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MENULĮ
LIETUVOS JAUNUMO MORALĖ KELIA
RŪPESTI AUKLĖTOJAMS, TĖVAJIS

MORALES, girtuokliavimo klausimai — vis dažnesni okup. 
Lietuvos spaudoje. Juos pastoviai kelia ypač “Komj. Tiesos” 
laikraštis ir skelbia savo skaitytojų pasisakymus. Kai kurie, 
ypač liečiu lietuviškojo jaunimo poelgius, aplamai — moralę — 
labai būdingi. Paskelbus straipsnį apie lietuvių vaikinų grubų 
elgesį, jų išsišokimus, vėliau pagausėjo atsakymai, šį kartą jau
nuolius neigiamai apibūdina lietuvės merginos, nors, savo keliu, 
netrūksta kiek niūrių dažų ir pačioms merginoms, čia pasekime 
kai kurias lietuvaičių mintis (plg. “Komj. Tiesą”, nr. 118).

J. Astrauskaitė, Saulėtekio 
mokinė, pasipiktinusi vaikinų 
keiksmažodžiais, rašo: “Kei
kiamas! šeimose, ypač tose, 
kur dažnokai išgeriama. Kei
kiamas! darbovietėse, sporto 
aikštėse, Let kur. Ir tuo nie
kas nesistebi... Daug kuo kal
tos ir pačios merginos. Dažnai 

• pačius “riebiausius” anekdotus 
išgirsti iš merginų ir moterų 
lūpų. Nepaisoma, kad anek
dotų klausosi net mažamečiai 
vaikai... Grubiai elgtis 'vyrus 
paskatina ir iššaukiantis kai 
kurių merginų elgesys... ° 
Apie studentus ji teigia: “Di
delė dalis studentų gyvena 
taip,/ kaip išmano. Ypač pir
muosiuose kursuose, nutolę 
nuo namų, nuo bet kokios 
kontrolės ar. atsakomybės”.

M. Karvelytė, vaikų darže
lio Kaune auklėtoja prisiminė 
vieną pokalbį su neseniai Kau
ne viešėjusia užsienio lietuvai
tė. šioji buvo pasisakiusi, kad 

-Kauno ■v’aikinaiA.’per daug vul
garūs savųjų žmonių tarpe”. 
Karvelytė; tai nuomonei prita
ria ir piktinasi jaunuoliais, ku- 
riem “negaila laiko prastovėti 
ištisas valandas prie jaunimo 

-•♦-kavinės'ač “Tulpės” durų... 
-• IŠ pažiūros’jiems nieko nepri- 
’*••• ’kiši —-nuaugę, gražiai apsiren 
l‘: gę, madingai susišukavę. Bet 

kai išgirsti jų kalbą, plaukai 
,!li‘ šiaušiasi. Beveik Į kiekvieną 

‘ sakinį.. įterpia keiksmažodį.., 
' ' Nestinga panašių ‘riterių’ fab

rikuose, įmonėse, net aukštu- 
? J ju mokyklų auditorijose”.

’(Keikimasis, ’ tai neabejotinas 
rusų “kultūros” įnašas tietu- 

. vai, juk tai senas rusų įprotis. 
— Red.). .

Kita skaitytoja; Aleksina, nu 
rodo ir merginų ydas: “Leng
viau surasti merginą su maši
na, negų/nėrūkanČią, negerian
čią'.. Pagaliau, dar viena nuo
monę: merginos šių dienų 
Lietuvoje esančios per daug 
sumodernėjusios, jos nekuk- 
iai elgiasi, nereaguoja į vai- 

- ikinų išsišokimus”..
. " • • (E)

, — VLIKo finansuojamo vo-
vokiečių kalba leidžiamo El
tos biulfetenio tos biuletenio 
(ELTA — Press'edienst), Val
terio Banaičio redaguojamo, 
ši m. birželio laidoje aprašo
mas bolševikų - nacių buvęs 
sąmokslas prieš Rytų Europą 

’ ir lygiai prieš 30 metų jų pra
dėtas tarpusavis karas.

< Birželio 22 ,— 23 d. naktį bu- 
<.■ vo pradėtas .visuotinis lietuvių 

tautos sukilimas, sudaryta Lai 
kinoji Lietuvos Vyriausybė ir 
pradėjo. veikti suvereninės 
Lietuvos- įstaigos. Deja, tai 
truko vos 6 savaites, ir nacių 
okupacinė valdžia uždėjo sa- 
vo- leteną — mūsų nepriklau- 

• ; somos valstybės veikimą už- 
gniaužė. *

(E)

IS VISO PASAULIO
BELGRADAS. — Jugoslavi

jos prezidentas Tito šį rudenį 
lankysis Amerikoje ir viešės 
Baltuose Rūmuose: pas prezi
dentą Nixoną.

MASKVA. — Rusijos fed. res 
publikos premjeras Gennady 
Voronovas buvo atleistas iš pa
reigų. Manoma, kad jis pra
ras savo vietą ir sovietų komu
nistų partijos politbiure.

ČIKAGA. — Didžiulis “747” 
lėktuvas su 199 keleiviais Či- . < 
kagos O’Hare aerodrome buvo 
skubiai evakuotas, nes užsi
degė vienas jo motoras, pabai
gus ilgą kelionę iš Honolulu. 
Penki keleiviai buvo lengvai 
sužeisti.

NEW YORKAS. — Oro pira
tas, grasindamas lėktuvo pa
lydovei ginklu, privertė kelei
vinį lėktuvą sugrįžti atgal į 
New Yorką. Jis reikalavo vež
ti'jį įltatiją. Jam persėdant iš 
vieno lėtuvo f kitą, ’ iš toliau jį 
nušovė FBI valdininkas.

HAGA. — Olandijos karalie
nė. Juliana ir jos vyras princas 
Bernhardas . rugpjūčio 26 d, 
lankys Indoneziją, kurią’ anks
čiau Olandija valdė.

BELGRADAS. — Jugoslavi
joje, sunku surasti žmogų-poli- 
tika, kuris norėtu būti finansų 
ministeriu ar ekonomikos mi- 
nisteriu. Sausio mėn. Jugoslavi
joje buvo nuvertinta valiuta, ta
čiau užsienio prekybos balansas 
pablogėjo ir deficitas pakilo'iki 
680 milijonų dol. Per šešis mė
nesius prekių kainos pakilo 13% 
ir žemės ūkio gaminių kainos — 
17%. Teks griebtis. nepopulia
rių priemonių, niekas, užtat, ne
nori imtis tvarkyti ekonominių 
reikalų.

Priminė sukilimą
C

Lietuvių sukilimo prieš so
vietų okupaciją sukaktį minė
dami Montvideo dienraščiai 
“La Manana” ir “EI Dia” įdėjo 
savo ilgamečio bendradarbio 
C. Verax komentarus tokiomis 
antraštėmis: “Tragiškos su
kaktys” ir “Po 30 metų lietu
vių antikomunistinio sukili
mo”.

“EI Dia” birželio 23 d. laido
je pabrėžia: “Per tuos dešimt
mečius lietuvių tauta nesitiovė 
priešintis okupantams. Keitėsi 
okupacijos, keitėsi rezistenci
nės organizacijos, jų pasiprie
šinimo būdai bei metodai, bet 
išliko nepalaužta lietuvių dva
sia, išreiškianti ryžtą gyventi 
laisviems ir nepriklausomiems, 
kurti vertybes pagal savo se
nos kultūros tradicijas, gintis 
nuo jai primesto absoliučiai 
svetimo komunizmo”.

Palyginti okupacijų pana
šumai ir reiškiama viltis, kad 
sovietinio imperializmo galas 
turės būti panašus į nacizmo 
žlugimą. (Elta)

M •
Čia matomi ne araby dykumos beduinai, bet amerikiečiai astro
nautai Alfred Worden ir Gerald Carr. Jiedu turėjo praeiti dyku
moje prie Pasco, Wash, treningą, kuris paruošia astronautus vieš

nagei mėnulyje.

S0V1CTL RADARO SPECIALISTAS
PASAKOJA BRITŲ LAIKRWJE

LONDONAS. — Sekmadienį britų laikraštis “Sunday Tele
graph” tęsė pabėgusio -į Britaniją'rusų mokslininko Anatoli Fe- 
dosejev pasakojimus. Įdomiausias dalykas jo prisiminimuose yra 
tas, kad jis pagamino elektroninį aparatą; kuris numušė 1960 me
tais Amerikos žvalgybos lėktuvą U-2. To lėktuvo pilotas Gary 
Powers, pašautas 68,000 pėdų aukštyje;'buvo, rusų suimtas,'.teis
tas, nubaustas 10 metų kalėjimo -ir bausmės .neatlikęs, 1962 m. 
buvo išmainytas’į Amerikoje kalėjime laikomą rusų šnipą Ru
dolfą Abelį. ' .• >

Fedosejevas yra elektronikos' 
ir radaro specialistas. Jo dar
bas ir rezultatai buyo Sovietų Są
jungoje labai vertinami. Ame
rikos lėktuvą numušus, jam 
Chruščiovas paskyrė aukščiau
sią Lenino ordiną. Fedosejevas 
ir toliau domisi elektronikos 
mokslu, šiuo metu jis ragina 
Vakarų valstybes taip apsaugoti 
savo siunčiamas į Rusiją radi
jo bangas, kad jų negalėtų truk
dyti komunistų stotys. Jo nuo
mone, tuos trukdymus apeiti , yrą 1 
labai svarbu, nes jis tiki U tei
sybės galią, į Vakarų programų 
•įtaką sovietų klausytojams. Tei
singa informacija, jo manymu, 
yra galingesnis ginklas už ra
ketas ir bombas.

Fedosejevas neužilgo pradės 
profesoriauti viename Britani
jos universitete. Jis buvo at
siųstas su sovietų delegacija į 
Paryžiaus aviacijos parodą ir iš 
jos pabėgo, pasiprašydamas 
politinės globos Britanijoje.

ST. PETERSBURG. — Flori
doje mirė iš bado 42 m. vyras, 
sportininkas, kuris anksčiau 
sverdavo 200 svaru ir kilnodavo ‘ . < L,
sunkumus. Jis buvo nutaręs lai
kytis dietos ir nieko daugiau ne
valgė tik saulėgrąžos sėklas. Mir
damas jis svėrė tik 90 svarų. Ve
lionis jau 1962 m. buvo ligoni
nėje gydomas nuo nusimaitini- 
mo. Jau tada jis gyveno tik 
saulėgrąžų sėklomis.

Ukrainiečių veikėjo 
patarimai valdžiai
Kasmet rengiama Pavergtų

jų Tautų Savaitė JAV-se, šiais 
metais įvyko liepos 18 — 24 d. 
JAV Kongreso Atst. Rūmų na
rys E. J. Derwinski (Illinois) 
šių metų gegužės 4 d. jau buvo 
atkreipęs dėmesį į Pavergtųjų 
Tautų Savaitės reikšmę. Jis 
savo kalboje buvo pažymėjęs, 
kad JAV vedančios kovą už 
tautų laisvą apsisprendimą 
Pietų Vietname, Laose ir i Kam 
bodijoje ir, esą, kas tai kovai 
■priešinasi, talkina komunis
tams, jiems sudarant naujus 
pavergtųjų kraštų sąrašus.

MIAMI BEACH. — Miss Uni
verse varžybas laimėjo 18 me
tų mergina iš Libano, Georgi
ana Rizk. Po jos gražuolių rin
kimuose‘sekė* • Australijos ir 
Suomijos atstovės.

'■ - SAIGONAS. r— Vicepreziden 
tas Ky turi sunkumų gauti rei
kalingą rėmėjų skaičių, kurie 
pritartų jo’ kandidatūrai į pre
zidento vietą. Tik 10 dienų be 
liko iki termino, kada jis turi 
užsiregistruoti, o jis teturi tik 
trečdalį. reikalingų parašų.

HOLLYWOOD. — Po širdies 
smūgio ‘ mirė aktorius Van 
Heflin, 60 m. ♦

Naujas JAV karo jėgy vada* Europo
je yr9 generolą* Michael Davidson. 
Jis kartu vadovauja ir Nato karo jo

goms.

Atst. Derwinski atkreipė dė
mesį į ukrainiečio dr. Lev. E. 
Dobrianskio, Georgetown uni
versiteto Vašingtone profeso
riaus, straipsnį, įdėtą šios va 
saros laidoje, “Ukrainian Quar 
terly” žurnale. Sraipsnis tiek 
svarbus, liečiąs pavergtas tau
tas, taip pat ir S. Kudirkas at
vejį, kad atst. Derwinski pa
siūlė su juo susipažinti Atst. 
Rūmų nariams bei visiems JAV 
gyventojams ir jį pateikė per
sispausdinti Kongreso leidiny 
“Congr. Record”. L. Dobrians 
ki savo straipsny, ryšium su 
artėjančia Pavergtų. Tautų Sa 
vaite, pasiūlė: JAV preziden
tas turėtų paskelbti dar ryžtin
gesnę proklamaciją tų tautų 
atžvilgiu. Kongresas .turėtų su
daryti specialią Afst.- Rūmų ko
misiją pavergtųjų tautų reika
lu. Be to, ir JAV užsienio po
litika galėtų būti pertvarkyta, 
santykiuose su- Sovietų Sąjun
ga labiau tikrove atsiremiant.

(Elta)

Kiek pasaulyje 
lietuvių kunigų?

Italijos religinių informaci
jų agentūra “Ansa” š. m. bir
želio 12 d. laidoje, pasinaudo
jusi “Elta-Press” biuletenio, 
Romoje leidžiamo italų kalba, 
žiniomis, pateikė duomenis 
apie katalikų Bažnyčios padė
tį Lietuvoje ir informacijas 
apie lietuvius dvasininkus Va
karų pasaulio kraštuose. Iš 
paskelbtos inforacijos ryškėja 
pasunkėjusi Bažnyčios padė
tis okup. Lietuvoje.

Elta pateikė statistines žinias 
pagal duomenis, paskelbtus 
JAV lietuvių dvasininkų 1970 
m. leidiny “Elenchus Sacerdo- 
tum Lituanorum in Variis Sta- 
tibus”. Jame nurodyta, kad iš
eivijoje, iš 550 lietuvių kuni
gų, JAV-se gyvena 449, 23 — 
Kanadoje, 45 — vak. Europo
je, 25 — P. Amerikoje, 7 — 
Australijoje, po vieną Azijoje 
ir Afrikoje. Iš laisvame pasau
lyje veikiančių 139 parapijų, 
beveik visos yra JAV-se. Tas 
ir tas žinias, Eltos žiniomis pa
sinaudojusi, pateikė “Ansa” 
agentūra. (Ha)

ASTRONAUTAI IŠBUS MĖNULYJE 67 VAL.
CAPE KENNEDY. — Apollo 15 šiandien 8:34 ryto Čikagos 

laiku turi pasikelti kelionei į mėnulį. Amerikiečiai astronautai 
šiai kelionei yra gerai pasiruošę, jau ketvirta astronautų pora 
nusileis mėnulyje ir čia išbus 67 valandas. Jei įvyktų kokių ne
susipratimų, tada raketos iššovimas įvyktų trečiadienį, o jei ir 
tą dieną nebūtų palima pradėti kelionės, ji būtų atidėta iki rug
pjūčio 24 d. ar rugsėjo 22 d. Vakar raketos tankai buvo pripil
dyti skysto kuro ir buvo pakeistos erdvėlaivio baterijos.

' Visi trys astronautai yra avi
acijos karininkai, visi trys bai
gę universitetus. James Irwin 
yra neblogas geologas ir alpi
nistas. Jis bus labai reikalin
gas kalnuotoje mėnulio vieto
vėje, kur žada nusileisti Apol
lo 15. Visi trys yra buvę nai
kintuvų lakūnai. Irwin kartą 

'nukrito su lėktuvu ir nusilau
žė abi kojas ir žandikaulį, ta
čiau gydytojai jį puikiai sutvąr 
kė ir jis gali attikti nelengvus 
astronauto darbus mėnulyje.

Davis Scott į erdvę skrenda 
jau trečią kartą. Jis kartą skri
do su Armstrongu Gemini 8 
erdvėlaiviu.

Alfred Worden skrenda pir- 
, mą kartą. Jis nenusileis mėnu

lyje, bet lauks savo draugų 
mėnulio orbitoje. Jam teks pa
daryti daug mėnulio fotogra
fijų. .

. Čikagos meras Daley jau pa- 
, kvietė visus tris astronautus 
t atvykti į Čikagą rugpjūčio 14 
[— 22 dienomis, kada įvyks 
Ežero Pakraščio festivalis.

Sudanas gaudo 
komunistus

BEIRUTAS.. — Sudane 
džią atsiėmęs prezidentas Ni- 
meiry negailestingai naikina 
savo priešus, kurie jį buvo trim 
dienom pašalinę. Libijos val
džia jau perdavė Sudanui du 
sukilėlių vadus, kurie buvo 
pagrobti iš britų keleivinio lėk 
tuvo. Jiems gręsia teismas ir 
— sušaudymas, kaip ir kitiems 
•sukilimo dalyviams.

Sudanas nutraukė diploma
tinius santykius su broliška 
arabų valstybe — Iraku. Iš 
Bagdado buvo atšaukti Suda
no ambasados tarnautojai. Taip 
padaryta todėl, kad Irakas 
vienintelis iš arabu valštvbiu 
■tuoj pat pripažino sukilėlių 
valdžią. Irakui nepasisekė ir 
ta prasme, kad aukšta jo de
legacija, skridusi į Sudaną pas 
sukilėlių vyriausybę, visa žu
vo lėktuvo nelaimėje Saudi 
Arabijoje. . Užsimušė 11 asmė-

Prezidentas Nimeiry- - įsakė 
policijai ir kariuomenei me
džioti visus Sudano komunis
tus, nes jie visi esą išdavikai. 
Pats vyriausias komunistų par
tijos vadas Khalek Mahjouh 
pasislėpęs Bulgarijos ambasa
doje.

— VILNIAUS universitete 
dirba Sorbonos universiteto 
dėstytojas, M. Tossin. Jis Vil
niaus studentams kalbėjo apie 
prancūzų kitimus. (Elta)

KUALA LUMPUR. — Malai
zija pasiuntė į Kiniją 1,600 to
nų natūralios gumos. Abiejų 
valstybių santykiai pagerėjo.

vai-

Priminė Pavergtu

Japonijai rūpi 
Washington planai

TOKIJO. — Japonijos prem
jeras Šato patvirtino savo vy
riausybės užimtą liniją: Japo
nija siekia geresnių ryšių su 
Kinija, tačiau Japonijai lygiai 
svarbu išlaikyti gerus santykius 
su Tautine Kinija. Japonija ne
galinti priimti sąlygos — iš
mesti Tautinę Kiniją iš JT.

Opozicijos partijos kritikuoja 
Šato vyriausybę, kuri savo po
litiką pagrindžia gerais ryšiais 
su Amerika. Dabar Amerika ap
gavusį Japoniją ir ėmusi pati 
gerinti santykius su Pekinu, ne
žiūrėdama, kaip tokie santykiai 
atsilieps Japonijai. Opozicija 
įrodinėja, kad Amerika tiek daug 
nebendradarbiauja su Japonija, 
kiek Šato vyriausybė tvirtina. 
Vyriausybė nutarė pasiųsti de
legaciją į Ameriką, išsiaiškinti, 
ką JAV vyriausybė planuoja 
Kinijos atžvilgiu.

“Daily News”, milijoninio 
tiražo dienraštis New Yorke 
liepos 18 d. laidoje vedamaja
me priminė Pavergtųjų Tautų 
Savaitės minėjimą JAV-se. 
Dienraštis, nurodęs į viltį pa
vergtiems kraštams atgauti 
laisvę, teigia, kad
pasauly skelbiamos pažiūros, 
va d. agitacija iš dalies sukurs
tę neramumus Lenkijoje ir 
Čekoslovakijoje, gi Rumuni
jai pavyko įsigyti daugiau lais
vės.

laisvame

Laikraštis mano, kad reikia 
siekti sovietinės vergų imperi
jos subyrėjimo iš vidaus. 
Kremliaus tironai turėtų šiais 
metais, labiau negu anksčiau 
pabūgti tos savaitės proga ke
liamų minčių. Dienraštis at
skirai kėlė reikalą ginkluotis 
Amerikai, nes, esą, laisvė ne
pakliūti į komunistinę vergiją 
verta bet kokios kainos (E.)

ČIKAGA. — šeštadienį Illi
nois ir Wisconsine buvo suim
ta 15 asmenų ir iš jų konfis
kuota virš 2.500 įvairių ginklų 
ir amunicijos. Ginklų sudė
tinose rasta net patrankų, kul
kosvaidžių ir liepsnosvaidžių. 
Manoma, kad ginklus slėpė 
dešiniųjų organizacijų nariai.

NEW YORKAS. — žydų ra
binas Kahane teismo buvo nu
baustas lygtinai už ginklų ir 
sprogmenų turėjimą be leidi- 

Kiti žydai irgi gavo leng- 
sąlygines bausmes. Juos 
teisėjas Weinstein.

mo.
vas, 
teisė

— AUSTRALIJOJE leidžia
mas laikraštis “The Southern 
Cross” birželio 1 d. laidoje pla
čiai atpasakojo kun. A. Šeške
vičiaus gynimosi kalbą, pasa
kytą sovietiniame Molėtų teis
me, kuris jį nubaudė viene- 
rių metų kalėjimu už tai, kad 
jis vaikus mokė tikybos.

Kun. Šeškevičiaus atsikirti
mo kalbą, išverstą į anglų kal
bą, Vlikas buvo pasiuntęs sa
vo atstovui Australijoje p. J. 
Lapšiui ir Astratijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Valdy
bos pirmininkui p. V. Nevera- 
vičiui. (Elta) .

— š. m. birželio mėn. pra
džioje Leopoldo Digrio, Vil
niaus vargonų meistro, kon
certai įvyko Fed. Vokietijoje, 
Bremeno katedroje ir Tuebin- 
geno mieste. (Elta)



ALFONSAS’ NAKAS

DETROITO iJETOVĘ BENDRUOMENĖJE
B. Kutkutė — pirmoji iš 

pustrečio šimto

Birutė Kutkutė
Tik ką iš atostogų grįžęs su

žinojau, jog Detroite turime dar 
vieną nepaprastų gabumų jau
nosios kartos atstovę. Būtų sta
čiai nusikaltimas žinutę atidėti, 
rudeniui.

Birutė Kutkutė, kurios nuo
trauką čia matome, 1971. m. bir
želio 13 baigė Holy Redeemer 
(katalikų) vidurinę mokyklą. 
Jos klasėje buvo ir kartu su ja 
baigė 267. mokiniai. Birutė Kut
kutė baigė pirmąja.

Priimta į National Honor So
ciety narius, paskutiniaisiais me
tais ji buvo ir minimos mokyk
los laikraščio- vyriausia redakto
rė. Priklausė taip pat matemati
kos, dramos ir teniso klubams. 
Vaidindavo mokyklos statomuo
se dramos veikaluose. Turėda
ma gražų balsą ir mokėdama sau 
prisitarti gitara, dainavimu 
reikšdavosi amerikiečių liaudies 
dainų mėgėjų tarpe mokykloje 
ir už mokyklos sienų. Yra ban
džiusi pasirodyti net su savo pa
čios- muzikine kūryba.

Lietuviškoje veikloje dalyva
vo nuo mažens. Baigusi Aušros 
"šeštadieninę devynių-skyrių-mo
kyklą, dvejus, metus buvo tos 
mokyklos- mokytoja- — padėjė
ja. Priklauso moksleiviams 

i ateitininkams in yra jų valdybos 
Į narė. Jaunimo; chorui ir šilai- 
! nei statant operetę “Piršlybos 
Į šapnagiuosb”, ji buvo viena iš 
vaidintojų.

Vidurinės mokyklos užbaigtu- 
vėse ji pasakė atsisveikinimo; 
kalbą (valedictory). Gavo me
dalį už pažangumą matematiko
je ir atžymėjimą už žurnalizmą.. 
Jai buvo paskirtos net dvi sti
pendijos universiteto studijoms: 
Michigan- Competittive Scholar
ship ir University of Michigan 
Regents-Alumni Schollarship. 
Tuo tarpu jau ji pasirinko-patį 
geriausią iš visų Detroito apy
linkės universitetų, University 
of Michigan, Ann Arborė. šį ru
denį pradės studijuoti, matema
tiką, ir kompiuterių mokslus.

Birutė yra Emilijos ir visuo
menininko jVytauto: Kntkų duk
tė. Prieš eilę mėnesių esu ra
šęs apia tų pačių Kūtkų sūnų, 
kuris irgi už nepaprastus gabu
mus stipendijomis (aprūpintas, 
jaur bakalauro laipsnį, gavęs, iš
važiavo studijų tęsti į Kalifor
niją., O šį pavasarį rašiau apie 
fenomenalią Karolę Veselkaitę 
bei universalių gabumų Rober
tą Selenį. Yra Detroite jaunuo
lių, kurie džiugina ne tik savo 
tėvų, bet ir visų: lietuvių širdis.

LF nariu sąrašo 
papildymas Nr. 13

Lietuvių Fondo Detroito- va
jaus komiteto veikla yra tęsia
ma. Nuo> 1971 m. kovo- 1, iki 
197-1 m. liepos 1 į LF Detroite 
bei: apylinkėse įstojo:? Jadvyga 
jir Juozas Černiauskai, sui 100 
dol.,;. NN šeima (pavardės-prašė

Neseniai pasibaigusio telefonu strei
ko vadas Joseph Beirne, telefonisty 

unijos prezidentas.

neskelbti)', su 100 dol. ir Vil
niaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
centro valdyba, su 100 dol. Įam
žinti mirusieji: Balio Balnionio 
atminimui įnašas — 100 dol.;. 
Agotos ir Rapolo Juodelių atmi
nimui— 100 dol.; Dr; Prano Pa- 
dalio atminimui — 205 dol.; Jus
tino Pilkos- atminimui (įnešė Ste
fanija Pilkienė) —100 dol.; Juo
zo Barčo atminimui — 73 dol.; 
Petro Rankella’s atminimui — 
5 dol: Jonas Brazauskas įnešė 
100 dol., ankstesnį- įnašą pakel
damas iki 300 dol.

Liepos. 1 Detroite buvo 212. 
Lietuvių Fondo narių, aukoju
sių nemažiau šimtinės. Iš viso 
iki liepos 1 surinkta §43,745 dol. 

-t Šių metų vajus baigsis vėly
vą rudenį. Iškilmės bus atžy
mėtos Jurgio Juodžio paveikslų 
paroda ir pobūviu.

ii — Vilniaus operos teatre š. 
.m. balandžio mėn. Rossini ope
roje “Sevilijos kirpėjas” Bazi- 
lio partiją atliko Leningrade gy
venąs tarptautinio konkurso 
laureatas Jonas Jocys. (E)

rugpiūčio 15 dieną,

BUCO SODE
WILLOW SPRINGS,. ILLINOIS

BUSlDOffl PROGRAMA, GER A. MUZIKA ŠOKIAMS,

VISĄ LAIKĄ GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ- 
KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
RUGPIUČIO 15 D. VISI KVIEČIA.MI Į NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ.
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balsas būtų toliau girdimas, o 
pats prižadėjo aktyviau prisi
dėti prie Pavergtų Tautų lais
vinimo darbo. Programa bu
vo paįvairinta Los AngelesPavergtų Tautų Savaitės mi-. Cmdr. West USN, daugiau

nėjimas Los Angeles ir apylin- kalbėjo apie reikalą domėtis policijos, orkestro, muzi
kėse šiais metais įgąvo anksty
vą pradžią. Liepos mėn. 2 <L 
EI Toro mieste,

nes daugvietiniu, gyvenimu
L, šių dienų negerovių yra. rez.u.1- 

pradedant tatas žmonių apatijos. Nekreip 
Įšvęsti JAV nepriklausomybės damas dėmesio į tewdienines 
paskelbimo sukaktį, didžiuliai smulkmenas. tik. palengvins ne 

'virš 5000 žmonių mitrini daly
vaujant, buvo pirmų kartą; 
pristatytos tautos, kurios savo 
nepriklausomybę prarado žiau 
riajam. rusų komuoizmuL Skai gos. generolas, (atsargos- dalinių Putn-am savo- žinių- programos 
tant Pavergtų Tautų sąrašą, 
viena po kitos buvo įneštos vi
sų tų tautų vėliavos, palydint 
to krašto tautiniais rūbais apsi 
rengusios mergaitės ar'berniu 
ko. Mr. Chester B; Anderson, 
Royal Savings and Loan Asso
ciation direktorių tarybos pit 
mininkas, ^perskaitė 86 US 
kongreso priimtą įstatymą, 
įpareigojantį JAV prezidentą 
skelbti 
savaitę 
te. Jis 
smerkė 
priminė susirinkusiems komu 
nizmo padarytus nusikaltimus 
prieš tas tautas, ir prašė vie
nos minutės tyla atsistojus pri
siminti ir tuo pagerbti žuvu
sius ir dar tebekenčiančius koi 
munistinėje nelaisvėje. Liūd
nai skambant orkestro garsams 
išnešamos vėliavos į nakties 
tamsą, simbolį tamsos abden- 
gusios komunizmo aukas.

Didžiulė padėka tenka Mr. 
Anderson už pakvietimą “Ame 
rikiečiai už Laisvę Pavergtoms 
Tautoms” organizacijos atsto
vų į šį parengimą, ir už jo 
jautrią kalbą,, kuri ne vienam 
klausytojui ašarą išspaudė. 
Lietuvai šioje organizacijo
je yra atstovaujami ALTos Los 
Angeles skyriaus valdybos, na. 
rių: pirm. inž.. Vyt. Čekanaus
ko, vicepirm. inž. Vyt. Vidu gir 
rio-ir sekr. V. Mažeikienės.

trečią liepos mėnesio 
Pavergtų Tautų Savai- 
savo aštriu žodžiu pa- 
komunistinę vergiją,

Los Angeles mieste Pavergtų' 
Tautų minėjimas buvo suorga 
nizuotas “AmeriLiečiai už Lais 
vę . Pavergtoms.- Tautoms” ko
miteto ir įvyko liepos mėn. 17 
d. prie Los Angeles apskrities 
valdybas rūmų. .. 'šį parengimą 
rėmė Los Angeles County 
Board; of Supervisors iri- pa
kvietimus išsiuntinėjo 3-čiovra 
jono valdybos atstovas Mr;. Er
nest E.. Debs; Programą, pra
vedė Robert K.. Dornan,. žinių 
komentuoto j as Los Angeles 
televizijos, stotyje KTLA - TV. 
Šis jaunas ir energingas žmo
gus, savo akimis yra- matęs 
komunizmo darbus- Vietname, 
ir taip pat asmeniškai pajutęs 
toli siekiančią komunizmo le
teną ir čia JAV. Programa bu? 
vo pradėta vėliavų įnešimui ir 
JAV - himnu, kurį sugiedojo 
Los Angeles miesto, policijos 
orkestro solistas, palydint vi? 
sam orkestrui. Toliau sekė 
skaitymas JAV kongreso Pub
lic Law 86 — 90, skelbiančio 
Pavergtų Tautų. Savaitės įkū
rimą, ir kitų* 'atsišaukimų^ 
gautų ryšium su šios savaitės 
minėjimu; prezidento Nixon, 
Los Angeles, miesto tarybos, 
Los Angeles apskrities valdy
bos, Los Angeles miesto bur
mistro Sam Yorty'. Iš svečių 
kalbėtojų, tektų pažymėti Dr. 
Jose Norman, '|Cmdr. Fred 
West, USN, DT. Louis Kaufi 
man. ir Dr. Anthonv Butko- •i 
vich.

Dr: Norman yra. gerai susi
pažinęs su komunistine tak
tika, ypatingai Amerikoje (cen 
Iro ir vidurio). Buvęs-aktyvus 
asmuo politiniame- gyvenime 
Kuboje, jis ir Šiandien nepa
liauja kovoti prieš komuniz
mą, -viešai kalbėdamas apie- 
raudonųjų planus, Kubos vaid* 
nienį paruošiant amerikiečius 
jaunuolius revoliucinei veik
lai ir neramumams kelti mo
kyklose, universitetuose ir 
panš. Stebint Šių dienų nera
mumus JAV aiškiai matosi, 
kad jie seka liniją kuri yra 
nurodyta slaptuose revoliuci
nio apmokymo vadovėliuose.

kiniais pasirodymais.

pageidaujainam elemntui grei
čiau pasiekti jų. tikslus. Dr. 
Kaufman,. Los Angeles City 
CoITe^fe prezidentas fr atsar-

apimančių 
Arizona, ir Nevada- 
kas)- gan griežtai 
prieš komunizmą, 
pabrėždamas,, jog 
riaušininkai jo mokykloje ne
ras pritarimo. Pagrindinės jo 
kalbos mintys buvo raginimas 
veikliau reikštis vietiniame gy
venime, ieškoti daugiau drau
gų prieškomunistinei kovai tęs 
ti, einant pas amerikiečius, o 
nelaukiant jų- ateinant pas 
mus,

Dr. Butkovich, “Amerikie
čiai už. Laisvę Pavergtoms 
Tautoms” komiteto; narys, gal 
būt,, daugiausia sujudino susi
rinkusius, nes savo ugningoje 
kalboje (pertrauktoje ploji
mais keletą kartų) supynė vi? 
sų kalbėtojų mintis; pajudi
no, paragino, padrąsino tęsti 
laisvės atgavimo darbą iki to 
momento, kada laisvė 
pasieks visas pasaulyje paverg 
tas tautas”.

pietų ■California, 
viršinin- 
pasisakė 

ypatingai 
studentai

dienį, Los Angeles Times dien
raštis. įsidėjo šio minėjimo nuo 
trauką kartu su trumpu ap-

Liepos mėn. 19 dM pirmadie
nį, per Los Angeles Televizi
jos stotį KTTV, Mr. George

Liepos, mėn. 21 <L* trečiadie
nį, Los Angeles miesto bur
mistras- Sam- Yorty savo savai
tinės spaudos- konferencijos 
metu priėmė “Amerikiečiai už 
Laisvę. Pavergtoms Tautoms” 
komiteto delegaciją, ir per
skaitei atsišaukimą, paskelb
damas šią savaitę Pavergtų 
Tautų Savaite Los Angeles. 
Lietuvius šioje delegacijoje at
stovavo ALTos Los Angeles 
skyriaus valdybos vicepirmi
ninkas A. Skilius.

V. č.

Baigiant minėjimą, buvo pn 
imta rezoliucija, prašanti Nixo 
ną daryti visa, kas galima,, 
pagreitinimui laisvės gavimo 
pavergtom tautom, šii rezoliu
cija su minėjime dalyvavusių, 
parašais buvo nusiųsta prezi
dentui Nixonui;. Programos 
.vedėjas Mr. Dorman palinkėjo 
kitais metais susirinkti dešini- : 
teriopai daugiau,. kad: mūsų

metu paskyrė vadinamąją pro 
gnamos dalį “One Reporter’s 
Opinion’’* Pavergtų Tautų Sa
vaitei paminėti. Studijoje bu
vo- susirinku atstovai su vėlia
vomis, ir. tautiniais, rūbais, iš 

’vienuolikos Pavergtų Tautų. 
Šios programos metu Mr. Put
nam. buvo įteiktas. Pavergtų 
Tautų medalis už jo nepailsta
mą kovą prieš komunizmą ir 
pristatymą Pavergtų Tauatų 
.•tragedijos plačiajai visuome
nei.. kiekvienai pasitaikiusiai 
progai Savo kalboje. Mr. Put
nam pareiškė, jog nesvarbu 
ar JAV prezidentas išleis ar 
neišleis atsišaukimą Pavergtų 
Tkutų Savaitei paminėti, ar 
Amerikos žmonės tam pritars 
ar ne, ar žmonės iš viso norės 
prisiminti, — jis prisimins; 
Baigdamas dar pabrėžė, kad 
kol jis galės naudotis.žinių per
davimu. oro bangomis,, mes ga
lėsime grįžti pas jį; metų: me
tais.
i Visuose šiuose parengimuo
se lietuvius atstovavo ALTos 
Los- Angeles skyriaus valdyba, 
^vadovaujama inž. VyL Čeka
nausko.. ALTos valdvba nuo
širdžiai dėkoja' didžiausiai, tal
kininkei studentei panelei Al
donai, Butkutei,, kuri- mielai 
suliko dalyvauti - visuose pa
rengimuose tautiniuose: rūbuo
se;. nors ir kaip: bebūtų toli- af, 
arti, anksti ar vėlai..

ĮKVĖPIMO ŠALTINIS
Kartą kažkas paklausė Petar- 

ką, kodėl jis neveda savo myli
mos Lauros, kurios garbei taip 
daug puikių eilėraščių prirašė?
. — O iš kur tada gaučiau įkvė
pimo tokius eilėraščius rašyti? 
— klausimu atsakė poetas.

J FOREST- FIRES HURT 
; OUR FOREST FRIENDS

Oar Tilffife has do defense- 
against the careless nse of fire. 

So please follow Smokey’s .ABCs 
Always hold matches till cold.. 
Be sure » drown all campfires, 

mr the ashes; and drown- 
mem again. Crush- all< 

smokes dead out-

elesse! Only vrm can 
prerent forest fires

Howaminus 
(Mi your paycheck 

can be a jrius 
in your future.

Scend amfasing?

That inwoBtwifl

comes in. Because you’re

ity o£ 5 years, 10 months (4% ti

■with .3. comparable impravement- tv 
all older Bonds. . .

Join the Payroll Savings Plan.

withooeof the j^crfinvestmeats there

the pinch financially. Before you 
know it, youT have quite a tidy sum

3 ^ Thke stock in America.
Now Bonds pay a bonus at maturity
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Kazys škirpa

1940-41 M.
FRONTAS

(Tęsinys)
Aktyvistų Fronto genezė

Idėja nesibazuoti buvusių par
tijų griaučiais, o kurti naują ko
vos organizaciją kilo ne vien iš 
reikalo sudaryti sąlygas geres
niam išlaikymui konspiracijos, 
bet ir gilesniais, esminiais politi
kos motyvais. Pasirėmimas par
tijų griaučiais negalėjo žadėti 
pasisekimo naujoje kovoje, ypač 
dar dėl to, kad paramos Lietu
vai atkurti nebuvo galima tikė
tis iš niekur kitur, kaip iš mūsų 
didžiojo kaimyno pietuose, kur 
buvo įsigalėjęs nacionalsocializ- 
mas, absorbavęs visas buvusias 
vokiečių politines partijas. Ant
ra, dėl 1940 m. birželio 15 d. ka
tastrofos Lietuvoje buvo ir pas 
mus visu ryškumu išaiškėjęs gi
lus mūsų tautos veiklesniųjų ele
mentų nusivylimas ne tik pas
kutiniuoju Lietuvos režimu, tie
siogiai atsakingu už jos nu vaira
vimą į minėtą katastrofą, bet 
taip pat ir buvusiomis opozici
nėmis srovėmis, irgi neparodžiu- 
siomis anuo metu ryžto Lietuvą 
gelbėti akivaizdoje jai grėsusio 
mirtino pavojaus. ,

Iš to seko logiška išvada, jog, 
siekiant naujo Lietuvos atkūri
mo Maskvos-Berlyno pakto even
tualaus susisprogdinimo proga, 
buvo reikalinga ne tik sugalvoti 
realų metodą, kaip tokj eventua
lumą išnaudoti Lietuvos gyvy
biniam interesui, bet ir sumobi
lizuoti naujų jėgų kovai praves
ti, būtent — tokių jėgų, kurios 
nesijaustų praeities hipotekų 
apsunkintos. Buvo savaime su
prantama, jog tik tokios, nau
jos, o ne praeities vidaus kovų 
nudildytos jėgos tegalėjo naudo
tis tautos masių pasitikėjimu ir 
tas mases sužadinti pakartoti
niam tautos7 valios pareiškimui 
kovos ir pasiaukojimo keliu pa
gal 1918—1920 metų savanorių 
ir visų kitų Lietuvos laisvės ko
votojų visad gyvą pavyzdį. Kaip 
sakytas jėgas buvo iš pradžios 
manyta sumobilizuoti, pasako 
sekantis atsišaukimo projektas, 
ųžvardytas:

J talką naujos Lietuvos kurti!...
Tėvynė Lietuva neteko valsty

binės nepriklausomybės, geriau

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

LIETUVIŲ AKTYVISTU 
IR KOVOS KELIAS

siųjų mūsų tautos sūnų krauju 
atkovotos..

Lietuvių tauta vėl pateko po 
rusų jungu, šį kartą Maskvos 
komunistinių budelių ir jų gro
buoniškų užgaidų aklos vykdyto
jos — raudonosios armijos.

Bet tauta, pažinusi laisvę, jos 
niekad daugiau išsižadėti negali. 
Tokia yra ir lietuvių tauta.

Rusa okupantai sutrypė mū
sų valstybės vėliavą, bet jie ne
pajėgs išrauti iš lietuvių sielos 
laisvės jausmo ir nepriklauso
mos valstybės atstatymo troški
mo.

šis idealas buvo kelrodžiu ži
loje mūsų tautos praeityje Di
diesiems Lietuvos Kunigaikš
čiams, sukūrusiems Lietuvą nuo 
Baltijos iki Juodųjų jūrų. Jis 
pagimdė sielos galiūnus, įžiebu
sius mūsų tautos masėse tautinį 
susipratimą. Jis davė tūkstan
čius didvyrių savanorių kovai už 
Lietuvos išlaisvinimą 1918— 
1920 metais. Jis teikia ir da
bar lietuvių .tautai nepalaužia
mo ryžtumo naujoms aukoms už 
Lietuvos 'valstybės atstatymą.

Kol tas idealas plaka lietuvių 
širdyse, — o jis jose plaks, kol 
lietuvių tauta bus gyva,.— tol 
mūsų jėgos lieka nenugalimos. 
Jos yra nepalaužiamos todėl, kad 
kovojame už švenčiausias savo 
teises, pagrįstas tyru teisingu
mu, kuris visados yra galinges
nis už smurtą ir neteisybę.

Naujosios Lietuvos atstatymo 
stvėrėsi Lietuvių Aktyvistų 
Frontas, kuris mūsų visuomenei 
ne nuo šiandien yra žinomas. Jis 
pasireikšdavo kiekvieną kartą, 
kai buvusieji Lietuvos valdovai 
parodydavo nesugebėjimo tvar
kyti tautos ir. valstybės reika
lus, pastatydami Lietuvos nepri
klausomybę vidaus ar išorės pa
vojum Už parodytą drąsą dau
gelis aktyvistų skaudžiai nuken
tėjo. Bet persekiojimai, trėmi
mai į darbo ir koncentracijos 
stovyklas, kalinimas kalėjimuo
se ir kitokie kankinimai aktyvis
tų valios ir pasiryžimo ne tik 
nepalaužė, bet juos tik dar dau
giau užgrūdino tolesnei kovai.

Stodamas į sunkią kovą už 
Naujos Lietuvos atstatymą, Ak
tyvistų Frontas neabejoja, jog 
visa lietuvių tauta ateis jam Į 
talką. Todėl drąsiai kreipiamės 

į brolius ir seses lietuvius, šauk
dami visus, kam brangi Lietuvos 
laisvė, suskubti į garbingas ak
tyvistų eiles.

Mūsų idealas yra visos lietu
vių tautos idealas: laisva ir ne-; 
priklausoma Lietuva. Bet praei
ties klaidų nebekartosime, llga- 
metinis vadinamas autoritarinis 
režimas lietuvių tautą apvylė, 
kaip apvylė ir buvusis prieš tai 
šeiminiai - demokratinis ištiži
mas. Naujoji Lietuva kuriasi 
naujais tautinio socializmo pa
grindais, kurie taip skaisčiai nu
švietė mūsų kaimyno — Vokie
tijos — padangę. Jie žada ir 
Lietuvai laimingesnę ateitį.

Valstybinės nepriklausomybės 
netekimas yra skaudus lietuvių 
tautai smūgis. Bet nenusimin
kime! Išlaisvinimo valanda ar
tėja. Skubėkite tik greičiau ir 
geriau susiorganizuoti, kad, le
miamai valandai atėjus, pasiro- 
dytume laisvės verti.

Nebegaiškime laiko, tuojau 
kurkime visuose kaimuose, mie
steliuose, įstaigose, įmonėse, ka
riuomenėje ir visur, kur tik įma
noma, slaptas aktyvistų gran
dis, būrius, kuopas ir t. t.

Nelaukime paraginimų ar nu
rodymų iš viršaus. Besamomis 
sąlygomis, kada aktyvistų vadai 
yra priešų nepaprastai sekami, 
areštuojami ar net laikomi ka
lėjimuose, nurodymų iš viršaus 
gali ir neateiti. Todėl iniciaty
vos turi imtis kiekvienas sava
rankiškai. Kiekvienas, kas tik 
yra ryžtingesnis, suradęs savo 
aplinkumoje patikimų idėjos 
draugų, tegu stoja jų priešaky
je, kaip jų vadas, ir užmezga ry
šį su kitais-kaimyniniais akty
vistų organizacijos branduoliais.

Tuo būdu susidarys Aktyvis
tų Fronto ir jo kovotojų tink
las visoje Lietuvoje, kurią ben
dromis jėgomis ir Aukščiausio
jo palaima tikrai išlaisvinsime.

Aukštesnių, kaip bataliono va
das, kovos vadų skyrimą rezer
vuoja sau Vyriausioji Aktyvis
tų Fronto Vadovybė, kuri taip 
pat duos nurodymų, kaip bendrą 
kovą vesti.

Aktyvistų Fronto nariu gali 
būti kiekvienas lietuvis be jokių 
skirtumų, nežiūrint jo politinės 
praeities, jeigu jis yra pasiry
žęs kovoti už Lietuvos išlaisvi
nimą, vertas pasitikėjimo ir pri
taria aktyvistų idėjoms. Kiek
vienas priimamasis į Aktyvistų 
Frontą narys privalo akivaizdo
je aktyvistų, grandies ar bū
rio, kurin jis priimamas, duoti

San Francisco namo siena iš gatvės pusės isdekoruota įvairiu spalvų paveikslais. Matyt, name gyvena meniškos 
dvasios žmogus.

priesaiką, kad šventai pildys jam 
uždedamas pareigas ir bus ištiki
mas lietuvių tautos ir Lietuvos’ 
valstybės interesams. Už prie
saikos sulaužymą kiekvienas at
sako savo garbe ir gyvybe.

Kas be atodairos stos į kovą ir 
nieko Lietuvos laisvei atgauti 
nepagailės, kas bus pasiryžęs vi
są, net gyvybę, paaukoti, kad Tė
vynė būtų laisva, tas Naujoje 
Lietuvoje bus ir šeimininkas. Iš 
šių kovotojų bus sudaryta Nau
josios Lietuvos valdžia, jais rem
sis visa Naujosios Lietuvos tvar
ka. Naujoji ^Lietuva bus ne lep
šių, ne pataikūnų, ne partinių 
politikierių ir plutokratų vado
vaujama, bet vieningos valios ir 
ryžtingesnių Vyrų, mūsų geriau
sių tautos sūnų, Naująją Lietu
vą savo krauju atvadavusių. 
Kartų kartos su pagarba minės 
jų, kaipo tautos didvyrių, atmi
nimą.

Tad visi skubiai stokime į Ak
tyvistų Frontą- Tėvynės išlais
vinti ! '.:

Mūsų priesaika — nepaliau
jama kova komunizmui ir rusų 
okupantams, Įligi mirties ištiki
mybė lietuvių Aktyvistų Fron
tui, viskas Tėvynės laisvei ir ne
priklausomybei atgauti.

Mūsų ženklas — emaliuotas 
trijų tautinių spalvų trikampis, 
išduobtas į viršų, su nario nume
riu antroje pusėje.

Mūsų sveikinamasis — pake
liant dešiniąją ranką ir tariant 
žodį “Kovok” 1

Į kovą einame ne vieni. Pa- 
gelbos ranką mums išties mili
jonai mūsų kovos draugų, Vo
kietijos nacionalsocialistų, kovo
jančių už naują teisingą Euro
pos pertvarkymą. Todėl pergalė 
yra tikra ir greita!

Teskamba nuo šiandien kovos 
trimitai per visą kraštą, teatgy- 
ja mūsų protėvių ir pirmųjų sa
vanorių didvyriškoji dvasia! Ji 

nugalės svetimą jungą ir atsta
tys laisvą Lietuvą.

Aktyvistų Fronto
Vyriausioji Vadovybė

Šio* istorinės reikšmės kovoto- 
jiškojo atsišaukimo projekto pa
ruošime ir jo teksto sustilizavi- 
me man ypatingai veiksmingai 
pagelbėjo dr. A. Gerutis, mūsų 
pasiuntinybės Berne patarėjas. 
Jis buvo anomis daug žadėjusio
mis dienomis atvykęs į Berlyną 
man į talką, kaip tikras aktyvis
tas užsidegęs ryžtu siekti tau
tos idealo, tad savo žurnalistiniu 
talentu ir intelektualiniu kapi
talu man labai padėjo.

Dėl neįvykusio persimetimo 
karo į Rytus minėtas atsišauki
mas nebuvo niekur viešai pa
skelbtas. Jis tad liko tik doku
mentu, parodančiu, kokia buvo 
lietuvių aktyvistų Fronto gene
zė — kokios buvo jo idėjos ir 
įžiebiančioji galia, kuri lėmė vi
są tolimesnę to sąjūdžio veiklą. 
Atsišaukimo projektas buvo mu
dviejų su dr. Geručiu suformu
luotas be mažiausios iš vokiečių 
pusės įtakos. Išsireiškimai, kad 
tautinis socializmas “nušvietė” 
Vokietijos padangę, ir laikymas 
vokiškųjų nacionalistų LAF 
“kovos draugais”, tebuvo tik žo
džiai santykiams su Vokietija 
pašildyti, nes ji buvo tas veiks
nys, iš kurio- tikėtasi Lietuvai 
pagalbos nusikratyti sovietinio 

.— komunistinio j ungo.
Vieną sakyto atsišaukimo pro

jekto nuorašą buvau įteikęs dr. 
Kleistui bene liepos 22 d. gry
nai informaciniu tikslu, kaip to 
reikalavo paprastas santykių lo
jalumas. Kaip vėliau patyriau, 
kalbamo atsišaukimo tekstas, 
kad ir nesutartas su vokiečiais, 
buvo padaręs jiems pozityvaus 
įspūdžio, tuo prisidėdamas prie 
jų palenkimo susidomėti mūsų 
suplanuotu LAF sąjūdžiu. Tai 
palengvino tą planą toliau sklai- 
džiai vykdyti, nežiūrint Berlyno- 

prieš 1940 m. birželio 15 dienos 
katastrofą paskirtas jos užsie
ny likusios diplomatijos šefu, 
padarė iš savo pusės visa, kas 
buvo reikalinga, kad ir visi kiti 
Lietuvos atstovai pareikštų ana
loginius protestus visur kitur, 
kur tie diplomatai buvo Lietu
vos vyriausybės iš seniau akre
dituoti. Mano protesto tekstas 
jau buvo ne kartą paduotas spau
doje ir visiems jau žinomas. To
dėl jo čia nebekartoju.

Padarius tokį istorinės svar
bos diplomatinį aktą, pati kovos 
logika liepė nebesustoti pusiau- 
kelyje, bet imtis tolimesnių žy
gių jos planingam paruošimui, 
kiek tai man buvo įmanoma iš 
užsienio. Todėl sekančią dieną 
pasiunčiau Kaunui tokio turinio 
telegrafą:

(Bus daugiau)
Maskvos “draugystės” tolimes
nio išsilaikymo dar ištisus vie-j 
nūs metus...

Kiek šitaip suplanuotas Lietu
vai atkurti aktyvios kovos kelias 
liečia mane patį, aš ją pradėjau 
konkrečiai vykdyti įteikimu 
1940 m. liepos 22 d. formalaus 
protesto (datuoto liepos 21 d.) 
vok. Užs. Rkl. Min-jai prieš Sov. 
Rusijos įvykdytą agresija prieš 
Lietuvą. Mano paakinimu St. 
Lozoraitis, kaip J. Urbšio, dar

— Lietuvoje jau eilė metų 
nurodoma į “modernų miestą” 
— Elektrėnus. Kuo domisi šio 
miesto gyventojai, atskleidžia
ma “Lit. ir Meno” savaitrašty
je (nr. 7). Rašoma: “Elektrėnų 
atsitiktinė, nuobodžiaujanti audi 
tor i j a, moderniškų kultūros na
mų direktorės skundai: niekas 
niekuo nesidomi, pasisekimo su
silaukia nebent estradiniai kon
certai, cirkas”. (E)

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

S, Petersonienė

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

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

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

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Simam 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., Sl,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17, eilėraščiu, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJ! LIETUVA, poema. 118 psl.. $1.00.
6. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 

senimui. Dail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psl. Kaina 4 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. $3.00.

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

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
Įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NA U JI E N O S,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.
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ANTANĄ RŪKĄ — rašytoją, poetą, dramaturgą, aktorių 

pagerbti išleista nauja knyga

Antanas Rūkas
Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 

didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
2. YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti Iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
1. Dr. K. Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t, 336 psL $5.00
2. Juozas Liūdžiu*, RAŠTAI, 246 psl. _____________________ S3.00
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl. ____ $2.00
4. Liudas Mikšys, IŠ ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

TUVA. 699 psL ________________________________ $12.00
5. Juozas Ka pažins kas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl.____  $4.00
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl ................................    $1.50
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. __________  $2.00 Ir $3.00
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl. $5.00
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. _________________ $2.00

10. VI. Mlngėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai. - ---- ------------------------------------------------------------- $6.00

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTASI _______________ $3.00
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psL, minkštais

viršeliais $2.00, kietais ____________________________ $4.00
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl.__________ $2.00
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl._______________$5.00
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. ________ $5.00
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. $10.00
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl.___  $3.00
18. Kipras Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA

310 psl. ------------------------------------------------------------------------ $1.00
19. Dr. J. B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL

angliškai. -------------------------------------------------------------------- 54.00
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psL $4.00
21. Stasy* Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl.______  $230
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl.______  $6.00

šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

VEIKALAI SCENAI
BUBULIS IR DUNDULIS IR SVAJONIŲ ŠALIS

Kieti viršeliai. Kaina $4.00

Gauti ją galima: Mrs. E. Rūkas, 3346 W. 65th PI. Tel. 471-0814, 
o taip pat “Naujienose” “Terroj” ir pas p-lę Pukelevičiūtę

IIIIIIIII1IIIIIIIIIII1IIIIIIIII1II1I111I

0 T Ą SUSIVIENIJIMAS
i I i f\ lietuvių i

AMERIKOJE
SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy, 
bės a pd ra ūdą Ir IlgoĮe pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — Jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis Čia gali 
gauti ivairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.

SLA — jaunimui duoda gera Taupomąją Apdrauda • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiaL

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiausu asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ Ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės j kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET. NEW YORK, N. Y. 10001
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Nepajėgia priaukleti ištikimų komunistų
Ne vien rusų okupuotoje Lietuvoje, bet ir visoje So

vietų Sąjungoje patį sunkiausią partijos darbą komu
nistai yra užkrovę mokytojams. Jeigu per 53 metus Ru
sijoje neišaugo pakankamas komunistų skaičius, tai 
kalti mokytojai. Jeigu komunistų partijon įstojusieji 
rusai nėra geri komunistai — kalti mokytojai. Jeigu 
“geri” komunistai pasuka ne partijos centro komiteto 
nurodyta kryptimi — taip pat kalti mokytojai. Kompar
tijos centras kaltina mokytojus pačioje Rusijoje, tenka 
ir okupuotos Lietuvos mokytojams.

Alfonsas Muralis, Rokiškio rajono Lenino kolūkio 
pirmininkas, parašė ilgą laišką Vilniuje lietuviškai lei
džiamai Pravdai, kuriame didoką pavergtos Lietuvos 
nelaimių dalį taip pat suverčia mokytojams. Muralio 
laiškas pavadintas “Apie piktžoles, traktorius ir meilę 
darbui”. Jeigu derlingi Lietuvos laukai apaugę piktžolė
mis, tai reiškia, kad tuose laukuose nėra meilės darbui. 
O jeigu nėra meilės darbui, tai kalti mokytojai.

Muralis savo laišką pradeda labai liūdnu pasikalbė
jimu su senu kolchozininku, buvusiu ūkininku ir nepa
sitraukusiu nuo savo žemės. Nežiūrint į visas piktžoles ir 
kitus trūkumus, senukas gėrėjosi besileidžiančia Rokiš
kio apylinkės saule. Kolchozo pirmininkas, pastebėjęs 
senio susižavėjimu, užklausė, ar ne gražu kolchoze.

“•— Labai, — atsakė jam senukas. — Iškasėme 
net du ežerus, pasisodinome parką, bet, va, kam vi
sa tai?

— Vaikams ir anūkams!
— Iš kur jų imsime? Greit neliks nė vieno. Jau

nieji nemyli darbo, žemės. Štai išvažiavo ir mano 
anūkėlis į miestą... (Tiesa, 1971 m. liepos 14 d., 4 psh) 
Komunistai, sukolchozinę Lietuvą, vergais pavertė 

Lietuvos ūkininkus. Badavo, pusnuogiai gyveno, bet 
nuo savo žemės jie vis dėlto nesitraukė. Sibiran išvežtieji 
ūkininkai žinojo, kad savo žemės jie neatgaus, bet gavę 
leidimus jie grįžo į Lietuvą, kad būtų arčiau prie savo 
žemės. Lietuvoje jie galėjo pasidžiaugti bent besileidžian
čia saule. Jie manė, kad tekanti saulė gal linksmesnę 
dieną atneš.

Taip galvojo vyresnieji. Bet jaunimas kitoks. Jau- ' 
nimas prie svetimos žemės nepriprato. Jaunimas nepa
noro vargti vergo gyvenimo. Jaūhimaš bėgo ir bėga iš 
kaimo, ieškodamas geresnio uždarbio ir lengvesnių dar-

bo sąlygų. Jaunimas nenori dirbti kolchoze, kad rusas 
nusivežtų visą derlių. Jaunimas nesižavi net rusų iškas
tais dirbtinais ežerėliais, bet bėga. Muralis, tame pačia
me laiške iškėlęs šią problemą, dėl Lietuvos žemės ūkio 
sunkios būklės kaltina mokytojus. Jis šitaip rašo:

“Nepykite, gerbiami mokytojai, bet nuoširdžiai 
pasakysiu — jūs skolingi kaimui. Mes neprašome, 
kad jūs agituotumėte visus dirbti kolūkiuose, bet 

i užpildyti tėvų mūsų darbo spragas galite. Tegu vai-
Į kai girdi iš jūsų ne vien pagyrimus kaimui, bet pap

rastą, gerą, pamokantį žodį apie žemės ūkį. Tegu jie 
i žino, kad žemdirbių profesija nė kiek nemenkesnė 
Į ar mažiau reikalinga, negu statybininkų, inžinierių,

ar kuri kita. Vaikai per metus beveik devynis mėne
sius būna jūsų globoje. Gerai žinome, kadtik darbe ga 
Įima pamilti darbą. 0 tų organzuotų darbų mokyk
loje, deja, būna nedaug”. (Ten pat).
Kol lietuviui priklausė žemė ir jis galėjo naudotis 

žemės vaisiais, tai Lietuvos ūkininkų vaikų nereikėjo 
raginti pamilti žemės ūkio darbus. Vaikai nejučiomis 
pamėgdavo darbus ir pamildavo žemę. Lietuvos moky
tojams nereikėjo aiškinti vaikams, kad dirbtų žemės 
ūkio darbus, nes prie darbų jie buvo pripratinti pirma, 
negu turėjo progos priprasti prie knygos. Mokytojams 
nereikėjo organizuoti darbų žemės ūkyje, nes vaikai kiek
vieną dieną padėdavo tėvams ir be mokytojo raginimų.

Okupantas įvedė tokią žiaurią išnaudojimo sistemą, 
kad ir geriausias mokytojas negali vaikų pripratinti prie 
žemės ūkio darbų. Žemės ūkio darbas gali būti nebloges
nis už statybininko darbą, bet kai statybininkas gauna 
penkis kartus didesnį atlyginimą, tai ką mokytojo žo
džiai gali įtikinti?

Kalti ne mokytojai, bet kalta sovietinė žmonių iš
naudojimo sistema. Dėl tos nelemtos sistemos kenčia mi
lijonai. Mokytojai mepriauklėja pakankamo komunistų 
skaičiaus, jie nepajėgia išauklėti ir paprastų darbinin
kų. Šis klausimas aukščiausiems valdovams kelia kiek 
rūpesčių. Jie ėmėsi griežtų priemonių kolchozų vergams 
suvaldyti. Politbiuras sustiprino Sovietų Sąjungos vyriau
sio inspektoriaus instituciją, kad galėtų prižiūrėti valdžios 
įsakymų vykdymą ne tik pramonės, bet ir žemės ūkyje. 
Genadijus I. Voronovas paskirtas visos Sovietų Sąjungos 
inspektorium. Iki šio meto jis buvo “federalinės” rusų 
respublikos premjeras. Tai yra pati didžiausioji sovieti
nė respublika, didesnė už visas kitas kartu sudėjus. .Jo 
galia buvo didelė. Šiandien jis galės valdyti ne tik pačią 
Rusiją, bet ir visas kitas sovietines respublikas. Jo skir
ti “kontrolieriai” šokdins sovietų valdžios atstovus ir 
komunistų partijos sekretorius.

VYT . VAIČIULIS

PLB Valdybos sekretoriaus Ant. Gailiušio 
pasakėlės Tėvų Pranciškonų “Aiduose”

(Tęsinys)

Nelyginant su vėjo malū
nais kovodamas, sekretorius 
Gailiušis beveik kiekviename 
skirsnyje vis šaudo ir šaudo... 
ir vis į “Magdutės kelnaite”. 
Štai užsiminęs bendradarbia
vimo su okupantu — bendra
vimo su Lietuva klausimą (net

nerašoma, kad Lietuva paverg
ta), autorius taria, jog “kon
servatoriai, daugiausia susis
pietę politinėse partijose, sį 
klausimą panaudoja LB griau
ti, tvirtindami, kad ji eina su 
liberalais, atseit, pagal juos 
už bendravimą su okupantu”.

Viena, iš kuf p. Gailiušis 
vėl taip puikiai pažįsta tas po
litines partijas ir apskritai lie-
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Jaunas filmy direktorius John Frankhenheimer gamina filmą "The 
Horsemen", kuris kainuos keturis milijonus doleriy.

kad jau 
teigimas,

Politinės 
konserva- 
nukirsta.

To laukiame, p. 
O koi neirodvsi-

tuvių politinį, socialinį ir ki
tokį susiskirstymą, 
kelintas kartas daro 
dargi kategorinius, 
aukščiau paminėtas.
partijos žmonės — 
toriai! Lyg kirviu
Pagal paprastą diskusijos tai
syklę, kiekvieną teigimą rei
kia irodvti.
Sekretoriau!
te, tol Jūsų teigimas, tik spė
jimas. Spėliojimais gi galima 
užsiiminėti visiems, tik kas 
jais užsiiminėja visi žinome__
Antra, niekas taip puikiai ne
kovoja prieš bendradarbiavi
mą, kaip kartu su keliomis or
ganizacijomis, pavieniais žmo
nėmis ir laikraščiais ir LFB 
leidžiamas “Į Laisvę” žurna
las. Tik čia pagal sekretorių 
Gailiušį turėtų būti koks nors 
nesusipratimas: frontininkai 
nėra nei partija, nei konser
vatyvūs veikėjai (pagal jų pa
čių teigimą). Tad kovodami 
prieš bendradarbiavimą, su 
okupantu, jie eina vienu keliu 
su tais “žiaurių kaltinimų” 
autoriais konservatoriais. Bet 
jei taip, tai gal jų kelias ir nė
ra toks blogas? O gal p. Gailiu
šio skirstymas, kaip minėjo
me, yra tik pasakėlė? Tik dar 
vienas šūvis ne į “buliaus akį”, 
bet į “Magdutės kelnaites”.

Bent kiek nuo realybės ati
trūkęs, autorius vis toliau vis 
keistesnių dalykų prišneka. 
Štai taria, VLIKas pasiūlė PLB 
įsijungti į jo (VLIKo) seimą. 
Kiek mes žinome, VLIKas to
kio pasiūlymo PLB niekuomet 
nėra padaręs. Laikome tai iš

piršto išlaužtu gandu ir laiky
sime tol, kol p. Gailiušis tą 
savo teigimą dokumentaliai 
įrodys. Jei koks frontininkas, 
socialistas ar ūkininkų sąjun
gos narys kada nors p. Gailiu- 
šiui žodžiu tai tarė, tai nereiš
kia, kad tai buvusi VLIKo ak
cija. O jei p. Gailiušis turi gal
voje prieš kiek laiko VLIKo 
Tarybos Komisijos svarsty
mus ta prasme, tai ir tas ne
reiškia VLIKo balso, ypač, kad 
Taryba tokio komisijos siūly
mo nėra iki šiai dienai priė
musi. (Iš viso būtų buvę gera, 
kad PLB sekretorius prieš to
kius teigimus daręs būtų pasi
tikrinęs su savo kolga dr. Bra
zaičiu — irgi PLB valdybos 
nariu, kuris tą reikalą žino ir 
tiksliai spaudoje, yra pateikęs. 
Šioje vietoje gal užsimintinas 
ir apskritai PLB valdybos ben 
dradarbiavimas, 
vicepirmininkas
su kitu ir pan., kad reikia vie
nam prieš kitą, kad ir nelabai 
šiurkščiai, spaudoje burnoti. 
Atrodo, kad demokratinėje 
Bendruomenėje esama mažiau 
vienybės ir darnumo, negu 
“nedemokratiniame” ALTe ir 
mažai “geresniame”

Užmynęs ant
dviems nepartiniams savo ko
legoms vicepirmininkams, au
torius neaplenkia ir “partinio” 
— tautininko. Esą, “vargas tai 
organizacijai, kuri laikosi tik 
pirmininku. Tokios buvo au
toritetinių režimų partijos; 
mirus jų vadams ir jos mirė.”

Kažin ar jau taip ir yra? Štai 
pre. Smetonos režimas, rodos,I atrodo, labai matytos.

kai vienas 
nesusiikalba

VLIKe). 
mazolių”

tautininkai? Kartais 
kad jie gal truputį

buvo autoritetinis. TačlAu ka
žin ar su prezidento mirtimi 
mirė ir 
atrodo,
“per gyvi”, jau nekalbant apie 
jų mirtį. Atrodo, kad ir šilą 
pasakėlę Ip. sekretorius turės 
atitaisyti, ypač, kad tame pa
čiame sakinyje jis kalba apie 
garbingą velionį PLB pirm. 
Bačiūną, kuris irgi buvo Tau 
tinės Sąjungos narys, taigi tos 
organizacijos, kuri pagal se
kretorių Gailiušį, buvo tokia 
menka, kad vadui mirus ir 
pati turėjo pasimirti.

Gale rašinio autorius vėl 
“pakyla” į kažkokią dvasinio 
pakilimo būklę ir, pakoliojęs 
partijas bei prilyginęs jas kai
mo akiračiui ir pajėgumui, su
runka, jog “LB yra lietuvių 
išeivių- gyvenime pirmą kartą 
įvykęs stebuklas”.

Tuo stipriai abejojame, ta
čiau neabejojame, kad kalba 
masis straipsnis ir jo pateki
mas į “Aidus” yra tikrai ste
buklas — stebuklas, kad dr. 
Girnius, straipsnį skaitydamas, 
galėjo rasti jį tinkamą žurnalui!

Baigiant reikėtų išvadų, 
rimtos analizės ir pan. Taip 
kaip visi “rimti” žurnalistai 
daro. Tik kalbamasis rašinys 
yra pilnas pasakėlių ir humo
ro, kad ir norint sunku prisi
versti rimtas išvadas daryti. 
(Iš tikrųjų, atvirai tariant, ne 
verta). Išskyrus gal 
niekuomet sekretorius 
šis ir jo bendraminčiai 
tų užmiršti, kad tą jo
mą “stebuklą” sukūrė 
bendruomeniriinkai nei. kultū- 

liberalai, nei 
nei teisinin-

vieną: 
Gailiu- 
netufė- 
kalba- 

riei

rininkai, iiėi 
konservatoriai
kai, nei dar kas kitas, o tik 
partijų žmonės, kurias ir ku
riuos autorius ir jo bendrai be 
perstojimo kolioja ir Įžeidinė
ja. To iš praeities niekas neiš- 
trins, nežiūrint į kokias kvai
lystes bus leidžiamasi.

— Vertėjas iš anglų kalbos, 
Aleksys Churginas, šiais metais 
galutinai baigė Dantės “Dieviš
kosios komedijos” vertimą. 
Churginas ją pradėjo studijuo
ti dar 1938 m., 195-1—1956 m. 
spaudoje pasirodė pirmi frag
mentai. Sovietų Sąjungoje tė
ra du .pilni “Komedijos” verti
mai — pirmasis buvo pasirodęs 
dar prieš komunistų revoliuci
ją, antrasis, M. Ložinskio, iš
ėjęs 1950 metais. (E)

MUZIKALI ATMINTIS
Operos teatro ložėje sėdinti 

ponia tarė savo vyrui:
— šitą operą jau esu kadaise 

girdėjusi, nes dekoracijos man,

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS

Užmirštoji Dievo gatvė

i
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raudonoji pabaisa rytuose antrą kartą 
ėjo per mūsų gimtąją žemę, jis daugiau 
nebelaukė. Pabėgo į vakarus.

Geriau jis atsikvėpė tik pasiekęs auksi
nius Amerikos krantus, čia žmogus jau 
gali laisvai kvėpuoti šiam tikros laisvės 
krašte. Dirbo dvidešimt su viršum metų. 
Dirbo prie ne vieno darbo ir niekur nebu
vo jau taip sunku, nė bloga, žmogus čia 
kai dirbi, gali juk visai padoriai gyventi. 
Viskas sekėsi gerai, tik tas gimtojo krašto 
ilgesys niekada ir niekur jo vieno nepali
ko.

Kuo, rodos, būtų galima skųstis ir 
pensininko metų sulaukus? Kas mėnuo 
gauna porą čekių. Užtenka vien jų gauna
mos sumos sočiai ir padoriai gyventi. Dar 
kartais užtenka to skatiko ir laikui paįvai
rinti. Nueina jis į savo organzacijos šaulių 
parengimus, vaidinimus, susirinkimus. 
Būna ir kitose kultūrinėse pramogose, ne
išskiriant vasaros metu ir piknikų. Ir šiaip 
kurią dieną, jei atsiranda ūpo, užeina į 
savo seno draugo Stepo Viščiaus užeigą. 
Sustoja kartais grįždamas pas Joną Ba- 
dauską, Halsted gatvėje, o kai kada ir pas 
Pauliną Valeckienę, kurios užeiga yra 
Stasiulio namuose, Halsted ir 33-čios gat
vės sankryžoje. Kai tyčia nenori kur to
liau paklajoti, tai užsuka pas kaimyną J.

Ažuką. Čia juk pažįstamų visada gali su
sitikti.

Daug gerų draugų ir jį aplankyti nepa
miršta jo gyvenamuose namuose. Užeina 
ir vienas kitas laisvės kovų kovotojas. Su 
jais ir pokalbis visuomet toks mielas ir ar
timas prie širdies. Dažniausiai jį aplanko 
ir ilgiausiai pasikalba su savanoriu - kūrė
ju Neveravičium. Viską apkalba iki 
smulkmenų, kaip jiems teko kovoti. Sma
gu prisiminti ir tuos momentus, kai pati 
mirtis jiems žvelgė į akis, tykodama pa
imti į savo šaltą glėbį. Kitą dieną vėl jie 
gali visa tai iš naujo atkartoti, jiems ne
būdavo nuobodu. Kartais juodu prisime
na ir linksmų išgyvenimų. Juk po perga
lės ties Giedraičiais — širvintais, kaip 
galvą pametęs bėgo ir pats Vilniaus pa
grobėjas generolas Želigovskis. Tikrai ta
da buvo kalbama, jog taip bėgęs, kad ir 
savo žirgą pametęs, ar prigirdęs upėje. 
Parbėgęs į Vilnių ir džiovindamas šlapius 
rūbus prie karštos krosnies, jau kraustęs 
— pakavęs savo daiktus. Taip jau buvo 
persigandęs tų “litvinų” kareivių ir jų švi
no lietaus, kad gal būtų ir tesustojęs kak
ta atsimušęs į Varšuvos miesto vartus. Kad 
taip jam blogai neatsitiko, tai tik todėl, jog 
Santarvės komisija sustabdė sėkmingą lie
tuvių žygį po pergalės ties Giedraičiais ir 
Širvintais.

Ir taip eina tos gyvenimo dienos ir į 
pensininkų luomo dvarą jam įsiritus. 
Nebloga jam, rodos ir pačiam vienam su 
savim namuose. Pasiskaito spaudą, pa
sigamina valgį ir sočiai pavalgo. Kai ima 

dar noras, gali bet kada ir pasnausti. 
Tikrai pasakius, Jonas Stašys niekada 
vienas ir nesijaučia esąs. Su juo kartu 
gyvena ir dvi papūgėlės. Jos su Jonu ir 
yra susigyvenusios labai draugiškai. Viena 
jų pilkšvos spalvos, kita gelsva — Lietuvos 
gintarą primenanti. Kai joms atidaro narve 
lių dureles, jos moka pasinaudoti ta laisve. 
Linksmai skraido pb kambarį nebijoda
mos nutūpti ir pailsėti nė ant radijo, tele
vizijos aparatų, stalo, šaldytuvo ir kitų 
kambario baldų. Jos skrisdamos pro jo 
galvą, vis lengvai savo sparnu perbraukia 
per jojo plikę. Su jomis galima ir pasikal
bėti. Jos tur būt, daug ką ir supranta, ką 
jis joms kalba. Pakraipo, pakraipo savo 
galvas ir tūpia jam ant pečių. Net ausį 
savo snapu pakutena, lyg pamyluoti norė
damos. Gal savo snapu bučiuotų, kramty
tų ir lūpas, jei Jonas joms leistų. Ir čiauš
ka, dainuoja visą dieną, o labiausiai, kai 
joms atidaro narvelį ir leidžia sparnais 
glostyti plikę, ar ilsėtis ant jo pečių.

Nors tai ne Lietuvos lakštingalų čiulbė
jimas, bet širdžiai miėlas ir daug ką pri
menantis. Tada jis ramiai gali galvoti ir 
apie savąją tėvynę. Jis galvoja, gera jam 
čia, bet kas ten anapus vandenynų, kur 
jis pirmąją dienos šviesą išvydo. Jam dar 
norėtųši savo,akimis laisvą tėvynę pama
tyti. Kartais net jis galvoja, kad tokia pro
ga dabar ateitų. Ne, jis nesėdėtų rankas 
sudėjęs, kai būtų kovojama už jos laisvę. 
Jam rodos, kad galėtų numesti tą penkias
dešimties metų naštą, kaip nebuvusią. 
Tuoj įsijungtų į jaurfų kovotojų gretas. Ir 

negailėtų tada Jonas parako ir švino tiems 
Lietuvos laisvės smaugikams, raudonie
siems žudikams. Duotų ugnies, kaip iš 
perkūnų. O negailėtų tada Jonas kulkos
vydžių švino mirtį sėjančio lietaus. Ir vy
tųsi juos jau daug toliau nei Baranausko 
apdainuota Dauguva.

O šio pokalbio, tikriau mano apdūmo
jimo laiku, net nepastebėjus priartėjo An
tanas Gegužis. Jis buvo, žinoma, įraudęs, 
suprakaitavęs, bet sakėsi visai nepavar
gęs. Jo darbas nesunkus, dirba siuvyklo
je, vėsioje patalpoje. Jis geras iš profesi
jos siuvėjas. Dar Lietuvoje buvo išėjęs te
orinį tos specialybės reikiamą kursą ir įgi
jęs gerą šiam darbe praktiką. Jis pats 
Lazdijuose turėjo siuvyklą ir kitų net ke
lių siuvėjų talką, sunkiai spėjo su užver
čiamu darbu apsidirbti. Ir Venecueloje iš 
tos profesijos savistoviai versdamasis duo
ną pelnėsi. Jis geras susipratęs lietuvis. 
Jo ir pavardė juk grynai lietuviškai skam
ba — Gegužis. Dar savo kilme tikras dzū
kas, tad visai neperdedant galima sakyti, 
jog tai širdies žmogus.

Jo ypatingai gera savybė 
kad jis visuomet pareigingas. Tokį ypač jį 
matome visuomeniniame lietuviškame 
darbe. Jei jau kur įsipareigojo, tai tą dar
bą atliks su visu atsidėjimu. Aš pats turė
jau progos pamatyti, koks jis’, ištvermin
gas tokiame darbe. Prieš porą mėtų jis 
Bridgeporte buvo Balfo Čikagos apskrities 
paprašytas čia pravesti aukų telkimo vajų. 
Tą uždavinį jis atliko su dideliu pasišven
timu. Diena iš dienos jis ėjo ir ėjo skersai 

dorybė,

išilgai Bridgeporto gatvėmis, aplankyda
mas gyvenamuosius namus ir net nieko 
neradęs taip jau* sau ramiai nepalikdavo 
nepamatęs. Aukotojus jis pamedžiodavo 
ir į užeigas užkliuvusius. Nors Baltas ir 
visiems žinomas savo labdaros darbais, 
bet jau su aukomis visi taip apsiprato, jog 
ir tam gerajam šalpos dėdei niekas žaliojo 
dolerio nunešti nesiskubina. Reikia aukų 
rinkėjams ir savo kojomis padilinti namų 
slenksčius. Norėdamas tą darbą sėkmingai 
atlikti, jis Į talką buvo įtraukęs Jadvygą 
Skvarčienę, o kai ir ji pavargo, tai vis su
rasdavo kurią gražios išvaizdos moterį, 
kuri sėkmingiau galėtų paveikti aukotojo 
širdį, žinoma, jo darbo rezultatas nebuvo 
blogas. Gal ne toks, kokio norėjo jis pats, 
bet čia jau tai pareina ne tiek nuo aukų 
rinkėjų pastangų, kiek nuo aukotojo ge
ros širdies ir labdaros reikalo svarbos su
pratimo.

Šį kartą jis ir turėjo atlikti dar kažko
kių įsipareigojimų Venecuelos Lietuvių 
organizacijai. Tos pareigos atlikimo, aiš
ku, negalėjo sulaikyti ir deginantys karš
čiai. Ta veik prieš du metus įsisteigusį 
Venecuelos Lietuvių Draugija jau spėjo 
mūsų tautinės kultūros baruose deramai 
pasireikšti. Ir narių skaičius pašoko jau iki 
šimtinės. Jos valdybą šiuo metu sudaro: 
pirm. Kazys Ulevičius, vicepirm. 
tė Baradienė, sekr. Valėrijonas 
ižd. Antanas Gegužis, reikalų 
Aleksas Baradaš ir parengimų 
Leonas Kavaliauskas.

(Bus daugiau)

Genovai-
Pocius, 
vedėjas 
vadovas
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k. AHHA BAUUNAS
IR. GERKt.1 S LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

28SS W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PRospoct 8-3229 

Rexid. telefu WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto.

OT SPRINGS
Kelionė į Dainų šventę

R«x. toL 239^683

DR. K. G. BAŪJKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
.6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6444 
rnirua ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, saampmu 374-8U12

leiefu PRt»pect 8-1717

GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ciKiai antradieniais ir penktadieniais, 
ireciad, ir sekmad. olisaa uždarytai

Razx 3241 WEST 66ih PLACE
Phone: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

tiko. Girdi, nematau reikalo 
mesti kaip Į kokią balą 53 dole
rius. Nesuradęs kompaniono ke
lionei, nuvykau vienas į autobu
sų stotį. Pasirodė, kad kelionė 
į Chicagą ir atgal iš tiesų kai
nuoja 53 dol. (dar ir 16 centų).

Nusipirkau bilietą Continen
tal Tralways autobusui ir bir
želio 30 d., 1 vai. po pietų, išva
žiavau iš Hot Springs.

Continental autobusai labai 
moderniški, aprūpinti visokiau
siais patogumais. Gaila tik, kad 
patarnavimas nelabai koks (tu
riu galvoje šoferius). Tatai pa
tyriau, kaip sakoma, ant savo 
kailio. Tiesa, šoferis, kuris va
žiavo iki St. Louis, buvo tikras 
džentelmenas: ne tik be priekaiš
to vairavo, bet buvo mandagus 
ir labai paslaugus. St. Louis šo
feriai pasikeitė. Kai buvo pa
skelbta, jog autobusas į Chica
gą jau pasiruošęs išeiti, nusku-

rtiYdlCiAfM AND jUkvcum 
IMA Zist STKfcfcl
Utisas: rtfemlock 

kczicu 34d-2233 
OFISO V ALANDOS: 

nrmadieiuais ic Kevvxruuu 1—7 
xuiracL, ptaiKtadieių nuo 1—o, tree, 

ir sesuo, ukuu susitarus..

vau

Res. Gi 84)873

DR. W. M. fiSIN - E1S1NA5
MKUSteRUA IR MU f ERŲ LiUOS 

GiNtKOLOGiNĖ CHIRURGIJA
6132 So, K»dzi« WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambini! ml 3-0001.

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST' 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Šoferis leidžia į vidų tik tuos, 
kurie turi baltus bilietus. Mano 
bilietas geltonas, tad jis sulaiko 
mane ir nenori Įleisti. Susikerta
me. Pareiškiau, kad eisiu į- ad
ministraciją su skundu. Tai. pa
veikė: šoferis nebebandė manęs 
sulaikyti. Man ir dabar neaiš
ku, kodėl šoferis atrinko tik tuos, 
kurie turėjo baltus bilietus, kuo
met autobuse dar buvo daug 
laisvų vietų? (Užimtos buvo 19 
sėdynių, o 26 laisvos). Vadinasi, 
daugiau nei pustuštis autobusas 
išvažiavo Į Chicagą.

Kitas dalykas — tai tiesiog 
grubus apsiėjimas su bagažu. 
Pats savo akimis mačiau, kaip 
keleivių daiktai buvo mėtomi be 
jokio pasigailėjimo.

Po Dainų šventės Chicagą ap-

-

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-6

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
>525 So. Harlem Avė. —» 58^*1220

, Amerikos filmy aktorius Wendell Burton vaidina naujame filme 
l "Fortune and Men's Eyes".

leidau liepos & <!•> AU 
Hot Springs pasiekėme 6:30 
vak ryto, penktadienį. Persėsti 
nereikėjo. Keleivių buvo 67. 
Kai pasiekėme Missouri valsti
ją, šoferis paskelbė, jog sustosi
me vakarienei. Nustatė ir laiką: 
pusė valandos vakarienei. Įėjau 
į City kavinę. Buvau paskutinis. 
Prie stalų sėdėjo apie 35 žmo
nės. Pasirenku vištienos (maž
daug ketvirtadalį), mažą lėkš
tutę varškės, bulvių košės (apie 
šaukštą), tiek pat makaronų ir 
papso. Už visą tai sumokėjau 
$1.90. Bet nėra nei peilio, nei 
šakutės. Kasininkė sako: “Nu
nešk nuo stalo paimtus indus, 
kad išplautų”™. Tai tau ir pa
tarnavimas.

Tai tokia buvo mano kelionė 
į Dainų šventę. . K. Cicėnas

PreL Mincevičius stiprėja
Roma, Italija. Prelato V. 

Mincevičiaus sveikata prade
da žymiai gerėti. Skausmas 
kojoje prapuolė. Koją jis gali 
normaliai valdyti. Tik turi 
nešioti gorsetą, kuris siekia iki 
pažastų. Bet koks susilenki- 
mas yra neįmanomas. Tas la
bai apsunkina važiavimą auto 
mobiliu..

Jeigu kremzlė strėnose at
augs, tai operacija'nebus rei
kalinga. Tada teks nešioti gor 
setą pustrečių metų. Ar bus 
reikalinga operacija paaiškės 
už kokio pusmečio. Operacijai 
atvyktų į Čikagą, kur juo rū
pintųsi dr. K. Bobelis.

Šiuo metu prel. Mincevičius 
ilsisi ir gydosi Alpių kalnuose, 
prie gydomųjų vandenų vers
mės. Vieta yra 1,200 metrų 
aukštumoje;
n ai.
tą. Tuo pat laiku jis ruošia iš 
leisti ELTA-Press rugpiūčio 
mėn. numerį ir atsakinėja į 
laiškus.

miškai — pušy- 
gerai veikiantieji svei-

Tree, ir šeštai. uždaryta.
Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 
RtzicL tolefu GArden 3-7273

Ofiso teU HE 4-1818. arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR. 6-9801

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71 st STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL

Taisau (remodeliuoju) senus namus, 
stogus, langus, dažau, sutvarkau 

elektrą ir t. t.
Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

NAUJIENŲ PIKNIKAS 
1971 m. rugpiūčio 15 d. 

BUČO SODE 
Willow Springs, III.

NAUJIENŲ PIKNIKAS 
rugpiūčio 15 diena 

BUČO SODE 
Willow Springs, UI.

Only you 
can prevsnt 
forest fires!

REMKITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

(PUTRAMENTAS)
r_j n irxmi i mo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės

GFJ.PS VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA Į 

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

TĖVAS IR SUN!

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2518 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

&

CRAOINSKAS’
VĖSINTUVAI

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: an trad, nuo 1—4 po pietų.

NAMUI, NORS IR SENAM
2512 W. 47 ST. — FR 6-1993 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVIU

j

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

PERKRAUSTYMAI

DR. F. STRIMAITIS
> GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 West 71 st St. 

Tel.: 925-8296
Valandos- 2—8 vaL vak. Penktadienį 

10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tat: WA 5-3099

Leidimai — Pilna apdraud* 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th Pl/WAIbrcrok 5-8063

t

Apdraustas perk ra ustyma* 
is įvairiu itstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Placa 

TeL: FRontier 6-1882

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai, po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

j RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. AL

/

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy 
venar scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI 
Gražiai išleista, kietais drobės yirse- 
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių žalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4. dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri 

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina 1100 doL

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psl., kaina 1.00 dol.

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl., kaina L00 doL

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse..
- hk A. U. J l E N O S,

1739 So. HALSTED STREET, 
CHICAGO, ILL. 60608

"NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

Neremia savo darbų
Dalis Bendruomenės vykdo

mų darbų vyksta nesėkmingai. 
Kyla klausimas, kodėl ?

Atidžiau pažiūrėję rasime, 
kad Lietuvių Bendruomenės dar
bų nevykdo patys bendruome- 
nininkai. Reiškia, patys vadai 
netiki ką liepia kitiems daryti.

Kad nereikėtų ginčytis, tegul 
kalba faktai..

Dainų šventės užbaigimo ban
ketą rengė LB Chicagos apygar
dos valdyba. .Banketas buvo la
bai gražus ir gerai pravestas. 
Bet trūko žmonių. Ir kur gi ne
stokos, jei Bendruomenės vadai 
bankete nedalyvavo ? Pasitikri
nus paaiškėjo, kad Į banketą 
stalus tesuorgąnizavo tik trys 
apygardos valdybos nariai (K. 
Radvila, J. Vaičiūnas ir J. Jasai
tis), o kur buvo kiti? Atmetus 
vieną sergantį, dar šeši galėjo 
suorganizuoti bent po vieną sta
lą. O kur apylinkių valdybos? 
O kur buvo bendruomenės didie
ji šulai: B. Nainys, V. Kaman
tas, V. Kleiza, dr. P. Kisielius 
ir kiti.

Taigi, va, apie politiką šnekė
ti daug lengviau, nei konkrečiu 
darbu prisidėti prie bendruome
ninės veiklos.

Taip išeina, jeigu bendruome- 
nininkaa remtų -Bendruomenės 
darbą, o nesidairytų Į svetimus 
sodus, bendruomeniškas veži
mas daug geriau riedėtų.

Banketas lieka banketu, ten 
buvo galima padaryti gražaus 
pelno, jei' patys bendruomeni-

ninkai butų sukrutę ir savo dar
bus parėmę*.

štai Pavergtų tautų savaitės ei
sena. Apygardos valdyba kar
tu su Chicagos Lietuvių taryba 
organizavo lietuvių dalyvavimą 
bendrojo Pavergtųjų tautų sa
vaitės eisenoje. Dauguma Chi
cagos Lietuvių Tarybos narių, 
eisenoje dalyvavo. Dalyvavo be
veik visi Alto centro valdybos 
nariai. O kur buvo L. Bendruo
menės vadai? Vėl kur buvo V. 
Kamantas, B. Nainys, V. Kleiza, 
S. Džiugas, K. Dočkus ir visa 
eilė kitų?

Apylinkių valdybų pirminin
kų, be Bertašiaus ir Jasaičio, 
tik Šlajus tedalyvavo. O kur kiti?' 

Išeina taip, kad ieškoma pa
ramos iš visuomenės, bet patys 
Bendruomenės vadai savo dar
bų neremia, arba netiki į. jų 
svarbą ir reikšmę, o nori veržtis 
Į kitų dirbamus darbus, į tų, ku
rie dirba savo darbus remia ir 
jais tiki. Užtat jie m iš visuo
menės sulaukia didesnės para
mos. K. Pajavonis;

— Dar. palyginti, neseniai

dinamas reprezentacines užei
gas ar valgyklas, kaip “Šeduvos 
malūną” ir kitus. Pasirodo, ta
riamas blizgesys greit nublanks
ta, nes “Lit. ir Menas” teigia, 
kad “malūnas” nebetraukia pra
važiuojančių ar šiaip keleivių. 
Esą, velniai liko tie patys, bet.... 
salėse šalta, nebėra svetingumo,, 
belikę cepelinai, kuriuos gali val
gyti bet kur... . (E)

“Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks-

z
Prof. Vaclovo Biržiškos/

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame-226 pusk 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už. $4.00, 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite,, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:’

1739 So. Halsted Street Chicago 8, IHrnuir

GEROS DOVANOS
Šios knygos: parduodamos dabar "Naujienose“ w 

didelėmis nuolaidomis:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik---

Minkštais viršeliais tik ---------------------- ____ ;------------
Dr^A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

• Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar

Galim* taip pat užsisakyti pastų, atsiuntus čeki arba, 
money orderį.

1* XX VJ U A A* W kJ, 
1739 SO. HALSTED STL, CHICAGO 8, ILL.

$3.00
$2.00

$1.50

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDE
SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

|

iLAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių.
Direktorių
Associacijos

L/
IM

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS -VASAITIS
1446 So.. 50tir Avė., Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So.. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

Si

I

• v

I

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.- HEmlock 4-2123 
Rrzid. falai. Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitanma. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
Į dieni o iki penktadienio 11—12 

vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL

I ryto.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Support*) ir L L

2850 West 63rd St., Chicego, III. 60629 
T*4«fPRcxp*ct 6-5084

Telu HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 60629

•WHERE YOU BANK OR WORK

BUY 
SAVINGS
BONDS

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland,. Illinois
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Priešpaskutinis šių metų ba- mis... Morganas, pribėgęs prie 
artimiausio namo, įbėgo ir pra
nešė apie įvykį. Namo gyvento
jai, patikėję berniuko pasakoji
mu, tuoj pranešė policijai.

Apie Pifedlow ir Schultzo din
gimą paaiškėjo tiktai sekmadie
nį, kai jų tėvai, nesulaukę my
limų vaikučių, pranešė vietos po
licijai.

Policija nuskubėjo į įvykio vie
tą. Policininkas Harberkorn ap- 
klausinėjo liudininkus. Pirmon 
eilėn jis išklausinėjo Robert Mor
ganą ir 8 metų amžiaus Michael 
Anneriną. Vėliau policininkas 
apklausinėjo ir nusikaltėlį Tel- 

. posky.
— Ką tu padarei su kitais 

dviem vaikais? — paklausė po
licininkas, nes liudininkai tvir-y 
tino, kad iš viso buvo trys ber
niukai. Pradžioje Telposky nie
ko nesakė, tylėjo, bet vėliau jis 
tarė policininkui:

—Pasiunčiau juos į kanalo dug
ną pažvejoti...

— Kas tau liepė tai padaryti ? 
— klausinėjo policininkas.

— Niekas... Kažkas manyje 
liepęs man tai padaryti, — aiš
kinosi Telposky.

Tuojau į nelaimės vietą buvo 
iškviesti ugniagesių narai Frank 
Samat ir Douglas Carbol. Jie 
skubiai ieškojo nelaimingųjų.

Buvo popietis, apie 4:45 vai. 
vakaro. Ieškojimą stebėjo nelai
mingųjų tėvai ir būriai kaimy
nų. Tėvai sekė kiekvieną naro 
judesį, sustingę ir su skausmais 
širdyje. Jie matė, kaip narai ka
nalo dugne kažką užgriebė, kaip 
įtempę visas jėgas kėlė į viršų. 
Pagaliau iškėlė daiktą įvyniotą 
į anklodę. Tai buvo Schultzų 
berniuko lavonas...

Narams pavyko surasti ir 
Piedlow berniuko lavoną, ten pat 
gulėjusį 6 pėdų gilumoje, prie 
apversto automobilio. Narai bu
vo išvargę. Nusiėmę maskes, jie 
pasakojo, kaip jiems buvę sun
ku dirbti dumble, it pragare.

Berniukai lankė tą pačią P. 
D. Armour mokyklą, esančią 930 
West 33rd PI. Jie vienas kitą 
pažino, buvo draugai.

landžio sekmadienis buvo nepa
prastai gražus. Aušo puikus ry
tas. Žemė dabinosi įvairaus gro
žio ir spalvų gėlėmis.

Saulutė, pakilusi iš saldaus 
miego, ritosi aukštyn į beribę 
dangaus karaliją. Dienos puiku
mas daugelį išviliojo į kiemus, 
parkus ir laukus.

Deja, ši graži diena ne visiems 
nešė džiaugsmą. ,

Keturi Bridgeport© vaikučiai: 
13 metų Frank Telposky, gyve
nantis 3119 So. Lituanica Avė.; 
■9 metų Robert Morgan, gyve
nantis 840 E. 35 St.; 9 metų 
Ronald Schultz ir 8 metų John 
Piedlow išbėgo laukan pažaisti.

Telposky, pats vyriausias, slė
pė savyje labai baisų planą. Jis 
nusiviliojo vaikučius prie Chi- 
cagos kanalo, į kurį įteka va
dinamas Bubbly Creek., Atrodo, 
kad ten jis vaikus nusiviliojo po 
vieną.

Gyvas likęs Morgan pasako
ja, kad Telposky jį viliojo prie 
kanalo, sakydamas:

— Einam kartu, aš tau ką 
nors parodysiu. Kanale aš ma
čiau kažką plūduruojantį... Ba
tai ir drabužiai palikti ant kran-

Jiedu abu nubėgo į minėtą vie
tą. Morganų berniukas žiūrėjo 
į vandenį, kurio gylis siekė 5-6 
pėdas. Tą akimirką Telposky 
staiga pastūmė nieko dėtą ber
niuką į vandenį... Kada Morga
nas norėjo išsigelbėti ir ranko- 
mis griebė už pakraščių, tai pik
tadarys pakartotinai mindžiojo 
jo pirštus ir spardė, kad jis ne
galėtų išlipti iš vandens...
t Tačiau Morganui vis dėlto pa
vyko išlipti iš vandens, šlapias, 
jis paskubomis pasileido namų 
kryptimi. Piktadarys jį vijosi, 
iš paskos svaidydamas akmeni-

. Naujovė!
A. Kristalponio 

“VISAS TURTELIS — 
ŠIMTINĖ”

Eilės iš ekzotinių kraštų.
Gaunamos pas visus geros 

lietuviškos knygos platintojus.’

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention 
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas {vairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tai. WA 5-2737
3333 Sc. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

——— _----------------- -
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SODYBŲ PIEVELES
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. Šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žole užauginti, kaip žeme tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygele 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygele įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygele jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

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

Įėjimas j šį namą turi iš tolo matomą numerį, kas yra didelis pa
lengvinimas laiškanešiams.

Skandinto  jas areštuotas, bet jis 
negali būti teisiamas, kaip nu
sikaltėlis, nes jis yra mažame
tis. Jis patalpintas j pataisos na
mus.

Ką šis įvykis sako, tėvams? 
Jis labai reikšmingas, bet, svar
biausia, jis aiškiai liepia tėvams 
neišleisti vaikų iš akių. Tėvai 
visuomet privalo žinoti, kur jų 
vaikai yra ir su kuo jie draugau
ja.

Jūs rūpinatės savo vaikais, 
auginate juos, leidžiate Į mokyk
las, susirgus — gydote. Vaikai 
yra didžiausias jūsų turtas. Jie 
sukelia jums skausmus, bet jie 
atneša ir didžiausio džiaugsmo. 
Jūs rūpinatės jų ateitimi dau
giau, negu sava, o vis dėlto vie
no niekšo ranka į kelias minu
tes atima brangiausiam j ūsų 
vaikui gyvybę. Gyvename pa
vojingų, gal ir nesveikų žmonių 
tarpe. Turime imtis priemonių 
nuo tokių nelaimių apsisaugoti 
ir savo mylimuosius apsaugoti.

Stasys Patlaba

— A. Dumbrienė rūpinasi 
Lietuvos Dukterų draugijos 
parengimų propagavimu. Jų 
pirmasis piknikas įvyks rug
pjūčio 1 d. Bučo sodyboje. Ta 
organizacija rūpinasi vietine 
šalpa ir suteikia globą į nelai
mę patekusiems tautiečiams 
kartu ieškant išeičių pastoviam 
gyvenimui. Tokiu pat nuošir-

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reiki*

INSURANCE GIRL 
Experienced — Matured 

CRANE SAVINGS & 
LOAN ASSOC. 

2555 W. 47th ST. 
LA 3-1083

DEPENDABLE WOMAN WANTED 
General house work, child care. 4 

' children, 3 school age. 2 Day week. 
I $15 per day. Good transportation.
6000 No. and 3500 West. Must speak 
English. 583-1017.

WE ARE LOOKING
FOR A TRUSTWORTHY 

cleaning woman. 3 days a week. Ref
erences required. Must speak Eng
lish. 328-2148 between 10 A M &

2 P. M.
Vicinity of South Blvd.

EVANSTON

HELP WANTED — MALE 
Dirbininky Reikia

BOYS! BOYS!
11 and over. Interesting part-time 
work during the summer for boys 
living in the Brighton Park area.

Call Week days only, 
between 5—7 P. M.

652-0918

$150 per savaitę, gaus tinkama blai
vi pora. BUTLERIS ir VIRĖJA. Su
augusių šeimoje iš 2 asmenų. Provin
cijos rezidencija apie 25 mylios i 
vakarus nuo Chicagos. 2 mėn. Arizo
noje. Rašyti angliškai. Duoti telefo
no nr. Rašyti c/o AF Box 317. 225 W. 

. Washington St., Chicago, Ill. 60606.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BAR & RESTAURANT
durnu draugijos narės sutinka Located in hotel, fully equipped, 
visus svečius savo parengimuoj Sunday, due to ill health.
se telkiant lėšas kilniems šal- Call after 10 A. M 
pos tikslams. CALL

— Danutė Endrijonaitė su- 922-2586
sižeidė rankos kaulą. Gydosi 
Šv. Kryžiaus ligoninėje. Toje 
ligoninėje dirba jos motina Sa
lomėja medicinos sesele.

VYRŲ. KUOPOS 
LIETUVIŲ ŠVENTĖ

closed on

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4Q8S AnKn, 
Chicago, III. 60632. T»L YA 7-6980

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

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

' PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

BY OWNER —
Have to sell fast 2 deluxe bldgs. 
1—20 Apt. — 1—13 Apt. All 
mod. immac. cond. 40 years old. 
4% X income. Vicinity Pulaski- 

Montrose. KE 9-2927.
1—13 Apt.

SAVININKAS PARDUODA 5 kam
barių mūrini namą 20 metų senumo. 
Platus sklypas, aptvertas, Marquette 
Parke. 7309 So. Washtenaw Ave.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

FARMLAND IN WISCONSIN 
56 acres—farmhouse and barn, creek 
frontage, $24,900.

124 acres with completely remodeled 
farmhouse, natural fireplace, carpet
ing, etc. S29,900.

For sale by owner. 
LEG WETTSTEIN 

R. 1, Westfield. Wis. 
608^296-2385.

, SUGALVOTA — PADARYTA
SVEIKAS MEDINIS modernus vi

duj, graži gatvė, arti Maria HS., dide
lei šeimai ir pajamoms. Platus skly
pas. $18,600.

9 KAMBARIŲ MŪRAS. Patogi vie
ta, rami gatvė, arti parko. $18,950.

DU PELNINGI MŪRAI apie $17,000 ’ 
pajamų metams, Brighton Parke. Kai
na $50,000.

8 KAMB. 15 METŲ MŪRAS, eentr. 
vėsinimas, garažas. Prie 55-tos už 
Pulaski. $26,800.

2 BUTŲ MŪRINIS, 4 ir 5 kamb.. 2 
autam, garažas, Marquette Parke. 
$36,500.

5 BUTŲ GELSVAS MŪRAS — 2x5, 
2x3 ir 1x4 kamb., virš $7,000 pajamų, 
du blokai nuo parko. S47,000.

1% AUKOTO 20 metų mūras. Gra
žus 2 butai, uždari pušų porčiai, nau
jas stogas, gazu šildymas, 2 auto ga
ražas, platus sklypas, arti mūsų. Naš
lė neuiprašo — S33.500.

PRIE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem sartam 3i pėdų sklypas už 
$1MO1

Valdis Real Estate
7151 Sb. Washteaaw Ave. RE 7-7200

A. & L. INSURANCE & REALTY

— Albertas ir Regina Kuliai, 
gyv. Marquette Parko apylin
kėje, išvyko atostogų į Euro
pą. Aplankys keletą valstybių.

—- Mike Savickas vra Jaunu 
jų verslininkų — Junior Achie 
vement Chicagos pietvakarių 
tarybos vicepirmininkas. Jų 
būstinė yra 3001 W. 59th St.

— James Kupres dalyvauja 
Town of Lake apylinkės jau
nių beisbolo komandoje Tigers. 
Ta komanda pirmauja apylin
kėje ir susitiks rungtynėms su 
Cubs jaunių komanda.

— Town of Lake apylinkės 
prekybininkai liepos 29 — 30 
d. ruošia prekių išpardavimą 
išdėstant jas lauke. Toks išpar
davimas šiomis dienomis bu
vo Marquette Manor apylinkė
je.

— Ben Pocius vadovavo Da
riaus — Girėno . minėjimui ir 
to minėjimo paruošimo komi
sijai. Minėjimas buvo gerai 
suorganizuotas, gerai praves
tas ir parašytas visuose apy
linkės laikraščiuose.

— Ray Gaižutis žaidžia West 
Lawn apylinkės jaunučių beis
bolo komandoje Giants, kuri 
viena iš geriausių toje apylin
kėje.

SLA 228-ta vyrų kuopa šių 
metų rugpiūčio 8 dieną ruošia 
didelę Lietuvių Šventę. Stan
ley Molis praneša, kad džiaugs-* 
mui ir linksmybei šventėje ne
bus galo. .j

Ann’s Grove sodyboje, esan-^ 
čioje prie 83-čios ir S. Kean 
Avė., muzikai -“vadovaus Ge-1 
orge Jonikas ir'Gee Jays. Lie
tuviškoms ir angliškoms dai
noms visi pritars, nes kartu su

A. TVERAI
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

T.L REpublIc 7-1941
I _ ' *—■ c

INCOME TAX
4645 Se. ASHLAND AVĖ. 

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiHp draudimai.

2 PO 4 MŪRTNT3, skiepas ir pasto
gė. centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke.

2 PO 5 MTOTSTS ir šalia tuščias 
sklypas. 41-ma ir Campbell.

PUHCtJS ETTNGALOV7, __ 
skiepas, garažas. Tuoj galima 
ti. 77-ta prie California Ave.

M4THTO RRAXmrV* ir 2 
Brighton* Parke.

3 BTTTAI Ir Mznit patalpa 
?nete Parke.

VALGYKLA su na«i ir visais įren
gimais. Judri vieta.

Įrengtas 
užim-

butai

MIAMI, FLA.
čiurlioneičių pagerbimas

Liepos 6 d. čiurlioniečiai, grįž- 
jais dainuos vyrų kuopos vice darni į CTevelandą iš Pietų Amė- 
pirmininkas Algirdas Brazis, rikos po sėkmingų gastrolių, 
Jaunuoliai šokėjai “Narvaišis buvo sustoję kelioms valandoms 
ir Gurgilas”, parodys kaip iš Miami. Aerodrome juos sutiko 
tikrųjų polka turėtų būti šoka- Miami Amer. Liet. Piliečių Klu- 
ma. Bus pavaizduotas pikni- atstovai ir parvežė su kelioli- 
kavimas Glen miškuose. Gros ka mašinų visus į klubą, 
lietuviškosios polkos “Didysis: Svečiams buvo suruošti už- 
Kunigaikštis”. o šoks Polkos kandžiai su ir kitais gė_ 
Karalius ir Karalienė. John rimais> Visa tai paruo§. k]ubas 
Evans supažindins su specia- ir dar savo aukomis prisidėjo 
liais svečiais. . Victor Kraus, Catherine Jeznis,

Lietuviškoje šventėje bus Ch. Dibulskis, paaukodami po 
pakankamai lietuviško maisto dešimt dolerių, o A. Noreika ir 
ir gėrimų. Be to, ____ ____
turės progos gauti vertingų do-j 
vanų., SLA vyrai iš 
primena kiekvienam Chicagos Alf. Mikulskio, visus nudžiugi- 
lietuviui, kad minėtą dieną no puikiomis liaudies dainomis, 
galėtų būti vatu svečiais. Visi Ansamblis padarė visiems ne
yra kviečiami atvykti.
Vyras

kiekvienas Stevens po keletą dolerių.
Po vaišių, nors buvo labai ma- 

anksto žai laiko, ansamblis, vad. muz.

PASKUTINIS ŽODIS
— Kuo pasibaigė vakarykštis 

tavo ginčas su žmona? — klau
sia Jonas draugą.

— Nenusileidau. Paskutinis 
žodis vistiek buvo mano.

— Įdomu, ką gi tu jai pasakei ?
— Pirk pagaliau sau tuos kai

linius, jei jau taip labai patiko.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.

Kieti viršeliai S4,00, minkšti — J3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

užmirštamą įspūdį. Miami lie
tuviai ilgai ir maloniai jį prisi
mins. !

Po to muz. Alf. Mikulskis ta
rė nuoširdų ir gražų žodį. Dar 
kalbėjo .A. Augūnas iš Lake 
Worth. Vietos amerik. Jėzuitų 
bažnyčios vargonininkas Petras 
Stevens, džiaugdamasis gražia, 
nors trumpa programa, kvietė 
kalbomis nevarginti svečių, nes 
visų noras yra išgirsti dar dau
giau jų dainų. Vyrų choro da
lyviai įspūdingai padainavo “Su
tems tamsi naktužėlė”, “Juod
bėriai galvas aukštyn” ir kitas 
populiarias nepr. Lietuvos laikų 
dainas. Ir taip laikas greit pra
bėgo. Svečiai turėjo skubėti ir 
klubo narių mašinomis pasiekę 
aerodromą išskrido į Clevelan- 
dą.

šiomis dienomis Miami Amer. 
,liet. pil. klubo pirm. Victor 
Kraus gavo nuo Kazio Karpiaus 
laišką. Jis Čiurlionio ansamb
lio vardu klubui nuoširdžiai pa
dėkojo už vaišes ir k. S.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
be baldų. Geso pečius, uždari por- 
čiai. Pageidaujama pusamžė pora.

4438 So. Francisco.

GAGE PARKE išnuomojamas nedi
delis butelis. Tel. 778-6148.

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

BUILD YOUR OWN BUSINESS
Part time and earn $2,000 per month.

Small investment required.
For appointment:
CALL: 472-2168.

- HOME INSURAN

Call: Frink ZapoIIt 
r3208% W/MthSt?

GA 4-8654’

SUie

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namą, automobi- 

\liU- gyvybės, svei
katos ir biznis.

_ y Patogios llslmokė-
|imo sąlygos.

J. BACEVIČIUS 
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233 I

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

43OT So. KecWe, Chicago 
TEL. — 254-5551 

1339 State St., Lemont, III. 
TEL. — 257-5542

DAŽAU NAMUS
IS VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel, CL 4-1050

CE 4^2398

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovyje, 
nlatus sklypas, geros pajamos. 54 ir 
Damen apylinkėj. — $38.000.

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas. Marquette 
Parke. — Tik $89,000.

10 BUTŲ, miras, alum, langai, ai.
. Geaiis pastatas. Apylinlaė 

C2-ra ir Tataau. TT? $79.500.
1% AT5KŠTC 12 metų mūrinis. S- 

lisaa gasu, eexfcrixis vėsinimas, gražiai 
Įrengtas rūspe, 2 auto garažas, beveik 
dvigubas skivpas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37-500.

2 PO 5 Nauja šilima £a-
zu, alumirijaus langai, 2 automobilių 
garažas, Marquette Parke. Tik 
S23.m

NERIS REAL ESTATE

TeL: 471-0321

7317 SO. FAIRFIELD 5 kambarių 
mūras ant 45’ sklypo. Karšto van
dens šilima ?azu, daug priedų, tuoj 
galima užimti. Savininkas.

SAVININKAS PARDUODA .
12 butų moderniai Įrengtą mūrinį na
rna 5 metų. Skalbimo mašinos ir 
džiovintuvai, šaldytuvai, oro vėsin
tuvai. virimui pečiai.-15 mašinų vie
ta. Daug visokių patogumų. $24.000 
pajamų metams. Kaina $176,000.

2532 So‘ 58 Ct. Cicero.
Tel. 863-2231

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Stitybi Ir Remontai

HEATTNG CONTRACTOR
iren^u naujus Ir perstatiu r-enus vi
jų rūšių namo apžildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai. 
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

REATOTG & SHEET METAL
4444 So. WESTERN ĄVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TELj VT 7.3447

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERV1CK 
Talaoml auto motorai, atabdilal, 

tvne-upt Ir ♦. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327


