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JAV INFORMACIJA PAGERBS

JAV Informacijos tarnybos vardu B. Brown iš Washingtono 
, atsiuntė Amerikos Lietuvių Tarybai rastą, užtikrinantį, kad 

ateityje jų įstaiga žemėlapiuose atžymės-Raitijos valstybių ribas 
ir žemėlapio krašte įdės įrašą, kad JAV vyriausybė n epripažįsta 
Baltijos valstybių inkorporacijos. •

Raštas ; atsiųstas ryšium- su 
kun. A. Stasio Amerikos Lietu
vių Tarybos.vardu pasiųstu pro
testų, kad JAV informacijos 
apyskaitiniame leidiny-buvo įdė
tas žemėlapis, kur Baltijos vals
tijų teritorija įjungta- į /Sovie
tų Sąjungą, neatžymirit nei Bal- 

’ tijos valstybių ribų, nei vardų
nei jų teisės į laisvę.

/.'L* .•
Lietuvių kalba universitete
Svarstant lietuvių kalbos kur

so pratęsimo reikalą Illinois 
Circle uni versite; Chicagoje, 
A. L. * T. Informacijų- tar
nyba pasiuntė raštą, motyvuo
tai įrodanti lietuviu kalbos kur
so reikalingumą. Rašte iškeltos 
tam reikalu geros prof; J. Rek- 
laįtienės kvalifikacijos.

TRUMPAI B VISUR
Lietuviu'

; Helsinkio dėka išleido 2 žydus

MASKVA. — Sovietų moksli
ninkas, žydų aktyvistas. Benja
min Fain, kurs nuo 1974 metų 
laukia leidimo išvykti į; Izraelį, 
ketvirtadienį pranešė išvažiavį- 
(mo vizą jau -gavęs; Tai jau 
antras Maskvos žydas moks
lininkas, kurs gavo leidimą. Pir
masis ; ibųvo Mark Asbel. Abudu 
už išleidimą dėkingi Belgrado 
konferencijai, susirinkusiai Hel
sinkio susitarimą patinkrinti. 
Sovietų Sąjunga yra kaltina
ma Helsinkio 1975 metų sutar
ties nepaisymu. A į i

Moterų delegacija 
Washingtone %

Sen.’ R. Dole, priėmęs birže
lio 23 d. Chicagos Moterų Klubo 
delegaciją — L. Dargienę, M. 
Krauchunienę ir S. Semėnienę,; 
pažadėjo jom įteiktus 20,000 pa-* 
rašų dėl N, Sadūnaitės išvada
vimo nuvežti ( Bielgrado konfe
renciją.

Paskiau Chicagos *
Moterų Klubo delegaciją pasi
kvietė kongresmanas E. Der- 
winski' pasiinformuoti lietuvių 
reikalais.

Birželio^ 24 d. ta delegacija 
lankėsi Valstybės Departamen-, 
te ir įteikė.,20,000 parašų kopi
ja. ■ ;• ;

Delegįacija buvo priimta ir. 
Baltuosiuose Rūmuose, kuriuose 
irgi -paliko kopi j ą prašymo su 
20,000 parašų.

Aukštųjų Washington© Įstai
gų audiencijas išrūpino kongrese 
manas E. Derwinski, prašomas 
Chicagos Lietuvių Moterų Klu
bo pirmi-Dalios Bobelienės.

daržus ir darželius.

’ Chicago samdys 100 
bedarbių dailininkų
Sferas Bilandic ketvirtadieni 

pranęšeT kad -Chicagosmiestas 
ateinanti rudeniais federalinio 
fondu samdys apie 100 bedar
bių menininkų, kurie galės kur
ti miestui kūrybinius darbus. 
Federalinių fondų pagal GETĄ 
Aktą tam tikslui paskirta S2 
milijonai, iškuria bus paremia-

VANCE SKUBA Į PARYŽIŲ IŠSIAIŠKINTI
A JJalttrosiuose Rūmuose - ’ -

> *•- ' ’ ■ \ . - - ; ' į- j- - r -

Bendras Amerikiečių pabaL 
tiečiu komitetas birž. 2 d. turė
jo pasimatymą su Baltųjų Rū
mų etninįanįs reikalams ryši
ninke Jan 'Peterson. Pasitarime 
dalyvavo dr. J. Genys, pavaduo
damas dr. K. Bobelį - pirminin
kaująs šiam komitetui, M. Kari 
(estų), G. Meierovics (latvių) , 
J. Bolsteins - ryšiams su ri- 

-^ąuomėne direktorius. Tai-būvo 
pirmas’ šio. komi toto'pasitarimas 
Baltuosiuose Rūm uose kraštą 
valdyti perėmus haujai/vyrišu- 
sybei. Komiteto nariai priminė 
svarbą Baltijos valstybių laisvės 
reikalus iškelti Belgrade.

“Niekada nepamiršim”
Ryšium su Baltijos valstybių 

okupacijos sukaktimi, sen. Ch. 
H. Percy, padarė Senate pareiš
kimą, kuriame priminė okupaci
ją, religijos persekiojimą, ko
lektyvizaciją, deportacijas, ko
lonizaciją. Pasidžiaugė tų tau
tų atsparumu ir pabrėžė, kad 
jos vertos nuolatinio nusistebė
jimo. “Mes jų niekada nepamir
šim”, — kalbėjo senatorius.

• Gerai pasiruošė
Helsinkio komitetas Washing

tone rūpestingai rinko medžiagą 
apie žmogaus teisių laužymą ir 
nesilaikymą kitų Helsinkio su
sitarimo nuostatų. Per 14 po
sėdžių apklausinėjo 56 liudinin
kus. Alto Inform.

TAIPEI. — Taivano (Tauti
nės Kinijos) žvalgyba patyrė, 
kad du aukštieji Kvąntungo pro
vincijos pietų Kinijoje lyderiai 
pasipriešino centro vyriausybei 

’Pekine ir užaliarmavo akcijai 
•savo žinioje esantį pietinės Ki
nijos laivyną būti paruošoj prieš 
galimą Pekino baudžiamąją ak
ciją. Kvąntungo* karinės apy- 
gardos koihanderis Hsu Shih-yu, 
ir tos apygardos politinis komi-, 
sąrąs Wei Kuo-ching susijaudi
no'dėl visur ant sienų klijuoja
mų proklamacijų kampam jojos, 
kur jiedu kaltinami- už neda
lyvavimą pavadintoje “Mokin
kis iš (Pekino) Konferencijoje”, 
kurioje dalyvavo beveik visi 
aukštieji partijos ir valdžios pa
reigūnai.

šešių dieni! kanonada Libane

HASBAYĄ, -Libanas. Ketvir
tadienį buvo lygiai šešios dienos 
gai be pertraukos tęsiasi smar
kai be pertraukos tęsiasi smąrr 
ki kanonada, kur palestinos par
tizanai ir Izraelio remiami de
šinieji krikščionys tęsia aršią 
dvikovą iš artilerijos ir kulkos
vaidžių Libano pietiniame pa
sienyje. Palestiniečiai pranešė 
turėję nuostolių “mažiausiai” 5 
užmuštais ir 12 sužeistų. Krikš
čionys yra iš trijų pusių atkirsti 
nuo susisiėkimo, bet turi atvi
rą sieną iš Izraelio pusės.

nebenori Izraelio

Bado streikas prieš diktatūrą 
SANTIAGO, Čilė. — Dvidešimt 
šeši čiliečiai "ketvirtadieni bai
gė 10 dienų trukusį bado strei
ką Jungtiniu Tautų srities būs
tinės patalpose, po to, kuomet 
gavo užtikrinimą, kad jų val
džia prižadėjo paaiškinti apie jų 
501 giminaičius, dingusius 1978 
metais kariškiams perimant val
džią.

giltas, tvankus
Saulė teka 5:17, leHtfast 8.*96.

-VORONCOVAS REIKALAUJA PRIIMTI 
JO PASIŪLYTĄ DARBOTVARKĘ 
Susilauksite didelių nemalonumų, jei mūsų

pasiūlymas bus atmestas, — pasakė Voroncovas
BELGRADAS, Jugoslavija. — Penktadienio rytą Sovietų 

delegacijos pirmininkas Juri Voroncovas nustebino visus paruo
šiamosios Belgrado konferencijos atstovus. Jis pareikalavo, kad 
būtų priimti .visi sovietų delegacijos pasiūlymai Belgrado kon
ferencijos dienotvarkei pravesti. - —•■-—

— Sulauksite.didelių nema
lonumų, jeigu mūsų pasiūly
mas būtų atmestas arba ban
domas iškreipti. — susirinku
siems Jari‘ sovietų delegacijos 
pirmininkas Voroncovas,, So
vietų pozicijai pritaria Jugos
lavijos; Rytų Vokietijos, Len
kijos, Bulgarijos, Vengi’ijos ir 
Čekoslovakijos atstovai.

Amerikos diplomatas. Shea- 
■rer, bandydamas rasti bendra 
kalbą, stengėsi -įtikinėti Vorom 
coyą, kad ĮąrnCTikięėiai atvy
ko ne konferencijos ardyti, bet mos privačios, ne pelno, meni- 
ieškoti kompromiso Helsinkio ninku grupės,

* nutarimams išaiškinti ir pa-(. Dailininkai, skulptoriai, ta- 
darytai pažangai nustatyti. Jis pitojai, fotografai, rašytojai, šo- 
iš anksto, narodė > Voroncovui kęjai ir aktoriai-artistai bus 

kallsąr
,rią; paruošiamoj oje-. konferen
cijoj ę^turėjo, pasakyti. Atrodė, 
.kad šįtas^ pasikalbėjimas .butų 
teigiamai; paveikęs VordnčoVą. 
Viename pasitarime jis sutikęs 
.priimti..amerikiečių ręikalavr- 
mą, kąd Belgrado konferenci
joje būtų, svąrstpmas žmogaus 
teisių klausimas. Jis pripažino, 
kad.žmogaus teisės yra pągrin 
dinė .Helsinkio aktų dalis,' to
dėl ji. ten. ar galėtų būti svars
toma. Sutikus Voroncovui* svars1 
tyti-.žmogaus teisių klausimą 
ir šiai, problemai duoti tiek 
'laiko, kiek bus duodama’ :ki-Į ' PARYŽIUS, Erancūzija. — 
toms ąyari)k)ins problemoms^’ ’ 
nuotaika narių 
siųsiu -ųį ; .

Ketvirtadienio rytė praneš
tas sovietų delegacijos1 reibdla- 
vimax priimti sovietų dienot
varkės punktu ir pagal juos ves 
ti Belgrado atstovų konferen
ciją l—"daugelį atstovų nustebr 
mo. Kiekvienam buvo aiškir, 
kad* Juri Voroncovas' praeitą 
'naktį ’ gavo naujų instrukcijų 
is Maskvos ir užėmė gana griėž 
tą toną visiems pasitarimams. 
Įspėjimas, kad visa konferen
cija gali nutrūkti, jeigu Mask
vos pasiūlymai nebūtų priimti 

. arba bandoma juos aplinki
niais Kėliais apeiti.

į.į Voroncovas nori, kūd būtų 
svarstomi i.auji pasiūlymai 
Helsinkio, aktams stiprinti," bet 
ne tyrinėjimai ir bandymas 
kištis f kilūs valstybės vidauą 
reikalus., Galimas daiktas, kad 
sovietų delegacija, kirtusi per 
galvas, suvažiavusiems diplo
ma ląms, bandys kiek sušveb 
ninti -.pirmąjį įspėjimą. Jeigu 
Maskva bandys primesti savo 
valią .visoms Europos valsty
bėms, tai jos gali atmesti visus 
Helsinkio aktus. Maskva nega 
U pasirinkti vienus nutarimus 
ir reikalauti, kad visi juos vyk

. miesto tarnyboje,-pasakė-Bilan- 
dičf "Ta'prOgrama suteiksianti 
gerųidarbo progų ir vertingų pa- 
srtarnavimų miestui. * .•

- -Visi projektas, kuriuose bus 
•įjungti-įmenininkų ir publikos 
pasitarimai bei sugestijos, bus 
administruojami Chicagos Dai
liųjų Menų Tarybos, kurios pir
mininkė yra Heathe Morgan, 
Chicagos mero Bilandic žmona.

. -Begin pakartotinai tvirtina, kad Izraelis • 
L . neatiduos Jordanijai pagrobtu žemių 

.PARYŽIUS, Prancūzija. — Sekretorius Gyrus R. Vancfe šian-t
dien ryte atskubėjo i Paryžių, kad galėtų iš prezidento Valery 
Giscard patirti," kuo Paryžiun atskridęs Brežnevas taip jau smar
kiai skundėsi.

■ Prancūzijos prezidentas papa-

lis neteko simpatijos Sovietų. Są
jungos žydų pabėgėlių tarpe ir 
vis daugiau ieškosi vietos,. kur 
kitus apsigyventi, praneša GAO 
(General. Atskaitomybės Įstai
ga)?- Ketvirtadieni1 viešai pa- • - - j
skelbė; kad praėjusiais metais 
mažiau, kaip pusė žydų emigrąn- """ " 
tu bevažiavo į Izraelį. Priežastis 
aiškinama “saugumo ir ekono-^aus kausimus.. Brežne- 
miniais sunkumais”, prasidėju-Ivu^ -aUrodo, kad - klausimo kėh- 
šiais nuo 1973 metu spalio- mė-'mas ne laifcu ir- ne viiet°je" . 
nėšio karo’. *' i P Susidaro įspūdis, kad prezi-

Nuo 1971 metu, kaip GAO 
praneša, iš Sovietų Sąjungos sja su pa^u Brežnevu klausima 

id non „o™.,/, ;ž v„_.

vas labai nepatenkintas preziden
to Carterio nutarimu kelti žmo-

dentas Carteris būtų daugiau 
laimėjęs, jeigu būtų pirmiau-

emigravo 131,000 asmuo, iš ku
rių 106,000 išsikėlę į Izraelį, o 
kiti 25,000 į kitus kraštus, bū
tent apie 19,000 į Jungtines 
Valstybes. Bet kreivoji ' linija 
kasmet krinta žemiau. Iš 15,791 
deportuotųjų Sovietų žydų pra
ėjusiais metais, .tik 7,238 arba 
45.9 nuošimčiai išvyko į žydų 
valstybę, o 8,523 arba 54.1% į 
kitus kraštus; .

aptaręs.

Brežnevui labai rūpi naujos 
raketos

Iš pasikalbėjimo aiškėja, kad 
sovietų prezidentui Brežnevui la
bai rūpi prezidento Carterio įsa
kymas pasiruošti gaminti nau
jas, daug galingesnes ir tiksles
nes raketas.

KAS L. BREŽNEVĄ IŠLYDĖJO

MASKVA, Rusija;— Kai nau
jai išrinktas Sovietų Sąjungos 
prezidentas Leonidas Brežnevas 
išsirinko į Paryžių, tai aerOdfo- 
man jį išlydėjo Michilas Suslo
vas, pasiūlęs Brežnevą “rinkti” 
Šori etų Sąjungos aukščiausios 
tarybos pirmininku.

Kitoje Brežnevo pusėje stovė- 
joAleksei Kosyginas, Adrei Gro- 
myka, Sovietų Sąjungos pram-

Kolumbuos IravM OWuose IH nvraikyty |r ijdžiovintv kavo* 
pup*llv hwi būti atrinkto, neprinokusio, ar iuę»du*ios pupalai. 
Tą darbą aHt«ka rhotaryi ir vaikai.

Atrinktas kavos pupalos jav lukitona specialiomis marinomis. 
Kavos pupaiiy sutrintas lukttas yro knaistinoat poteris gyvuliams 
ir ptvkittaiTMu J j gyvuliai norioj Mo noiyvįnaof grOdy telonis. 
davatkai t matome moteris, atronkantUs pupele^

šj klausimą Brežnevas pava
dinęs degančiu, nes jis .abiem 
valstybėms kainuos daug .pini
gų ir-jis taikomas tiktai masi
nėms žmonių žudynėms..

Sekretorius Vance taip pat no
ri išsiaiškinti Prancūzijos padė
tį dabartiniu momentu. JAV no
ri patirti, ar Prancūzija nėra 
padariusi kokių pasižadėjimų 
sovietų prezidentui.

- f " -

Izraelis neatiduos 
Jordanijos žemių

TELAVIVAS, Izraelis. — Iz
raelio premjeras Menahem Be
gin patvirtino užsienio minis- 
rio gen. Dayan pareiškimą, kad 
Izraelis, nori taikos su arabais; 
bet Izraelis jokiu būdu negrą
žins Jordanijai dešiniojo Jorda
no kranto žemių.

Izraelis pripažįsta, kad ten 
gyvena didokas arabų skaičius, 
bet jis tvirtina, kad savo laiku 
'tos žemės priklausė izraelitams.

Begin yra pasiruošęs pada
ryti kelias kitas nuolaidas, bet 
jis jokiu būdu nesutiks atiduo
ti žemių Jordanijai, be pagrin
do užpuolusiai Izraelį.

Pramonės valstybės 
padės neturtingoms

buvo pasilai-

Nori, kad Čilė

SANTIAGO, Čilė. — dabarti
nė Čilės vyriausybė prižadėjo 
suteikti žinių apie suimtus ir 
dingusius Čilės piliečius. Pasi
rodo, kad 1973 metais Čilėje bu
vo suimta virš 2,500 žmonių, 
kurių likimas nežinomas.

jero pavanoto j as Mazurov ir įta- 
k&n^iausias čekistas Andropo
vas. Kai Brežnevas grįžo, tai 
tie patys ponai fr tokioje pačio
je tvarkoje jį 'pasitiko. - ' >

dytų, ir tuo pačiu metu nc- 
Į kreipti-jokio dėmesio į Mask- 

limesnis jų likimas — niekas' vai ^epalankius paragrafus, 
nedali informuoti. Vyriausybė Jei Maskva nesiaiškins, kodėl 
iadėjo, bet pažado negali tęsėti. ji nęg£d>įa žmogaus teisių,

Paryžiuje tebeposėdžiauja 24 
pramoningos valstybės, norin

čios padėti atsilikusioms tau
toms ir valstybėms.^ Pramonin
gos valstybės yra pasižadėjusios 
padėti atsilikusiems kraštams 
.išspręsti būtiniausias žmonių 
problemas. Čia .eina maisto, ap
rangos, ,auklėjimo ir sveikatos 
problemos.

Bet pramoningos valstybės 
nori pirma, išsiaiškinti degalų 
kainas. Pasižadėjimai gali pa
sikeisti, jeigu degalų kainos bus 
lupikiškos.
_ _ >7 . -.......   Į

Idi Amin atostogauja 
su penkta žmona 
KAMPALA, Uganda. — Iš

Kenijos buvo paskleista gandų 
po vis.' pasaulį, kad Ugandos 
diktatorius Idi Amin nušautas, 
kad sostinėje jo nėra, kad vals
tybės reikalai tvarkomi be jo 
žinios, tuo tarpu jis pats vakar 
paskelbė, kad jis leidžia medaus 
mėnesį su penktąją savo žmo
na.

Gandus paleido Ugandos ka
riuomenės dalinys, pabėgęs į 
Keniją ir atidavęs savo ginklus. 
Kareiviai tvirtinę, kad Ugandos 
karo policija be teismo šaudo 
karininkus, abejojančius dikta-

Giminės žino, kad juos išsi
vedė karo policija, bet koks to-

toriaus Amino patvarkymais.
— ". . * 1,11 y* — '■ —1
Vakarų Europai -nesvarbu pre 
kybą ar kiti Helsinkio aktų 
paragrafai.



ŠAULIŲ KULTŪRINEI
STOVYKLAI ARTĖJANT

Š. m. liepos m. 2-4 d. d. iš 
Čikagos, Cicero, Klevelando, 
Detroito, Toronto, Hamiltono, 
Moątreplio, Los Angeles ir kt. 
viętovių, kuriose yra gyva sau 
lių veikla, į Union Pier, Mich., 
suskris vyrai, moterys ir jau
nimas — šauliai, rengiamon 
19.7 indu LšST
ųlovyklun, kuriai jau yra užsi
registravę pci 120 
Siuvyklos <’

filmus, stovyklos dalyvių ir 
svečių pobūvis $u vaišėmis, me 
nine programa ir Šokiais.

Liepos id. - pirmadienį
Seliavų pakėlimas, pusry

čiai, š. J. šiauėiulio paskaita, 
šaulių organizaciniais klausi- 

Kultūrinėn1 mais, sveikatos ir kt. reikalais 
— diskusiniai pašnekėsiai, iŠ-

dalyvių, kilmingas vtliaevų nuleidimas, 
lysių skaičius ti- stovyklos uždarymas. Atsįsvei 

kimasi sieks iki 200 ir tam yrakinimo bendri pietūs ir skirs-
toiuęsi į namus. . y-.

Čia kalbamai programai ir
atatinkamai ruošiamąsi.

Stovyklos Organizacinė Ko
misija, vadovaujant Čikagos dienotvarkei pravesti, Organi 
Geni T. Daukanto jūrų šaulių' zacinė komisija po savo pas- 
kuopos pirmininkui Ed. Ven- kutinio posėdžio, persiorgani-, 
gianskui, stovyklos planavi
mo, organizacinius bei paruo
šimo darbus yra jau kaip ir. dė užplanuotą stovyklinę prog 
užbaigusi. Belieka dabar, kas rainą š. m. liepos m. 2-4 d. d. 
užplanuota, š. m. liepos mėn.Į jgyvendinti. Stovyklos štabo 

sudėtis;
Stovyklos viršininkas — E. 

Vengianskas, kapelionas — 
Tėv. J. Borevičius, komendan
tas — Pr. Tamkus, iždininkai 
— J. Pocius ir N. Martinkus, 
sekretoriai — A. Gailius ir B.i 
Aniulis, moterų vadovė — S. 
Cecevičienė, renginių ir spor
to vadovai — A. Markauskas,

i

zavo į stovyklos štabų, ku
riam LŠST Pirmininkas pave-

2-4 d. d. praktiškai įgyvendin
ti-

Komisija savo š. m. birželio 
m. 4 d. posėdyje patvirtino ir 
paskelbė, vykstančių stovyk
lauti žiniai, detalizuotą sto
vyklos dienotvarkę, su kuria 
norisi ir lietuviškąją visuome
nę supažindinti.

Liepos 2d. — šeštadienį
Stovyklautojų akivaizdinė 

registracija, iškilmingas vė
liavų pakėlimas, stovyklos ati 
darymo iškilmės, pietūs, plau
kiojimas Gen. Daukanto jūrų 
šaulių laivu, sportinės varžy
bos jauniesiems šauliams, CV 
— bos pareigūnų ir šaulių pa
dalinių vadovų pasitarimas, 
LšST Centro Valdybos narių 
posėdis, Vėliavų nuleidimas, 
vakarienė, šaulių veiklos Al
inos, jaunųjų šaulių ir stovyk 
los dalyvių bendras laužas.

Liepos 3 d. sekmadienį

Vėliavų pakėlimas, pusry
čiai, pamaldos, žuvusių pager 
himas ežere — vainiko nulei
dimas, išvyka į International 
Friendchip Gardens, į ramo- ganizuoja barą ir jų aptarnaus 
venų rengiamą Lietuvos pre
zidentų pagerbimą, pietūs, spo 
rtinių varžybų finalai, atskiriu pirm. Ašokliui, rūpinsis pobū- 
grupiniai .— šauliams, jūrų^ vio administraciniais,. tvarkos 
šauliams, šaulėms moterims ir palaikymo ir priežiūros reika- 
šauliškam jaunimui — pašne- lais, tinkamam orui esant, Gen, 
kėsiai, pik. K. Dabulevičiaus T. Daukanto jūrų šaulių1 kuo_ 
karinio turinio paskaita, vė- pos laivas, vedamas' K. Pum- 
liavų nuleidimas,.vakarienė — pūčio, vežios stovyklautojus ir

Lietuvos kariuomenė buvo gerai ginkluota. pagal to moto karo reikalavimus* čia matomas priešlėktuvinis dalinys*

Balys Pupalaigis < : 7 .

ŽASLIŲ VALSČIAUS TALPŪNAI
. ! .ycrįdBrt: f jįtfT
Ant ledo čiuoždavome tik su klumpėmis. Pirktines 

geras pačiūžas turėjo tik tie, kurie lankėme mokyklą, ki 
ti pasidarydavo medines. Pasidaryti buvo nesunku: me
džio gabalą nutašai trikampiu, ant vienos briaunos už
tempi storą vielą, galuose išgręži škiluteš virvelei1' ĮVer- * 
ti, prie klumpės ar bato prisirisi ir važiuoji. Su tokiom 
dviem pačiūžom nepąčiuožų bet užtenką . ji', gni. .vienos ko 
jos: viena čiuožiu o kita pasivarai -r ir leki r^tu. Ir pjrisj,-.- 
čiuoždavai tiek, net išprakaitavęs visas - garuoji.! :>bJe- be 
to, persisaldai, paskui kosiji, tėvai barasi; bėfkągi jiada’-H 
rysL.. vis.ką nors dirba ir. varg^į k^nči^“-H;>4.ę?

Iki Grabnyčių vaikams žieipą/įąf, į?^ayo p^keęejjį-; 
ma, bet nuo laiko jau ne. Tegul, saw .sniegas .Ėrbū^^bet 
šaltis tikrai būdavo nereikalingas, i Tačiau *dyg tyčia,.- 
Grabnyčių dieną ir dar po to, dažniausia ateidavo tokie 
šaluiai, tokie įkyrūs, jog jau ir verksmas i>ik-'’
tumas verždavosi,-ir nežinodavai ką kaltinti ir jsaš .dary
ti. Viskas žiemiška nusibodę, norisi, šilumėlės,, norisi jau 
basam išeiti, o čia sniegas pajuodavęs ir šalčiai •į laikosk - 
Gerai dar, kad už kelių savaičių šv. Kazimieras atkėliau-1 ■ 
davo ir. orą atsildydavo, kitaip-žinb^'^ai'ėtūnįI'gąl;'ifiW-

Orui kiek atšilus, krūtinėje palengvėdavo;" ir: pyktisr 
pranykdavo; nauji sumanymai 'galvoje kjldaVo iri veiy- ‘ 
koms naują eilutę siūdindavo, batsiuvys .pakaldavo.. įavp. 
jus puspadžius ir kulnis, kurie į šonu§.būdavo -nunešioti, 
iškrypę, - motinos gražiais 'marškiniais rūpindavosi. Juk 
reikėdavo vaikus šventei pastraiti (papuošti). VAikai 
grupuodavosi, posėdžiaudavo ^ sūpynių klausimą Špfęs 
davo: kieno kluone ar priemęhėję-''šūj>yiiė3. įrė'n^''.'"ką; 
priimti jr ko nepriimti, suptis’ Velykas supy^įį;^- ne? 
Velykos. Margučių klausimą ■ pąprastai, ,t^v.ąiy;išspręs<ją-. 
vo.- Alksnių žievė "ir svogūnų, lukštai .buvo,  gęrjąj^dagai;:.

Pavasario grožybių;Ųdžiai^mp’'i^i;Tūp^Čių,fn*E^ėrta-i 
nė minėti. ■ Tą gražiausią ’ iriet^Iaiką tbas^:ojai,JJToffi&ij‘ūš' ‘ 
jpynę, poetai gražiais. zodžiai§:,„apdąmayp?. o; k|.; eilinis 
žmogus gali, 'kai negdiąs ^od^iąis, 
garsais išreikšti,;tai>tik;savo' jauspids^ pergyvenitą.; 
galima iš potyrio ;suprasti.</.Kiekvienai<Lietuvo£ 'kaimas 

, pavasari sutikdavo vienodai'— tie patys papročiai ir tie' 
oatvs darbai. u f i,r patys aaryąį, ■

Kai jau esu minėjęs, Talpūnų:?kąimafc|'JvieRsėdžiūšAiš . 
skirstytas'tik 1^35^ metais.
laikėsi archaiškų^papročių,’sunku1 
buvo atripalaidu0ti^^'^-5^**‘'‘*;^^

Balandžio mėnesyje skerdžius jau būdavo: pasam- f 
dytas, p balandžio 23 dr, pėrĮ|y. Jurgį, pievoms.-jiėk tiek t 
sužaliavus arba ir ne, yra kąųiaėstjTai:
romi į lauką? Viėnų gyvulių ^iuk^se^nejfe^si 4- juos | 
reikia ganyti, todėl tą dieną‘ūkininkai iiva^tus į mygai-1 
nes gyvulius: karves, avis ir kiaules perduodavo sker-1 
džiui, dar vadinamam . pulkauninkui, su piemenimis. Kas | 
-dien 'prie ^ėHžiaus<:toi,ėjo?būti^iŠi‘i‘pieinėfi5^'::nes gal-1 
vijų būdavo virš žimto (turii^a.xįilvQ^ ti|^^?fes). Tai- Į 
pūnuose pasakius^ga^rijai’^^ifvb špantai® karvės, | 
bulius,- veršis, jautis, ..jbijįj^SdūShė $ąnda) ^O^galvijai. į 
Su galvijais buvo ganomos, ir avys. Prie šios .kaimenės r 
nuolatos būdavo skerdžius ir keturi piemenys; kiaulėms | 
ganyti skerdžius skirdavo du piemenį^;

Talpūnuose reikdavo' pięrdeniins gąpyti

svečius Michigano ežere.
Stovyklos jaunųjų šaulių 

laužo metu, turės progos pasi
reikšti visi stovyklos dalyviai, 
o pobūvyje meninę programą 
atliks Vytauto Didžiojo rinkti 
nėp jaunosios dainininkės —jJean Balyich, Diana Ma,
Marija, Nastutė, \ eromka *irj -jagi^la> Lina Mykolė Jonv.‘ 
Terese BHitaviėiūtės, broliams,i Carol Chrisline . ,Nor.b'u
Antanui ii Petrui KR ėnams,| QaButg Ostapas ir Diana Ma- 

>•* ;A irfe Radzevičius “Gintaro” ba-
: ■

- - Su mažu pasivėlavimu, asis
tuojant vaikinams ir tėvams 
grojant maršą įžygiavo balto
mis suknelėmis apsirengusios 
debiutantės. Josephine Giedrai 
tis giedojo Amerikos ir Lietu
vos himnus. ‘ Sveikino debiu- 
tantes ir svečius Jean Vance ir 
ponia Dargis, 1 . - . *

Lietuvos gen. konsule Juzė 
Daužvai‘dienėų pasyeikinus de- 
kiūtanles ir_ svečius, pasidžiau 
gė, kad .šis moterų klubas jau 
septynioliktą kartą rengia de-* 
hiūtantėms.,halių. Balius tapo į SPRINGFIELD, Ill. — Ulino- 
gražia lietųyius rėprezentuo- jaus Senatas, priimdamas ir per
iančia tradicija. Be -td,; iššau
kė po vieną debiufantę į salę; 
■Debutante’ vedina tėvo, nešėsi 
gražią, atrodei tautinėmis spal 
vomis parengtą gėlių. puokštę. 
Viduryje? ŠaleŠ' .linktelėjusi gal 
vą i tėvui, : gražiai sveikino 
atsilankiusius svečius galvos 
linktelėjimu. :Ir taip buvo iš-

padedant

Š. m. birželio 26 d- puošnio- kius pradėjo lietuvišku “Suk- 
je Conrad Hilton salėje Chical tiniu”. Su jaunuoliais pašoko 
gos Lietuvių . Moterų Klubas1 ir “Nemuno vilnys” vaisą. Po 

Isurengė 1977 m. debutantėmsJ to jau visa publika įsijungė į 
ta— -u fSt—ir., šokių-sūkurius. Orkestras Phil.

Varchetto. Jean Vance dar pra 
nešė, kad šitame baliuje daly
vauja ne tik chigagiečiai, lįet 
yra svečių ir iš Indianos, Mas- 
saschuschets, New Yorko, Ha
vajų ir net iš Indijos viena vieš 
nia. Visi buvo iššaukti ir publi 
kai pristatyti.

Bendrai “Gintaro” baliuje te 
ko pirmą kartą lankytis. Tik
rai buvo gražus, kultūringas ir 
net prabangus, ilgokai neuž
mirštamas balius.

Stasys Juškėna

Kaip matome iš stovyklos 
štabo narių sąstato ir čia’pa
tiekiamų trumpų ’stovyklos dr 

.. . „ XT- .-- , _ ganizaciniu apybraižų, stovyk-K.'Pumputis ir K. Vidžius, bu ? . .. ■S, ..
... r ’ i los vadovybe vra patiketa pa?tminkas — V. Zinkus, foto ko-, x . . ■■ *- ........ . . J tyrusiems ■ organizacinėje1 veik

loję šaulių \adovarfis, kurie, 
tikimąsi; stovyklautojamš ’tal
kininkaujant, savo ^pareigas 

programos |juj.ama. aųįįSj kalbamą, sto
vyklą su pasisekimu*.praves. - ,

Bendrai nasakiusį' Union 
OH L4Z.XCIA J A d £OAJUAA^C v - * » '* 1 * ’t <4':’

apylinkėje gj'venantieji LŠST ^er] ^ieP°s
- r j -, - ■ -p -f , :

rinė stovv’kla;' savo programa 
žada būti' įėatri,j'pąghl dieiot- 

a varkę — gyVa; turi nip atžvil
giu —** atatihk&hli Taiko''iftas 

3 šią, tautiniai patnjotinė1 ir ša- 
i vo apimtimi —• apjungianti‘ Vy

Geru T? Daukanto'jūĄ
kuopos vadovai K: Martinkus,’ dat>v!u|
V. Zinkus ir K'Vidžius - or-jP^ bulius, trumpikėje,-4ul 

tūrinėje savąitgaįip^^sįovkklo-: 
j e, nūobddžiauti įjęt’^S'.; Jį ;

Baigiant,, norisi'Klėsti lie
tuviškąją VEšuomenĄ'i’š*?Th. lie^ 

:?pos ni. 2į4?rd. d. apsilankyti 
stovykloje, pabuvoti-kartu sti 
šauliais gražios gamtos aplin
koje, ir bendrai, nors ir trum
pas, pagj vejiti šaūliškomis 

sąskridžio organizatoriams bei 
vadovybei, tenka tik palinkė
ti, geriausios sėkmės. Viso ge
riausio’^šauliams 1977 metų 
Kultūrinėje Stovykloje, .Union

resp. — P. Malėta, spaudos ir 
inform, vad. — J. Jasaitis, sto 
vykios gydytojas — Dr. K. Pau- 
tienis ir meninės 
ved. J. Petrauskas.
Stovyklos štabui talkon nuo_ ... ... iširdžiai yra įsijungę Čikagos 

a^^ld^T^eig^^- įvykstanti šaulių^iflifi- 
veikiantieji šaulių.,.daliniai. ir 
jų vadovai, k. a. Vytauto Di
džiojo Rinktinė, vadovaujama 'f1"1 
V. Išganaičio ir S. Cecevičie- S111 
nės, sutiko š. m. liepos nu 1 
d. rūpintis, stovyklos pobūvio'

Cicero . “Klaipėdos-” jūrų sau 
lių kuopa,' vadovaujant vice

SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.MICHAELS

4637 So. Archer Aye.
(Prie 47-tos)

Kriminalinės baudos 
labdarybės sukčiams
siųsdamas gubernatoriui Thomp- < 
šonui pasirašyti įstatymų, ku
riuo padidinamos kriminalinės 
pabaudos už labdaros sukčiavi
mus, padarė nesąžiningiesiems- 
gfiežtą perspėjimą. Iki šiol nie-1 
kas ■- nieko nedarė. Dabar- išgir
do, kad toliau nebebus vagiamos 
viešosios šalpos, lėšos”, pasakė

šaukto visos debiutantės. Debiu- senatorius -Don A..Moore, pa- 
tantei įeinant, j salę, orkestras aiškindamas, kady iki šiolei, 
grojo kiekvienai skirtingą leng milijonai dingsta dėl suk- 
vą lietuviškos muzikos kūrinę- įČiavimo kaltės, šis Įstatymas 

užkirsias kelia 'sukčiams i lab
dara ir šalpą.

šalpos sukčiai bus tardomi
Gubernatorius Thompson pra

nešė, kad jis paskirs specialius 
pareigomis, kurie ras priemo
nes ir rekomenduos kaip sudraus 
ti' labdarybės sukčius.

-apie

Po to debiutantės pašoko 
____ __________ tautinį, šokį .“Sadutė” į salę 

nuotaikomis,, jo šio kultūrinio įbėgu keletą vąįkiniį. . Su jais 
dar pašoko panašų į kadrilių 
lietuviškų šokių pynę.

Sekė pietūs. Baigiant,, valgv;- 
ti pietus, užgęso šviesa. į salę 
įžygi uoj a, a ukš tai iškeltais,- de 
gančiomis žvakutėmis apšvies
tais, keliolika padavėjų nešini 
tortus. Grojant ifiaršui tortų 
nešėjai apeina porą kartų po sa
lę. Tortai supjaustomi ir jais 
vaišinami svečiai;; <

Po pietų ' dar sveikino — 
Balfo pirmininkė Marija Ru
dienė. kalbėjo Baltui; paauko
jusi 1.500 dol. Loretta Raman. 
Kalbėjo ir dari dvi mergaites, 

-dėkodamos už .moterų klubo 
joms paskirtas stipendijas.

Prisilaikant lietuviškų tra
dicijų, levai ir debiutantės šo-

Ed. Vcngianskas
‘ — Dariaus-Gireno lituanisti 
nę mokyklą Gage Parko apy~ 
linkėję baigė 9- mokiniai: Ale
na Bobelytė, Jūratė /Lapėnaitė, 
Loreta Mikalonyte, Kristina 
Petravičiūtė, Daina Tijunėlytė, 
Viktutė Venclovaitė, Edvardas 
Dirkis, Rimas. Rekašius ir 
Giedrius Sodonis. Mokyklos ve 
dejas ir klasės auklėtojas buvo 
mokyt Juozas Plačas, o Tėvu 
komiteto pirm. R. Vaitis. Mo
kykloje mokėsi virš 150 moki
nių, juos mokė 15 mokytojų.

,n karvių

MFMBt*

PER ANNUM 
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$5000 or mor* 

> 4 year min.

/MEMBER MES TAIP PAT
RELO SUS CHICAGOS 

■ter-City Relocation Serricc -

254-8500
PARDUODAME VI- 
PR1EMIESCIUS IR 

7.000 MIESTŲ JAV-SE PER R< E L 0

Klaipėdos krašte vandens bokštas

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM
PASSBOOK
ACCOUNTS

PER ANNUM 

$1000 or mora

----_—---------

PER ANNUM 

|5000 or mor* 
mtaimuwi 

30 iMontti*

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION.

HIGHEST RESERVES
-1071 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
TEL.: LA 3-8248

ir laisvas kol vėl ateis tavo eilė. .
« ’ ė t.. ' *» ? p5**6®* ’

Jei kas paklaustų, ■: ką 5 mėgdavau riggnjgti, atsaky
čiau, jog:kiaules, kol,jos g-aMyday^st.pū^iue^dėl dviejų 
priežasčių: 1 — prie kiaulių, nėra'skerdžiaus ir 2— jeigu 
užeina lietus, kiaules paleidi ųamo, ir esi laisvas kol lie 
tus lyja. Pradėjus lyti, pačios‘kiaulės pradėdavo nerimau 
ti, o kai surikdavai^alio alio turrrr, kiaulės tik suunkš- 
čiodavo ir lekia tada jų nesulaikysi. Mat, lietingą die
ną jos namie gaudavo šeimininkių paruoštą geresnį ėda
lą. Nors piemuo tokią dieną ir namie būdavo, skaitėsndie 
na atganyta. . -

Išminčiai, kad “kiaulių fteganęSįjį^uhi^psi'’,.piemenys 
netikėjo, nes aiškiai matėsi<jog nėtiesąj^^yzdž.iui žydu 
kai kiaulii 
dę, bulkas 
kratė. 1

i
ž

1 | 4

ių neganydavp, p vt^K .ouvo j^ųguęalj^apsire- 
j valgydavo, anksti jų niekas- jie]^rė,'raęę^^]e- 
Geležinkeliečių' -; vaikai 4e^>>^eUžw^i iu

karves ganydavo, bet 
poniškiau pavalgę. Iš pasikalbėjiiiių ži 
gaspadoriai -(ūkininkai)-lęiaulės, ganė, 
Va kame tiesa. /' *- j

Kol pūdyme kiaulės ganėsi, Hbūdavo ės
davo, knaisiodavo žemę skanių šaknelių .jelkoG^pbs, pa- 
ėdusios išsiknisdavo duobelę1 ir joje'ateiguloavo}”jei sau
lė perdaug kepindavo, kiaules atsivalydavome kur prie 
balos, čia jos praknisdavo pprvą ir į jį 
kaip kiaulės. Piemenys pasekdavo kiaulės, tik tuo' sKir- 
tumu, kad į purvą neguldavo, bet susirąšdavo gilesnę duo 
bę su švariu vandeniu ir jo je pesftnsMIydiivo. .

. ; (Pųa dąugiauJ^t^Hv'ni-'Vv >

ir 
W* 
netapo.
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Vilniuje buvusi Gedimino gatvė, dabar okupantu vadinama Lenino prospektu

rali n J /ran ' 
apkaltino 
sančius

> pečiam s lece- 
j.:ry trečiadienį 
buvusius ir tebe- 

vicšųjų tarnau-
gaudavo vidutiniš- 

rn { ir .-s alpes ir 
\ !e pašai-

Los Angeles,
Klausimai V. žiliui ir jo atsakymai

Dailininkas ’ Vladislovas Ži- esą menininkams reikalavimai 
‘.liūs, kaip jau rašyta, turėjo “prasimušti?” ' i
'paveikslų parodę šv. Kazimie-j Atsakyme aiškinta, jog ten 
fro parapijos rengtoje Lietuvių, meno mokyklose daugiau <iė- 

Dienoje. Birželio 20 d. vaka- mesio skiriama politinei dis- 
.‘re buvo sukviesta publika pa- ciplinai, sovietų istorijos ir jų 
-rapijos sajėje pasiklausyti, kų etikos studijoms. Jei iš tų da- 
jis papasakos iš gyvenimo oku; lykų studentas egzaminų ne- 

jpudtbjė Lietuvoje. Vakaroji išlaiko, jis išbraukiamas iš stu 
mų pradėjo Antanas Skirius, dentų sąrašo, o dėl blogos ta_ 
Ąmerikbs Liet Tarybos Los pybos studentas neišvaromas,' 
Angeles skyriaus vicepirminin 

'■kas, pranešdamas, jog dailinin 
kas filius ne prakalbų sakys, 
įet atsakinėt j klausimus. Al
to valdybos narys Kazys Priš
mantas pakviestas klausimų ei 
lei vadovauti. ' \

Marga publika, margi jvąi- 
‘’rūš ir klausimai. Klausiusiųjų 

pavardžių .čia neminėsiu, bet 
‘mėginsiu kai. kuriuos klausi
mus .ir atsakymus atpasakoti. 
Pirinas klausimas buvo: — Su 

-.kuo lurių reikalo? Esą, enci- 
’klopėdija dailininko Žibaus 

; vardą išspausdino — Vladas, 
o dabar čia jis ((parodos pa- eigoje atsakyta, jog 

;vęflą?ių sąraše) Vladislovu va kų Lietuvos kitur neverčia 
ditiaši. Ar tai simpatija lenkiš vykti, kaip'kad su inžinieriais 
kum.uj? _ z pasielgiama. Specialistai res-

' Atsakymas dail. Žilius sakė tauratoriai esą pasiunčiami 
si esąs gimęs Žemaitijoje ir dirbti ir į Rusijos miestus. 
Vladislovų• pakrikštytas. Ben-} Klausta: Kaip privatūs žmo- 
'drąi,- žemaičiai mėgstą ilgus n ės interesuojasi, ar perka pa 

. Varais (Fabijonas, Florijo-' rodose paveikslus? Atsakyta, 
nąs),s nors jų pavardės trūmJ jog parodų, kuriose būtų par
pęs, Okupuotoje Lietuvoje esą'duodami paveikslai nesą, nes

Meno darbuose turi būti vaiz-l 
duojama komunistinė statyba,' 
jei to dailininkas vengia, jis 
yra priešas ir neiškyla karjeJ 
ros aukštumom Daug jaunų ~ 
dailininkų, kurie negarbina sa 

I yo kūryboje komunizmo, ne
gali dalyvauti meno parodose, 
Jų nėra nė meninėje literatū
roje.

Ką veikia, kurie negali daly
vauti parodose? Ats.: Ieško 
darbo kitur, o jei piešia ne pa
gal kompartijos filosofiją, tai 
toks dailininkas lyg savižudy- 
bę pasirinko. Toliau, klausimų 

dailinin-

’ na, toks dailininkas jam reika 
linges medžiagos nebegali pir
kti.

Nuo meno, prie politikos

mos manoma, jog 
kaip mūras, kaip siena stovi 
už pavergtųjų kovą.

Atsakyta, jog išeivių iškelti 
spaudoje ar per radiją oku
panto nedori darbai labai trug 
do Maskvos rusifikacijos poli
tikai. Apie Vilniaus universite 

1 te rengiamus kursus ten tik in

•nesunku- gauti literatūros iš pardavimas būtų privati pre-
Lenidjos, iš kurios galima sek kybą — privatus biznis, o to
ti, kas laisvajame pasaulyje 

^įįp^ąsi, . tad sakosi dail. žilius 
'pramokęs ir lenkų1 kalbos. Ne-| liniuko namų nusiperka. Dai- 
| sąs ^pp|itikąs, o tik dailinin-j liniukų sąjunga ' turinti krau- 
ikąs^ (į. ? tuvę ir jon atvežtas prekes sa-

Vienas paklausoj as aiškino, vo nariams pagal sąrašą pas- 
• jog Turįs pažįstamų pkup. Lie kirsto. Pvz., vieną kartą gali 
yhivęję meno (mokyklą baigų- gauti raudonų dažų pirkti, ki- 
, sių^ ;bęt jų- dabartinėje meno tą kartą kitokios spalvos tau 
:litėrątūr<^ę:\.neužtinkąs,; Kokie| skirta. Jei iš sąjungos pašali-

komunistinė santvarka nelei
džia. Pažįstami kartais iš dai-

ligonines, atskiras krautuves 
ir jie nenori daugiau narių, su 
kuriais* reiktų tomis gerybėmis 
dalintis. ‘3<ą beveiktų komu
nistai, jei visi būtų komunis
tai?” taip kalbėjo dail. Ži
lius (Vadinasi, nebūtų ką iš
naudoti).

Lenkija, Čekoslovakija ir ki
tos komunistinės valstybės tu-j tojus, kurie 
ri savo sienas arba rubežius ir kai rvo
juos kontroliuoja. Lietuvos <li- ne’e ral:ai i'rru 
džiausiu nelaimė esanti, kad ; pos benefitus. 
ji sienos arba rubežiuus netu
ri. į Lietuvą rusai gali laisvai 
atvažiuoti ir apsigyventi.

Atsakydamas į klausimą, 
koks yra Mažosios ^Lietuvos li
kimas? dail. Žilius atsakė,

I jog buvo norima vadinamąją 
• M 1 i n i i z*, i i i 4» TA 1 > 1 !/»"* f Y 4 1

išeivija, džios vietose, gal Lietuvai bū-

Klausta, kaip suprasti daili
ninko ^pareiškimą, jog Lietuvos 
ateitis priklauso nuo jaunosios 
kartos?,Atsakyta: Senoji kar
ta beveik sunaikinta bei liku-* teligentijos težinoma, nes šiaip
šieji iš Sibiro sugrįžę be svei- jie ten nerėkiamuojami. Pagei 
katos ir dėl seno amžiaus neJ dautina būtų, kad į kursus va- 
besijunijia j Veiklą. Jaunimo žiuojantieji būtų politinės ori- 
rezistencija stiprėja. “Kroni-1 entadijos ir nusimanytų, kas 
ka’* turi didžiulės reikšmės sau yra komunizmas, kokie rusifi- 
gumas negali jos sustabdyti, kacijos tikslai. Kursuose dės- 
Dali$ jaunimo nueina su ko-! tomą suklasttuota Lietuvos is- 
munistais, nes tokiais vaikai torija, suklastota ir literatū- 
nuo mažens auklėjami. Yra kar ra. Bendrai, kursai tik sovieti- 
jeros siekiančių ir tie nebesis- nei valdžiai naudingi, 
kaito nei su draugais nei su 
pažįstamais. Tautinis sąmonin 
gumas nevisų prigesęs. Paska
tos gauna iš išeivijos. Mažai 
kas ten žino, jog išeivija čia( ~

1AUJIENU
PIKNIKAS
m. Liepos 17 d., sekmad.
POLONIA SODE

Pradžia 12 vaL

■ : y. GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS'

č ■’ r Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

k' V Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti Į pikniką.

Išeivių j Lietuvą atvykstant 
i laukiama, nes yra proga ži

niom pasikeisti. Atvykusieji 
1 mato jiems valdžios paruoštą 

( dekoracija, kuri skirta paža- 
taip susiskaldžiusi. Ten daugu- ^^ senįimenti&. Retas gali 

nuo kelionės maršruto nuklys
ti. Vieni žmonės grįžę neme
luoja, ką matė papasakoja, ki
ti tyli, nes dar nori ir kitą kar 
tą ten nuvažiuoti, o treti grį
žę garbina ten'' esamus taria
mus atsiekimus, skleidžia ne
teisybę.

Atsakydamas j klausimą, 
kaip vertinti čia atsiunčiamų 
dainininkų koncertus, daiL Ži
lius sakė, jog nežinąs, ar čia 
Kaukaitės koncertą lankė ko
munistuojantieji, bet New Yor 
ke jos koncerte buvę ir proso
vietinių simpatikų. Jis buvęs 
telefonu į Kaukaitės koncertą 
kviestas, bet jam nesanti įdo
mi su Kaukaite ir kitais drau
gystė. Po čionykščių koncertų 
Lietuvoje valdžios keliamas 
propagandinis triukšmas, aiš
kinama, kad tik užkietėję prie 
šai į juos neina, bet jie greit 
išmirs ir jaunesnieji kitaip el
gsis. šiaip ar taip, bet tie kon
certai nesą išeivijai naudingi

Atsiunčiama čia ir kiršini- 
mo tikslu įvairūs ekąkursantai. 
Taip pat atvyksta ir tokių, ku
riems duotas uždavinys sekti 
išeivius, o mokslo vyrai kar
tais turi ir rimtesnių uždavi
nių — rinkti žinias apie nau
jus išradimus ir kt. Keliaunin
kus parenka Vilniuje, bet tvir 
tina Maskva ir Maskvoje sau
gumas • ekskursantams duoda 
paskutines instrukcijas, kaip 
užsienyje elgtis. Grupių vado
vai grįžę turi raštu duoti ra
portą apie kelionę, o kiti tik 
nors trumpam laikui į užsienį 
ne tik menininkai nori, bet gal 
net 80% lietuvių norėtų pama 
lyti Paryžių, aplankyti Ame
riką, tačiau tik lojalumas Val
džiai ir geras užstatas (palikti 
šeimos nariai) yra leidimui 
gauti pagrindas. '

Gal geriau, kad daugiau 
į kompartiją stotų?

Toks ir panašūs klausimai 
bbvo keliami. Paklausėjai sa
vo nuomonę dėstė, gal tada 
daugiau lietuvių kompartijos

tų geriau?
Atsakinėdamas dail. Ž51įus 

sakė, jog lietuviai komparti
jos nariai tik reklamuojasi, 
jog jie partiečiai ir lietuviai 
patriotai, bet iš tikro jie daž
nai net už rusus aršesni. “Koks 
jis lietuvis patriotas, jei gali ki. 
tam lietuviui kulką į pakaušį 
suvaryti!*’ — kalbėjo žilius.

Moterys, pasiekusios aukš
tos karjeros^' esančios fanati
kės griežtai partijos įsakymus 
vykdančios. Dabar idealistų 
komunistų nebėra, vyrauja kar 
jeristai.

Dabar j partiją sunku įsto
ti, tai toks buVo pagrindinis at 
sakymas į klausymą, jog gal 
geriau, kad daugiau lietuvių 
partijon stotų. Partiečiai turi 
savo privilegijass — atskiras

Karaliaučiaus sritį prijungti 
prie Lietuvos, bet to išvengta. 
Buvusiuose Rytprūsjuose žino 
nių labai mažai gyvena, žemė 
nedirbama ir paversta didžiu
liu kariuomenės poligonu. Tai 
pats dail. žilius .gerai žinąs, nes 
paimtas į sovietinę kariuome
nę. Jei tas poligonas būtų Lie
tuvai priskirtas, tai Lietuvos 
prievolė būtų jį išlaikyti, ka
rius maitinti. O tai būtų Lietu 
vai persunku. Be abejo, ir da
bar dalis Lietuvos iždo paja
mų eina to poligono išlaiky
mui.

Klausimų eilėje buvo pami
nėtas ir atviro žodžio mėnraš 
tis Akiračiai. Pabaigos žo
dyje dail. V. Žilius tarė, jog jis 
jau nesistebi, kad jis pradeda
mas pulti, tik apgailestavo, 
kad jo pasakytos ar parašytos 
mintys iškreiptos komentuoja
mos.

; JAV prokuroras Samuel K. 
I Skinner pareiškė, kad apkal- 
: tintųjų eilėje yra Chicagos po
licininkas, 30 miesto tarnauto
jų, 34 U. S. Pašto tarnautojai ir 
14 CTA darbininkų. Visi jie kal
tinami nelegaliai ėmę nemoka
mą medicinos pagalbą (Medi
caid), maisto korteles ir bendrus 
pašalpos benefitus (naudą) per 
daugiau kaip 3 metų laikotar
pį, tuo būdu pelnydami viduti
niškai po $210 kiekvieną mė
nesį.

Tai tiek iš įdomesnių klausi 
mų ir atsakymų.

Su(sjrmkusiųjų vardu daili
ninkui Žiliui pokalbiui vado- 
vavusis Kazys. Prišmantas pa
de joj o.

J. Klauseikis

LIETUVOS' AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. — 1490 AM 
Sešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Sekmad. 9:30- 10:00 v. r.-1230 AM

Veda K. BRAZDŽ10NYTĖ
2646 W. 71 Gt Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

Ekzekucijoms parinktas 
Stateville kalėjimas

SPRINGFIELD, III. — Mir
ties bausme nuteistieji Illino- 
jaus kriminalistai, einant nau
juoju įstatymu, bus elektruoja- 
mi mažame orientacijos centre 
Stateville kalėjime netoli Joliet.

Pataisos pareigūnų pranešimu, 
pastatas pradėtas paruošti ekze
kucijoms tuojau kai tik guber
natorius James R. Thompson 
pasirašė įstatymą.

Stateville kalėjime tilps iki 
37 mirtininkų ir tai bus vienin
telis kalėjimas, turintis įrengi
mus mirties bausme nuteistiems 
kriminalistams. “Jei jis (įstaty
mas) atgrasins nors vieną nuo 
žmogžuystės ir tuo būdu bus iš
gelbėtas nekaltas asmuo, man to
kio asmens gyvybė yra branges
nėuž to, kurs bus ekzekutuo- 
tas”, pasakė gub. Thompson.

Prieš sprendžiant mirties 
bausmę, teisėjas ar jury turi 
persvarstyti visas švelninančias 
aplinkybes, tokias kaip kaltina
mojo amžius, jo pirmesnių nu
sikaltimų rekordas ir proto būk
lė. Be to, visi nuteisti mirties 
bausme automatiškai pateikia
mi Ulinojaus Aukščiausiam Teis
mui patikrinti.

TaupyKite dabar
pas mus

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

iVERSAl.

Chicago, III. 606081800 So* Halited St.

TURINTI DIDELES ATSARGAS

Tel. 421-3070

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

neg auteli.
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dienų, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki
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Vakar pacitavome kelias mintis, kurias lietuviams 
gerai pažįstamas kongreso atstovas FrankAnnunzio pa
sakė šių metų birželio 15 dienų, kai galvijiniai sovietų va
gonai pajudėjo Į šiaurę. Lygiai prieš 36 metus sovietų ka
ro policija, čeką, lietuviai komunistai kelias dienas gaudė 
lietuvius miestuose ir kaimuose, vilko juos-i geležinkelio 
stotis, kuriuose jau prieš savaitę buvo suvaryti galviji
niai vagonai ir apstatyti sargybomis, kad galėtų uždaryti 
atvarytus lietuvius, jų šeimas, su seniais, vaikais ir ligo
niais. ■ %

Tą pačią dieną Illinois kongreso atstovas John G. Fa- 
ry, gyvenantis Brighton Parke, tarp lietuvių ir lankantis 
lietuvių renginius, taip pat pasakė trumpą, bet labai lie
tuviams šiltą kalbą. Jis lietuvius gerai pažįsta, jų rūpes
čiais pats gyvena, todėl birželio 15 dieną, iš anksto susi
taręs su atstovų rūmų pirmininku, pasakė lietuviams la
bai nuoširdžią kalbą. Jis žinojo, kad kalba galingiausiame 
pasaulio parlamente, kurios kalbų klausosi žmonės toli
miausiuose pasaulio kampuose. Paprasti žmonės gali ne
suprasti, bet valstybės pareigūnai, sekantieji kalbas ir 
nuomones kituose pasaulio kraštuose, perskaito JAV kon
greso rekordus ir atkreipia dėmesį į kongreso atstovų pa-

A. SV1LONIS

PAGARBA TIEMS, KURIE 
NEPASEMETĘ PRINCIPUOSE

Iš arti stebint mūsų naujo
sios išeivijos gyvenimo reiški
nius .reikia tikrai nustebti, 
kad mūsų tarpe yra jau lokių, 
žinoma, tai nedidelis skaičius,

kepi 
lietuviškų’ 
kiti, ypač

saulės karščiai karščiau 
na, toliausiai nuo 
kultūriniiį centrų, 
jaunesnieji į tolimiausius prie
miesčius ir ten paskęsta sveti
mųjų jūroje. 0 juk lietuvybės

kurių galvosena yra pasikeitui išlaikymui lietuviškos parapi-
si gy vy b i n i e m s liet aviškiems 
reikalams. Lietuviškųjų para
pijų vadovai nusiskundžia kad 
yra naujųjų lietuvių ateivių 
tarpe tokių, kurie nebelaiko 
principu dalyvauti grynai lie
tuviškose pamaldose.

Jie sako: dažnai matai juos 
su savo vaikai^ dalyvaujant 
grynai angliškose. Vieni jų 
bėga i tolimas pašvietęs kur

jos ir 
centrai 
mės.

lietuviški kulluriniai 
yra gyvy bines reikš

negalima jų prisiminimui pasi pintis daug daugiau - mums 
kirtį kitą laiką? Kaikurie-mū- kenkiančiais reikalais; Išeitų, 
sų turistai kultūrininkai džiū- kad redaktoriūs norėtų pareik 
gauja okupanto atneštais “di- šti jog tokie dalykai kaip vai
deliais” kultūriniais lannejf-jkui vežimas, koncertų rengi
mais. Tai faktai, kurie verti dilinąs nėra verti didelio dėme- 
delio dėmesio. Prisiminus 
anuos tamsius laikus, kai mū.

P šieji bėgo į laisvuosius Vaka 
rus bėgo nuo pavergėjo, ne- 
>ančio vergijos pančius, nešda 
.ui ant rankų kūdikius, šian- 
Jien juos siunčia į, pionierių 
tovyklas, į Vilniaus mūsų tau

.os išdaviko Kapsuko vardui .
pavadintą universitetą, kad aplanku.okupuotą Lietuvą. Ne 
ten okupanto tarnai jous i re^ p. redaktoriui Al. B. vai- 
doktrinuotiį marksizmu, būtų į vykimo bei koncertų rengi- 
jų galvas įkalta sudergta mū-j1 - w . zr .
sų tautos istorija. Ar nębūdin- ia^s siekia labai pragaištingų 
ga, kad jau yra tokių iš nau> tikslų mūsų tautos atžvilgiu, 
jųjų ateivių, kurie vengia savo
kalboje, bei rašiniuose minėti Taip pat mirtis mažina mū- 
žedį okupuota (Lietuva).

Taigi, sveriąnt šiuos faktus 
tikrovės ženkle, atrodo, kad 
kadaise buvusios tvirtos ir sti
prios uolos net pačios nejaus- 
dainos ima byrėti ir kas dar 
taip neseniai buvo smerkiama, 
šiandien jau imama pateisinti. 
Antai, skaitau vieno Draugo 
redaktoriaus vedamajame (VI. 
16) keliant aikštės, kad viena- 
bė. Ir dėl to neturime laiko rū 
formaciniame ' leidinyj e nėra 
atskirtos Lietuvos valstybės 
sienos nuo Rusijos. Tiesa, tai 
yra didelis mūsų atžvilgiu pa
darytas leidyklos nusikalti
mas. Reikia į. tai griežtai re
aguoti. Altą reagavo.? -Toks jos 
protestas buvo paskelbtas in
formaciniame Altos biuleteny
je. Gaila, kad Draugas Altos 
informacijos neskelbia. Tai ne 
stebėtina, kad redaktorius 
apie tokį protestą ir nežino.

tiI

jų galvas įkalta sudergta mū-

• II
Spaudos žmonės aimanauja, 

kad mažėja skaitytojų skai
čius. Tarsi būtų lyg kokia iieei 
line naujiena, jei kuris lietu
vis ^užsiprenumeruoja lietuviš
ką laikraštį, ar už keliolika do 
lerių nusiperka lietuviškų kny

S1O. . į

• Man rodos, kad tie dalykai 
yra lygiai didelės reikšmės. 
Jei okupantas vaikams išplaus 
smegenis, tai jie nesijaudins ir 
dėl Lietuvos išbraukimo iš že
mėlapio, taip kaip nesijaudi
na jau kaikurie mūsų turistai

mų suniekinti, kai okupantas

Kongreso atstovas Fary, susipažinęs su lietuvių tau
tos ir valstybės istorija, priminė kitiems kongreso atsto
vams ir visam pasauliui, kad lietuviai jau ištisus 700 me
tų veda kovas su išorės priešais savo valstybei išlaikyti, 
tautai apsaugoti ir kalbai išlaikyti. Lietuvius puolė rusai 
ir kryžuočiai, bet jie gynėsi kiek pajėgė, kol pagaliau iš
sikovojo savo nepriklausomybę ir patys tvarkė visus val
stybės ir ūkio reikalus. Karas buvo uždraudęs spausdin
ti lotynų raidėmis lietuvių kalbą liečiančius reikalus, lie
tuvių istorijas, mitus ii' padavimus. Prieš 37 metus į Lie
tuvą įsiveržusi sovietų kariuomenę taip pat stengiasi iš
naikinti viską, kas lietė lietuvių tautos praeitį. Okupan
tas naikina lietuvių tautos senus dokumentus, o jeigu ku
ris mokslininkas ryžtasi vis dėlto pasiknisti praeityje ir 
įrodyti okupantui, kad lietuvių kalba yra senesnė, negu 
rusiškoji, kad .lietuviai buvo apgyvenę didžiausius Rusi
jos plotus, davė upėms, laukams ir kalnams lietuviškus var 
dus, tai tokius likviduoja.

Bet kongreso atstovas Fary savo kalboje nėjo į to
kias istorines smulkmenas. Jis priminė klausytojams, kad 
Lietuva nepriklausomai tvarkė visus savo valstybės ir 
tautos reikalus iki 1940 metų birželio 15 dienos, kai so
vietų karo jėgos, bendradarbiaudamos su Hitleriu, įsiver
žė i Lietuvą, išardė nepriklausomą lietuvių gyvenimą ir 
išnaudoja lietuvius ir Lietuvoje gyvenusius kitataučius. 
Atstovas Fary priminė visame pasauliui, kad lietuviai tu
rėjo savo konstituciją, kuri pripažino pagrindines žmo
gaus teises, davė susirinkimų, tikėjimo, kalbos ir susisie
kimo laisvę. Okupantas visas šias lietuvių privilegijas pa
naikino.

Karo pabaigoje sovietų karo jėgos vėl Įsiveržė į Lie
tuvą, — pasakė kongresui atstovas Fary — ir bandė 
bandė primesti lietuviams svetimą tvarką. Aiškus daik
tas, kad lietuviai priešinosi okupantui Bet Lietuvon įsi- 
veržusios sovietų karo jėgos nekreipė jokio dėmesio j bu
vusią Lietuvos valstybę, į veikusius Lietuvoje įstatymus, 
lietuvių kultūrą ir šios senos tautos papročius. Antrą kar
tą įsiveržusieji rusai stengėsi kolonizuoti Lietuvą. Jiems 
buvo įsakyta vietoje žudyti galimai daugiau kovoti pasi
ryžusių lietuvių, o kitus gaudyti ir gabenti į prievartos 
darbų stovyklas. Be to, rusai ėmėsi priemonių išsklaidyti1 
lietuvius, kad jie nesudarytų etninės vieningos grupės.

Tūkstančiai lietuvių, kurie drįso pasipriešinti koloni- 
"rijnl buvo suimti, uždaryti į kalėjimus ir išsiųsti sun
kiausiems prievartos miškų kirtimo, kasyklų ir žvejojimo 
darbams. Pask irtas bausmes attikusiems lietuviams rusai 
neleidžia grįžti i gimtinį savo kraštą, bet laiko lietuviams 
svetimose žemesc ir jiems neįprastose klimato sąlygose.

Jeigu kuris laimingas mūsą tautietis gauna leidimą grįžti 
į Lietuvą, tai jis neturi teisės įžengti į savo ūkį arba savo 
namą. Dažniausiai, jo ūkis paverstas sovehozu, o jo na
muose gyvena iš kariuomenės paleistas, bet apie ūkio rei
kalus jokio supratimo neturintis ponas rusas. Lietuvon 
jis atkeltas ne žemės ūkio darbams dirbti, bet lietuviams 
varyti Įvairiems vergą darbams.

Jeigu kuris lietuvis drįsta parašyti skundą, kaip nie
kais verčiamos lietuvią pastangos ir neprižiūrima derlim 
ga žemė, tai tokį skundiką atiduota psichiatrams ištirti ir 
pasiunčia prievartos darbams, kad nedrįstą dabartinės 
sistemos arba josios atstovą kritikuoti.- Skundai tampa 
įrodoma medžiaga prieš pačius skundėjus Persekiojami 
ne tik tikintieji, bet ir dvasiškiai, drįstantieji prisilaikyti 
ją tikėjimo tiesų. Persekiojami, ne tik lietuviai dvasiškiai, 
bet tie patys baudžiamieji nuostatai taikomi ir kitu ti
kėjimą lietuviams. Buvo atsitikimų, kad Lietuvoje buvo 
baudžiami žydą tikėjimo atstovai, drįsusieji paminėti tuos 
Lietuvos žydus, žuvusius žydą ir arabą kovose.

X Helsinkio aktai liepia leisti karo mėtų pasimetusioms 
šeimoms leisti susijungti, .bet sovietą valdžia ir šio nuos
tato nepildo. Visa eilė lietuvią, karo metu išsiskyrusią, 
dar ir šiandien gyvena vienišą gyvenimą, nes sovietą val
džia nenori leisti žmonoms, vaikams arba net tėvams iš
vykti pas vaikus. / . .

“Jeigu praeitis gali būti gairės ateičiai, tai gali
me pasakyti, kad lietuvią tauta neleis savo svajonei 

mirti, bet kovos už savo tėvą žemę, kad, Lietuva ir vėl 
taptų laisva ir turėtų teisę stovėti kitų laisvų pasaulio 
tautų gretose, — išdidžiai stovėti laisva, nepriklau
soma ir suveresinė J. A. V., kurios gyvena nepriklau
somą gyvenimą jau 201 metus, neprivalo užmiršti pa
vergtų tautų, kurios buvo laisvos ir neteko nepriklau 
somybes, jos kovos už savo laisvę. Jeigu me§ užmirši
me tokias pavergtas tautas; kaip Lietuva, tai mės ne- 
būtime verti mums patikėto palikimo, — baigė savo 
kalbą atstovas Fary.
Jeigu Brighton 'Parko lietuvią draugas John G. Fary 

turi drąsos galingiausiame pasaulio parlamente pareikšti, 
kad visi amerikiečiai privalo padėti lietuviams atgauti ka 
ro metu prarastą nepriklausomybę, tai kur mes galime 
stovėti? Mes negalime glaustis prie tų šunaudegiautojų, 
kurie bando prisitaikyti prie okupanto ^r neturi drąsos 
pasaką jam kad jis kraustytus!, iš pavergtos Lietuvos. 
Atstovas Fary ir kiti garbingi žmonės privalo žinoti, kad' 
lietuviai smerkia okupantą ir siekia laisvės gimtiniam sa- 
yo kraštui

sų laisvės kovūnų gretas, o li
kusiųjų gyvųjų kaskart mažė
ja skaičius, kurie norėtų ar 
drįstų veržtis prieš srovę, nes 
taip lengviau ir parankiau ne 
gu slinkti pasroviu be mažiau
sio pasipriešinimo. Mes skaito 
me spaudoje gerai pavaišintų 
reporterių gražius atsiliepimus 
apie baigusius mokslus, įgi
jusius mokslo laipsnius. Bet 
deja, dar neteko skaityti išeivi 
jų džiuginančio reportažo, kad 
baigęs mokslus būtų įsijungęs 
į laisvės kovotojų eiles.

Gal iš dalies dėl to yra kaltė 
ir mūsų lituanistinių mokyk
lų, kad j ošė šalia dėstomų li
tuanistinių dalykų nepakanka 
mar įsamoninama lietuviukai, 
kad baigę mokslus, atsistoję 
ant savo kojų įsijungtų į tas 
institucijas, kurios veikia lais
vinimo veiklą.

(Bus daužau)-

,gų ir jei dar vienų, kitų dolerį 
paaukoja. Jo vardas skelbia
mas, jam dėkojama. Lyg tai 
būtų padaręs didelę malonę ir 
lyg jis neturėtų pareigos skai
tyti ir remti lietuviškų spauda.

III , ,
Reikia tikrai, stebėtis, kad 

turime ir tokių, kurie yra pa
keitę galvosenų' ir mūsų tau
tos pavergėjo atžvilgiu, kurie 
nebemato, kaip okupantas kla 
stingomis priemonėmis sten
giasi susilpninti- išeivijos veik 
lą dėl pavergtosios Lietuvos 
laisvės. " -

Nenaujiena, kati ^sama ir 
tokių/kurie net erzinasi išgir
dę priminimą, kad tauta ver
gijoje kenčia. Atrodo, kad 

‘jiems būtų daug maloniau, jei 
iš viso būtų. dėl. to tylima ir 
nebūt keliama^aikštėn paver
gėjo padarytos mūsų tautai di 
dėlės žaizdos. Jau kaikur ban
doma pakeisti ir birželio tra
giškų įvykių minėjimas žuvu-t narna net pati Lietuvos valsty-fpieno ir jo produktų, taip pat 
siu partizanų, prisiminimu. Ar bė. Ir del to neturime laiko nfcliš duonos ir įvairių javainių.

Bet jis šia proga pleptelėjo ne-
išmąstytą pamokymą. ,\

Girdi lietuviškoji išeivija ’ A į - ' 4 ?
tarpusavy barasi ar - koks vai-^ • Tinkamas maistas ir mank- 
kas nuvažiavo ar nenuvažiavo |šta yra svarbiausi dalykai svei- 
į Lietuvą .(nerašo okupuota), katingumui, neskaitant pagrin- 
ar koks solistas padainavo ar'dinių-higienos reikalarimų,kaip 
nepadainayo. Jo išmanymu švara ir kūno priežiūra. Geras 
daug mažiau . reikšminga už maistas susideda iš 4 -didžių jų: 
tuos atvejus kada nebeprisime' mėsos, vaisių, bei ‘ daržovių,
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reason to cone under our wing.

YOUR MONEY IS DIFFERENT THAN YOU. The 
more weight ft puts on the better. The fatter 
it gets the healthier ft is. But it doesn’t get 
that way, all by itself. You have to plan ahead 
to make it grow. And that’s where we tan help 
—with our higher-than-bank interest rates.

LOOK WHAT IT CANDO! The chart at left

7%%~
6%%~

8.17%~ 
7.90%.- 
7.08%" 
6.81% ~ 
5.39% ~

shows all the 
higher-than- 
bank interest 
rate accounts 
we have to 
offer. You 
decide how 
much you 
want to save, 
how much

AAfe help your money 
put on more weight.

interest you Want to earn and which Standard 
Federal account is right for you.
WATCH YOUR MONEY FATTEN UP. Once 
you’ve opened a passbook savins br certtficate 
account at Standard Federal, fust setback and 
watch your money grow. We give year money 
the tateneat it needs to really put on weight.
The interest you can count on to make yeor 

. financial picture brighter and more secure.
START RIGHT NOW. Stop by the Stand W 
Federal office nearest you and open m 
account IhM įęives you higherAtem-barfc 
toteresf rates and “(at money.’* ft^s 
easiest way to \ 
make tMn money 

on Wright in a 
hurry.; •

’Come under our wing,’

7
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MK. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ ligos 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. .(Crowford 
Medical Building). ToL LU 5-6446

Priima ligonias pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

DIL C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-C533 

-■Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET * .

ROUTE 56, ELGIN, ILLINOIS'

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius 

1938 S. Manheim Rd^ Westchester, HL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8--3 vai.
Tel.: 562-2727 arba 567-2728

- Rez.: GI 8-0873

DR. W.EISIN-EISTNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5 2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-ADP\

DIRBA, BET ARDOMĄJĮ DARB4

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS x 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimu

pit K. A. V. JUČAS
489-4441; 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
» 1002 N, WESTERN AVE. 

5214 N. WESTERN AVE.
Telefonas atsakomas 12 vaL f,.-

1 k. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST  AS ♦ 

EALBA LJETUVIŠKĄI 
tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses” : >
pagal susitarimą. Uždari n t^ec.

0R.LEON A « AETRTTTTS 
,MT5TU PŪSLĖS IR x į 

rROSTATOS CHIRURGIJA 
2656. WEST 63rd STREET '

•i- an trad, nuo 1- A- po piety, 
• tetvirtad. nuo 5—7 vai. va k ■

- ■ . .Ofiso teteik 776-2880 -'
... rtaujas rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
4YDYTCJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad^ trečiad, 
ir peakt. 2-4 ir 6-S vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiki 

pagal susitarimą.

P. ŠILEIKIS; 0.1U 
k ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
£» Aparatai - Protezai. Med. Ban- G0K dažai. Speciali pagalba kojoms. G7»* (Arch Supports) ir L t.
VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—-1 
2850 West 63rd St., Chicago; III. 60629 

Telef.; PRospect 6-5084

į „Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GEuinYČIA

T i 2443 WEST iJrd STREET 
Telefonai: PR 3-0833 Ir PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbaros ir 
vene Driship krautuvė 
eoio eTHl DAISY STORE' 
9918 -outhwest Hwy, Oak Lawn, 

Tel. 499-1318

Km gali pasakyti, kad fron
tininkai neveikius arba neišra
dingi. Suskaldė I* B., prisitaikė 
prie Vasario 16-os ir pradėjo 
rinkti sau pinigus, nors Vasario 
16-ji priklauso 'Altai Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Dabar jau 
sugalvojo, kad birželio tremti
nių minėjimas nebereikalingas 
ir įjungė kartu apie partizanus 
r J. Daumantą. Nors tam gali

ma pasirinkti ir kitą laiką, argi 
birželio trėmimai jau mums pa
sidarė nebesvarbūs. 0 paskiau 
šaukia, kad “kiti kalti, ne mes, 
ie skaldo*’.

Perša bendradarbiavimą su 
okupantu ir ten veža jaunimą, 
o ar daug jaunimo okupantas iš-' 
'eidžia atvykti į JAV. Jei kas 
ir nori atsikviesti atostogoms į 
IAV, bet jaunimas bijo prašy
tis, nes sugadins sau markę iri 
visą gyvenimą neteks mokslo nė 
darbo. Tad koks gali būti ben
dradarbiavimas?
Draugo vedamajame 16. VI: 

minėjo apie United States Infor-, 
mation Agenčy ir ten esantį že
mėlapį, kad ten Baltijos valsty
bės nebuvo taškiūkais atskirtos 
nuo Rusijos. Ir dėl to niekas ne
kovojo ir nemato. Kada mes ba
ramės ar koks vaikas nuvažia
vo ar nenuvažiavo į Lietuvą, ar 
koks solistas padainavo ar nepa
dainavo, tai viskas daug mažiau 
reikšminga už tuos atvejus, kada 
nebepaminima net pati Lietuvos 
valstybė. Savo kieme triukš
maudami ir jaudindamiesi dėl 
daugelio ne pirmos svarbos rei
kalų, mes nebeturime laiko rū- 
rintiS-daug daugiau mums ken
kiančiais reikalais.
' Pilnai galima'sutikti, kad pri-

mėlapyje taškučius. Nes jei oku
pantas sugebės mūsų jaunimą 
nuteikti sau palankia linkme, ką 
jis jau ir daro, o mes neprivalom 
į tai kreipti dėmesio, ką daug 
kas ir daro ir tam pritaria. Gir
di. tai labai gerai, vaikas dykai; 
pagivažinės, pamatys okupuotą 
Lietuvą ir dar pasimokys lietu
vių kalbos, tad tik džiaukimės ir 
linksminkimės.

Tąi kas tada kovos dėl tų taš
kučių nępažpnėtų žemėlapyje. 
Jei, kaip p. Kreivėnas rašė, kad 
iš 60 mokinių, baigusių kursus f 
okupuotoje Lietuvoje, tik du pa- ’ 
sisakė priešingai, o bavo jau to
kių įsitikinusių, kad tėvai ką 
jiems pasakojo, -tai jiems buvo 
melagystė ir prieštaravo tam, 
ką jie patys matė ir girdėjo kas 
jiems buvo pasakę j ama.

Okupantui daug nereikės, 
svarbu, kad jis'turės keletą ge
rų vadų, taip kaip- turėjo Snieč
kų, Gedvilą, Paleckį. Kiek tūks
tančių lietuvių jie sugebėjo iš
siųsti į Sibirą ir nukankinti ka
lėjimuose, o kiek jaunimo iššau
dė partizanų kovose, ir juos va
dina banditais.Ar okupantas pa
aiškino dėl ko juos vadina ban
ditais ?

Taigi nematykim smulkmenų, 
dėl jų nesijaudinkim ir toliau 
jaunimą siųskim į okupuotą Lie
tuvą ir tegul juos okupantas 
mokina. O vėliau, kuomet jau 
bus per 
kam jie 
Lietuvai.
dirka: Kol jaunas, o broli, sėk 
pasėlio grūdą ir dirvos neapleiski, 
nes kuomet pajusi, kad gyslos 
ims stingti, jau per vėlu bus

Kauno senamiestis žiūrint nuo Aleksoto kalno

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI •

I f-ERKRAUSTYMAl ...

MOV IN G
_ f Leidime! — Pilna apdraudė

.. ŽEMA KAINA
R- l'E R * N. A I 

Tel. WA 54063 P

Į SOPHIE BARČUS
Į RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos M WOPA,

1490 HL A. M, -

Lletvvlv kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 1230 
— 1:00 vai. popet. — Šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 Iki 0:30 
vaL ryto.

Htmleck 4-24T3 _

N 7159 So. MAPLEWOOD AVE.
* CHICAGO, ILL, <0629

Jbirž. men. 18 d. Vyčių salėje ti puošnų Brigton Parko Liet.' 
; įvyko Joęrinių proga namų savi-j Namų- Savininkų' banketą, o 

’' i j prieš Kalėdas’ — bendras Kū
čias. Kad geriau patarnautų 
šios draugijos nariams, valdyba 
yra užsimojusi išleisti savo biu
letenį, kur ‘bus duodama infor
macijos .apie veiklą ir praktiški 
patarimai namų savininkų' rei
kaluose.

Baigiant, linkėtina, kad ne- 
kuris liktų nė vienos lietuviškos namų 

savininko šeimos, kuri neparem
tų šios drugijos veiklos.

Viktoras Galeckas

vėlu, tai pamatysime’ 
tarnaus okupantui ar
Taip rašė Dr. V. Ku-

valome kovoti visuose frontuose'Prie darbo,nei sėsi nei pi si. 
risi ir jei kas kur pastebėjo ką 
neteisinga, tuojau reaguoti ir 
pranešti į centrą Altai. Taip ir 
buvo ir Altą pareiškė - protestą. 
Bet jau tas dalykas pasireiškė ne 
nirmą kartą. Kažkaip dešinė ne
žino ką daro kairė, ir pavaldi-3 
niai dirba pagal savo išmanymą, 
ir vadas negirdi ir nemato. Bet 
•ei koks generolas per pusę lū- 
r>ų prasitarė, tai vadas tuojaųs 
šgirsta ir atleidžia iš tarnybos.

O kuris reikalas svarbesnis, 
žemėlapio taškeliai ar jaunimo 
siuntimas mokintis pas okupan
tą ir bėgti klausytis atsiųstų' 
okupanto solistų, tai jau kitas 
reikalas. Jei okupantas sugebės 
mus užliuliuoti savo lakštingalų 
giesmėmis, kad mes neatskirtų-: 
mėm baltą'nuo juodo ir nekreip- 
tumėm dėmesio mažiems daly
kams.

Visas gyvenimas susideda iš 
mažų dalykų ir doleris nesudė
damas iš’ dolerių, bet iš centų. 
Jei trūks vieno cento, tai nebus 
doleris. Nesaugokime degtukų 
nuo vaikų ir juos vienus namuo
se palikim, tai kažin ar rastu- 
mėm sveikus namus ir vaikus.

0 kad okupantas deda visas 
.pastangas ir slaptai‘sugeba su
organizuoti ir išvežti jaunimą į 
okupuotą Lietuvą, tai čia dar 
svarbesnis reikalas už tuos že- Iję galima būtų pabendrauti, š. m.

Iš praktikos žinome; ką pa
sėjai, tą ir piauk. Vėjus sėsi, 
audras piausi.
l Antanas Marma

Brighton Parkas
4 Lietuvišką koloniją Brighton 
Parke piaskutiniuoju laiku ge
rokai išjudino energinga Brigton 
Parko Lietuviu Namų Svaninkų 
Draukija, kuriai priklauso dides
nė pusė šios kolonijos lietuvių 
namų savininkui Dėl savo veik
lumo ir iniciatyvos bei mokėjimo 
apsieiti su kiekvienu savo ben
dradarbiu ar nariu, šios draugi
jos pirmininkas Bronius Paliu
lis neseniai tapo perrinktas ant
rai kadencijai pirmininkauti šiai 
draugijai ir per tą laiką iškėlė 
šios draugijos veiklą atitinkamoji 
aukštumom

Su pagalba veiklių valdybos 
narių tapo aplankyti namų sa
vininkai ir prirašyta visa eilė 
naujų narių, išrinkti mokesčiai, 
pravesta tiksli registracija, su
tvarkytos bylos ir atskaitomy
bės knygos bei vestos narių re
gistracijos knygutės.

Kad galima būtų suvesti 
brightonparkiečius lietuvius na
mų savininkus į geresnę pažin- 
tj vienas su kitu ir tarpusavy-

ninku pobūvis —.gegužinė. Jau 
nuo 1 vai; po p. pradėjo plaukti 
svečiai j salę ir taip vyko iki 
pat .vakaro j— vieni atėjo, kiti 
išėjo, nes vienu metu atėję sve
čiai būtų netilpę salėje. Kadan
gi energingieji valdybos nariai 
prieš tai buvo pririnkę laimės 
šuliniui apie 2C0 dovanų, tai be
veik kiekvienas svečias, 
ieškojo paparčio žiedo trijuose 
laimės šuliniuose, beyeik kiek
vienas savq laimę rado: vieni di
desnę, o kiti mažesnę.

Svečiai gardžiavosi ir gyrė 
lietuvišką skanų maistą, kuris 
buvo pagamintas šios draugijos 
savų šeimininkių, o greitai ap
tarnaujantis baras, gaivino gau
sius ištroškėlius.'

Grojant nuotaikingai p. Ra- 
morrio orkestrui, svečiai trepsė
ję polkutes ir valsus, o kiti dis
kutavo apie .vykstančius dabar
tiniu laiku prajovus, kad iš gar
saus ir turtingo Marquette Par
ko jau nemažai mūsų lietuvių 
atsikraustė į mūsų šią kuklią ko
loniją, nes čia mes bent iki šiol 
gyvename, ramiau ir saugiau.

Gegužinei įpusėjus, pirminin
kas Br; Paliulis trumpame sa
vo žodyje: padėkojo svečiams už 
toki gausų apsilankymą, o Jo
nų ir Janinų garbei paprašė vi
sų sugiedoti Ilgiausių metų.

Prie šios -gegužinės pasiseki
mo prisidėjo: visa eilė šios drau
gijos pareigūnų; ■ veikli paren
gimu vadovė p. Palekienė, sek
retorė p. Raštienė, valdybos na
rės p. Strumskienė ir p. Tamoše- 
vičienė, p. Leikus su p. Bernotų 
— aptarnavo barą, vįcepirm. pa
nelė Bartkutė su sesėmis So- 
deikaitėmi^ --aptarnavo laimės 
šilinius, . vicep. Juodis bilietų 
pardąvimas ir. kontrolė, iždinin
kas p. Kelmelis — parengimo 
organizacija ir sklandi piniginė 
atskaitomybė. Ypatinga padėka 
priklauso tiems ir toms, kas au
kavo ir kas surinko tokį milži- 
~nišką kiekį dovanų laimės šuli
niams, nės kaip tik iš jų buvo 
gautas ' didžiausis šio pobūvio 
pelnas. . .

Rudenį yra numatyta sureng-

CRANE SAVINGS and Loan Association
’ t ■ i . • r '

• y -------------- .. .

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. TeL LAfayet
* NEMOKAMAI VISTA AUTOMOBILIAMS

Mokame 4 metų 
yį) CertWktUmK

Mažinusi. $5,00C
Ctrtif i katami.

SLOGO 
ar dauęiru.

51/f 0/ ON INVESTMENT
V c V G' ACCOUNTS

T* women padėtos | reguliariai teupyma tack aitas ilrf rmnatle 
10-tos di anot duoda pelno dMdvnd< oi via< W»ė<wa|w 

OIVlOENDAI MODAMI KAS 3 MĖNESIAI

VALANDOS: Pirrrwd. įr ketvlrt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
Atrtrad. it penktadienį 8:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dlenva. Trečiadieniais už-

J daryta. į j? ;T I :

"Tu paruoii stalą mano akivaizdoje, mano prispaudėjams stebint Tu pa
tepi aliejumi mano galvą. AAano taurė sklidina. "—Psal. 23:5.

Religinių stalų yra daug ir ant jų dedami Įvairus, skirtingi ir vienas 
kitam priešingi pamokslai. Didžiumoje ant tų stalų padėtasis maistas yra 
sugadintas jo prirengėjų neišmanymu. Kai kuris yra surūgęs ar supelėjęs, 
nes yra užsilikęs nuo tamsiųjų vidur-amžių. Ant religinių stalų kartais de
dami patys “velnjų pamokslai”. (Žr. 1 Tim. 4:1). Todėl apaštalas Povilas 
duoda štai kokį patarimą: u Jūs negalite dalyvauti prie Viešpaties stalo ir 
prie piktjų dvasių stalo”. (1 Kor. 10:21). Mes juk turime Viešpaties stalą 
ant kurio yra padėtas sveikas, tinkamas ir gaivinantis maistas, dieviškos 
tiesos, ypatingai prirengtos tikėjimo namiškiams. Prie to stalo gali ateiti vi
si, kurie alksta ir trokšta teisybės ir. tokie bus pasotinti.

Vifl lino, kad mirtis yr* Žlaun h palieti* kiekvieną. Bet kur yri ml- 
rus.wjl? Į tą klausimą atseko knygutė ‘'Viltis po mirties“, kurią gausite 
ae,Tt9k amai. Ra šy kita:

ZAVIST, 3715 WEST 6oth STREET, CHICAGO, ILL. 60629
‘ tV. RAiTO TYRINĖTOJAI

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

Miesto Taryba, pasiryžusi ap- , 
valyti Chicagą nuo begėdystės 
ir pornografijos platintojų, pa
siuntė bankams subpena reika
lavimą padėti surasti tų nuosa
vybių savininkus, kurie išnuo
moja patalpas “suaugusiųjų 
knygynam” (adult bookstores”).

Aldermanas Edward Burke, 
begėdystėms ir pornografijai 
tirti subkomusijos.. pirmininkas, 
pasakė, kad iš banku pareika
lauti rekordai tų nėjudomo tur
to sari ninku, kurie patalpas kiek
vieną k-artą išnuomoja seksuali
niam bizniui. Minėtos subkomi- 
šijos išrašytieji subpena reika
lavimai perduoti policijai, kad 
įteiktų adresatams. “Nori, pa- ■ 
rodyti, kas yra tie, kurie, pa
talpas išnuomoja tokiems rei
kalams”, pasakė Burke ir pridū
rė, kad šubkomišija paprastų 

♦mosavybių dokumentų patikri-. 
nim-u jau surado 59 savininkus, ■ 
nuomojančius patalpas porno

grafijos nešvankiam bizniui.

EUDEIKIGAIDAS ■■ DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Teū: YArds 7-1741 ■ 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

THVAS IR SOHUS

g»va... 2533 W. 71st Street
Ttiefu GRcvehiU 6-2345-6

1410 So. 50th Ąve., Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSI S TOTOMOBUIAMS PASTATYTI

"V 1

Ckicagog
Lietuvių
Laidotuvių

• Direktorių
;•?. Associacijos

lJ

e >4V' ' T vV A

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
l< NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

.TOMAS IR LAURYNAS LABAN AUSKAS
3307 S*. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, fll. Phone: OLympic 2-1003

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

— GEORGE F. RUDMINAS
3319 'So. LnUANICA AVĖ. Tel: YArd, 7-113S-113S t

, TURKE I A LA KING1 (6 «.) chicken.
fi»Tor dniEnc mix
eaps .... .-4a

I packactK (1« tn. each) Ą 
A ' S-mimrte—cook froxca *‘
*------ - gTceft pea*

Anything less than a 20-pound turkey Trould. be an insult to 
your mother’s holiday feast. With two favorite couples comln« 
for dinner this weekend, be crrateful for her gift package erf left
over turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix forms a line 
mold and creamy turkey a la king surrounds it. Birds Eye 5- 
mlnute sweet green peas and a botLe erf chilled vune are all yom

I 
WITH STUFFING KING

3 cups diced cooked turkey
1 can (10^4 ax.) condensed 

rream. of mushroom
2 tablespoons pimieuto atrijw 
2 tablespoons sherry wine j

Į orwatet,. s
Prepare stuffing mix as directed on. package, using 1^4 eupt 

Crater. Gentiy press into a greased 4-cup ring moid: keep Tarm. 
Meanwhile, prepare peas as directed on package; keep 
Combine turkey, soup, plmlento. vine, and % cup erf the peas in
• aaucepan. Cook and stir until mixture Just comes to > bofl, 
Vumold staffing onto serving plate; ^poon turkey mixture around

and tot© of r*n& remaininf pML Matos
• aerringx

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
^LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rf publ’c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE ' Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-441*

P. J, RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone YArd* 7-1J11
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V. APYAUŠRIS

Ką mums byloja Dr. Basanavičius
Ncpriklausoiųa Liefuya iię- 

pamiršo savo laisvės pranaši). 
. Dr. J. Basanavičiaus vardas su 

pagarba buvo tariamas įvairių 
žmonių visuose Lietuvos kam 
peliuose. Nupelnytos tautiečių' 
pagarbos apsuptas, jis galėjo 
ramiai leisti savo dienas Ne
priklausomoje Lietuvoje. Bet 
ne- visa Lietuva buvo laisva. 
Jos širdis, jos sostinė buvo sve 
timųjų pavergta. Ir Basanavi
čius lieka senajame Vilniuje 
kovoti už lietuvių teises. Vėl 
rašo, vėl gina įvairiose įstaigo 
se skriaudžiamų brolių reika
lus. Ir toliau budi, ir toliau ko
voja, kol 1927 m. vasario 16 d. 
nustojo plakusi nenuilstamo ko 
votojo širdis.

Bet ar miršta tikrieji kovo
tojai, n ils tojus' plakti-jų šir
džiai? Ne! Ilsėdamiesi kape.1 
jie ir toliau laiko iškėlę tau
tos idealų vėliavą. Dr. J. Basa
navičiaus vardas pasiliko ne 
tik antkapio užraše. Jis vi,są 
laiką žinomas visiems lietu
viams. žinomas ir dabarti
niams Lietuvos okupantams, 
nuosekliems senosios rusų okų 
pacijos tęsėjams. Jie mielai šį 
vardą, kartu su visa Aušros 
epocha, ištrintų iš Lietuvos is
torijos. Bet išbraukti šių pus
lapių neįmanoma. Todėl sten
giasi bent “pataisyti”. Budri 
rusų cenzūra žiūri, kad nacio
nalinis lietuvių atgimimas bū 
tų vaizduojamas kaip “visos 

, Rusijos darbo žmonių” kovos 
neatskiriama fir- nežymi) ; dė. 
lis, kaip “Rusijos valstiečių ju 
dėjimo”* rezultatas ir panašiai; 
Lietuvių tautos pastangos nu-? 
simestj rusų jungą buvusios 
tik ... “buržuazijos siekimas 
įsigalėti Lietuvos ekonomiko-; 
je”, be to, buvo susietas su pas: 
tangomis “nacionalinį judėji
mą aprėžti siauru buržuazijos 
klasės interesų ratu, demago
giškai stiprini šiurkščiais na
cionaliniais išpuoliais”. Lietu
vių tauta, pasirodo, visuomet 
norėjusi tūnoti “broliškarhė” 
rusų glėbyje, tik klerikalai ir 
liberalinė buržuazija “griež
tai buvo priešinga lietuvnį vie 
nybei su -rusų darbininkų re- 
voliucinim judėjimu”. Visi Auš 
ros sąjūdžio ideologai per 
daug idealizavę praeitį, per 
daug skelbę socialinę taiką ir 
tautos vienybę. Bloga buvusi 
politinė programa: nebuvo ra
ginama į socialinę tarpusavio 
kovą; stigę demokratiškumo...” 
Ir kaip bus gera tokia progra
ma, kuri ragina kovoti prieš 
pavergėjus/ prieš rusus, o ne 
savo tarpe! Siaura buvusi visa 
Basanavičiaus pažiūra Į tautą 
per daug nuolaidžiavęs carui, 
per daug maldavęs iš jo malo
nių...

Toks šiandieną turi atrody
ti visas atgimimo sąjūdis. 
Svarbiausias ir esminis jo bruo 
žas — tautos atbudimas ir jos 
žūtbūtinės pastangos savaran 
kiškai tvarkyti savo likimą — 
nutylimas, o nesusieti, is įvy
kių konteksto išimti, paskin

fakteliai, taktiniai metodui ,ar 
ii p 1 i n k y b i ų padiktuoti veiks
mui ir pareiškimai išryškin^-. 
mi, stengiantis iš jų sukurti 
iškreiptu ir neteisingą vaizdų. 
Nutyjima. kad jei ne šis tauti
nis siįjudis, ne šis lemtingas *- 
posūkis Lietuvos istorijoje, mū 
sų tauta ir toliau butų likusi 
i ūsų priespaudoje, be tų (Jvi^ 
dešimties nepriklausomybes' ir. 
atokviepio metų, kurie tauti- < 
iriąiu ^ii^nėjiipui ir Jo augi-Į *** 
niui atstojo visų šimtmetį, -Nu. 
tylima, kad šis ^tgimimą^^šis! 
sųjūdis prikėlė tautą savu ran
kiškam gyvenimui/ ' :

0 gal kaip tik dėl to nuty
lima ir iškreipoma? Juk da
bartiniam okupantui nemai 
žiau svarbu, kad tauta nežino 
tų savo islorijis, arba ją ^ži-

, notųf taipį, kaip jam pa^ f ,
j togiąu. Praeitis turi pa tarn a u- ‘mokyt G. Jūoįeikienė, mokyk" 
įti dabarčiai tarp,* kaip' to. nori los ^?jas Y. Pažiūra Dviejų 
. krašto pavefgėjas,..Todei; LieJmetų mokytojų kursus baigė V.

tuvos istorija šiandien . taip' Polikaitytė, R. Vilkaitė, J. Abel- 
negailestingai piaustonia, kar^’^s Polikaitis. Visi -vyks į 
ponia, kad iš jos * gaunąsi^^--įitųanstikos. -^kursus Kent uni- 
(ypač visų rūšių vadovŠiuo-Lversitete.. Kursų-globėja buvo 
se) ne istorija, o apgailėtina-V- Dulienė. Mokyklos 
jos karikatūra. j "^.’įTėyij komiteto pirm, yra V. Bu-

Svarbiausi tautos istorijos.^y3-
įvykiai sumenkinami, austu- — šv. Jurgio parapijos Mo- 
miami į antrą planą,, o smul- kyklos. Taryba rengia metinį 
kūs ir nereikšmingi fakteliai į _ pikniką parapijos kieme ir sa- 
pirmą vietą, juos išSyskinarit'_ 
ir išpučiant. Toks Lietuvos Js- birželio 26 d. Pradžia T2 v.' p. 
torijai menkavertis jyykisx kaip p. Vaikai galės arkliukus jotii 
įskros pergabenimas per mū- jr gyvulius glostyti. Galima .
sų kraštą, šiandien virstą di- gauti lietuviškus pietus,; įvai- nius Ambraziejus sunegelavo 

-dėsniu Įvykių nė visosi tautosrpiūš užkandžius ir gėrimus. 
kb'Va’už’šavo kultūrą/'trukūsi■" - .v . . . . . - -
-nuo Valančiaus laikų' iki Di; 
tižiojo karti. Niekalu \ nežino^ 
nias Lėnfntf apsilankymas Viiį 
n iu j e. pasirodo, ’daug reikš
mingesnis už -visą J. Basana
vičiaus’veildąL *

'-.•’J-'?;- ■ J’---'''.. '‘į

Tokio niekšingo ■ ir sąmonių 
, go. istorijos klastojimo fone šį 
kartą jau mums, nųskambajyj. 
Basanavičiaus, pariąįdo rn^tip 
žodžiai^: ' '

“Žmonės, nežinantieji isto
rijos, yra yaikai”^^..,.'.;

Jie primena pareigą domė
tis Savo praeitinė, jie prima
ną taip pat, kad ir .dabartis nę 
paprastai panaši, į; jo laikus, 
tik dar ąuųlmsnius ir pąyojin-

įvairiais būdais pat
riotinę spaudą, iš. anksto pra- 
lęsdamas - prenumeratą, atsiun 

. U peiiinę NląšinąL. footįuL Tos 
ąpylipkės. tautietė užsisakė 
Naujienas 6 įnėn., bet pavar
dės prašė neminėti. Po $4 at
siuntė kun. B. is. Danis iš 

.Scranton, Pa., ir dr. Y. V. Ur- 
r ba iš Munster, Ind. Dėkui vi- 

. siems. Visi skaitytojai prašo
mi remti Naujienas ir jas pla- 

* tinti, visi lietuviai kviečiami 
Su jomis susipažinti.ir jas už
sakyti. Platinimo vajaus pro
ga Naujienosiyra" siunčiamos 

nę šlašinų fondui. Naujasis mw susip^hįiimUį. 2 savaites ne 
L;-t, . ‘mokamai.

— Illinois valstijos loterijoje
sų prenūmeteturius p.<F. But- 
vinas yra Lietuvos kariuomenės 
kūrėjas savanoris ir seržantas, birželio 23 d. Bonanza traukime 
Savo laiške-jis tarp kita ko* laimėjo 25^ 637 ir 9339, spalva 
taip rašo: “Kai buvau * sveikas,’rau(jona.' Grand' Prix traukime 
tai Naujienas nusipirkdavau. 
Dabar sergu, buvau ligoninėje, 
o žmona ’namuose sirgo. Tik 
praeitą savaitę grįžau į namus. 
Amerikiečių įalpos .organiza
cija aplankė mano žmoną ir 
už tai esame labai dėkingi. 
Būtų buvę miela matyti iš sa
vųjų organizacijų. Taip pat dė
kui kunigui Burbuliui, aplan- 
kiusianr mane ligoninėje,'o na
muose-sergančią žmoną ’ net 
tris kartus. Malonu yra dėko
ti, nesmagu patirti kartėlį, kad 
mūsų veikėjai mielai kalba 
apie mirusius kovotojus, o gy
vųjų nenori nė pamatyti......” 

; . ,.a‘i Dėkui už .laišką, prenumeratą
Įėję, prie 33-čios S;. LituanicaĮ jr auka brangią ir prasmin-

rželio 26 d. Pradžia 12-v. P- gą, įaįp tas našlės skatikas.,

— Artilerijos majoras Bro.

— Los Angeles-šv. Kazimiero 
lituanistinę mokyki^ baigė: R. 
Bureikaitė, A. Miėiulytė, A. Neb 
saitė, G. Grušas,'L. Polikaitis ir 
Sodeika. Klasės auklėtoja buvo

— Šv. Jurgio parapijos Mo

■

REAL ESTATE
Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
? (R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

- t j,PETRAS KAZANAUSKAS. Prez’dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. ’ Virginia 7-7747

A

dabar gresia mirtinas pavojus 
— pavojus žlugS' pirmiausia 
moraliai, paskęstant alkoholy
je, išsiblaškant feiinij paknki- 
me, šiimatėriaiejim^ 1 ir aukš- 
jtėsniųjti ideilp'praftadimė, o 
paskui; isnjkstant fiziškai, _is- 
’tfrpstant • svetimųjų masėje. 
Primena-,-kad priešas tas-pats, 
ir metodai dažnai tie patys, 
bet drauge ir padrąsina: rhes 
kovojome ir laimėjome. Tad 
būkite mūšų verti! šiandien 
jūs padarykite tai, ką privalo
te padaryti!*' '

Ar paklailsime savo didžio
jo tautos patriarcho žodžiams, 
mokėsime būti ne bejėgiais 
vaikais,' o subrendusiomis as
menybėmis, žinančiomis, ko iš 
mūsų reikalaują istorija?!”.

' (Elta)

Bus visokių laimėgimų ir žąj- 
dimų jau' iriems ir suaugu- 

■ siems, ' -
; — Rasgt. Alantas^
Jakšemčius, gyv. Detroite, bjr- 
želioi8 d. pradėjo 'Į6rtiis aim 
žfaus metus./ SiiJ^rayo 
'bažnytkaimyje,' Panevėžio _ap- 
škr., vėliau su tėvais, išsikalė į 
Radviliškio valšš., kuriame bu 
vo pirkę Kriaukėnų dvaro, cęn 
trą.; Mokėki ’Šiaulių' gnhnažijoj, 
studijavo Vy rali to Didžiojo uni 
vetsitėtė' Kaune ir; Baigė Mbnt 
peHier universitetą Prancūzių 
joj. Buvo - Lietuvos Aido vyr. 
redaktonuš, parašė, daug kpy-^ 
gų — rdinanų, dramos; veikalu, 
novelių, paskirų studijų. $Tesė- 
naf įteikė' Lietuvių agrąnomų 
šęjnngai naujausiąv'' romaną 
^Liepkalnio sodvbaL’Veik vi- 
si jo raštad yra tautinėmis te
momis. . j

; ‘— Frank Butvinas is Bridge 
purto apylinkės tapo. Naujienų 
prenumeratorium ir rėmėju, 
užsisakydamas jas vieneriėms 
metams ir atsiųsdamas, penki-

ir išvežtas į šv. -Kryžiaus ligo-į 
minę. Dabartinius metu jis gV- 
domas 457 kambaryje. Pasku
tiniu metu jo sveikata nebuvo 
tokia jau stipriu be t: j is visyien 
su ponia dar nueidavo į svar
besnius susirinkimus.

"a - ~ ’’ *-*'

— Mykolas Karąifis, ■ samnin 
kas puikaus rezidencinio Grand 
Shorės. motelio^ ; 17350 :Gnlf 
.Blvd., . St. Petersburg, , Fla 
33708, atsiuntė Naujienų pikui 
ko Laimės sšulįaijii du bdietė- 
lius-biznio korteles su tokiu 
įrašu: “Naujienų: laimingas 
bilietas. Tris ...dienas, . tris nak
tis laimėjusiam kambarys prie 
juros. gyventi veltui. Laimėjęs 
turi. teisę : bilietą., perleisti M- 
tam”. Naujieną, .dėkingos už 
tokią vertingą dovaną. Jas ir 
kitas* dovanas, paaukotas Hę. 
tuviškos ‘spaudo^ rėmėjų, gaus 
laimingi Naujienų jpikniko dą- 

, lyviai liepos 17 'lI. Polonia so
de, prie 46-tds’ ii Archer^ Av.e.

? - - -t* — 4-; ' v
Visi maloniai kviečiami daly
vauti*. $'r *.

r ’ ' .; i i .-, * • •” - ‘ t " - -

f — Mykolas Kiriejus iš Mar
quette Parko, daugeliu atvejų

raudona. Grand Prix traukime 
laimėjo 37, 09, 42, 0554 ir 41)184, 
spalva raudona,

— Uetl Ev. Reformatų kole
gijos posėdyje^ įvykusiame ko
vo 26 d. bųvo nutarta šių metų 
Sinodą šaukti birželio 25 ir 26 
d. Chicagos Ev. Reformatų baž
nyčios patalpose, 5230 ,S. Arte- 
gian avė. Bažnyčios reikalai bus 
svarstomi šeštadienį,, birželio 
25 d., 4 vai. popiet, o ‘iškilmin
gos pamaldos ' įvyks sekmadie
nį 10 vai.-? .ryto. Pb parnaldą 
Moterų Draugija kviečia pie
tums. Tikimasi, kad į Sinodą at
vyks reformatai bei jų svečiai 
ir iš tolimesniu vietovių.

. — Chicagos Vyčių gegužinė 
bus liepos 4 d. Vyčių sode, 2455 
W1. 47.St .Prasidės 12 vai. vidų- 
Vienyje. Įėjimas $1 > suauguį 
siems,. bet veltui laimėjimo ,bi-< 
lietas.. Bus įdomu i r linksma,- 
atvykę nesigailėsite. .Visi, lie-; 
tuviai kviečiami. (Pr.) ... . , ;•

GRAŽUS BUNGALOW. 2 miegami 
ir valgomasis. Arti šv. Kryžiaus ligo
ninės.
t 2 BUTŲ puikus mūrinis, j vakarus 
nuo California Avė., arti parko.

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke. . . s

2 BUTŲ medinis — $12,600.

ŠIMAITIS REALTY
' - - ■'-■T -

Notary Public 

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

MACHINIST MAINTENANCE.
Experienced)’■ ' • ; Experienced —•' immediate

All phases of general maintenance. Make own Setups.
Full Company benefits.
GARDINER METAL CO.

4820 South Campell Ave. _
Chicago, IL. S)632847-0100 .

Jeigu įdomaUjatės įsigyti Šioje apylinkėje nekilnojamo tor
to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE
6705 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL. 33706

TeL 813—367-1791 dieną arba 813—360-0744 vakare*

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
' ’> • fr žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.

(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

P ATRIA CO. '■
4207 S. Sačramento (kampas Archer ir Sacramento)

• “ ' ‘ ■ Tek 247-5081

— Kiekvienas lietuvis, galį ap
sidrausti,, gyvybę nuo $10Giįki 
$10,006 Sušivienijimo ?; Lietu- 
rių Amerikoje (SLAji. organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM ? apdrauda:. 
tLOOO . tik už 3 doL metams. 
Jiezną įTaųpGmpji.-^Eit 
dowment apdrąų^a aukšta  j am 
mokslui arba .studijoms, Klaus 
kĮ^’ ap»ię„ grupinęAkcidentalę 
ąpdraudą ^.drganizacijų. .na- 
ria’ms — tik $2 už $1,000 ap-

formacijų skambinkite Kristi
nai Austin j jįSK Naujienos

—. Autobusai, j Lietuvių Tau
tines kapines.,ęis birželio mėn. 
sekmadieniais. Nuo Archer ir 
Harlem ay.,išeis 11 ryto, 12,1 ir 
2 vai. popiet. Sustos prie 63- 
čios ir,Archer, Summit. .Iš ka
pinių paskutinis autobusas išeis 
4:30 valį popiet. Jei rezultatąi 

, bus ,geri, tai-šie nemokami au
tobusai eis visą vasarą iki'Darbo 
Dienos. Informacijų teirauki 
tės kapinių raštinėje. Tel. 458- 
0638. ‘ " (Pr.)

HELP WANTED — MALL 
Darbininku Reiki*

C‘PATYRĖ STATYBOS STAĮTV __ 
prie visame’mieste esančiur^^^ 
ciniu namu remonto darbu. Nuolati
nis darbas. Geras atlyginimas. Mokė
ti kalbėti ir’ suprasti angliškai. 
Taip pat reikalingi geri darbininkai. 
Kreiptis angliškai.

i: Tel. 221-7057.

HELP WANTED — FEMALE 
Derblnlnkty reikia

SUNNY HILLS, Florida, skrendame sekenčiale 
liep. 16—17—18 dienomis, 
rugp. 26—27—28

Dėl informacijų kreiptis į:
V "RaI paVa 

New Yorke 212—382-6440,
J. Zubavičiųi 
New Jersey 201-381-3198.
D. Dulaifį 
Detroite 313—54^6878.
J. Mikoni, 
Clevelande 216—531-2190.

Chitt^oje 312-434-P65&.

' ■ SIUNTINIAI J LIETUVA
MARIA.NORĘIKIENt VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 Wert 8Mb SU Chleaco, HL 60«2J • Tek WA 
••irirHAImaf rOUet |vaMv perimu. 

71 ' MAISTAS li BUROPOS SANDftLIV. .

IŠNUOMOJAMAS 2 miegamų nau
jai dekoruotas butas su šilima Bridge- 
porte.

Skambinti 927-9210.

EXPERIENCED
CLEANING WOMEN

Must speak and understand English.
Hours daily from 3 P.M. to 7 P.M., 

Saturdays—from 7 A.M. to 2 P.M. •
Call NORM — 235-6622

AUTO CLUTCH 
3125 W. Fullerton Ave.

RENTING IN GENERAL

MISCELLANEOUS
ĮvalrOi Dalykai

Cosmos Parcels Express Corp.
- MARGVrrn GIFT PARCELS SRRVICI

X5C1 W. 44»* S*w Chicle, III- 96639. — Tri. WA 5-X7X7 
2W U. HateW R, CWe»ff», OL — Tri. 294432* 

. ' ‘ V. VAIANTINAI '

PARDUODAMAS Oldsmobilis 1974 
m. ’’Cutlass-Coupe”, mažai važinėtas.

Teirautis tel. LA 3-3384.

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI
Namai pardavimui: .

6 MIEGAMŲ mūrinė rezidencija su 
valgomu. 2 mašinų mūrinis garažas. 
ApyL 66 if Mozart.

8 MODERNŪS butai— labai gerai 
išlaikytas namas. Visi butai po 4 kamb. 
Prie 55 ir Kedzie.

v5 AKRAI ŽEMŪS su dviem namais 
ir puikiu sodu prie' 123-čios ir Ar
cher. Kaina; $97,000. '

LEMONTE. 2 mūro namai po 4 bu
tus kiekvienas, 10 metų senumo. 
Abu $130,000.

12 BUTU MŪRAS, labai- gerai pri
žiūrėtas. Geros pajamos. 63-Čios ir 
Kominsky apylinkė; $185,000.
;■ 60 AKRŲ farma į pietų vakarus nuo 
Lemonto. Galimybė išdalyti sklypais. 
Kaina $5,500 už akrą.

h- -r — .. . . -

MŪSŲ MARQUETTE PARKE

6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi
dencija prieš parką.1 Labai dideli kam
bariai, 1* voriios. $26»00Q/

BIZNIERIUI didelis 56 pėdu plo
čio mūro namas ir' garažas. Graži vie
ta. Labai nebrangus.

LIUKSUS NAUJAS 2 butu namas. 
Atskiri šildymai, 
laisvas pirkėjui, 
derėta kaina.

TVARKINGAS
jas gazu šildymas, 3 auto mūro gara
žas. didelis sklypas, 
$38,600.

GRAŽIAI APKALTAS.. su nauju 
stogu, didelis 2 aukštų namas. Nau
jas gazu šildymas, nauja-elektra, dvi
gubai, platus, sklypas, labai pelnin
gas, Marquette Parko vakaruose. 
$25,900. . ‘

Vienas butas jau 
Mūro garažas. Nu-

3 butu mūras. Nau-

Gage Parke.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI - , 4. -r- -

Turiu Chicagos miesto leldfiną,- 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai 4r sąžiningai >. ..

KLAUDIJUS. PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Teh 927-3559

PARDUODAMI viri statybos sta
liaus įrankiai, įskaitant elektrinį

. įvairi apdrauda — INSURANCE' 
BUTU NUOMAVIMAS parenkam 
t—_• i. nuomininkus , į ...

4243 W. 63rd St., Chicago

- Tel: 787-06iX).-

SAVININKAS PARDUODA namą 
Marquette Parke. 5 butai ir gerai ei
nantis tavernos biznis. Platus lotas. 
Tel. 434-0626 arba" 476-9479.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės. — kitur   ■:

FLORIDA'S MACKLE , BROS. INC. 
A famous name In Southern Building 
Regionai "Office Cameo Tower Build-

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635

Area 'Code 312 771-8200 '■
ANNA DOCHES 

; Lithuanian Representative

’ RESORTS AND VACATIONING
KurortąĮ Ir; Ąfostoyu _ _

. * * *
COSMOS APARTMENTS

. 7338 Cocniina Way
St Petersburg Beach, Fla. 33706

J. J. Peldya
Renduojam butus—metamu mėnesi
niai, savaitėmis. Vasaros metu pi
gios kainos. Visi patogumai, arti jū
ros. ir žuvavimo, maisto krautuvių ir 
autobusu* Dėl daugiau informacijų 
prašoma rašyti arba teirautis tel. — 
831—3600098. -

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

viBTdnteU

ChloMoJe ■*

^Olnormaną
Ajta^URŠTBINA

ft (įrtugoa) ir 
f 677-8489

185 North Waba*h Avw»

DAŽYTOJAS
46X2 S. Paulina St

Dtfe namu, HI lauka Ir li vMtuc
Darbe* gerentuofee. , r

Skambinti YA 7-9107
STASYS SAKINIS

į ~ ĮUUlUNPEi ft» *4*— Jyna Jį, jl977.

TAISAU IR DAŽAU
NAMUS
Telefonuoti.:

-^ 476-7727 arba 523-9367 v

62—SO NL AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams 
- Kreiptis ■ - 

A L A U R AITIŠ 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523^775 " 7

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBftS | 

ž, . Pardavimas ir Taisymas 
. 2646 WEST 69th STREET

TeJefu REpubllc 7-1941 
---- ■— ' ■ —

M. i I M K U S 
Notiry Public 

INCOME TAX SERVICE 
425J S. Maplewood. T«L 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, glminip 
Hkvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitoki blankai——————

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ave., Hot Springe, Ark. 

Albartae Ir Kartufi Rožinei, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai.
Spalvota TV, šildomas maudymo-

> r- . ‘ ‘ "

d baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel 
501-623-W4.

BEST THINGS IN LIFE

lull Frank X»poll«

GA 4-8454

STATI IA1M

i/
Slate Farm Ute Insurance Company |

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch«r Av*. 
Chicago, III. 6063Z Tol. YA 7-5940 |

— Valdo V. Vaitiekūno kny
gą — Liet Taut Reinkarnacinė 
VEDA* žlNYCIA—galima gau
ti pas autorių: 112 Charlton 

|Avč., Willow Springs, III. 60480.


