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Vietnamo valdžia 
nori žmonių kraujo

BANGKOK. Tailandas. — ?. 
Vietnamo raudonųjų,valdžia pra-
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J i mm i Carteris turi daugiausia atstovu partijos konvencijoje, 
bet jam d*č neužtenka tu atstovu partijos nominacijai gauti. Iki 
šio meto jam sekėsi, bet dabar reikalas lėtėja. Jis pats jau pradeda 
abejoti, ar pajėgs surinkti reikalingą atstovu skaičių.
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ISPANIJA LEIDO DIKTATORIAUS Gyvų žmonių vėliava 
UŽDARYTOMS PARTIJOMS VEIKTI

■MADRIDAS. — Ispanijos par
lamentas priėmė bilių,.kuriuo pir
mą karta po 37 metų legalizuoja
mos politinės partijos, bet ne
priimtas antras bilius, kurs yra 
reikalingas, kad partijos galėtų 
veikti, d s

Konservatyvų dominuojamas 
Ispanijos seimas nuslegiama bal
sų dauguma užgyrė pirmąją įs
tatymo dalį, legalizuodamas vi
sas politines partijas, išskirant 
revoliucionierių grupes, tokias 
kaip komunistai. Valdžia laukia 
priimant ir. antrosios įstatymo 
dalies, kuri leistų susirinkimus, 
sąjungas, ir duotų žodžio laisvę.

CHICAGO. — Ateinantį sek
madienį, birželio 13 d. Vėliavų į 

, Dieną Jungtinių Valstybių ne- 
n • 1 v • • priklausomybės jr laisvės 200SOVietlJ Šnipai gyvina metų sukakties šventės minėji- •11 t t n . me Soldier Field stadijone dalįveikla Vak. Europoj programos išpildys gyvų įmo- 

4 r I “Q vėliava sudaryta iš 5,000 ka-
WASHINGTONAS. — Pati-’ jįų jūrininkų iš Great Lakes

riama, kad Sovietų Rusijos šni- Naval Base, 4,500 rekrutų iš 
pai deda visas pastangas išgau- Service School komandos ir dar 
ti iš Nato valstybių slaptas/in- 500 y tų jūrininkų. Visi jie bus 
formacijas apie naująjį Jungti- aprengti Amerikos vėliavos spal- 
nių Valstybių F-16 karinį lėk- (Vomis ir užėmę savo vietas su- 
tuvą ir apie pagerinto kompiu-; darys 200 pėdų ilgumo ir 130 

pėdų platumo -vėliavą, kurios 
žvaigždės bus 9 pėdų, kiekvienas 
dryžas 10 pėdų diametro.

terio technologiją. jAV-bių žval- ■ 
gyba apie tai patyrė po to, kai 
Olandija praeitą balandžio mė
nesį ištrėmė du Sovietų KGB 
agentus, kurie maskaradavo pre
kybos atstovų,titulais prisiden
gę. Vienas iš tų sovietų agen
tų operavo kaip Sovietų Sąjun
gos prekybos misijos Amster
dame eksporto specialistas, at
siųstas minėto naujo F-16 ka
rinio lėktuvo datoms išgauti. Tą 
"lėktuvą iš JAV-bių perka Olan- ,

Kapitalo klausimu
Prezidentas Inland plieno ben

drovės, Commonwealth Edison 
Co. viceprezidentas ir kiti kon
greso ekonominiame komitete 
įrodinėjo, kad reikia sudaryti 
sąlygas ir padėti bendrovėms sdija ir trys kitos Nato valstybės.
rasti reikiamą kapitalą. Jie 
tvirtino, jog taipgi vjriausybė 
turi išdirbti palankią pramonei 
mokesčių sistemą', nes priešin
gu atveju, bendrovės gali išsj- 
semtiirtuo būdu iškraipjrti kraš
to ekonomiją, sudarydama ■ be- 

’dal’bių kadrus. , ..
j. Tačiau Northwestern univer

siteto profesorius R. Eisneris, 
liberalinių pažiūru yra tokioms 
mintims priešingas ir jis sako, 
kad vyriausybės įsikišimas yra 
nepateisinamas. Bet reikia at
sižvelgti į amerikiečio asmeninį 
kapitalą. Jei amerikietis var

totojas Įstengs pirkti viską, tuo
met bendrovės sugebės priga
minti. Gyva prekyba ir gamy- 

ben-ba savaime išdirbs sąlygas 
drovėms rasti kapitalo.

Pasitiki britų 
vyriausybe

LONDONAS. — Anglijos 
konservatorių partija, vadovau
jama Margaret Thatcher, norė
jo išversti darbiečių partijos vy
riausybę, įnešusi Anglijos parla
mente nepasitikėjimo klausimą. 
Pasiginčijęs britų parlamentas, 
309 balsais prieš 290, nepasiti
kėjimą atmetė.

Ministeris pirmininkas J. Cal
laghan pareiškė, kad Britanijos 
infliacija iš 18.9% bus 1977 m. 
sumažinta pusiau, o bedarbių 
skaičius sumažėsiąs pusiau 
1978 m. Dabar Britanijoje yra 
visų dirbančiųjų 6% bedarbių, 
kuriuos norima sumažinti pusiau 
ateinančių metų pabaigoje.

ruošiasi mažiausiai iš 40,000 vy
rų ir moterų, vadovavusių karo 
veiksmas prieš komunistus pra
ėjusiame Vietnamo kare, parei
kalauti; kad “grąžintų liaudžiai 
kraujo skolą”.

šiaurinio Vietnamo valdžios 
radijo tą pranešimą dar paryš
kino, kad valdžia Įvykdys baus
mę visiems tiems, kurie atkak
liai spiriasi ir nepasiduoda per- 
auklėjami valdžios įsteigtuose 
lageriuose.

Tiedu radijo pranešimai pir
mą kartą nuo Vietnamo karo pa
baigos paskelbė, kad Vietnamo 
valdžia rengiasi bausti buvu
sius Amerikos šalininkus viet
namiečius. Oficiali Vietnamo 
radijo stotis paskelbė, kad “pro
vizorinė revoliucinė vyriausybė 
nusprendė nubausti neribotą as
menų skaičių...

Norvegija - 
turtingiausia šalis 
OSLO. — Norvegija iki šiol 

gyveno iš žvejybos, turizmo, jū
rų transporto ir miško pramo
nės, bet dabar, pradėjus išnau
doti žemės alyvą, Norvegija įžen
gė į turtingiausių valstybių 
tarpą. Skaičiuojama, jog Nor
vegija netrukus parduos užsie
niui žemės alyvos už 3 bil. dol. 
į metus. Jau dabar alyvos įta
ka jaučiama krašto viduje. Ji 
bedarbių turi vos 1.5%. Jos 
kiekvienas gyventojas vidutiniš
kai j metus uždirba 7,000 dol. ir 
turi pilną socialinę apdraudą.

Infliacija Norvegijoje siekia 
9.8%, bet ji mažėsianti.

Neįsileidžia vartotojų
WASHINGTONAS. — Žemės 

ūkio departamento pareigūnai 
tarėsi su vartotojų sąjungos de
legatais Washingtone. Vartoto
jai nori, kad jie būtų įsileisti 
pilnateisiais nariais į žemės ūkio 
departamento sukurtą komitetą, 
kuris svarsto ir tvarko bent įsa- 
kjnnais maisto paskirstymą.

žemės ūkio sekr. Butz griež
tai jų reikalavimus atmetė, saky
damas, kad jis nenorįs turėt ko-,
mitute tarpe politikierių. Saulė teka 5;16, leidžiasi 8:34.

šiltas, tvankus

CARTER TIKISI LAIMĖTI
, PIRMU BALSAVIMU

Humphrey, Jackson atsisakė dalyvauti 
rinkiminėje demokratų kovoje

CHICAGO, Illinois. — Visą Ameriką nustebino Chicagos me- 
Richard J. Dalėj’ pareiškimas, kad jis partijos konvencijojero 1

visus Illinois balsus atiduosiąs Jimmy Carter kandidatūrai pre- 
zidento pareigoms, iki šio meto meras Daley atsisakė remti kurį 
partijos kandidatą, bet kai Jimmy Carter laimėjo Ohio pirmi
nius rinkimus, tai Ricdard Dalėj’ viešai pareiškė, kad Carter; 
laimėjęs daugiausia atstovų j partijos konvenciją, privalo būti 
partijos kandidatu.

Chloroformas - 
vėžio padėjėjas

WASHINGTONAS., — Maisto ir 
vaistų administracija birželio 9 
paskelbė tyrinėjimų davinius, ku
rie rodo, kad chloroformas yra 
vėžio sukėlėjas.

Bandjnnai buvo daromi su gy
vulėliais.

Maisto ir vaistų administraci
ja įsakė nuo liepos 8 d. nevartoti 
chloroformo kosulio ir šaldymo 
vaistuose, dantų pastoje ir mais
to Įpakavimuose. ;

Administracija mano, kad 
chloroformas yra pavojingas gy
vulėliams, bet jis gali būti ne
pavojingas žmonėms.

Portugalija siekia 
daugiau teisių Natoje

BRIUSELIS. — Portugalijos 
valstybė, pralaimėjusi Afrikoje 
kolonijas, nori stipriau įsitei

sinti Europoje. .Ji siekia įsigyti 
daugiau pasitikėjimo iš Nato 
partnerių ir daugiau pareigų pa
čioje Nato sąjungoje.

Tai pasakė JAV gynybos sekr. 
D. Rumsfieldas, atvykęs birže
lio 8 į šiaurės Atlanto organiza
cijos vyriausią būstinę.

Jis atvyko tiesiai iš Lisabono, 
kur išbuvo vieną dieną besitar
damas su Portugalijos vyriausy
be.

Rytų Vokietija
Rjrtų Vokietijos komunistinis 

režimas yra bilijonus dolerių su
kišęs į spygliuotas barikadas ir 
į minų bei bombų laukus, tiks
lu sulaikyti iš rytų zonos bė-1 
gančius į vakarus piliečius.

šiais metais, sausio ir balan
džio mėnesio laikotarpyje, iš ry
tų į vakarus perbėgo 166 rytų 
vokiečiai, bet nieks nežino ir ne
girdi, kiek jų buvo minų bei sar
gybinių šunų sudraskyta ir nu
šauta.

Kokie 1,889 rytų vokiečiai su
gebėjo pabėgti iš komunistinio 
rojaus kitais keliais, per kaimy
nines .valstybes ar kaip kitaip. 
Daugelis įsigyja laisvę, kai juos 
iš Rytų Vokietijos kalėjimų iš
perka Vakarų Vokietija, mokė
dama už kiekvieną gyvą galvą po 
16 tūkstat. dol., 19 mil. doL į 
motus.

Rodezijos teroristai 
nesnaudžia

SALISBURY,.Rod. — Rodezi
jos vidaus reikalų ministeris 
pranešė, kad birželio 8 dieną 
Rodezijos juodųjų teroristų, kaip 
jie save vadina — Rodezijos 
tautinio išlaisvinimo judėjimo, 
buvo pagrobtas Rodezijos sena
to atstovas ir juodųjų vienos 
gentės vadas Mabika.

-Jis gyveno Bikita apskrityje, 
kur prieš dvi dienas buvo mi-

Argentinos reikalai
’ BUENOS AĮRF.S. — Argenti

noje išvertųs jlzabėlę Peronienę 
iš prezidento-sosto ir karinin
kams perėmus valdyti kraštą, 
reikalais kiek pradėjo taisytis, 
bet ne taip, žymiai kaip orgenti- 
niečiai nori, t?

Geležinkelių judėjimas pasi
taisė ir baigia tvarkytis. Iš 14,- 
000 traukinių, kurie vėluoda
vo arba ir iš viso nejudėdavo, su
mažėjo iki 7,100. Jei apimsime 
infliacijos arba finansų sritį, tai 
rasime,, kad j^e^ąrityje paste
bima gerėjimo? ženklų. Prie 
prez. Peronienės infliacija buvo jvį dukterys, 
pasiekusi, -ją nuverčiant, 4,600% 
į metus. Gi- paskutinioji statis
tika rodo, kad pradės dWmeni-JJ"-^^^"^

Popiežius kreipiasi 
į balsuotojus

ROMA. — Italijos politiniai 
rinkimai jau nebe už kalnų. Ita
lai vis daugiau karščiuojasi. Jų 
rinkiminė kampanija apšlaksto
ma krauju, kai birželio 8 buvo 
nužudyti Genujos prokuroras ir 
2 policininkai. Nužudymą įvyk
dė priemiesčių pogrindžio tero
ristai, save pasivadinę partiza
nais.

Popiežius Povilas VI ir krikš
čionių demokratų lyderiai tad ir 
kreipėsi į Italijos gyventojus, 
kad jie statytų nuo terorizmo 
apsaugančias užtvaras, nežiūrnt 
ar terorizmas ateitų iš dešinės, 
ar iš kairės.

Demokratų partijos veikėjo 
Daley pareiškimas atšaldė visą 
eilę kitų pretendentų prezidento 
pareigoms. Sen. Hubert H. Hum
phrey pirminiuose rinkimuose 
nedalyvavo, bet jis labai norėjo 
būti partijos kandidatu prezi
dento pareigoms. Jis važinėjo 
po kraštą, sakė kalbas, rodė sa
vo patirtį ir išmintį, bet pats ne
kandidatavo.- Jis manė, kad jam 
pavyks įtikinti demokratų par
tijos vadus, kad parinktų ne 
Carterį, bet jį kandidatu prezi
dento pareigoms. Sen. Humph
rey, patj’ręs apie mero Daley pa- 
reigkimą, tuojau pranešė, kad 
jis atsisakąs kandidatuoti pre
zidento pareigoms. Jis nedary
siąs jokių žingsnių, kad demo
kratų partijos konvencija jį no
minuotų. Sen. Humphrey buvo 
paruošęs gerą planą, jis Minne-

ISi

Zambijos gi pasienyje spro
gusi bomba apgadino tris civi-

mis pabrango “tik” 26.8%, o var
totojų krautuvėse “tik” 34.6%.

Viena kas nesikeičia, tai Ar
gentinos politinis terorizmas: 
mažiausiai 200 asmenų buvo nu
žudyta vien tik šiais metais, 
skaitant nuo kovo mėnesio 24 d.

jj£

mos pirmininko pareigoms, kad 
būtų priimta tinkama platfor
ma, bet visa tai gali pasikeisti.

Sen. Henry Jackson taip pat 
norėjo tapti partijos kandidatu 
prezidento pareigoms, bet jis jau 
prieš penkias savaites atsisa
kė kandidatuoti. Jis oficialiai 
paskelbė, kad neturįs rinkimi
nei kampanijai reikalingų pini-,, 
bet tikra priežastis buvo — ma
žas atstovų skaičius į partijos 
konvenciją. Sen. Jackson, paty
ręs, kad meras Dalėj7 remia Car
ter}, pareiškė, kad ir jis remsiąs 
Carterio kandidatūrą.

Sen. Adlai Stevenson, didelis 
liberalas, patyręs apie mero Dd- 
lej’ pareiškimą, spaudai prane
šė, kad jo vadovaujama 84 Illi
nois atstovų delegacija balsuo
sianti už Jimmj- Carterio kan
didatūrą. Politikai tvirti nam. 
kad geras Daley, nieko niekam 
veltui neduodamas, iš anksto iš
siderėjo iš carterio pažadą pasi
rinkti sen. Adlai Stevensoną vi
ceprezidento pareigoms. Sen. 
Stevensonas buvo apie tokį su
sitarimą informuotas, todėl ir 
jis pasižadėjo liepti Illinois dele
gatams balsuoti už Carterį.

•Jimrr.” Carter nesitikėjo to
kios didelės paramos. Jis žino, 
kad mero Dalėj’ įtaka demokratų 
partijoje yra didelė, amerikie
čiai jį vadina “karalių gamin
toju”. Daiey nutarimas ir Illi
nois balsai nuspręsdavo kandida
to likimą. Dalėj’ pritarimo ne
gavęs kandidatas nustodavo vil
čių ir be reikalo neleisdavo pi
nigų, o Daley paramą gavęs kan
didatas visą laiką privalėdavo bū
ti jam dėkingas.

Laimėjo Ohio pirminius rin
kimus. Jimmj' Carter turėjo 1,- 
206 atstovus demokratų parti
jos konvencijoje. Udall turi 329, 
o Jacksonas tik 231 atstovą kon
vencijoje.

je politiniai rinkiniai, kuriuose 
krikščionių demokratų partija 
skaudžiai gali pralaimėti. Rinki
mus, kaip manoma, gali laimėti 
komunistai ir jų -šalininkai, ku
rie pareikalautų Italijos vardu 
centrinių teisių Nato karinėje 
orgąnizacjoje.

Zambijoje ir Mozambike pa
ruošti juodųjų nacionalistų par
tizanai — teroristai į Rodeziją 
įsiskverbia pereidami Zambijos 
sieną. Zambijos prezidentas K. 
Kunda prieš savaitę, terorui pra
sidėjus, pasakė spaudos atsto
vams, kad Zambija sutinkanti 
leisti Rodezijos pabėgėliams gy
venti ir treniruotis Zambijoje 
įsteigtose stovyklose.

■ manan
ti, kad teroristinės bombos reiš
kia antrąjį frontą, kurį atidaro 
Zambijoje paruošti partizanai— 
teroristai.

Bombų medžioklė;
• • C i •! jsreigtose siuvyjMvse.įtariami portonkai j vyriausybė

r* Vari iayAFiafinčc Knml

CHICAGO. —- Chicagos poli
cija bendrai su kitų didmiesčių 
policija išdirbo planą teroristam 
“bombininkams” gaudj’ti. Nors 
už pirmadienio naktį Chicagoje 
padarytus keturis stiprius spro
gimus dar niekas teroristų ne
atsiliepė, bet policija, pirmoj ei
lėj įtaria portorikiečiųsy kadan
gi ir pačių bombų mechanizmas 
ir jų sprogdinimams objektų pa
rinkimas ir sprogimų, laiko nu
statymas visiškai panašūs- pra
eitų metų birželio ir spalio sprog
dinimams, o pernykščių sprogi
mų “nuopelnus” pernai pasisa
vino portorikų grupė, besivadi
nanti “Faln” (“Ginkluotos pa
jėgos tautai išlaisvinti”). Bom
bos šiemet kaip ir pernai, tai ke
letas dinamito lazdelių, supakuo
tų kartu su propano skardine.

BRANGIOS STUDIJOS

Chicagos Tranzito Administra
cijos (CTA) taryba nutarė skir
ti $300,000 lėšų studijai kaip pa
gerinti saugumą traukinėlių ir 
autobusų linijose, kad- nesikar- 
jusio sausio 9 d., kur dviem CTA 
jusio sausio 9 d., kur dvime CTA 
traukinėliams susidūrus vienas 
keleivis buvo užmuštas ir dau
giau kaip 300 sužysta.

Betono pramonė teisinasi
Amerikos taikos teisme, Či

kagoje, betono bendrovės direk
torius pareiškė, kad jis nepri- 
kišęs pirštų, organizuojant 50 
tūkstančių fondą, kurio pinigais 
vėliau turėjo būti paperkami bal
suotojai, kad atiduotų savo rink-i 
mo balsus už palankius betono 
bendrovėms kandidatus, ren
kant juos j Illinojaus teismus 
arba j Illinojaus įstatymų lei
dėjus.

Buvęs Northern Illinois Ready 
Mix and Materials Ass. bendro
vės prezidentu F. L. Sheahenas 
tik prisipažino, kad jis į minėtą 
fondą buvo įmokėjęs 800 dol.

šeši dabartiniai ir buvę Uli- 
nojaus valstijos atstovais įsta
tymų leidimo Rūmuose ir vienas 
buvęs pareigūnų Illinojaus vals
tijos centro ofice, yra kaltinami 
ėmus kyšius ir pravedus 1972 m. 
palankų betono bendrovėms įs
tatymą, kuriuo remiantis sunk
vežimiai su betonu galėjo vežti 
didesnį kiekį betono, didesnį svo
rį, Dlinojaus greitkeliais.

Šiemet automobiliai 
jau užmušė 13,030

National. Saugumo Tary
bos duomenimis šiemet per pir
muosius 4 mėnesius per visas 
JAV-bes automobilių nelaimėse 
jau užmušta 13,630 žmonių. Tai 
yra 2 nuošimčiais arba 220 la
vonais daugiau kaip per tuos 
pačius 4 mėnesius pernai. Auto
mobilistai šiemet nuo sausio 
pradžios iki balandžio galo su
važinėjo 430.1 bilijonų mylių, 
Ij’ginant su 397.7 bilijonais my- 
’.ių per toki pat laiką pernai.

Bolivijoj paskelbtas 
apgulos stovis

LA PAZ. Bolivija. — Genero
lo Hugo Banzer valdžia paskel
bė, kad kovai su streikais ir stu
dentų demonstracijomis, prasi
dėjusiomis praeitą savaitę, val
džia visoje Bolivijoje paskelbė 
apgulos stovį. Valdžia paskelbė 
dekretą priimtą ministerių ka
bineto specialiame posėdj'je. ku
rį sušaukė prezidentas Banzer.

Banzerio spaudos sekretorius 
Javier Arce paaiškino, kad apgu
los stovis buvo paskelbtas tikslu 
“apvalyti atmosferą nuo krašte 
prasidėjusios subversijos”. Ka
syklų darbininkų federacija pra
nešė, kad jos vyr. direktorius 
Lopez .Arias ir kiti tos unijos 
vadai areštuoti.



MUSŲ VEIKLOS

1976 METAI

Andrius Valuckas

gas
Lietuvos Ckinin

Chicago;

Kaip H riti aki t 
**t Kalbat

APKALTINTI TRYS 
NIUJORKIEČIAI

r?

VtSŲ BtHOUS 
DARBAS

oto uumes, 
T* MŽMAKAS 
su nuo novts

sijos sieną, 
siunčiamos 
dencijos. o 
laikraščiai 
daguojaini

fanatiško 
F. Bort- 
virš

FELICIJA BORTKEVIČIENĖ

MAAU1KNOS, CHICAGO I, ILL, —* FRIDAY, JUNK 11, 1876

organizacijos POW 
likvidavimo.

.Pirkite Naujienas, 
Remkite kiekvienas, 
Nes jos rašo tiesą 
Ir v?da j šviesą. ,

S Š. m. birželio 5 dieną Faus
tinos ir Mečio Mackevičių sodyr 
boję, Lockport,’ I1L, įvyko reikš
minga šeimos šventė — atžy
mėta mūsų bičiulio Mečio Mac
kevičiaus 70 metų amžiaus su
kaktis. Gausiai dalyvavo ne tik 
artimi šeimos nariai, bet ir daug 
svečių. Dalyvavo ALTo pirm, 
dr. K. Bobelis ir daug kitų ižy-

REDAGUOJA L. VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ SĄJUNGOS 
PREZIDIUMO REDAKCINĖ KOLEGIJA

Sukaktuvininkui linkime il- 
giausjų metų! Šia .proga; kada 
visuomenėje j a u - blanksta - “ka- 
cetimnko” vardas ir jo didelė 
reikšmė, kaip tik įvertintas jo 
ryžtas kovojant Už demokrati
nius principus visų režimų lai
kais, ištveriant visų kalėjimų ir 
kaceto žiaurumus.

• Toje pačioje vietoje liepos 
4 d. įvyks liaudininkų suvažia
vimas. * 1 ' r j

Lietuvos Žinių ir Žiburė- nis,

Adresas: G. J. Lazauskas, 208 West Natoma Avenue. 
Addison, Illinois 60101

Forumo vadovai įp. Rudžiai 
užrekordavo visus tartus svei
kinimus sukaktuvininkui.. Svei- 

inž. An-

krtfemš padėti pabėgti už 
sienin, ir kitus gelbėti pateku
sius teismus, pagaliau Šelpti 
maistu kalinius. Tai nebuvo 
jos vienos darbas, bet ji mo
kėjo tą organizuoti, įtraukti 
visą eilę asmenų.

Iki smulkesnė suvažiavimo 
programa bus paskelbta, turį 
klausimų prašomi kreiptis į 
LVLS-gos Prezidiumą, 208 W. 
Natoma Ave., Addison, IDihois, 
60101. Telef. (312) 543-8198, 
arba Į LVLS-gos Chicagos sky'? 
riaus pirmininką Stepą Pau
lauską, 1505 S. 49- Court, Cice
ro, UI. 60650,tel. (312) 652-8168

veikėjų moterų, kunos uo- 
talkininkavo Bortkevičae- 

žibu rėli o veikto yėĮ-'tačfaii 
epaminėti Pet- 

Bitės, D, Šleževi
čienės, Kaupienės.

Patekus laikraščiui “Lietu
vos Ūkininkui” f sunkumus, ji 
ji perima jo, ir vėliau “Lietu
vos žinių’’ leidimą, administ
ravimą ir finansavimą per su
organizuotą bendrovę- “F.Bort

Frisiminkime Feliciją Bortkevičienę 
 _______ - šits metų. Okupuotoje Lietuvo 

1 ję, Troškūnuose, 1966 metais 
MHHeKB ' ant jos kapo pastatytas patain- 

su j08 iškaltu biustu ir pa- 
čiu paprasčiausiu užrašu (vąr- 
das, pavardė, gimimo-mirimo 

... □rnrfrr______metai), kas tyliai byloja jos
Bjb- asmenybės didingumą.

Tačiau čia išeivijoje, turė- 
tume jai pastatyti kitą pamink- 

išleisdami jos monografiją, 
kuriai medžiagą pradėjo telkti 
giM°^ atminties dr. B. Matulio- 
Qi§- Monografijos paruošimo ir 
išleidimo pirmąją minti iškėlė 
ir davė eigos pradžią inž. Liū- 
tas Grinius, kuris 1965 metais, 
viešėdamas pas Paramskus Va-

■ įŽĮįjj^Bą jšingtone, mintimis besidali
nant, priėjo tos išvados ir tuo, 
tą pačią dieną iš Vašingtono- 
parašė laišką dr. B. Matulio
niui, kad jis sutiktų Felicijos 
Bortkevičienės monografiją 
spaudai ruošti. Gi, dr. B. Matu- 
lonis ryžtingai sutiko ir pradė
jo medžiagos telkimo darbą, 
prašydamas per spaudą talkos.

Tęsdami dr. B. Matulionio 
darbą, dar kartą pakartotinai 
prašome visų talkos prisidėti 
savo informacija, patarimais, 
straipsniais. Rašyti LVLS-gos 
Prezidiumo adresu (F. Bortke
vičienės monografijos redakci
nei komisijai): 208 West Nato
ma Ave-, Addison, Ill. 60101,

vojinga ši silpna senutė Lietu
vos okupantams. .

Frontaųis artėjant, F. Bort
kevičienė norėjo pasitraukti į 
vakarus, bet liga neleido jai pa
likti Kauno. Bet ji nenustoja 
rūpinusis lietuvių- reikalais ir 
vos mėnesį prieš mirtį, rugsėjo 
25, 1945 m. ji nori įspėti pabė
gusius lietuvius ir vakarų de
mokratijas vienu atviruku, kas 
laukia buvusių išvežtų dar
bams Į Vokietrjąjr buvusių ka
ro belaisvių Vokietijoje, kurie 
tarnavo rusų kariuomenėje., Ji 
aiškiai parašo, kad buvęs, išvež
tas prievartos darbams ’ išva
duotojų buvo apvogtas, paliko 
be , daiktų ir vos išsisuko nuo 
didelės bausmės, o bu'vęsjkarei- 
vis pateko į anglies kasyklas. 
Apie tokį, grįžusių, prievarta , ar 
savanoriškai, likimą F. Bortke- 
vičienė skubėjo įspėti vakąruo- 
se-4sančius lietuvius, kad jie ži
notų^ kas jų laukia. Tai buvo 
jos paskutinis pasitamavimas 
Lietuvai. . . . .

Su Bortkevičienės mirtimi 
nuėjo karstau daug mūsų isto- 
rijos paslapčių. Su velione mes 
netekome tikrai šviesios asme
nybės, kuri gali būti pavyzdžiu 
daugeliui mūsų jaunuolių. Jos 
pasiaukojimas, pasišventimas, 
darbštumas, pastovumas ir 
žmoniškumas yra nepalygina
mi. , - , <

tės nuėjo melstis ne rusų cerk- 
vėn, bet išlakstė iš vedamos 
rikiuotės ir atsidūrė.katalikų 
bažnyčioje. Už tai ji buvo pa
šalinta iš gimnazijos; Tai ne
buvo grynai religinis protes
tas, bet protestas prieš bandy
mą prievarta rusinti ir provo- panis užverbuoti, 
slavinti Lietuvos moksleivius

kevičięaj, K. Grinius ir Ko-” 
Tai buvo savotiška bendrovė; 
ne pelnui užtikrinti, bet nuola 
liniams deficitams padengti, 
surasti būdų ir priemonių nau 
jiems lėšų šaltiniams surasti. 
Patį liortkeuičienė {deda be
veik visus savo pinigas, gau
tus po vyro mirties, apie 7JJ00 
rublių, kad galėtų užtikrinti 
pažangios spaudos išsilaiky
mų, kas buvo tajp svarbu prieš 
didžiulę klerikalizmo i 
servalizmo tamsą, kur 
Lietuvos liaudį, 
pačios parašyti 
Povilą Višinskį 
neleido apleisti.tos 

taip pat ir

tie
iien:i G 

metė 
nė dalį Kankinių lasos pinigų 
p a n a u do j us i “ p a ūdos reiką-
jins. Tai grynas i o ksiprati- 
rias nes išlaidos sj rudai bj- 
'/• . urodytos liktai l<.ip prie
danga tikroms išlaidoms nus- 
ėpti. Tos Kankinių kasos apy 

skaitos buvo Zauniutės skeL 
narnos kas mėnesį “Ūkiniu^ 
<O'* laikraštyje ir kiekvienas 
galėjo lengvai patikrinti tas 
ataskaitas. Reikia 
aklumo, apkaltinti 
kevičienę, kuri buvo 
kokio įtarimo finansiniuose 
reikaluose visą savo gyveni
mą. Tuo Kapsukai atsidėkojo 
F. Borlkcxičiciiei,.kad ji jį su
šelpė ir net aplankė jam esant 
kalėjimo ligoninėje. Vėliau jfe 
ją įkišo bolševikų kalėjiman

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoj?
i - -v ‘f r ~- * * k i

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITI^A
Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan- 
da ryti įtak.;s į krašto politiką. ICfcįisi Kaina’ ii.5(f

Knygos bus išsiųstos, jei ?1.50 čekis arha Mrtney Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJI EN O S, ., ‘
Halted St.. Cbicafco. IlL JiOfiOh „

NEW YORKAS. — Prieš sa
vaitę buvo. apkaltintas kyšinin
kavimu New Yorko valstijos de
mokratų partijos lyderis P. J. 
Cunningham. Dabargi, savaite 
vėliau, Cunningham .ir dar 2 ki-r 
ti —..Bronx, vietovės patarėjas 
St. Kaufman ir Jerome Glanz- 
rock — yra apkaltinti vertus 
Co-Op City News, Bronkso vieto-. 
vės savaitraštį, nustoti kritikiio- 
tį miesto demokratų partijos ly-’

fmuje ir 
aprašytas knygoje 
Sleževičius”.

i Tuo metu randa progos jai 
keršyti Kapsukas. Ji apie pus
metį praleidžia bolševikų ka
lėjimuose.

Kaune 11)19 m. ji įstoja į Ue 
tavos šaulių Sąjungos moterų 
skyrių propagandos darbui ir 
dalinai prisideda prie lenkų 
kariškos 
išaiškinimo bei
Ji išrenkama į Steigiamąjį Lie 
tuvon Seimą. Seimų politinė 
veikla jos nevilioja ir ji grįž
ta.prie paųiėgto spaudos ir šal 
pos darbo

Jau pats Felicijos Bortkevi
čienės vardas pasako, net be 
paaiškinimų, ko ji siekė ir ka’p 
ji ryžtingai kovojo už savo 
idealus, nepaisydama Įvairių 
režimų grėsmės. Semiantis slip 
lybės įvairiems visuomeni
niams ir spaudos darbams, vi
suomet ji prisimintina.

-Nuo jos gimimo (1873 m. 
rugsėjo. Panevėžio aps., Kreke
navos vi., Linkaičių dv.) praėjo 
daugiau kaip šimtas metu, o 
nuo; mirimo (1945 m. spalio 
mėli- Kaune) jau praėjo trisde-

Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privaio susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel- 
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

. Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali anksiesmųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kunanėio ir patvariai jsikurusio asmens istorija Knyga gausiai iliu- 
siruota 300 psl. Kaina 7 dol

ČIKAGlETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Aatort buvo Vilniuje. Trakuose, Druskininkuose Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ką ji ten mate, kokias 

•kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė 95 psl. $1.50 Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą

X. D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės 1 Lietu
va Įspūdžiai Iliustruota foto nuobraukomis. 331 psl. $3 00

D. Kurritis. KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos paraitos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS.
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl Kaina $2 00

- Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
JM psl. Kaina $1.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So HALSTED ST,. CHICAGO ILL. 60601 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant pastų *r pridedant 
čeki ar piniginę perlaida.

giliausiu dėkingumu prisimena 
šią šventą moterį, vienas iŠ jų 
buvau aš, nes ji kovojo už 
kiekvieno kalinio gyvybę, už jo 
šeimos egzistenciją, už paleis
tų iš kalėjimo ir gatvėn išmestų 
‘runized ag •emifoqo|8 htuoiuz 
tikėjimo ir rasės skirtumo, jf 
globojo visus ir visų režimų 
laikais. Bolševikmečio metu ji 
nepabūgo NKVD, vokiečių me
tu Gestapo, — statydama pavo- 
jun savo gyvybę, ji gelbėjo ki
tus. Ji turi, nacių laikais, ryšitės 
su žydų ghetto, žydai jai patiki- 
didėles paslaptis, ji bando, kieK 
išgali, juos gelbėti ... Gelbėjo jr 
kovojo su režimais, kurie 
derinami su žmoniškumu, šų 
tolerancija, su demokratija ir 
su Lietuvos nepriklausomybę; 
Vokiečių okupacijos metu ji

Felicija Borikevičienė-Povi- geresnę ateitį, už pavergtų tau 
ckaifė augo ir brendo smulkių; tų laisvę, 
bąiorų šeimoje, aiškiai nusis- 
lačiusioįė prieč caro režimą, 
grieš Rusijos mažu tautų prie
spaudą. Ypač karšta bekom- 
promisiaės kovos su rusais ša
lininkė buvo Bortkevičienės 
motina, o tėvas buvo kiek at
sargesnės politikos šalininkas 

-— kultūrinės kovos prieš rusi- 
mmą. Lietuvos bajorų didžiu
ma nebuvo buvę pasyvūs 1831 
ir 1863 m. sukilimu šalininkai, 
artimi Bortkevičienė 
tuose sukilimuose dalyvavo i 
nukentėjo. Dalis jų pateko Si 
bžran ir augdama Bortkevičie 
nė iš mažens susipažino su 
voliucine dvasia, kovomis

Vilniuje, kaip įkaitą.
To meto • caro rusai koliojo 

lietuvius patriotus mietežni- 
kais, razbaininkais. o patys 
švelniausi žodžiai buvo svoloč 
ir brodiaga. Jie nesigailėjo pi
nigų ir provokacijų savo šni- 

kas matosi 
iš gausių, to meto koresponden 
cijų užsieninėje Lietuvos spau 

Persikėlusi toliau mokytis į tjoje. Juos ir jų šeimas gąsdi- 
5 ilnių, ji vėliau pasilieka ten no kalėjimu,, ištrėmimu ir Su
gyventi ir išteka už inž. Bort- biru, o kartais, net bepročių^1L 
kevičiaus, taip pat atlietuvėju- gojjijjg... Tokiose j^ąlygose ųž- 
sio idealisto demokrato. Jie suHsiįmai}!^slapta lietuviškos spau 
organizuoja b-vę šviesą lie- ^os veikia buvo tiesiog gyven-j 
luviškonis knygoms leisti ir -,į- kasdieninio pavojaus žen- 
si traukia į Prūsuose leidžia
mos slaptos spaudos gabeni
mą Lietuvon. “Varpas”, “Ūki
ninkas” ir “Naujienos”, jų pa
stangomis, surado tikrai sau
gius kelius, kartais pačių rusų 
valdininkų pagelba, pasiekti 
Lietuvą per Vokietijos.— Ru- 

Tuo\pat keliu pa- 
užsienin korespon 

kai kurie užsienio 
buvo, tiesiog sure- 
Uetuvoje.

įima kiekvienu momentu rasti 
slaptos spaudos, koresponden
cijos ir kitos medžiagos, už ku 
rią grėsė kartuvės, kalėjimas, 
ištrėmimas, Sibiras. Ji tegal
vojo apie kitus ir juos nelai
mėje energingai gynė.

Be kalinių šelpimo, ji labai 
anksti įsitraukė į moksleivių 
ir studentų šalpos darbą per 
“Žiburėlio” organizaciją, nes 

.matė, koks didelis Lietuvos in 
teligentijos badas, ypač pažan 
gios inteligetijos. Ji juos glo
boja įvairiuose Rusijos univer 
sitetuosęv Qaug vėlesnių ^įzy-- 
mių Lietuvos veikėjų su dėkin 
gurnu prisimena lą pagelbą jų] 
kritiškąsL gyvenimo momen7| 
tais, čia -būtų sunku išvardintij 
tfsą. eį^'r ki 
vos 
M a i 
rtei 
čia negalima 

bet kevičaitės

Pirmo pasaulinio karo au
dra ją nubloškia Rusijon, kur 
ji pasineria šalpos darban ir 
politikom Jos suorganizuotą 
“Globa” rūpinasi iš Prūsų Lie 
tuvos ištremtais Rusijon lietu
viais, apvažiuodama tuos rei
kalu beveik visą Rusiją su Si
biru. Suorganizuoja jiems mo 
kyklas, prieglaudas, maitini
mą, vis surasdama lėšų ir įt
raukdama visą būrį pasišven
tusių talkininkų. Petrapilyje 
kurį. laiką dirba “Naujosios 
Lietuvos” administracijoje . ir 
veikia liaudininkų -veikloj,kur 
bando stabdyti pertoli. kairėn, 
nuėjusius tautiečius. Revoliu
cijai kilus, 1917 nų ji išrenka
ma Petrapilio lietuvių seimui 
sušaukti komisijom Seimąs 
prasidėjo 1917 im gegužės 27 
d. ir tęsėsi apie 10 dienų, su 

įskilimais ir susijungimais tarp 
kairiųjų ir dešiniųjų. To sei

lino metu F. Bprtkevicienė, kar 
tu su M. Šleževičium, -B. Ma
tulioniu, F. Kaunu ir A. Rim- 

Į ka,’ pasisako už nepriklauso
mą Lietuvą ir už tai kairieji 
liaudininkai juos, 1917 rm rug 
sėjo IT d, pašalina iš liaudiniu 
kų tarpo. Iš tų laikų kilo F.

Į B o r tkevičiėnės ! įsitikinimas, 
[kad: “...geriau mažiau, bet.pa
rinktų žmonių”. Pašalintieji 
suorganizuoja liaudininkus de 
mokratus ir pradedą leisti sa- 

įyo spaudą tbei organizuoti ats
kiras kuopas.

Kartų su kitais asmenimis 
F. Bortkevičienė pasiunčiama 
Stockholm an, kur jį dalyyau-, 
ja (1917 m. spalių 18— 29 d.) į 
konferencijoje,. kuri pąsklęi- [ 
džia pasauliui lietuvių nusista 
tymą skirtis nuo Rusijon.. Įsi
galėjus Rusijoje bolševikams, 

■ji išvažiuoja .Danijon, Kopęn- 
habon, kur kurį, laiką dirbo 
Danijos Raudonojo Kryžiaus 
lietuvių sekcijoje ir išrūpina 
siuntinius lietuviams karo, be
laisviams Vokietijoje, Taip 
pat padeda siuntiniais lietu
viams Lietuvoje.
. Pirmai progai pasitaikius, ji 

įgrįžta Vilniun ir vėl patenka'mių veikėjų.. Lietuvių Radij 
.^.politinį katilą ir chaosą. Vo
kiečiai, lenkai^ bolševikai ir[ 
lietuviai bando įsitvirtinti Vili

tas laikotarpis puikiai ginimai - perduoti per
‘Mvkolas tano Rudžio vadovaujamą 

radijo forumą, WXRT-FM^ 93.1 
MH2. transliuojamą sekmadie
niais nuo 2 vai. iki .3 vai. po pie-

Vieton buvusios spaudos 
bendrovės — F. Bortkevičienė, 

|Dr. K. Grinius ir CoM suorgani 
Į zuoja akcinę bendrovę “Var
pas”, kuri perima Lietuvos 
Ūkininko, Lietuvos Žinių, Jau 
nimo ir Varpo leidimą, bei 
knygų spausdinimą. Krikščio
nių demokratų valdymo metu, 
Varpo padėtis vienu momeh- 
tu buvo labai kritiška, net bu
vo galvota uždaryti. Ilgainiui 
sunkumai išsilygino ir bend
rovė pradėjo duoti gražaus 
pelnei bet Bortkevičienė nie
kad neatgavo įdėtų pinigų Vii 
niuje.

Kaip atsakinga redaktorė, ji 
turėjo eilę bylų už laikraščių 
straipsnius, nors ne jos rašy
tus, ir buvo baudžiama pink 
ginėmis pabaudomis,,kurių ji 
neišgalėjo ir iš principo nesu
tiko mokėti Dėl to buvo sodi
nama kalėjiman, kas sukelda
vo pasipiktinimą krikščionių 
demokratų vidaus politika.

Tautininkų.- diktatūrai įsiga( renka aukas pogrindžio spąu- 
Įėjus, jauni karininkai, k u- idai, padeda organizuojant siau
riems buvo svetima F. Bortke
vičienės milžiniška veikla ko
voje už Lietuvos nepriklauso
mybę, išsprogdino Varpo spau 
stuve ir vos nenužudo pačios 

tamsus ir 
to meto 
išaiškin- 

buvo ži
audrų pa 
lietuvius,

Var-
namus

r. borlKeviciene suorgani- 
zir ia šalpos draugiją “Kankin 
iinių Kasą”, nuo caro valdžios 
r ukenlčjusiems lietuviams šel 
;>ii, gelbėti juos, j teismų, na
gus pakliuvusius, stengtis su
mažinti jų bausmes, paleisti 
už užstatą, u sunkesniais atve
jais net suorgarrzuojąnt pabė 
gimus iš kalėjimo. Reik4a--sle- 
bėtis, kokių lafinuųtų priemo
nių F. Bortkev č’enė ir jos ben 
dradarbės griebdavosi rusų 
valdininkams savo tikslams 
panaudoti — nuo 
rusų palankumo ki papiasto 
papirkimo ar ariimų pažinčių 
u’. La su aukštesniais valdinin- 
l'.is caro admmsiracijoįc. 
Čm būtų sunku išvirinti vi- 
•ms Inos, kurie paųin-1 dojo F. 
loriKeviėicnės, page’l a. o taip 

tas moteris įėi vyrus, 
;<h padėjo lame rizikin- 
darbe. Be to, ? išrado as 

s, kurie 
rtkevičie

kon- 
migdė

Čia tinka jos 
žodžiai apie 
“...jam širdis 

valstiečių 
masės”, taip pat ir Bortkevi- 
čienei —■ jai svarbiau buvo 
Lietuvos liaudies švietimas, 
auklėjimas demokratiškoj dvaį 
šioj, ruošimas nepriklauso- 

|mam gyvenimui. Ji niekad tų 
laikraščių nesisavino, jie kaip 
buvo, taip ir liįo visuomeni
ne, bet ne privatine nuosavy-

Iš lenkiškų šaltinių ji susi
pažįsta su Lietuvos istorija, su 
Lietuvos žmonėmis ir jnose f-o 
mantiškai pamilsta. Ji mokosi 
lietuvių kalbos, kad galėtų be
tarpiškai bendradarbiauti su 
Lietuvos liaudimi, jai padėti, 
ją šviesti ir kartu su ja kovoti. 
Nepaisant. vėlesnių karčių pa
tyrimų iš vėlesnių nepriklau
somos Lietuvos laikų, tas jos 
romantizmas niekad nebuvo 

giminės' dingęs.
Mokantis Kauno gimnazijoj 

ji buvo prievarta varoma, kar 
tu kitomis mokinėmis, melstis 
rusų cerkvėm Jos pastango- 

ii7. mis suorganizuotos gimnazis-

Bortkevičienės. Tas 
juodas nusikaltimas 
vyriausybės, nebuvo 
tas, nors kaltininkai 
nomi. Pasipiktinimo 
siekė. net Amerikos 
pradėjo plaukti aukos ir 
pas .pasistatė gražius 
Gedimino 38, kur tilpo kelių 
laikraščių redakcijos. Maža
me namelyje, kieme, apsigy
veno pati Bortkevičienė, kur 
koncentravosi politinio gyve
nimo veikla: ten lankėsi mini- 
steriai, diplomatai, politikai, 
kariškiai ir šiaip žymesni įvai 
rių pasaulėžiūrų asmenys.

Pasireiškus krašte vidaus 
kovoms, demokratinėms sro
vėms metus šūkius į ūkininkų 
mases, tas mažas namelis daž
nai susilaukdavo ypatingų sve 
čių, slaptų posėdžių dalyvių, 
kurie vadovavo Suvalkijos 
ūkininkų judėjimui. Tokiuose 
posėdžiuose dalyvavau ir aš, 
bet, nepaisant nemažo daly
vių skaičiaus, pasitarimų pas
laptis' niekad neiškilo aikštėn. 
Bendrai daugelis asmenų pa
tikėdavo Bortkevičienei giliau 
sias paslaptis. Ji mokėjo jas 
giliai slėpti .ir dėl to niekas nė
ra nukentėjęs.. Tas laikotarpis 
vėl pareikalauja iš Bortkevi
čienės slėpti kai kuriuos asmeKAS IR KUR?

Atgavus' spaudų, ji įsitrau
kia į legalų lietuviškos spau
dos darbą? pradžioje į “Lietu
vos Ūkininko”, o vėliau ir “Lie 
tuvos žinių” administravimą 
bei redagavimą. Vyrui mirus, 
ji su dar didesne energija pa
sineria į politinį .Lietuvos gy
venimą, visada., eidama su re
voliuciniai radįkališkesriiu jau 
nimu. Ji priglaudžia ir slepia 
Ernestą. Galvanauską, P. Rū- 
secką, visą eilę kitų policijos 
paieškomų asmenų, juos . su
šelpia, randa jiems prieglau
dą ir pragyvenimą, net pade
da išvažiuoti užsienin. Ji gelb
sti ir kitų partijų, ar net tauty
bių, asmenims, kaip Kapsukas 
-5Ęckėvičiūs, 'J. Pilsudskis, F? 
Dzeržinskis ir kt Jai buvo ne
svarbu įsitikinimai, nesvarbu 
tautybė, jai terūpėjU? kad esei
stinė Rusija galutinai sugriū
tų. Gelbėdama kitus, ji niekam 
nesirūpino savimi, nes per 

liberališkų daugelį metų pas ja buvo ga7



sukakties parade

Parudę dalyvauja sekančius lietuvių grupės- N r. 175 Naiijir-
Itt-dautioja MIKAS ŠII.J*.1K1S

Meinantį šeštadieni, birželiu 12 dieną, li«-tuvišk«»s organiza
cijoj renkas prie Stale ir Wacker.

Ml
.5.

C-įga.'

Mikas Šileikis “Siuvėjas” (Tapyba)
Čiurlionio Galerijos (ink.) Kūriniu Fondo nuosavybė

Trumpa, griežta ir maloni į “Didžiai gerbiamoji ponia 
ponios Christine Austin kalba *■— 
gerai nuteikė banketan susirin
kusius svečius. Ilgos banketų 
kalbos pradeda žmonėms nusi
bosti. Rengėjai nesupranta, kad 
svečiai, visą savaitę dirbę, taip 
pat nori pasilinksminti. Nuobo
džių dalykų jie prisiklauso išti
są savaitę. Banketan atėję , jie 
nori pasikalbėti su seniai ma
tytais pažįstamais, pašokti ir 
padainuoti, jeigu galima.

Inžinieriaus Domo Adomai
čio žodis buvo tikslus, taiklus 
ir trumpas. Daugelis manė, kad 
jis kalbės apie pusvalandį, pro
gramos vedėja jam buvo pasky
rusi? minutes, kaip pagrindi
niam kalbėtojui, bet jis visą sa
vo kalbą perskatė į' puspenktos 
minutės. Visi suprato, ką jis pa
sakė; visi žinojo, kad jis pasa
kė pagrindines mintis apie 
gabų lietuvį menininką ir vi
suomenininką. . Jb kalba jau 
buvo atspausdinta Naujienose.

Juzės Daužvardienės 
sveikinimas .

Baigus įnž. Adomaičiui kal
bėti, programos vedėja perskai
tė Lietuvos respublikos genera-

Austin,
Dėkoju už malonų kvietimą 

dalyvauti Naujienų ruošiama
me Mikui Šileikiui pagerbti 
bankete, sekmadienį, birželio 6 
dieną.

Labai apgailestauju, daly
vauti negalėsiu. .

Nuoširdžiai sveikinu ilgame
tį, ištikimą Naujienų tarnauto
ją, taurų, mielą lietuvį, žymų 
dailininką poną Miką. Šileikį.

Apie Am. Li A
MENO GALI IR NEBŪTI .

Birželiu 5 d. buvo atidaryta. 
Amerikos IJetuvių Dailininkų 

‘Sąjungos pavasarinė dailės! 
darbų paroda naujoje Čiurlio
nio Galerijos, Ine. parodų salė
je Midland Savings, 493X Arch
er Avė- Dalyvauja 13 dailininkų 
su 39 kūriniais ir su įvairia te
chnika*. .Atsilankė nemažai nie- 

įno bičiulių, pamatyti naujų pa
talpų ir kartu pasigėrėti menu. 
Tenka pasidžiaugti, kad galeri
ja daro gerą įspūdį, p. Frank 
j Zogo dėka, yra visi patogumai, 
į net ir baldai ir virtuvė ir t. t.

Parodą atidarant, kalbą pa
sakė č. G. Direktorių Tarybos 
pirmininkas inž. Domas Ado
maitis- (Kalbos tekstas buvo 
išspausdintas Naujienų birže
lio 9 d. laidoje). Apgailestavo, 
kad p. T. Blinstrubas, buvo pa
sižadėjęs atidaryti parodą, su
sirgo. Pakviestas Midland Sav
ings bendrovės prezidentas ir 
Č. G. vicepirmininkas adv- 
Frank Zogas, savo kalboje pa
linkėjo menininkams sėkmės ir 
toliau vystyti bei puoselėti me
no kūrvbą.

Buvo truputį ' susirūpinta, 
kad po rudeninės Sąjungos na
rių parodos, taip pat Midland 
Savings puikiausioje galerijoje 
prie Harlem Ave. ir 89-tos gat., 
dailininkai bus “išsisėmė”. Ta
čiau taip nebuvo. Ši paroda pra-

darbingų metų, sveikatos ir 
sėkmės.

Sveikinu Naujienas, jų prie
delius bei banketo dalyvius.

Su tikra pagarba,
Juzė Daužvardienė 

Lietuvos generalinė konsulė’l 
Susirinkusiems Miko šileikio 

pagerbti smarkiai paplojo už 
p. Daužvardienės atsiųstą svei
kinimą, programos, vedėja per
skaitė dar vieną sveikinimą, 
tiktai šį ji skaitė gražia angliš
ka kalba: , \

Chicagos mero Daley 
sveikinimas

Martinique Restaurant, 2500 
West 94th St. Evergreen Park, 

lines konsulės Juzės Daužvar-1 Illinois, to deliver June 6th, 
dienes atsiustą tokį sveikinimą: į4 P. M.

dailininką poną Miką šileikį. i “Please extend my best wish- 
Linku jam dar daug gražių,les to everyone present at the

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis- 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas.Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai 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 Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:
N A U JIE N OS

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS G0608 
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

banquet tonight for employees 
and ,friends of Naujienos, The 
Lithuanian Daily News. My 
congratulations to you on your 
outstanding career of 60 years 
duration at Naujienos, and on 
your considerable accomplish
ments in the art world. With 
wannest regards,

Richard J. Daley, mayor”
Senatorius Percy sveikina - 

Šileikį
Senatorius Charles Percy iš 

Washingtono atsiuntė tokią te
legramą :
“Mrs. Christine Austin, 
Lithuanian News Publishing 
Co., Chicago, Illinois

Please extend my congratula
tions to Michael Šileikis on the 
happy occasion of the Naujie
nos banquet. His years of serv
ice to Naujienos and his accom
plishments as an artist deserve 
the high honor accorded him. 
I am happy to greet him and all 
those associated with Naujie
nos, included the readers.

Charles H. Percy
United States Senator”

t. Dailininkų S-gos parodą 
žydo naujais kūriniais, be to, 
prisijungė dvi naujus narės — 
Vera Švažienė ir Irena Šimkie
nė, praturtindamos parodą sa- 

j vo spalvotos grafikos gerais 
i kūriniais.

Seselė M. Mercedes, kuri da
lyvauja 2Oties lietuvių meni
ninkų. grupėje Bicentennial 
kilnojamoje parodoje, davė 
tiktai vieną spalvingą darbą — 
“Laukas”. Dail. švabienės “Na
tiurmortą’* aš rekomenduočiau 
skirti Čiurlionio Galerijos Kūri
nių Fondai. Taip pat ir Vlado 
Vaitiekūno tapybą — “Wiscon
sin Dells. Tai puikūs darbai, 
verti laikyti nepriklausomai 
Lietuvai.

Kai matai, kas daroma kitur, 
tai atėjus į lietuvių dailės paro
das, randi dvasinį poilsį. Matai, 
kad mūsų menas nenugrimzdo 
melo ir sąžinės bedugnėn, kas 
nesiderina su žmoniškumu.

I t ■

šia proga norėčiau nors 
trumpai pasisakyti apie didžią
sias parodas, kas ten daroma, 
pvž., Chicagos Meno institute 
š. m. balandžio ir gegužės mėn. 
vyko 72-ji “Visos Amerikos 
reprezentacinė” dailės paroda, 
kurioje meno nebuvo. Eini pro 
vieną kamaraitę, matai ant sie
nos prikabinėta baltų drobių, 
kitoje — tamsioje būdoje šne
ka koks apuokas, dar kitoje, 
juodų, lentų prikabinėta; istori
nis Jurgio Washingtono paveik
slas sudarkytas, vištų gardeliai, 
tvoros ir t t. Vos Į salę įėjus, 
ant dviejų storų kaladžiij uždė-- 
tas didelis akmuo. Tiktai jau 
beveik užmiršto newyorkiecio 
De Kuning pora abstrakčių dro
bių, dar atgaivina dvasią.

Bet va, prie salėn įėjimo du
rų reikėjo- mokėti dolerį. Už 
ką? Kad nepamatytum meno! 
Supykęs, išeidamas iš kišenės 
ištraukiau centą ir padėjau ant 
stalo. Pasakiau dežuruotojai: 
Ta paroda nė cento neverta! 
(Prie dolerio pridėjau dar ir 
centą). J.. . _ -

Įsidėmėtina, kad . mūsiškiai 
menininkai negriauna meno ir 
žmonių moralės. Priešingai — 
gina šventąją kūrybą. Tikroji 
kūryba nėra sulyginama su pur 
vu. Turėkime galvoje, kad me
nas pergyvena smogiamąjį mo
mentą, nes “naujojo pasaulio” 
kūrėjai sąmoningai eina žings
nis į žingsnį “progreso keliu” 
su jaunimo revoliucija, sekso 
revoliucija, rasizmo revoliuci
ja, ekonomine revoliucija, tech
nikos revoliucija ir .... pasime
timo laukais. Primena kapines. 
Dar kitas dalykas, tai kadaise 
Chicagos Meno institutas buvęs 
tikrai gera aukštojo meno aka-

lai vyko čia mokytis, o dabar?
Praeitais melais lokius pat' 

parodos, kaip ir ši, institute 
buvo daug pornografijos, pro
testą parašiau Chicago Tribune 
sausio 15 d. Po išspausdinto 
mano straipsnelio, daug pagy- į 
rimo laiškų gavau. Net pati 
Tribune redakcija prisiuntė |>a- 
dėkos laišką.

Baigdamas noriu priminti, 
kad Sąjungos paroda pasibaigs 
birželio 20 d. Parodos lankymo 
dienos ir valandos: pinnad., 
andrad. ir penktadienį nuo 12 
iki 4 v. p. p. Ketvirtadienį — 
4 iki X v. vak., šeštad. ir sekma
dienį nuo 2 iki 6 v. vak. Ketvir
tadienį uždaryta

Gausūs svečiai 
šinti šampanu.

pertraukai.
buvo pavai-

M. Š.

20 LIETUVIŲ
BICENTENNIAL PARODA

Draugas, 179. Lietuvių liaudies šokėjų gru|>ė, 1X1). Lithuanian 
Dance Festival, 1X1. Lietuviai skautai, 1X2. Neo-Lituania liaudies 
šokėjų grupė, 1X3. Grandies šokėjai. 1X1, lialzeko muziejus, 1X5, 
Nco-Utnanų šokėjai. 18(5, Lithuanian Bicentennial Committee.

Visi privalo susirinkti 11:00 vai. prie 500 North Rush SI., 
East of Wabash.

Vėliavų parade lietuviai pajudės lygiai 11:3O AM. Visi pri
valo būti savo vietose, 11 :OO AM, kad galėtų tvarkingai įsitrauk
ti į paradą.

Jau anksčiau buvo spaudoje 
paskelbta, kad sudaryta 20-ties 
lietuvių dailininkų dailės paro
da yra kilnojama po Illinois 
miestus apskritus metus. Chi
cago j e pirmas parodos pasiro
dymas vyko vasario mėn. vi- 
durmiesčio bibliotekoje. Nese
niai buvo išstatyta First Na
tional banke vidurmiesty. Bir
želio 8 d. buvo atidaryta Up
town Federal Savings įstaigoje, 
430 N. Michigan Ave- Atidary
me buvo nemažai ir lietuvių: p. 
St. Balzekas, Jr, skulptorius 
Petras Aleksa, (parodos gen. 
pareigūnas),.p. Skeivys, J. Dai- 
nauskas, dailininkai — A. Co
oper, Mikas Šileikis ir daug ki
tų. V. Noreika ir amerikonai 
fotografai padarė nemažai nuo
traukų.

Svečiai buvo pavaišinti šaltu 
lemonadu bei šampanu ir pyra
gaičiais. Vaišes suruošė p. Bal
zekas ir padėjo finansinės įstai
gos tarnautojai. Paroda atrodo 
gerai. Tiktai truputį išsklaidyti 
eksponatai didelėje patalpoje. 
Mūsiškius p. Balzekas supažin
dino su amerikiečiais, nes jis 
“visus” pažįsta.

Prie paveikslų yra pridėti 
Illinojaus valstijos Bicentennial 
ženkliukai. Paroda dar tęsis ke-

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
401 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

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

site Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
I73S 80. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

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

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

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

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1^5. Jeifu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $130 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu; _______

NAUJIENOS, ■ '

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

JAU IšftJO Iš SPAUDOS
Juozo Liūdžiaus Raštai

Straipsniai, atsiminimai. 246 puslapiai, kaina $3.00. 
PETRONĖLĖS LICDŽIUVIENES

ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU
88 puslapiai. Kaina $1.00.

Abi knygas galima gauti “Naujienose” arba pasiuntus 
pinigus tokiu adresu:

“NAUJIENOS”, 1739 So. HALSTED ST, CHICAGO 8, ILL.

atrodo, eis jaus seime nuo 1955 iki 1973 mė
lius Illino-ltų, išrinktas užimti neseniai mi

rusio Charles S. Bonk vietą kaip 
Cook Apskrities Tarybos narys. 
Ropa(X_gyvenantis 1710 W. 21 
street yra Peoples Federal Sa
vings and Loan Assn., 18th st. 
ir Ashland Ave. Į savo pareigas 
jis prisaikdinamas šį pirmadie
nį.

padeda iš-

lias savaites- Po to, 
j Springfieldą, kai 
jaus mugė.

ši dąilės paroda -
garsinti lietuvių meno kultūrą, 
kartu ir lietuvius, kurie kovoja 
dėl savo tėvynės laisvės. m.š.

Ropa gauna tarnybą

CHICAGO. — Demokratų ly
derių pranešimu, La Salle vieš
butyje įvykusiame mitinge Matt 
Ropa, demokratų atstovas Illino-
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SNVXIAZSTOS uSOHTirnVNtt

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savyegulariy! 
^1Z. 0/

ini 
Complied

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO

see us for 
financing

1 AT OUR LOW RATES
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME

(■■■hNSUREDi

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD

?nn Kazajuvskas, Preadeat

HOOTS s Mon.Tue.Fri.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO, ILLINOIS 60603

Phonet Ylr^sls 7-7747
Thur.9-8 Sat* £-1

TatipyRiteJdab
pas mus

Taupykite dabar.

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

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 bei> 
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

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

įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytų

...

> — NAUJIENOS, CHICAGO S, IU.— FRIDAY, JUNE 11, 1976
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Baisus birželis

Kaip Lietuvoje, taip Amerikoje birželis yra pats gra
žiausias mėnuo, lietuviams jis yra pats baisiausias. Lie
tuvoje jau gražus ir. gegužės mėnuo, bet birželis yra 
pats gražiausias- Amerikoje gegužės mėnuo dar esti 
šaltas, o birželio mėnesį oras kartais gerokai sušyla, be 
pavasario gamta pereina į vasaros karščius.

Lietuviams birželis yra baisus, nes 1940 metais oku
pacinė sovietų valdžia, padedama rusams parsidavusių 
nedoru Lietuvos komunistų, išvežė iš Lietuvos virš šim
to tūkstančių lietuvių. Juos vežė labai žiauriomis są
lygomis, neįspėjusi šeimų ir iš anksto nepatarusi pasi
ruošti ilgesnei kelionei. Vežė ne nusikaltusius, ne kovo
tojus,, ne pasiryžusius mestis kovon prieš okupantą, bet 
vežė ištisomis šeimomis, nekreipdami dėmesio į maža
mečius šeimos narius, į senelius, net ir į ligonius. Atva
žiavęs čekistų lydimas sunkvežimis susodindavo visus 
šeimos narius Į sunkvežimi ir nuveždavo į artimiausią 
stotį, kurioje jau buvo paruošti specialūs vagonai.

Suimtuosius veždavo į stotis ir sumesdavo i preki
nius arba gyvulinius vagonus, kuriuose nebuvo išeina
mųjų, nebuvo vandens, nebuvo čiužinių, paklodžių ar 
kokių kitokių priemonių-apsiginti nuo troškulio, šalčio 
ir bado. Stotyse privarytus vagonus užkaldavo ir neleis
davo atvykusioms žmonėms pasimatyti su išvežamai
siais. Stotyse būdavo baisūs verksmai ir prašymai duoti 
ne tik vandens, bet išleisti laisvėn ir pasilikti gimtinia
me krašte. Vagonus saugojo specialiai paruošti čekos 
kariai, be jokio pasigailėjimo šaudę į žmones, 
sius pasimatyti su išvežamaisiais arba paduoti 
drabužių, maisto arba net vandens.

Sovietų policija, lietuvių policininkų lydima, 
Maskvos čekistų paruoštus planus., Pirmon eilėn 
vežami Rusijos šiaurę Lietuvos mokytojai, valstybės 
tarnautojai, politinių partijų įtakingesnieji veikėjai ir 
geresnieji lietuviai ūkininkai. Okupantas išvežė iš Lie
tuvos visą tai, kas buvo geriausio. Okupantas negalėjo 
pakęsti, kad Lietuvoje liktų ūkininkai, pajėgusieji išau
ginti daugiau javų, negu patys mokyčiausi sovietų ag
ronomai. Rusams buvo labai nepatogu matyti Lietuvoje

norėju- 
jiems

pildė 
buvo

tėvų gerbiamus ir vaikų mėgiamus mokytoju., pajėgu-, 
sius išauginti padorius vaikus, tampančius garbingais 
krašto piliečiais.

Į prekinius ar galvijinius vagonus suyaryti, užra
kinėti ir užkalinti lietuviai troškulio ir bado negalėjo 
pakęsti Toje kelionėje keleiviai krisdavo, kaip rudens 
lapai Pirmon eilėn mirė silpnesnieji, Mirė vyresnio 

Į amžiaus žmonės, prie mirties buvo ir vaikai, nepajėgę 
■ atsispirti šiaurėje esantiems šalčiams, badui ir trošku
liui Okupantas mirusių nelaidodavo kapinynuose, kaip 
kiekviena kultūringa tauta daro, bet naujan kelio eta- 
pan pasileidusius vagonus, sustabdydavo prie pirmo di
desnio miško, atkaldavo vagoną ir išimdavo mirusius. 
Juos palikdavo pakelėje, o patį vagoną vėl užkaldavo ir 
siųsdavo toliau. Jeigu už kokio tūkstančio verstų vago
ne ir vėl atsirasdavo keli mirusieji, tai dar kartą iš va
gono juos išimdavo ir paklodavo pakelėje, pagal gele
žinkelio bėgius. Niekas jiems nekasdavo jokios duobės, 
niekas neužmerkdavo jų akių, niekas neužberdavo že
mėmis- Lietuviai dar ir šianndien tiksliai nebežino, 
kiek išvežtųjų žuvo kelionėje į Rusijos šiaurę ir kaip 
vadinosi mirusieji. Žinomi tiktai paskirų žmonių var
dai ir pavardės, kurių artimieji sugebėjo atlaikyti, var
ginančią kelionę ir artimiesiems pranešti apie kelionėje 
mirusius ir pagal geležinkelio liniją išmestuosius. Iš vi
so apytikriai apskaičiuoj’ama, kad vien tik birželio mė
nesio kelionėje pagal Rusijos geležinkelio linijas 1940 
metais buvo išmesta 40,000 lietuvių!

Birželio areštų, išvežimų ir atsisveikinimų vaizdai 
liko kiekvieno lietuvio akyse ir širdyje, kuris tuo metu 
gyveno Lietuvoje. Šeimų skaldymo, mylimųjų atskyri
mo, santaupų grobimo ir sadistinių kankinimų vaizdai 
niekad neišdils iš Lietuvoje gyvenusių žmonių vaizduo
tės. Tuo reikalu/ vienas kitas dalykėlis jau parašytas, 
bet dar neturime veikalo, kuris apimtų visą to meto lie
tuvių tautos tragediją. Rusų caro administracija trėmė 
lietuvius į Sibirą, bet ano meto trėmimai buvo visai ki
tokį, negu komunistų pravestieji. Panašiai rusai pasiel
gė su latviais ir estais- . Panašiai jie siunčia į šiaurę ir pa
čius rusus, jeigu nujaučia, kad kuris ąrba kuri jų gru
pė bando priešintis sovietų valdžios patvarkymams.

Amerikos lietuviai kiekieną metą prisimena 1940 
.metų tragišką birželį. Jis prisimena Rusijos komunistų 
padarytus žiaurumus, jie leidžia žodį kitą tarti Sibire 
buvusiems, bet iš sovietų nagų ištrūkusiam lietuviui, 
kad galėtų informuoti amerikiečius apie tikruosius so
vietų valdžios tikslus.

Chicagos Lietuvių Taryba, šiais metais Kristinos 
Austin vadovaujama, taip pat ruošia birželio tragedi
jos minėjimą. Baisaus birželio minėjimas-; įvyks birželio 
20 dieną. Tikintieji tą dieną pasimels už Sibiro prievar
tos darbams išvestuosius, o vėliau jėzuitų salėje bus su
rengta visų Chicagos lietuvių birželio įvykių minėjimas. 
Paruošiamieji darbai jau vedami, kad minėjimas būtų 
našesnis ir jaunimui būtų priminti faktai apie sovietų 
valdžios pastangas naikinti lietuvių tautą -ir . stiprinti 
sovietų imperiją.

GARSINKI! ES NAUJIENOSE
SKAITYKITE NAUJIENAS

JONAS AUGUSTAMS

ALEKSANDRAS TENISONAS -

Tačiau kaimai, turėdami savo servitutines ga
nyklas greta dvaro miško ir norėdami plačiau gany
ti, susitardavo su savininku dvarininku, ir už mokes
tį nuo ganomų gyvulių, o kai kur ir už darbą, ganė 
savo gyvulius ne tik servitutiniame plote, bet ir po 
visą dvaro mišką. Stojus naujam miškų savininkui— 
Miškų Departamentui, o tam neleidus ūkininkams 
miške ganyti, kaimai sugalvojo, kad naujas šeiminin
kas servitutinių ganyklų ribų nežino, ir ganė savo 
gyvulius po visą mišką, sakydami: “kaip pirmiau 
ganėme, taip ir dabar ganysime, te£u valdžia atiduo
da mums mūsų ganyklas”... Iš to kildavo ginčų su 
ūkininkais, nes už sauvališką ganiavą po visą mišką 
Miškų Departamentas pavedė girininkams rašyti 
protokolus.

Neaiškumų kildavo su kaimais ir dėl miško me
džiagos servitutuose naudojimo. Sudarant ganiavos 
servitutus, dvarininkai turėjo teisę išsikirsti juose 
esamą mišką. Vieni jį iškirto, kiti paliko nekirstą. 
Lietuvos vyriausybė perimdama miškus, perėmė ir 
tą neiškirstą servitutų mišką ir pavedė jį prižiūrėti 
ir tvarkyti miškų administracijai. Kai kur kaimai 
tą toleravo, o kai kur protestavo, esą vyriausybė par
davinėja jų mišką.

Mokslininkas miškininkas Antanas Rukuiža savo 
straipsnyje — Lietuvos miškų ūkis laike paskutinių 50 
metų (1918 — 1968) (žiūr. Girios Aidai, 1967 — 1968, 
Nr. 25—26), rašo ir apie miškininkystės teisinę padė-

tį. Jis rašo, kad jau 1919 m. Laikinosios Vyriausybės 
buvo išleistos—Laikinosios taisyklės servitutų teisėms 
panaikinti, L.V.ž. nr. 35 (datos nėra).

— “Nuo 1922 iki 1936 m. buvo išleisti tik du įsta
tymai servitutams ir bendroms ganykloms likviduoti, 
(L.V.Ž. Nr. 96) ir taisyklės jam vykdyti” (ibid, ps. 24). 
Nepasitenkinus tuomi, miškų administracija panau
dojo (pasiskolino) “1935 m. “Laukams prižiūrėti” įsta
tymą. šis įstatymas buvo papildytas ta prasme, kad gi
rininkams miškuose buvo suteiktos seniūno, o urėdams 
— viršaičio teisės; tai reiškė, kad girininkai turėjo tei
sę rašyti protokolus fr įvertinti miškuose padarytus 
nuostolius, o miškų urėdai nusikaltusius bausti, bet ne 
daugiau 30 litų. Nepatenkinti urėdų nutarimais, galėjo 
skųstis apskrities viršininkui, o apskrities viršninko 
nutarimą galėjo apskųsti teismui. Praktikoje tokių at
sitikimų retai pasitaikydavo. Toks administracinis bau
dimo būdas labai suprastino bylų eigą ir palengvino 
urėdijoms ir teismams darbą” (Rukuiža, ibid., psl. 24). 
Taigi Rukuiža rašė, kad tas skolintas 1935 m. statymas 
davė teises girininkams rašyti nusikaltėliams protoko
lus,, tačiau girininkai daug anksčiau, nuo pat Miškų De
partamento įsikūrimo pradžios rašė protokolus, bet 
Rukuiža nemini, kokia teise jis tai darė?.. Išeina, kad 
teisinės normos, tvarkančios miškininkysės reikalus, 
buvo nepakankamos. Skolintasis įstatymas 1939 m. bu
vo pakeistas “Medžių naikinimui bausti įstatymu” 
(Vyr. Žiu. Nr. 665), Lietuviškam miškų statutui ruošti 
tik 1937 m. ministeris Putvinskis sudarė 5-ių narių ko
misiją Miškų Dep-to direktoriui^Vaiciekauskui pin»i- 
ninkaujant Tas statutas niekad neišvydo šviesos, kai 
komisijos pirmininkas, be disciplinos tarnautojams 
reikalavimų, neturėjo jokių kitų kvalifkacijų miškams 
tvarkyti (apie tai kiek vėliau).

J. KLAUSEIK1S

J. Matulionio “Neramią Dieną” knyga
6

yni Ir mirusių, būtent: Bauba, 
Narakas, Puodžius ir B. Snm-

žalingas autoriaus į 
puikybę pasikėlimaa

Seniau, kai vaikus katekizmo 
mokydavo, sakydavo, jog nuodė
minga yra žmogui į puikybę kel
tis.

“Neramių Dienų” autorius 
įžangoje prisistato esąs neklai
dingas: “Faktai yra užrašyti, 
vos tiktai jiems įvykus, ir jų 
tikslumu netektų abejoti, nebent 
kai kam galėtų užkliūti jų per
teikimo būdas”. O knygą baig-l

Faktas, kad du ii tų kaeeti- 
ninkų J. M. numarins be laiko. 
Juozas Narakas nacių buvo su
imtas 1943 metais ir laikytas 
Stutthofo koncentracijos stovyk
loje, 1945 m. išsilaisvinęs išvyko 
į Švediją.

to terorą. Frontui artėjant, na
ciai 1945.1.25 kalinius iš Stutt
hofo varė i vakarus. Nusilpęs

labiau
mas, jog ir po tnsdežimt metų 
“tarp šio dienoraščio eilučių aš 
neradau nieko, kas mane vers
tų, net iš dabarties perspekty
vos žiūrint, vienur ar kitur 
keisti savo nuomonę”. ,

Juk tai didėlis į puikybę pa
sikėlimas. Paprastai atsiminimų 
autoriai yra atsargesni. Kai ku
rie net prasitaria, jog galėjo pa-

Lietuvą. Sruoga mirė Vilniuje 
1947X16.

1944 m. spalio 3 d. dienorašty
je įrašyta: “Vokiečių laikraščiai

ragę. Girdėjęs pasakojimą, jog 
vyskupas Matulionis bolševikų

mokykloj

buvau pasiųstas Į 8-tą pėstininkų 
pulką. Ir tai buvo fen, Rašti
kio suplanuoto kariuomenės ko
vingumo pakėlimo metais. Nei

poa vadu. Kuopoe vadais buvo 
kapitonai. Ir sutapo taip^ jog 
ir mjr. Songinas iš Mo pulko

jin Tai ne vien hudininkaii 
ir dokumentais įrodomas fa

galvojo pjr. Songiną žeminantį

ne tik bjiaurybė, bet tikra ne
dorybė.

Toliau mjr. Songino dergimą 
Matulionis tęsia: “Visą laiką įif 
VkiTV/h nAfiiSViic TT/hlnzha fan*'

įvykių aptarimo, bet J. Matulio
nis užkerta, jog surašytų faktų 
tikslumu netektų abejoti.

šių metų ‘Tėvynės Sargo” pir
mame numeryje, kurį gavau ge
gužės mėnesį, J. M. aiškinasi, 
kaip jis puikiai vertinąs savo die
noraštį kaip istorinę medžiagą, 
na, ir spaudai dienoraštį atida
vęs daugiau juo nebesirūpinęs. 
Deja, rūpintis reikėjo. Išryškė
tų, jog kai kurie jo istoriniai 
faktai yra pasenę, neatitinka 
tiesai ir jei norėta dienoraštį pa-

išnašėlėmis netikslumus reikė
jo aptarti ir teisingai paaiškinti.

. Knygos. 28-29 .puslapiuose J. 
M. pasakoja, jog važinėjęs po 
apskričių miestus ir sužinojęs, 
kaip veikia. kai kurios įmonės. 
“Raseiniuose feukraus fabrikas 
tuo tarpu vis dar yra^ lietuvių 
rankose”, — fi-nahsistas ’auto
rius duoda šitokį “/aklą”. Tai 
tau ir faktų tikrumas.. Nei Ra
seinių mieste nei Raseinių ap
skrityje cukraus fabriko nebu
vo... Pirmasis Lietuvos cukraus 
fabrikas Įrengtas Marijampolė
je, antrasis— Pavenčiuose,prie 
Kuršėnų, Šiaulių.;apskrityje ir 
trečiasys — Panevėžyje. .

■ . .A iį V . . S • • i •
Anksti numarino B. Sruogą 

ir dar keletą lietuvių
* t *■ - »

Karo metu gandų buvo ap
sčiai. Apie tai ne kartą ir J. M. 
užsimena. Tačiau, negera, kad 
jis kai. kuriuos gandus knygoje 
paliko, lyg jie būtu tiesa, anot 
jo; tikslūs faktai.

Knygos 266 psl. J. M. rašo: 
“Teko patirti, kad išvežtųjų į

pasakojimas ąkaitytojui perša
mas, kaip storiais faktas. Iš ti
krųjų vyskupas Teofilis Matu
lionis 1946 m. buvo bolševikų 
suimtas. Iškiūtintas ir palie
gęs grįžo į Lietuvą 1956 m. Mi
rė 1962 m. Vin. 20 Šeduvoje. -

- t’ ■ — - -> -

1944 m. spalio 3 d. dienorašty ? 
įrašyta: “Vokiečių laikraščiai 
praneša, apie arkivyskupo Skvi
recko ir dar dviejų vyskupų nu
žudymą”. Vokiečių laikraščiai 
galėjo taip rašyti, bet sąvo kny- 
gojė J. K turėjo pridėti pasta-1 
bą, jog tai buvonetikra.žinia? 
Arkivyskupas J. Skvireckas mirė 
1959 m.Austrijoje. ......

Knygos įžangoje J. M. rašo: 
“Būdamas pensininko privilegi- 
joje, turiu daugiau laiko, titi.ir 
tvarkau savo buvusių akimirkų 
darbą”. Tvarkė! bet nesutvarkė, 
ir ‘ nesutvarkyta raštą- cteyė 
spaudai. . Apie. Naraką,.’ apie 
Sruogą, apie. vysk. Matulionį įr 
apie arkivyskupą Skvirecką yra 
teisingų žinių Lietuvių Enciklo
pedijoje, tad buvogajima dieno
raščio “faktus" pakoffeglidti, - ti
kromis žiniomisnusakyti.

Kokios tautybės ir k^n 
tarnavo majoras Songinas ..

J. Matulionis, kaip knygos.au
torius, pats sa^ė laibai Nuverti
na, išspausdindamas pramanytą 
prez. Smetonokir latyių,spyez. 
Ulmano sugretinimą, o ypač ne
doru raštu apie majorą Genriką

“Kaip kariniTikaH, jisJAbarge^ 
ras, bet daugiau kuopos .vado 
hepažengė”. Tiesa, jog Songinas

_____ i______ _____ ________  * las, jog daugiau -kuepos- vado 
Vokietijos stovyklas tarpe jau nepažengė.

e ...... - .g .
Vieną ūkininkų ginčą dėl miško aprašo savo kny

goje buvęs girininkas A. Tenisonas. Tai buvo Alkšės— 
Pašakalės miške. /

Alkšė - Pašakalė buvo brandus spygliuotas miš
kas apie 50 ha prie Plungės — Rietavo vieškelio, nu
savintas iš Milašaičių dvaro. Prie miško priėjo ketu
rių Milašaičių ūkininkų bendra ganykla Alkšėje-Piaša- 
kalyje su teise išsipirkti (“predostavleno pravo ną vy- 
kup abščeje otkrytojė pastišče v uročišče Alkše-Paša- 
kalė”). Ganyklų plotas nenurodytas dokumente,.bet 
nuo miško buvo atskirtas erikiais, kuriuos vėliau ūki
ninkai panaikino (“nutripė gyvuliai”), jų plotas galė
jo būti apie 4 ha. Norėdami ganyti po visą Alkšės miš
ką tie 4 ūkininkai, susitarę du dvarininku, už gyvulių 
ganiavą ėjo dirbti į dvarą, važiavo į mėšlavežį bei kū
limą ir už tai dvarininkas Stanislovas Vaitkevičius - - _ . * -A.
leido jiems ganyti visam Alkšės miške. Lietuvos vy
riausybei nusavinus mišką ir dvarininkui Vaitkevi
čiui mirus, tie ūkininkai pradėjo rėikšt pretenzijų j 
visą Alkšę, kad tai jų ganiavos plotas ir ganė saųva- 
liaL Girininkas Petkūnas surašė protokolą, Urėdija iš
kėlė teismejbylą, ūkininkai pastalė teisme liūdini n - 
kus, kurie parodė, .kad tie ūkininkai ir pirmiau ganė 
po visą Alkšės mišką ir teisėjas tuos ūkininkus išteisi
no. Apskųsti sprendimą. Apygardos teismui Urėdija 
pavėlavo, sprendimas įsigalėjo ir rašyti protokolus už 
ganiavą nebebuvo kaip. “Teko laukti kol žemės Tvar
kymo Departamentas išdalys tas atskiras Alkšės ga
nyklas. Dėl medžių ten iki pat 1930 metų jokių ginčų 
su .^rilašaičių pkįiittkaisųefau-ėjau^.Crenisonas,, p$L 
174). Tik jau 19^0 m., numeruojant girininkui Alkšės 
miške sausuolius ir išvartas, Milašaičių ūkininkai už
protestavo, kad miškas jų ir kad girininkas išeitų iš 
jų miško. Eigulys Urnikis (vienas iš tų.keturių ., fiki-
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karininkų kursus. Vadinasi, kas 
jį priėmė net į Aukštuosius ka
rininkų kursus, tam jo tautybė 
buvo aiški. r /-

, Genrikas Songinas yra gimęs 
vadinamajame Vilniaus krašte, 
Eišiškių valsčiuje, Songiniškių 
kaime. Tai esama senos lietuvių

raštuose ar žemėlapiuose Songi-
niškiayjašomi — Songiniszkį)-

“Mūsų Lietuvos” knygo j e ra
šoma, jog Eišiškių ir apylinkės

nyčią buvo lenkinami, bet ir su 
lazdai Vienok Songino nesulen- 
kino. į Likimo L lemta, jog s jis 
mokslą ėjo Vakarų Europoje . 
Prahoje, švencarijoje =ir .VoW*

saulinis karas pakreipė jį_j£^io.-

kais, kaip panašiai.kįti lietuviai 
inteligentai, atsidūrę Rusijoje, 
stojo arba buvo imami į caro 
armiją ar ir karininkų mbkyk-

Toliau, nesusivaldydamas, J. 
M, dengimą tęsia: “Atsiradęs 
Lietpvoje po-Didžiojo Karo, Ja- 
bau sunkiai lietuviškai kalbėjo. 
Kam jis iš tikrųjų tarnavo, nie-

.’Voronežo “atsirado” Lietuvoje 
Matulionis, taip panašiai ir Son
ginas sugrįžo Į savo tėvynę. Sve
tur mokyklas baigusieji ne vie
nas lietuvis, lietuviškosios gra
matikos nematęs, “sunkiai lie-'

(Nukelta į 5 psl.

stu sudarė notarinę sutartį, pagal kurią , jie įgaliojo 
Leizerį Ręstą -vesti procesą su Mišku Departamentu ' 
dėl Alkšės miško ir laimėjus bylą, Leizeris iškerta miš
ką, o jiems tenka padarytos ganyklos ir kiekvienam 
dar po 2000 litų pinigais. Jie turi klausyti, ką Leizęrii 
lieps'jiems daryti. Tačiau girininkas malkinius sau
suolius sugadino. į malkas ir tas malkas atleido Plun
gės žirgynui. Atvažiavus žirgyno tarnautojams tas

rištų vartų, pastatė savo keturias žmonas, kurios ne
leido tų vartų girininkui atrišti ir malkų išvežti. Pri
ėjus girininkui prie vartų ir pradėjus atrišinėti, jį ap
spito keturios moterys, “iš jų ėigulienė Urnikienė, 
stambi moteris; kad Čiups man už kailinių skverno, sa
gos tik pūkšt,-pukši ir nulakstė” (psl. 176).

Perlipęs per tvorą į vieškelį, girininkas nuvyko J

kas išsivežė.Įtveri*Laukas didesnio susidūrimo skan
dalo, kad gilet^ dundi| Kauną ir girininką “tarnybos •* 
labui” iškelti j kokį “Peklinės* mišką tikį, kaip tai at
sitiko su urėdu. Mat, į Leizerio saldžiai suktą pasiūly
mą Alkšės byloje liudyti jo naudai, atsakiau — “nė” 
(ibid. psL 174), v

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE

JOS VISAD RAŠO
n r z * i < < r *
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DR ANNA BAUONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
K GERKLES LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

X MATULIONIO .. .
(Atkelta 4 pat)

tuviškai kalbėjo. Pagaliau, ir 
“Neramių Dienų” lietuvių kal
bos dalykai labai šlubi.

rikiečių sargybinių sąjungos!
steigėjas H. Robinsonas buvo kusių namus toje subdivizijoje, 
triukšmo metu suimtas ir 
liau teismo nuteistas.

Dabar vyr. Amerikos
mas Robinsoną išteisino.

Daugiau kaip 300 šeinių, pir-

teis-

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 

Medical Building). Tot LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. G K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 69S-0533

Fax Vaiky Madical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE~58, ELGIN. ILLINOIS

jo tėviškė buvo lenkų okupuota. 
Nežiūrint, kad Songiniškiuose 
tebegyveno jo kiti šeimos nariai, 
jis į lenkų okupaciją nevažiavo, 
bet stojo .karininku savanoriu j 
Lietuvos kariuomenę ir dalyvavo 
kare su lenkais. Kaip geras vo
kiečių mokyklos karininkas, kau
tynėse pasižymėjo, yra apdova
notas Vyčio kryžium, Gedimino 
ordinu, Savanorio medaliu ir ki
tais žymenimis.

Ir šitie faktai turėtų atsakyti 
į Matulionio nedorai keltą klau
simą, kam Songinas tarnavo.

(Bus daugiau)

Primenama

Primenama, kad jaučiant 
kambaryje ar visame bute ga- 
zo bei dujų kvapą, negalima į- 
junginėti ir išjunginėti elekt
ros jungtukus, negalima uždeg 
ti degtuko ir kt Tai pajutus, 
tuoj ir nelaukiant turi būti pa 
šaukta gazo kompanija. Į ga- 
zo kompaniją telefonu skam
binti reikia iš kaimyno 
mo.

apskundė teismui statytojus, 
kaltindami, kad statytojai ne
išpildė visos eilės savo pažadų, 
įskaitant iš šaltinių vandeniu ap
rūpinamą ežėrą, Olimpiados 
plaukimo lenktynių modelio mau
dymosi baseiną, per ištisas 24

valanda* užtikrintą saugumą, šo
kiams paviljoną, visokiam Orui 
tinkamą “blacktop“ gatvių grin
dinį ir 37 mylių ilgumo kelią 
sniegomobiliais pasivažinėti.

SKAITYK IK KITAM PATARK 
SKAITYTI ^AUjIEKAŠ’

na-

JULIUI NORKUI
JmI > L i/ J

staiga mirus, žmonai Stasei, sūnui Algirdui su šeima, sese- 
rei Monikai Butkuvienei, ponams Piktuliams, Palčiauskams 
ir kitiems ginmėnis bei draugams nuošrdžią užuojautą reš
kia ir kartu liūdi

PIGESNIS MAISTAS 

WASHINGTONAS.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Tu paruoši stalą mano akivaizdoj a, mano prispaudėjams stebint. Tu pa
tepi aliejumi mano galvą. Meno taurė sklidina. "—Psal. 23:5.

. Religinių stalų yra daug ir ant jų dedami įvairūs, skirtinį ir vienas 
kitam priešingi pamokslai. Didžiumoje ant tų stalų padėtasis maistas yra 
sugadintas jo prirengė] ų neišmanymu. Kai kuris yra surūgęs ar supelėjęs, 
nes yra užsilikęs nuo tamsiųjų vidur-amžių, Ant religinių stalų kartais de
dami patys “velnių pamokslai*’. (Žr. 1 Tun. 4:1). Todėl apaštalas Povilas 
duoda štai kokį patarimą: " 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 
tiesosv ypatingai prirengtos tikėjimo namiškiams. Prie to stalo gali ateiti vi
si, kurie alksta ir trokšta teisybės ir tokie bus pasotinti.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? j tą klausimą atsako knygutė "Vilti* po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILU 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
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DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—1 vaL. 
antrai, penktadieni nuo 1—5. • treč. 

ir šeštai tiktai susitarus.

VALSTIJOS NETURI

DR. 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 šeštadieni 8—3 vai 
.. Tel^ 562-2727 arba 562-2728 .

Ameri
kos žemės ūkio departamentas 
praneša, kad maistas Amerikoje 
yra pigiausias, lyginanti su ki- 
tomis pasaulio valstybėmis.

Esą, tarp 1975 m. kovo mėne
sio ir šių metų tą pat mėnesį, 
maistas pabrangęs JAV 43%» 
Vakarų Vokietijoj — 6.4%, Bra
zilijoje — 39%, Argentinoje— 
68.2%, Anglijoje —22,1%, Aus
tralijoje —12.7%, Meksikoje — 
12^% ir t. t. : ■

REZ.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISIMAS 
AKUŠERIJAJR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia,. skambinti M! >3-0001.

TEL. — BE 3-5893 v

DR. A. 8. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Vašingtonas. JAV vyriau 
sias teismas nusprendė, kad 
valstijos neturi teisės'* versti 
pildyti oro ir vandens taršos 
įstatymus.

Kiaušinių kompanijos 
negali skelbti

Vašingtonas. — Federalinė 
prekybos komisija , tyrinėja 
klausimą, ar kiaušinių gamin
tojai turi teisę ir ar. 
skelbti, kad nėra įrodymų,jog 
kiaušiniai gali -sudaryti' sąly
gas širdies ligoms. Komisija 
laikinai, iki bus išaiškintas mi 
nėtas klausimas, buvo uždrau 
dusi skelbti kiaušinius lięčian 
čius skelbimus. X į

Kiaušinius liečiąs toks klau 
simas davažiavo iki Vyriausio lietuvių kolonijas muo At- 
Atnerikos teisino,' kurs nusp
rendė, kad draudimas skelbti, 
jog nėra įrodyta, kad kiauši
niai sudaro sąlygas širdies 
gai, pasilieka galioje.

DAILININKAS PETRIKONIS
Į FLORIDĄ

r. jie gali į Kasmet šiltoji Florida išviKo- 
„j----- ja - mūsų tarpo keletą tautie

čiu. šįmet ten išsikelia Liucija 
ir Antanas .Petrikoniai.

Dailininkas Antanas-Petriko- 
niš palieka mūsų tarpe savo pėd
sakus. Juk tėra retas lietuvių 
namas, ^nepasipuošęs jo kūri
niais. Jo sėkmingos parodos pa-

H-

DR. K. A. V. JUČAS
48SJ-4441-561-4605 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12_val.

Policiįa^gali tikrinti
kandidatus

Ofisb tel.: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98GI :

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

Vašingtonas.—Čikagos. mie
sto policija, taipgi ir kiti mie
stai, yra įsivedę kvotimus ir 
visi kandidatai, norintieji gau 

policininkais darbo,-^turėjo -.Y .?■?' «tuos kvotimus išlaikyti;. <
Vyriausias Amerikos teis

mas, 7 balsais prieš 2, nuspren. 
dė, kad policijos viršininkai, 
priimdami kandidatus, .-.•turi 
teisę kandidatą iškvosti ir tuo 
jis nenusikalsta rasiniams įs
tatymams ir 1964 ni. civilinių 
te isių aktui. Policininkų^ kvo
timai nenusikalsta konstituci
jai, nežiūrint, kad daugiau juo 
dūkų negu baltų neišlaiko kvo 
tinni.

lanto vandenyno ir Pacifico, nu
keliavo j Kanadą, peržendamos 
krašto ribas. 

■ -
Petrikonių išvykimas -— mums 

nuostolis, o augančiai Juno Beach 
lietuvių koloniją! -— gražus ir 
skatinantis jnašas. Liucijos .ir 
Antano draugai ruošia jiems- či- 
kagietiškas išleistuves šeštadie
nį, birželio 26 d.., 7 :30 vai. vaka
ro, Tautiniuose namuose, 6422 
So. .Kedzie Avė. Atsilankiusiems "4' . * f-' . ’.-į 'į
bus puiki proga pasisyeęiuoti su 
iškeliaująnčiais:F.ri»8iŠoktiJ gro- 
jaht jaunių Neo-Lituanų “Vy
ties” orkestrui ir pasiklausyti 
sol. Janinos šalnienės dainų. No
rintieji dalyvauti išleistuvių 
vakare, prašomi skambinti R. 
Bernotavičiehėi, tel. 422-7554 ar 
M. Krauchunienei,'tel. 631-5832.

(Pr.)

DR. LEONAS SEiBUTIS 
^INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

Vai,: anvad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vaL vak. 

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rex. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tai,: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą. '

Išteisintas triukšmadaris

Vašingtonas--^-Čikagos Good
man teatro viduje laike rodo
mos filmos buvo sukeltas triu
kšmas. Čikagos Afrikos ame-

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdravda

> ŽEMA KAINA , 
It Š E R Ė N A S

Tel. WA 5-8063

*

V. Tumasonis, M. D.;S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71$t STREET 
Ofiso telef.; HEmlock 4-2123 
Rezld. telff,s, ętbson 8-6195 ,.

Priima ligonius' pagal susitąrimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepta. ■ tai telef. GI 84195.

i

MOVI NG
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place , 
Tel.: FRontier 6-1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Kills

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Special! pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t.

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

............    i ■■■■.-1 ■■ in—....y

2850 West 63rd St., Chicago- III. 60629 
Telef.: P Respect $-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI

I

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausi'?* ir srtJa

pin papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT?**! Y’AS) 
» - U K •

DAUBARŲ SONUS
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

n
CICERO ALTO SKYRIUS

TĖVAS IR SUNŪS

JAV VIDURIO VAKARŲ APYGARDOS LB vcepirmininkui 
organizaciniams reikalams

„ JI 1.1UI NORKUI
mūris, žmoną Stasę, sūnų Algį, marčią Lindą, sūnaitį Mikelį, 
gimines, jo draugus bei pažįstamus nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime

JAV LB VAKARŲ APYGARDOS VALDYBA

JULIUI NORKUI
mirus, jo žmonai, sūnui Algirdui, marčiai Lindai, anūkėliui. 
Michael, seserinis Elenai Purtulienei ir Monikai Butkienei 
su šeimomis ir Kitiems giminėms reiškia gilią užuojautą

R. JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PREZIDIUMAS IR CENTRO VALDYBA

i 14*^

rW
S

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

EEysbSe T-SW1

EUDEIKIS
„ . i- -Ji ? . ’ -• __ _GAIDAS - D AIMID

ŠENLAŪŠll IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07

naujy namu statytojus
CHICAGO.

8 milijonų dolerių ieškinio byla 
iškelta Federaliniame distrikto 
teisme prieš statybos korporaci
jas. kurios nusipirkusios plotą 
žemės Candlewick subdivizijoje 
arti Belvidarė, Boonę apskrity
je pradėjo statyti rezidencijas 
ir jas pardavinėti pirkėjams.

. ‘ - - - •=3-.-rT..;z rr *".x

,u

SUSIRINKIMŲ

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGUOS 
Apšvietus pusmetinis narių' susirin
kimas Įvyks šeštadieni, birželio 12 
d.. 1:30 vai. popiet 2549 W. 71 St 
Narės kviečiamos atsilankyti, nes 
yra daug- svarbiu reikalų aptarti ir 
kurios dar neužsimokėjote duoklių, 
tai užsimokėkite, šiame susirinkime, 
nes vasaros laike bus atostogos. Po 
susirinkimo bus* vaisęs: —n --

Rožė Didzgalvis, rast

KAZYS VASILIAUSKAS
Gyveno 5812 South Troy Street

, . . ? • S r z
Mirė 1976 m. birželio 7 diena North Amprior, Ont. Canada, su

laukęs 56 metus amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Telšių aps. - r
Paliko nuliūdę: .žmona Elena, pagal tėvus Cizinauskaitė^ sūnus 

Arnestas ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. Lietuvoje liko brolis 
Petras^ su šeima. -

Velionis buvo tėvas mirusio Jurgio.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje; 2533 W. 71 St.
šeštadieni, birželio 12 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios į Sv. P, Marijos -Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamal
dų bus laidojamas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Kazio Vasiliausko giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnus, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. Tel. GR 6-2345.

So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

t

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
: ... M S i . £

LIETUVIŲ MOTERŲ PILIEČIŲ LY
GOS , pusmetinis susirinkimas įvyks 
birželio 1 d. Mrs. Zolpienės namuose. 
3554 So. Hafeted SL kaip .1 vai. po 
pietą, Narės prašomos dalyvauji. Po 
susirinkimo bus vaišės.
’ Z Z ■" • Nvt. Raštininkė

'CHICAGOS LIETUVIŲ NAŠLIŲ. Na- 
šiiukių ir pavieniu klubas birželio 11 
d. 7 vai. vakaro turės pusmetini su
sirinkimą. kuris Įvyks Vyčiu salėje, 
2455 W. 47 st. Nariu dalyvavimas 
būtinas aptarimui' klubo einamųjų 
reikalų. Norintieji i stot i į klubo na
rius maloniai kviečiami atsilankyti. 
Po susirinkimo vaišės, veiks bufetas, 
bus šokiai J. Joniko orkestrui gro
jant

V. C in kapsėk r.

•EAUJILJOS" BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS .TŲ AKYSE

eLen‘a kvecienė,
gyvenusi Chicagoje 6935_ So. Artesian Ave., mirė 1976 m. gegužės 

16 d. ir palaidota gegužės 20 d. šv. Kazimiero kapinėse.
Likome sielvarte ir nuliūdime: sūnūs, dukterys, anūkai, proanūkai 

ir kiti giminės. Gilaus skausmo valandose daugelis mus atjautė, guo
dė, liūdėjo ir su mumis drauge meldėsi, kad Aukščiausias mriusios 
sielai suteiktų amžiną palaimą.
v, Negalėdami kiekvienam atskirai pareikšti mūsų dėkingumą, mes 
savo širdingą padėką reiškiame visiems kartu.

. Dėkojame kun. A. Puchenski už lankymą ligoninėje ir koplyčioje 
atkalbėjusiam maldas. Dėkojame kan. V. Zakarauskui atlaikiusiam 
šv. Mišias už velionės sielą laidotuvių dienoje ir palydėjimą velionę i 
kapines. Taip pat dėkojame vargonininkui.

Dėkojame V. D. Šaulių rinktinei už garbes sargybą ir pagerbimą 
koplyčioje, už karsto nešimą ir palydėjimą velionę į amžinybės vietą. 
Dėkojame našlių ir našliukių klubui už aplankymą koplyčioje ir pri
siųstas gėles.
. Dėkojame visiems ui aplankymą koplyčioje, aukavusiems šv. Mi

siąs, ątshtntusiems gėles, vainikus, užuojautas spaudoje ir raštu pareik
štas mums užuojautas. / A 1

Dėkojame taidofcufių direktoriui p. Evans už nuoširdų ir rūpes
tingą patarnavimą. Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

SUNŪS IR DUKTERYS

N ARI AI:
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

BUTKUS - VASAITISA1. .» . ' . * ’ ....

1446 So. 50th Ave^ Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003
» :> J. »»*

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

GEORGE F. RUDMINAŠ
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Arda 7-1911

MAVWENOS, CHICAGO t, ILU— FRIDAY, JUNE 11. 1076
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— Vilija K erely te buvo Si. 
Xą\ier kolegijos studentų ko- sudaryta Redakcija, 

ai liniiesieinss Ūku- mitele, kuris suruošė aplinkos I na K. Grigaitis, A. Karnienė, K. | " p r r " vv p 7 n v r
gamtos svarinimo savai-1 Kleiva ir Lukoševičius. Nutarė! ‘

leisti reguliariai kas mėn. biule-}For plant in heavy metal industry 
to work on conveyers systems, over
head cranes, and other machinery. 
Must have mechanical and welding 
experience. Steady work. Excellent 
working conditions.

Must speak English.

R. LAVIN and SONS, INC.

3426 So. Kedzįe Ave.

An equal opportunity employer

61- Parblninkv Reikia
Visus kviečia talkon

Pradėjus rusams leisti siųsti dovanas 
sičius kitoje geležinės uždangos pusėje, surinkti duomenys rodo, hei
kad vien tik Amerikos lietuviai muitais sumokėjo sovietų vai- Jf* 
d/.iai virs 10 milijonų dolerių.

Chicagoje yra sudarytas komitetas, kuris stengiasi tą “mel- Jurgio mokyk Jos Tėvų komi- 
iš rusų atimti. Komitetas nori savo darbą pa- Į te to pirmininkas, praneša,kad 

į parapijos salėje 
bus laimėjimų vakaras suau
gusiems. Pradžia 8 vai. Sek
madienio vidudienį kieme ir 
salėje bus piknikas visiems— 
suaugusiems, jaunimui ir vai
kams. Kviečiami visi lietuviai, 
ypatingai gyveną šioje apylin
kėje. Bus įdomu visiems.

— Kazės Hrazdzionytės va
dovaujama radijo programa 
Lietuvos AidAi būna penkta
dieniais 10 vai. vak. iš lietu
viams žinomos stoties W0I?A, 
Oak Park apylinkėje. Pereitą 
penktadienį ji gerai užsireko
mendavo ir gavo daug sveiki
nimų ir gerų linkėjimų iš Chi
cagos ir apylinkių klausyto
ju

Elenos ir Jono' Purtulių 
bute, gegužės 23 d., buvo atšvę 
sta jų sidabrinė vedybinio gy
venimo sukaktis. Prie skonin
gai paruošto vaišių stalo susi
rinko virš 30 asmenų. Be svei
kinimų Jiems buvo sudainuo
ta ilgiausių metų. Vaišės užsi
tęsė iki išvakarių.

— A d ik Vyto Geštautas,

žiainų karvutę 
remti faktais, to<lėl ir prašo Amerikos lietuvius 
tikslių žinių, kiek per visų laikų šeima yra sumokėjusi rusams 
muito. Būtų naudinga pridėti trumpą aprašymų okupuotoje Lie
tuvoje likusių artimųjų vargą ir skurdą-

Ne būtinai siųsti šiam komitetui blankas, kurias siuntinių 
persiuntimo agentūros užpildė. Jos kartais gali būti šeimai rei
kalingos, bet jeigu jos jau nebereikalingos, tai mielu noru pri
imsime pačias blankas arba fotostatines jų kopijas. Jeigu ir to 
negalina padaryti, tai prašome iš blankų išrašyti sumą, kiek 
muito išmokėta Sovietų Sąjungai ir pasiųsti tokiu adresu: CEASE 
DUTIES, 6831 So. Maplewood Ave., Chicago, Illinois 60629.

suteikti jam i *1 šeštadienį 
' lino

tenj Lietuvių žinios, kurio pir
mas numeris jau pasirodė 5-23- 
76. Biliutenis patarnaus visoms 
organizacijoms, teiks visuomenei 
žinias ką kuri organizacija nu
mato veikti, čia nebus skelbia
ma kas nuveikta praeitiyje.

EAST CHICAGO, IND.
Užlindo maišyti košę

Mūsų apylinkės jakaitinia- 
kąL; pasivadinę JAV East C.hi- 
cagos LB Apylinkės provizori
niu komitetu, viena savaite an
ksčiau rengia birželio tragiškų 
įvykių minėjimų.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkly reikia

mis, kur ir tėvai planuoja ap
sigyventi. -

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Z.mė — Pardavimui
REAL ESTATE "JI SALE 

Namai, Žarna — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB 2EMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSJLM0W1MAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

— Juozas Kapočius, Lietuvių 
Enciklopedijos ir Encyclope

dia Lituanica leidėjas, yra at
vykęs j Chicagą. Jis buvo už
sukęs j Naujienas pasikalbėti 
su redaktoriais įvairiais lietu
viško gyveninio klausimais. 
Jis jau baigia ruošti spaudai 
penktąjį anglišką Lietuvių en
ciklopedijos tomą, o šeštąjam 
jau renkama medžiaga.

— Rašytojas Alfonsas Vam- 
butas, praleidęs kelias savai
tes (nuo bal. 4 dienos iki geg. 
29) Arizonoj, liepos 4 dieną 
vėl rengiasi ten išvažiuoti. Ari 
zonoj apsigyveno Vambutų sū

— Montrealietis Pranas Bal- 
tuonis, labai išgarsėjęs savo 

I medžio skulptūros darbais ne 
lik tarp lietuvių, bet ir tarp 
svetimtaučių kanadiečių ir 
ypač amerikiečių, yra pakvie
stas dalyvauti parodoje Euro
poje. šiomis dienomis gavo 
pakvietimą iš Italijos Fonda- 
zione Pagani D’Arte Moderną 
dalyvauti Milano muziejuj tar 
plautinėje parodoje nuo šių 
metų birželio iki rugsėjo mė
nesio.

— Petras Povilonis iš Chica
gos pietvakarių yra Chicago 
State universiteto dekano gar
bės studentų sąrašuose.

SIUNTINIAI Į LIETUVA -, ?
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted et., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
V. VALANTINAS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago HL 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies tvairiy prekiy.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS Hemet suėjo 60 metą. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

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

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos * I sandėrius su okupantais ąy jų jgalio^ 
tiniais.

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

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 jnetų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.

KAINUOJA: Chicagoje Ir KanadoĮe metams — $30.00, puse^ metų — $16.00, 
trims mėn. — $330, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $23A Užsieniuos 
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaite nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St. 

Chicago, Hl. 60608

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

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS __________ _______________ '

ADRESAS

naujienos, c tr - ago t, ill— Friday, june 11,1^76

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 Vv. Certnak Roar' Chicago Į}* Virginia(SUMMER HELP NEEDED TO TAKE 
CARE OF CHILDREN AND HOME. 

Live-in. Private room and bath. 
NORTH-SHORE HOME.

Call 83^4937.
------ X.,,;-, , ,, ~ —1------------- ------------------------

CAREER TYPE SECRETARY 
with good typing and shorthand ex
perience. Familiar with general of-

tions. Profit sharing and other fringe 
benefits. Salary commensurate with 
ability.

LEE LUMBER AND BUILDING 
MATERIAL i

633 W. PERSHING RD. 927-8282.

TAV I? . -z’i ■ t n .penence. ranuuar wnn general ot- JAV East (Jucagos LB Apy- fįce lyties Excellent working condi-
linkės valdyba birželio tragiš
kų įvykių minėjimą rengia, 
1976 m. birželio mėn. 13 d. šv. 
Pranciškaus lietuvių • parapijos 
bažnyčioje 10:30 vai. Mišios už 
mirusius ištrėmime ir kritusius 
nelygioje kovoje už Lietuvos 
laisvę partizanus.

Po lietuvišku pamaldų šv- 
Pranciškaus ‘lietuvių pąrąpįjps 
saJŽje iškilmingas minėjįmąs- 
pąskaita. /; .
j^aškaitininkas visieritsOąęai 

žinomas visuomenininkas Jonas
* * 1

J^šaitis- ią' Chicago; III.
iMaloriiai kviečiame visus 

2 py linki ų lie I uvius skai tlingai 
dalyvauti pamaldose ir minėji
me. ■

C. Apylinkės valdyba

RENTING IN GENERAL 
.; N u oa s :

3% ROOM APARTMENT for rent, 
partially furnishedr Ideal for single 
t _ \ _.. J
block' west of Wells*.

Cab MO 4-1216.

raiy. i^N^h _*t

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

>455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
SAVININKAS PARDUODA 2 butų 
po 6 kambarius mūrini namą prie 
66tos ir Rockwell. Tel. 839-1611.

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow

PABRANGS ALYVA
KUWAIT. — Libijos alyvos 

mimsteris E. Mabrouk, grįžda
mas iš Indonezijos, Alyvą gami-. 
nančiir kraštų suvažiavimo, pa
reiškė, kad šiais metais rudenį 
bus. tikrai pakeltos kainos už 
žemės alyvą. _ ... .

* . -A - 'z" ■ ~ ■' ■ ’ ’ 'r ,

Esą, numatytas žemės alyva 
išvežančių šalių OPEC susirink 
kimąs gruodžio mėnesyje Įvyks 
žymiai anksčiau ir jame tikriau- 

jSiai bus pakeltos alyvos kainos,

ST. PETERSBURG, FLA.
Alto nariu susirinkimas 

. ■ ■■ - H

St. Petersburgo Lietuvių klu
be, 4880-46 Avė. No.,-birželio 2 
d. buvo Am. Liet. Tarybos na
rių susirinkimas kurį atidarė St. 
Petersburgo Alto skyriaus pirm, 
dail. A. Rūkštelė.

čia buvo apsvarstyta tai die
nai patiekta programa ir per
skaityti Centro Valdybos keli naų 
jesni aplinkraščiai. Svarstant 
dienotvarkės pasiūlymų ir suma
nymų punktą buvo iškeltas klau
simas, kad reikia mūsų tautai 
daug nusipelniusiam dail. A 
Rūkštelei suruošti jo 70 m. am
žiaus minėjimą. Minėjimui su
ruošti išrinktas komitetas iš se
kančių asm.: dail. Juodis, Gal- 
vydienė ir Petrikienė. Prelatas 
Balkūnas, atsidėkodamas už 
jam suruoštą 50 metų kunigys
tės minėjimą, įteikė1 leidinį, •di
delio formato Lietuvos Vytį, ku
riame yra informacinės žinios 
apie Lietuvą ir prelato didingas 
raudonais rūbais, paveikslas. 
Kaip “išskridę paukščiai’’,'atei
nantį rudenį sugrįš i; amžinos' 
vasaros žaliuojantį šiltą -Flori
dos kraštą, nutarta suruošti kul
tūrinį parengimą ir. pavesta tuo 
mi pasirūpinti Alto skyriaus val
dybai. . • '

Apie etninių grupių, nuveiktus 
darbus padarė pranešimą K. 
Kleiva, kad organizuotą laiškų 
rašymą senetoriams, kongresma- 
nams ir prezidentui pravedė St. 
Petersburgo Lietuvių Organiza
cinis Komitetas, į kurį Įeina II 
organizacijų. Tai jura visos čia 
veikiančios org. išskyrus vieną. 
Iš kitų šaltinių, sužinota, kad ta 
viena organ., kuri neįėjo į aiš
kų rašymo komitetą, kaip buvo 
jiems pasiūlyta, yra L. B. Jie 
bandė organizuoti laiškų rašymą, 
savo mažame rateyje’remti Va- 
luko rezoliuciją, kurios likimas 
nėra žinomas.

Iki šiam laikui ėjęs biuletenis 
“Lietuvių šeima” sustojo ėjęs.

nežiūrint ar Saudi Arabija tam 
pritars, ar priešinsis.

SAVINGS

won

Nuo
1914 metų

Midland Sayings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės. "Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
540,000

8929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tek 598-9400

i; 4i 7

Passbock Savin$t. ;J 
All accounts com- CT 

' pounded daily — w 
. ■ paid quarterly.

— šakių klubas ruošia pava
sario pikniką š. m. birželio 13 
d. gražiame Vyčių sodelyje. 
Pradžia 12 vai. Gros A. Ramo- 
nio orkestras.- Šita ir šalta už
kanda. Gera proga susitikti 
draugus ir-malonioje nuotai
koje praleisti sekmadienio po
pietį. Maloniai visus kviečia 
Šakių. Klubas. (Pr.).

dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock
well ^599 non

2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy
mas gazu, 2 mašinų garažas.

62-tra ir Talman. $29,900.
3 BUTAI ir tuščia krautuvė. $360 

pajamų per mėn. Brighton Parke. 
$28,000.

ŠIMAITIS REALTY 
Insufance. Income Tax 

2951 W. 63rd St. TeL 436-7878

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT _ PARDUOSn — 

NUOMosrr.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 

TeL 254-5551
8929-SO. HARLEM AVE.

Tel. 598-3290
135-TA IR ARCHER AVE.

Tel. 257-5861

— Cleveland o ALTos skyrius 
š. m. birželio 13 dieną rengia 
1941 m. birželio išvežimų mi
nėjimą tokia programa: 10 v- 
ryto pamaldos abiejose liet, 
parapijų bažnyčiose, 12 vai. 
Naujosios parapijos salėje mi
nėjimas. Kalbėtojas bus iš Det
roito inž. A. Zapąrackas. Visuo
menė kviečiamą gausiai daly
vauti. ■

— Didelis pasirinkimas pa
veikslų ir rėmų. Dėl išsikėlimo 
į Fiordą kainos per pusę, suma
žintos' daH. Antano Petrikonio 
Marąūettfe .Meno galerijoj, 3215 
JVL 63,St (prie Kędzie^Avė.). 
Tel. 43672112J t Galėrija atdara 
/ dienas savaitėje visą birželio 
Mėnesį/ : 7 * , (&•)

■ * j-*'- v'- ’’ '

Ill
MIDLAND 
SAVINGS

4M ARCHER JWENUC

PHOMfe 254-MM

4 Years Savings 
.. Certificate 

(Minimum $5,000).

Nesenai išėjusi laukta ~ '
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS 
100 didelio formato psl., daug paveiksiu. Kaina $2.00.

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiūnčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

Lietuviu kalba: Vjsdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
’’•00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Brangenybės, Laikrodi?*!, Dovanos 
: : visoms progoms
3237 WEST S3 rd ST., CHICAGO

Ttief. 434-4650

LAIKRODŽIAI IR BRANGEfiYBŽS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Telefj REpubllc 7-1941

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980

— Naujienas galima užsisa
kyti telefdnn, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyt4 prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

(Pr).

RANGE 
FIRE IS 
WILDFIRE

M. A. ŠIMKŲ S
Real Estate. Notary Public. ' 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, gimlnip 
Iškvietimai, pildomi pii.etybės pra-j 

šymai Ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nam v Statyba Ir Remontas

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Bi; 60609 Teel. VI 7-3447

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTQJAI 

Tiktai $71 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

HOMEOWNERS POLICY

Call Frank Zapolis 
3208’A W. 95th St.

GA 4-8654

STATE FARM

INSURANCr 
■■■■■/■ v

. State'-Farjn .Fire and Casualty Cotppany

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P&e vieninteli 
lietuvi kailininką 

Chicagoje

NORMANĄ

el. 263-5826 » 
(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

185 North W*b**h Avenue 
2nd Floor Chicago, DI. 60601

PASTSEKIMA BIZNYJE 

“NAUJIENOSE?’ — TŪRI GERIAUSIĄ 

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI

3 easy ways 
to get the 

^Zip Codes
AI /people 
0* / you

2

3

When you receive a letter, 
note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book.
Call your local Post Office 
or see their National Zip 
Directory.
Local Zips am be found

business pages of your 
phone book.'




