
Prezidentas nori taip reikalus tvarkyti, kad konvencija 
City konvencijoje. Jis tuojau pradėjo pasitarimus su 

> partijų vadais dėi konvencijos eigos ir pačiy rinkimu.
Prezidentas Fordas su šypsena sutiko savo draugus Kansas 

būty vieninga.
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Afrikoje teroras
JOHANESBURGAS. — Pietų 

Afrikoje gyvenančių Zulu gen- 
tės vadas Gatsha Buthelezi, pa
sak Johannesburg Sunday Ti
mes, yra pareiškęs, kad teroriz-

Kariškoji vyriausybe nenori, kad krašte 
būty ruošiami slapti pasitarimai

QUITO, Eąuador. — Kariškoji Ekvadoro valdžia “pakvietė” 
37 svetimų šalių aukšto rango katalikų prelatus, atvykusius daly
vauti Naujojo Pasaulio konferencijoje, kad apleistų Ekvadoro mas ft neramumai P. Afrikoje 
teritoriją. Tų 37 svetimšalių dignitorių tarpe yra ir keturi Jung- j plėsis iki juodieji negaus pilnų 
tinių Valstybių katalikų , vyskupai. Ekvadoriaus valdžios ministe- Į piliečio teisiu. Jis kaltino dabar-

- _ l” i Kkvą-, tinę p. Afrikos vyriausybę, kad
. : L ; : 1ji yra neefektinga ir nesugeba
----------—, — - į vadovauti kraštui kritišku mo-

IS VISO PASAULIO įmzX vadas MII riaušes

■L ' > r ★ (ir-kvietė sudaryti juodųjų ap-•
. saugos grupes, kurios saugotų Į.

Vėl trukdo važiavimą į Berlyną’^naikinamas mokyklas ir kitą ■
BERLYNAS. — Rytų Vokie- jkrašto turt^- 

tijos komunistai praeitą savait-j _ _ ~

ris Xavier Manrique pasakė, kad atvykusieji “kišasi 
doriąus vidaus reikalus.

. • •:.____ . .

Ištremiamieji JAV-bių prela
tai yra: Santa Fe arkivyskupas, 
San Antonio pagalbinis arkivys
kupas ir San Diego bei Los An
geles a'ugziliariniai vyskupai.

Valstybės departamento turi
momis žiniomis, tie keturi JAV 
prelatai buvo tarpe tų 20..ar 30 
dvasininkų, kurie ketvirtadienio 
naktį buvo Riobamboje areštuo
ti ir armijos sunkvežimiuose nu
gabenti į Quito tardymui. .. .

Ministeris Xavier Manrique1 stems” 
paaiškino, kad tie prelatai ofi
cialiai nebuvo areštuoti, bet "bu
vo tik nugabenti į Quito “konfe
rencijai” su valdžios'pareigūnais

iš Vakaru Vokietijos, norėjusių 
dalyvauti komunistų pastatytos 

” 15 metų sukak
tuvių “jubiliejuje”. Komunistai 
tos “sienos” sukaktuvių minė
jimą vadina ‘ ‘provokacija”. 
Jungtinių Valstybių, Praneūzi-
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Reagano atstovai nenori dar/ti jokio 
komoromiso pasitarųnu metu

KANSAS CITY, Mo. — Suvažiavę ^respublikonų partijos va
dai ši kartą labai kietai laikosi pagrindinių savo pozicijų? Papras
tai tokiais atvejais atsiranda kompromisų siūlytojai, kurie kartais 
esti naudingi abiem pusėm. Šį kartą kandidatas Ronald Reagan 
laikosi labai griežtai ir konvencijos organizatoriams stato griežtus 
reikalavimus. Buvęs Kalifornijos gubernatorius mano, kad jis 
gali laimėti pakankamą atstovų skaičių ir tapti partijos kandidatu 
prezidento pareigom

kuri prasidėjo tiek slaptai, kad 
ne tik valdžia nieko apie ją ne
žino, bet nežino, ir Ekvadoro 
kurija.

Kiti konf erenci j oje atvykę da
lyvauti ir “paprašyti” grįžti na
mo aukšti dvasininkai buvo iš 
Chilės, Meksikos, Brazilijos, Pa
ragvajaus, Peru, Venecuelos ir 
Ekvadoriaus.

Prez. Fordo administracija 
pergyveno Watergate

VAŠINGTONAS. — Prez. For
das. atsakydamas į Carterio rin
kiminius priekaištus, pabrėžė, 
kad sąmoningi ir suvokia žmo
nės žino, kad administraciją per
gyveno mirtiną Watergate egza
miną. Carteris jbuvo prikišęs, 
jog prez. Fordo administracija 
suklydo, tvarkydama moralinius 
bei teisinius klausimus..

Prezidentas, prieš išvykdla- 
mas į Kansas City, į respubliko
nų partijos delegatų suvažiavi
mą, pasakė, kad rinkiminėje 
kampanijoje į prezidentus, svar
biausias klausimas bus užsienio 
politikos gairės, nes jis prisibi
jąs demokratų kandidate Car
terio, kurs yra , linkęs atitraukti 
Ameriką nuo pasaulinių reikalų 
ir atsakomybės. Prez. Fordas 
manąs, kad amerikiečiai to ne
nori.

Ministerė Gandhi 
skelbia

NEW DELHI. — Indijos mi
nisterė pirmininkė Indira Gan
dhi rugpjūčio 15 pareiškė, kad 
civilinių laisvių varžtai po trupu
tį atsileidžia. Bet panaikinti kri
tiškos padėties stovį, ką ji žadė
jo prieš 14 mėnesių, tegalima 
bus atsižvelgiant į opozicijos el
gesį, kuri iki šiol skaldė kraš
tą, kiršino grupes ir individus, 
netikinčius demokratija.

Gandhi pažymėjo, jog Indija 
per tuos 29 m. nepriklausomo 
gyvenimo žymiai sustiprėjo, bet 
visdėlto dar turi sunkumų su 
vidaus ir užsienio priešais.

metų susitarime -“garantuotas” 
netrukdomas susisiekimas su 
Vakarų Berlynu per komunisti
nę-Rytų Vokietiją.

Italijoj leisti trys abortai
• MILANAS. — Norint apsau

goti nuo nenormalių kūdikių gi
mimo, trims nėščioms moterims, 
kurios buvo apnuodytos dioxide 
nuodais praeitą savaitgalį pa
darytos aborte operacijos. Lie
pos 10 dieną ICMESA chemi
jos dirbtuvėje vienam vožtuvui 
sprogus išsiveržusios dujos per 
cheminę reakciją sudarė mirti
nai nuodingas dioxide dujas, ku
riomis daugiau ar mažiau apsi
nuodijo tos įmonės darbininkės.

Egipto prezidentui. Fordas 
patinka

CAIRO. — Egipto preziden
tas Anwar Sadat penktadienį 
pasakė, kad artėjančiuose lap
kričio mėn. rinkimuose jis lin
ki laimėjimo dabartiniam JAV 
prezidentui Fordui, nors jo nuo
mone, jei laimėtų Jimmy Car
er, Vidurinių Rytų siekiamam 
taikos susitarimui nepakenktų.

“Tą klausimą aš galėsiu at
sakyti tik po rinkimų”, pareiš
kė Sadat. “Geriau būtų, jei For
das vėl būtų išrinktas. Jei bus 
išrinktas Carter, bus reikalin
ga daugiau patirti apie jo pa
žiūras”, pasakė Sadat.
šachmatininkas Fisher grįžta?
.MASKVA. — Pasaulinis šach
matų (chess) čempionas Ana- 
tolij Karpov patvirtino žinią, 
kad jis praeito liepos mėnesio 
pabaigoje Tokio mieste buvo su--|rius. 
sitikęs Amerikos grandmeisterį 
Bobby Fisher, bet “žaidynėms 
data nebuvo sutarta”. Karpov 
pasikalbėjime su “Sovetskij 
Sport” reporteriu pasakęs: “Pa
sikalbėjimas buvo bendro po
būdžio ir iš to aš negaliu daryti 
išvados, kad kas nors buvo su
tarta”. Tarptautinės Chess Fe
deracijos pirmininkas Dr. Max 
Euwe neseniai buvo pareiškęs, 
kad vyksta derybos dėl $5 mi
lijonų vertų šachmato žaidynių.

bendrininke
LONG BEACH. — Kulto skel 

bėjo ir žudiko Manson bendri-, 
ninkė ir pasekėja Susan Murphy v 
rugpjūčio 15 pabėgo iš Termi- į 
nal Island kalėjimo. Ji pabėgo = 
su., kita-kaime, sumuodamaį 
Įėjimo prižiūrėtoją ir pagrobi-’ 
ma prižiūrėtojos auto mašiną.

Vėliau FBI agentai pagrobtą « 
mašiną rado Long Beach mieste. 
Agentai.mano, kad ir pabėgusios — 
kalinės tebėra tame pat mieste.! 'į"“I Basse - Terre esantis ugnikalnis. Vulkanas La Soufriere istisą

GUADELOUPE. — Gvadalupės saloje, tarp Puerto Ricos ir 
P. Amerikos krantu, pradėjo veikti netoli Guadalupės sostinės

Niujorkietė 33 m. amžiaus 
Susan Murphy buvo nuteista 5 
metams kalėjimu sąryšyje su 
1972 m. įvykusiais žudymais, 
vadovaujant Charles Manson.

Sustabdyta atominių 
jėgainių konstrukcija

WASHINGTONAS. — Pasi
remdama teismų nutarimais, 
kad atominės jėgainės dar nė
ra tinkamai saugios nuo katas
trofos Atomų (branduolių) Re
guliacinė Komisija nutarė skelb
ti moratoriumą naujų branduo
linių jėgainių statybai. Komisi
ja pranešė, kad sustabdoma nau
joms atominėms jėgainėms sta
tyti ir naujai pastatytoms jėgai
nėms pilnu jėga ^operuoti, kol 
bus patikrintas veikiančių jėgai
nių saugumas ir kol nebus ras
tas saugiausias būdas kaip per
dirbti atominę medžiagą kaip 
ir kur dėti atominio kuro radio
aktyvias atmatas.

Miesto potvarkis yra 
prieškonstitucinis
Čikagos miestas buvo nutaręs 

ir išleidęs potvarkį, kad bankai 
teisėtai gali atidarinėti elektro
ninius bankų patarnavimo sky-

sekmadienio dieną spiaudėsi akmenimis, garu ir pelenais šniokš
damas.

Vulkanų specialistai rado ug
nikalnio papėdėje išmestą lydy
tą akmenį, kuris galėjo sprogti 
kelių atomo bombų jėga.

ši ugniakalnio veikla yra tik 
įžanga. Laukiama daug baises
nių įvykių. Prancūzijos valdžios 
pareigūnai įsakė išsikraustyti į 
saugesnę vietą visiems sostinės 
gyventojams. Pasiliko tik koks 
8,000 asmenų prižiūrėti ištuštė
jusį miestą. Guadelupės sosti
nė turi iš viso apie 72,000 gyven
tojų.

La Soufriere 4,813 pėdų aukš
čio ugnikalnis veiklos ženklus 
maurodamas pradėjo rodyti prieš 
mėnesį, išleisdamas dvokiančias 
dujas, pelenus ir purvą.

Jis buvo išsiveržęs 1956 
bet žymiai silpnesne jėga.

Įstatymas veteranus 
darbais aprūpinti
SPRINGFIELD, Hl. — Gu

bernatorius Walker sekmadienį 
pasirašė bilių, kuriuo būtu dar
bais aprūpinti kariuomenės ve
teranai, su sąlyga, kad tik to
kie, kurie tarnavo (dalyvavo) 
užsienių konfliktuose (kare). 
Biliaus rėmėjas kongresmanas 
Lawrence DiPrima (demokra
tas, Chicagoje) pateikė sumany
mą, kad visuose 70 tarnybos pa
rūpinamo ofisuose visame Uli- 
nojuj būtų po veteranų atstovą.

MASKVA. — Sovietų vyriau
sybės leidžiamas laikraštis “Ne- 
delia” savinasi bliudžines, jau
nuolių labai mėgiamas mėlynos 
spalvos ir subrizgusiais galais 
kelnes. “Nedelia” tvirtina, kad 
tos rūšies kelnes išrado rusai 
ir jie pirmieji pradėjo jas var-Į 
toti. Ir toliau laikraštis išdžio- ’ 
ja: “jei ne pačios kelnės Rusijo
je buvo išrastos, tai tikriausiai 
.medžiaga, \iš .-kurįos/jbliudžinę^ 
kelnės'siuvamos’-.

Bendrai paėmus, Sovietai sa
vinasi viską kas tik ant svieto 
yra. Pasaulyje dar nėra tokio 
patento, kurs nebūtų. Rusijoje 
‘išrastas” arba bent, mažiausia, 
Rusijoje “padarytas”. Tad šiuo 
atveju reikia su “Nedėlios” tvir
tinimu sutikti ir pripažinti, kad 
apibrizgusios bliudžines tikrai 
yra komunistinės Rusijos liau
dies drabužis. Iš anapus geleži
nės uždangos kilę žmonės tik
riausiai dar gerai prisimena lai
kus,, kai rusai stotyse, vagonuo
se susigrūdę, šaukdavo “Vody”. 
o jų užpapakalinė dalis švietė 
kaip per rėti.

m.,

Tndirai pakako diktatoriauti
LONDONAS. — “Indija ne

bus gi visą laiką valdoma bėdos 
įstatymais”, pasakė Indijos 
premjerė Indira Gandhi pasikal
bėjime su Londone leidžiamu 
indų savaitraščiu India Weekly. 
“Bėdos padėtis buvo įvesta ne 
ekonominiais sumetimais, o at
siliepiant j politinį iššaukimą”, 
prisipažino ji. “Bėdos padėtis 
(išimties stovis) negali gi būti 
be galo... Mes auklėjame žmo
nes, kad suprastų, jog' teisės ga
li būti gaunamos tik per atlie
kamas pareigas”.

Tačiau teisėjas Raymond K. 
Berg, spręsdama tuo klausimu 
niinojaus Valstijos iškeltą by
lą, nusprendė, jog Čikagos mies
to potvarkis, leidžiąs bankams 
steigti elektroninius patarnavi
mo skyrius, yra neteisėtas. — 
prieštaraujantis Ilinojaus kons
titucijai. Miestas peržengė sa
vo teisių ribas, šio klausimo 
teigiamas ar neigiamas sprendi
mas priklauso ITIinojaus įstaty-'vo dėmesį į senatorių Jesse A. 
mų leidžiamiems rūmams. •

PREZIDENTU KANDIDATAS 
STEIGIA TREČIĄ PARTIJĄ

KANSAS CITY, Mo. — Tre
čios politinės — konservatyvių 
partijos steigėjai atkreipė sa-

Pesticidai nuodija Chesapeake
WASHINGTONAS. — Para

zitams naikinti chemikalo kepo- 
ne pasklidimas Chesapeake Įlan
kos srityje' gresia kenksminga 
tarša plačioje apylinkėje, pers
pėjo Aplinkos Apsaugos įstaigos 
viršininkas Dr. Jack Blanchard, 
kurio įstaiga pradėjo tirti James 
upės Virginijoje užteršimą. Lei
dus per ištisus metus kepone 
chemikalui plisti James upėje, 
aišku, kad tarša paplis po visą 
įlanką. Už kapone taršą grand 
jury patraukė atsakomybėn vie
ną įmonę, Hopewell miestą ir 
keletą pavienių asmenų.

nės Karolinos, kurį rimtai pla
nuoja išstatyti kandidatu rinki
mams į JAV prezidentus. Pats 
Helms, kurs šiuo metu važinėja 
platindamas konservatyvią res
publikonišką platformą, remia 
kandidatais j prezidentus Ronald 
Reaganą, o senatorių James L.

' Hahns , respublikoną iš šiauri- Buckley į viceprecidentus.

WASHINGTONAS. — FBI ir 
vietos policija sugalvojo, naują 
būdą kovoje su vagiliais bei jų 
gaujomis. Ji už pinigus perka 
vogtus daiktus, kad vėliau tu
rėtų įrodymus ir galėtų susek
ti vogtų daiktų vagilius. Toks 
būdas, pasak policijos, yra tiek 
efektingas, jog jį numatoma iš
plėsti.

Vašingtone, išleidus 154,000 
dol., policija sugebėjo susekti 
vogtu daiktų 3.5 mil. dol. vertė
je, sfuimti 300 vagilių ir išaiš
kinti 18,000 anksčiau neišaiš
kinamų vagysčių.

Čikagoje FBI agentai priešais 
vogtų daiktų parduotuves supirk 
darni vogtus daiktus. įskaitant 
2 vogtus kulkosvaidžius, išleido 
200,000 dol. Bet užtat suėmė 12 
vagilių ir susekė 40 kitų.

Nutrauktas alyvos 
ieškojimas

IZMIR. - Turkų seismogra- 
fijiis laivas pertraukė žemės aly
vos ieškojimą Egėjau? jūroje ir 
grįžo į uostą. Turkijos energi
jos ministeris Selahatin Kilic 

įsako, kad seimografinio laivo 
uždaviniai yra moksliniai ir kad 
jis netrukus grįš į Egejaus jūrą 
trečią kartą.

Konveneijos taisyklių komite
to praėjo prezidento Fordo šali
ninkų pasiūlymas, bet pats bal
savimas atidėliojamas. Preziden
to Fordo šalininkai nori, kad at
stovai jau antradienį galėtų pa
sisakyti'ir atiduoti savo balsus 
už labiausiai mėgiamą kindida- 
tą, tuo tarpu Reaganas visai ki
taip galvoja. Pats. Reaganas iš' 
anksto pasirinko sen. Schweike- 
rį savo viceprezidentu. Jis ma
no, kad ankstyvas pasirinkimas 

! viceprezidento jam padės gauti 
didesnį atstovų skaičių konven
cijoje. Atrodo, kad toks anksty
vas pasirinkimas jam pakenkė.

Dabar Reaganas reikalauja, 
kad ir prezidentas Fordas pra
neštų susirinkusiems respubli
konų partijos atstovams, ką jis 
pasirinks savo viceprezidentu. 
Prezidentas Fordas atsisakė 
laužyti respublikonų partijos se
ną paprotį. Jis pareiškė, kad 
kandidatai į viceprezidentus ap
tariami. siūlomi ir renkami po 
to, kai jau išrinktas partijos 
kandidatas 
goms. Jis 
tradicijos, 
prezidento 
paskelbs pavardę žmogaus, ku
ris, jo nuomone, geriausiai tik
tų viceprezidento pareigoms.
Bet prieš kandidato rinkimus 
preziden^ąs Fordas nesirengia 

nei vieno ^kandidato minėti. Jis 
pareiškė, kad partijoje yra daug 
gabių žmSSių, galinčių pavyz
dingai eiti’Mceprezidento parei
gas,. bet jis jų vardų neskelb
siąs, nes dar ne laikas.

Tuo tarpu pats Reaganas ir 
jo atstovai centro komitete rei
kalauja, kad prezidentas For
das iš anksto paskelbtų, kas yra 
jo kandidatas. Jeigu jis to ne
padarysiąs. tai Reagano šalinin
kai yrą. pasiruošę kalbėti visą 
antradienį, kad įtikintų suvažia
vusius apie reikalą iš anksto pa
skelbti pageidaujamo kandidato 
pavardę. Reaganas mano, kad 

I kai kurie konvencijos atstovai 
neba's-iotų už Fordą, bet atiduo- 

| tų balsą jam, kaip kai kurie kon- 
I servatoriai. pasirinkus senato
rių Schweikerj, pasisakė balsuo
sią už prezidentą Fordą.

Kansas City miestan suvažia
vo 2.259 respublikonų rinkti de
legatai. Prezidentas Fordas ir 
jo kampanijos tvarkytojai ma
no. kad prezidentas turi bent 
šimtą delegatų daugiau, negu 
Ronald Reagan. '

prezidento parei- 
laikysis tos pačios 
Jeigu bus išrinktas 
pareigoms, tai tada

šiltas
Saulė teka 5:39, leidžiasi 7:49



Senais nepriklausomybės Lietuvos laikais, Londone

cm

je. Graži šv. Kazimiero bažnyčia. Ji nedidelė, bet'kukli, 
ką čia minėjau, bet ji yra vertinama tup, kad visur mą- 
tosi Lietuvos tautiniai ženklai. Gražus' menas, dekora
cijos patraukia kiekvieno atvykusio turisto akį, pavilio
ja kiekvieno lietuyio širdį. <

Kaikurie. kraštai^ priklausy
dami Amerikos maisto aruodų 
malonei, pasidarys..; „kerštingi. 
Pagal priežodį: gėris. atlygina-

asmuo galėjo turėti -priešų — 
jeigu bent kas būtų; jam kokį 
litą kitą “paskolinęs’*?' (O kas 
apie jį Lietuvių Enciklopedijoj 
parašyta — nėra neigtinar žmo
gus gi turėjo dirbti kada nors, 
jeigu tiek padarė...). .

Arėjas Vitkauskas
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gyli įtakos, bet ąusilauKiant iš 
kitų antagonizmo. Tai labai di- 
neie sunkenybė svarstant, kas 
turi gauti maisto ir kas ne, ar 

turinčioms

gelius, kartų, įl.'ęs, radau dė 
Sinties litų žaliąjį banknotą — 
matomai, pašto ženklų pirkėjo 
paliktą; pinigą pasilaikiau, nes 
žmonių pašte nebuvo, taigi, per
davus, jis būtų langelio žmogui 
atitekęs, — kas ten atsimens, 
kur paliko, ir kis ten atiduos !... 
Kartą, kai jokio panašaus min
čių ryšio nebuvo, (nes seniai 
buvau nutaręs, jog Čikagos 
“Naujienos” už mano raštus nu
siųstą sąskaitą numetė į šalį, ir 
seniai nieko nebelaukiau), įei
nant pro duris man staiga iš ka
žin kur dingtelėjo mintis — ryš
ki, pilna visiško įsitikinimo, 
mintis:

Poetas Pranas Būdvytis nuo
lat lakstydavo po Kauną su 
sprogstamai perpildytu portfe
liu, nuolat šūkaudamąsš ‘Tonai, 
darbo, darbo!”... (Jį, Bdrtkevi- 
čienė atleido iš “Lietuvos žinių” 
už tinginystę...).

Žiema pasirodantis su šiaudi
ne skrybėle ir lietiniu' paltu, be
veik visuomet dvelkdamas iš
gertu, jis net poezijos -skaitymo 
spektaklį Rotušės salėj yra ren
gęs...

Aš buvau susirinkime,.kai.jis 
jumoro žurnalą. “Spaktyvą” or
ganizavo. Žmogus buvo “su at
darais vartais” — visus opti-

geras būrys komiteto narių, kurie aptarė parapijos eina
muosius reikalus. Aiškiai matyti, kad. kun., dr. J. Žake
vičius gražiai sugyvena su savo parapijiečiais, kurie vi
suomet remia jį bažnyčios reikalais, kas reikalinga lietu
vių kolonijai, kad išlaikius ilgiau lietuvybės šviesą atei
čiai. 1 U ’ '

pastoracijos pareigas lietuviams kun. Matulaitis savo 
laiku buvęs klebonu Sasnavoje, prie Marijampolės. Iš 
klebono pareigų pasitraukė prieš 12 metų. Dabar pensi-

savo 
žiaurumą. Rūmų komendan
tas ir įsakymų vykdytojas pri
žadėjo sūnų pagydyti.
moję jis jaunam sosto įpėdiniui 
akių neišdegino, tik būsimėsis 
šachas visus 8 metus vaidino

tus, pereję žemes ir jūres, val
dininkų Čiupinėti ir tuojau su
radę kelią į galvą, kurioje ko 
nors gavimo mintis visuomet 
buvo pasiruošus, (nes korespon
dencijos ris būdavo — tfk, šiuo 
atvej u, visiškai to nelaukiau ir 
net nebesitikėjau)...

altorius. Aukštai kairėje pusėje žengia iš dangaus Kris
tus su dideliu kryžių rankoje. Dešinėje pusėje sėdi Mozė 
su 10 Dievo įsakymų, viduje altoriaus Marijos vainikavi
mas danguje. — Didžiojo altoriaus centrinis vidurys,.; o 
šonuose klūpbja du angelai. Dešinėje pusėje altoriaus 
šv. Mykolas Archangelas. Tai didžiojo altoriaus detalė. 
Piešė'dail. K. Dargis, o taip pat ir kitus altorius. Deši
nėje pastatyti stulpai išpiešti architektūriniais įvairių 
spalvų ornamentais, lietuviškomis tulpėmis, o po . jomis 
Gedmino stulpai Angelas apvilktas tautiniais rūbais, 
o po jo kojomis Lietuvos spalvota vytis. Tiesa, centrinis 
altorius stovi šone šv. Kazimiero, priešakyje- kryžius, 
viršuje Aušros Vartų paveikslas. Kairėje pusėje yra 
įrengtas Betliejus, kur Marija laiko gimusį Jėzų, šalia 
stovį šv. Juozapas, trys karaliai ir karvutė. Irgi piešti

Kukurūzai yra pagrindinė pa 
šarų bazė auginant gyvulius ir 
paukščius. Todėl geras jų der
lius reiškia pašarų mažesnę kai 
na ir tuo pačiu mažesnę žemės, 
ūkio produkciją, ypač mėsos; 
pardavimo krautuvėse.

- Antra Vertus, tikima didėtitfs 
kukurūzų kiekius parduoti Eu
ropoje, kur sausra išdžiovino 
beveik visus javų laukus.

Taipgi medvilnės derlius šie
met bus didesnis už praeituo
sius metus. Bet sojos pupelių 
Šiemet derlius bus kiek mažes
nis — 27,2 bušelių iš vieno ak
ro, kai pernai buvo gauta iš vie- j 
no akro 28,4 bušeliai. V. Pr. j

Savings Plan at work, a little is set aside from each 
paycheck to buy Bonds. Regularly. Automatically.

That way, you re making a teal investment in 
your future. And in Americas,too.

So buy United States Savings Bonds.
Right from the start, it’s been an equal 

sjk. opportunity investment.

Kelionės įspūdžiai tarp laiko ir erdvės
KAZYS KARUŽA

Hetoli Cleveland© JretVf* 
tej> Jure* Paturi to 
deja vaikai felj nuiliaui 
'ti totpfšh hitpMtefa i*- 
myn, visai nasuvfeiadaml 
iis žaidimas vaikams pa
tinka, paroda vis^ telkf 
yra pilna Žmoni y.

f >

Ohio valstijoje, netoli Clevelando yra didelė Jūros pasaulio paroda vai
kams. kurioje jūros kapitonas jiems parodo, ką kiekvienas jūreivis privalo 
išmokti. Paveiksle matome 10 mėty mergaitę, besimokinančią lipti pinto
mis virvėmis, pakabintomis laivo sienoje. Kiekviena jūros kapitono pamo
ka labai mėgiama. šion parodon vaikai labai noriai eina, nes čia jie turi 
ką veikti ir daug pasimokyti. __________

lyje vietų gaminančių maistą. 
Todėl nesunku būtų Amerikai 
išplėsti pasaulyje galią pasire
miant agrikultūros gaminiais.
Betgi reikia skirti jėgą bei j ė- parduoti jį šalims, 
gų atstojamą nuo grūdų s ve- pxiugu, ar atiduoti tautoms, ne
riančių svarstyklių. galinčioms atsilyginti.

Nėra „abejonės, kad ateityje' avietine-impenja yra lapu- 
* si svarinu Amerikos grūdų pir-

Kęju, bet ar sugebama ar, iš 
viso, ar galima laimėti politi
nes pirmenybes, ar galima ką 
nors pešti? liesa, grudai sutei
kia Amerikai derybų jėgą san- 
tyKyje su Sovietais, bet ne tiek, 
kięs. norėtųsi. Grūdus visada 
nusveria santykių svarsčiai. Jei 
yra reikalas, jie visada jų gali 
gauti Kanadoje, Australijoje ir 
net Argentinoje.

Panaudoti maistą politiniu 
įrankiu, Vasiiingtonui nėra taip 
lengva. Jis turi atsižvelgti ir į 
vidaus ekonominę, socialinę ir 
politinę realybę, šie trys Ame
rikos vidaus veiksniai ir nuro
do Washingtono politikams ėji 
mų gaires. Tikrovė yra ta, kad 
niekas amerikiečių nesuteiks ir 
nenurodys prezidentui, nei val
stybės sekretoriui efektingą bū 
dą, kaip jie tari panaudoti mai 
sto perteklių politikos reika
lams, derėdamiesi su rusais ar 
kuo nors kitu. Žinoma, tai yra 
amerikiečių nuomonėj mums 
gal būt atrodo kiek kitaip.

Geras kukurūzu derlius

r folly Pitcher loved her husband.
; So much so. that when he went into battle 
jdur.ng the Revolution,she did too. Right by his sidi 
% .. J hen one day, while loading cannons, he was 
skilled by a British bullet.

Molly knew the time had come to take 
^tock in her country. So she picked up 
where her husband left off. And when 
the smoke cleared, America had a 
new victory1 and a new heroine.

Today, when its time to take 
gtock in their country, Americans 
buy U.S. Savings Bonds.

When you join the Payroll

Amerikos žemės ūkio depar
tamento pareigūnai pranašau
ja labai gerą šiemet kukurūzų 
derlių, nežiūrint buvusios saus
ros, padžiovinusios kaikuriose 
vietovėse ūkininkų laukus.

Rugpjūčio 1 daromi laukų 
stebėjimai ir paimti pavyzdžiai 
rodo, kad kukurūzų derlius 
sieks 6.19 bilijonų bušelių. Jei 
ne sausra, tai kukurūzų derlius 
būtu .6% didesnis.

ejrrne įvyko Kalimų ■ ? koks ten kalinys j nano parašytą eilė me gyveno blakė”.. aigėsi obalsiu, kat s reikia, taip kai- sutrint”... (O tų su- : dažai tirštai margino kalėjimo sienas).

bo konsulas a. a. Balutis. Po jo mirties šias pareigas eina 
p. V. Balickas (buvęs mano ir žmonos Jadvygos mokyto
jas Kauno “Pavasario” aukštesnioję Komercijos Mokyk
loje, Miškų gatvėje). Būdamas Londone labai norėjau 
aplankyti savo mokytoją ir mano brolio poeto Petro ge
rą draugą, bet kleb. Sakevičius priminė, kad toli už mies 
to gyvena ir dėl stokos laiko turėjau susilaikyti. /

Londono lietuviai turi už miesto įsigiję savo-sody
bą, apie 60 kilom. Mane kvietė Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas p. Černiauskas aplankyti lietuvių sodybą, 
bet ir čia nesuspėjau.

Šv.- Kazimiero parapija turi ir savo komitetą, cho-

kevieius ir gražiai veda parapiją, bažnyčią, administra
cinį darbą. Nors jis prašokęs'65 ni. amžiaus, bet dar 
energingas ir judrus kunigas. - ’

Paviešėjęs keturias dienas, šv, Kazimiero klebonijo
je, kur mane gražiai priėmė, vaišino ir parodė įdomias 
vietas Londone, kleb. J. Sakevičius,’ nuoširdus, draugiš
kas ir atviras kunigas, -o taip pat ir kun. dr. Matulaitis, 
išvažiavau. Padėkojau jiems ūz nuoširdų, priėmimą, glo
bą ir net palydėjimą į požeminio geležinkelio stotį, kur 
aš važiavau į Scotland. Aš visuomet prisiminsiu kun. 
Sakevičiaus nuoširdų priėmimą ir globą. . ;

KELIONE į SCOTLANDĄ
Birželio 10 d. vai. ryto išvykau į Glasgawa. Nusipirkau 

Kelionė į Scotlandą. Birželio 10 d. 10 vai. ryto išvy
kau į Glasgaw iš rytinės Londono dalies. Nusipirkau pir- 
pirmos klasės bilietą. Sumokėjau apie 12 svarų.- Netrukus 
pajudėjo traukinys. Priemiesčiais nešėsi į plačius ūki
ninkų laukus. Niekuomet netikėjau, kad aš galėsiu su
grįžti ir pamatyti savo gimtąjį kraštą — Didžiąją Bri
taniją. Aš esu susipratęs lietuvis, bet nesigailiu, kad gi
miau Anglijoje. Mano tėvai pabėgo senais laikais nuo 
caro persekiojimo iš Lietuvos. Aš pasekiau tėvų keliais. 
Aš nekaltas, kad began, nes mibid -brangią ir mielą Lie
tuvą okupavo Lietuvos priešas. ~v" ?

Rytas buvo gražus, bet šaltas ir vėjuotas. Traukinys 
vis nešėsi tolyn ir tolyn, į šiaurę per gražius ūkininkų 
laukus ir sodybas bei mažus miškelius. Aplinkuma ir čia 
graži, viliojusi mano akį. Pievos ir pievos gražiai ap
tvertos, kuriose kaip ir kitur, ganėsi avys. Visur lygu
mos su mažais pakilimais, bet mažai kur matėsi dirbamos 
žemės ir raguočių gyvulių. Apskritai paėmns, žemės 

* kultūra aukšta, nes gražiai sutvarkytos' pievos ir sody- 
aklasjbos, miškai ir jų prieauglis, kur visi pakilimai, kalnai

'-.tako tas eilėraštis, spektak- Į aprašyme ir Amerikos “Lais- i— teko matyti. Krikščio- j-'emokratams pralaimėjus k’-c uS. paskelbtoji amnestija į

— Gausi iš .“Naujienų” pen
kių dešimčių dolerių čekį!

Kaip paprastai, prieinu prie 
langelio, — paštininkas paduo
da Čikagos “Naujienų” laišką 
(voką), kuriame randu, be laiš
ko, man išrašytą penkių dešim
čių čekį...Kodėl staigi mintis pranešė apie pinigus?... Kodėl aš neabejodamas turiniu pradariau voką ;r rao.au kas .minties buvo j^y šiandien yra pasaulio mas blogiu. Kaikur maisto po- pasakyta? ■ -. ’ ' ■

Kam esu sakęs, aiškinau tą, 
(ir negaliu kitaip aiškinti), taip-, kad kokie labai švelnūs fliuy- dai man Įėjus į paštą padvelkė i mano smegenis-nuo laiško, ku
ris buvo čiupinėjamas išsiun- čiančio žmogaus, galvojusio:

— štai, išsiunčiame Vitkaus
kui penkias dešnritis dolerių!...Bet — tai labai jautrus ture- sparčiai sugant visam, pasaulyje) būti smegenų tokį dalyką j e gyventojų skaičiui, nesuge- priimantysis prietaisas ir mato- bant vargingoms tautoms pa- mai labai gali būti stiprus fliuy- kankamai greitai prisiauginti dų veikimas: perduoti per pirš- užtenkamai mairtb^ negalint iš 

vengti maisto trūkumo ir net 
kartais tikro bado, Amerikos 
"maisto aruodai turės vis didė
jančios reikšmės hr’ tuo pačiu di 
dės jos santykinė bei reliatyvi- 

"nė jėjga. Bet ar Amerika įstengs 
ir sugebės tinkamai panaudoti 
politiniams tikslams agrikultū
ros teikiamą galią?' Abejotina. 
Bent praeitis rodo/jog" ji nesu-

Atvatiuojant į Šiaulius nuo intymius dalykus svetimiems 
Kairi’- dvaro pusės, pro odų dirb- i žmonėms pasakoti ?...).
tuvę dešinėj ir ežerėlį kairėj, ■ ★lipant i kalną, kampe namo, kai- j Kas nematė Kaune to lieso rėj buvo didelė nežydų krautu- ‘ profesoriaus su plaukais pana- vė— BezumaviJaus. Iš tos pa-;šiais į dabartini Amerikoj' plau- vartč- pasidarė Bičiūnas, Vy-ikų pavydalą (“African”) — taut.t*. Jį pirmiausia pažinau - profesorių Herbačauską?.^ Nuo- kai' vokiečių, pirmam pasauli-' lat, skubia tarena ką nors tvir- niam karui baigiantis, leistosios. tinantį ir mostiguojantį ranko- gimnazijes paišybos mokytoją, j mis, matė jį ir kasdieninė “Kon- l rado” kavinės publika. Herbai čauskas buvo žvaigždė būreliuose literatų, dailininkų, ir t. t. Kai kurie jo žodžiai buvo ne tik “nelegališki”, bet ir tiesiai por- nografiški... Kaip ten bebūtų■ - žiūrint į tą skeletą, jautei kad jis turi kokią ten paslaptingą galią, nežinomą “dvasią”.l’erbačauskas mėgo pasiūlyti “konradiečiams” paburti iš ran- s Sme-ikos — jis buvo Įsitikinęs spiri- į kalė-1 tįstas. Man jis kartą pasakė, gčiau”... Į iūrždamas į mano delną, ne- Ibeatsimenu ką — bet ką jis pa- ; tas buvo kokia ten paęlap- kurią aš tik vienas, “gilu- savo širdies”, težinojau...Į ‘'erb-s tą paslaptį tiesiai išdro- i 'ė, sukeldamas tikrą šiurpą... Ir 1 to negaliu užmiršti...! Kalbant apie spiritizmą ir :$P (extrasensory perception - nujautimas už jausminių ri- ij), atsimenu šį įvykėlį:F.ai Kauno paštas tebebuvo firminiame name, kur vėliau įsikišo laikrodis, (kur tuojau, odelyje. į šaligatvį išsikišęs, ■ mano apie 99-nias * žemai nulinkęs, saldžiai kvepė- etai 99 kartus — davo medis), turėjau keistą su'd ?... —.. Gi Vytauto ’ tapimą, (kuri esu nemažai kam isk būta ir papras- atpasakojęs).ps, (iš Laisvės alėjos), gau- u pro langelį koresponden- “iki pareikalavimo”. Ten, žalvarine skarda apkaltos lentos, einančios per visus lan-

Včliau, kai jau redagavau iaUių Naujienas”, krikščionių atų valdymo eroj, V. Bi- Kauno dienrašty rašė, ius kaip aš reikia laiky- 
ime visam amžiui. Mat, ijime buvau kartkartė- k:ekvieno “šaulių Nau- r.umerio rašinius, ku- ateitininkas tardy- huikydavo Rusijos įsta- unktus duoda:

žmogaus — Kauno xvonra- karinėj girdėjau jo poniu- la-akojant, kad Vytautas ver- s padėjęs galvą ant jos ke- ... ( Juk kam gi reikėtų tokius

• Persijos šachas Abba’s 2-si® 
(1632—1667) pagal savo tėvo 
reikalavimą turėjo būti 
išdeginant akis karšta geležim, pasodinti naujais medeliais, gražiai eilutėmis. Anglijos 
Po 8 metų, būdamas mirties pa žemės ūkis pagamina maisto produktų nedaug, šalies 
tale, tėvas apgailestavo savo išmaitinimui užtektu riek ilgiau kaip 3-4 mėn. Vi

sus maisto produktus inportuoja iš ‘kitų • valstybių, bdt
Tikru-Į daugiausia iš Australijos ir kitų buvusiu kolonjjų. -Savb 

laiku nepriklausomoji Lietuva daug kų eksportavo Ang- 
lijon o ypač rūkytus bekonus.

(Bus daugiau)

.-v .-ą- • -z-!: ■ z-< ' ■.t -



pa-likti tojam ir teisingam, kad. daug logišku svarsh

lenką žiunt. šiltai reikėtų žiūrėti į
P. Šodė dirbo Lietuvos Užsie

nio Reikalų ministerijoje, užsie 
nių prekybos departamente; da 
lyvavo komisijose sudarant pre 
kybos sutartis su kitomis val
stybėmis. Gyveno prie Kauno, 
kur turėjo savo gražų ūkį.

1940 metais Lietuvą okupa
vus rusų komunistų kariuome
nei, Sodų šeima pasinaudojo 
teise repatrijuoti į Vokietiją. 
1941 metais Šodė mirė Vokieti
joje, manoma, nuo širdies li
gos. Liko žmona Amanda Šo- 
dienė ir duktė Amanda šodaitė. 
Karui pasibaigus, tolimesnis jų 
gyvenimas buvb susietas su lie
tuvių gimnazija, todėl keliais 
žodžiais reikia paminėti šią 
gimnaziją.

1945 metų rugsėjo mėnesį, 
iniciatyva aplinkinių lietuvių 
stovyklų, įsikūrė Braunšveige, 
Rosalie kareivinėse, Žemutinės 
Saksonijos apygardos 8-nių kla 
šių lieturių gimnazija. Gimna
zijai skirtos patalpos buvo per 

. ankštos. Daugiau patalpų tenai 
nebuvo galima gauti, o moki
nių skaičius ateinantiems mok
slo metams jau buvo užregist
ruotas 172, tai yra visu šimtu 
daugiau negu turėjome pir
mais mokslo metais. Pasitaikė 
gera proga gimnaziją patogiai 
įkurdinti. 16 kilometrų į pietus 
nuo Braundšveigo - Watensted
to pabaltiečių stovykloje Wahn 
heim 2—3, kai iš ten į tėvynę iš 
važiavo 800 jugoslavų. Stovyk
los komendantu buvo lietuvis 
majoras E. Vismantas. Jis tuo
jau gavo UNRos direktoriaus 
prancūzo Corcos pilną pritari
mą, ir taip gimnazija buvo per
kelta į šią stovyklą, tiesa, į ba
rakus, bet moderniškus su cen- 
traliniu šildymu.

Gimnazija gavo 8 klasėms ir 
raštinei pritaikintas patalpas ir 
visiems mokiniams ir 20 mo
kytojų bendrabučius. Bendra
bučiaibuvo būtinai reikalingi, 
kadangi mokiniai suvažiuoda
vo mokslo metams iš daugelio 
Fiplinkipiu stovyklų 
;' Į Watenstedta atikėlus, su
žinojau, kad netolimam mieste
lyje gyvena buATisi ilgametė 
Kauno gimnazijos mokytoja 
Amanda šodienė ir jos duktė 
anglų kalbos ir literatūros spe
cialistė Amanda šodaitė. Gim
nazijai dar trūko 4 mokytojų. 
Jas tuoj pakviečiau būti moky
tojomis; p. šodienė sutiko mo
kyti vokiečių kalbą, o p. Šodai
tė anglų kalbą ir literatūrą' auk
štesnėse klasėse. Sėkmingai jos

dirbo iki 1949 metų (emigraci
jos karštligės). Už gerą nioky-1 
mą mokinių buvo mylimos ir 
gerbiamos, o mokytojų tarp 
pat kaip geros kolegės.

Prieš emigraciją į U. S. A. 
Amanda Šodaitė ištekėjo už es
tų politinio einigrantto — nio- 
Kytojo K. Kogerma. į U.S.A, 
atvyko risi trys ir įsikūrė Beria 
vietovėje, Kentucky steite:

Kitas anglų kalbos mokyto-' 
jas Povilas Ramanauskas 19471 
m. vedė šios gimnazijos abitu-1 
rientę Oną šteinertaitę. Jie taip f

u prieš
I uika . . . Pirmiausiaj tos laikos griovėjams atšaukti? būsimus nutarimus, nes jie, tie savo elgseną, tada mėginkime, nutarimai tūrius dar daugiau 

i šnekutis apie taiką. Kitas klau! pralpėsti beiidruomeiiiškjj vieš j simas — vienybė. Vienybė plc keli. J, Vau HmmĮėiasi kiekvieną dieną, — bran4 
I gus tautiečiai jos siekia ir tro-: kšta. ir, noriu manyti, kad ji,1 

ta vienybė, bus pasiekta. Ir netrukus ar neilgai trukus. Lai
kas ateis, kada bendruomeniš
ka dvasia nugalės asmenišku
mus ar partiškumus ir kada 
reorganizatoriai galės atiduoti ’

pat emigravo į U^.A. ir vė
liau įsikūrė Chicagoje. Dabar 
gyvena Hickory- Hills.

Šios abi šeimos palaikė ne 
tik korespondencinius ryšius, 
bet ir asmeniškai susitikdavo 
Chicagoje, Kogermų šeima su 
p.' Šodiene atvykdavo į Chicagą.

A. šodaitės ■ 
ina pradžioje buvo labai lai
minga: susilaukė trijų sūnų, 
kuriuos globojo ir augino se
nelė A. šodienė; abu tėvai ga
lėjo dirbti. Tačiau laikui bė
gant šeimoje atsirado šešėlis, 
kuris vis didėjo. Vyriausia^ sū
nus augo protiniai nesveikai — 
mokytis negalėjo. Tėvai jį buvo 
atidavę į atitinkamą instituciją, 
bet ir ten jis pažangos nepada
rė, bet buvo ramus. Tėvai pasi
ėmė atgal į namus.

Būdamas namuose tas 
ėmė darytis blogesnis, 
mus, netgi pavojingas, 
nusprendė, jį vėl atiduoti į pro-1. .< ’ .......................- J germa sunaus,
tintai sergančių instituciją. Kai- 
jis apie tai sužinojo, taip supy
ko, kad, susiradęs tėvo ginklą, 
nušovė tėvą, motiną ir senelę 
A, šodienę. Liko gyvi du jaune
sni sūnūs, kurie buvo tuo lai
ku mokyklose.

Apie šią tragediją buvo pla
čiai rašyta rietimuose laikraš
čiuose, net ir Chicagos dienraš
čiuose. Aš pats skaičiau Chica
go Tribune, bet negalėjau žino- 
,ti, kad ta žinia lietė šodų šei
mą. Man nebuvo žinoma ištekė
jusios šodaitės pavardė, o Šo- 
diennės' pavardė buvo ‘paspely- 
ta’ “Sudeine”; taip pat nepana
ši i ‘šodienė’.

ši paslaptis paaiškėjo tiktai 
daugiau kaip po metų. Ponia O. 
Ramanauskienė buvo nustebu
si, kodėl susirašinėjimas nut
rūko, bet nieko nedarė tam at
naujinti. Tribune žinios ji ne
pastebėjo. Tik praeitų metų Ka
lėdoms nusiuntė sveikinimą, 
bet atgal sveikinimo negavo.

Marijampolės gimnazijaKAS TAIKĄ SIŪLO IR KAS NE?
gai-. neoficialių žmoniųIpusės.

— Kogerma šei-p3j ne visoje vis atsiranda min
čių ir siūlymų, kaip prieiti prie-valdybų žmonės ir jų patikėti- 
taikos, kad Lietuvių Bendruo-įniai labai toli nuo tos taikos 
menėje neįvyktų skilimo, kad minties. Labai keista: senųjų 
Lietuvių Bendruomenė būtų LB valdybų žmonės nusistatę 
vieninga. (kelią: arba su mūsų mintimis,

Jeigu giliau žvilgtelėsime į arba eikit lauk...
tuos minčių siūlytojos, pamaty- Į Ar tai yra bendruomeniška 
sime, kad tie siūlytojai yra ar- j dvasia? Ąr tai yra vienybės 
ba grynai Reorganizacinės Ben siūlymas, šiandien toks būti- 
druomenės šalininkai, arba dau j nas? Ar tai yra noras ir tiks- 
giau nuošaly stovį asmenys, las suvienyti lietuvius vienin- 

Bent neteko matyti jokio siūly
mo iš senosios LB oficialių ar

Lietuviškoje spaudoje,
Atrodytų, kad senosios LB

sūnus 
nera- 

Tėvai

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, be*, 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė, jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, DL 60608.

Tik maždaug prieš mėnesį ga
vo aišką iš vieno šodaitės—K on 

kuriame jis 
trumpai aprašė visą šeimos tra
gediją, kuri įvyko 1975 metų 
birželio mėn. 4 dieną Beria, Ky. 
Sodų —- Kongerma nemuose. 

Abu jaunesni sūnūs studijuo
ja kolegijose, o vyriausias sū
nus teismo sprendimu padėtas 
visam gyvenimui į griežtos ap
saugos protinių ligonių institu
ciją.

Kadangi Chicagoje ir apylin
kėse gyvena per 40 Braunšvei- 

!go—Watenstedto Lietuvių .gim
nazijos mokinu ir dalis moky
tojų, tai aš jaučiu pareigą, kad 
jie vis galėtų sužinoti apie šią 
tragediją. Jų adresų neturiu, 
tad vienintelė priemonė yra 
spauda.

Kita dalis mokinių ir moky
tojų yra pasiskleidžiusi U. S. A. 
vidurio ir rytniuose steituose: 
Detroite, Clevelande ir kitur. 
Kita dalis mokinių gyvena Ka
nadoje, Toronte ir Montrealyje. 
Viena grupė išemigravo į Au
straliją — Melbourne ir Adelai 
dės apylinkėse.

Kanados ir Australijos lietu
vių laikraščiai prašomi šią ži
nią persispausdinti.

Su giliu širdies skausmu pra
nešu visiems suinteresuotiems.

Petras P. Stankevičius, ‘ 
Buv. Braugšveigo-Watenstedto 
Lietuvių Gimnazijos direkt.

to jungu.
Ar kas galvotų, kad ne?
Jeigu kas galvotų “ne” arba 

sutiktų su betkokia sąlyga, su 
tokiais aš nešneku.

Atsiprašau, grįžkim prie tos 
šimtus kartų linksniuojamos 
vienybės. Vienybės Lietuvių 
Bendruomenėje. Tos vienybės 
gali nebūti organizacijose, klu 
buose ,(o, vis dėlto, ten vieny
bė tikrai didesnė negu Bendruo 
menėje), bet LB ta vienybė 
turi būti.

Tik ta vienybė turi būti pas
tatyta ant tikro pagrindo: ne
pasiduoti okupanto propagan 
dai ir? stengtis išlaikyti lietuvy 
bę išeivijoje ar tremtyje. Esu 
tikras, kad tie pasiliks tos vie
nybės griovėjais, kurie nusikals

goję Bendruomenėje?

šių eilučių rasėj as visuomet 
buvo ir yra už taiką ir vienybę. 
Bet, po paskutinių senosios LB 
valdybos narių išėjimo viešai, 
atsisako nuo minties, kad šiuo 
metu taikingas susitarimas gagoms dviems sąvokoms. 
Ii būti galimas. Ir štai kodėl.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Niu|l«ne*« galima gauti puiklp knygy, kuriat papuof b«t kokią 

knygų tolnfa ar lentyna.
Aleksandras Pakalnilkis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienu 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- 
. manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniikis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs-
tyti į 12 dalių. 296 psL. kaina $5.

Dr. Kazys Griniuj, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 
fiala viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.

Pro*. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL. įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; n dalis, 225 pat, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais _________________________________

Gra-

^3 __________________________________________________________________________ STOS

Henrikas Tomas — Tomalauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 
Pakalnės ir Labguvos apskritys su Įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psL kaina S6.

p. KatlOnatr TARP 1ALSVŲ PALAPINIŲ. Triją dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės atriminimaJ
170 P«L---------------------------------------------------- ---------------- W.0Q

M. Gvdalli, POVILAS MILERIS.- biografijos brudtai 232 
puslapiai — - - - ---------- ---------------- $3.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et, pašto išlaidoms.

1739 S. Halsted St, Chicago, HI. 60608. — Tel HA 1-6100

ai Vi talijos — kinuos .
SĄJUNGA

CANBEBA. — Trijų valsty
bių Besiskelbianti sąjunga, Au
stralijos, Naujosios Zelandijos 
ir JAV. — ANZUS, — paskelbė 
komunikatą, kuriame pabrė-

va.rą į tiesias rankas. žialIia Sovie|ų karinė
Senoj1! valdyba (ar vaidy. * galia Indijos vandenyne ir pri

bus), gal, sakykime, vadovy
bės yra pradėjusios aklą žaidi- Kinijoje reikšmę ir svarbą Azi- 
mą. Su niekh nesiskaitymas 
privelia klaidų, o tos klaidos 
įgalins greičiai teisybei atžy
giuoti, nes iš tų klaidų nesimo
koma.

Yra kraštas, kur visas gyve-

menama liaudies respublikos

jnimas ir visa politika pagrįsta 
'melu. Tenka prisibijoti, kad 

lokio blogo pavyzdžio nepasi- 
semtume (jeigu dar nepasisė- 
mėme) ir mes, kaip drumsto 
vandens iš durpyno, tuo tarpu, 
kai šalia trykšta krištolu žvil
gąs vanduo iš šaltinio...

jos Pacifiko regione, ir, bend
rai, pasaulio reikaluose. Iš to 
tektų manyti, kad ANZUS yra 
lyg ir balansuotojas tarp Mas
kvos ir Pekino, bet taip nėra. 
Bent JAV taip nemano.

Australija ir Naujoji Zelan
dija pripažįsta, kad raudonoji 
Kinija yra žymiai draugiškes
nė už Sovietus. Australija tad 
ir nesislepia, ji tikisi sudaryti 
neformalią Kinijos — Australi
jos sąjungą. Tuo tarpu dabar
tinis Australijos ministeris pir-

Jis 
būdamas Washingtone kalbė
josi su prez. Fordu ir tikriau
siai bus aptarę "Sovietų grėsmę 
ir kitus su rytine Azija bei Au
stralijos saugumu iškylančius 
klausimus.

Kaip matote, mėginau skirti rnininkas tyrinėja reikalą, 
taiką nuo vienybės. Išvada: 
vienybė priklauso nuo visų lie 
tuvių apsisvarstymo, apsispren 
dimo, gi taika — nuo abiejų 
vadovybių laikysenos. Kaip ma 
tėme, ta nelemtoji taika tik su 
tam tikrtomis sąlygomis įma
noma, o vienybė — be jokių

li būti galimas Ir štai kodėl. Ir pasiliks teisūs, nepasiduo- 
Lieturių Bendruomenė turi I dą okupanto propagandai ir 

būti pastatyta ant tiesos pagrin J kovoj ą už lietuviškumo išliki- 
do. Deja, tos tiesos nė už n-a-'mą.
ž-; c< y.tą nerandame senosios 
I.B vadovybės ir jos pasekėjų 
tarpe, žinoma, tas neliesos ke. 
lias jiems nepadeda, nes lietu
viai nėra akli: gali būti di
džiausia “propaganda’’, bet 
dauguma, bent kiek susipažinę 
su bendruomeniškais reikalais, 
jau yra pasakę “ne”. Kurie dar 
nėra iš esmės supratę reikalų, 
atsipeikės ir tie, nes supras, 
kad Bendruomenėje negali bū
ti nei diktatūros, nei nukrypi
mo i šunkelius, kuriais gali pa 
sinaudoti tik Lietuvos okupan 
tas.

.. Rašąs šias eilutes buvo pa
prašytas mesti plunksną ir 
nutilti. Jam buvo siūlyta grįž
ti į beletristiką, rašyti noveles 
ar kokius kitus velnius, — gir 
di, tokiu būdu mano darbas 
būsiąs naudingas ir reikalin
gas, o dabar, esą, prieš vėją 
nepapūsi: kitaip nebūsią.

Šūvis į stratosferą, daugiau 
nieko! Kad ir tikėčiau, kad nie 
ko negalima padaryti, pasilik
čiau savo plunksną tokią ko
kia dabar yra, nes reikėtų iš-

• Prancūzė Hortenija Manci
ni (1646 — 1699) paveldėjo 
apie 7 milijonus dolerių ir ieš
kojo tinkamo partnerio vedy
boms. Ji nesutiko tekėti už dvie 
jų puikių tremtinių, nes jie bu
vo neturtingi. Vėliau vienas jų 
tapo Anglijos karalium ir va
dinosi Charles 2-sis, o kitas bu
vo Portugalijos karalius Pet
ras 2-sis.

Vis dėlto, tenka nuoširdžiai 
spausti dešinę (gal ir kairę 
skautiškai) susirūpinusiems ne 
tik -vienybė bet ir taika, tik, 
deja, jų balsas į dangų neina... 
Vargu pavyks taikos šalinin
kams pasiekti tikslą, -bet vie
nybės ir tiesos šaukliams turi 
(mano pabraukta. J. V.) pasi
sekti. Nes lietuvis per amžius 
garbingas ir tiesus (čia, žino
ma, būtų atskira tema tai aiš
kinti), o paskutiniais šimtme
čiais tas tiesumas pasisavintas 
iš didžiojo Kęstučio.

šiandien didžioji šauklio
krivūlė pateko i R. LB Vaidy- dienų- jis buvo gabus muzikai 
bu rankas. Tad linkėtina LB 
suvažiavimui — konferencijai

• Sir Ernest MacMillan tapo 
Toronto
Toronto simfoninio
dirigentu ir

universiteto dekanu, 
orkestro 

vargonų virtuozu 
būdamas dešimties metų am
žiaus. Nuo pat savo kūdikystės

ir pirma išmoko gaidas, o tik 
vėliau alfabetą.

Blogiausia dalis yra ta, kad 
lietuvių spauda, nors ir pat
riotinė, dengia dalykus prieš- 
bendruomeniškus ir, sakyčiau, 
priešlietuviškus. Spauda yra 
vos ne viskaš, tačiau ji, spau
da, turėtų labai ir labai pagal 
votį, kokia jos atsakomybė 
prieš tautą ir prieš istoriją.

žinoma, jeigu būtų galvo
jama, kad “po mūsų nors ir 
tvanas”, čia vėl kitas klausi
mas. Tačiau ir po mūsų turėsi 
išlikti tauta ir, vis dėlto, vals
tybė, nors ji šiandie po okupan

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų,
Sieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

173t So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminat, A KISS IN THE DARK. Pikantišką ir intymių nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Konžius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
p$L, kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Koralus, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės Ir jos kaimynų istorija. 
211 psl Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šty knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, TIL 60608

Taupykite dabar
pas mus

siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės bes> 
druomene ir parūpina fondus namams jsi-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. į*

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Taupykite dabar.

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

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

Įsteigta 1923 metais. ' TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Protingas Tryškių žemaitis
Justas Paleckis, buvęs Lietuvos premjeras, preziden

tas, aukščiausios tarybos pirmininkas, žurnalistas, laik
raščių redaktorius, suktas politikas, kreivas ir neteisin
gas žmogus dabartinėje Lietuvoje turi teisę atostogauti 
Palangoje, kaip ten atostogauja rusai ir “tarybinės” 
valdžios atstovai su savo šeimomis. Dabartiniu metu jis 
jokių oficialių pareigų neina, nes jis paleistas pensijon. 
Jam duodama stambi asmeninė pansija, iš kurios jis la
bai gražiai gali verstis. Be to, jam duota privilegija kar
tas nuo karto parašyti vieną kitą straipsni komunistinė
je spaudoje, už ką jis gauna riebų honorarą.

Be atsiminimų, Justas Paleckis nuolat parašo Ame
rikoje leidžiamoje “pažangioje” lietuvių spaudoje, Chi- 
cagoje du kartus Į savaitę leidžiamoje Vilnyje, ir Lais
vėje, spausdinamoje New Yorko Ozone Parke. Jeigu 
gauna centro komiteto Įsakymą, tai Paleckis seniems 
amerikiečiams “nušviečia” kuri nors klausimą, bet jeigu 
paskirtos temos jis neturi, tai gali rašyti Įvairiausius 
kasdieninio gyvenimo niekus. Jis rašo “laiškus drau
gams”, dažniausiai Stasiui ir Jonui, o gal kartais du 
vardus turinčiam “draugui”. Tie laiškai Amerikoj spau
sdinami, o vėliau Paleckis gauna honorarą, gerokai pa
pildanti jo storą asmeninę pensiją.

nėši tarp lietuvių ir latvių, turėjo stiprius ryšius su ru
sais emigrantais, gaudavo iš- jų aštrios plunksnos raši
nių, kuriuos spausdindavo Kaune ir Rygoje. Apie tą lai
kotarpį Paleckis jokių atsiminimų nerašo. Jis nekalba 
daugiau apie pirmą kelionę Į Sonetų Sąjungą dar nepri
klausomos Lietuvos laikais, kai pasižadėjo čekes agen
tams teikti žinias, jis neužsimena ir apie Įstojimą Į ko
munistų partijos eiles, bet jis rašo apie keliones po Že
maitiją, apie susitikimus su ūkininkais žemaičiais, par
tijos veikėjais ir dabartiniais pavergtos Lietuvos valdy
tojais. Paleckio polemikos neįdomios, nes jis problemų 
nemoka gvildenti, bet jo aprašomi menkaverčiai dalykė
liai parodo žymiai daugiau, negu pats Paleckis šiandien 
norėtų.

Šių metų birželio pradžioje Paleckis turėjo progos 
pavažinėti po Žemaitiją. Praleidęs valstybės “dačiose” 
tris savaites, kur asmeniniems pensijonieriams nieko ne
reikia mokėti, nes viską apmoka rasų skriaudžiamas lie
tuvis kolchozininkas, Peleckis aprašinėja kelionėje su
tiktus žmones. Jis atsitiktinai pateko į Telšius, kur da
lyvavo dviejuose partijos narių susirinkimuose, o vėliau 
nuvyko Į Tryškius, kur susitiko su keliais senais savo pa
žįstamais ir vietos žemaičiais. Traškiuose kalbėjo Pale
ckio bendradarbis A. Drobnys, kolchozo pirmininkas A 
Čepas ir pats Paleckis. Apie Traškiuose padarytą prane
šimą pats Paleckis šitaip referuoja:

“Savo pranešime kalbėjau apie visų trijų aukš
čiausios tarybos sesijų svarstytus klausimus, priim
tus Įstatymus ir nutarimus, apie aukšt. tarybos pre
zidiumo darbą, apie praėjusio penkmečio atliktus, 
darbus ir naujojo penkmečio numatytus planus, o 
taip pat apie taikos gynimo reikalus, susijusius su 
prasidėjusia respublikoje kampanija parašų rinki
mui po pernai Stockholme priimtuoju Pasaulinės 
Taikos Tarybos atsišaukimu už ginklavimosi varžy
bų nutraukimą bei nusikanklavimą. Tarp kitko pa
žymėjau. kad iš rinkėjų nesu gavęs per visus metus 
jokio skundo arba prašymo. Tik šiame susirinki
me. i mano raginimą atsiliepdamas, vienas rinkėjas 
iš Traškių iškėlė reikalą išasfaltuoti gatvę ir pra
plėsti vandentiekio tinklą Į naująją gyvenvietę. Ki
tas rinkėjas paklausė apie mano literatūrinį darbą 
ir prašė paskaityti eilėraščių.*'(Vilnis, 1976 m. rugp.

Buvęs krašto prezidentas kalba apie tarptautinės 
taikos problemas, apie visišką lietuvių nesidomėjimą 
tais klausimais, apie negavimą nei vieno laiško taikos ir

S5ė-,

Ohio valstijoje, netoli Cleveland©, yra didelė Jūros pasaulio paroda vaikams. Ten 
yra įvairiausiu žaidimu, bet niekur nevartojama mechaninė jėga. Kiekvienas žaislas 
taip pastatytas, kad berniukas ar mergaitė tu r r pats išmokti jį vartoti ir džiaugtis. Pa
veiksle matome mergaitę, besisukinėjančią^ "siūbuojančiame laive". Ji pramoksta la
bai gerai "Įsisiūbuoti vandenynais plaukiančiu laivu".

pusryčius atsiradau pas gimines 
Budrius. Papasakojau trumpai 
jiems įvykius ir pakviečiau Ka< 
zį Budrį kartu vykti su mani
mi pas Molėtų kleboną paklausti- 
jo patarimo. Prieš pietus buvo-

Helsinkio konferencijos reikalais,, o čia vienas klausyto
jas, tarptautiniais reikalais besidomintis žmogus, pake
lia ranką kultūrinių namų susirinkime ir paprašo leisti 
jam pasakyti savo nuomonę tais klausimais, kuriuos 
Paleckis jiems aiškino. Gudrus Tryškių žemaitis, nega
lėdamas taip laisvai kalbėti, kaip Paleckis kalbėjo, vis 
dėlto jam labai vykusiai atsakė. Vietoje platesnių infor
macijų apie Helsinkio akto pasižadėjimus ii* ginklų ga
mybos varžybas, jis paprašė išasfaltuoti gatvę ir prave
sti vandentieki naujon gyvenvietėm . ; .

sermėgos paslėpė tuščiame prie- 
pastogėje stovėjusiame avilyje'.

Po pirmųjų gaidžių vidurnak
tyje (maždaug 1 vai.) iš lauko 
pusės Į duris niuo daržo kažkas 
piktai beldėsi ir rusiškai rėkė: 
‘Atidaryk duris”, šuo priemenė
je garsiai lojo.

Aš Įšokęs seklyčion mėnesie
noje pamačiau vaikiną jau apsi
rengusį ir jis paskui mane ra
miai išlinkęs į priemenę, atsi-

Paleckis buvo Įsitikinęs, kad Tryškių, žemaitis jo stojo pasienyje prie durų už .ku- 
kalbos nesuprato ir iškėlė visai kitą klausimą. Bet di- rill rė^ė rusas, žmona, išėjusi 

. iš gryčios, su. degančia skala, 
mus. pamatė ir supratusi jaunuo
lio norą pasprukti, liepė įleisti 
neprašytus naktinius svečius ir 
pati tuojau pasisukus grįžo gry
čion.

Atidarius duris, jaunuolis li
ko pasienyje už durų žandarų 
nepastebėtas, o įsiveržę žanda
rai į priemenę, vienas jų patam
syje, tuojau metėsi seklyčion, 
o kitas gryčion. Jaunuolis nie
kieno nepastebėtas išsmuko pro 
duris laukan. Motina mano žmo
nos giesmyną įsidėjo antin. žan
daras užsižiebė grabnyčios žva
kę seklyčioje ir skrynelėje ra
do naują maldaknygę.

Protokole įrašė, kad rado nau
ją draudžiamomis raidėmis mal
daknygę. Po protokolu, kaip be
raštis; pastačiau tris kryželius. 
Rusų-kalbos nemokančius: žmo
ną ir s ūntf skaitė irgi beraščiais, 
nors jie neblogai skaitė maldas.

Iš Vilniaus buvo atvykę tie ['maldauti Viešpaties- Dievo pa- 
žandar.ai ir tą naktį padarė kra- galbos mano nelaimėje. Malda 
tas pas ži'ezdrį ir Mičėną. Pa
sirodo, kad žandarai siautė visą 
■savaitę Linkmenų valsčiuje.

Po žolinės (rugpiūčio T5 d.) 
tais pačiais metais- galulaukėje 
pasėjęs rugius, palikau1 sūnų 
akėti;, o pats gryčioje taisiau 
bučius. Iš lauko atbėgęs sūnus, 
vos atgaudamas kvapą, sušuko: 
“Tėveli, Linkmenų urednikas pa
miškėje vieškelyje tavęs laukia!” 
Iš piniginės pasiėmęs sidabrinį

džiausiu nesusipratėliu šioje visoje nelemtoje- žemaitiš
koje istorijoje yra pats Paleckis. Tryžkių žemaitis pa
sakė Paleckiui, kad švari gatvė- ir vandentiekis namuo
se jam yra svarbiau negu Paleckio renkami parašai. 
Bet Tryškių žemaitis jam pasakė žymiai daugiau. Jis 
pasakė, kad taikai būtų daug daugiau pasitarnauta, jei
gu Tryškiuose būtų paklota bent kiek asfalto ir Įvestas 
vanduo inaujai pastatytus gyvenamus namus. Dabarti
niu metu sovietų valdžia negali asfaltuoti gatvių ir Įve
sti vandentiekį, nes 65% visos sovietų gamybos eina ka
ro medžiagos varžytynėms. Vakarų pasaulis seniai atsi
statė karo metu išgriautus namus ir pagerino ūkio rei
kalus, tuo tarpu Sovietų Sąjungoje, visoje “tarybinėje”. 
Lietuvoje ir Tryškiuose vis dar reikia- braidžioti purve 
ir naščiais nešti vandeni.

Bet stambiausią pokštą iškirto antras Tryškių že
maitis. Vietoj ‘tarptautinės taikos’,‘partinės darbuotės’,: 
“pranešimų čekai”, Tryškių žemaitis paklausė Paleckio 
apie “literatūrinį jo darbą”. Žemaitis nebuvo skaitęs nei 
vieno Paleckio literatūrinio veikaliuko, nes jis absoliu
čiai nieko neparašė, o savo klausimą Tryškių žemaitis 
dar pasaldino, kai jis paprašė, kad- susirinkusiems pas
kaitytų savo eilėraštį. Nesamas eilėraštis žemaičiams 
Įdomesnis, negu tuščios pasakos apie taiką.

rublį* dovanoms- smukau ‘per so
delį į vieškelį ir nuskubėjau į nu
rodytą vietą. Urednikas sėdė
damas vežime ir pamatęs mane 
pradėjo moti eiti pas jį. Priėjus, 
ištiesė ranką pasisveikinti, o tik
rumoje, tai dovanoms paimti iš
mano delno. Į munduro kišenę me klebonijoje. Klebonas ati- 
įsidėjęs mano rublį ramiu, pasi- džiai išklausęs mano pranešimą, 
tikinčiu balsu tarė: “Blogi daly- įtarė rusus provokacijomis. Ca- 
kai, generalgubernatorius visus į ras, norėdamas lietuvius suru- 
jus pas kuriuos rastos naujos 
maldaknygės jūsiškomis raidė
mis, išsiunčia į Rusiją apsigyve
nimui su šeimomis. Iš Švenčio
nių į Linkmenis ketina atvykti 
žandarai ryt ryte arba ryt nak
tį. Patarčiau ryt iš ryto dingti 
iš namų — pranykti. Šeimų ne
lies, jei neras šeimininkų na
muose. Tai ir sudie”.

Uredniko pranešimas, kaip 
perkūnas giedrią dieną trenkė iš 
dangaus. ; šeima, apsvarsčiusi 
padėtį, patarė man eiti į Mo
lėtus pas tolimesnių^ gimines 
ir kaip dailidei įsijungti prie 
statybų kaimuose arba dvaruose.

Naktis buvo slogi. Mintis, kad 
galiu- būti ištremtas į Rusiją, ne
davė man ramybės ir negalėjau- 
užmigti. - Motina, pajutusi ma
ne vartaliojantis lovoje, atsikė
lė, įsižiebė skalą-balaną, atnešė 
valerijonų ir davė man išgerti di
delį šaukštą. v

Tas nuramino ir užmigau. 
Rytojaus dieną, iš pat ryto pylė 
lietus. Pasiryžau eiti į Molėtus 
ir pakeliui perspėti kai kuriuos 
žmones apie- žandarų atvykimą.

— Ko čia bijotis* to lietaus f 
— sakiau namiškiams. Juk ser
mėga nauja ir jos neperlis, o 
purvas kelyje nieko nereiškia.

Motina ir žmona atkalbinėjo- 
nuo kelionės, bet aš išėjau. Mat, 
nepakenčiamas- slogus išgyve
nimas slėgė mane, o užsukus pas 
vienus bet kitus tikėjausi- išsi
blaškyti.

Įstrižas vakarų* lietus čaižė 
mano veidą. Nė gyvos dvasios 
nesimatė rudėj ančiuose laukuo
se ir nieko nesutikau-- šurikeliuo-- 
se'. Įkyrios mintys^ kaip lietus 
kažką-šnabždėjo. ,

Atskiros kalvos, apaugę pu
šynais- dabar nuo lietaus atro
dė ne žalios, bet pilkšvos.

Kryžkelėje stovėj o senas kry
žius, prie jo prikalta didelė me
dinė Kristaus- kančia; Aš susto- 
jaų ir sielvarto pagautas ’ par
puoliau ant kelių prieš kryžių 
ir su- šaromis akyse pradėjau

sinti, atėmė spaudą, uždraudė 
savame krašte lietuviams pirkti- 
žemės bei turėti tarnybas. Bet 
tais savo žygiais nieko neatsie
kęs, dabar griebėsi kratų ir trė
mimų. Mat, anksčiau rusai iš 
žmonių, išeinančių iš pamaldų, 
atimdavo maldaknyges if vėliau 
pašaukę policijom versdavo prL 
sipažinti, kad jų maldaknygė, 
žmonės neprisipažindavb, o ru
sai neturėjo įrodymų.

Jis sakėsi, kad vakar grįžęs 
nuo Pabaisko dekano ir mums 
patarė kreiptis pas jį ryt .ryte 
ne vėliau; 10 vali ryto. Nes jis 
žadėjęs apie tą laiką važiuoti 
pas vyskupą į- Vilnius, Mat, jis 
penktadieniui turįs leidimą iš 
žandarmerijos vykti Vilniun. 
Tuomet kunigai be policijos lei
dimo- neturėjo* teisės išvykti- is-- 
savo parapijos ribų.

. Mes padėkojome klebonui- už 
informaciją ir išėję iš kleboni
jos tarėmės, kas daryti,: nes iš 
Molėtų, iki Pabaisko daugiau 50 
verstų kelio. Aš. apsisprendžiau 
vykti, tuojau ir Kazys-sutiko bū
ti mano-palydovu.

'Pabaisko bažnyčioje buvome 
penktadienį- ankstyvose mišiose. 
9.vai. ryto sėdėjome dekano raš
tinėje. Dekanas rimtai- išklausė 
mano pranešimą^ šį bei tą pa
sižymėdamas lapelyje ir žadėjo-, 
šeštadieni, pavakaryje būti- na
muose su vyskupo bei vyskupi
jos paaiškinimais ir generalgu- 
bematūros informacija.

Dekanas grįžo šeštadienį vė-.

Kaip lietuviai pirko Malkavos dvarą Rusijoj®:
Ig Andriaus Ryliškio atsiminimų knygos “Fragmentai’ 

iš praeities miglų” .

Jurgio dieną: Gimžauskų gi
minystė- parėjo iš mano- senelės-. 
Mat tą dieną į namus ketinąs 
atvažiuoti kunigas Silvestras.

Gimžauskų namuose atsira
dau su motina minėtą ĄBeną. 
Kun. Silvestras parvažiavo iš ge
ležinkelio stoties, bet ne vienas. 
Jis besikalbėdamas su manimi 
apie šį bei tą, paprašė pas sa
ve priimti pernakvoti atvykusį 
su juo vaikiną.

Šv. Stanislovo dieną (gegužės 
ntėn. 8 d.) pavakaryje šuniui 
piktai lojant prie vartų pama
čiau jauną ūkininkaitį mažais 
.ūseliais naginėtą, apsisiautusį 
plačia pilka sermėga su krepše*- 
Ku už pečių. Aš jį tuojau paži
nau ir įsileidau į namus.

Jis pasiūlė maldaknygių- ir 
giesmynų gryčioje, žmona pa
ėmė storą giesmyną, o sūnus 
pasirinko gražiais apdarais mal-. 
daknygę ir išnešęs seklyčion pa
dėjo ją į savo skrynelę Knyg
nešys nedrąsiai pasiprašė nak
vynėn, aš sutikau, šuo, visą lai
ką kažkaip iš paniūrų Žiūrėjęs 
ę svetį, priėjo prie jo. Jaunuolis 
šuniui pakasė paausius,, pasmak
rį ir jie greit-tapo gerais pažįs- 
(tiamais. Vyrukas išėjot į sodelį 
saulei nusileidus ir vėliau grį
žęs gryčion atrodė* suplonėjęs.

Rusijos caras ir jo valdžia 
draudė spausdinti ir skaityti lie
tuvišką raštą, uždarinėjo baž
nyčias paversdama' jas cerkvė
mis; be gubernatoriaus leidimo 
negalima buvo statyti pakelėse 
kryžių, net bažnyčių remontuo
ti, varžė katalikų dvasiški jos iš
važiavimus, pagaliau draudė net 
iš lietuviškų maldaknygių mels
tis. Dėl lietuviško rašto lietu
viai buvo kišami kalėjiman, tre
miami į Sibirą,

štai ką kartą papasakojo se
nelis Anupras iš Pajuodenės- 
vienkiemio, Labanoro parapijos, 
apie kelionę į tremtą į Mogilia
vo guberniją į būsimą Malkov- 
kos kaimą. A. 1

— Praeitis atsispindi mano 
atmintyje, kaip paveiksluose. 
Mano atmintis neatsilieka nuo- 
dailininko. Jt slepia, kaip rū>

I kas, visus nemalonumus, švel-- 
; nius tragiškus įvykius ir ryški- 
na tą. kas praeityje buvo gera, 

' malonu ar juokinga. Tolimos 
praeities neblukinsiu apie ją pa-

į sakodams. l>et perteiksiu si> 
*ragiškų įvykių neminėsiu, kad* 
švelniu ilgesiu. Juokingj bei- 
. ūs jaunesni žmonės nepajuok-* 
‘ .rr.ėt senių. .. '* ■ 'į

Kiek atsimenu. 1884 m. po 
Velykų, balandžio mėn.,5 Gini* 
žauskas iš Kirdeikių kaimo su-, 
tikęs mane 1
at \ ažiuoti pas juos į svečius šv. *kes, kaip iš krepšio, taip ir iš po

Ijnksmenyse prašė! Pasirodo, jis visas saro, pre- 
imah i ax’A^ina čt7 ' Voa Voin iX Vr-Araaira ir T>A
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mane suramino ir paguodė,-o šir
dis prisipildė viltimi, jog V. Die
das manęs neapleis nelaimėje.

Tas įkvėpė pasitikėjimą sa
vimi. Pasijutau paprastu- silp
nu žmogeliu, mylinčiu motiną, 
sūnų. Ne- maištaująs protas grū
mėsi su širdimi, bet vargšė šir
dis troško paguodos.

Molėtuose ir Pabaiske
1884 m. rugpiūčio paskutinės

Tipiškas Naujosios Zelandijos 
gamtos vaizdelis

natūra imasi drastiškų. priemo
nių lietuvių kompaktinės masės 
išsklaidymui-.- Mat, žmonių prie- _ 
anglis didėja, o kadangi jie ne
gali savame- krašte žemių.’pirk
tis, tai tuo pačiu sudaro pavo
jingą elementą sąmyšiains.r

Vilniaus vyskupijos atsto
vui generalgubernatūroje kon
krečiai paaiškinę. “Visi .pas. ku
riuos atimtos maldaknygės lo- 
lyriškomis raidėmis bus iš kraš
to ištremti už pasipriešinimą ca
ro įsakymui. Jei tie tremiamiem 
I ji savanoriškai važiuotų. į Rusi
ją, tai gali kurtis bet kurioje 
vietovėje, anapus Dniepro upės. 
Jei jie pirktųsf žemės išdvarų, 
tai Maskvos komercijos bankas 
duos ilgalaikes paskolas”.

k Kurija pataria Rusijos gilu- 
mon nesidanginti, bet kurtis L'ž- 
dniepryje, kur jau yra katalikiš
kos parapijos ir bažnyčios. Lie
tuviai kunigai vėliau ten būsią 
skiriami ir pagaliau įsikurti ga
lį padėti vietiniai katalikai.

Generalgubernatūros patarė
jas žodžiu pareiškęs; kad1 tiems, 
kuriems gręsia trėmimą^ jte 
sutiks savanoriškai keltis- kitur 
iš Lietuvos, bylos bus nutrauk
tos, išduoti vidaus pasai jų'vals
čiuose, o paskolų gavimo reika
lą sutvarkysianti pati general- 
gubernatūra. •

“Po trejeto dienų- užeikite" pas' 
savo kleboną kun. Burbą. Jis 

•tuo klausimu gaus raštą iš ku
rijos. Nežinau, kaip jūs apsi
spręsti, bet Vilniaus vyskupo 
kurija užklausė Mogiliavo vys
kupo atstovo. Mat, vyskupas gy
veno Petrapilyje**. Padėkojęs ir 
atsisveikinęs su dekanu* grįžau į 
namus.

Labanoro klebonijoje“

Prieš Labanorinių atlaidus 
■ (rugsėjo mėrh B d.) iŠ ryto už
dėjau į kleboniją. Radau virtu
vėje Mičėną ir žiezdrį. šeimi- 
ninkė pasakojo* kad kun. Burba 
gavęs prieš kelias dienas iS‘ vys
kupo raštą ir labai susijaudinęs. 
Jis mažai valgąs, mažai miegąs, 
daug vaikščiojąs ir atrodąs-, kaip 
ligonis. Kuri Burba išleidęs kaž- 
.kokį pilietį pakvietė mus į val
gomąjį.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES
IR GERKLĖS LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BA1UKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
4449 Sv. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. CK. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talef. 69541533 

rox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

LIETUVOS OKUPANTAS NEPASIKEITĖ vos okupaMMdffej.neikeitčy bet.
Atvykęs iš Lietuvos Jonas reikėtų pateisinti. Juk ten va

ju rasas su žmona pasakojo,-žiuojama aplankyti giminių, ,, ,.
kad mes laisvuose kraštuose' pažįstamųjų ir net nostalgijos. pakvaišę, garbina okupan
netikėtumem Lietuvoje įvestu vedini.
rusiškuoju komunizmu. Ten tikį Bet kada į ok. Lietuvą nu- 
iš paviršius blizginamas. Kaip, vyksta prelatas, kunigas, me- 
blizgančiame saldainio popieJ nininkas, muzikas, poetas, ra- 
rėlyje viduje supuvęs jo turi-įšytojas, mokytojas ar kitas iš 
nys. Taip ir ok. Lietuvoje iš intelektualų ir ten pradeda gat 
paviršiaus gražu, gi viduje siau bind ok. Lietuvoje įvestą tvar- 
čia teroras. Ten vyksta veikles' ką ir gėrėtis tenykščiu gyveni
nių lietuvių persekiojimas, jų'mu, tai jau, brolyčiai, tautinis 
veikla slopinama, grūdami į nusikaltimas, besąlyginė kapi- 
kacetus ir net fiziniai naikina tuliacija Kremliaus klikai, pa-

vos okupuutas- OCj<Goikcitė, bet 
k ai kurių musę’ intelektualų 
galvosena jau visai pasikeitė.

. to uk. Lietuvoje įvestų terorą 
’ ir jo pakalikus.
* ' Stasys Juskėnas
i-..., . .. .

* Garsus italų dailininkas 
Mattia Preti (1613 — 1699) no
rėjo įeiti į kareivinių rajoną ir 
kovodamas užmušė sargybinį. 
Teismas jį nuteisė piešti šven
tųjų paveikslus ant visų Neapo-

SL51KLNKJUV1Ų
PRANEŠIMAI
— J L.K.V.S. "Ramovė“ Centro V- 

bos ir Chieagos skyr. ramovėnų ren
giamą koncertą - balių, kuriame pro
gramą išpildys LJCV.S. “Ramovė” 
Cieveiando skyriaus Ramovėnų Vyrų 
choras, bilietus galima įsigyti Mar
giniuose. 2511 W. 69 St Koncertas - 
balius įvyks rugsėjo mėn. 18 d. Jau
nimo Centre. (Pr.)

lio miesto vartų. Dailininkas sa 
vo bausmę atliko per 4. me
tus.

DR. PITER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5849 

Razid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antrao.. penktadieni nuo 1—5. tree, 

ir šesiad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR-CHIRURGAS, - . 1

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

I93S S. Manheim Ra., Westchester, Iii.

VALANDOS: 3—3 darbo dienomis ir 
kas antrą šeštadieni 8—J vai 
t«U 562-2727 arba 562-2728

KEZ.: Gi 8-0873

, AKUŠERIJA IR MOTERŲ LJGQS 
GINEKOLOGINE CHIRURGiJA 

61*4 oo. Kadžiu Ave., VyA 5^26/0
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Mi 3-0001.

TEŪ — BE 3^589T

Ofc A; B. GLSVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYSĖ AKIŲ LIGOS 

3SU7 West 103rd Street '
Valandos pagal susitarimą. .)

DR. £V. JUČAS
4894441 561-4405 S

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

Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso tek: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MAKAUSKAS ! 
GYDYTOJAS rR CHIRURGAS 

VIDAUS; LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

BR. FRANK PtECKAS
OPTOMETR1STAS

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

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

DR. LEONAS SABUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL; anvad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas r«L tąfefu 4486545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS ir chirurgas

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

TaU PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Seštadie- 
uiais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

mi.
Gi nesenai iš ok. Lietuvos 

atsiradęs menininkas VladisloĮ 
vas žilius su žmona, kaip rašo 
š. m. Dirvoje nr 28 šitaip ok. 
Lietuvos lietuvių gyvenimą ap 
budino. trumpai apibudi
no dabartinę okupuotos Lietu
vos tragišką padėtį, pabrėžda
mas, kad komunistinė nužmo 
ginimo mašina naikina visa, 
kas lietuviška, naikina pavers
dama automatišku netik žmo
gaus darbą, kalbą, mąstymą, 
bet net ir patį žmogų Nemany
kit, kad okupantas pasikeitė, 
sakė V. žilius, žudikai lieka 
žudikais, tik žudymo metodus 
kartais .pakeisdami gudresniais, 
paslaptingesniais. Jei ankščiau 
į vergiją lietuvius vežė atvi
rais keliais, tai šiandien įtaria 
mieji nepaklusnūs būti aklais 
teroristų tarnais, be žinios din 
gsta. Tūkstančiai lietuvių kas
met privalo stoti į raudonosios 
armijos eiles, vežami į įvairius 
sovietų okupuotus kraštus, iš 
kurių daug lietuviukų negrįž
ta. Tuo tarpu mokyklose vai
kai ne tik rusinami, bet ir mo
komi išdavinėti draugus, bro
lius ir net savo tėvus okupan-j 
to pasmerkimui. Dideliu tem-‘ 
pu visomis priemonėmis vyks 

’ ta rusinimas, užtat Lietuvoj gy 
menantieji rusai giriasi, kad 
jie'kultūrą Įmiušų tėvynę at
nešė. < .

Dažnas lietuvis tėvynėje yra 
KGB tinklan įtrauktas, bet ne
mažiau agentų yra laisvajam 
pasauly tikslu ardyti paverg
tų kraštų išeivijos gretas, kal
bėjo dail. V. žilius, kreipda
masis į klausytojus. Nežinau, 
kaip reikėtų įtikinti išeivijos 
lietuvius, kad jų vieningumas 
yrax nepaprastai svarbus netik 
pačiai išeivijai, bet ir lietuvių, 
tautos ateičiai. Okupantas de
da visas pastangas, sunaikinti 
laisvojo pasaulio lietuvių išei
viją atsiunčiant paruoštus tam 
tikslui agentus, nes išeiviją 
suskaldžius, sunaikinus bus žy 
miai lengviau susidoroti su tau 
tos kamienu tėvynėje, tartis vi 
somis jėgomis stengiasi atsilai
kyti prieš spartų rusinimą, 
prieš fizinį ir dvasinį tautos 
naikinimą”.

Juk panašiai kalbėjo iŠ ok. 
Lietuvos pasprukę: Kudirka, 
Butkai, Stankevičius, Jurgutis 
ir kiti.

Ogi mūsuose jau vyrauja 
nuotaikos, kad okupantas 
sikeitė. gerojon pusėn.

Tūkstančiai važiuoja į 
Lietuvą. AGlijonus dolerių su- 
beria į Kremliaus aruodus. Bet 
pats važiavimas į ok. Lietuvą

taikavimas. Jų pasakytos pane 
girikos platinamos misų okapuo' 

I tuose kraštuose ir jų satelituo-1 
“se. Tai jau nedovanotinas paU 
sitarnavimas Lietuvos okupan, 
tut

Jau ir vaikų siuntimas į po
li trukų kursus teisinamas. Gir’ 
di, jie lietuvių kalbą geriau iš- • 
mokslą ir Lietuvą geriau pa-' 
žinsią. O ištikrųjų, kuris iš tų! 
kursų grįžęs pasidarė kovinges1 
niu, Lietuvos nepriklausomy- Į 
bei apgauti? Priešingai visi, ne 
išskiriant nei katalikiško re
daktoriaus dukters, ok. Lietu
vos spaudoje giria tenykštį gyf 
venimą. Liaupsina ruso lietu-; 
viams įbruktą tvarką ir tuof 
pačiu teisina Lietuvos okupa-' 
ciją.

Tiesa, vienas vaikinukas pa-‘ 
bandė teisybę parašyti apie'

e JOHN POCIUS
Pirmojo pasaulio karo veteranas.

Gyv. Orland Park. HL Anksčiau gyv. Brighton Parke
Mirė 1976 m. rugpjūčio 16 (L, 12:45 vai. ryto, sulaukęs 84 metų 

amžiaus. Gimęs Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 60
Paliko nuliūdę:

metų.
Paliko nuliūdę: sūnus Joseph, jo žmona OliveT duktė Virginia 

Becvar, jos vyras Ronald, 6 anūkai — James ir Jennifer Pocius, Con- 
nine, Kenneth ir-Scott Becvar bei kiti giminės, draugai ir pažįstama

Kūnas pašarvotas Eudeikio, Gaidas — Daimid koplyčioje, 4330 S. 
California Ave.

Trečiadieni, rugpjūčio 18 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios i - Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidoj amas šeimos sklype.

Visi a. a. John Pociaus giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. . . r

. 7 1;^ Nuliūdę lieka:
Sūnus, duktė, anūkai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Dovydas Gaidas ir Geraldas Daimid. 
TeL-523-0440. -

i

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS' 
Aparatai - Froiezii, Meet Ban 
dažai. Speciali pagalbi kajorm 
(Areli Supports) ir 11.

“ERKRAUSTYMAI.

MOVI N G
Leidimai — Pilna apdraud®

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063

pa-

ok,

2B5O W»«f 63rd St., Chicago <•». 
Tolefa PRospect 6-5084

Linksmumo «rba liūdesio valandom 
gražiausi** L> .iui>A«l

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT?«"I t AS) 

DAUBARŲ SONUS
5525 So. Herlem Ave. — S86-1220

REMKTTE TUOS rtidNDiRfUS. 
KURTE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Apdraustas perkrauatyma* 
H įvairiu atstump. 

ANTANAS Vn.fMAS 
823 West 34 Placa 

Tvl.r FRonti.r 6-1892

kursuose taikomą rusų klastą,1 
tai tuojau ok. Lietuvos špau- asua 
da ir okupantui pataikaujanti 1 
Amerikoje lietuvių spaudą, pra i 
dėjo rėkti, kad tai esą Darbi
ninko falsifikatą Naujienos pa . 
kartojusios! Jau: vieno veikė
jo dukrelę Už uolų okupantui 
pasitarnavimą, -net 'Kubos dik-.. 
tatoiius Fidel Castro ordenu \

i apdovanojo. Sklinda užnuomi- 
nos, kad Brežnevas ar Griškevi . 
čius dar porą “kursisčių” orde- . 
nais apdovanosią. Pakai kas at 
rodo, kad siųsdami" vaikus j 
vadinamas kursus, gaminama] 
Lik okupantui poli ir akus. j-

O vis tik kai ką propaganda 
ir paveikią, čia porą pavyždė-į 
lių. Netoli Chieagos Dės Plai-’ 
nes miestelyje gyveno gražiai 
įsikūręs buvęs policijos parei- 
'gūnas Vladas. Viską išsiparda 
vė ir grįžo į ok. Lietuvą. Ten 
-korespondentui atraportavo, i 
kad jis Amerikoje gyvenda
mas skaitęs tik Draugą ir klaū 
sėsi Margutį, čia reikėtų pas-' 
tebėti, kad jei būtų skaitęs 
Naujienas, tokios kvailybės ne 
būtų padaręs. Jis bendradar
biavęs Gimtajame Krašte ir Tš 
jo ir sužinojęs, kad Lietuvoje 
labai geras gyvenimas. Ameri
koje jam prastą buvę. Kpres- 
pondentas jam užtikrino,ne
žiūrint, kad ir buvęs policijos ( 
tarnyboje, būsią viskas dova
nota ir laimingai galėsiąs tėvy 
nėję gyventi. . ,

Bet štai nepraėjo nei pora' 
metų ir vėl kažkokiomis aplin
kybėmis Vladas atsirado Chi- 
cagoje. Apie ok. Lietuvoje ge- 

gyveninių savo pažįsta
miems bijo ir prasitarti.

Kitas buvęs kariškis iš India 
nos ar Michigan valstijos pro-’ 
tingiau pasielgė.

Baisiai keikė Ameriką. Bet _ 
išvažiuodamas nuomą už porą* , 
mėnesių pirmyn sumokėjo. Pi- 1 
nigų tik tiek, kiek kelionei ir 
maitinimuisi reikia, pasiėmė.] 
Ten nuvykęs patyrė, kad mies
te gyventi negalėsiąs, nes dt-!' 
delis būtų trukumas. Reikėsią' 
kur nors kolchoze apsigyven- . 
ti. Be to ir pensijos tik 36 rub-! , 
liūs į mėnesį gausiąs.

Amerikoje gavo per 300 derte 
rių. Neišbuvęs nei mėnesio, grį'L 
ži ir vėl į Ameriką. Dabar jau j J 
jam laisviausias ir geriausias ( 
gyvenimas Amerikoje. Girdi, 
lik pakvaišėliai gali girti ok.) ' 
Lietuvoje gyvenimą. : . ; t (I

Visai teisingai . dailininkas 
Žilius sako, kad Lietuvos oku
pantas nepasikeitė. Tikrumoje 
jis ir negali pasikeisti. Ten tik 
temm. Tiwtn. fcfcwta tt Itihflp 1 
galvojančių žmonių žudynė-

■v
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BALIUI MUL10LIUI

mirus, jo žmonai Onai Muliolienei, sūnui. Vy
tautui Mulioliui, giminėms ir artimiesiems 
skaudaus liūdesio valandoje reiškiame giliau
sią užuojautą.

Buv. Lietuvos Policijos Tarnautojų Klubo 
K r i v u i ė s Valdyba ir nariai

Sirhusi OPULSKYTĖ, žmona mirusio FRANK GEANCHOS, 
paskutinių metu gyvenusi Gary, Indianoj.

Mirė 1976 m. rugp. 15 d., sulaukusi 82 metų amžiaus. Gimusi 
Lietuvoje. -f;

Paliko nuliūdę: duktė Viola Manu, josios vyras Julius ir kiti gi
minės, gausūs draugai bei pažįstami.

Priklausė Amerikos Legiono Vytautas Posto Nr. 289 pagalbinio 
vieneto narė, Gary, Ind. ir Edgewater Hospital Service Club narė.

Kūnas pašarvotas Piser Funeral Home, 2506 N. Broadway.
Antradienį, rugp. 17 dieną 11:00 vai. ryto bus atsisveikinimas 

Rosehill Cemetery jChąpel, 5800 N. Ravenswood, Chicago. UI., o po 
gedulingų pamaldų liūs laidojama Rosehill kapinėse.

Visi a^a. Kazimieras Geanchos giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti' laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą,

j Nuliūdę lieka:
Duktė, žentas ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Piser Funeral Home, Tel. 561-4740.

S3 U

BALIUI MULIOLIUI
,mirus, jo žmonai Onai, sūnui Vitui, giminėms 
ir artimiesiems giliausią užuojautą reiškia

Brighton Parko Lietuvių Namų 
Savininkų Draugija

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS *

Or Juozas Dau pa ra s. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 meteis paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da 
Bų: Žemės Ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. U dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje

Autorius savo žodyje rašo: ’*Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs LfetuVOs nepriklausomybes gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonoml 
nfrų ir kultūrinhj laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo Žemės ūkio kultūros vaisiais 
tr prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie temės ūki atrodo trk Žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%} buvo ūkininkai ir po pa 
saulj išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
mnfcai, arba irktninkų vatkai. reiškia, kad ši knyga bus brangi abso* 
bučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi kayga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skinama timuvai Šiais todžiais: “Dėkingas suhus — myh 
mai Tėvynei Metuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik 85.00 
Gaunama Naujienose. > . į f

Čeki arba Money Orderi Austi tokiu adresu:

NAUJIENOS
PALSIED StftEEt, CHICAGO. ILLINOIS 6060K

4M

*#tAinjfiūwjutjįhif jĮMr-Tiij~uwr> jr jr-mr u i iru 
ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
' KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Nes širdimi tikimą, o burna Išpažįstama, ir taip gylamas išga
nymas". — Ronru 10:10.

čia pasakyta, kad ue, kurie neatidaro savo burnos ir nesistengia pa
sakyti kitiems dieviškosios tiesos, negalės pasidaryti tiųkamais įeiti i dan
gaus karalystę. Apaštalas sako, kad negalima nekalbėti apie tai, ką matė
me ir girdėjome. Kiekvienas krikščionis, kuris gavo tieses šviesą ir paži
no maloningąjį dieviškąjį planą, ir pamatė didyjį išganymą, apie kuri kal
bėjo mūsų Viešpats, nebegali tylėti ir laikyti savo Šviesą po uždangos. 
Kurie taip daro, težino, kada laikui bėgant jų šviesa užges. Jei kas 
gėdysis Viešpaties ir jo Žodžio, tas nebus tinkamas jo dangiškai - ka
ralystei.

Viii žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausits 
nemokamai. Rašykite:

K ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, 1LU 60629
ŽV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
■ - •«
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Ypatingi.; taip elgėsi tie Jcurienss įžanginiame paminėta 

į labiausiai rūpėjo laimėti rin-j Katinui užtektų paklausti ka
limus ir toliau vadovauti savai į tytės, kas ją buvo nuvežęs Vil- 
bendruomenei. Naudojant visas njUn, kas jai kelionę, apmokėjo, 
suktybes, ne tik Chicagoje, bet kam buvo pasiųsta bendrabučio

Meluoja ir neraudonuoja Cievelar.de ir kitur, šį kar- ■ sąskaita ir kas mokėjo lietuviš- 
• tą surink•> apie 7,000 halsų. Ke- kai “marksizmą bei leninizmą” ! - — i _ - • _ • _ »» ‘ ' •Bronius Kviklys šių metu rug

pjūčio 13 dienos Drauge meluo- ! 
ja ir neraudonuoja.

Savo vedamajame jis kalba 
apie barzdukinės Bendruomenės 
“demokratiškiausius ir teisin
giausius” Bendruomenės rinki
mus, kaip jis kalbėdavo apie 
aifkstyvesnius tarybos rinki
mus, tarytum Chicagoje, nebūtų | 
kilęs .didžiausias politinis ir kla
stos skandalas. Mes juk visi, 
bent didelė mūsų dauguma žino
me, kad teisingumo ten nebuvo.

Kaip galėjo būti demokratiš
kiausi rinkimai, kada nebuvo 
balsuotojų t. y.; turinčių teisę 
balsuoti žmonių registracijos.

Balsuotojas, pro vienas duris 
įėjęs pabalsuoja, pro kitas iš
eina. o apsisukęs vėl pro tas pa
čias duris įeina ir vėl bal
suoja. Liudininkų aiškiai nusta
tyta, kad žmonės taip balsavo.

Į nais tūkstančiais mažiau, negu dėstantiems profesoriams.
Tiksliai nustatęs, kas katyteipraeitai - rinkimais. Turint gal- Tiksliai nustatęs, kas katytei 

voje. k; d pusė šitų buvo Įkasto- kelionę apmokėjo ir per pustre-
ti, tai tikrumoje balsavo tiktąi 
apie 3,500 žmonių. Ką toks skai
čius reiškia, kada visame kraš
te gyvena apie milijonas lietu
vių? Tiktai Kviklys gali per 
akis meluoti ir neraūdonuoti.

Katinas ir katytė

čio mėnesio ją “lietuviškai švie
tė”, jąm būtų labai aiškų, kas 
įtikino Sarmantę važiuoti į tuos 
pačius “kursus” ir stovyklas.

Būtų mums visiems įdomu, 
jeigu katinas papasakotų, kas 
katytę Vilniun siuntė.

Laukiame tikslios ir teisingos Į 
žinios. Jonas Kavaliauskas

X-

Vakar skaitėme nepaprastai 
įdomų ir taiklų Naujienų veda
mąjį. Skaitėme *ir juokėmės. 
Linksmai pasakyta daug teisy
bės ir suktas dykaduonis taikliai 
pakrikštytas.

Tiktai redaktoriuj norėdamas 
palengvinti katinui darbą, už
miršo patį lengviausią. Nusta
tyti, kas organizuoja tas eks
kursijas į Lietuvą, katinui yra 
daug lengvesnis kelias, negu

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” 
7722 George St.

La Salle, PQ., Montreal 690,
Canada

naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams!

(Reguliari prenumerata — $10.00)

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčio.

(Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

Kristinos Grinienės padėka

M. Gudelis gavo tokį ponios 
Kristinos Grinienės, buvusio 
Lietuvos Prezidento Dr. Kazio 
Griniaus našlės padėką:

Gerbiamas ponas Redaktoriau,

Ačiū Tamstai ir visiems pa
žįstamiems už šiltą manęs pri
ėmimą mano viešnagės 'Chica
goje metu, o ypač esu dėkinga 
p. Onai ir Aleksandrui Biliūnams 
ir p. Pranei ir Kaziui Mačiukams 
(Macke):

Išvykdama jaučiu, kad ry
šiai, užmegzti prieš daugelį me
tų, nenutrūkę, o tuo aš labai 
džiaugiuosi. Nuoširdžiai,

Kristina Grinienė
Chicaga,

1976 m. rugp. 1

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted -ct, Chicago, IIL 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANT1NAS

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairiu prekių.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ.

—Lietuviškų šokių repeticijos. 
Kr. Donelaičio pradinės ir auk
štesniosios lituanstinių mokyk
lų tautinių šokių repeticijos 
vyks Marquette Parko Field
house prie Kedzie ir 67-tos gat
vių. Visiems įsipareigojusiems 
dalyvauti V-toje tautinių šokių 
šventėje, repeticijų lankymas 
būtinas. Tautinių šokių repeti
cijos Marquette Parko -Field
house vyks sekančia tvarka: 
rugpiūčio mėn. 19, 25, 26, 31 ir 
rugsėjo mėn. 1 ir 2 dienomis 
nuo 6:30 — 7:30 vai. vakaro 
pradinės mokyklos mokiniams. 
Nuo 7:30-9:00 vai. vakaro auk-

štesniosio^ ji.okyklos mold- 
niams. Geneiaiinė repeticija 
vyks amphitheatre rugsėjo 
mėn. į d. I> ■ kas bus'praneštas 
vėliau. Mokyklos vadovybė

— J. Lukoshevichus, New 
York, N. atsiliepė į naują 
skaitytojų vajų. Jie atsiuntė 
$t(>1r prašė už juos siuntinėti 
Naujienas. Naujienų vadovybė 
ir vajaus komisija nuoširdžiai 
dėkoja už dėmesį ir už prenu
meratą. Taip pat dėkoja tiems 
asmenims, kurie atkreipė. į Nau 
j ienas jo dėmesį ir padarė tei- 
niiamos įtakos. Platinimo va- 

Į j aus proga Naujienos yra siun- 
Įčiamos susųjažinimui 2 savai
tes nemokamai pagal gautus 
pageidavimus arba platintojų 
atsiųstus galimų skaitytojų ad- 
resust “ ■
....— Lietuvių Teatro Festivalis 
bus 1977 m. pa vasarį Toronte. 
Jį globos Kanados LB Kultūros 
komisija, grupes registruoja 
rez. E. Dauguvietytė - Kudabie
nė. Jau yra užsiregistravusios 
6 teatralų grupės iš JAV ir Ka
nados. . * .

— Aldona Skilandžiūnienė 
pakviesta Toronto Lietuvių na
mų adminstratore. Ji yraįakty- 
vi Moterų būrelio valdybos na
rė. ; ...

— Phillip Gapshis iš Bridge
port© apylinkės, baigęs Chicago 
Art institutą, savo tapybos dar
bais atkreipė meno mėgėjų ir 
kritikų dėmesį. Jo darbai yra 
išstatyti Jasper galerijoje New 
Yorke, taip pat sėkminga dar
bų paroda buvo Bonwit Teller 
prekybos namuose, Chicagoje. 

f — Aleksandra Eivienė, 6335 
So. Whipple St., Chicago, Ill. 
60629, tel. ,RE 7-5027, infor
muoja apie buvusių Linkuvos 
gimnazijos auklėtojų ir auklė
tinių suvažiavimą Chicagoje, 
Tautinių šokių šventės proga 
rugsėjo 4 ir 5 d. Suvažiavimo 
pradžia rugsėjo 4 d. 7 vai. vak. 
Jaunimo centre. 1 ;

— Irenos Adomavičiūtės-Gin- 
tautienės vadovaujama Casevil
le baleto studija dalyvavo Illi
nois State Fair programoje rug 
piūčio 16 d. į

HELP WANTED — MALE »
D*rb:ninky R.iUa , Į \T

PUNCH PRESS OPERATORS 1
Metal stamping Job shop needs 

experienced individuals for days or ’i g 
nights * į ■ w »L

Our facilities are completely air 
conditioned, clean and feature the------ — =■=—-
most modern presses and automated REAL ESTATE FOR SALE 
feeding equipment. ( Namai, žemė — Pardavimui

For further information on wages 
and attractive fringe benefit. 

Apply in Person
O D M TOOL & MFG. CO.

INC.
U.S.—66 & East Avenue

McOOOK. ILL.
r HELP WANTED — FEMALE

Darbininkių reikia

REAL
Narnai, Žemė

ESTATE =08 SALE 
Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, 
m zemals nuošimčiais

DEL VISU

DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ENESINIA1S ISSIM0WIMA1S
ICLJŲ, KREIPKITĖS I

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGEMY3RS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telefj 3 E public 7-iW

REIKALINGOS SIUVIMO MASINOS 
OPERATORES

’ Jūs tikrai būsite patenkinti dirb
dami patogioje vietoje esančioje fir
moje. kuri dabar priima keletą ope
ratorių. Mes mokame geras algas, ap
mokame šventes; ir atostogas. Pa
trauklios darbo sąlygos, miesto trans- 
portacija iki pat durų. Prašoma 
kreiptis asmeniškai j

MURPHY CO...
6 Lake St., Room 411 

arba teirautis tel.. 332-2575. ■

MISCELLANEOUS 
įvairūs OalvkaJ

POLKOS VAKARAS

‘ TREČIADIENĮ

Geras maistas. Polkos orkestras 
Kiekvieną trečiadienio naktį.

3009 Chicago Road 

Steger, Illinois 60475 

; ' ’'r75^1370

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Vtr. CermaL Rose’ Chicago IF Virginia 7-7747

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI

'l’VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA {

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
-- -- - - - " “ . .. . 4c ■ < ...... =• ’

5 J^MBARIŲ mūrinis bungalow BUD’S REAL ESTATE 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock
well $22 000

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

62-tra ir Talman.
3 BUTAI ir tuščia

pajamų per mėn. Brighton Parke.
$28.000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

$29,900.
krautuvė. $360

PIRKSIT — PARDUOSIT — 
NUOMOSIT. 

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
Tel. 254-5551 

lijJ-TA IR ARCHER AVĖ.
Tel. 257-5861

NAUJU SKAITYTOJŲ VA.IUS
f^AUJlEN’OMS Hemet *aMo SO metu Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

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

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisve, 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar ju įgalio
tiniais.

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalu renesanso.
KAINUOJA: Chleagofe Ir Kanadoje metami — $30.00, pusei mėty — SH.0C, 

trims mėn. — $330z vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metame 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $250. Užsieniui 
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS, 
T'39 So. Halsted St, 

Chicago, Hl. 60608

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

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

PAVARDE IR VARDAS _________________ ——_________

□
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Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av« 
CMccgo, IR. J063X TeL YA 7-5980

SOPHIE BARČUS
RADIJO SE1MOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
1490 ki A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1'00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

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

CHICAGO, ILL. 60629

piūčio 16 d. ^pringfieldo mies
te. Grupė taip pat yra mokoma 
šokti lietuvių , tautinius šokius 
ir šioje programoje šoko Miki
ta ir Siuntė motinėlė imitaci-

••

— Sol. Romos Mastienės kon 
3 i.-

certas bus rugsėjo 26 d. Jauni
mo centre. Ruošia komitetas, 
vadovaujamas . Janinos Šalnie- 
nės. Sol. R. Mastienė nesenai 
grįžo iš ųkoncertinės kelionės 
Pietų Amerikos lietuvių kolo
nijose. J ‘’

— Lakefront festivalio, rug
piūčio 19 d. programoje bus 
sklandymo varžybos ir ameri-

kiečų tautiniai šokiai—Square 
Dance Jamboree. Sklandymo 
varžybos prasidės 11 vai. ryto 
prie Ohio St., o tautiniai šokiai 
bus 8 v. vak. prie Buckingham 
fontano,

— Sigitas Gudavičius baigė 
civilinę inžineriją Guelph uni
versitete. Jis yra baigęs Techni
kos mokyklą ir Maironio litu
anistinę mokyklą Toronte;

— Teresė ir Jonas Bogotai įs
teigė lietuviškų -filmu bendrovę 
Video, 6721 S. Rockwell Street 
Chicago. TU. 60629. Pagaminti 
garsiniai flmai —Sliennandoah 
lietuviai. Pokalbis su poetu X. 
Gustaičiu, > Pandos čhirlionio 
galerijoje; Video bandymas nr. 
1 ir dar keletas-kitokių kultū
riniu filmų.
— švietimui. Rikardo Pakaitis 
Denisę Jakub*’iLskhif“. Graciela 
Mičiųdaitė ir Laura; Miitis—-no
riais. Jonas Kunca. Antanas M’- 
kučions. Alfredas Puolenas ir 
Leonoldas Stankevičius — kon
trolei, Suvažiavimui pirminin
kavo Jaunimo organizatorė Ra
sa Lukoševičiūtė iš Montrea- 
ėo. i’-'.

— John Martin iš Evergreen 
Parko apylinkės išvyko j. savo 
brolio laidotuves Scranton. 
Pą. . - .. z. ■

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

<259 S Maolewood. TeL 254-7450 
Tnfo ūat daromi vertimai. Atminiu * 
likvle«mal nilAomi oiLetvbės pra- 

, švmai Ir kitokį Mankai.
i

— Kiekvienas lietuvis gali an- 
sidrausti gyvvbę nuo $100 iki 
810.000 Susivieniiimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
81.000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji—En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms..Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdrauda organizacijų -na
riams — tik 82 už 81.000 ap
drauda. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 
Tel. 421-6100. ’ fPr)

♦PASTOVŪS NAMAI 
MARQUETTE PARKE

2 BUTU moderniai įrengtas namas 
už Kedzie. žaliame parke. Virš $4,000 
pajamų. Kainuoja $30,000.
4 BUTŲ mūras prie Maria IBgh. Nau

jas gazu šildymas. Nauja elektra. .3 
auto mūro garažas. $44,900.

2 BUTŲ po 6 kamb.. liuksus 6 metu 
mūras ir mūro garažas. Atskiri šildy
mai. Įrengtas beismontas. Arti 71- 
moš ir California. $55,000,

6 KAMB. didelis mūrinis namas, 
Naujas gazu šildymas. Garažas. Tuo

jau galima užimti $20,900.
PLATUS LOTAS arti Šv. Kryžiaus 

ligoninės Pigus. ~

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba. 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nemy Stsfryb® Ir Remonto*

FETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue

Nauii namai ir remonto darbai 
atliekami sulis užsakymu. , 

JULIUS FETINGIS. savininkas 
. 778-8166

- AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 6060b Teel. VI 7-3447

SODYBŲ PIEVELES
NI^a nprnn<? kniu InHnrrt^nft pto

▼®1£ TH ckvtpn**! torto* mun ni«vpb ArnnriVHr
Hcttf chtoEifle ctovrbn dipvaIpc itotonti. nofxrrto^
ne^<5r vr* n to irto p 40 tnislanftj asTronomo A šp^tnkn knvgelč.
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELES
KnvVploiA rtoMo vick^c Vfld Utotfl rtfpvato Apr^Mo >Mn 

ffjp V«vn tona *rp$H ir nH^M^pti VonH^c^ Vn^epTp
narrJpYnnpis TTto>tovn«toi crali knvpple tocrvH u? <1 25 .toon 
Irfac totoi vvvTpna arba npnAri uto»finnti to flfdncH 51 50 

rnMpri n tpp« knveole jam nasiusimp Pintom pra^omp 
eineti fnkiii adtPW

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED STM CHICAGO, ILL. 60608

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj, 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis — $3.50.

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

DĖMESIO
<7—«n M amžiaus VAiwrnm 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreintlg:

<645 Šo. ASHLAND AVĖ. 
523477?

HOMEOWNERS POLICY
STATI FA t M

Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL daug paveikslų. Kaina $2.00.

DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE. Kišeninio formato 151 psl. Kaina $2.00 
Persiuntimai paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 
nemoka pašto persiuntimo išlaidų. i /

Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or
derį tokiu adresu: ,

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti - 
arba rašyH prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo, vajaus 
proga Naujienos 
mos susipažinimui 2 savaites Į 
nemokamai pagal" gautus pagri- j l 
davimus ir galimų skaitytojų I f 
adresus.

Jeigu kam paveikslo reik, 
Į Čiurlionio Galeriją eik. 
Rasi daug lietuvių dailininkų 
paveikslų.
4038 Archer Ave, Chicago, II.

Help Keep

INSUtAMCf

State Farm F»;e and Casualty Company

Didžiausias kailių
yra siunčia-1 paSIHnkfmaj

pas vieniu te U 
lietuvį kailininką 

Chicagoje ~

Lnormana
SXj5URŠTEINĄ

263-5826
JuB (i*taigoa) ir

677-8489

185 North Wabaah Areno* 
2nd Floor Chicago, UI. 60601

BIZNIERIAI, KURDE GARSINASI 
“NAUJIENOSE- — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

- WT fc v HVTHCM

Cievelar.de



