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PRIĖJO PILNA SALĖ PASIKLAUSYTI 
TOMO VENCLOVOS PASAKOJIMŲ

Ilgai interpretavo eilėraščius, nepaliko 
laiko susirinkusiųjų klausimams

CHICAGO, Ill. — Praeito sekmadienio vakarą jėzuitų salėje 
įvyko šiomis dienomis į Chicagą atvykusio sovietinės Lietuvos 
poeto Tomo Venclovos paskaita. Tiktai paskaitos vakarą paaiš
kėjo, kad ją ruošė akiratininkai, bet jie vengė, skelbti savo vardo. 
Akiratininkai Amerikos lietuviams jau pažįstami, jie būtų ne
pajėgę pripildyti jėzuitų salės.

Už prezidiumo stalo sėdėjo vy
riausias Akiračių redaktorius ir 
pirmųjų numerių finansuotojas 
matematikos prof. Rekašius. 
Greta jo sėdėjo buvęs studentų 
ateitininkų veikėjas Dr. Tomas 
Remeikis, o greta dar buvo pa
sodintas A. Mickūnas. Jie _pri-

Venclova buvo paklaustas, ar 
galima “tarybinėj e” Lietuvoj e 
gauti Amerikoje spausdintų lie
tuviškų laikraščių ir knygų, tai 
jis tuojau atsakė:

— Naujienų ir Draugo nega
lima gauti, bet Akiračius kar
tais galima rasti...

klauso įvairioms organizacijoms, i 
sudarančioms Akiračių užnuga- ’ 
rį. Pradžioje is kiekvieno atėju
sio pasiklausyti paskaitos imda
vo po .$1, o vėliau, kai salė pra
dėjo pilnėti, tai pakėlė įžangos 
kainą. Iš vėliau atvykusių buvo 
reikalaujama kelis kartu stam
besnė suma.

> Prof. Rekašius papasakojo su
sirinkusiems trumpą atvykusio 
Venclovos biogx(af|ją, priminė, 
kad Lietuvoje jis buvo disiden
tas, suorganizavo komitetą Hel
sinkio aktams ginti ir išvažiavo 
užsienin. Jam duotas sovietų 
valdžios, pasas, galiojantis peh- 
keriems metams. Jo žmona ir 
duktė yra pasilikusios Vilniuje.

Venclova labai paskubomis 
skaitė Lietuvoje leistus eilėraš
čius. Jis pranešė, kad šią paskai- 

’ tą jis jau skaitęs dviejose kitose 
Amerikos lietuvių kolonijose. 
Jis pirma interpretuodavo savo 
eilėraštį, o vėliau paskubomis' jį 
perskaitydavo. Jis aiškino, kad 
dabartinėje Lietuvoje poetams 
sunku rašyti. Jie turi imtis įvai
rių priemonių savo mintims iš
reikšti. Jis, pav., buvo parašęs 
eilėrašt apie Daniją, kurioje 
esąs toks vargas darbininkams 
gyventi, bet jis patarė vietoje 
Danijos įrašyti Lietuva, kad 
skaitytojai suprastų, ką poetas 
iš tikrųjų norėjęs pasakyti. Pa
našiai jis turėjęs elgtis ir su ki
tais eilėraščiais. Eilėraščiams 
skaityti ir interpretuoti užtruko 
apie valandą ir ketvirtį. Mažai 
laiko teliko klausimams. '

Klausimus tvarkė Rekašius ir 
Remeikis, užimdami dar daugiau 
laiko, patys aiškindami ir neleis
dami Venclovai atsakyti į klau
simus. Pats svarbiausias klau
simas susirinkusiems buvo Lie
tuvos žydų klausimas. Jis tapo 
svarbus, kai bendruomenininkų 
vadai privirė dar daugiau košės. 
Vienas klausytojas paklausė, ar 
jo nuomonė teisingai atpasako
ta Akiračiuose.

— Ne, — į klausimą atsakė To
mas Venclova. — Mano straips
nis buvo parašytas rusiškai, o 
kai mano mintys buvo verčia
mos iš rusų į lietuvių kalbą, tai 
jos buvo iškraipytos...

Šiltesnis
Saulė teka 6:05, leidžiasi 5:55

Salėje nusirito pasipiktinimo 
banga akiratininkais, pataikau
jančiais okupacinei valdžiai ir jų 
vedamai išnaudojimo politikai. 
O dėl Amerikoje leistų knygų jis 
pridėjo: *

— Dabartinėje Lietuvoje ga
lima gauti Amerikoje parašytu 
knygų. Tris knygas galima gau
ti knygynuose: Marijaus Kati- 
Jdškio^Algįm^^ę Mackaus ir Me? 
ko. Yra ir Amerikoje leistų kny
gų, bet joms reikalingas specia
lus leidimas. Reikia aiškinti, ku
riems tikslams Amerikoje leis
tą knygą nori skaityti, o skaity
tojas duoda tinkamą paaiškinimą 
tai tada klausia, kurį knygos 
skyrių jis nori studijuoti... tada 
jam duodamas tas knygos sky
relis...

Venclova buvo paklaustas, ar 
jis rengiasi grįžti į dabartinę 
Lietuvą. Jis atsakęs, kad tuo 
tarpu nesirengia. Jis grįšiąs tik
tai į. demokratinę Lietuvą...

Tomas Venclova yra gerai in
formuotas apie dabartinę padėtį 
rusų pavergtoje Lietuvoje ir ge
rai pažįsta Amerikos lietuvių po
litinį susiskirstymą. • Daugelis 
negali suprasti, kuriais sumeti
mais jis iš pačios pradžios susi- 

(rišo su akiratintinkais, kurių įta
ka Amerikoje yra labai maža.

Venclova yra gerai informuo
tas santūrus ir apdairus. Grei
tai ir sklandžiai atsakinėja į 
klausimus.

— Venclova, tai ne Sevrukas, 
— klausytojai komentavo po pa
skaitos. Reporteris

Žvilgsnis įP. Ameriką
Pietų arba Lotynų Amerikoje 

visi gyventojai, vargšai ir tur
tingi, priklauso nuo maisto kai
nų esančių J. A. Valstybėse ir ki
tuose kraštuose.

Argentina, Brazilija, Peru, 
Kolumbija ir kitos pasinaudojo 
buvusia aukšta cukraus kaina. 
Ypač Brazilija, kuri stipriai pa
kenkė Kubai parduodama užsie
niui cukrų, bet cukraus kainai 
kritus, Brazilija atsisakė nuo 
cukraus eksporto ir nukreipė 
dėmesį į kavą. Brazilai nenuma
to, kad greitu laiku kava žymiai 
atpigtų. Brazilijos kavos me
delius apnaikino 1975 m. buvęs 
šaltis, centralinėje P. Amerikoje 
siaučia ir plečiasi kavos mede
lių maras, o Kolumbijoje abu 
kartu— šaltis ir maras.
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Cincinnati miesto gyventojas Richa rd Dustėrberg turi didelį Amerikos 
prezidentų medalių rinkinį, šienus dienomis jis gavo iš Franklin Mint 
kalyklos (naujai nukaltą prezidento Jinimy Carterio medalį. Rankoje jis 
laiko gautą prezidento Carterio medalį.

Libaniečiai šaudosi 
su palestiniečiais

-■ BEIRUTAS. — Dešinieji irpa- 
lestiniečiai Izraelio pasienyje 
kovo 12-13 dienomis susišaudė, 
panaudodami net sunkiuosius 
ginklus. Keli asmenys buvo už
mušti ir sužeisti.

Kairieji libaniečiai tvirtina, 
kad dešiniųjų kovojančios gru
pės buvo paremtos Izraelio pa
būklų, šaudančių iš Izraelio te
ritorijos.

Peštynės Izraelio pasienyje at
sinaujino sužinojus, kad prez. 
Sarkis, pritariant Sirijos, prez. 
Assadui, pasiųs Į pasienį 1,500 
vyrų taikos dalinį.

MASKVA. — Maskviškių ko? 
, munistų partijos dienraštis Prav 

da, nusakantis. Kremliaus, nuo
monę, pradėjo rašinėti straips
nius baidydamas Ameriką. ; Pa
skutiniame Pravdos numeryje, 
pereitos savaitės Pravda pagra
sino: “Jei prez. Carteris -nors 
vieną žingsnį ~ žengs pirmyn ir

karas

LAISVĘ

ADDIS ABABA. — Etiopijos 
karinė vyriausybė praneša, kad 
kovose su. kontrarevoliucionie- 
riais žuvo. 360 asmenų ir 132 
buvo sužeista.

. ............ ....... . _ __ '.Nuvertus Etiopijos imperao- 
kels Rusijos disidentų klausimą, i Haiįej Selassie prieš 30 mė- 
tuomet gerų -santykių negaĮIma TtesiŲ, kraštą valdo marksistinė 
tikėtis. Antra vertus, nebus su- karininkųgrupė,; /kurią remia 
sitarta ir dėl-ginklų apribojimo 
sutarties. ;

Šveicarija palieka 
atviras duris

BERNAS. — šveicarai balsa
vimo keliu atmetė pasiūlymą, 
kad 250,000 svetimšaliai, gyve
ną Šveicarijoje, būsimų 10-ties 
metų laikotarpyje turėtų apleis
ti Šveicariją ir taipgi nesutiko 
keisti pilietybės taisyklių, taiko
mų svetimšaliams.

Šveicarijoje gyvena iš viso 6.3 
mil. gyventojų, kurių tarpe yra 
15% svetimšalių. Jau tris kar-’ 
tus svetimšalių klausimas laike 
šešių metų buvo keliamas, bet 
šveicarai referendumo būdu keis
ti konstituciją vis atsisako.

Ispanijos komunistus 
remia iš Meksikos
GIJON, Isp. — Ispanijos ko

munistų partijos generalinis se
kretorius Santiago Carrillo spau
dos atstovams pasakė, kad Ispa
nijos. komunistų partija gauna 
pagalbos finansinės iš Vehecue- 
los ir Meksikos. Pagalba plau
kianti iš pabėgusių. Franco re
žimo metu Ispanijos piliečių ir 
taipgi iš venecueliečių, meksi
kiečių ir kitų komunistų.

Libija ir ekonomiškai paremia 
Amerika. Sakoma, kad prieš ka
rinę vyriausybę kovojanti gru
pė; taipgi yra marksistinė, bet 
ji prisilaiko tik Lenino doktri
nos, atmesdama visas kitas.

Etiopijoje gyvena Eritrėjos 
provincijoje atskira gentis, kuri 
veda partizaninį karą norėdama 
išsikovoti nepriklausomybę.
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PRANCŪZŲ PREZIDENTAS PRAEITAIS 
METAIS BIJOJO ARTĖJANČIŲ RINKIMŲ

Socialistai, susidėję su komunistais, iš 
221 savivaldybių, laimėjo 156

PARYŽIUS, Prancūzija. — Prancūzijos prezidentas, būdamas 
tiksliau informuotas, jau praeitais metais bijojo artėjančių sa
vivaldybių rinkimų, o dabar jam kelia dar didesnę baimę ateinan
čių metų rinkimai į parlamentą. 'Prancūzijos socialistai, nepa
jėgdami palaužti vieningų De Gaule šalininkų, susidėjo su ko
munistais ir veik visuose didesniuose miestuose laimėjo savival
dybes.

ieško ginklų
ROMA. — Romos policija, ieš

kodama pavogtų ginklų, stipriai 
susipešė su studentais. Taip 
smarkiai buvo “pešamasi”, jog 
atrodė, kad Romoje vyksta ka
ras. Bolognos mieste polici j a va-i 
kė studentus ašarinėmis bombo
mis. Policija Bolognoje užėmė 
universitetą ir suėmė daug stu
dentų. Tūkstančiai studentų bu
vo išvaryti iš universiteto patal
pą . '
' Vyriausybė prisibijodama sti
presnių riaušių, uždraudė de
monstracijas Romoje ir Bolog
noje.

Romos policija visus studen
tus einančius gatve, važiuojan
čius busais ar automobiliais sta 
tė prie sienos ir kratė ieškoda
ma ginklų. Romoje apie šimtas 
studentų buvo suimta.

Studentų neramumai prasidė
jo šeštadienio vakare, kai polici
ja nušovė kairų medicinos fa
kulteto studentą Bolognoje.

Iš 221 miesto, turinčio 30,000 
ar daugiau gyventojų, savival
dybių rinkimus laimėjo socia
listai, susidėję su komunistais. 
Gen. De Gaulle šalininkai laimė
jo tiktai 14 miestų savivaldybes, 
tuo tarpu kitose ateir»?nti sek
madieni dar teks kartą, per bal
suoti. Turint galvoje dabartines 
nuotaikas, niekas neabejoja, kad 
ateinanti sekmadieni likusias sa
vivaldybes laimės socialistai.

Prezidentas Valery/Giscard, 
žinodamas krašto gyventojų dau- 

• gumos nuotaikas, jau praeitais 
I metais patarė de Gaulle šalinin
kams susivaldyti ir prisitaikyti 
priemodernaus, gyvenimo^pekęl. 
tį didybes maniją turėjusio ge
nerolo planų, nes visi bus nušluo
ti. De Gaulle judėjimo vadai ne
kreipė dėmesio į prezidento pa
tarimus, suskaldė judėjimą, o 
dabar pralaimėjo rinkimus. Pra
eitą sekmadienį dešiniųjų pasi
piktinimas buvo toks didelis, 
pralaimėjimas buvo toks aiškus, 
kad daugelis visai nėjo balsuoti. 
Iš viso savivaldybių rinkimuose 
buvo užregistruta 30 milijonų 
su viršum balsuotojų. Pirmadie
nį nustatyta, kad apie 30% re
gistruotų . ir turinčių teisę bal
suoti piliečių nėjo balsuoti.

Nebus kompromiso

sako, kad tautinė palestiniečių 
grupė atsisako kalbėtis su Jor
danu iki palestiniečiams bus duo
ta teritorija.

Nuosaikūs palestiniečiai su
tinka siųsti savo delegatus į Že
nevos konferenciją Jordano de-

KAIRAS. —Palestiniečių tau-1 legatų sąstate. Izraelis yra at- 
tinė taryba nutarė neatsisakyti ■ sisakęs vykti į Ženevos derybas, 
sunaikinti Izraelį. Tautinės pa- jei palestiniečiai pasiųstų ne- 
lestiniečių tarybos pareigūnas priklausomą derybų delegaciją.

Pasikalbėjimas buvo 
draugiškas

Tel AVTV. — Izraelio minis- 
teris pirmininkas Ytzhak Rabin, 
grįžęs iŠ kelionės į Ameriką, pa
reiškė, kad pokalbis su JAV pre
zidentu Carteriu buvo naudingas 
ir draugiškas. Prez. Carteris ir 
naujoji Amerikos administraci
ja suprantanti Izraelio reikalus, 
nors ir pasitaikė nuomonių skir
tumų.

Pasak Rabino, prez. Carteriui 
buvo išaiškinta, kad Izraelis dau
giau kaip visada norįs išspręsti 
ginčus ir prieiti prie talkos.

Kalifornijos fotografė Teresea Deal moka taip įšokti į vandenį, kad susi
daro paveiksle matomas verpetas. Jai teko apmokyti savo brolį Stephen 
Deal laiku sudarytą verpetą nufotofuoti. šis paveisklas skaitomas vie

nu geriauenj Kodako paveikslu parodoje Waehingtone, D. C.

Kairieji laimėjo Cherbourgo, 
Belforto, Castres, Villefranche- 
sur-Seine, Roann e, Auriliac, Mon- 
luzon, Angers ir visos eilės ki
tų didesnių miestų savivaldybes. 
Jų laimėjimas toks didelis, kad 
opoziciją veik iššlavė. Pačiame 
Paryžiuje socialistų ir komuni
tų blokas gavo tik 40%, bet ir 
čia de Gaulle šalininkai buvo su
siskaldę. Jeigu abu dešiniųjų 
blokai susidės, tai ateinantį sek
madienį jie pajėgs apginti sosti
nės savivaldybę, bet jeigu nesu
sitars, tai ir čia jie pralaimės.

Tuo tarpu dar neaišku, kaip 
socialistai pasiskirstys savival
dybių atstovus. Iki šio meto ne
buvo paskelbtas socialistų ir ko
munistų susitarimo tekstas. Ko- 
munist.'.i labai norėjo sudaryti 
koaliciją su socialistai, todėl jie 
darė visas nuolaidas, kad tik bū
tų sudaryta rinkiminė koalicija. 
Socialistai nenorėjo nieko bend
ro turėti su komunistais, kol jie 
klausydavo Maskvos įsakymų 
kiekviename svarbesniame klau
sime. Bet praeitais metais ko
munistai pareiškė noro savaran
kiškai spręsti prancūzų vidaus 
politikos klausimus, todėl socia
listai ryžosi sudaryti koaliciją 
artėjančiuose savivaldybių rin
kimuose. Visi labai atidžiai seka 
tolimesnius žingsnius: krašto 
ūkis nugyventas, auksas išlėkė 
į Šveicariją ir Ameriką, o para
mos iš užsienio negalima lauktu



(Tęsiny*)

Vilniaus panorama iš Gedimino kaino žiūrint į pietvakarius

Stirnų patinas gyvena

vakario šokis.

svecion 
visu

svetimiems, jaunuoliai ir patys 
giliau tas problemas įsisąmo
nins. Vyresnieji gali geriau ir 
greičiau parašyti lietuvių kalba, 
o jaunieji gali būti vertėjais. Aš

vypę tik tokiais atvejais, kaip 
Simo Kudirkos, Kalantos ir kiti.

Tikiu, klausytojai man atleis 
už pastabą, kad mes, dauguma 
jau laisviau naudojantieji anglų 
kalbą, galėtume amerikiečius 
supažindinti, jei būtų informa
cijos anglų kalba. Man teko ma-
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kaslfųri būti’daroma. Gal būt, 
pirmiąbšia reiktų pripažinti, kad 
kaipjaunieji- turi patyrimo sem
ti s iš; vyresniųju; taip vyresnie-. 
ji galėtai svarbius Įvykius, šių 
dienų idėjas priimti dėmesin, iš 
jaunesnių. Jie augę, 'mokslinęs! 
šių dienų; .visuomenėj’ ir kartais 
instinktyviai- supranta; ir todėl 
gal. greičiau orientuojasi netikė
tai iškilusiais svetimam krašte 
Lietuvą liečiančiais klausimais.. 
Be to^ jaunieji turėtų didesnę 
rolę vaidinti'Amerikos visuome
nei keliant Lietuvos vardą. Ge
rai. mokėdami kalbą, jie turėtų 
ir tai . nėra sunku, paskaitomis 
ieškotriprogų per amerikiečių or
ganizacijas skelbti Lietuvos var
dą, Nepakanka to, kad JAV vi
suomenė išgirsta apie mūsų tė-

telę.. Pievinės skruzdėlės pasi 
renka savo gyvenvietėms aukš
tą ir tankią žolę, kurią išnaiki
na aplink savo namus ir takuo 
se į visas pasaulio šalis.

the weather, too.
* . Because winter at Valley Forge meant snow, ice, 

Mid freezing temperatures. All serious enemies to a 
makeshift army without proper clothing, 
net nearly enough food, and short on 
ammunition. a

It was an army long on courage, 
but short on money.

. , And then the money came.
Some $27,000,000 from the 
pockets of new Americans.

;.i That’i how people took stock

mo skaitytojui neteko matyti. 
Yra specifinių, tam tikrais klau
simais studijų, yra išleistų 
dokumentacinių, tačiau bendros 
informacinės, apimančios visą 
Lietuvos istoriją ar vien nepri
klausomybės laikotarpį, nėra.

Daug pasitarnavo dr. A. Ge
ručio redaguota “Lithuania 700 
Years”, bet jau keletą kartų man 
teko jos pareikalauti ir gavau at
sakymą, kad nebėra iš trijų lai
dų.: Leidykla pranešė, kad va
kario mėnesio gale jau pasirodys 
ketvirtoji laida. Bet ir toji isto
rija nėra pilna informacija trum 
■jai sutraukta. Reikėtų mažiau
sia trijų tomų: senovės, nepri
klausomybės laikotarpio ir oku
pacijos bei išeivijos dekadų.

Būtų gera ir viename tome 
visa tai aprašyti lengvesniu sti
lium ir vieno autoriaus, dau
giausia norintiems susipažinti 
lietuvių kilmės jaunuoliams. Ir 
iš laikau nedovanotina mūsų iš
eivijos kelioms generacijoms, 
kad per 35 metus mes, turėdami 
daug talentingų - asmenybių, tu
rėdami fonduose milijonus do
lerių, leisdami daug- laikraščių 

ar žurnalų,'iki šiol, nesugebė
jom aprūpinti svetinįuosius tin
kama informacija,-kuri nušvies
tų sovietų pavergtos mūsų tė
vynės ir išeivijos siekimus, mū
sų viltis ir pastangas nepriklau
somybės atstatymui.

Šiandien tokia informacija

sulation within walk andceil-' 
ing as well as in earthen berms: 
around the foundation, orien-i 
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatilator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most • 
fireplaces, according to the de
signers of “Centenergy ’76."

The fireplaces were supplied 
by Home Crafts, Inc., Floral 
Park, New York. HeatUalar 
Fireplace. A Division of Vega 
Industries, Inc., located in Mt. 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of built-in, 
freestanding and wall* 
mounted fireplaces , , . gas,l 
electric ar woodburning models..

The home pictured above 
doesn’t appear much different 

i than any typical suburban 
‘home. But it incorporates en- 
‘ ergy-savin^ features in de
sign. materials, and appli
ance* which can cut energy 
needs by up to 50 percent It 
has two heat-circulating 
Heatilator Fireplaces (rifrht), 
designed to draw, room air in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated air back Into the 
room-

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank, its "Centenergy 
’76” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
Improvements was approxi
mately $4,000 . ,. projected to 
be amortized within 4 to S 
years through reduced ex
pense. Included are; added In-

It was lad enough we had to fight the British 
ur freedom. But on top of that, we had to fight

(Tęsinys)

Prie Galvės ežero papuošta estrada, pievoje vyksta 
kariški žeidimai ir pasirodymai nuotakos Danutės gar
bei. Jose dalyvauja ir jaunikis Janusas. Galop, vyksta 
raitelių lenktynės, kuriose tarp kitų dalyvauja Janusas 
ir Selenis. Juodu pasiekia starto vietą vienu* laiku,dau
geliui atrodė, kad Selenis pirmavo. Bet jis mandagiai 
perleidžia pergalės laurus varžovui, ir ąžuolo vainiką 
Danutė uždeda Janusui ant galvos. Sunku išsakyti, kiek 
daug teko išgyventi Danutei. Bet ne jis, o ji pasitraukia 
ant visados... Jis žino, kad nusilenkia ne mielos Danutės 
bet jos tėvo Kęstučio geležinei valiai-..

Po visų tų įvykių gilioje vakaronėje vyksta mergi
nų, susispietusių apie Danutę, mergautinių godų pašne
kesiai, norai ištekėti ir žodiški pasibaksnojimai tarp Vai 
vos ir Dobilės. Atėjus būrin Onai Vytautienėi, visos nu
rimsta. Danutė kviečiama pas tėvą Kęstutį., '

Čia įvyksta Danutės su tėvu Kęstučiu . galutinis 
sprendžiamasis epilogas, pareikalaująs iš abiejų dide
lės aukos Lietuvai. Tėvas jai sako: Vaikeli !.„ Aklo pak
lusnumo nereikia. Tekėti — tavo byla. Vedybom — gali 
rinktis pati, mano namuose prievartos nėra. Danutė šku 
ba pasiaiškinti:—o, ne tėte, ne dėlei to— Ne baimė ar 
prievarta... Aš klausau tavęs — žinau man blogo nenori. 
Vien gero. Tad stengiuosi... Noriu būti.-. Elgtis, kaip' tik
ra tavo duktė. Tėvas lūpom paliečia švelnutę dukters 
kaktą :žinokie, vaikeli, gailu tave nuleisti toli, 
šalin, bet.. Givenimas žmogui kietas, reikalaują iš 
mūsų — aukos... Ir pridermė neša..-. Kiekvienam priva
lu grūdintis ir — savo lemties naštą pakelti... Nepabūg
ti. Ištverti..- Danutė sutinka, nors virpa nutirpusi. Bet 
patenkinta savimi: atitiko tėvo norą. Kęstutis laimina: 
— Būkie visados ištikima! Mūsų buitis — dievų liepsnai 
pašvęsta... Lietuvai! Aukotis—doram žmogui didis 
džiaugsmas ! Žemina telaimina tave, teglobia'Tlgų dienų 
kelionę... Danutė tėvo akyse išlįko^yąįingą; ir_didi.^^^

> Po to -vyksta kitaip išgyventas--graudulingas-dia
logas su savo mąmu'nėle Birutę. Graudžiai išlietos vasa
ros — jos tolimo atsiskyrimo jprisiminimai ir negrįžimas 
į numylėtus tiek daug jaunystės džiaugsmo suteikusius 
Trakus su Galvės ežeru, ją verčia išgyventi didelį tėvų 
ir aplinkos beribį nostalgijos jausmą. Galop, motina jd su 
ramina: Kuomet, norint vėliau, kai subręsi, gali būti, 
perprasi tąja paguoda — gyventi ir... kentėti kitų labui. 
•.. šventa didžiūnų auka, ne sau, o tūkstančiams...’ Ir‘Da
nutei dingojasi: jukgi gražu jaunai merginai ĮsĮpibtiLį 
didžiūnų darbus! Pajutusi sunkios. pareigos prasmę*.. 
Ir — savanoriškos aukos skaudų saldumą... -

Po visų pramogų ir žvangių linksmybių svečiai gau
siai apdovanoti išvyksta į Mozūrų salį. Trakų pily vyksta 
įprastoji tvarka. Rimantės pagelbima, Danutė uoliai dul- 
pščia prie audeklo. Ji laiko nuotakos kvotimus: šavotran- 
kom pasiūti sužadėtiniui pirmus išeigos marškinius, ly
giai kaip ir duonos kepalus ližėje sklidžiai sodinti-. Gali 
drąsiai marčiosna rengtis. Danutė pasipasakoja, kad vi- 
sų tų darbų nuo pat mažens motinos globojama ir ska
tinama ji išmoko, dėl to ir vyksta jai tai gerai atlikti. Atė
jęs Tautvilą iškviečia Danutę pas Vytautienę Oną kito 
kraičio kailidėje ruošti, jis įdėmiai kalbasi su Rimante.

Ilgai dulpščia Danutė, kol su Vytautiene pereina vi
sus kailių, įvairių moteriškų puošmenų, drabužių ir įvai
rių dovanų nusivežti sandėlius. Pilną-kraitį ir sau ir ar
timiesiems, anytai, mošoms, pabroliams, kraitvežiams ir 
kitiems. Nusivež, idant meilė ir santarvė ilgus metus ne
gęstamai rusentų. Vaiva krykštauja laimingai išsprūdu
si iš berniokų, pačios sugundintų jos liemenį išmatuoti.

Po vestuvių, karališkos palydos vilkstinė — šimtai 
žirgų nudundėjo Trakų tiltu link ežeringos Mozūrų ša-? 
lies. Rimantė vieniša spudinėja prisimindama praleistas 
su Danute bendras dieneles, besidalydama jaunystės įs
pūdžiais, bestebėdama margosios gamtos pasireiškimus. 
Dar prisimintinos Rimantei paskutinės Danutės pamer
gių dienos, kai jai plaukus pynė, kaseles tvarkė, ta gausu
mą čion atvykusių giminių, artimųjų nuo Eišiškės, net 
Deltuvos mergaičių. Ir ta Sadutė — kilmingasis merg-

Nowadays, people are still helping America stay
strong and self-sufficient. And they’re helping them
selves to safe, dependable savings. By taking stock in

-D America with die Payroll Savings Plan.
"v Buy United States Savings Bonds. 

Si —They won’t leave you out in
the cold.

ypač svarbu, kada matome, kaip 
Lietuvos okupantas, sovietinis 
komunizmas visomis priemonė
mis silpnina humanizmą visame 
pasaulyje, tęsia agresiją paverg
tuose kraštuose, skelbia, kad tik 
jis — komunizmas vykdo lais
vės idealą. Tai svarbu tuo labiau, 
kad tėvynėj istorija klastojama 
ir dėstoma taip, kad jaunimas 
auklėjamas komunistinėj dvasioj 
ir komunistiniais būdais, savo tau 
tos praeities nežinotų ir joje ne
ieškotų stiprybės prieš okupanto 
kėslus, štai ką jie patys apie tai 
rašo: “‘Per LTSR istorijos pamo
kas reikia ryžtingai šalinti vis
ką, kuo vienaip ar kitaip pasi
reiškia reakcingų praeities reiš
kinių idealizavimas. Aiškinant 
istorinius Įvykius Lietuvoje, tu
ri būti konkrečiais 'pavyzdžiais 
Įrodyta, kad tikroji istorijos kū
rėja buvo liaudis, o ne kunigaikš
čiai 
vai’

Mūsų idealas — Lietuvos ne
priklausomybės atstatymas yra 
kilnus, todėl mes . visi čia susi
rinkę pasiryžkime savo meilę 
Lietuvai atnaujinti, sustiprinti. 
Tikram patriotui jokia auka nė
ra per didelė! Ir tiesą sakant, 
tikram patriotui žodis auka ne
egzistuoja! Dirva

(Pabaiga)

Stebėdama mūsų ir kitų tau
tybių tas pačias problemas, ti
kiu, kad sakyadama, jog reikia 
daugiau pastangų abipusiam 
bendradarbiavimui. Jei mes ga
lim ir sugebam suburti mūsų 
jaunimą tautinių šokių rate
liams, mūsų puikių tautinių rū
bų reprezentavimui, tai daugiau tyti, kiek Tautinė Sąjunga gau- 
iniciatyvos parodžius turėtume j na prašymų, pageidaujančių in- 
jų nepaleisti ir jungti į intelek-j fomacijų apie Lietuvą. Tiesa 
tualinę lietuvišką veiklą, kultu-! šiek tiek turime, bet išsamios, 
rinę ir politinę. Reikia dalin- ■ prieinamos vidutinio išsilavini- 
tis pareigomis. Jaunuoliai turi 
gerbti ir mokytis iš vyresniųjų 
patyrimo, o pastarieji neatstum
ti jaunųjų dėl per menkojų pra
dinio sugebėjimo ar savo parei
gų supratimo. Ypač politinei 
veiklai reikia ilgesnio jaunųjų 
pasiruošimo pradedant žinojimu 
savo tautybės, savo kilmės iš 
turtingos civilizuotos lietuvių 
tautos, jos dabartinę padėtį ir, 
kodėl mes turime rūpintis jos 
išlaisvinimu iš sovietų okupaci- 
• ' > • t '

--
■ --v

Aš;netvirtinu, jog ta mane 
nuomone teisinga, bet abiejų ge- 
neraęįįų panašūs rūpesčiai ve-

vos valstybės nepriklausomybės 
akto signataras,^Aušros leidėjas, 
nuo kurio mirties . šią Vasario 
16-ją dieną suėjo 50 mėtų, bet 

ifliks juoda i jis gyvas tebėra mumyse. Taip

Tokiu pat klastingu būdu jau
nimas auklėjamas ateistinėj dva
sioj, privaloma rusų kalba tiks
lu atimti tautinį pagrindą, kad 
pavergtieji lengviau galėtų asi- 
iiiliuotis “didžiojo brolio” ru
so pavergtuose kraštuose ir pra- j viškais klausimais Master laips 
rasti savo tautinį dvasinį atspa- ‘ ‘ 
rūmą ir tikrąjį savo veidą.

Kai susipažįstame su okupan
to jaunimo auklėjimu mokyklose, 
kursuose ir net darbovietėse, da
rosi aišku, kuriuo tikslu jie taip 
kviečia mūsų išeivijos jaunimą 
į jų organizuojamus kursus, at
seit lietuvių kalbos mokytis ir 
duoda įvairias lengvatas, papi- 
ginimus. Pažvelgus į tų kursų 
programą, iš kart matai, ko sie
kia Lietuvos pavergėjas ir ko
dėl jie taip kviečia mūsų jauni
mą vykti, o vyresniuosius orga
nizuoti. Ne vieni politikus, bet 
ir kultūrininkus bando palaužti,

- išnaudotojų klasės atsto-. išjungti, nes tuo bus palaužta 
Tarybinė mokykla (1973)

4-.-A. ..wx.^fcbiRr ,, ,■

nį, kur teko sunkiai pasidarbuo
ti iš lietuvių kalbos archyvinės 
medžiagos verčiant į anglų ir at
virkščiai. Ir tas palengvino man 
išlikti lietuve tarp dviejų kul
tūrų.

Baigiant norėčiau atkreipti dė
mesį, jog aš manau ir tikiu, kad 
šioji iškilminga 59-ji Lietuvos 
nepriklausomybės diena, sutrau
kusi mus visus kartu ne vien 
atšvęsti garbingos sukakties, bet 
ir pasidalinti visiems taip rūpi
mais klausimais. Susimąstyti, ką 
dar turime atlikti, kaip kiekvie
nam prisidėti ir pagalvoti, kuriuo 
keliu pasukti, kad taip ryžtin
gai be svyravimų, be nuovargio 

aktyvioji kovotojų už neprikišu- i galėtume eiti, kaip ėjo pirmieji 
somą Lietuvą dalis, nes kiekvie- tautos atgimimo pirmieji vadai, 
nas iš mūsų yralaisvės karys, kol Dr. Jonas Basanavičius, Uetu- 
tik jis nėra palaužtas. Todėl į 
tokius kursus mūsų jaunimo 
siuntimas yra didis žingsnis Lie
tuvos inkorporacijos pripažini
mo sovietų vergi jaii .
dėmė šio laikotarpio išeivijos t pat dr. Vincas Kudirka, Antanas 
istorijoj. L 'S | Smetona ir kiti.

Stebėdami šitokią situaciją ne 
vien lietuvių, bet ir anglų kalba 
svetimųjų ir angliškai kalbančio 
jaunimo klaidinimui, turime vėl 
atkreipti dėmesį, kaip svarbu 
mums paskleisti teisingos infor
macijos, atremti Jų melą. Juk 
tai mūsų vienintelis ir didžiau
sias šių dienų kovos ginklas.

Daug lietuvių jaunuolių bai
gia universitetus, rašo tezes gau
ti mokslo laipsnius,r jie,, pasi
rinkdami lietuviškas temas daug , tiniškai 6 metus ilgiau už 
informacijos paskleistų universi
tetų-sluoksniuose, istorikai mok
slininkų ir politikų tarpe, o .bū
tina ir plačiuose Įvairios visuo
menės sluoksniuose. Skelbdami 

t



DAR APIE “MARŠALU” IDI AMINĄ
Meluoja kaip bolševikas

CAIRO, Egiptas. — Nepato-. pranešė, kad Ugandos Valstybi- 
gi tyla stojo, kai j Afrikos ir J nio Tyrimo Biurus — kitais žo-1 
Arabą valstybių viršūnių kon- džiais Idi Amino “mirties skva-, 
ferencijos salę įžengė prieš ke-,das” yra vadovaujamas ir diri- 
letą metų nepriklausomybę ga-'guojamas Sovietų Valstybės Sau
kusios Afrikos rytų valstybėlės gurno (KGB) Komiteto pirmojo 
Ugandos perversmo keliu prezi- vyr. direktorato specialios tar- 
dentu visam amžiui pasiskelbęs nybos (b) (Dv), Vienetas No. 07 
buvęs kareivis, dabar maršalu pa- Aminas, žinoma, visa tai nei- 
sivadinęs Idi Amin ir auksu bei gia. 
sidabru — medaliais ir ordinais! 
žvangėdamas pradėjo kalbėti, iš-1 
girdamas, kad jo valdomoj Ugan
doj vis kas ramu, visi patenkin
ti ir pasiūlė sudaryti tarptautinį 
komitetą kurs ištirtų ir patrauk
tų teisman Jungtines Valstybes, 
kadangi New Yorke, Washing
tone ir kitose iTAV vietose tūks
tančiai žmonių kasdien miršta”. 
Pasigyrė, kad ČIA buvusi įrašiu
si jį į mirtingųjų sąrašą, ir ka
dangi jis šiandien yra sveikas 
ir gyvas esą dėlto, kad Ameri
koje turįs “daug draugų ame
rikiečių.” . Neilgai truksią, kai 
Amerikos prezidentas būsiąs jo 
artimiausias draugas*

“Maršalas” konferenciją už
tikrino, kad Ugandoje kalėjimų 
visai nėra ir jo tautiečiai drau
ge, taikingai ir saugiai gyvena 
sū kittataučiais. Jis net nugin
čijo gandus, kad Kuba jam at
siuntusi patarėjus.

' Nors Nairobi dienraštis Daily 
Nation dar sekmadienio laidoje

Pilkai melsva karo aviacijos 
generolo uniforma apsivilkęs auk 
siniais akselbantais ir pasaitais 
švitėdamas “juodasis maršalas” i 
muilinu gaivas arabų šeikams,' 
įtikinėdamas, kad jo valdomoje 
Ugandoje ramu ir... Uganda yra 
įvykdyti įsaką. Per sieną į Ke- 
sostinės Kampala mieste, Bude-j 
draugas visų religijų... ir kiek
vienas gali tikėti kaip kam pa
tinka. O visa kas skelbiama nei
giamai, esą priešų imperialistų 
išmistai.

Kaip iš tikrųjų yra?

Iš Ugandos į kaimynines ša
lis, labiausiai i Keniją, pateku- 
sios informacijos visai ką kita buvo paskaitytas naikinamos 
skelbia. Pavyzdžiui, Sun Times Acholi genties narių ir nuves. 
iš aukštų sferų gautomis tele- f kankinimų kambarj Naka, 
gramomis, Ugandos prezidentas ser0 kalėjimo rūsyje; Ugandos 
sudaręs mirties sąrašą iš 7,000 sostinės Kampara mieste. Bude_ 
krikščionių civflių tarnautojų ir lis> kurs fen darbuojasij vardu 
profesionalų ir išsiuntęs į džung- Hassarij vartoja kūji> (di_ 
lių kaimus būrius (skvadus) ek- deli peilį) ir kirvį '
zekutorių su kūjais ir kirviais

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Parr.-srį, senus ]o
Knygosgyvtntofus ir gamtę.. 1,200 lietuvišky vietovardžiu sąrašas, 

kaina S&00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų,

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Joons Dwparu. ŽEMAS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Eleia- 
ta Chįcagoje 1868 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da« 
Hm Sėmės tSkio švietimo problemos ūkininku krašte. H dalis: žemės 
Oldo švietimas lietovoje.
v/ Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 

nebūtą sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su- 
friovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi- 
tdU ir kultūriniu laimėjimu, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir, prilygti pačioms -iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
Atolluti Uetoviu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po na*

MG II

ItačUi lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli< 
mai Tėvyftei netuvaP*..

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik 53.00.
Gaunama Naujienose. ■' ' / •
uū/Cafcį arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

1739 So; HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
‘ Gavę pinigui, tuojau knyga pariųrime.

, KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

viu gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išrardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jueus Kapačlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėrimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., Įdėtais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juosės Kepečinskes, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai, Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

eiKAGirrts įspūdžiai komunistų pavergtoj Lietuvoj. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 p«L SI.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

M. ZoMenko SATYRINIS NOVėLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina S2.

D. Kuraltia, KELIONt J ANAPUS OELEžINtS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuiristo ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pst dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina S2.

Vleoet žemalfte, LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.

Me Ir kiti leidinį*! yra gaunami
NAUJIENOSE, 173? Se. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 4OBOĖ 

•ftllankanf darbe valandemla arba užšaltant paltu Ir pridedant 
želti ar plnlplnf perlaidą.

"'TT”’

KAUNO PILIS

eiems — motinai ir mano kttu- miausiai nupiausto jų privačias 
riems 1 "uliams leista aplankyti kūno dalis.
mano :ėva. ..... . , . ,, '1 As išlikau, kadangi mano ęe- ■ ?

dė buvo Amino ministeris. Jis_ ;,,h
(mane išvadavo, bet plikau na-
mų arešte. Dabar mano dėJė i.e ...į'

Prieš dvi savaites jį

“Mes nuėjome į kalėjimą ir 
vienas vyras su kulkosvaidžiu 
išėjo ir pasakė: “Jūsų tėvas nu
sižudė”. Mano motina pradėjo 
verkti ir pasakė, kad mes bėg
tume kol ji tenkins to (sargo) * Vienas 
geidulius. Po keleto minučių ji reivis'iš

begyvena, 
užmušė.

įvykdyti įsaką. Per sieną į Ki
niją atbėgusieji patvirtina.

Vienas nubietis (Nubijos pilie- 
i tis) pasakojo, kad per klaidą jis 

> naikinamos

— pagal nuo
taiką ir reikalą.

“Kai jis yra gerame ūpe, jis 
naudoja kūjį. Tuomi kankina
masis baigiamas vienu smūgiu. 
Bet kai blogai jaučiasi, jis pa
šaukia du kalinius ir apginkluo-

?9 metų amžiaus ka
iriau: “^rieš 10 ar 11 

pradėjo su juo myluotis ir mesi naktų prie mano kaimyno nsmo 
pabėgome”,.. j privažiavo automobilis. Kaimy-

! nas I ango genties, tad slapstėsi. I i 
Vienas 36 metų amžiaus biz-( Keturi vyrai civiliai apsirengę 

nierius, atstovuujantis tarptau- išlipo iš automobilio ir įsilaužė 
vidun jo ieškoti. Jo žmona pra
dėjo rėkti ir tie perpykę, kad 
vyras pabėgęs, pastvėrė'jų'ma
žą vaiką už kojų ir tėškė į medį. 
Esu tikras, kad užmušė”.

Vienas Acholi genties mokyto
jas patyręs, kad yra įrašytas į 
mirties sąrašą, pabėgo Į Keniją. 
Vėliau patyrė, kad atkeršydami 
Amino kareiviai subombardavo. <<(i 
jo namą, užmušdami jo mitingą, ’ į 
tėvą, seserį ir žmoną ir tris duk
teris.

• • I 
Kenijos valdininko tebeapklau- 

sinėjamas tas mokytojas paskai ■ 
tė Nairobi laikrašty Daily Na
tion antraštę, kur parašyta: 
“Jungtinių Tautų žmogaus Tei
sių Komisija bet kokią akciją 
dėl allegacijų (nepagristų tvir
tinimų) apie Ugandą atidėjo ki- 
tiems metams.

Dar ir dar tą žinią perskaitęs 
jis ilgai patylėjęs atsiduso: “Ma
no Dieve”. J- Pr.

tinę firmą, pareiškė: “Valdžios 
Tyrimų vienetas areštavo mane 
Entebbe aerodrome ir kadangi 
turėjau Amerikos kelionių če- 

. kių, mane apkaltino, kad aš tar- 
nauju dėl ČIA ir nugabeno mane 

'i į Makidve kalėjimą. Ten pralei- 
jdau 10 dienų.

ja — vienam įduoda pangą, ant- kaip jis žada nusikratyti tų dvie- 
rajam kirvį. Jiedu kaujasi iki jų, daugumoje krikščionių gen- 
mirties, nugalėtojui pažadant čių — Lango ir Acholi. štai kai 
laisvę. Tą “rundą” baigus, iš- kurie jų pasakojimai:
šaukiama kita kalimu pora ir pra Genocidas , Idj Amino plana 
dedama sekanti scena. 1

Pabėgėliai patvirtino,
Amino kareiviai ir saugumiečiai, 
oficialiais sąrašais nešini, eina 
per per ministerijas ir kt. įstai
gas ir pagal sąrašus čiupa prie 
stalo ir vedasi. Kitų pabėgėlių 
pranešimais, toks pat valymas 
vykstąs armijoje, kur Lango ir 
Acholi genčių nariai sukaustomi 
ir išsivedami.

šeši pabėgėliai, pasiekę Nai
robi, nupasakojo Amino planą,

“Naktimis mane mušė šautu
vo kolba ir vėzdais, versdami pa
sirašyti pareiškimą. Iš savo ce
lės pro langą matydavau į sunk 
vežimius pakraunant lavonus. 
Daug Vchmų nuvažiavo. Maniau 
esąs nebegyvas. Mirtį jaučiau vi
same kūne. Gretimas su manuo
ju kambarėliu buvo vadinamas 
pašalinimo (eliminacijos) kam
bariu, kur girdėdavau riksmus. 
Bet tie trukdavo neilgai. Ir tas 
galvas skaldančių brūklių tauš
kėjimas. Vėliau sužinojau, kad 
taupydami kulkas kareiviai var
tojo kūjus. Kai kurie žmonės

kad Vienas valdžios tarnautojas,
■ 22 metų amžiaus klerkas Nau
ru: “Mano tėvas — jis buvo 
Acholi — kareivis, buvo areštuo
tas vasario 3 d. Po dviejų dienų 
kai kurie žmonės sugrįžę pasakė 
mano motinai, kad mums vi- gyvi supiaustomi. Kareiviai pir-

ŠIA — jau S3 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIŲ  S MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija___  . z _____ x - - -__  - _ , duoda gyvy
bės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalu 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000,00.

— jaunimui duoda gerą Taupomąja Apdraudą • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai. .

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

SLA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama Iretuvišky > KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
1 metus.

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

SLA

SLA

SLA

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysite

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti p<e« 
relė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygele, 
kuri vadinasi ”

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1.25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, DLL. 60608

Jau koris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių PO (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socaflistinfų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. „Trr ®

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekj arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, H 60608

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

Juozės Vaičiūnienės knyga

ateina pagelbon organiztoriams, chorų vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato, 151 psL, kainuoja $2. Užsaky
kite dabar.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriau
Ansambliai., chorai, arba grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzemp

liorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knyga galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čeki arba Money 

orderį tokiu antrašu:

„1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Taupykite dabar
pas mus

&

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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-

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

FSL1C 
hpiTiiiif ugninę

■* MOSXO.

SAVINGS &LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, Hl. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metilą.

Įitilgo* pietuota kiemu automobiliama parUtytL
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(Bus daugiau)’
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12. Suvažiavimas dėkoja lie
tuvių spaudai, radijo valandė
lėms ir lietuvių televizijai už

Užsieniuose:

$14.00

Tomo Venclovos misija

Grafika Augius

i

Suvažiavimas griežtai protes-

jungos pasigrobtų Lietuvos ir

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

$7.50
$2450

$3U.Ul
$16.0

metams_______
pusei metu — 
vienam mėnesiui

sunkią padėti ir yra su jais savo} už nepripažinimą Sovietų Są- 
širdimi, mintimis bei darbais.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskymi sekmadienius, n<r
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

Published Daily Exept Sunday by The Lithuanian News Pub. Co.. Inc_
1739 So. Halsted Street, Chicago, ill. 60608, Telephone 421-6100

pusei metu __
vienam mėnesini

THE LITHUANIAN GAILY NEWS

Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose: 

melams_____________
pusei metu ____________
irimą mėnesiams _______
vienam mėnesiui _______

Kitose JAV vietose:
metams_______________
pusei metu____________

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

Subscription Ratoo:
m Chicago $30.00 per year. $16.00 per
dx month. $8.50 per 3 months. In
>ther USA localities $26.00 per year. Kanadoje:
>14.00 per six montns. $7.00 per 
hree months. Canada $30.00 per year; 
.ither countries $31.00 per year.

15 cents per copy

*18.0C

*16.00! Naujienos eizu kodieu
Naujienų Bei 

”’00 drovė. 173© So. Halized SU Chicaa< 
£LL 60608. Telel HAymarkei 1-611K. 

Pinigus reikia siusti pašto Mon<* 
Orderiu kartu su užsakymu.

A. SVILONIS

Tomas Venclova, lietuviams gerai pažįstamo pirmo
jo “tarybinės” Lietuvos švietimo komisaro Antano Venc
lovos sūnus, poetas, vertėjas ir kelių knygų autorius, at
vyko Į Ameriką, o praeitą savaitę i Chicagą, kur jau spė
jo didelei Chicagos lietuvių grupei interpretuoti Lietu
voje leistus Įvairių eilėraščių vertimus įr savo kūrybą. 
Amerikos lietuviai nori patirti, kas šiandien darosi pa
vergtoje Lietuvoje, kuo ten gyvenantieji mūsų tautiečiai 
sielojasi, kaip jie išgyvena nepaprastai sunkią okupanto 
primestą prievartą ir kokios viltys kenčiantiems lietu
viams bent kiek palengvinti komunizmo skraiste prisi
dengusio išnaudojimo naštą.

Tomas Venclova šiandien eina 40-tus metus. Jis gi
mė 1937 metais Klaipėdoje. Karo pradžioje jis buvo tik 
kūdikis. Antrojo Pasaulinio karo pradžioje, kai sovietų 
karo jėgos visiškai nepajėgė pastoti kelio Įsiveržiantiems 
vokiečiams, Antanas Venclova, Tomo tėvas, užmiršo šei
mą, paskubomis sėdo Į čekistų paruoštą vežimą ir išvyko 
i rytus, palikdamas kūdiki ir motiną Lietuvoje. Vokie
čiai, naciai ir net lietuviai būtų galėję pabėgusio 'komisa
ro žmoną suimti ir išvežti Į stovyklą, bet jie to nepadarė. 
Vokiečių okupuotoje Lietuvoje gyvenimas Tomui Venc
lovų! ir jo motinai buvo ..pavojingas, bet jiedu išliko gyvi 
ir sveiki. Kai antrą kartą Įsiveržė Į Lietuvą raudonoji ar-

Amerikos Lietuvių Tarybos rezoliucijos
Amerikos Lietuvių Tarybos 

trisdešimt šeštasis suvažiavimas, tuo ja prieš Sovietų Sąjungos 
įvykęs 1976 m. lapkričio 13 d. okupuotoje Lietuvoje įvestą 
Sheraton Tower viešbuty, 93331 smurtą, lietuvių tautos naikini- 
South Cicero Avenue, Oak Lawn 
(prie Chicagos), Illinois, priėmė 
šias rezoliucijas:

1. Suvažiavimas sveikina Ne
priklausomos Lietuvos Diploma
tinės ir Konsuliarinės tarnybos 
narius ir linki geriausio pasise
kimo vykdant Lietuvos atstova
vimo ir jos laisvinimo darbą.

2. Suvažiavimas sveikina Vy
riausią Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetą ir linki sėkmingai vado
vauti Lietuvos laisvinimo kovai.

3. Suvažiavimas su didele pa
garba sveikina brolius ir seses 
pavergtoje Lietuvoje, siaubingo
je Sibiro tremtyje ir kitur Sovie
tų Rusijoje, pilnai užtikrinda-

. _mas, kad JAV lietuvių patrioti- 
mija, tai už kelių dienų Vilniun atvežtas Venclova rado nė visuomenė tikrai supranta jų'prezidentą Jerry Fordą ir dėkoja 
gyvą ne tik žmoną, bet ir jau paūgėjusį sūnų.

Antros rusų okupacijos metu gyvenimas Lietuvoje 
buvo nepaprastai sunkus. Šimtai lietuvių neteko gyvybės, 
ttūkstančiai buvo suimti ir išvežti Į Sibirą, iš kur nie
kad daugiau nebegrįžo. Antanas Venclova, siela ir kū
nu atsidavęs okupantui, rusų okupuotoje Lietuvoje tu
rėjo nepaprastai dideles privilegijas. Jis buvo galingas 
žmogus. Jis ne tik pats gerai gyveno, bet vienam kitam, 
pasiryžusiam persimesti Į bendradarbiautojų eiles, jis 
palengvino kasdieninį gyvenimą. Jis rado gerą butą, 
jam netrūko maisto bei šilumos, jis galėjo gerai išauk
lėti, savo gražiai augantį sūnų.

1960 metais Tomas Venclova baigė Vilniaus uni-, 
versitetą. Jis studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Už 
kelių metų jis jau dėstė tame pačiame universitete Va
karų Europs literatūrą ir lingvistiką. Jis turėjo būti 
geruose santykiuose su tuometiniais universiteto val
dytojais ir krašto administratoriais, jei jie 1962 metais 
sutiko išleisti jo parašytą knygą “Raketos, planetos ir 
mes”. Už poros metų sovietinė vyriausybė išleido dar- 
vieną jo knygą “Golemas, arba dirbtinas žmogus”. O 
1965 metais jis okupacinėj spaudoj paskelbė eilę straip
snių apie literatūrą, savo eilėraščių rinkinį ir įvairiau
sių kritikos studijų. Jam pavyko išversti į lietuvių kal
bą kelių rusų poetų eilėraščius. Pagaliau jam atiteko ir 
didelis tėvo palikimas. Iki tėvo mirties užsienyje nieko 
negirdėjome apie Tomo Venclovos nepasitenkinimą so
vietine sistema Lietuvoje ir apie nepaprastai didelį lie
tuvių išnaudojimą.

Praeitais metais Ameriką pasiekė žinia, kad To
mas Venclova nepatenkintas dabartine sovietinės val
džios politika. Kuo tas nepasitenkinimas reiškėsi, mes 
nieko nežinome. Dabar aiškėja, kad jis jau tada pradė
jęs rašyti eilėraščius, kuriuose poezijos grožiu buvo 
įsuptas jo nepasitenkinimas. Okupantas arba jo paso
dinti agentai Venclovos eilėraščius spausdino, nes jie 
nežinojo, ką poetas, rašydamas eilėraščius, turėjo gal
voje. Įvairūs cenzoriai juos skaitė kelis kartus, nieko 
pavojingo juose nerado ir spausdino. Šiandien pats au
torius jau aiškina, kaip jis jau prieš porą metų okupan
tui kišenėje špygą rodė, bet cenzorius nematė.

Venclova jau prieš porą metų norėjęs išvažiuoti, 
bet sovietinė valdžia jam nedavusi paso. Žinia apie Ven
clovos išvykimą pasirodė ir užsienio spaudoje. Prieš 
tris savaites pariškėjo, kai pats Venclova paskelbė, kad
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. r mą, rusinimą ir teisinį, dvasinį 
• bei ekonominį terorą.

Suvažiavimas yra prislėgtas 
dėl pavergtų tautiečių kančių, 
rūpesčių ir nelaisvės, tačiau di
džiuojasi jų ištverme, patrioti
niu nusiteikimu ir žvilgsniu į 
nepriklausomą ateitį.

Suvažiavimas randa, kad JAV 
vyriausybės, atstovų rūmų ir se
nato nutarimai nepripažinti So
vietų Sąjungos okupacijos Lie
tuvoje ir kitose Pabaltijos kraš
tuose stiprina visų lietuvių vil
tis ir yra šviesiu tašku kelyje į 
nepriklausomos Lietuvos atsta
tymą.

4. Suvažiavimas sveikina JAV

/kitų Bailtijos Valstybių aneksi
jos.

j 5. Suvažiavimas sveikina nau- 
i jai išrinktą JAV prezidentą Jim- 
1 my Carterį ir prašo, kad jis pa
naudotų visas galimas priemo
nes Sovietų Sąjungos užgrob
toms valstybėms — Lietuvai ir 
kitoms — išlaisvinti.

6. Suvažiavimas širdingai dė
koja JAV Atstovų Rūmams ir

J Senatui už priėmimą rezoliucijų, 
įi kuriomis JAV pasisako, kad jos 

nepripažino, nepripažįsta ir ne-
, į pripažins Lietuvos, Latvijos ir 

i Estijos smurtiško įjungimo į So- 
! vietų Sąjungą. Tos rezoliucijos
stiprina pavergtų Baltijos tautų 
dvasią ir daro kaskart prasmin
gesnę lietuvių ir kitų kovą už 
tėvų žemių išvadavimą.

7. Suvažiavimas, apsvarstęs 
šio meto tarptautinės politikos 
posūkius, kurie galėtų paveikti 
ir kitų Sovietų Sąjungos domi
nuojamų Europos tautų išsilais
vinimo pastangas, pakartotinai 
pareiškia visų Amerikos lietuvių 
ryžtą ir toliau kovoti už Lietu
vos ir kitų pavergtų tautų ne
priklausomybę.

8. Suvažiavimas su džiaugsmu 
konstatuoja, kad jau 12 pagrin
dinių ir centrinių JAV lietuvių 
organizacijų sėkmingai ir dar
niai bendradarbiauja Amerikos 
Lietuvių Tarybos jungtyje ir 
kviečia, kad ir kitos tokios or
ganizacijos, kurios to dar nepa
darė, taip pat jungtųsi į Ameri
kos Lietuvių Tarybą bendram 
Lietuvjs laisvinimo darbui.

9. Suvažiavimas pakartotinai
konstatuoja, kad JAV lietuvių 
pagrindinių veiMos sričių;pasi-.į^ -- -
dalinimas yra butmas ir todėl
sveikina tas organizacijas ir Lie- \ Reikia ti-i stebėtis kaip ši min- 
tuvių Bendruomenės vadovybes, I ūs sutampa su komunistinės pro 
kurios laikosi to principo ir re- ‘ pagundos skleidėjaisJPirmos bol 
mia Amerikos Lietuvių Tarybos ševikinės okupacijos metu Lie- 
Lietuvos laisvinimo darbą.

10. Suvažiavimas konstatuoja,
kad vaikų vežiojimas į okupuotos 
Lietuvos pionierių stovyklas, ir 
studentų vykimas į vadinamus 
lituanistinius kursus Vilniuje su-(L-1 , . . . . , . , . spręstas visiems laikams, tatdaro pavoju jaunimui objekty-- <- -. . . .
viai nusiteikti Nepriklausomos , —T . , .. _ . L.- -i • • !ar 1S musų puses butų įsmmhn-Lietuvos atkūrimo atžvilgiu, pe- A f . . _ . * ..._ .

jis jau praeitų metų pabaigoje Vilniuje buvo sudaręs 
komitetą Helsinkio susitarimų vykdymui remti. Jam 
buvo aišku, kad iš tų susitarimų nieko neišeis, jeigu so
vietų valdžia jų nevykdys. Be Venclovos, Į komitetą Įė
jo keli seni Lietuvos piliečiai. Tas komitetas reikalavo 
leisti karo metu išskirtoms šeimoms susijungti, gimi
nėms apsilankyti ir kitų žmogiškųjų kontaktų laisvės. 
Pats drąsiausias šio komiteto paragrafas primena Hel
sinkio susitarimų signatarams, kad dabartinį Lietuvos 
statusą nulėmė rusų kariuomenės Įžygiavimas Į Lietu
vos teritoriją 1940 metų birželio 15 dieną.

Svarbus yra Tomo Venclovos pareiškimas žydų ir 
lietuvių santykių reikalu. Gaila, kad daktarų titulais 
apsikalbinėjusieji mūsų akiratininkai nesugebėjo Ven- 
eclovos pareiškimo tiksliai išversti. Pats Venclova aki- 
ratininkų suruoštoje jo paskaitoje viešai pasakė, kad 
jo rašto vertimas buvo netikslus. Lietuviai torės laukti 
paties Venclovos ištaisyto ir tikslaus pareiškimo.

Amerikos lietuviams labai rūpi dabartinė Tomo 
Venclovos misija Į užsieni. Ar jis, žinodamas savo tėvo 
padarytą žalą lietuvių tautai, ryžosi tėvo klaidas bent 
dalimi atitaisyti ir padėti lietuviams atgauti gimtinio 
savo krašto laisvę. Amerikos lietuviai žino, kad be oku
panto žinios nei vienas lietuvis negali išvykti iš Lietu
vos. Jie taip pat žino, kad kiekvienas, gaunantis leidimą 
išvykti, yra kelis kartus klausinėjamas, tardomas ir 
verčiamas pasižadėti bendradarbiauti su okupantu. Jei
gu okupantas kuriuo lietuviu abejoju, tai pasilieka 
įkaitus.

Jeigu Venclova okupantui nepasižadėjo būti išti
kimas, tai kuriais sumetimais jis susirišo su akiratinin- 
kais, kurie ne tik jo dėstomas mintis netiksliai Ameri
kos lietuviams pristatė, bet kurie sąmoningai iškraipo 
kiekvieną laisvų lietuvių darbą okupantui naudinga 
prasme? Kiti iŠ rusų ištrukusieji lietuviai gali neturėti 
tikslių žinių apie Amerikos lietuvus, bet Vendova tas 
žinias turėjo Vilniuje. Ar jis mano, kad akiratininkų 
okupantui pataikavimo politika lietuviams yra naudin
gesnė, negu didelės Amerikos lietuvių daugumos įsitiki
nimas? Jis prižadėjo sakyti teisybę. Amerikos lietu
viams rūpi patirti Venclovos misijos tikslai Ameri- 

. ko je.

(Tęsinys)

Juk taip daro ir gydyt®jai, mastyta ir kad Ji mažai ką be
turi bendro su tikrove. Jau 60me 
tų, kai komunizmas smaugia Bu 
sijos ir okupuotų kraštų žmo
nes. Jau 60 metų jie mato jo me 
ią, klastą, o ar kas pas.keitė lai
svės naudai? Ar beginkliai žmo
nės gali pakeisti režimą, kuris 
paremtas krauju ir žmonių žu
dynėmis.

ši jo mintis primena man aną 
amerikietį, kuris tvirtino, kad 
amerikiečiai nebijo komunizmo, 
nes jei jiems nepatiksiąs, tai per 
būsimus rinkimus ir vet išrinks 
demokratus ar respublikonus. 
Žinoma, taip kalbėjo amerikie
tis tikroje demokratijoje išsiau- 
klėjęs, nepažįstąs komunistinės 
klastos. Gi mums, pažįstantiems 
komunizmą, atrodo, kad toks šio 
tikro demokrato samprotavi
mas yra naivus.

Tiesa, kad sovietinis gyveni
mas nėra patrauklus. Bet gi mū
sų nuvykusiam jaunimui, jis ga
li būt ir labai patrauklus. Tokį 
nepatrauklumą žino ir komuniz 
mo propagandistai. Bet gi Mas
kva yra pripenėjus .ištisus legi- 
jonus propagandistų. Jų užda
vinys skelbti ir įtikinėti komuniz 
mo patrauklumą. Tam leidžia 
panaudoti visokiausias priemo
nes, kad tik apmulkinti turis
tus, o ypač jaunimą. Tam nau
dojama kalbos, raštai, kursai iš
kilos, vaišės, muzikos festiva
liai dainos ir šokiai. - ?

Deja, mes jau turime ne vie
ną povyzdį, kur mūsų kursantai, 
grįžę iš Vilniaus, jau yra išplovę 
savo tėvams smegenis, jiems pa
sakodami apie gražųjį Druski
ninkų kurortą, Trakus, pasakoja 
kaip ten linksma, kaip gra
žiai gyvena žmonės. Bet jis ne
pastebėjo pagrindinio dalyko, 
kad ten nėra nepriklausomy
bės, kad- ten nėra laisvės. Ar 
tai nieko nesako, kai vienas 
tokių kursantų atidengė faktą/ 
kaip ir kas gali patekti Vii.’

kaj jie kalba ir įspėja apie už
krečiamąsias bacilas. Bet tai 
nereiškia, kad jie nori žmones 
uždaryti visam amžiui į herme 
iškas patalpas, kurių negalė

tų bacilos surasti. Juk tai tik 
įspėjimas, pamokymas, kad 
užk; Hamų bacilų reikia sau
gotis.

JB. rašo, kad komunistinė pro 
paganda visur egzistuoja, ne tik 
dabartinėje Lietuvoje. Tuo jis no 
ri pasakyti, kad jūs, tėveliai, gin
dami savo vaikus nuo komuniz
mo , be reikalo vargstate, nes 
jau visas pasaulis plūduriuoja 
raudonojo komunizmo bangose. 
Jei norite ramiai gyventi, pasi
dėkite rankas po sėdyne ir už
čiaupkite burną, nes jūsų vaikai 
neišvengiamai taps komunistais.

Taip jis seka pasakėlę, kad 
tokie tėvai, kurie bijo, kad jų 
vaikai nesilankytų ok. Lietu
voje, nori savo vaikus visą am 
žiu laikyti uždarę, kad neužsi 
krėstų komunistinėmis bacilo
mis. Jis klysta, ir nori suklai
dinti Draugo skaitytojus. Neti 
kiu, kad tėvai tokį norą turė
tų laikyti savo vaikus uždarę. 
Jie tik savo vaikus įspėj,a, 
juos pamoko, kad vykimas į 
ok. Lietuvą yra pavojingas, nes 
ten yra galimybė apsikrėsti 
komunistinėmis bacilomis, ne
turint, iš anksto įsigyto prieš 
jas Imuniteto.

tuvoje, vienas politrukas didelės 
minios mitinge šaukė, pasaulis 
bus komunistinis, nes su mumis 
jaunoji karta. Panašią mintį o- 

i kupanto agentai šnibžda ir šian- 
Į dįen, kad Lietuvos likimas iš-

_ ....... ▼ icicmo xcxxja.cujLLo. ietį 116-daro pavoju jaunimui objekty- ., ,. .. .... . J- .. ... aikvokite nei jėgų nei pinigų. Bet

ga paklusti tokiam šnibždėjimui 
ir rankas nuleisti ir burną už
čiaupti?

Rašėjo JB. tvirtinimas, kad pa 
vergtuose kraštuose komuniz
mas pats save griauna. Man ro
dos, ši mintis nėra gerai jo iš-

ša nepasitenkinimo išeivijos lie
tuviuose, nesiderina su veiksnių 
nutarimais 1966 m. sausio mėn. 
22-23 d. Clevelande ir 1974 m. 
spalio mėn. 26-27 d. White 
Plains, New York, ir todėl pasi
sako prieš tokių kelionių orga
nizavimą ir prašo išeivijos or
ganizacijų vadovybes, švietimo 
ir lietuvybės išlaikymo vadovus 
bei pavienius tėvus labiau derin
tis prie nuostatų apie bendravi-; nuolatinę paramą Amerikos Lie- 
mą su kraštu, kad nebūtų ken
kiama Lietuvos valstybiniam 
tęstinumui ir lietuvių tautos pa
stangoms išsivaduoti iš okupa
cijos. ,

11. Suvažiavimas dėkoja JAV 
lietuvių visuomenei už nuolatinę 
paramą ir kviečia ir toliau visus 
suglaustomis gretomis vienin
gai remti Altos pastangas Lie- siems valdybos nariams, ypatin- 
tuvos nepriklausomybei atsta-; gai jos pirmininkui dr. Kaziui 
tyti. Suvažiavimas prašo ir atei- Bobeliui, ir informacijos vado- 
ty gausiai veikla ir aukomis rem- vui už parodytą iniciatyvą, ener- 
ti Altos vadovaujamą laisvini- giją į- pasišventimą dirbant Lie- 
mo darbą, šiam reikalui visiems tuvos laisvinimo darbą, 
vieningai skiriant Vasario 16 1 14. Suvažiavimas paveda ALT 
d. aukas, kurios sudaro vieninte-1 valdybai padėkoti už atsiųstus 
lį šaltinį Altos vedamai Lietu- sveikinimus ir įteiktas aukas, 
vos laisvinimo kovai.

tuvių Tarybai, už lietuvių vi
suomenės informavimą apie Ta
rybos atliekamus darbus ir už 
Lietuvos laisvinimo reikalų ryš
kinimą.

13. jSuvažiavimas pilniausiai 
pritaria Amerikos Lietuvių Ta
rybos valdybos vedamai politinei 
linijai ir širdingai dėkoja vi-

iš tų pačių kursantų . ji išei-. 
vijos spaudoje •apšaukė melą-- 
giu. • • . į

’ " s-• tT -r . * 7* * į 2-‘ * ’ - . - -

Bet kam kalbėti apie musų 
jaunimą, jei žilagalviai kul
tūrininkai, kurie gaivniruks- 
čiais bėgo į laisvuosius Vaka-- 
rus, šiandien ten nuvykę pri
rašo pagyrų, kad girdi ten iš
augusi kultūra. Jei jau šiuos 
okupantas pajėga apmulkin
ti, tai ką kalbėti apie jaunimą, 
juk okupanto viliojimas jauni 
mo į “Tarybinę” Lietuvą turi.'1 
tikslą nutildyti ir jį išjungti 
iš laisvės kovos gretų.

• 340 m. prieš Kristų romėnai 
kariavo prieš lotynus. Romos 
legijonų komandierius Manlijus 
Torkvatus griežtai įsakė nepulti 
paskirų lotynų ir nesiangažuoti 
į kautynes be įsakymo. Jo 
sūnus nepaklausė ir nužudė lo- 

ALT Informacija tyną. Jį tėvas pasmerkė mirti.

I A new program designed to call attention to bow easy and safe if is to leam to fly modern 
airplanes k being sponsored by Rockwell International and other mem bers of the CZewereI 
Aviation Manufacturer’s Association. The purpose is to develop 200,000 new pilots in avia* 

Jtion over the next three years. In addition to learning to fly, a participant fa the progiiHRy 
called “Takeoff”, will be awarded one of six new, $50,OM private airplanes like the Rockwdl 
Commander 112B, pictured above. (Void where prohibited by lawk



Cit K. A. V. JUČAS
489-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
'OO2 N, WESTERN AVE. 
52H N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai.

CK. RšAkK RLžCKAS
OPTOMETRISTAS

KAJAM UBTUVIĮKAJ
Uts w. Sh _ TaĮ 737-51 i$ 

akis. Pritaiko akinius ir 
contact lensed*

’L pagal susitarimą. Uždaryta tre-

W;. UOKAS SHBUTIS 
>NKSTŲ, pūslės ir 

’’OOSTATOS CHIRURGIJA
WEST 63rd STREET

v». »n».?ac. nuo 1—4 pQ pjg^
Mi.virtad. nuo 5—7 vaL vak.

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

4X VYT. TAURAS
GYDYTOJAS ir chirurgas

ieemr* praktika, spec. MOTERŲ lipe 
Ofisas; 2452 WEST 59th STREET

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiao 
ir penkt. 2-4 ir 5-8 vak vak. šeštadif 
mis 2-4 vai. po pietų ir kitu laik 

naeal susitarimą

vit K. G. „ALUKAS
IKU/BKUXA IR MOTERŲ LIGOS 
GtNEKOLOCiN* CHIRURGIJA 
M49 So. Pulaski Rd. (Crawford

Building). Tot LU 5-6446
Priiua ligonius pagal sus'iariuM 

e> neatsiliepia, skambinti 374^'C4

OR. C. K. BORFIIS 
INKSTŲ |R ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tolof. 695-0533 

V«il»y Medical Center 
SH> SUMMIT STREET 

«OUTE 58. ELGIN. ILLINOIS

DR. PAUL V. DAKG'S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

^?stchest»r Community klinikos 
Medicinos direktorių^.

1938 S.Manh«im Rd.,Westchester, III
VALANDOS: 3—S darbo dienomis i? 

kas antra šeštadieni «—vai. 
Tel- 562-2727 arba 562-2728

REZ.: GI 84)873
DR. VV.EIS IN-EIS f N A S
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6132 So. K ėdžia Ave.. WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat 
siliępia. skambinti Ml 3-0001.

Telef. BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

3907 West 103rd Street 
Vr^A-dos pagal susitarimą sv. Kazimiero baroko stiliaus

P. Kūginis

KURATORIUI PETRUI ČIGUI

4WAWA —

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI j 
kiekvieną dieną būtini krikščioniui r
'Garbink, mano siela, Viešpatį, ir nepamiršk visp jo geradarysčių.

Jis atleidžia visa tavo nusidėjimą ir gydo visas tavo lipas".
Psalmė 103:2. 3.

Gal pranašas Dovydas pritaikė sau šituos žodžius ir gal manė apie gy
dymą savo kūno ir apie kitus žemiškus palaiminimus. Tačiau šita Psalmė 
yra parašyta dvasiškojo Izraelio pamokymui. Dvasiški Dievo Izraelitai ži
no, kad jų nuodėmėm yra atleistos ir kad jie yra suderinti su Dievu ir kad 
todėl, sulig jo pažadais, visi dalykai veikia išvien jų labui dėlto/ kad jie 
myli Dievą ir yra jo pašaukti ir išrinkti. Jie visur ir visada randa prie
žastį ir turi savo širdyje norą pritaikyti sau ir dažnai kartoti šituos dėkin
gumo ir gyrimo žodi; us.

Visi hn», keo tnufit yra iieun if pahečis kiekvieną. 8er kur yra ml į 
ruiteįi? Į tą klausim $ «twkc knygutė "VHtH po mirties**, kurią gausit* • 
‘•iHOtinui. Kasyki ta

* ŽAVISI >7 5 A ESI <*>fh STRUET CHICAGO, ILL 6G629
ŠV. KAŠTO TYKTNĖTOJAi I

f i

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
|f/ 2533 W. 71st Street

•> Telef.: GRovehill 6-2345-4
M ** 1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef.: TOwnhaU 3-2108-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

P. SiLEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTA.1

Aparatai - Protezai. Med Bau 5Ę dažai. Sp*ciali pagalba kojom; K (Arch Supports) ir t t
V»L; 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais £>— 
1856 West 63rd St., Chicago III. 606', 

Tolef.. P Respect S-5084

Mūsų tautos, ypač senesnės 
kartos nariai vis nyksta kaip 
sniegas pavasarį svetimoje pa
dangėje. Ir kuratorius Petras 
čigas (jį toliau vadinsime Pet
ru) staiga užmigo Klevelande 
amžinam miegui. Jis gimė 1899 
lietais gruodžio 22 d. Semeniš- 
<ių kaime, Biržų apskr. ūkinin
kų Petro Gigo ir žmonos Jievos 
Valkinailės šeimoje, kurioje 
>e jo dar buvo jo vyresnė se
suo Emilija. Petro motina mirė 
inkšti, palikdama jį 3-jų metų. 
> jo tą seserį 5-kių melų. Vė
jau jo tėvas vedė antrą kartą 
r susilaukė daugiau šeimos na

rių.
Pradžios mokyklą Petras lan 

kė Papilyje. Pirmas pasaulinis 
karas nubloškė jį ir jo tėvą su 
kitais šeimos nariais į Rusiją, 
<ur Petrapilyje jis lankė gini- 
laziją ir kartais dirbo Martyno ■ 
l’ėio leidžiamame 1

! ■ I «. |WI.^ HI MU AL-I

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

Z443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishiy krautuvė 

the daisy store
918 Southwest Hwy, Ooak Lawn 

Tel. 499-1318
«- w m »H I IMI 1

...... .. .... *' — __

ekKKAUSTYMAI

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. i E R t N A f

Tel. WA 5-8063

( .r. , ........

MOVING
Apdraustas <>erkraustyma( 

rt įvainv atstump.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

if*1*"— — n- ■■nu—|

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 

1490 kiL Aa M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popeL — šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

TaHf.j HEmlock 4-2413

7159 So, MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

rie gyveno bendrabučiuose. Pet- VnfilzmJCTHOrVlfl 
ras jų įvaduose parengimuose ’ d.lli\d.Ldo pdolĮlClKld 
visuomet stengdavos sudaryti J’l 1* -l *
jaukią, draugišką, džiaugsmin- rHQlKflllclS UlOtCITS 
gą atmosferą, kad visiems daly
viams būtų smagu, malonu. Tas 
jam lengvai pavykdavo padary
ti, nes jis tam turėjo prigintų 
gabumų ir buyo patrauklus.

Vėliau Petras iir aš išvykome 
j Rusijos gilumos Viksos mies
telį. Ten .jis tęsė mokslą atkel
toje, rodos, iŠ Latvijos, gimna- nebuvo naudingos moterims, ka'- 
zijoje. Viksoje tremtiniai buvo dangi jos kariauja dėl moterų 
beveik visi biržiečiai,kur Petras laisvės, kuri neracionali ir anar- 
ir aš sudarėme jaunimo ratelį, chistinė. 
kuriame buvo ir vietinio jauni
mo.

Mažeika tvans
VATIKANAS (Upi). — Mas

kvoje, lygiai ir Italijoje mote
rys šventė tarptautinę moterų 
dieną. Ta proga teologas Fran
cisco Gino Concentti atspausdi
no straipsnį dienraštyje Osser- 
vatore Romano, kuriame tvirti
na, kad radikalės moterys niekad

Studentai nerimauja
Atrodo, kad universitetų stu-

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

EUDEIKI
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

Petras Čigas

kinių. Su Petru susipažinau Vo
roneže mažame lietuvių bendra 
būtyje, kur mes abu gyvenome 
viename kambary ir greitai la
bai susidraugavome. Tame mū- 

bendrabuty nebuvo valgyk- 
Yčio leidžiamame laikraštyje,pos9 turėjome vaikščioti valgyti 
kuris vadinosi, rodos, '‘Tėvynės'! didelį bendrabutį. Kartais 

ėliau Petras persikėlė laiko stokos ar kitos prieža
sties nenueidavome į tą kitą 
bendrabutį — palikdavome ne
valgę. Petras per savo mylimą, 
gerąją seserį Emiliją dažnai iš 
Šalies parūpindavo mums viso- 

tkio maisto, kuris padėjo palai
kyti mūsų jėgas. Voroneže bu
vo daug lietuvių mokinių, ku7

Garsas’’
į Voronežą^ kur toliau tęsė mok 
;lą komercinėje mokykloje; jo- 
e mokėsi keliolika lietuvių mo

SUSIRINKIMŲ

Bet vis dėlto, 50,000 Italijos
lo ratelio parengimuose moterų įa <jįena žygiavo cen- 

Petras, kaip ir Voroneže irgi su. trinėmis Romos gatvėmis ir dai- 
darydavo visiems malonią, ’ navo. «Nevadinki mane prosti- 
džiaugsmingą atmosferą, nes n eį vadinki mane madona 
buvo to žinovas ir mėgėjas, o, esu moteris”..
be to, buvo labai draugiškas ir _ _
gražus vyras (Lietuvoje net bu
vo išrinktas gražuoliu).
Petras ir aš organizavome Vik

soje gyvenančių tremtinių ben- dentai kieno nors kurstomi pra- 
druomenę, kurios užduotis bu--dėjo nerimauti Meksikoje ir ki- 
vo rūpintis visokiais tremtinių tose P. Amerikos valstybėse, 
reikalais, ypač į tėvyne sugrįži-! Ypačiai stipriai studentai peša- 
mu; išsirinkome bendruomenės ‘ si su policija Italijoj. Italijos 
valdybą, kurios veikliausias, Bolognos mieste yra jau žuvusių 
praktiškas, su didele inicia tyva 
narys buvo Petras. Jis savano
riškai, bet valdybos pavedimojJežinkelių tiesimo darbų dirbo 
pasiimdavo atlikti painesnius j daug darbininkų, nes atlygini- 
reikalus. Petras toje atkeltoje1 mas buvo neblogas. Yra žino- 
giinnazijpje buvo labai megia- Jna, kad Ebenezer W. Earl iš 
mas, todėl mokiniai su mokyto-j Windham, Ohio, buvo pabėgių 
jais jos salėje surengė jam išlei’ skaldymo čempionas. 1850 m. 
stuves su šokiais. Petras i Lie-j jis suskaldydavo per 12 valan- 
tuvą sugrįžo 1920 m. Tuomet du 600 pabėgių ir už jų suskal- 
jau buvo priimtas į Biržų apskr. Į dytą kiekvieną šimtinę gauda- 
sa vi valdybe, paskirtas jos sekre-^vo po dvyliką su puse cento, 
toriu, kuriose pareigose jis iš-i ------------- - ,
buvo beveik 25 metus. Jis buvo Į • Romėnų generolas Longinus 
gabus, sumanus, rūpestingas, buvo paskirtas ambasadorium 
praktiškas, pilnas iniciatyvos?į Dakiją. Dakų karalius Deceba- 
Jis nepasitenkino vien formaliu las jj suėmė ir statė sunkias są- 
poperizmu, kaip kai kurie pa- lygas išpirkimui Longinas nu- 
Ceigūnai dalydavo, lengviau sižudė, kad Romos imperato- 
prastumdami dieną po dienos. :riui Trojanui nereikėtų priimti 
Jis nepriklausė jokiai politineiDakijos reikalavimus.
partjai, bet aktyviai dalyvavo)
vsuomeniniame gyvenime, šal-................. ..„ . šia jo iniciatyva, pastangomispos organizacijose, o daugiausia
j ėgli dėjo i Biržų apskrities sa- ? 
vi valdybės išplžlimą. Daugiau-’

9 Kadaise Amerikoje prie ge-

(Bus daugiau)

M

•— VASAKIO 16 GIMNAZIJOS Rė- 
<iėju metinis susirinkimas įvyks 
ovo 20 d., sekmadieni, 12 vai. Jau

nino Centro 2G3 kambaryje. Gimna
zijos direktorius V. Natkevičius pa- 
larys svarbu pranešimą ir bus aptar
ti kiti reikalai.

Kviečiame mielus Rėmėjus ir vi
jus, kuriems rūpi gimnazijos ateitis, 
usirinkime gausiai dalyvauti.

Gimnazijai Remti Kom’tetas.

UTENOS DRAUGIŠKO KLUBO su- 
irinkimas įvyks antradieni, kovo 15 ■ 

1., 7 vai. vak. Šauliu namuose. 2417 1 
Vest 43 St..

UPYTĖS DRAUGIŠKAS KLUBAS 
engia Bunco ir kortu žaidimą Da
laus ir Girėno salėje, 4116 So. Wes- 
em Avė. sekmadieni, kovo 20 dieną. 
Tadžia 1:30 vai. popiet. Bus labai 
,ražiu ir vertingu dovanu laimingie- 
eems. Taipgi bus skaniu valgių ir ge
imu.

Kviečiame visus narius ir svečius 
itsilankyti ir smagiai praleisti popie- 
i su upytiečiais. A. Kaiys

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIU pa- 
alpos klubo mėnesinis nariu susirin
kimas įvyks sekmadieni, kovo 20 d., 
i:00 vai., po pietų, Chicago Savings, 
>atalpose. T245 S. Western Ave. Na
nai prašomi atsilankyti ir aptarti 
dubo reikalus ir užsimokėti savo 
duokles, kad neliktumėte suspenduo
ti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvii, rašt.

LIETUVIŲ ŽAGARĖS KLUBO effi- 
iia nariu susirinkimas ivyfcs šeštadie- 
li, kovo 26 d., naujoje vietoje, šaulių 
lamuose, 2417 West 43 St. Nariai 
kviečiama atsilankyti. Yra daug svar
bių reikalų aptarti ir laikas užsimo
kėti klubo duokles. Bus ir vaišės,

Rožė Didžgalvia, rail.

: FEDERAL OUTLAY TRENDS
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This chart graphically portrays a percentage comparison of federal outlays for major programs 
in Fiscal Years 1974 and 1978. Direct benefit payments to individuals continued to be the domi

nant element of the federal budget
The Fiscal Year 1978 budget message noted the significant shift in the distribution of federal 

resources-.
*Nondefense spending on payments to individuals and grants to state and local governments 

rose on an average 9.5 percent per year, and a total of more than 500 percent even when ad* 
justed for inflation, over the 20-year period ending in 1976. Before adjustment for inflation, the 
increase was almost 14 percent per year, or over 1,000 percent The largest increases were for 
direct nondefense payments to individuals, for programs such as social security and medicare.

"During the same period, spending for defense with a comparable adjustment for inflation 
declined a total of 11 percent, although it increased 126 percent before adjustment for iaflatioQk^

4805-07 So. HERMITAGE AVENUE ■
TeL: YArds 7-1741-1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-6440

MODERNIŠKOS AIR-C0NDIT10?<ED KOPLYČIOS■ ■ ” 5

K A.RIAI:
Chicag-og
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
144C So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rč public 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE 7-6672
,11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. S74-44W

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

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOJ GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-
rūpinimą.$8.00 

Dr. A. J. Gus s* n — DANTYS, jų priežiūra, sveikais ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik$3.00
Minkštais viršeliais tik  $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURUS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik  $2-00

Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus Čekį arba money orderi, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. 60608
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Ji ir juos atsiuntė per Antaną Brojienas viendienis metams ir 
Į kevičių. Dėkui valdybai ir vi- parėmė jų leidimą. $4 auka, deja 

a - i.i..L .. pavardės prašė neminėti. Dėkui.
Platinimo vajaus proga Naujie
nos yra siunčiamos 2 savaites 
nemokamai. \ isi lietuviai kvie
čiami susipažnli.

— Pranas Paukuskąs iš Mar- 
. ųuette Parko išvyko į Wiscon- 
Isin Delis ir ten bus iki vėlybo

.. ...... . rudens. B. Papa orelis grįžo iš roro padėjėjas ir jo žmona ad- t . ... ... . nomli4.. 1 . atostogų Floridoj i namus ha-vokate Cathleen susilaukė Algio 
jaunojo. Dr. Ona ir Adolfas Ba- 
lifinai džiaugiasi anūku.

— Gus. Motiejaitis, CollinsviL 
!le, iii., atsiuntė tokį laišką, “Ma
tau, kad artinasi mano prenu
meratos pabaiga. Pratęsiu ją iš 
anksto ir siunčiu $10 Mašinų 
fondui. Linkiu ir toliau tvirtai 
stovėti visų demokratinių or
ganizacijų ii’ Altos pusėje, kad 
ji atstovautų Amerikos lietu
vius ir vadovautų jų politikai 
kaip iki šiol sėkmingai ir be 
priekaištų vadovavo. Mums ne
valia klaidžioti patiems ir kitus 
klaidinti, net gėdą darant sau ir 
visiems lietuviams. Tokie da
lykai turėtų baigtis. . Linkiu 
jums visiems geros sveikatos ir 
gero pasisekimo”. Dėkui už lai
šką, nuolatinę paramą ir 
bar atsiusta auka. C v v

— Ponia Ona Isbach 
Angeles atsiuntė gražų 
su sveikinimais ir gerais linkė
jimais, juos paremdama $5 do-

.sietus to klubo nariams.
— A. Ašoklis iš Cicero apy

linkės lankėsi Naujienose pra
tęsti prenumeratą. Dėkui už vi
zitą, ankstybą prenumeratos 
pratęsimą ii už dešimkę Maši
na londu;. ‘

----- Jonas Smailys, 3525 Mon 
r;>c St., Nebraska 68107, yra Įga 
liūtas atstovauti Amerikos Lie
tuvių Tarybą Oniahos mieste. 
Reikia tikėti, kad jis ten suda-:

Alto skyrių. I - A1^ K P^Uūnas, proku-

— A. Grinius, Lockport, Ill., 
prie prenumeratos mokesčio pri 
dėjo penkinę Mašinų fondui, 
Juozas Girdvainis iš (Hinton,, 
Ind., ir Juozas Arcišauskas iš 
Chicago Heights, Ui., atsiuntė, 
po -f2 už kalendorių.

— Marijos aukšt. mokykla 
paskelbė garbės mokinių sąra
šą. Tarp 110 garbės mokinių 
yra šios lietuvaitės: Violeta Bu- 
rokaitė, Alma Davilaitė, Li
sa Gudelytė, Margarita Kalytė, 
Nora Šimkutė, Jane Yureškaitė, 
Dalia Garūnailė, Gale Kazlaus
kaitė, Audra Kubiliūtė,Rita Kup 
rikevičiūtė, Celesta Macijūnaitė, 
[.aura Slonskytė, Birutė Tamu- 
lynaitė, Antanina Auškalnytė, 
[Jna Edelytė, Jane Gėštautaitė, 
Konstancija Kanutytė, Jane Ku
tai tė, Asta Motušytė, Kristina 
škiriūtė, Daina Titenytė, Rita 
Esrazytė, Raminta Jautokaitė, 
Diana Maskalifinaitė, Vida Mi- 
<aliūnaitė, Ginta Remeikaitė ir 
Ramunė Tričytė.

— šakių Apskrities klubas ivana už kalendorių. Tos apy- 
>askyrė Naujienų paramai $20’linkės tautietis užsisakė Nau-

— /. Natkevičius, Vasario
16 gimnazijos direktorius, iš 
Vokietijos atvyko į JAV. čika-j 
goję bus kovo 15—21 d.d. Pa-j 
siekiamas šiuo telefonu 
7066.

—■. Liucija Stasiūnienė, biruti- 
ninkė, gyv. 6621 S. Sacramento 
Ave., Chicago, Ill., 60629 (tel. 
GR 6-2984) nuo š. m. kovo 8 d. 
sutiko vadovauti a.a. gen. Miko 
Rėklaičio vadovautam 138 Va
sario 16 gimnazijos rėmėjų bū
reliui. Visi buvusieji minėto bū
relio nariai ir naujieji rėmėjai 
nuoširdžiai prašomi savo Įnašus 
Įteikti naujai būrelio vado
vei.

Fizikas Andrei Sacharov gavo pre
zidento Jimmy Carterio laišką ir jam 
tuojau atsakė iš Amerikos ambasados 
Maskvoje rūmu. Jeigu jis būtu leidęs 
laišką paštu, tai sovietu tikrintojai to 
laiško, ko gero, nebūtu išleidę. Taip 
prof. Sacharov atrodė Amerikos am
basadoje, kai atėjo prezidento laiško 
atsiimti.

už da-

iš Los 
laišką

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENŽ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SU Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
nidail* cesfrlnkimas garo* rūšler fvairlg preidy.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIU.

i J

— Henrikas Kačinskas, iškilus 
aktorius ir didelis lietuviškojo 
grožinio žodžio puoselėtojas, 
viešės Chicagoje. šeštadieni, ko 
vo 19 d. vakare, Lietuvių Tau
tiniuose Namuose, šių namų de 
šimtmečio bankete meninėje va 
landėlėje, Henrikas Kačinskas 
rečituos Vinco Mykolaičio-Puti
no, Pulgio Andriulio, Jurgio 
Blekaičio ir Justino Marcinke
vičiaus kūrybos ištraukas. K vie 
čiami visi bankete dalyvauti. 

*

tanas Butkevicius—376-6256 po 
5 v. v., j. ps. Povilas Mintautas 
—471-1792. Vasara jau už kam
po ir šie kursai duoda gerą pro
gą išmokti jaunimui saugiai 
laiką leisti prie vandens^

VERS BREŽNEVĄ 
VYKDYTI PAŽADUS
Commission on Security and 

Cooiieration in Europe (tai J- 
AV Kongreso sudarytas komi
tetas, kuris tiria ir registruoja 
Helsinkyje pasirašytų susitari
mų laužymą Sovietų Sąjungoje 
ir jų pavergtuose kraštuose, k. 
a. Baltijos valstybėse, Čekoslo
vakijoje ir Rumunijoje). Pri
siuntė bendraraštj, kuriame 
kreipiamasi į asmenis, kurie 
yra užvedę bylas parsikviesti, 
savo artimuosius, bet komunis
tų vyriausybės jų neišleidžia 
(nors ir vizitui). Komitetas pra 
šo, kad suinteresuotieji asme
nys prisiųstų jiems 
apie užvestas bylas, 
1977 m. kovo 25 d.

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAI 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠS1MOKĖJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-1

PUIKUS 8 butų mūrinis, arti Šv. ŽIŪRĖKITE ! 
Kryžiaus ligoninės. Virš SI9,0U0 pa- 
jamų. Palikimas — nupirkite.

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis, 
ir veikiantis biznis Arti 63-čios

duomenis 
raštu iki

DIDŽIULIS gražiausias 2 butu 
2x5 ras Marquette Parko patogiai 

ir Satvėj, prieš 16 m. moderniam ;
Campbell Virš $500 pajamų mene- statytas. Įmokėti apie $15,0( 
siui

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW, 
mieg. ir valgomasis.. 1------ r_.ra_
susisiekimas Į vakarus nuo Calilor- 
uijos prie 63-čios.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
NauJIencsa galima gauti puikiu knygų, kuries papuoš bet kokią 

knygp spintą ar lentyną. -
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jaunu dienų 

atsiminimai ir Įvykiu bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina S5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimu įvykiu prisimini- 
ir laiko Įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs-

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 
žials viršeliais, 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš.

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais

Henrikas Tomes -

straciiomis ir dokumentacija. 336 psL, kaina Š6.
r_ ' , —; ’ 7 “ ’ ‘

partizanu buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.
Jsnlna Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 

170 psL --- ------------------------------------------------
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 235 

puslapiai ——— ---------------------------------------
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto ifiaidomi.

Gra- 
>5.00

S2.0C
_______  _____ Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

Pakalnės ir Labguvos-apskritys su Įdomiais aprašymais, Hiu- 
straciiomis ir dokumentacija. 336 psL, kaina $8.

P. Kesiūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos

$xoc

1738 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
TAUJIENOXS šiemet nėjo 60 metų. Minint tą rokaktĮ. gerbiant pirmoje 

Amerikoj lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtina* pareigas amžinam Iletuvybėf Išlikimui Ael- 
biamaj Naujienų platinimo vajus.

CAUJIKNOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvoa ir pavergtų lieturlų laisvę, 
neidamoa ir nesid ėdamos i sandėrius su okupantais v Jų Uillo- 
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikrins.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto 
rikos ir poltinių 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 Jubiliejinių metų proga 
delbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius^ pasekti lietuviškos 
epaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
zip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
Mviškų reikalų reneswe.
CMNUOJA: Chlctęol* Ir Kanadoj* nwtirm — $30.00, pusei metų — $18.00, 

trims men. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose mefwns 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2-50. Užsieniuo
se __ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltą nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.
Chicago, HL 60608

— Adolfas Čampė, Waterbu
ry, Conn., Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyriaus pirmininkas, 
taip pat visi Waterburio lietu
viai buvo ypatingai pagerbti Va 
sari o 16 proga. Tą dieną mies
to meras Edward Bergin savo 
tarnybinę kėdę ir pareigas pa
vedė p. A Čampei, pakviesda
mas ji Garbės meru. A. čampė 
Amerikon atvyko 1949 m.

— Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejus ruošia margučių 
dažymo pamokas balandžio 2 
d. nuo 10 vai. ryto, taip pat nuo 
1 vai., popiet. Kursų lektorė Ur 
šulė Astrienė iš Grand Rapids, 
Mich. Registruotis muziejaus 
tel. 847-2441 darbo valandomis. 
Muziejaus metinis banketas bus 
kovo 27 d. Ambasador West 
viebutyje. Bus pagerbtas filan
tropas ir finansininkas Clement 
Stone. Rengėjų komisijoj yra 
ponios Margi Maukus ir Philo
mena D. Pakel, taip pat sol. Al
girdas Brazis."

— Lietuvių /Jūrų Skauūjos 
keturioliktieji, plaukymo kursai 
prasidės kovo 19 d. ir tęsis kas 
šeštadienį per dešimt sesijų. 
Kviečiami visi, kurie nori iš
mokti, pažengti plaukymo sri-, 
tyje arba vandenyje žiemos ir 
pavasario metu paišdykauti^Ba- 
seino vieta yra Homan YMCA, 
6235 S. Homan. Mieli tėveliai, 
įsidėmėkite šiuos telefono nu
merius ir prašom skambinti pla 
tesnėm informacijom: j.ps. An-

Fascell, 
Chairman,

Room 3257, House Office 
Building, Annex 2, 

U.S. House of Representativ 
Washington, D.C. 20515/ 
Telefonas: (202) 225-1901.

Adresas: Dante B.

e,

• Kadaise rusų caro herbe bu 
vo visų okupuotų valstybių žen 
klai. Imperatorius Thogrul 1-sis 
(993—1063) valdė 7 karalijas 
Azijoje ir Mažojoje Azijoje. To 
ženklan jis dėvėjo 7 apsiaustus, 
o kadangi tos valstybės buvo ry
tuose ir vakaruose, tai jis ne
šiojo du kardus ir dvigubą ka
rūną.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public f 

'i

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69rh St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted .«t„ Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

t

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

[ Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALED VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotrauką.
Kieti viršeliai §4.00, minkšti — S3.00.' ■

įdomi Knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių- 

<itt čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

iidb Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti Knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių paslan 
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS, uį
1739 So. Halsted SU Chicago, HL 80608

★ Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas,' paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ...

66 IR MOZART — 3 mieg. mūrinis 
bungalow. $22.500.

66 IR WASHTENAW 6 kamb. mūr 
ras labai gerame stovyje su oro vė
sinimu. $29,900.

72 IR SAWYER — 6 kamb.. gali
mas praplėsti mūrinis. Dideli miega
mieji įrengtas rūsys, garažas. $37,000.

60 IR NARRAGANSET — 6 kamb. 
Ranch stiliaus namas su garažu. 
$39.500.

69 IR LAWNDALE—3 mieg. mūrinė 
rezidencija, rūsys, garažas. $42,700.

67 IR HOMAN — Vk aukšto mū
ras.. 5_ kamb. apačioj, 6 viršuj. Įreng
tas rūsys, platus sklypas, garažas. 
$36,500.

72 IR MOZART — 20 metų mūras.
2 aukštu po 4 kamb., rūsys, garažas, 

j 843,500.
72 IR FRANCISCO — 4 butų mū

ras. naitja šilima gazu. $54,900.
57 IR SACRAMENTO — 8 'butų 

mūras geram stovyje. $75.000,
66 IR FRANCISCO — 10 butų, visi 

po 3 kamb, $75,000.
42 IR WESTERN BLVD.— 12 butų. 

$20,000 metinių pajamų. Tik $72,000.

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
Įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa 
i-uošta, teisėjo Alphonse Welk 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleist; 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
inygos kaina $3.. Su legališko- 
nis formomis — 83.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S 
Halsted St., Chicago Ill. 60608

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 

pM rtaMstalį 
lietuvį kailininką 

Chlc®<o)e 

NORMANĄ
IURŠTEINĄ

Tel. 263-5828 
(į»biiga«) ir 
677-84S9

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jismlna*, A KISS (N THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykiu 

aprašymui, paimti iŠ gyvenimo. Lengva* rtilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2-50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos tetorljo* 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psL Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ii 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
.piniginę perlaida. - 185 North WabeJ-b Atwto* 

2nd Floor ChioL^o, DL 60601

1739 South Halnted Street, Chicago, HL

{ ■ 2 AUKŠTŲ namas ant plataus s 
----- 3 po pile Marquette parko už Ke< 
Labai patogus virš $5.500 lengvų pajamų met 

Paveldėjimas ir šeimos turto pai 
inimas. Užteks Įmokėti $7,000.

LABAI GRAŽI 2 aukštų rezide 
ia. 1% vonios, virtuvės pečius, ka 
tai ir daug priedų. Sausų pušų 1 
mantas. Įmokėti apie $7,000 ir g, 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

DELIKATESŲ PELNINGAM : 
NIUI puikus namas. Įrengta pat 
ir gražus butas gyventi. 50’ skly 
du garažai 4 mašinoms. Už viską j 
keti apie $5,000. Teiraukitės, bus 
la pavėlavus Marquette Parke.

1* AUKŠTO MŪRAS ir 2 i 
garažas. Erdvūs butai. Senutė n< 
jėgi. pigiai parduos. Marquette 1 
ke. $32,000.

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras 
auto mūro garažas. Radiant šildyi 
Marquette Parke. $38,000.

PLATUS LOTAS arti Šv. Kryž 
igoninės Pigus.

4 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto m 
garažas iš gerų rankų priešais pa 
Naujas gazo šildymas ir nauja ei 
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,00

BUDRAITIS REALTY
, Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

BRIGHTON PARKE parduodamas 
14 in. mūr. bungalow su 3 mieg. ir 
pilnu rūsiu. $38,000.

DU 2 AUKŠTŲ NAMAI su 5 butais 
prie 46 ir Troy. $48.000.

Skambinti VITUI.
BUD’S RE. TEL. 847-5100.

BARGENAS PRIEMIESTYJE
Darien apylinkėj, netoli 1—55 ir 

€ass Avė, didelis Colonial stiliaus 
namas 10 metų senumo su 4 miega
maisiais. šeimos kambariu, natūraliu1 
židiniu, formaliu valgomuoju, virtu
ve su užkandine, 2% vonios kamb.. 
pristatytu 2 mašinų garažu su šoni
niu įvažiavimu, Įrengtu patio. Išsi
skyrusi pora nori greitai parduoti už 
virš $60,000 bargeno kainą. Sutau- 

.pvkite daug pinigu skambindami MI
CHAELS.

Tel. 254-8500.

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name in Southern Building 
Regional Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

t

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTOR 
Namų Statyba ir Remontas

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidim 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, g 
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367

ALEKSAS

DĖMESIO
52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOS

Tiktai $98 pusmečiui automobi 
Liability apdraudimas pensininką

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

l

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖ
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telef.: REpublic 7-1941

*
M. ŠIMKUS 

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-745 
Taip pat daromi vertimai, gimini 
iškvietimai, pildomi pilietybės pr< 
šymai ir kitokį blankai

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.
Chicago, III. 6O63X Tel. YA 7-5980

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ave., Hot Springs, A 

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Say
Kambariai ir kitchenette vienei
Spalvota TV, šildomas maudyr 

7

si baseinas, telefonas, vaikams žai 
mo aikštelė. Galima rezervuoti i 
501-623-9814.

— Naujienose galima įsigyt! 
Algirdo J. Kasulaičio anglišką 
knygą “Lithuanian Christian 
Democracy”. 244 psl., minkšti 
viršeliai, $4.00. Persiuntimas 
paštu kainuoja dar 50 centų. 
Knygoje yra daug geros lietu
viškos visuomeninio gyvenimo 
informacijos.

• _ maujimmo*. CHICAGO «, ILL. -J TuMday, March 15, 1977

BEŠrmiNGS IN LIFE
Frank Zapoliz

H08y2 W.95th St.
GA 4-8654

Pirkite Naujienas, 
Remkite kiekvienas, 
Nes jos rašo tiesą 
Ir veda j šviesą.


