai, bet ir duona pa
brangsta. JAV nepardavinės ru
sams javų, kol neturės kelių me
tų plano javams parduoti.

Sovietų valdžia priėmė prezi
dento pranešimą ir paprašė at- 

{siųsti į Maskvą atstovus šiam 
rusams labai svarbiam klausi
mui išspręsti. Paskubomis į 
Maskvą išskrido valstybės sek
retoriaus pavaduotojas Charles 
Robinson ir tuojau buvo pakvies
tas į naktinį posėdį su Sovietų 
Sąjungos prekybos ministerių 
N. Petroličevu. Robinsonas tą 
pačią naktį išdėstė sąlygas, ku
riomis JAV ateityje sutiktų par
davinėti javus sovietų valdžiai. 
Amerikos farmeriai gali paga
minti tiek javų, kiek sovietų val
dovams reikia, bet jie nori žino
ti, kad rusai pirks javus nuolat, 
kad galima būtų Amerikos far- 
merius pristatyti prie darbo.

Robinsoną nustebino ministe- 
ris Petroličevas. Jis ne tik pri
ėmė amerikiečių ultimatumą ja
vams pirkti, bet prisipažino, kad 
Sovietų Sąjungai javai bus rei
kalingi ne tik šiais metais, bet 
ateinančiais ir dar kitais. Sovie
tų valdžia nepajėgia pasigaminti 
pakankamai javų, kad galėtų iš
maitinti krašto gyventojus. Pe
troličevas, pasitaręs su Brežne
vu, sutiko priimti Amerikos il
gų metų planą javams pirkti ir 
mokėjimo sąlygas. Petroličevas 
prisipažino, kad su žemės ūkiu 
sovietų valdžia turi didelės bė
dos. Sovietų agrikultūros dar
bininkai nepajėgia pagaminti 
tiek javu, kad galėtų išmaitinti 
kariuomenę, policiją ir krašto gy
ventojus. Vienais metais kalta 
sausra, kitais metais lietus, o 
dažnai jie nepajėgia laiku nuim
ti nuo laukų derliaus. Valdžia 
mechanizavo žemės akį, bet so
vietų mašinos genda, neturi at
sarginių dalių ir neturi žmonių 
toms mašinoms tinkamai valdy
ti.

MMORAi
šilčiau.

j Saulė teka 6:57, leidžiasi 6:48.
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PREZIDIUMO REDAKCINĖ KOLEGIJA
Ą.dresaac G. J. Lazauskas, 208 West Natoma Avenue.

1Mi.) METAI Nfč. 17DR. KAZYS GRINIUS -
(Juozo Audėno kalba per Laisvės žiburio radiją, 

New Yorke, š. m. birželio 1 d., įminint
Dr. K. Grinaus 25 metą mirties sukaktį)

Jau mokydamasis Marijam-. 1896 metų pirmajame Varpe 
pol's gimnazijoj Grinius gerai Grinius metė ir savo viziją. į 
žinojo, kad jis yra lietuvis. Ir būsimą Lietuvos nepriklauso- 
ten pradėjo kovą prieš sveti-:mybę. Jis rašė: “Tvirtai, tikė- 
mybes. Jis, su keliais moki- Į darni, kad virs, laikas, kada Lie- 
niais lietuviais, kreijiėsi į ku-^luna pati save valdys išsiliuo- 
ni ;ą Minkevičių ir reikalavo, savus iš \svetimo jungo". 
kad jis bažnyčioje mokiniams' 
sakytų pamokslus lietuviškai, Į 
o ne lenkiškai. Kitą kartą pa- 
r ikaiavo. kad bažnyčioje ne- 

. būtu giedamas nišų himuąsi 
nes tai esanti Jie bažny tinė gie.s-, 
mė. Abu kartus bu-vo 1 almėtą^ 4^rirrfry judėjimą centru. Dėl

Būdamas studentas, Grinius 
drauge su Vincu Kudirka; Stati, nius buvo žandarų sekamas ir 
gaičiu, Bagdonu, Lozoraičiu,’ net keturius kartus 
Leonu in kitais stųdentais, -1888; ^Kalvarijos kalėjime, 
metąis per Petrines susirinkę 
Marijampolėje, nutarė pradė
ti leisti naują laikraštį. Po pu
sės metų, t. y. 1889 an. pra
džioje, išėjo Kudirkos sureda- 

nume-'

Baigęs Maskvos universite
te medicinos mokslus, Grinius 
įsikūrė Marijampolėje ir vedė 
gerai apsišvietusią veiklią Jo
aną .Pavaikyti*. Grinių namai 
tapo Suvalkijos politinio ir kul-

pačios .savo veiklos, dr. Gri- DR. KAZYS GRINIUS
(Skulpt Ramojus Mozoliauskas)

kė daugiau kaip pusantrų me
tų. Šios vyriausybės kadenci- 

• joje, 1920 m. liepos 12 d. pasi
rašyta taikos sutartis su Sovie
tų Sąjunga, pagal kurių sovie-

KAS IR KUR?
• Naujausiomis žiniomis, dėl 

susidėjusių aplinkybių, VLIKo 
seimas įvyks ne š. m. gruodžio

nuotraukomis, paruoštomis 
dail. Pauliaus Jurkaus.

Tai puiki dovana kjtatau-
tai atsisakė nuo visų pretenzi- 6 — 7 dienomis, bet lapkričio čiams, ypač jaunimui. Joje
jų į Lietuvos teritoriją, kurią 
pagal tą pat sutartį sudarė apie 
88,009 ketvirtainių kilometrų.

i Tais pat metais su Leukija bu
vo pasirašyta paliaubų sutar-

1 tis Kalvarijoje, kai Vilnius bu 
, vo Lietuvos pusėje. Deja, Len- 
; kijos diktatorius J. Pilsudskis
I po dviejų dienų tą sutartį su
laužė, jo pasiųsti Lenkijos pul-

i kai užėmė Vilnių ir grėsė už- 
jimti visą Lietuvą. Tik dėka 
j vyriausybės, seimo, kariuome- 
: nės ir visuomenės vieningos;
1 veiklos, lenkai buvo sulaikyti1 
i prie Švenčionių ir Giedraičių. 
11921 m. buvo sutvarkyta Lielu- 
i vos Latvijos siena. Daugelio 

Lie 
pri-

puikiai artvaizduojamos trejų 
metų lietuvių tautos kovos su 
okupantu. Išleido tyanyland 
Books, Inc. leidykla, 84 — 39 
99th Street, Woodhaven, NY 
11421. 254 psl., kaina 9.95 dol.

• Skaitytojas -A. V. iš New 
Mexico rašo, kad iš viso Lietu
vių Bendruomenė turėtų suor
ganizuoti lietuviškos bibliote
kos skyrius ne tik Čikagoje, 
bet ir kituose miestuose, kurios 
gal patrauktų jaunimą. Kny
gų atsirastų pakankamai, nes 
yra šeimų, kur lietuvei ar lie
tuviui mirus, nepalieka kam 
jas šeimoje skaityti ir jas iš
meta. Bendruomenė turėtų 
tiktai sekti mirties skelbijųus 
ir nusiųsti savo atstovus; pasi- 
teiyąųti dėj .knygų, ^žurnalu, 
laikraščių, o kartais ir rankraš
čių.

e LVLS-gos atstovas VLIKo 
Taryboje P. Dulėvičius, gyv. 
New Yorke, jau-senokai išėjo 
iš ligoninės. Gerokai sustiprė 
jęs, išvyko į ’Nicą poįlsiųi.

c Prieš mėnesį pasisakymų 
skyriuje buvo Andr. Joniškio 
straipsnis “A. Smetona ir fa
šizmas”. šio str. autorius pa
čioje pradžioje ryškiai pažy
mėjo, kad nesinorėtų šia te
ma rašyti, jeigu būtų buv-ę pla
čiai kalbėta ir rašyta per pas
kutinius Smetonos minėjimus, 
paskleidžiant daug netiesos 
mūšų jaunimui. Be to, auto
rius gana kukliai pateikė savo 
pastabas, naudodamasis paties

29 —r 30 dienomis Brooklyne, 
N. Y., Kultūros Židinio patalpo
se. Lauksime smulkesnių in
formacijų.

o Stepas Paulauskas iš Ci
cero, III. mums rašo, kad jis 
džiaugiasi vaišingumu, patir
tu Faustinos ir Mečislovo Mac
kevičių sodyboje per liaudi
ninkų konferenciją, Liepos 5 
d. Viskas puikiai buvo suor
ganizuota. Darbo posėdžiui 
pirmininkaujantis inž. Vladas 

j Tamošiūnas ir sekretorė Ele
na Rūkienė labai gerai atli- 

(ko savo pareigas, sklandžiai 
| pravedė konferenciją. VLIKo 
i vicepirmininko Juozo Audėno 
pranešimas ir rezoliucijos su
kėlė gyvas diskusijas. Tačiau 
šitokiai konferencijai vienos 
dienos per maža, ypač atvy-i 

I kasiems iš toliau, kaip Kana- 
I dos. New Yorko ir kt. Daug 
klausimu reikėtų išsamiau iš
nagrinėti.

o Neseniai išėjo Juozo Dau
manto knyga — “Partizanai už 
Geležinės Uždangos”. Ją išver
tė Manyland Books, drauge su. 
E. J. Harrison. Knyga pavadin 
ta “Fighter for Freedom, Lit 
huanian Partizans versus the 
USSR”. Knyga kietais virše
liais su aplanku, pailiustruota

valstybių buvo pripažinta 
tuves nepriklausomybė ir 
imta į Tautų Sąjungą.

1926 metais išrinktasis 
čiasis seimas dr. Kazį Grinių 
išrinko Valstybės prezidentu. į 
Jo pakviestas adv. Mykolas; 
Sleževičius, (tas pats, kuris 19181 
m. pašaukė visą tautą stoti į 
kovą prieš į Lietuvą bežygiuo
jančią raudonąją armiją, ir 
nuo jos apgynusią savo nepri
klausomybę) sudarė koalicinę 
vyriausybę šu socialdemokra
tais.

Seimui panaikinus karo pa
dėtį, buvo panaikinta spaudos 
cenzūra, nebevaržomi darbi- 

I ninku streikai ir kiti karo pa
dėtyje laisvės suvaržymai. Vy
ria ūsygė aki lai stebėjo naujas 
vidaus gyvenimo apraiškas, se 
k ė kitų valstybių, ypač kaimy
ninių, laikyseną Lietuvos at- 

I žvilgiu. Netrukus buvo sudary
ta nepuolimo sutartis su So
vietų Sąjunga. Tuo pavyzdžiu 
pasekė ir kitos Pabaltijo,vals- 

į tvbės.
Dr. Griniaus prezidentavi

mas truko tik -šešis mėnesius. 
Tuo metu, be jokios naudos 
Lietuvai, pogrindy atsirado ne
demokratinės. jėgos, ruošusios

kalintas 
Gi, 1905 

metų gale Grinius su šeima bu
vo nugabentas į Kauno kalėji
mą ištrėmjmųi į Pęltavo guber
niją'. Po kelių dienų caro iš
leistu manifestu, Griniai trem 
ties ’išvengė, dėka amnestijos.

Pirmojo .pasaulinio karo ir* 
buvo j bolševikų revęliučijos . . .

Grinių šeima, gyvenusi 
vodske, labai skaudžiai nuken
tėjo — į jų butą įėję du bolše
vikai nužudė Grinienę ir jų 16 
m. dukrelę Gražiną. Tuo metu 
dr. Grinius buvo ligoninėje, o 

mokykloje.

nas iš steigėjų Lietuvos Demo
kratų partijos, kuri savo prog
ramą, su reikalavimais Lietu
vos nepriklausomybės, pa
skelbė .1902 m. Nepriklauso
moje Lietuvoje, partija pasiva
dino Lietuvos Valstiečių Liau
dininkų Sąjunga. Tiek Varpi-

varpi

grotas pirmas VARP.Q 
ris.

Šiais abiem įvykiais 
pradėtas organizuotas
ninku kovingasis lietuviu tau- 
tos kėlimo, laisvės ir nepri
klausomybės siekimo laikotar
pis. Kazys Grinius, šalia Ku
dirkos, buvo jjirmasis ir vie
nas iš įžymiausiųjų veikėjų.'sūnus Kazys 
Jis ne tik daug rašė Varpui ir į Taip jie išvengė mirties nuo tų 
Ūkininkui, bet karts nuo kąr- budelių rankos.
to juos ir redagavo. ' Velionis Grinius buvo vie-

metu' ninku organizacijoje, tiek par
tijoje Grinius vis buvo renka
mas į centro komitetus. Be to, 
jis ilgai pirmininkavo Draugi
joje kovai su Tuberkulioze, 
Pieno Lašo Draugijai ir kt. Re
dagavo jų leidinius, parašė 
per du šimtus straipsnių svei
katos klausimais, rašė ir kar
tais redagavo ^Lietuvos žinių 
dienraštį, Lietuvos ūkininką

ir kt. į kuriuos rašė politikos ir 
ūkio klausimais. •

Atstatytoje nepriklausomoje 
valstybėje Grinius buvo išren
kamas į visus demokratiškai 
renkamus seimus, 1920 m. 
Steigiamojo Seimo pirmininkas 
ir valstybės prezidentas Alek
sandras Stulginskis pakvietė dr. 
Grinių sudaryti vyriausybę. Jis 
sudraė koalicinę vyriausybę iš 
krikščionių demokratų ir vals
tiečių liaudininkų, nes šios 
abi partijos turėjo daugiausia 
narių seime. Tuo .pučiu .turėjo ; 
ir didžiausią tautos pasitikėji
mą.

Griniaus vadovauta yyriaų-

pervęrsmą. Deja, vyriausybė 
į tai nekreipė dėmesio ir -jų 
pajėgumo neįvertino. Pervers, 
mas įvyko 1926 metų gruodžio 
1.7 dieną.

Profesorių Augustiną Volde
marą perversmininkai pasiūlė, 
ministeriu pirmininku. Prezi
dentas jam pavedė sudaryti vy
riausybę ir iš jo paėmęs pasi.-' 
žadėjimą, kad jis laikysis de
mokratinės konstitucijos, 
sistatydino. Tačiau, tas pasi
žadėjimas nebuvo tesėtas.

A Smetonos raštų ištraukomis. 
Vis dėlto, šis rašinys spaudoje 
sukėlė irgi gana kuklius ir švel
ninančius atgarsius.

Ryšium su tuo Andrius Jo
niškis vėl yra atsiuntęs kai ku
rias pastabas, kurias pateiksi pi 

a'M sekąiitj^kprtą. Tenka tilt pa$i- 
džiaugti .pasisakančiųjų žurng- 
lįsjiniu kultūringumu.

Prisiminimai apie Krikščiūnų šeimą
(Prof. dr. agr. Jurgio Krikščiūno 

monografijos papildymai)
Rašo VINCAS ŽEMAITIS

(Tęsinys)
Taigi, visai netikėtai patekę pas Krikščiūnus, 

džiaugėmės gavę progos taip arti juos pažinti. Įsitiki
nome, kad Krikščiūnų šeima buvo lietuvybės lopšys ir 
lietuviško kaimo pažiba bei pasididžiavimas!

Mes ruošėmės (Juozas dar paliko) pėsti vykti į 
Kaišedoriu geležinkelio stoti, bet Krikščiūnai neišlei
do. Jauniausias sūnus, rados, Prapas.pakinkė arklius 
ir per rusų pastatytą ties Darsūniškiais pantoniuį per 
Nemuną tiltą mus nuvežė į Kaišedoriu stotį, iš kur 
mes lengvai traukiniu pasiekėme Vilnių. Už keletos 
dienų atvyko ir .Juo/.as.

Apsigyvenome mudu erdviame Goristaja g. bend
rabučio kambary.

Raigčme šeštąją evakuotos Vilkaviškio gimnazi
jos klasę. Juozas buvo socialus, sugyvenamo būdo jau
nuolis ir menkiausių nesusipratimų tarp mudviejų ne
įvyko. Mokslui pasibaigus, Juozas pakvietė mane 
drauge su juo atlankyti jo tėviškę (už Nemuno). Lai
mingai pasiekėme Kruonį, buvo pavakarė. Toli vaka
ruose už Nemuno girdėjosi didžiausia kanonada, ma
tėsi ugnies šviesos. Atrodė, kad vokiečiai daro ant
puolį ir gali greit atsirasti prie Nemuno. Nutarėme 
pernakvoti prie kelio kaime, pamiškėje, gavę nakvy
nę kluone ant šiaudų... Kai mudu anksti rytą pabudo
me negalėjome atsipeikėti... čia pat pro atviras kluo
no duris malėsi miškas, mes, pripratę prie Sūduvos 
tamsių miškų vaizdo, negalėjome atsigėrėti to miško 
tokia šviesia padaira, įvairių paukščių skardus čiulbe
sys mudu žavėjo, jautėmės, tartum į žemės rojų pa- 
k'kę...

Grįžtant i Kaišedorius, Juozas sužinojo, kad čia 
netoli apsistojusi Kaukų šeima — nuo Pilviškių. Jis 
gimnazistes Kaukiūtes (aušrininkes) gerai pažinojo. 
Juozas nuvyko pas jas aplankyti, ir dar turėjo progos 
keletą dienų pabuvoti savo tėviškėje, o aš grįžau į 
VHnių.

Liepos mėn. mudu bendrabuty aplankė iškilusis 
mokytojas Petras Kriaučiūnas. Jis atsisveikino ir 
kvietė vykti į Jaroslavlį. kur atsidaro evakuotoji 
Marijampolės gimnazija. Pasižadėjome ir atsisvei
kinome kuone ašarodami. Atrodė, kad P. Kriaučiū
nas labai nenorėjo apleisti Lietuvą, tartum, nujaus
damas, kad jam neteksią daugiau į ją sugrįžti.

1915 m. rugpjūčio mėn. pradžioje buvo paskelbtas 
šaukimas naujokų, gimusių 1X96 m. Aš padaviau Vil
kaviškio ąps. vįršininko įstaigai (Vilniuje) prašymą 
)>ra;es’i šaukimą iki gimnazijos baigimo. Rugpjūčio

vidury, vokiečiams artėjant prie Vilniaus, visų bend
rabučių lietuviai moksleiviai buvo evakuoti {’Vorone
žą, kur buvo atidaryta nauja Vilniaus pirmoji Marty
no Yčo vardo gimnazija. -Gimusieji 1896 m. turėjome 
.prisistatyti į Voronežo naujokų ėmimo komisiją. Vil
kaviškio aps. ruso viršininko padėjėjas lietuvis Gri- 
kietis, žinodamas, kad mes moksleiviai išvykome į 
Voronežą, čia atsiuntė mano atleidimą nuo karo prie
volės, ir aš buvau atleistas. Juozas Krikščiūnžs su bū
riu mpksleivių apie mėnesį laiko išbuvo hard stovyk
loje, iš kur, įteikus prašymus, buvo atleisti baigti gim
nazijos kursą. Tuo būdu Juozas Krikščiūnas bus gimęs 
ne 1898. bet 1896 metais. Grįžęs iš karo stovyklos Juo
zas Krikščiūnas su keletą kitų moksleivių išvyko į Ja
roslavlį — tęsti mokslą evakuotoje Marijampolės gim
nazijoje, ir ją baigęs 1917 m. grįžo į Lietuvą 1918 
metais. 1 •

Vėliau Juozas Krikščiūnas baigė Kauno universi
teto juridinį fakultetą, įvairiose vietose ėjo teismo tar
dytojo pareigas, buvo Marijampolės Apygardos pro
kuroro padėjėju ir, galop, Marijampolės Apygardos 
Teismo nariu. Jo viršininkai juo buvo labai patenkin
ti, savo pareigas jis visur atliko pavyzdingu stropumu 
ir sąžiningumu. Man, einant Kazlų Rūdos miškų urėdo 
— revizoriaus, inspektoriaus pareigas, tekdavo mud
viem susitikti ir porą kartų jį jau vedusį aplankyti.

•1941 m. Juozas Krikščiūnas, su Apygardos Teismo 
pirmininku Skrinska ir kitais, rusų NKVD buvo areš
tuoti ir, rodos, birželio 13 d. su šeimomis išvežti į Si
biro koncentracijos stovyklas, kur ir žuvo geriausia
me savo amžiuje.
’"C f * '7

Jurgį Krikščiūną teko sutikti 1924 m. kaip žurnalo 
“Lietuvos Ūkis’’ redaktorių. Jis atspausdino mano porą 
ilgesnių straipsnių: Nauja kryptis Vokietijos miškų 
želdyme ir jų tvarkyme, ‘taip pat vieno vokiečių profe
soriaus (rodos Weberio) straipsnio vertimą apie Lie
tuvos miškus. Man, kaip studentui, jo sumokėtas ho
noraras buvo pravartus.

1926 m„ eidamas Kazlų Rūdos miškų urėdo parei
gas, rudenį pateikiau Jurgiui Krikščiūnui, tuomet Že
mės ūkio Ministeriui, miškų cksplotacijos ūkio būdų 
projektą su sąmata, kaip tat atliekama Vakarų -Euro- 

•poje. Agr. Jurgis Krikščiūnas ne tik mano projektą 
patvirtino, bet ir sąmatą padidino. Tai buvo Lietuvos 
miškų naudojime didelis, kardinalus posūkis apėmęs 
visą Lietuvos miškų ūkį, atnešęs valstybės iždui žymų 
pajamų padidėjimą.

Matą K rikščiūną — profesorių arčiau teko pažinti 
Čikagoje. Jis savo būdo poreiškiais mažai ką skyrėsi 
nuo jaunesnio brolio Juozo. Jis-buvo didelis patriotas 
ir sumanus, rūpestingas pedagogas. Teko skaityti jo 
plačiai ir vaizdžiai parašytus atsiminimus ‘Šimto me
tų Marijampolės gimnazijos sukakčiai paminėti*'.
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VACLOVAS PROSASPRISIMENANT KANADĄ
Vie- 

kilas

kelių

klasomos Lietuvos kariuonie 
nės kapitono Skaržinsko, Adol 
fo Motiejūno, gyvenančių Saul 
Ste Marie, arba torontišikų 
kaip Antano Dagio, Janusų šei 
mos bei Lietuvių Namų Toron 
te direktoriaus Strazdo ir tuo 
se namuose veikiančios skaityk 
los bei pensininkų klubo va 
dovo Petro Kuliešiaus arba 
vėl, Wasaga- Beach mus šilta 
globojusio Mykolo Dikčiaus 
būtų nedovanotina klaida.
SAULT STE MARIE MIESTE 
GYVENANČIŲ LIETUVIŲ 

TARPE

Šią vasarą turėjome progos 
geriau pažinti Kanadą — pla
čius ir gražius jos laukus, ge
rai užlaikomus kelius ir tvar
kingus švarius miestus. Malo
nų ir simpatišką įspūdį sudarė 
Sault Ste Marie, Sudbury, Wa- 
saga Beach, Toronto, Niagara 
Falls ir kitos lankytos vieto
vės. Važiavome dviese, 
nas vairavo mašiną, o 
kelius “tikrino”.

Taip bevažiuojant,
“tikrintojas”, bendrakeleivis 
Povilas Burneikis, bevartyda
mas žemėlapį, kažką pastebė
jo ir sako atsisukęs į mane: 
“Man rodos ne į tą galą va
žiuojame, reikėjo pasukti prie
šinga kryptimi”. Kartais tokiais 
atvejais buvo teisus Povilas,
kartais ir man tekdavo ta gar
bė būti teisiam. Kelio, vis dėl 
to, nepamesdavome. Tačiau 
NVasaga Beach būdami, šaulių 
stovyklos nesugebėjome rasti, 
nors ta gatve akis ištempę va
žiavome kelis kartus ten ir at
gal. Nepastebėjome jokio ženk
lo, jokio užrašo — stovyklos 
lyg ir nebūtų.

O Kanadoje sutiktų bei lan
kytų lietuvių vaišingumas, tai 
tikrai lietuviškas: nuoširdus, 
nei kiek neprasilenkiantis su 
nepriklausomoje Lietuvoje įgy
tais ir Kahadon atsivežtais pap
ročiais.

Nepaminėti tokių “Naujie
nų” skaitytojų, kaip nepri-

Sault Ste Marie mieste i 
apylinkėje gyvenančių lietuvi) 
susidaro gerokas būrys. Yr; 

o veiklūs, susiorganizavę į Lie 
tuvių Bendruomenę ir gražia 
sugyvena — neturi nei “sūni 
nei posūnių”. Užklausus, a 
yra čia frontininkų? “Tokii 
nepažįstame”, — gavom trum 
pą ir aiškų atsakymą.

Atrodo, kad lietuviško vei 
kimo ašis yra kapitonas Skar 
žinskas. Jisai yra alfa ir ome 
ga — reta asmenybė. Jisai jai 
nepriklausomos Lietuvos ka 
riuomenėje būdamas ir laisva 
vartodamas kelias svetima 
kalbas, ėjo kariuomenės dip
lomato pareigas: reikalui esant, 
priiminėjo svetimų valstybių 
kariuomenės svečias ir taipgi 
dažnai atstovavo Lietuvos ka
riuomenę užsienyje. Jisai ir

Vilniaus Aušras Vartus ir šiandien lietuviai lanko nebodami persekiojimų.

fabrikan- 
rafinerijos 

bei suo- 
prietaisus,

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
_ Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

: Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
Į $10. 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 draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 

į jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, . laisvamaniškų ir 
I kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
i- kai ir kt
Į j . Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money Į 
į Orderį
į AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS I 

vardu dr pasiųsti:
1739 So. Halsted St., Chicago, HL 60608

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių 'šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
I. J. AugustaltyH • Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 psl. Aaina SI.—.
_ 2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psL Kaina S2.00.

3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
6. Anatoll|us Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. S2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis S5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščių šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
10. Statys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00
II. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga. 152 psl. $2.50.
12. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1,00.
13. Petras Sageles, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
14. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2.50.
16. Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

55 psl. $1.00.
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti J Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.
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dabar, būdamas tremtyje ir 
jau pensininku, nepamiršta 
Dievo duotos dovanos — dip
lomatinio charakterio ir su
maniai tuo naudojasi: turi su
daręs plačią tarpe kanadiečių 
pažintį, ypač su Kanados laik
raščių redaktoriais ir dažnai 
parašo į kanadiečių laikraš
čius okupuotą Lietuvą liečian
čių straipsnių.

Gi šešių asmenų Motiejūnų 
šeima — trijų dukterų ir sū
naus, — tai, kaip sakoma, re
ta rasti kitą tokią, ypač dabar
tiniais laikais. Vaikai gražūs, 
muzikalūs ir visi mokosi, stu
dijuoja. Sūnus nori būti inži
nieriumi, o vyresnioji duktė 
jau yra baigusi aukštuosius 
mokslus ir mokytojauja. Jinai, 
pasikeisdama su seseria, protar
piais vargoninkauja bažnyčioje. 
Visi dori, pareigingi, malonūs 
ir išaugę puikioje lietuviškoje 
dvasioje. Visad dalyvauja lie
tuviškuose parengimuose, duk
terys pianu skambindamos bei 
dainuodamos, nes balselius tu 
ri gražius ir išlavintus.

Suvažiavę ir susibūrė Sault 
Ste Marie mieste lietuviai dau
guma dirbo ir tebedirba plieno 
liejykloje, įkurtoje senųjų lai
kų imigranto vokiečio. Joje 
randa darbo ir gero uždarbio 
virš 9 tūkstančiai darbininkų. 
Sakoma, kad ir visas miestas 
dėka tos liejyklos įsikūrė ir 
net dabar iš jos nemažai paja
mų turi.

Miestas, o gal miestelis, šian
dien turi 80 tūkstančių gyven
tojų Kanados pusėje ir 20 tūks
tančių Amerikos. Jie susisie
kia 3 mylių ilgio tiltu, jungian
čiu Amerikos — Kanados teri
torijas.

Sault Ste Marie miestas nuo
lat tobulinamas ir gražinamas. 
Jame platinamos gatvės, sta
tomi modernūs privatūs ir val
diški pastatai. Turi bažnyčias, 
mokyklas, aukštąją mokyklą

— college, puikius — didelius 
naujai pastatytus knygyno rū
mus, modernų City Hali — ro
tušę, puikų uostą ir techniškai 
gerai įrengtus šliužus laivams 
praplaukti į Lake Superior, 
kurio vanduo pakeltas net ke
lis metrus, šliužai tokie ilgi 
ir platūs, kad gali net didieji 
jūros laivai praplaukti. Gi 
Lake Superior vanduo specia
liu kanalu išbėgdamas suka 
hidro —elektros stoties turbi
nas.

Reikia dar pažymėti, jog 
miestas turi muziejų, zoologi
jos sodą ir' yra išpuoštas par
kais, gėlynais bei kitokiais gra
žumynais, patogumais, turistus 
viliojančiais. Turi turizmui 
pritaikytą geležinkelio stotį ir 
didelę aikštę,' kur amerikonai 
suvažiavę savo automobiliais, 
gali juos palikti visai parai ir 
už dvyliką dolerių važinėti ge
ležinkeliu vakarų kalnų šlai
tais, ežerų ir upių pakraščiais.

Šias visas miesto įžymybes 
maloniai mums parodė kap. 
Skaržinskas, o Motiejūnas ap- 
vežiojo limuzinų ir vis drau
dė ir prašė,, kad pasitiktumėm 
dar kelias dienas. Bet... anksti 
rytą jau lėkėme vingiuotais 
Kanados plentais Sudbury link, 
beveik į patį Kanados “vidu
rį”, gėrėdamiesi aukštumomis, 
augmenija, bažnytkaimiais ir 
ežerų bei upių vandenimis.

SUDBURY

vii plačiai įsigalėję brandina 
uogas. O tarp- uotų esanti der
li žemė išaugina skaniausias 
Kanados bulves. Sakoma (ne 
žinau kiek tai yra tiesos), kad 
Vakarų Vokietijos 
tai įrengė nikelio 
kaminuose dūmus 
džius surenkančius
sutraukiančius dujas ir už tai, 
esą, dar primoka rafinerijos 
kompanijai 3 milijonus dole
rių per metus. Būk tai vokie
čiai turi dešimteriopos naudos 
gamindami chemikalus iš tų 
nikelio rafinerijos dūmų bei 
atmatų.

Sudbury nikelio rafinerijoje į 
dirba nemažai lietuviu.. Vie
ni jų tebedirba nikelio rafine- 
rijoje, kiti, kitur, kitaip vers
damiesi sulipdo pragyvenimą. 
Kiti gi jau pensijoje, ramiai 
nuosavus darželius prižiūri, 
uogauja aplinkos miškuose bei j 
žuvauja ežeruose. ’Reik pasa
kyti, kad Kanados pensijos 
klausimas gerai sutvarkytas. 
Kanadiškė pensija nėra dide
lė, bet pakankama padengti 
buto, maisto ir aprangos išlai
das, ypač, jog turi infliacinį 
priedą. Be to, visos daktaro, 
gv’dymo, operacijų,, dantų, 
vaistų ir kitokios pensininkų 
ligonių išlaidos visiškai apmo
kamos valdiškos draudimo ka
sos. Visi Kanados gyventojai 
be jokių išimčių apdrausti ka
sos. Jiems šiuo atžvilgiu nėra 
rūpesčių ir galvos neskauda, 
todėl mes kanadiškius pensi
ninkus, tai sužinoję, pradėjo
me vadinti “karaliais”.

Sudburv Povilas surado se
ną Europos1 laikų pažįstamą. 
Tai Gabrėnų šeimą. Gaila, ra
dome tik vieną ponią namuo
se, kuri, mus nuoširdžiai priė
mė, pavaišino.

(Bus daugiau)

»»e

“škotų sloga” ateinapnami ir bU! k!A reiUi3
LOS ANGELES. — Naujos rū- j 

šies influencijos virus, vadina- j 
mas “Scotland flu”, 1. 
šią žiemą ir spėjama, kad juo 
apsikrės nuo 10 iki 20 nuošim
čių žmonių. Pakraščių miestai, 
kur atplaukia laivai iš įvairių 
kraštų, visuomet pirmieji apsi- 
krečia ir dėl to pirmieji susirūpi
na savisauga. Kalifornija turė
jo 700 tūkstančių dozių vakci
nų (skiepų) nuo pernai iš Nau
josios Zelandijos gauto flu viru
so, bet sunaudojo tik 400,000. 
škotų flu virusui nukovoti jau 
išrasti specialūs skiepai, kurie

Scotland flu nebus epidemi- 
- - - {nė, bet yra rimta liga, ypač se-

I nesnio amžiaus žmonėms, per- 
lauidamašJ spėJa federalinės sveikatos glo- 

1 bos įstaigos. Nors pati škotų 
sloga sveikam žmogui praeina 
per keletą dienų, bet neretai iš 
jos išsivysto plaučių uždegimas 
ar kitokios kvėpavimo takų li
gos.

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 
PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 

TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 
ŠVIESĄ.
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Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitą. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

------—------------------------------- — ------ ------------------>

Nesenai išėjusi laukta
Juozčs Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina 12.00.
Persiuntimui paltu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusio* 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arila pasiunčiant čeki ar Money or

derį tokiu adresu: NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608
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Sudbury — priešingybių že
mė. Jos tūkstanties kvadrati
nių mylių plote galima rasti 
šimtus stebuklingai gražių eže
rų ir visaip iškraipytų (rug
ged) uolų. Sostinė Sudbury ir 
apylinkės miestukai glaudžia
si prie nepaliestos, laukinės 
gamtos. Viso jie sudaro 1088 
k v. mylių plotą su 162,749 gy
ventojų. Pati sostinė 95,893 gy
ventojus ir bene 30 ežerų ir eže
rėlių. Pats didžiausias jų, pa
čiame miesto centre, yra Lake 
Ramsey, turįs 3.2 kv. mylių.

Miestai ir ežerai randasi virš 
turtingų nikelio klodų. Juos 
pastebėjo pirmieji imigrantai, 
piligrimais vadinami, kai kom
pasas neteko 'lygsvaros, kai 
magnetinė rodyklė neberodė 
pasaulio šalių. Nuo tada ir 
prasidėjo nikelio rūdos kasi
mas. Atsirado rūdos rafineri- 
ja — liejykla, o su ja ir gam
tos tarša. Iš rafinerijos kami
nų besiveržiančios dujos, dū
mai bei suodžiai pradėjo nai- 
' tinti aplinkos augmeniją, ap 
linką paversdami tamsiais, 
Mikais uolų laukais.

šiandien Sudbury laukai vėl 
žaliuoja, mėlynių uogynai jau

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

0AN ASSOCIATION
Chicago, I1L 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.
TtL 421-307*

Įstalgoa pletuoM kiemai automobiliai

1 — NAUJUMO*, CHICAGO •, ILL,— FRIDAY, (VTD6KR 197|



IPrie kv 
į Helsinkio aktą 

P. STRAVINSKASTHB LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily £xc«pt Sunday by

1737 So. Halcted Streot, Chicago
The Lithuanian Nem Pub. Co.» Ine. 
, III. 60604 T.l.phon. HA 1-6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, TT.T.TNQTS

Subscription Rates:
In Chicago §30.00 per year. §16.00 per

trims mėnesiams ________  §7.50
vienam mėnesiui________ §2.50

six month. §8.50 per 3 months. In 
other USA localities §26.00 per year. 
$14.00 per six months. §7.50 per 
three months. Canada §30.00 per year; 
other countries §31.00 per year.

Kanadoje:
metams ________________ $30.00
pusei metu ____________  $16.00
vienam mėnesiui___________$3.00

15 cents per copy. Užsieniuose:
Metams---------------------------$31.00
pusei metų ______________ $18.00
vienam mėnesiui __________ $4.00

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams ________________  §30.00
pusei metu_______________ §16.00
trims mėnesiams _______ _ $8.50
vienam mėnesiui _________  §3.00

Naujienos eina kasdien, Patiriant 
sekmadienius. laidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St.. Chicago,

Kitose JAV vietose:
matams  ________ _____ J26.00
pusei metu  ........................$14.00

HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.
Pinigus reikia siųsti pašto Monev 

Orderiu karty su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdari kasdien, išskyrų g sekmadieniui, nuo
9 vah ryto iki 5 vai, vakaro Šeštadieniais — iki 12 vai

Draugo redaktorius savo ve
damajame konstatavo, kad iš 
Maskvos į Vilnių suvažiavo už
sienio atstovai paminėti Lietu
vos įjungimo į Sovietų Sąjun
gą ir teisingai pastebėjo, kad 
į tą “džiaugsmo šventę” atvy
ko tik sovietų satelitinių vals- ge pasirašiusios Helsinkio ak-

lybių atstovai, gi ten nebuvo 
nei vienos Vakarų valstybės at
stovų.

Teisingas konstatavimas, bet 
kodėl nepadaryta ir teisinga iš 
vada, kad tas faktas rodo, jog 
anos Vakarų, valstybės, drau-

“Realios” Kviklio akys
Marijonų vadovybės samdytas Bronius Kviklys vie

nuolių politikai nustatyti ir lietuviams ją primesti tuojau 
po Helsinkio konferencijos paskelbė, kad Helsinkio aktas 
yra gėdos dokumentas, kurį ne tik pasirašė 34 begėdžiai, 
bet už tą begėdišką darbą jie dar Judo sidabrinių gavo. Be 
kitų valstybės galvų Judo grašius nusižėrė ir popiežiaus 
atstovas kard. A. Cassaroli. Prašėme Kviklį, kad jis lietu
viu msplačiau paaiškintų, kas Lietuvą pardavė ir kas kiek 
Judo grašių gavo, bet jis iki šio meto tyli.

Kad Helsinkyje buvo pasirašytas “gėdos dokumen
tas”, tvirtina Algimantas Gečys, JAV barzdukinės Ben
druomenės įtakingiausias dirigentas. Tą pačią Helsinkio 
dokumentų interpretaciją paskelbė ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės centro valdybos pirmininkas. Buvo ir dau
giau žmonių, kurie ne tik protestavo prieš Lietuvos ir ki
tų Baltijos kraštų “pardavimą” Helsinkyje ir rašė laiškus 
Judo grašius susirinkusiems žmonėms.

Jautrusis Marijus Blynas, labai aiškiai matęs “parda
vimą” tame gėdos dokumente, dabar jau kalba apie “tik
rąją padėtį” ir fariziejus, vienaip kalbėjusius Washingto- 
ne, o kitaip pasisakiusius. Helsinkyje. Jis, kaip ir Kviklys, 
konkrečiai nieko apie “pardavimą” neparašo, bet yra Įsi
tikinęs, kad “pardavimas” jau eina “nuo Roosevelto laikų”. 
Panašiai “gėdos dokumentą” smerkė ir užsikirtėlis Vilius 
Bražėnas, bet dabar, kai vienas kitas dalykas turėjo pa
aiškėti, savo Helsinkio “analizės analizę” jis jau pavadi
no; “Gal visur yra tiesos?”

Daugelis žmonių, susipažinę su dalyvių nuomonėmis, 
su parlamentui ir atsakingoms organizacijoms arba įstai
goms padarytais pareiškimais, pamažu keičia savo nuo
monę apie visą Helsinkio epizodą, bet marijonų dienraš
čio redaktorius ir toliau kerta iš peties. Jis šitaip rašo:

“Amerikos ir Pabaltijos bei kitų pavergtų tautų 
interesai priešdetentiniais laikais buvo vieni ir tie pa
tys, tačiau detentės laikais jau gerokai išsiskiria. 
Skirtinga nuomonė ir Helsinkio konferencijos dekla
racijos požiūriu. Lietuviai patriotai išeivijoje ir oku
puotoje Lietuvoje į Helsinkio nutarimus žiūri realio
mis akimis, ne pro raudonai spalvotus amerikiečių 
politikų akinius”. (Draugas 1975 m. rugsėjo 24 d.,

Amerikos prezidentas yra konservatyvus respubliko
nas. Jis sudarė kabinetą iš žmonių, kurie atstovauja 
konservatyvias idėjas. Pats krašto prezidentas keliais at
vejais pareiškė, kad jis pritaria tautų laisvės principams, 
kad jis pritaria pagrindinėms žmogaus teisėms, o prieš 
vykdamas į Helsinkio konferenciją prezidentas Fordas pa
reiškė, kad jo administruojamos JAV iki šio meto nepri
pažino Lietuvos aneksijos, nesirengia jos pripažinti ir da
bar, Helsinkio konfeerncijos metu. Visi žinome, kad pre
zidentas Fordas savo žodį tesėjo. Jis pasakė svarbią tau
tų laisvės reikalu kalbą, pasididžiavo suomiais, atkakliai 
pasipriešinusiems sovietų okupacijai ir priminė Brežne
vui, kad Helsinkyje pasirašytus aktus reikia vykdyti gy
venimam

Konservatyvus krašto prezidentas, anot Kviklio, ne
šioja “raudonai spalvotus amerikiečių politikų akinius”, o 
pats Kviklys žiūri be akinių, “realiomis akimis”. O ką gi 
Kviklio “realios akys” mato? Reikia manyti, ką jos mato, 
tą jis ir rašo. Tame pačiame įžanginiame, kuriame jis 
pasigiria “realiomis akimis”, jis rašo:

“Sovietų spauda neslepia savo džiaugsmo dėl Hel
sinkyje pasiektų laimėjimų, bet jų oficialus tonas yra, 
palyginti, labai santūrus: vengiama viešai prikišamai 
parodyti savo diplomatinius laimėjimus. Sovietų ko
munistų partijos pareigūnai darbininkų mitinguose 
šiuo reikalu kalba daug aiškiau' ir neslepia savo

- džiaugsmo”. (Ten pat).
Pacitavęs Vilniaus Tiesoje rašantį kažkokį V. Visoc- 

kį, jis įrodinėja, kad Helsinkio konferencijoje buvo “susu
muoti” Antrojo Pasaulinio karo rezultatai ir “Įtvirtinti” 
nauji Europos valstybių santykiai. Jis aprašinėja, kaip 
Stalinas buvo patenkintas Jaltos ir Potsdamo konferenci
jomis ir kaip po tų konferencijų “tarybų Sąjungos autori
tetas išaugo kaip niekada ... kaip Vakaruose, taip , ir Ry
tuose buvo visiškai sureguliuoti klausimai, susiję su galu
tinu sienų nustatymu”.

Kviklys “realiomis akimis” žiūri į komunistinę pro
pagandą ir nemato, kad tai buvo propaganda ir yra pro
paganda. Jeigu jau Potsdamo ir Jaltos konferencijoje 
buvo galutinai sureguliuoti sienų klausimai, tai kuriam 
galui Helsinkio konferencija turėjo Rytų Europos sienas 
pripažinti? Sienų nenustatė nei Jaltos konfeemcija, jų 
nenustatinėjo nei Helsinkio konfeemcija. Tai tvirtina 
JAV prezidentas Fordas, tai tvirtino britų parlamentui 
premjeras Wilsonas, tą gali patvirtinti kiekvienas konfe
rencijos dalyvis, nes sienų klausimas net nebuvo įrašytas 
į Helsinkio dienotvarkę.

Kviklys netiki prezidento Fordo pareiškimais, bet jis 
tiki sovietine propaganda. Tos propagandos gabalus, jis 
net cituoja savo įžanginiuose. Kad jis pats taip tiki, tai 
galėtų būti jo asmeninis reikalas. Bet kuriam galui tą 
savo tikėjimą jis bando primesti marijonų laikraštį skai
tantiems katalikams?

ty, Li-.ty.vo3 įjungimo į Sovie
tų Sąjungą nepripažįsta. Ar 
dėl to, kad tas nesiderina su 
Draugo brežnevine to akto in
terpretacija?

Kodėl Draugas taip pat ne
paskelbė Pauliaus VI-jo viešo 
pareiškimo, padaryto prieš 
Helsinkio konferenciją? Iš jo 
matyti, kad Paulius VI-sis bu
vo visai kitos pažiūros į tą kon
ferenciją, negu Draugo skel
biamoji brežnevinė? Ar dėl to, 
kad tą pareiškimą paskelbus, 
Pauliaus VI-toj o nebūtų gali
ma palyginti Judui, išdavu
siam Lietuvą už sidabrinius?

III. — Kas būtų, jei mes visi 
laikytumės brežnevinės pažiū
ros į Helsinkio konferencijos 
aktą?

1) Visų pirma, kristų visų 
mūsų, tiek išeivių, tiek ir Lie
tuvos lietuvių moralė, mūsų 
kovingumas, siekiant Lietuvos 
išlaisvinimo. Kokia gi prasmė 
toliau už Lietuvos laisvę kovo
ti, kada mūsų valstybės jau 
net ir teisiškai “nebėra”, kada 
ji būtų laisvojo pasaulio vals
tybių teisėtai (tegul ir anot 
“Draugo’’ ir už Judo sidabri
nius) Sovietams “parduota”?! 
/

2) Tektų likviduoti ir visus 
laisvinimo veiksnius:

JONAS A. 6ABKUS, Ph. H

Smūgis McGovern ir Kisingerio diplomatijai. 
Teroristinės veiklos centras Havanoje. 

Visuomenės žodis dėl herezijy.
George McGovern (D.-

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS
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— Taip kaip sakiau, prašau man at
nešti duonos ir didelę vynuogių kekę. Ne
pamirškite kartu prie jų paduoti ir van
dens stiklą.

šį kartą pasilenkė svečiui ir pasisuko 
virtuvės linkui. Eidamas tik pasitraukė 
pečiais ir nematomai plačiai nusišypsojo. 
Virtuvėje pačaim jos prievaizdai pasakė 
svečio pageidavimus. Nemažiau nustebo 
ir prievaizda, išgirdęs tą keistą užsakymą. 
Jam čia dirbant per penkiolika metų nie
ko panašaus nebuvo pasitaikę. Pagalvojo 
iš karto, kad tas svečias tyčia pajuokavo, 
ar gal jis psichiniai yra nesveikas. Buvo 
pagalvojęs pasiųsti atgal patarnautoją, 
kad tam keistuoliui praneštų, jog virtuvė 
negali išpildyti jo užsakymo, ir kad pasi
rinktų ką nors iš paduoto valgių sąrašo, 
liet dar nusprendė paklausti, kaip jis iš
rodo.

— Pasakyk man, Džimi, kaip jis tau iš 
išvaizdos atrodo.

— Švariai juodai apsirengęs, rytitiškos 
išvaizdos, kalba oriai, švelniu ramiu, bet 
Jyg įsakančiu balsu. Kvailas, jis mano 
akims, neatrodo, nors jam pasakius savo 
pageidavimus, sunku man buvo nuslėpti 
šypseną.

— Sakai švariai apsirengęs, ry tietiško

veido. Keista, kaip jį praleido mūsų vyrai 
į vidų. Išeitų, kad su juo viskas tvarkoje. 
Tikriausiai bus iš rytų koks nors diplo
matas ar maharadža, kuriam šią dieną jo 
Alachas neleidžia kito valgio ragauti. Pa
galios mes lengvai galime išpildyti jo už
sakymą, kas mums, juk jo akys kais dėl 
jojo Alacho garbės.

Už penketos minučių po šio pasikalbė
jimo virtuvėje, tarnas atnešė ant sidabri
nio padėklo pasidėjęs ir jam patiekė ant 
stalo dvi duonos riekutes, sidabrinėje 
lėkštėje, žalių vynuogių kekę, krištolinia
me dubenyje ir didelę stiklinę vandens. 
Visa tai atlikęs ir jau galvodamas, kad jo 
svečias bus tikrai turtingas maharadža, 
kuris auksą saikais seikėja pagarbiai nusi
lenkė ir pasišalino.

Svečias jam atsitolinant linktelėjo gal
vą ir nugėręs gurkšnį vandens ėmė iš lėto 
atsilauždamas po gabaliuką valgyli duoną. 
Jis atrodė lyg giliai susimąstęs, nuleidęs 
akis, ar gal su dideliu dėmesiu klausėsi 
orkestro atliekamų mzikos melodijų.

Dennis, beveik jėga išvedęs Liliją iš 
šokančių gražuolių klubo, atsivežė ją į “Sie
tyno’’ restoraną. Kelyje važiuojant jis ją 
dar gerokai pakoliojo, bet kai ji jam nie
ko neatsakė, aprimo. Atėjį į “Sietyno” rcs-
toraną juodu pamatė dar šalia nepažįsta
mojo vyro laisvą stalą ir prie jo atsisėdo, tave 
Jis tuo metu taip pat lėtai skabė vieną po

a) Lietuvos atstovai užsie
nyje negalėtų toliau veiktiį nes 
gi jie, tuo Lietuvos “parda
vimo” atveju, atstovautų jau 
nesamai (tai Sovietams “par
duotai”) Lietuvos valstybei,

b) VLIKas, veikęs iki šiol 
sietuvos valstybinės tautos at

stovybės titulu, turėtų likvi
duotis, nes jo atstovaujamoji 
Lietuvos tauta būtų jau “teisė
tai” Į Sovietų piliečių masę 
jungta;

c) PLB, net ir JAV LB, pre
tenduojanti būti (vietoj ALTo) 
Amerikos lietuvių atstovybe, 
taipgi ir ALTas negalėtų atsto
vauti Washingtone (svarbiau
siame tarptautinės politikos 
centre) Lietuvos valstybės in
teresų ir šauktis JAV valdžią 
padėti išsilaisvinti Lietuvos 
valstybei, nes gi ta valdžia, pa
gal brežnevinę koncepciją, tą 
mūsų valstybę jau būtų “judo- 
šiškai” (už Judo sidabrinius) 
“pardavusi” Sovietų Sąjungai.

d) Tuščios būtų pastangos 
paveikti JAV Kongresą, kad jis 
įpareigotij JAV prezidentą kel- 
-i Lietuvos valstybės išlaisvini
mo reikalą Jungtinėse Tautose, 
nes JAV prezidento Fordo Hel
sinkyje pasirašytas Lietuvos 
“pardavimo” dokumentas bū
tų gi privalomas ir JAV kon
gresui, kaip teisiškai galiojan
ti (ryšinga) tarptautinė sutar
tis.

kitos vynuoges ir dėjo sau į burną. Jie ne
atkreipė į jį nė mažiausio dėmesio. Pri
ėjus prie jųdviejų patarnautojui, Dennis 
užsakė šalto užkandžio ir stikliuką pran
cūziško konjako. Jam paklausus, ką už
sakys Lilija, šiai delsiant, už ją atsiliepė 
Dennis. —

— Jai saldaus torto ir gero vyno stiklą 
iš tų atgabentųjų iš vienuolyno rūsių...

Jiems ir išgėrus kalba nesirišo. Dar 
nesusipratimo žaizda tebebuvo atvira. Ner
vus raminančiai veikė orkestro grojamas 
Strauso valsas , Mėlynasis Dunojus.. Tur 
būt, savo drąsai padidinti Dennis pasipra
šė konjako ir greitomis išgėręs užsisakė 
dar ir trečią. Po to drąsos atsirado. Stip
rus prancūziškas konjakas po visos dienos 
nervų įtempimo jį greitai paveikė, bet kar
tu su padidėjusia drąsa grįžo jam į galvą 
ir tas įtūžimas dėl jos iškylos į “Šokančių 
gražuolių” klubą su jo draugais. Pagalvo
jęs apie šiai dienai sumanytas sužieduotu
ves ir patirtą nusivylimą, panoro ją, dar 
prieš atleisdamas, įskaudinti.

— Aš jau anksčiau nujaučiau, įtariau, 
bet šiandien daug kas paaiškėjo... Tikrai 
pasakius, aš jau net prisibijau.

— Ką tu nujautei? Ko prisibijai? Sakyk 
aiškiau... Aš visai nebesiųjratu, ko tu šian
dien prie manęs prisikabinai Ir ko tu nori?

— Prašai aiškiau. Nuduodi nesupran
tančią. .. Gerai, galiu pasakyti. Aš įtariu 

mūsų meilės draugystės neištikimy
be. Mane mylėdama, tu nebūtum išsitren

Sen.
SD) ir jo patikėtinių pradėta di
plomatija ir Valstybės sekreto
riaus H. Kisingerio puoselėjama 
detentė, vedanti į pilnų diploma
tinių ir kitokių santykių atstaty
mą su komunistine Kuba, vėl at
sidūrė akligatvyje. Santykiams 
atnaujinti pastojo kelią visa eilė 
įvykiu, kurie dar nėra pilnai pa
aiškėję ir gali atnešti naujų sen
sacijų.

Š. m. birželio 27 d. Į Prancūzi
jos centrinės kontražvalgybos 
būstinę atvyko libanietis Michel 
Moukarbil ir nurodė paieškomo 
tarptautinio teroristo, žinomo 
Carlos vardu, buveinę Toulier 
gatvėje. Trys agentai ir infor
matorius tuojau nuvyko į nuro
dytą vietą ir netikėtai užklupo 
Carlos. Atsileidus pirminiam 
nervų Įtempimai, agentai, ap
žiūrėdami butą, klausinėjo Car
los. Jis rado progą nusisukti nuo 
agentų savo švarkui paimti, o 
atsisuko jau su ginklu rankoje. 
Pirmiausiai jis nušovė informa
torių ir du agentus, gi tretįjį su
žeidė. Nors Carlos iki šiol dar 
nėra sulaikytas, bet apie jį yra 
surinkta daug žinių ir išaiškinti 
kai kurie jo nusikaltimai bei ry
šiai ir ryšininkai.

Tarptautinis teroristas Car-

e) Anksčiau mes galėjome 
per VLIKą, kaip teisinę Lietu
vos tautos atstovybę, teisės bū
dais ir priemonėmis kovoti 
tarptautinėje plotmėje ne tik 
dėl Lietuvos išlaisvinimo, bet 
ir dėl okupanto mindžiojimo 
pagrindinių žmogaus teisių jo 
užgrobtoje Lietuvoje. Jei to 
imtumėmės, ir toliau, tai, vie
na, tos pačios Jungtinės Tau
tos mums pasakytų, kad mes 
savo valstybės jau nebeturime, 
o Sovietai “duotų spriktu per 
nosį”, sakydami: “nesikiškit 
į mūsų vidaus reikalus’’, jei 
išvis jie su mumis kalbėtų.

Ir taip mes, aptemdę savo 
teisinę valstybės sąmonę, savo 
valstybę patys palaidotume, 
net ir savo valstybinę tautą iš
ardytame, nes tauta, neturin 
ti šviesios valstybinės sąmonės, 
tampa tik bespalve žmonių 
mase.

Tai va, prie ko veda brežne
vinė pažiūra į Helsinkio konfe
rencijos aktą; pažiūra, kurią 
per didžiausią nesusipratimą 
įsisavino ir dabar išsijuosę gi
na taipgi Tėvų Marijonų “Drau 
go” redaktorius.

(Pabaiga)

kus su jais į tuos nepadorius namus. Prisi
bijau. .. Taip, prisibijau, kad tu nepasi
darytum tokia kaip tavo motina. Veide 
panašumo bruožų yra... Ji anksčiau, bū
dama jauna, manau, yra buvus graži. Ar 
dabar tau jau aišku?

— Man rodos, Denni, tu šiandien, esi 
perdaug kur nors išsigėręs, nebevaldai 
liežuvio. Tau užkliuvo mano motina, ir 
dar mane pradedi įžeidinėti.

— Klysti, aš negirtas. Man liežuvis ne- 
kliūva, bet aš negaliu pakęsti, kad tu su
ki į kreivus šuntakius. Blogiausiai, kad 
tu nesigėdim.

Jų pokalbis aštrėjo. Abu jaunuoliai 
pradėjo įkaisti. Jau ir pats jų pašnekesys 
pradėjo išvirsti į garsesnį žodinį ir piktą 
jais apsisvaidymą. Ieškodamas cigarečių 
kišenėje palietė ranka ir joje įdėtus bran
gius sužieduotuvių žiedus. Niūriai pikto
mis akimis dabar pasižiūrėjo į Liliją. Jis, 
be abejo, jau siuto, bet sužieduotuvių tiks
las dar tebekarojo jo širdyje, .bet norėjo 
ją taip skaudžiai prigraudenti, kad kituo- 
met be jo nepakartotų panašios klaidos. 
Pyko savo širdyje dar ir ant savo draugų 
Roberto ir Džimio, ypač pastarojo, įtar
damas net kad ir jis bando prisisukti prie 
Lilijos. Išgėrus stipraus vyno ir Lilija jau 
turėjo daugiau drąsos atsikirsti.

— Tau lengva mane įtarinėti, kaltinti. 
Aš mana, tu esi daug kaltesnis. Man visai 
nesvarbu tas tavo iš paniūrų piktas nu
kreiptas į mane žvilgsnis. Aš visai nebi
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los yra Venecuelos pilietis Rich 
Ramirez Sanchez. Tėvas jį pa
krikštijo Lenino garbei jo var
du. I. R. Sanchez turėjo ryšius 
su Maskva ir su Havana. Po de
šimt dienų nuo minimo įvykio, 
trys Kubos ambasados Paryžiu
je “kultūriniai atstovai” dėl tie
sioginių ryšių su Carlos buvo pa
prašyti apleisti Prancūziją. Tik
rumoje jie buvo tarnautojai Ge
neralinės žinių agentūros, kuri 
yra visišoje rusų kontrolėje.

Carlos ryšininkė Londone bu
vo Maria Tonbon de Romero. Ją 
Scotland Yardo agentai sugavo 
su ginklų siunta Airių respubli
kos armijai. P-lė Tonbon buvo 
Kolumbijos komunistų partijos 
sekretoriato narė ir palaikė ry
šius su Kubos ambasada Londo
ne.

Pirmų pirmiausiai Carloš tu
rėjo tiesioginius ryšius su Mas
kva, tik juos maskuodavo per 
tarpininkus. Jis studijavo Pa
trice Lumumbos universitete, 
kuriame ruošiami Trečiojo pa
saulio revoliucionieriai ir komu
nizmo aktyvistai. Užmaskavimui 
ir tuolaikinės taktikos sumeti
mais jis buvo 1969 m. ištremtas 
iš So v. Sąjungos,

Nustatyta, kad Carlos dalyva
vo šiuose teroro veiksmuose^

1973 m. pasikėsinime nužudy
ti Anglijos milijonierių, apran
gos krautuvių savininką J. Ed
ward Sieff. Carlos tada veikė 
drauge su Populiaraus Fronto iš
laisvinti Palestiną organizacija 
ir buvo jos nariu. Tuolaikinis 
jų tikslas buvo likviduoti įta
kinguosius žydus. -

— Buvo architektas ir dalyvis 
sprogdinant įmones kairiame 
Paryžiaus upės krante 1974. m.

— Tais pat metais suplanavo 
Prancūzijos ambasados Hagoje 
užėmimą, kurį vykdė Japonų rau
donoji armija.

— 1975 m. dalyvavo pasikėsi
nime nužudyti Jugoslavijos kon
sulato tarnautoją Lyons mieste.

— Palaikė ryšius su labai ak
tyvia Vakarų Vokietijos teroris
tų Baader-Meinhof grupe, gavu
sia vardą nuo jos kūrėjų — 32 
metų Andreas Baader ir 41 m. 
Ulrike Meinhof, atsiskyrusios 
nuo komunisto vyro Klaus Rei
ner, gavusio $400,000 iš Rytų 
Berlyno ir iš Pragos komunisti
nei veiklai ir teroristiniams 
veiksmams. Carlos palaikė tie
sioginius ryšius su Rytų Vokie
tijos KGB, kuri yra visiškoje 
Maskvos kontrolėje. Jie aprii- 
pindavo Carlos bei jo bendrinin-

(Nukelta į 5 psl.)

jau ir neišsigąstu. Mane ten nusitempė 
tavo draugai, man nežinant kas ten yra 
per vieta, bet aš dabar džiaugiuos, su
prantu, kodėl tu taip pyksti. Vaizduoji 
labai padorų vaikiną, o valkiojies po to
kias vietas. Geriau jau man tu paaiškink. 
Aš linkusi daugiau pateisinti tas šokančias 
merginas, kurios tai atlieka, kaip meninę 
programą prie muzikos, gal kiek ir stoko
damos drovumo, bet geisdamos pademons
truoti savo gražų, grakštų kūną, bet jūsų 
tikslai išplaukia jau iš nepadoraus geismo. 
Aš mačiau, kaip tie žiūrovai žiūri gašlio
mis akimis į jas. Ar tivsakysi, aš nepasa
kiau tau atvirą tiesą. Ar ne dėl to tu nete
kai pusiausvyros, kad aš pamačiau tavo 
veido, jausmų antrąją pusę.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį

NAUJIENAS
Jos visad rašo
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Detroito
K. ir J. Kirvelaičių 50 m. 

vedybinio gyvenimo 
sukaktis

irRugsėjo 14 d. Kostancija 
Juozas Kirvelaičiai atšventė sa- 

; vo laimingo vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Kirvelaičiai sukūrė lai
mingo gyvenimo šeimą 1925 m. 
Kazlų Rūdoj. Po' 50 gyvenimo

DR. K. G. BALUKAS 
AKU4ARMA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
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nyčioje klebonas kun. Kazimie
ras Simaitis, pamaldų metu K. 
ir J. Kirvelaičius sutuokė ant- 

|rą kartą. Po pietų 2 vai. pri- 
t gūžėjo artimų ir draugų pilnu
tėlis Kirvelaičių namelis, pritrū
ko net sėdimų vietų. Namelyje 
svečiai ūžė kaip bitės avilyje.

Susėdus už stalų, maldą su
kalbėjo kun. K. Simaitis. Ban
ketui vadovavo Juozas Kinčius. 
Už K. ir J. Kirvelaičių laimingo
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DR. W. HS1N - EISIMAS GĖLININKAS 
. AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS 
' GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
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(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 

‘ gražiausios gėlės ir vainikai antka
piu. papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
! ROY R. PETRO (PUTRAMSNTAS)
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DR A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR .CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
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DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

* YJDAŲS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie- 
’ ’ rtTnlc ' ketvirtadieniais ir penkta

dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet. 
Tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R.ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas- perkraustymas 
iš įvairiŲ atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Piace 

TeL: FRontier 6-1882

DR. FRANK PLECKAS
' OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2111 W. 71 it St. — Tel. 737-5149 
Tft-ri-n* p kis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
,g*l pagal susitarimą. Uždaryta tree.

JML LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
j26^6 .WEST 63rd STREET 

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

Ofiso talaf.: 776-2880 
Naujas rax. telaf.: 448-5545

j S OP H i £ BARČUS
-RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

' Visos programos iš WOPA,
■ 1490 kiL A. M. į

Į Lietuvi y kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo .8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413 i 

715° So. MAPLEWOOD AVE. j 
į CHICAGO, ILL. 60629 ■

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tak PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir peikt 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V, Tumasonis, M. D., S. C
c KIRU R G A S

1454 WEST 71 rt STREET 
Oflao Ipljjfu ftEmlock Ml M 
^Laai<L Glbton 8-6195

PrHay Hgnniua pagal susitarimą. Dėl 
valandas tel ei. HE 4-2123.
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

P, ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOP6OAS-PR0TEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
.dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Support*) ir t. t

Vai.: »—4 fr 6—8. Šeštadieniais 9—1.
M58 W«sf 63rd St., Chicaoo, III. 60629 

Telet: PRo«p*cf 6-50M

FOREST FIXES HURT 
DUX TOKKT FKIEbTW
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naujienos
gyvenimo 50 mt. buvo išgertas 
šampano tostas ir sugiedota il
giausių metų. Prie vaišėmis pa
krauto stalo prasidėjo sveikini
mo kalbos. Pirmas sveikinimo 
žodj tarė “švyturio“ jūros šau
lių kp. pirm. Alfas Šukys palin
kėdamas jubiliatams K. ir J. Kir- 
velaičiams dar ilgai sveikiems 
gyventi ir sulaukti daimantinio 
jubiliejaus. Po to sveikino kun. 
K. Simaitis ir kiti: A. Misiūnas, 
A. Sukauskas, St. Lungys ir O. 
Ambrozaitienė.

Po sveikinimų ir kalbų vi
siems atsilankiusiems padėkos 
ir džiaugsmo žodį tarė jubiliatai 
K. ir J. Kirvelaičiai. Jų veiduo
se švytėjo džiaugsmas ir pasi
tenkinimas sulaukus garbingos 
vedybinės sukakties. Iš Čika
gos buvo atvykęs sūnus Justi
nas su žmona Vilūne ir vaiku
čiais Vitalių ir Audriu. Justiną 
Kirvelaitį nereikėjo su svečiais 
supažindinti, nes jis prieš de
šimt ar daugiau metų yra gy
venęs Detroite, ir žinomas kaip 
skautų vadovas. Kirvelaičių vy
resnysis sūnus Pijus su šeima 
gyvena Lietuvoje, o dukra Ona 
Šimelienė gyvena Anglijoj, Lon
done. Deja, dėl tolimo atstumo 
dalis šeimos jubiliejuje negalėjo 
dalyvauti. Norėtųsi prasitarti 
apie sukaktuvininkus, kas gi jie 
tokie.

K. Kirvelaitiehė ne tik garbin
ga šeimos motina, užauginusi 
tris vaikus, bet ir gera šeiminin
kė. Priklauso “švyturio’ jūros 
šaulių moterų sekcijai, dalyvau
ja visuose parengimuose, pui
kiai gamina valgius, daugelis pa
rengimų be jos neapseina. Po
nia K. Kirvelaitienė nors aukš
tųjų mokslų ir nebaigusi, bet do
misi pasaulinėmis žiniomis ir lie
tuviška veikla, mėgsta ir skaito 
dienraštį “Naujienas’ kaip ir jo
sios vyras Juozas, abu gerai su
taria.

Kas gi tas ponios Kirvelaitienė 
palydovas ? Jis Detroite perdaug 
save nesigarsina. Gimęs 1900 
m. Vilkaviškio valse., Pilviškių 
km. Augo ir brendo tėvų ūkyje. 
Lietuvai paskelbus Nepriklauso
mybę Juozas buvo mobilizuotas 
į kariuomenę, ketvirtą pulką. 
Dalyvavo kovose prie Radviliškio 
su bermontininkais, prie Širvin
tų, Lydos su lenkais. Ųž narsu
mą buvo apdovanotas aukščiau
siu Vyčio .kryžiumi. ^Atlikęs ka
ro tarnybą, grįžo į tėvo ūkį. 
Kaip ir daugelis lietuvių rusams; 
okupuojant .Lietuvą pasitraukė 
į vakarus ir į Ameriką. Detroi-: 
te įsijungė į šaulių veiklą, pri-i 
klauso “švyturio” jūros šaulių 
kuopai, aktyvus šaulys, kuklus 
paslaugus. K. ir J. Kirvelaičiai I 
dosniai aukomis rėmė lietuviš
kus reikalus. Apie J. Kirvelai
tį galima būtų daug parašyti iš 
jo kovų dėl Lietuvai laisvės, bet 
tas tepalieka sekančiam kartui. 
Į Ameriką atvyko 1950 m. dirbo 
LAY automobilių įmonėje ir ki
tose įmonėse, dabar leidžia pen
sininko dienas. Tai tokia au
giau sai būtų Kirvelaičių trumpa 
istorija.

Ponų K. ir J. Kirvelaičių ju
biliejiniame bankete, apart, de- 
troitiečių dalyvavo svečių ir iš 
toliau. Kirvelaitienės sesuo Al
bina su vyru Antanu Lapenai, 
iš Kanados, Aldona ir Pranas 
Totoraičiai iš Čikagos. Visi’ 
linksmai praleidome laiką ir ne
noromis skirstėmės į namučius."

ALT 5-sjos sk. gegužinė
ALT S-gos sk. gegužinė rug

sėjo 14 d. O. ir Č. Šadeikų gra
žioje sodyboje praėjo su pasi
sekimu. Gegužinė buvo ruošia
ma tikslu sukelti lėšas paremti 
nuo gaisro nukentėjusią “Dir
vą”. Oras pasitaikė labai gra
žus. Diena buvo saulėta, nei per 
šilta nei per šalta. Publikos bu- 

Įvo apie šimtinė. Skyriaus pirm. 
Jonas Švobą padėkoj o visiems už 
atsilankymą. Puikūs maištas ir 
gėrimai apkėlė svečių nuotai
ką ir vaišinosi iki vėlumos. Iš 
gauto pelno skyriaus valdyba1 

I paskyrė ir “Naujienoms” 10 dol.

I '^vytJMr*^ įvręs šauliu 
y«karas

Taisau klaidą. Anksčiau buvo 
parašyta, kad vakaras įvyks spa
lio 4 d., o turėtų būti lapkričio 
8 d., šeštadienį, Lietuvių namuo- 
Atvyks iš Toronto vaidintojų 
trupė “Aitvaras”. Vaidins Ge
neracijos Medis, dviejų veiks
mų komediją.-Organizacijos pra
šomos tą dieną kitų parengimų 
neruošti.

Nayjęis ^NauiienŲ7^ 
skaitytojas

Ada ir Antanas Petrauskai, 
gyv. 7430 Indiana St., Dearborn, 
Michigan, užsiprenumeravo me
tams Naujienas. Taigi ir vėl vie
nu skaitytoju daugiau. Skaity
kite ir kitiems patarkite skaity
ti demokratinį dienraštį “Nau
jienas”, nes “Naujienos” rašo 
tik teisybę.

Mirė Marija Mikailienė
Dr. Marija Mikailienė, buvusi 

Strazdaitė, gimė 1909 m. lapkri
čio 21 d. Lietuvoje. Po sunkios 
ligos mirė šio rugsėjo 9 d. De
troite. Dr. M. Mikailienė buvo 
inž. Jurgio Mikailos žmona, bai
gusi mediciną. Radviliškyje ver
tėsi kaip dantų gydytoja. Į Ame
riką atvažiavo 1949 m.

Gyvendama Detroite buvo ak
tyvi visuomenininke parapijų 
veikloje, priklausė Ateitininkų 
organizacijai. Buvo pašarvota 
Steponausko koplyčioje. Rugsė
jo 13 d. iš Dievo Apvaizdos baž
nyčios nulydėta ir palaidota Ho-. 
ly Sepulchre kapinėse. Liko nu
liūdime vyras Jurgis, sūnus Juo
zas ir duktė Aldona bei kiti gi
minės-Lietuvoje. Marija, ilsžkis 
ramybėje. A. Sukauskas

uos ir juokas skambėjo visą

svečių subuvimas bus spalio 11 
d. Balio Pakšto svetainėje — 
tradicinis švyturio baŲus. S. P.

CICERO ;
Nesiseka Cicero šauliams su 

šaudymu. Per vasaros karščius 
— atostogos, daug kas išvaži-. 
nėja ir pageidauja, kad šaudyr 
mo pratimai būtų atlikti po. 
atostogų. Pernai ir šiemet,, 
nors dar -pagal metų laikus va
sara ir nebuvo pasibaigus, bet 
pasitaikė labai blogas ir šaltas; 
oras, temperatūra nepakilo 
iki 60 laipsnių.

Rugsėjo 21 d. 9 vai. ryte Ci
cero šauliai vykti į 'medžioto
jų— meškeriotojų ūkį, — šau
dyklą, rinkosi apsirengę žie
miniais Rūbais ir prisirinko tik 
entuziastai — pusė autobuso.

Geriausiai šaudė ir pirmą 
vietą laimėjo, drauge ir perei 
namąją taurę V. Brazas, toliau 
sekė J. Krikščiukas, J. Bliujus, 
S. JBernotavičius ir kt.

yors ir šaltame ,ore, bet kas 
vyko — nesigailėjo, nes labai 
linksmai gamtoje .praleido sek
madienį, o grįštant namo dai-

PRIE KO VEDA BREŽNEVINĖ 
PAŽIŪRA...

(Atkelta iš 4 psl.) 
kus ginklais bei kytais teroro 
reikmenimis.

Žinoma, kad ne visi Carlos 
darbai čia yra išskaičiuoti, bet 
juose aiškiai kyšo Maskvos ir 
Havanos operatorių pirštai. Tik 
dabartiniu detentės metu Mask
va stengiasi visus terorizmo bei 
jo rėmimo veiksmus vykdyti per 
savo satelitus, okupuotų kraštų 
marionetines valdžias bei griež
toje kontrolėje esančius posky
rius Betgi šie dalykai nedaug 
tekliudytų Valst. sekr. Kisinge- 
riui leisti Havanai vaidinti me
lagingą detentę. Daug jautres
nis dalykas, kad Kuba atvirai 
remia Portorikos komunistų ir ' 
seperatistų veiklą, o taip pat jų 
teroristinius veiksmus. Dėl šių į 
dalykų nebojimo, Washingtone i 
yra jėgos, kurios gali skaudžiai 
pakenkti ieškančiam vienšališkos 
detentės Kisingeriui.

Lietuviškoje išeivijoje dabar 
nereikia laukti naujų pastangų 
skaldyti jėgoms, nes bendradar
biauto j ai ir tiltų statytojai gana 
efektyviai tebeveikia prieš ben- 
-dras demokratines jėgas ir jų in
stitucijas. Paskutiniu metu prie 
jų prisideda vis ryškiau LB poli
tikieriai. Mane labai nustebino 
LB pareiškimas sąryšyje su Hel
sinkio konferencija. -Ten visi 
Lietuvos ir lietuvių draugai ir 
visos Europos valstybės bei jų 
valdžios ir galvos, neišskiriant 
nei Šv. Sosto, betgi išskyrus Al
baniją, yra nurašytos į nedraugų 
kategoriją.

Aš labai gerai žinau, kaip elg
tis su komunistais ir jų agentais, 
bet nežinau greitų priemonių, 
prieš tokius politikierius. Prieš 
tokias .oficialiai skelbiamas he- 
rezijas ir jų skelbėjus, reikia 
manyti, parodys.priešingą savo 
nusistatymą ne tik Bendruome
nės nariai, bet ir visa lietuviška 
visuomenė išeivijoje.

Susirinkimą

— Chicagos Lietuvių Suvalkiečių. 
Draugijos poatostoginiš susirinkimas 
įvyks penktadieni, ’rugsėjo 26 d. 7:30, 
vaL .vak. Chicago Savings bendrovės 
patalpose. 6245 So. "Western Ave. 
Nariai prašomi' atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Po .susirin
kimo bus vaišės. \

.Ęugęniia $t^ungys, nut. rast.

— -Lietuvių Žagarės Klubo narių i 
.eilinis susirinkimas įvyks sekmadie-1 
nį, rugsėjo 28 d. 1:00 vai. popiet, i 
4346 So. California Ave. * Nariai krie- 
,čiami atsilankyti aptarti klubp rei
kalus. kurių ytą. dąug. įĘo šįisirinki- 
mo bus vaišės."

Rožė Didžgalvienė, rast

As American as com on the cob fc
WHh BxrUett Pears.** This smple-but-novel. pelatfci Mbd ti 
flavored, with red rinnamon candies and apple juice. The BwtJett 
pears are fresh from California. YauTLXlnd a of ttxtfi
currentijr in local markets. Garnish the moM, if you wtah with 
parsley sprigs and pear slices that have been dipped tatolemon 
juice to prevent darkening. This is an excellent sated a tafipt 
xitoDer* aenycrtftjiy tf you are featuring ham or lend.

, (XXNAMOM COER MOLD WITH
3 espa aWar or apple JnLm M teaspocci saM

1 fredi CMtaafe MM 
Jit“ ‘ ‘ ? i

- >
ew* elder 

Antil caxxhes dissolve. Soften in remaining M eoj) cider; 
wntfi dMofyed. A4d

vwwwwwwwvwwwwwwwwwwama/wwuwvwwwvw

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 
KIEKVIENA DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI 
"Palaiminti, kuria panekiajami dėl taisybės, nes Iv danąaus ka

ralystė". — Atato 5:10.

Sitais Viešpaties žodžiais yra patvirtintas pareiškimas, “kad per dau
geli sielvartų mums reikia įeiti į Dievo karalystę”. Taip nėra dėlto, kad 
Dievo galybė negali apsaugoti mus nuo vargų ir sielvartų, arba kad Vieš
pats nesirūpina mūsų reikalais. Taip darosi dėlto, kad Dievo bažnyčia yra 
pastatyta aštriausiems ištyrimams, auklėjama, lavinama ir mokoma, kad iš- X «    J A . _ -'V A . _ • .Vi v 

sidayimą jam ir mylėjimą Dievo ir tų, kurie yra jo. O dangiškasis atlygi
nimas žadamas tik nugalėtojams.

Via! fino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi- 
rūsiai t? ( tą kiavrimą atsako knygut* "Viltis po mirtie*“, kurią sausite 
nemokamai. Raiykit*:

,• • •
F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 60629. 
iV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

,(l</ 2533 W. 71st Street
\ w Ttlef.: GRovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
"Aikštė automobiliams pastatyti

GAIDAS -■ DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Tfijefonas; LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos

Ląidotuvių
Direktorių
Associacijog

ambulance 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DAlYSE.

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

__ I
BUTKUS - VASAIT1S |

1446 So. 50th Ave^ Cicero, DL PLone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tek: YArds MI38-H3S I

! STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) [

2424 WEST 69th STREET Khpuonc 1-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672 I
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

I P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Ph^n*; 7-1 Wil
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Pardavimui

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878
Mar-

gara-

laisvas,

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

auto 
arti

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba Ir Remontas

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, 

Chicago, DI. 60608

BUSINESS CHANCES
Blxnio Pro®oe

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI "NAUJIENAS"

pavesti ateistinę valandėlę?
— Ji yra mūsų sąraše, kad 

paaiškino auk-

MARQUETTE PARK 
Tavern and home for sale

6 room up. Gas heat.
Or tavern for rent.

6810 So. WSTERN AVE.
Tel. GR 6-8121/

puikūs 2x5 
sausam beis-

Geras

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
REpubllc 7-1941SKAITYK TR KITAM PATARK 

SKAITYKI DEMOKRATINĮ 
DIENRAŠTI "NA’iJIENAS"

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Tain pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Tikinčius mokinius už bažny
čios lankymą niekino mokyt. Jer- 
malaitė: “Davatkos, eikit rožan
čių sukalbėti!” Panašiai moks
leivius niekino ir mokyt. Didžiu- 
levičienė.

SUNLAND REALTY
4511-4th Street North.

St. Petersburg, Florida 33703 
Tel. 813-527-0696. Lietuvis Realtor

ANTON L. MAURAGAS.
Jis maloniai patarnaus lietuviams 
kurie nori pirkti ar parduoti namus

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairus Pardavimai

VALDYMAS 
VERTIMAI.

j Siunčiu _________  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
, vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

— Šiauliai. 1974 spalio mėn. 
Šiaulių J. Janonio vidurinės mo
kyklos VII b. klasės auklėtoja 
Aukštikalnienė paskyrė R. Vait
kutei pravesti ateistinę valandė
lę. Mergaitės motina, sužinoju
si apie dukros prievartavimą, 
atėjo pas klasės auklėtoją ir pa
klausė, kodėl jos mergaitė turi

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

—Kapiniškiai. Mokyt. Radze
vičiūtė, dirbanti Kapiniškių kai
me (Varėnos raj.) mokykloje, 
per Kalėdas užėjo j Druskininkų 
bažnyčią. Už tai reikėjo raštiš
kai pasiaiškinti.

— Marcinkonys. 1974 m. per 
Velykas Marcinkonių bažnyčio
je (Varėnos raj.) dalyvavo pa
maldose su dviem vaikais Ona 
JBudėnienė, dirbanti maisto pro
duktų parduotuvėje. Už tai sa
vo žinybos instancijoje buvo 
griežtai įspėta, lyg už didžiausią 
nusikaltimą.

— Ne vien JAV ir Europos 
spauda atkreipė dėmesį Helsin-

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVUSIAS 
NOTARIATAS

— L Markevičienė ir N. Pran- 
ckevičienė moko ir vadovauja 
Worcesterio Lietuvių tautinių 
šokių sambūriams. Repeticijos 
būna pirmadieniais Maironio 
parke — vaikų grupės 6 vai., o 
jaunimo grupės 7:30 vai. vak. 
Priimami nauji šokėjai.

nio ir šeštadienio vakarais bus 
šokiai bei meninės programos.

— Jonas Janulaitis iš Mar
quette Parko apylinkės atsiun
tė tokį laišką: “Rudeniui atėjus 
ir jo gausiems derliams prasi
dėjus, (norisi, kad ta proga ir 
Naujienų dienraščiui būtų pa
justa, tad su šiuo laiškučiu siun
čiu 810 Money Orderį laikraš
čio paramai. Būtų malonu, kad 
su šiais rudenio derliais praside
dančiomis gausiomis pagerbimų 
vakarienėmis ir įvairiais pobū
viais salėse, kartu žymiai padi
dėtų Naujienų skaitytojų eilės”. 
Naujienų vadovybė dėkinga p. 
J. Janulaičiui už nuolatinį ben
dradarbiavimą ir paramą, taip 
pat už gerus linkėjimus naujų 
skaitytojų bei platinimo, vajaus 
proga.

Reorg. LB Vidurio Vakarų 
Apygarda rengia Vysk. M. Va
lančiaus ir M. K. Čiurlionio mi
nėjimą. Programoje mok. L 
Serapinas skaitys paskaitą apie 
vysk. M. Valančių, dail. M. Šilei
kis kalbės apie M. K. Čiurlionį, 
pian. M. Motekaitis paskambins 
iš M. K. Čiurlionio kūrinių ir 
aktorius A. Brinką paskaitys iš 
Vysk. M. Valančiaus raštų.

Minėjimas įvyks rugsėjo 28 
d. 3 vai. p. p. Tautiniuose Na
muose, 6422 So. Kedzie Avenue, 
Chicago]e. Maloniai kviečiama 
visa lietuvių visuomenė.

Įėjimas laisvas. (Pr).

3 BUTŲ IR BIZNIO PATALPA, 50 
pėdu sklypas. Brighton Parke. Mū
rinis namas, nebrangus, reikia sku
biai parduoti.

5 PO 5. MŪRINIS - MEDINIS. $1.100 
j mėn. Prašo $50,000. Marquette Par-

Brenęenybė*, Laikrodžiai, Dovano* 
visom* progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

HEATING CONTRACTOR 
{rengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visu rūšių namo ap
šildymo pečius, alr-ėonditioning, van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. IlL 60609. Tel. VI 7-3447

MARQUETTE PARKE, 
7136 So. Maplewood; 

savininkas parduoda gerai Įrengtą 
medinį 5 kambarių namą su kamba
rių ir prausykla bei purkšliu rūsy 
tik už $17,000. Namas išklotas kili

mais. virtuvė kabinetinė. 
Telefonuoti apžiūrėjimui HE 4-5993.

Prie šių grupių galima jungtis ir iš kitų miestų — 
Chicagos, Clevelando, Detroito, Pittsburgho, 

Philadelphijos, Los Angeles ir kitur.
Norintieji gauti daugiau informacijų prašomi 
kreiptis į

PALOS HILLS 
Comer lot 101 x 217 improved 

By owner.
Phone 430-1733

ALGIRDĄ MITKŲ,
8 White Oak Road, Newton, Mass. 02168. 

Tel. (617) 969-1190
•' arba

Galaxy Tour and Travels, 141 Linden Street,
Wellesley, Mass. 02181. Tel. (617) 237-5502
Iš itų miestų galima skambinti Collect dienos 

metu Galaxy Tour and Travels arba Algirdui 
Mitkui po 4 valandos po pietų.
Prašome pasinaudoti šia puikia proga taip pigiai 

aplankyti Lietuvą.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

— George W. Dunne, Miško 
saugonių distrikto tarybos pir
mininkas, praneša, kad 10-ji ru
deninė meno paroda bus spalio 
5 d. 10 vai. prie LitUe Red mo
kyklos gamtos centro. Willow 
Springs Road ties South 95 St. 
ir West 104 St. Virš 80 meni
ninkų išstatys gamtos vaizdų 
piešinius, fotografijas, skulptū
ras ir įvairius meniškus rank
darbius. Ta proga bus galima 
gėrėtis pasakiškomis spalvo
mis pasipuošusius medžius ir 
saugonėse esančią gyvūniją. 
Jei pasitaikytų blogas oras, tai 
paroda bus sekantį sekmadienį, 
spalio 12 d.

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų

PAVARDE IR VARDAS _________________

PRISISKINKITE PATYS
OBUOLIU. SLYVŲ IR 

KITOKIU VAISIU 
ŠEŠTADIENIAIS IR 

SEKMADIENIAIS , 
3 mylios i šiaurę nuo Galien, Mich 

KELIO KRYPTIS:
Exit 1-94 at

. - : U. S. 12.

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $60 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Pajamų namas be morgičių mokėji
mo rūpesčių. Beveik naujas 3 butų 
mūras — 2 po 5. abu su dviem dide
liais miegamais, salionu. valgomuoju 
ir virtuve. 3-čias butas turi miega
mąją, salioną ir virtuvę. Individualios 
karšto oro šildymo sistemos gazu. 2 
mašinų garažas su dirbtuve arba san
dėliu viršuje jo. Nuo sienos iki sie
nos kilimai. Daug spintelhj ir rū
bams klosetų. Beismantas. Iškalto
mis sienomis šildoma pastogė ir dar 
daug Įvairių ekstra dalykų. Galėsite 
tuoj įsikraustyti. žemiau 50 tūks

tančių. Privatus pardavėjas.
Teirautis po 6 vai. vak.

Tel. 847-2273.

tik $679
(lėktuvas, viešbutis, maistas) 

Ekskursija išvyksta iš Bostono ir New Yorko 
SPALIO 16 D.

— o dabar jauna moteris ir taip 
blogai auklėjate vaikus.

— Kuo mano duktė jums nu
sikalto? — paklausė motina. — 
Juk jos elgesį jūs įvertinote la
bai gerai!

— Mes norime, kad visi vai
kai būtų ateistai, todėl jau nuo 
lopšio reikia skiepyti ateizmą.

— Ne, mano vaikai niekada 
nebus ateistai, — pareiškė mo
tina.

kio konferenciją. Venezuelos 
“El Universal” laikraščio rugp. 
1, 2 ir 4 d. buvo ilgi straipsniai 
apie Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo konferenciją. 
Kiekviename straipsnyje buvo 
paminėta ir baltiečių byla.

Rugp. 2 d. laidoje didelėmis, 
tamsiomis raidėmis buvo iš
spausdintas Pasaulinės Baltų 
Santalkos pirmininko Uldis Gra
ves penkių punktų deklaracija, 
kurią baltiečiai buvo nusivežė į 
Helsinkį ir išdalinę įvairių tau
tų atstovams, spaudai bei suo
mių publikai. (E)

HELP WANTED — FEMALE 
\ ' Darbininkių Reikia

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai 

maistas, doleriniai Certifikatai.
V. VALANTINAS

NEPILNAM LAIKUI reikalingas va
lytojas ir indų : plovėjas restorane 

dienomis.
Kreiptis i Richardą Shlaustą. 

Tel. 925-1078.

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIŲ ap
šildytas butas — 2 miegami. Suaugu
siems — pensininkams arba dirban

tiems. Tel. CL 4-9815.

— Kanados Lietuvių Pirmoji 
Tautinių šokių ir Dainų šven
tė prasidės spalio 12 d. 4 vai. 
popiet Hamiltono Forumo are
noje, Barton ir Sanford gatvių 
kryžkelėj. Gros Z. Lapino tau
tinių instrumentų orkestras. 
Jau spalio 6 d. bus paskelbta 
Lietuvių savaitė iškilmėmis mie
sto /Valdyboje ir ten bus iškelta 
Lietuvos vėliava. Sekančia die
ną atidaroma dail. A. ir A. Ta
mošaičių paroda. Spalio 8 d. 
šachmatų meisteris P. Vaitonis 
duos simultaną. Spalio 9 d. pir
mųjų svečių sutikimas Jauni
mo centre, o sekančią dieną ten 
bus jaunimo šokiai. Spalio 11 
d. tarybos suvažiavimas, sporto 
rungtynės ir susipažinimo va
karas. Pagrindinė iškilmių die
na spalio dvyliktoji pradedama 
pamaldomis.

BUTŲ NTJOMAVTMAS. ĮVAIRŪS 
•JRAUDTMAI. NAMU IR NEKILNO

JAMO tūpto PTRKIMAS.
PARDAVIMAS. '

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 * TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas [vairiu prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

PIGIAUSIA KELIONĖ Į GIMTĄJĮ KRAŠTĄ
SAVAITES EKSKURSIJA LIETUVOJE

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

Fotografas Jose Celina laimėjo Kodak© originaliausiu fotogra
fijų kontestą, nutraukęs Šią bičių .spiečiaus bandą. Buvo atsiųs
ta 308,000 fotografijų, bet teisėjams geriausiai patiko paveiksle 
matomas berniukas, nekandančių bičių apsuptas. Fotografas, 
geras bičių žinovas, įtikino berniuką leisti jam ištepti medumi 
berniuko bandą ir pastovėti kelias minutes prie avilio. Bitės; 
pa j utusios medų, toli neskrido jo ieškoti, bet tūpė ant meduotos 
bandos ir laižė medų. Tvirtinama, kad medų renkančios bitės 

nepiktos, niekad nekanda.

10 BUTŲ MŪRINIS. Nauji Įrengi
niai. Labai geros pajamos. Savininko 
paskola. Labai geras namas. Reikia 
skubiai parduoti.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

SAVI NAMAI — TVIRTOVĖ

— Ponia Ona Montvilas iš 
Bridgeport© apylinkės lankėsi 
Naujienose ir ta proga jas už
sisakė, taip pat įteikė penkinę 
jų paramai. Anksčiau ji jas 
pirkdavo paskirais numeriais, 
bet artėjant žiemos metui ir 
blogiems orams patogiau gauti 
paštu, beto, visur yra jaučiamas 
reikalas efektyviau paremti 
Naujienas už jų atliekamą gerą 
darbą -rišu lietuvių naudai. 
Naujoji mūsų skaitytoja ponia 
Ona, puoselėdama laukuviškių 
Rentauskii ir Montvilų giminės 
tradicijas, priklauso tai lietuvių 
moterų daugumai, kurių nujau
timu ir dėka amžių bėgyje išli
ko lietuvybė, lietuviškumas, kal
ba ir papročiai sunkiausiais Lie
tuvos istorijoj laikais. Naujienų 
vadovybė dėkoja jai už vizitą, 
paramą spaudai ir už palankius 
pareiškimus.

— Pocelonys. Pocelonių mo
kykloje (Alytaus raj.) 1974-75 
m. pradžioje ypatingai stipriai 
buvo persekiojami vaikai už baž
nyčios lankymą.

Direktorė Trimbandienė, pa
mačiusi ant VHI kl. mokinės 
Vadeikaitės kaklo kryželį, nutrau 
kė jį ir pagrasino, kad tai būtų 
paskutinis kartas. S. Vadeikaitė 
pareiškė nusipirksianti penkis 
kryželius ir vistiek nešiosianti. 
Mokyt. Želnia vertė Vadeikaitę 
stoti į komjaunimą ir grasino 
už bažnyčios lankymą sumažin
ti elgesį.

— Apsigalvok, — kalbėjo mo
kytojas želnia, — ir eik, arba 
į mokyklą, arba į bažnyčią.

— Aš jai seniai apsigalvojau, 
— pareiškė moksleivė ir paliovė 
lankyti mokyklą.

Po aštuonių dienų mokytojai 
atsiuntė du moksleivius paklaus
ti, kodėl Vadeikaitė nelanko mo
kyklos. Paskui pats mokyt. Žel
nia su mokyt. Zinkevičiene ap
silankė Vadeikaitės namuose ir 
paprašė, kad mergaitė lankytų 
mokyklą. Dabartiniu metu mer
gaitė mokyklą lanko.

S. Vadeikaitė keletą kartų bu
vo iškviesta Į Daugų miesto ne
pilnamečių nusikaltėlių kambarį 
ir klausinėjama, kodėl organizuo
janti vaikus į bažnytinę proce
siją?

— Ar tu pagaliau esi normali, 
kad lankai bažnyčią? — parei
gūnai bandė suniekinti mergai-

LIUKSUS 17 M. MŪRAS. 2 
mūro garažas. Šeimai gyventi 
California ir parko. $21,500.

MODERNUS, 4 BUTU mūras 
auto mūro garažas. Atskiri šildvmai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
$45.500.

1% AUKŠTO NAMAS ir 2 auto 
garažas. Arti bažnyčios ir parko. — 
$18,000.

1% AUKŠTO 2 BUTU 19 m. mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patogumais. Pušų me
džio porčius. $32,000.

7 KAMB. MŪR0_ REZIDENCIJA. 
2 vonios. Gražus beismantas. 2 auto 
garažas. Tuoj galite užimti, 
quette Parke. S29.75O.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro 
žas. Nauji atskiri šildvmai. 
cond. Karpetai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35.700.
"GRAŽUS GEORGIAN 5 kamb. 40 

Dedu lotas. 2 auto garažas. Arti ofiso. 
Jau turime raktą. ,$18,250.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauia elektra, alumin. langai. 
$15.000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metų mūras 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$23,900.

6 KAMBARIU MŪRO NAMAS. 2 
auto garažas. Beveik prie Marquette 
Parko bažnyčios. Jau 
$21,000.

2 AUKŠTU MŪRAS, 
kamb. butai ir 2 kamb. 
mante. naujas gazu šildymas, 
garažas. Arti mūsų. $26.500.

VALDIS
REAL ESTATE

2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

Chicago je

.NORMANĄ 
Nburšteiną 

263-5826
I 'S&i ir 

677-8489 
(buto)

— Lietuvių ir latvių studentų 
konferencija bus rugsėjo 26— 
28 d. Jaunimo centre. Ją ren
gia šiaurės Amerikos Lietuvių 
Studentų S-ga ir Chicagos Lat
vių Jaunimo S-ga.- Konferenci
jos ruošos darbuose dalyvauja 
Milda Kupcikevičifltė, Indrė 
Ramanauskaitė, Liucija Rima- 
vičiūtė, Dalia Mačiukevičiūtė, 
Rūta Javaitė, Gintautas Buro
kas, Pranas PranckeviČius ir 
Algis Tamošiūnas. Penktadie-

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJI^OMS Hemet suėjo 50 inetŲ. Minint ta sukakti. pirmojo

Amerikos lietutIų dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisve, 
neidamos ir nesidėdamos J sandėrius su okupantais ar Ju Įgalioti
niais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, Ju bendras institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir politiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chlcagofe Ir K»n«do|« metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metami 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — L50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą

lanko bažnyčią 
lėtoja.

— Mes esame katalikai ir ma
no duktė tokios valandėlės nepra
veš.

— Jei būtumėt senutė, nesi
stebėčiau, — kalbėjo auklėtoja,

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

MECHANICS WANTED 
Experienced for Mercedes Benz and 
Volkswagens. Good Salary. Paid uni

forms. insurance and vacation.
Apply in person: 

TONY’S IMPORT MOTORS 
7144 W. Ogden Ave.

X BERWYN, ILL.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
•Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

—

Ai .M| » i Įįj,'4 f -.jjan J8

Call: Frink Zapolls 
3208% W. 95th St.

GA 4-8654

** ’1r -y1 i i f , r V • ■ ]
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