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KINGO VADAI NEDUODA RAMYBES 
MARQUETTE PARKO GYVENTOJAMS

Teisėjas Leighton paprašė informacijos 
apie anktyvesnes eisenas

CHICAGA, III. — Chicagoje Martin Luther King judėjimui 
vadovaujantis baptistų kunigas G. H- Turner prieš dvi savaites 
pareiškė, kad gatvių, gengsteriai nori prisidengti šio judėjimo 
skraiste, o dabar, negavęs leidimo maršuoti į Marquette Parką 
rugpiūčio 22 dienai, kreipėsi į distrikto teisėją Georgė N, Leighton, 
kad duotų, jam leidimą dar kartą suruošti eiseną į Marquette 
Parką.

Kun. Turner įrodinėja, kad jis 
turįs teisę tai daryti, nes kon
stitucija garantuoja kiekvienam 
piliečiui teisę eiti ten, kur jam 
užeina noras. v

. Teisėjas norTdaugfau
informacijų i — - s.

. . , , j— Riaušėms mžlšinti paruošta
Teisėjas Leighton neskuba( pirmadienį judriausioje 

taip, .kaip Kingo grupes Pu^y^.miesfo dalyje lazdomis išblaškė 
ninkas norėtų. Jis is viso neda- • .
vė jokio leidimo Kingo žmonėms 
maršuoti. Jis pirma paprašė 
daugiau informacijų ne tik apie 
ankstyvesnes eisenas, bet ir apie 
taip, kaip Kingo grupės pirmi- 
lus ir vedamą visuomeninį dar-

Ronald Reagan ne tik pasirinko sen. W. Schweikerį būti įe viceprezidentu, bet 
kartu su juo važinėja po kraštą ir kviečia žmones rinkti juodu kraštui valdyti. Pir
madienį Ronald Reagan Kansas City susirinkusioje respublikonu konvencijoje pa
reikalavo, kad prezidentas Fordas paskirty savo kandidatą viceprezidento pareigoms, 
bet prezidentas Fordas nenori to daryti.
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AVIACIJOS APSAUGOS VADĄ ..
Vokiečiai suėmė naujo lėktuvo planus 

parduoti pasiryžusį Belgijos pilietį
ŽENEVA, Šveicarija. — Šveicarijos policija suėmė atsargon 

i išėjusį šveicarų aviacijos brigados generolą Jean Louis Jeanmaire. 
( Jis buvo atleistas iš pareigų lygiai prieš vienerius metus. Dažnas 
jo važinėjimas į Vokietiją sukėlė įtarimus, o areštas parodė, kad 
buvęs šveicarų padangių apsaugas tvarkąs ikaro vadas teikė- 
žinias sovietų šnipams, gaų^ąmaą už tai didelį atlyginimą.

Oficialus šveicarų prokuratū
ros pranešimas sako, kad buvu
siam krašto apsaugos viršinih- 
kui Įteiktas- kaltipimas. Jis tu
rės teisme aiškintis apie valsty
bės dokumentų pardavinėjimą 
sovietų šnipams. Nustatyta, 
kad tas žinias jis teikis sovietų 
ambasados tarnautojui Berne ir 

__ , sovietų šnipams kitose vietose. 
Ant- Aviacijos brigadierius Jeanmai-

Firmon eilėn turės ateitiChi- 
cagos policijos pranešimas apie 
anksčiau buvusias eisenas. Ma
tyti,' kad ir pats Turner turės 
informuoti apie organizacijos 
tikslus, ir bandymus būtinai pa
tekti. į Marquette Parką.

Būtų'gera, kad kas nors tei
sėjui pakištų ir Southtown Eco
nomist šių metų rugpiūčio 4 die
nos numei, kuriame gabi laik
raštininke Dorothy Petroskey 
surinko nepaprastai įdomios ir 
naudingos medžiagos apie Chi
cagoje veikiančią Kingo orga
nizaciją.
Meras nesitaria su Turner grupe

Praeitą pirmadienį 20 žmonių 
grupė, priklausanti prie Martin 
Luther King organizacijos, atvy
ko į miesto rotušę, kad galėtų 
pasikalbėti su meru Daley apie 
naują eiseną į Marquette Parką.

Pasirodo, kad tuo metu mero 
savo ofise nebuvo ir grupė ne
galėjo su meru pasikalbėti. Ta
da atvykusioms juodžiams pa
tarta pasikalbėti1 su Miriam 
Cruz. Ji išklausė Kingo graupės 
vadų pageidavimu ir pasakė, 
kad ji pasakysiant pačiam me
rui, bet nieko jiems neprižadėjo.

Visi klausia, kuriais išskaičia
vimais kun. Turner bando ardy
ti Marquette Parko gyventojų 
ramybę. Chicagoj yra tiek daug 
vietų, kilniose jis galėtų ruošti 
eisenas, bet jis būtinai skiriasi 

' į Marquette Parką. Atsakyme 
į šį klausimą negali duoti nei 
pate Turner.

Kisingeris kelią bylą
’ v

apie 700 įvairiu rasių ir tauty
bių studentų demonstraciją kai 
nepaklausė įsakymo išsiskirsty- 
ti. Demonstracijos priežastis 
buvo tokia, kad policija anks
čiau suėmė 10 studentų, kaltina
mų dėl smurto ir padegiojimų.

Turkija baudžia teroristus

■ISTANBUL, Turkija. — Tur
kija nusprendė teisti du Pales
tinos teroristus, kaltinamus Ye- 
silkoy aerodrome praeitą savai
tę nužudžius 4 ir sužeidus kitus 
26 asmenis. .Prokuratūra pareiš
kė, kad teisiamiems teroristams 
rėikalaus mirties bausmės. Ank
sčiau ( Turkija tokius nusikaltė
lius atiduodavo arabams, kaip 
Libijai, kuri tokius teroristus 
globoja.
Du žuvo Ekvadoro ugniakalnyje

QUITO, Equador. — Ekvado
ro apsaugos pranešimu, du iš 6 
britų kalniečių sportininmkų, 
kurie belipdami į* 17,000 pėdų 
aukščio ugniakalnio Sangay vir
šūnę Andų kalnuose buvo la
vos atkirsti nuo grįžimo, rado 
negyvus, o kitus 4 rado gyvus 
vienoje kalno oloje visai nebe
toli ekskursijos bazės.

Nacis prisipažino žudęs žydus

ROEMOND, Olandija. — Bu
vęs nacių SS smogikų narys olan
das L, G. Loijen, 58 metų am
žiaus fabriko darbininkas iš 
Horn praeitą savaitę suimtos 
prisipažino dalyvavęs šimtų Len
kijos žydų kankinimė ir žudy
me darbo lageryje prie Bobruis- 
ko Baltgudijoje 1942—1943 m.
v Dviejų kongresmanų vargair 

su seksu

Kongresmanas Wayne Hays, 
kuriam Valstybės sekretorius 
Henry Kisingeris kelias bylą dėl 
davimo savo draugams kontrak
tų be varžytynių, kurs ir be tos 
bylos turi daug vargų aikštėn iš
keltų jo santykių su buvusia 
savo “sekretore” Elisabeth 
Ray, buvo priverstas atsisakyti 
iŠ pareigų įvairiose Kongreso 
komisijose, o šiomis dienomis net 
pranešė nebekandidatuosiąs per
rinkimui į kongresmanas.

WASHINGTONAS. — Tei
singumo departamento prose- 
kutoriai pareiškė neturį pakan
kamai įrodymų kelti bylą prieš 
kongresmaną John Young (D., 
Tex.). Buvusi jo tarnautoja Col
leen Gardner, 28, praeitą birže
lio mėnesį apskundė Young, kurs 
už jos $28,000 algos metams 
tarnybą Kongrese reikalavęs tu
rėti su juo santykius.

Sen. Applegate vietoje Hays
LISBON, Ohio. — Demokratų 

vadai pirmadienio naktį vieton 
Wayne Hays nutarė lapkričio 
rinkimams pasirinkti Ohio valst. 
senatorių Douglas Applegate,

NETIKINČIUS RESPUBLIKONUS
Pareiškimas apie bandymus papirkinėti 

visą korivAnciją . > >
KANSAS GITY, Mo. — Grumtynės tarp prezidento Fordo ir 

Ronald Reagano šalininkų persimetė į respublikonų partijos įvai
rius komitetus, sudarytus tvarkingai konvencijai pravesti.

Reaganas norėjo, kad prezi
dentas Fordas pareikštų, ką jis 
pasirinksiąs kandidatu į vicepre
zidentus, bet prezidentas Fordas 
griežtai atsisakė laužyti seną 
tradiciją. Jeigu jis nebus kandi
datas, tai jam nereikės žmogaus 
pavardės skelbti, o jeigu jis bus 
išrinktas, tai tada jis pasirinks 
patį geriausiąjį.

Prezidentas pareiškė, kad jis 
nedrįs daryti tos pačios klaidos, 
kurią padąrė' Reaganas, pasi
rinkdamas viceprezidentą pirma, 
negu atėjo laikas, _

Kalbomis tikisi paveikti 
delegatus

Šiandien kiekvienam jau aiš
ku, kad prezidentas Fordas turi 
daugiau atstovų partijos kon
vencijoje, negu jų turi Ronald 
Reagan. -J . t

Bet ir prezidentas dar neturi 
pakankamo skaičiaus nominaci
jai laimėti. Prezidentui labai 
daug padėjo Harry Goldwaterio 
padaryti pareiškimai suvažiavu
siems atstovams. Jis pakenkė 
Reaganui tvirtinimu, kad pasta
rasis neturi jokios nuovokos apie 
užsienio politiką. Pirminių rin
kimų metu padarytais pareiški
mais jis pakenkęs kraštui ir 
sienio politikai. i .

Sukrėtė žinia apie 
papirkinėjimus

Visus konvencijos narius su
krėtė buvusio Illinois guberna
toriaus Ogilvie paskelbta žinia, 
kad Reagano atstovai bandė pa
pirkti du Illinois delegacijos na
rius. Ogilvie atsisakė duoti var
dus, bet laikraštininkai tuojau 
surado tuos du Illinois delegaci
jos narius, kuriems tariamai bu
vo pasiūlytas kyšys, jeigu jie 
nebalsuosią už Fordą. Jie atsi
sakė nurodyti, kas jiems tuos ky
šius siūlė. " *’ ' į ■

Ronald Hėagan pareiškė, kad 
niekas neįgaliotos papirkinėti kl-

tų delegatų, jis niekam nedavęs 
pinigų ir niekcr neįgaliojęs 
kiais dalykais užsiiminėti.

Pirmadienį^ suregistruoti 
delegatai

Pirmadienio vakarą buvo pa
sakytos kelios kalbos. Atidaro
mąją kalbą pasakė sen. Baker, 
smarkiai puldamas Carterį, de
mokratų partijos kandidatą pre
zidento pareigoms. Viceprezi

dentas Rockefelleris pageidauja, 
kad respublikonai tarp savęs ne
sipeštų; bet stengtųsi palaikyti 
politinėje kovoje reikalingą vie
nybę. . . •

Vyrauja įsitikinimas, kad par
tijos konvenciją valdys prezi
dentas Fordas. Jiš jau ruošia
mas perimti partijos vadovybę, 
kai dabartinė pirmininkė pasi
trauks. Sen. Buckley atsisaky
mas kandidatuoti padėjo prezi
dentui Fordui. Jie būtų nuėję 
Reaganui, jeigu pastarasis ne
būtų iš anksto pasikvietęs į tal
ką sen. Schweikerio. Pirmadie
nio -vakare suregistruoti visi 
konvencijos delegatai, patikrin
ti įgaliojimai.

to-

Waldheim šaukia 
i kova su teroru z v
COLOMBO, Šri Lanka. — 

■Jungtinių se^”
"retorius 'Kurt V^aldfeeim, daly
vaudamas pasaulio 85 nė nuo ko 
nepriklausomų tautų lyderių 
konferencijoje, paskatino susi
rūpinti ir griebti žygių prieš 
tarptautini terorizmą.

“Tarptautinis terorizmas iš
bujojo į naujas ir pasibaisėtinas 
dimensijas, kas verčia mus vi
sus griebtis priemonių”, pasa
kė Waldheim.

Sri Lankos premjerė Sirimao 
Bandaranaike, matomai norėda
ma įtikti paraudusios spalvos da
lyviams, atidarant Penktąją ne
priklausomų (Nonaligned) tautų 
viršūnių konferenciją pakriti
kavo JAV-bių planą sustiprinti 
oro ir vandens bazę Diego Gar
cia saloje Indijos okeane. Ji taip 
pat atakavo Pietų Afrikos ir Ro- 
dezijos “rasistinius režimus, o 
labiausiai barė Izraelį, kurs esą 
nusipelno vis civilizuoto pasau
lio pasmerkimą.

Konferencijoje dalyvavo apie 
40 valstybių lyderių, jų tarpe 
Indijos premjerė Indiro Gandhi, 
Jugoslavijos Tito, Egipto Anwar 
Sadat ir Vietnamo Pham Van 
Dang. Kubos Fidel Castro ir 
šiaurės Korėjos Kim II Sung į 
konvenciją neatvyko.

| MANILA, < Filipinų salos. —- 
Praeitą pirmadieni Mindanao sa
los srityje įvyko nepaprastai di
delis žemės drebėjimas, kurio 
metu gyvybės neteko daugiau, 

negu tūkstantis žmonių. __
radienio ryte gyvybės neteko 811 
bet apie 340 žmonių neturima 
jokių žinių. Greičiausia, kad 
drebėjusi žemė juos bus prari
jusi.

Mindanao ligoninėse yra 251 
gyventojas, nelaimės metu sun-

re suimtas ir atiduotas teismui. 
Šveicarų teismai nenori teikti 
daugiau žinių, kad nepakenktų 
krašto apsaugai.'

Iš Vokietijos ateinančios ži
nios sako, kad Bonos policija 
suėmė Belgijos pilietį Valerijo-

uz-

Indira Gandhi gavo 
dar daugiau galios
NEW DELHI. — Indijos par

lamentas pirmadienį nubalsavo 
dar daugiau galios rrfinisterių 

, pirmininkei, kuri savo politinius

KOMBODIJA — KINIJOS 
SATELITAS

Diplomatiniai Azijos sluoks
niai patvirtina žinią, kad oKm- 
bodijos komunistinė vyriausybė 
sudaryta daugumoje iš kiniečių
rasės žmonių. Tai reiškia, kad opozicionierius be jokio kaltini- 
Kinijos įtaka Kombodijoje yra mo dar metus galės laikyti ka- 
niai patvirtina žinią, kad Kom- 
pusi Kinijos satelitu — Azijos 
“Albanija”.

WASHINGTONAS. — Ne
žiūrint į tai, jog Kisingeris su
silaukia stiprios kritikos ne tik 
iš pašalinės publikos, bet ir iš 
pačių ištikimų respublikonų par
tijos narių, prez. Fordas, jei jis 
bus išrinktas prezidentu, mano
ir toliau pasilikti Kisingerį valą- “bėdos stovį” įvedė Lidijoje savo 
tybės sekretoriaus pareigose. - diktatūrą.

Įėjimuose. Priimtasis įstatymas 
dabar pakeis valdžios birželio 
mėnesio potvarkį “Vidaus sau
gumo išlaikymo aktą”. Kongre
so daugumą sudaro pačios Gan
dhi “Kongreso partijos” atsto
vai ir per juos Indira valdo abie
juose rūmuose dvieju trečdalių 
balsų dauguma.

Jau 14 mėnesių, kaip ministe- 
rių pirmininkė,’ paskelbdama

padarė gyventojams daug nuos
tolių, sukėlė dideles bangas, nai
kinančias namus pajūryje.

Pyksta Amerikos 
ūkininkai

Statistikos biuro ‘Wallaces 
Farmer” apklausnėjimo davi
niais, Amerikos ūkininkai tebė
ra pikti ir negali atleisti prez. 
Fordui, kad jis buyo sulaikęs 
grūdų pardavimą Sovietams. 
Toks, esą, prez. Fordo elgesys 
numušęs grūdams kainas, ku
rios ir dabar neatsigauna.

Iowa valstijos 43 G ūkininkų 
balsuotų už Carterį ir tik 34% 
už prez. Fordą. Už Ronald Rea
gan balsuotų 42%, o tuomet už 
Carterį — 40%.

Schlesingeris Carter 
■vyriausybėje

WASHINGTONAS. — Buvu
sio gynybos sėkr. Schlesingerio 
artimi draugai sako,, jei Car te
n's laimės prezidentinius rinki
mus, Schlesingeriui bus pasiū
lyta aukšta ir atsakinga vieta 
Carterio administracijoje.

Schlesingeris, sekr. Kisinge- 
riui paveikus, buvo prez. Fordo 
išspaustas iš gynybos sekreto
riaus pareigų.

- Vagys apvogė ginklu sandėli

į DANVERS. Mass. Praeita 
savaitgalį vygys apiplėšė Massa
chusetts Nacionalinės Gvardijos 
ginklu sandėli (armory), pagrob
dami 102 ginklus, t. y. 92 M-16 
kariškus šautuvus. 7 M-60 kul
kosvaidžius. 2 M-203 šaudykles 
granatoms šaudyti ir .45 kalib
ro pistoletą. Amunicijos visiš
kai nepaimta.

šiltas
Saulė teka 5:39, leidžiasi 7:49

imigrantų sūnus, padėjęs dirbti * 
sovietų šnipams Europoje. Kuz- 
niakas vežėsi visus naujai vaka
rų sąjungininkų planuojamo sta
tyti karo lėktuvo planus. Kuz- 
niakas suimtas su didele valiza, 
kurioje buvo visi smulkūs pla
nai naujai planuojamo statyti 
lėktuvo. Už savaitės buvo su
imtas vokietis Manfredas Ku- 
vefelman, Kuzniako bendradar
bis.

Reikalas ėjo apie naujai su
planuotą “Tornado’ lėktuvą, ku
ris galėtų skristi du kartu grei
čiau, negu garsas skrenda. Da
bar modernūs karo lėktuvai 
skrenda garso greičiu, o naujai 
suplanuotas lėktuvas galėtų 
skristi du kartu greičiau. Pasi
rodo kad 32 metu amžiaus Bei- 
gijos inžinierius Kuzniakas kaž
kokiu būdu gavęs Tornado pla
nus, atvyko į Vokietiją ir pra
dėjo pasitarimus su sovietų 
agentais tiems planams parduo
ti. Jis norėjęs gauti veik 8 mi
lijonus dolerių, šimtą tūkstan
čių dolerių jis jau sutiko nusi
leisti, bet rusai ir šios sumos 
jam duoti nenorėjo. Vokietijoje 
Kuzniakas tarėsi su jai sudary
ta “Rytų prekybos bendrove”, 
pasiryžusią mokėti jam tiktai ' 
tris milijonus dolerių. Gal Kuz
niakas būtų susitaręs su rusais, 
bet vokiečių policija įsimaišė, 
Kuzniaką padėjo į kalėjimą, o 
jo atvežtus planus atidavė eks
pertam-. ir teismo organams.

Vokiečių policija nustatė, kad 
“Tornado” lėktuvas vakarų są
jungininkams yra žinomas. Jau 
treti metai šio lėktuvo reikalu 
ėjo pasitarimai. Nustatyta, kad 
Didžioji Britanija užsakiusi 385 
tokius lėktuvus. Vakarų Vokie
tija — 324, o Italija užsakiusi 
ištisą šimtą. Vienas lėktuvas 
kainuosiąs 19 milijonų dolerių. 
Lėktuvą pasižadėjo statyti vo
kiečių Messerschmidt - Boelkow- 
Blohm bendrovė. Lėktuvus ji 
pasižadėjo įteikti 1980 metais. 
Rusai išleidžia nepaprastai di
deles sumas šnipams Europoje, 
bet ne visuomet tie pinigai neša 
sovietų valdžiai naudą.
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už jas net 600% -shint'iainy do- jos'* vardu Jr vilioja mūsų be- Kelionės įspūdžiai tarp laiko ir erdvės
KAZYS KARUŽA

<us. Tekias sąivjįŠĮ gali . statai 
ir Amerika Sovietams^ su ku
riais ji prekiauja be specialios 
prekybinės sutarties.

1 Parduodama Sovietams tas vaimnių daiktų vertės. Šis nehu tuvius iš Amerikos j okupuotą 
(ar Litas prekes Amerika gali maniškas okupanto elgesys ąu Lietuvą parodyti jiems, koks 

Lttkuanian Press Club, 6648 So. Albany Avą., iątatyti jiems betkurias pardavi mūsų žmonėmis n^ickriDa nei dabjr tmi‘grąžus“ Jr’laimingas' 
mo sąlygas,
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kokias kiekviena su Helsinkio konferencijos nu- musų žmonių gyvenime ten, Traukinys gražiai įrengtas, su visais patogumais,
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valstybė gali laisvai statyti ki- tarhniį kuo irgi mc* galime nors is ten, kaip žinome, bėga kaip ir Europoje. Pravažiavau S1UOS miestus, kuriose
visi, kas tik gari, kaip iš praga- sustojo traukinys: Crewe, Preston, Carliške, bet jie se
no, į laisvąjį pasaulį per oku- novės statybos. Miestuose matėsi po kelis amerikoniško

SUSIRINKIMAS
Š m. rugpjūčio 6 d., 7 v. v., 

Chicigoje, Marquette Parko į mūsų katalikišką, kuri 
Fiekiauuse,įvyko Lietuviu Spau kaip susitarusi, komitetą ir jo

tai valstybei, sudarydama su ta remtis. -į
Po'šios A- ‘ PUfikio puouiopičs 

pareiškimo buvo gyvos Klubo 
narių jr svečių .diskusijos, po 
kurių, susirinkimas, kaip mi
nėta priėmė savo nutarimą, 
skelbiamą čia atskirai.
Diskusija dėl Bostono' lituanis
tinės; mokyklos mokinių vežio
jimo j okup. Lietuvą ir dėl leidi
mo juos ten mulkinti okupanto 
įsteigtai propagandos draugi
jai, jo pavadintai patraukliu 

‘Tėviškės” ^ardu. auklėjimo “pjemi^-ių” stovyk-

NE- 26 kita valstybe prekybos sutartį.
, Pvz., prieš kurį laiką, ’Sovie- 

. j tams pasiūlius JAV sudaryti su 
f Ijais didžiausio palankumo pre

kybos sutarti, visų pirma, JAV

pajuto tankiai ginkluotais rau
donarmiečiais apstatytus rube- 
zius, rizikuodami savo laisve ir

j valdžia pastalė jiems savo rei- 
ja mūsų spauda, išskiriant -lik kalavimą išleisti iš jų despotijos 

, > kuri visa, -bent minimalinį skaičių
I 

dos Kitibo susirinkimas, kuria--darbą ignoruoja, lyg tas klausi
me dalyvavo apsčiai Klubo na- mas būtų jai visai nesvarbus, 
rių r dar keli svečiai. Susirinki- Gal tai ir nėra tos spaudos rė
mė buvo svarstomi šie klausi-; daktorių piktos valios darbas, | tos SąiyZjs 'Sovietams 
mai: i) Sovietų plėšikiški mui- Į bet jis vistięk nėra geras, 
tai dmanų siuntiniams iš Ame-1 
riKus i.- 2) Bostono lietuvių ma- 
žume^.ų vaikų “švietimas" ak. 
Lietuvoje.

zmo- 
nių į laisvąjį pasaulį, kaip to jų 
prašomos didžiausio 
mo prekybos sutarties 
mo sąlygą. Amerikos

palanku- 
sudary- 
pastaty- 
nepriė- 

su jais

Kaip ten bebūtų, bet niekam 
mūsų nei Į galvą neatėjo min
tis, kad okupantas, kartą jau 
jam nepasisekus su tuo jo ban
dymu Įrodyti jaunis, kad musu 
mažamečių vaikų vežiojimas iš 
Amerikos į Lietuvą į jo įreng-

Kiausimų diskusijose - akty- . 
viai dalyvavo ne tik Klubo na
riai. oei ir svečiai. Čia pateikia
mos Kiubo valdybos pakviestų-, 
jų referentų nuohionės - prane
šimai susirinkime svarstytais 
klaus.mais. ■ P. Str.

stiliaus apartmentų dangoraižius, kurie buvo net iki 25 
aukštų. Šiaip minėtuose miestuose matėsi iš tolo, kad ga
li būti išsivysčiusi geležies, chemijos ir kitos pramonės.

Taip nešasi traukinys vis greičiau artėjant prie 
Scotland’o ir ten gavosi kitas vaizdas, nes išnyko lygu
mos. Pasirodė kalneliai, kalnai ir slėniai, kur prisiminė 
man, lyg važiuotum Kalifornijoje. Žinoma, skirtumas 
tik. tas, kad yra nurudavusi Kalifornijos kalnai,, aplinka, 
o čia viskas padengta žaluma, kaip žalias aksomas.-Pa
galvojau, kad ten būtų reikalinga mūsų Lietuvos girinin
kų rankos, ypač prof. J. Kuprionio, kuris yra' pasižymė
jęs Luizijanoje savo sugebėjimais universiteto parkuose...

Aš važiuodamas iš Kalifornijos parašiau laišką sa
vo giminei J. Stankevičiui j GIasgow’ą, kad pasitiktų 
mane gelež. stotyje. Išvykdamas iš Londono su kun. Jo
nu nuvykome Į paštą ir pasiuntėme telegramą pusbro-’ 
liui Juozui. Jau visai artėja traukinys prie Glasgop’o. 
Žmonės sukruto, ima lagaminus nuo lentynų ir eina prie 
durų. Pirmiausia pasirodė fabrikų kaminai, jų dūmai ir 
vietose tiško ugnis pro viršūnes kaminų. Aiškiai matė
si, kad mieste ir jo apylinkėse įsistriprinusi sunkioji 
pramonė.. Taip netrukus smuko visu greičiu taraukinys 
pro kalnelius, miškus į geležinkelio stotį. Apsidžiaugiau, 
kad tikriausia laukia manęs pusbrolis stoties aikštėje. 
Žmonės visi lipa iš traukinio i perono aikštelę. Viši sku- 
ba, bėga ir taip pat netrukus.dingo aikštėje. Išlipęs iš 
traukinio dairausi, bet stoviu vijoje.-Turėjau pažinti iš 
nuotrauką vaikštinėja žmogus ir dairosi, lyg ko ieško-, 
kietįjoje. Dairausi aplinkui, bet niekas neprieina prie ' 
manęs. Einu pamažu link gelež. stoties. - h ‘ ' T

Kaip minėjau dingo žmonės. Žiūriu panašus, pagal 
nuotrauką vaikštinėję žmogus ir dairosi, lyg ko ieško
damas. Praeina mane ir vėl grįžta atgal. AŠ stoviu ir 
žiūriu į jį. Jis irgi atkreipia dėmėsiį Ji manę. Galvoju, 
kad čia gali būti pusbrolis Skęstąs,.ir lyg būsųpanašus į 
mano brolį poetą Petrą, vidutinio ūgio ir bagotos nosies. 
Na, jis stabtelėjo prie manęs. Aš tuoj užklausiu jį1angliš
kai) Jis atsako sotišku akcentu.:

— Laukiu savo draugo iš Londono, bet jo nesimato.

mus, nebuvo sudaryta su . jais 
prekybos sutartis. Štai, tokią jr 
kitas panašias sąlygas Ameri
ka gali statyti Sovietams, ir da
bar, kiekvienu konkrečiu atve
ju sudarydama su jais tą ar ki
tą jų pageidaujamą pardavimo 
sutartį. Ypač gi gali Ariieriko

‘ jiems statyti humaniškumo rei-
Valstybės prekiauja viena su • kalavimą 'atleisti n'uo

kita. Jos deda muitus įveža- Siuntinėliūs, kuriuos Ame ___, .
moms ir išvežamoms prekėms, ■; s0.rietų pildytas ir paruę&as spaudai
saugodamos sav o tuos ar kitus į despotijoje įgyvenantiems žmo- i Ukupamas visokiais būda , 
interesus. Paprastai jos sudaro j nėms (ypač kad tas principas ir prįemonėiittis^ękia palaužti vaikų, kuriuos jis,
viena su kita prekybines sutar- j -a prh'mtas į. praktiškai vvk- mūsų išeivijos iuvą prieš jį. Jis W tėvams -sutinkant ’ ir d. .cA.

• .‘ :c., Aos mokyklos mokyto
‘bendrsdarbiivima1” A® Skirmantei Kondratienei ir 

BiiaiLizdėnienei —padedant, 
igabeno iš Bostono į jo pasi-

2) A. Plėškio ekspertinė 
nuomonė

i Dipl. ekonomistas .Antanas 
S Pleškys, Klubo valdybos pakvie 
Įstas šio klausimo referentu, pa
reiškė savo ekspertinę nuomo
nę Čia duodama jos santrauka.

šiuo konkrečiu k apskritai, faai ^aptai, padedamas tik savo 
»olševikinės nronackndos klau agentų - “bendradarbiautojų”,

simu

kita. Jos deda muitus

dyhos pakviestas specialus Į£- 
ferentas. Oiapaduodamas * tas

sų tarpe. Jei ne jo “Gimtasis 
•Kraštas”, tai mūs platesnė vi
suomenė nebūtų nei žinojusi, 
kad jis Bostono lituanistinėje 
mokykloje surado sau 15-ką 
aukų, los -mokyklos mokiniu,

MUfTŲ KLAUSIMU

1 X Radvilos pranešimas
Kasperas Radvila, specialaus 

kom.reto Sovietų plėšikiškiems 
-muitams aiškinti pirmininkas, 
pranešė, kad jo vadovaujamas 
kom.ietas yra jau nemažai su
rinkus medžiagos, paliudijan
čios Sovietų neleistinus, tiesiog 

Tup kjškus — plėšikiškus mui
tus už mūsų žmonių siunčia
mus i Lietuva dovanu siunti
nius savo giminėms. Tos me
džiagos jau dabar pakaktų kel
ti Sovietams “bylą” dėl to, bet 
irodvmu rinkimas dar tęsiamas 
toliau. Ji bus perduota atitinka
moms JAV valdžios įstaigoms. 
Komitetui gražiai lalkininkau-

iis, kur aptariami ir jų imjiorto domas visų laisvoje pasaulio vai •-siūlų mums, rietoj* kovos .jsu 
bei eksporto muitai. Tada susi- stvbiu Drekvbinėie nraktikoiėJjnos;.s^o “ 
tariusios valstybės turi 
sutarčių, kaip įstatymo, 
<-is.

• dviem 
los mokyklos mokytojoms

tokių 
laiky-

stybių prekybinėje praktikoje^ jm^savo
■nes dovanų siuntiniai nelaiko-Įsu jo tarnais. - 
ini prekybos objektais- nr- dėl to A; Anksčiau 
jie, kaip taisyklė, neapdedami1 
ne tik išvežamasiais,. bet ir įve
žamaisiais muitais.). ■ J

Pasiremdami tuo, kas '.čia pą'^^^f kurie turėjo mums," jn ’^Aųgijai “apšviesti1, kad okup. 
sakyta, taipogi, galime ir‘mes,

Bet yra atvejų, kada valsty- 
-bės prekiauja ir neturėdamos 
■iarpusavės prekybinės sutar
ties. Tokioje padėtyje yra ir So 
vietai santykiuose su Amerika,
kurie prekiauja, neturėdami i Amerikos lietuviai, sugėštijup- 
prek-ybinės sutarties. Tokiais at’ti Amerikos valdžiai statyti 
vėjais prekiaujančios valstybės 
Kaskart atskirai tariasi ir dėl 
parduodamų prekių muitų. 
Konkrečių prekybos sandėrio 
atveju viena valstybė kitai vai- , . . . _ 
stybei gali statyti -^>ar Įritės są įtik neatleidžia mūsų siuhčia- 
-1-ygas, netgi ir liečiančias mui- mų -dovanų nuo jų įvežamųjų

tuos humaniškumo reikalavi
mus, kiek jie liečia mus ir'mū
są brolius bei seses, gyvenan
čius Sovietų okupuotoje Lietu
voje, ypač kada okupantas nė
< • 1 r T • _T ‘w‘ ‘ —• • •* i * •

lt was bad enough we had to fkiht the British * 
for our freedom. But on top of that, we had to fight 
the weather, too.

Because winter at Valiev Forge meant snow, ice, 
* and freezing temperatures All serious enemies to a 

makeshift army without proper clothing, 
■* net nearly enough food, and short on 

ammunition.

in Arncnca back then, and you know how s»»q
turned out.

Nowadays, people are still helping America stay 
strong and sei: -sufficient. And they re helping them- 
«clws to safe, dependable savings. By taking stock in

America with the Pavroll Savings Plan. 
Buy United States Savings Bonds^ 
They won t leave you out in

7 the cold.

And then the money came.
' Some $27,000.000 from rhe 
pockets of «ew Americans.

That’s how people took stock

et S reaj. Lor.soieflordasflort
Boocs awvbr ncpbcrd d rwordu are proricW. Wfer* 
nceood. Bond* cm be cabbed at «owr Kmk. Irrfrcesr ri

.menes
COMT

200 vears ai tiic same tocaiiou.

jis bandė visus mus lengvai <ętž-šįgavo t-tgener-olb”, nmūsų gi tau- 
burti — .sužavėti ..siunčiamais išdaviko Prano Petronio va 
unųuisfiš .Lietuvos -lietuviais-so-< dovaujamai ‘‘Tėviškės“ neva, 

įsakymu,- dainuoti mitologmių hfJetuvoj gyvenimas labai geras 
riremĮ /bal*srliais, ;kad iki apsvai jū- gražus. Tos'propagandos-tik-’
gimo solistų ’iptdtavėti, užmirš- sįais, jų mokytojams juos ly
dume kovą, su juo,' o galvotume dint, vaikai vežioti po propagan 
tik. apie-rikuliūrinį bendradar- - - ■ • ! ■ • •
biavimą” au -.ųp mums išstaty
tais bolševikinės“ kultūros” at
stovais. Mūsų vad- “bendi'adar- 
.biautojai” talktninĮbnforni ęku 
.pantui, ruošė jiems ^koncertus, 
dargi taip saugodami -okupanto; panto “Gimtasis Kraštas“ savo 
gai'bę, : kad .jdažnai -bet-Lietuvos’ T976. Vi. <8 d. Nr., paliudydamas _

ir tą gėdingą Bostono “patrijo- Tuomet aš jį paklausiu ar esi Mr. J.Stanovitch. Jis at- 
b^®s f aktą,k  ad jų vaikučiai So- Sako. Nesu Stanovitch. ’Tuomet -einu į gelež. informaci

nei įstaigą. Pagal'.adresą nurodo man važiavimo auto
busu kryptį. Išeinu iš stoties ir traukiu du blokus šiau
rės kryptimi. Aplinkui seni, .aukšti namai ir plačios gat
vės. Sėdu į nr. 6 ir važiuoju be kamšatis žmonių autobuse.

Kaip tik buvo paleisti darbininkai ir tarnautojai'iŠ 
darboviečių ir įstaigų namo. Vistų* mirgėte mirga gatvė
se masės žmonių, b.et visų gražus ir švarus apsirengimas. 
Visi linksmiš skuba kiekvienas savo keliais, bet jų tarpe 
pastebėjau daug afrikiečių, .o ypač pakistaniečių, bet ir 
fie gražiai apsirengę. Einu prie .šoferio. Parodau .adre
są ir klausiu,'kur reikės išlipti man. šof eris sako; — Sė- ~ 
■dėk Mr. Važiuok -ramus 'apie 30 min. laiko ir autobusas 
pasuka į sustojimo-aikštę; Keleiviai išlipa. Šoferis priei
na ir sako : — Mister, eisi du blokus šia gatve, >o vėliau 
pasuksi į kairę. Taip einu. Prieinu minėtą gatvę, bet-ne
randu namo numerio. Stoviu ir dairausi. Ateina seny
vo amžiaus žmogus su šunimi. Klausiu, kur yra šio .adre
so namo numeris. Jis sako: — Mr. čia nėra, bet- ši gat
vė yra už kampo. Ten rasite :Nr. 2 Barsehil -Place. Eina
me, aš parodysiu Jums. Prieiname gatvės nor. 2 ir taip 
einu drąsiai prie keturių aukštų namo. Pamatę mane, 
žmonės išėjo ant balkonų, seni ir jauni. Žiūri į mane.

Aš ‘stoviu su lagaminu. Aš klausių jų ar čia gyvena 
Mr, J. Stonovitch. Sako jie, kad tokio negirdėjo niekas 
gyvenančio šiame name. Tuomet klausiu, kur yra arty- 
miausia katalikų bažnyčia. Jie rodo, kad už mokyklos 
aikštės. Prisistato apie 12 metų berniukas ir sako:

— Mr. Aš jus palydėsiu iki klebonijos. * ■
Apsidžiaugiau, kad atsirado toks paslaugus .berniu

kas. - Einame per pievos aikštę, apie gerą puskilometrį. 
Diena graži/ bet stiprus vėjas plaka mane, ,vos galiu ei
ti. Einame parapijos taku -prie klebonijos. Berniukas nu
dūmė atgal namo. Einu prie durų klebonijos. Spaudžiu 
skambutį. Praveria duris graži juodbruva mėlynų akių

y.
Sakau jai, kad aš esu atvykęs iš Kalifornijos ir nė- 

riu matyti kleboną. Ji sako: - >
— Prašau užeiti į laukiamą kambarį, kurdas pašauk- 

(siu kunigą Sėdžiu kambaryje ir galvoju, — graži klebo- 
l c- «a t. k Likt bosloųiškip skamJa- no -šeiminipkė. „ < į | ; į, š

Gražiu mus ritio ,o Pasisakė dar susirin-j Taip petrukus pro duris įsmunka juoflbmvaš, gra- 
-pajri--'f*81* 'Kiubo. -žios išvaizdos kunigas, apie 45 metų -amžiaus. -Gah'djčti

----------------- -------------buvo .pciwa a oagrjn ų usi- a]-^u kilmės. Pasisveikinu jį ir dėstau savo rūpesčius, 
skelbrmi.t atvykau į Glasgow ą. Pasakiau pusbrolio pavardę.

(Nukelia į 5 psl.) (Bus daugiau^____ _
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dai skirtas vietas, kaip, pvz., po 
'“pavyzdingus kolchozus ir ki
tas, Įtikinėjant juos, kad “da
bartinėj ©Lietuvoj e“mūsų žmo 
nių - gyvenimas g tikrai. yra “ge
ras“... Ta visa gi atidengė oku-

vėliavą jų rankomis būdavo iš 
nešama 4š tų “patriotinių’’ kon- 
reerfų salių... Kilus.‘dėl to musų 
visuomenės pasipriešinimui, tų 
koncertų raa^ūnas pat mus pa
ties okupanto buvo sustabdy
tas. .

Okupantas,.- pamatęs, kad vy- 
resniąj ą lietuvių kartą (ypač gi 
nuo -jo “gero”-gyvenimo iš lėvy 
nes pabėgusiųjų) sava propa
ganda suklaidintųJcjaepasiseks, 
jis metėsi su la aevo propagan
dos mašina Į mūsų jaunimą, jo 
fgražaus”-;gysft

vietų raudonojo “generolo“, 
kaip Žinome, vadovauj amds ir 
•komanduojamos “Tėviškės“ ne 
ya draugijos .globoje buvo nu
vežti net ir į bolševikinio auk
lėjimo “pionierių“ stovyklą, 
‘kur žalojamos mūsų lietuviu 
vaikų sielos.

Tai Skandalas, dėl kurio turė
tų pasipiktinti -visa mūsų išeivi
ja; Dėl všio gėdingo mums vi- 

lurtjo pasipilti 
mačiusį Prijoja ^tausį arba ' Prol““>‘ 
jo tėvų ant rankų iš Lietuvos iš;
neštą {bėgant-jarao j o,-kaip nuo 
maro, - jam mūsų tėvynę. oku-1 
pavus). Pirmiausia, jam pasi
sekė per pasinešusjus *u juos 
“bendradarbiauti” .^kaikuriuos • ” ' - p- -. . - • . -
•tėvus įsi traukti j ų mažus vai
kus į jo erganli<uojamas ir -iš
laikomas Lietuvoje, mažamečių 
bolševikinio auklėjmo, vadin. 
“pionierių" stovyklas. Kilus dėl 
to-mūsų kone visoje - spaudoje 
pasipiktinimams, tie mūsų vai
kų sielų nuodytojai buvo kurį 
laiką lyg fa- aprimę. Atrodė, kad -tiekdama čia apsvarstyti ir dėl 
daugiau okupantas tų savo pro- 'jo Visiems Klubo nariams atvi- 
pagandinių .bandymų nrūsų vai rai pasisakyti.
kų sieloms nuodyti ir jiems klai! 
dinti nesiims. \

Tada jis.įgriebėsi-.<ftva prop*- 
!«gHnda mulkinti mūsų vyrasnį 
jaunimą, vatu dantiją, ruošda- 
jinas jiems Vilniaus Lniverrite- 
te neva lietuvių kalbos - kursus, 
^lakdamas juos palaužti to tnū- 
ąų jaunimo-jam pasipriešini
mo dvasią ir pasidaryti iš jo 
sau “bendradarbiautojus”. Tą 
jis ir iki šiol daro, nežiūrint 
daugio mfisu prieštaravimų ir 
jo klastos atidengimo.

Maskuodamas savo propa
gandą, pastaruoju metu oku-

doj. 0 kas iki šiol .dėl to prote- 
1 s tavo, bent gaęšeiau dėl to pa- 
; sisakė ? Iš visos mūsų spaudos 
padarė gal tik du mūsų spau
dos organai — "“Naujienos“ ir 
“Laisvoji Lietuva“. Kur ki ki
tą mūsų spauda? Kur mūsų, 
ypač gi Bostono lietuvių garbės 

•jausmas, kur jų sąžinė, kad dėl 
to skandalo kone visi tylime?!

Todėl gerai padarė mūsų 
Spaudos Klubo valdyba, pateik 
dama šį gėdingą r mūsų jau
nimui didžiai žalingą faktą, pa-

j j Mūsų patriotinė visuomenė, 
ypač gi mūsų Spaudos Klubas, 
turi stebėti jr aiškinti, ką daro 
okupantas su mumis savo pro
paganda, ypač gi, ką jis daro 
su mūsų išeivijos jaunąja kar
tą, net su. mūsų mažamečiais 
vaikais. Turime aiškinti oku
panto kėslus, kelti juos aikštėn 
ir skatinti visų mūsų kovą su ^moteris, gal apie 40 metų amžiaus, 
jais, ypač gi su mūsų mažame
čių vaikų klaidinimu, su jų sie
los žalojimu.

Po kan. V. Zakarausko žo-

Taip petrukus pro duris Įsmunka juodbruvas, -gra-

i 5>ropRgandinę neva
"draugija”. jo* pirmninku pa
st t niurnas savo i ai įdurtosios ar 
mijos ^generolą*’, mūsų ta ti
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KETURIOLIKA METU BE M. BIRŽIŠKOS’
Los Angeles mieste 1962 m. 

rugpiūčio 24 d. mirė profesorius 
Mykolas Biržiška. Mirė savo 
gimtadieni, išgyvenęs 80 metų, (jino sienas perdažydami. 
Gimė Viekšniuose 1882 m. rugp. 
24 d.

Mykolo Biržiškos veikla plati. 
Jis IJetuvos nepriklausomybės 
paskelbimo akto signataras — 
politikas, visuomenininkas, Vil
niaus lietuvių gimnazijos direk
torius, universiteto profesorius 
ir rektorius, jis spaudos žmogus 
— knygų ir laikraščių straips
nių autorius, lietuvių literatūros 
istorikas ir -t.: t.

Nesiimu čia visas p^of. Myko
lo Biržiškos veiklos sritis pami
nėti. Šio rašinėlio tikslas prisi-

skautų, V. Svidersko vadovau
jamų,; atliktas geras darbelis - j 
jie talkos laidu kambarį atnau-;

Tvarkydama savo tėvo ir jo 
brolių palikimą, Marija žyman-! 
tienė yra surinkusi nemažai jų 
privataus ir visuomeninio gy-! 
venimo fotografijų. Jas sudėju-Į 
si į albumus, vienas skirtas My- ‘ 
kolui, kitas Vadovui ir trečias! ; 
Viktorui. Apsčiai surinkta ir i 
spaudos iškarpų — straipsnių, i 
kuriuose rašoma apie šių vyrų Į 
darbus. I( 

Vaclovo Biržiškos nespausdin
ti rankraščiai surinkti į keletą 
storų tomų. Vienas žymiausių 

1 rankraščių bene bus 1959 metais
minti Mykolą Biržišką jo mir- Vaclovo Biržiškos parašyta stu- 
ties keturioliktos metikėse irldifą — Studentai iš Lietuvos 
nors trumpai aprašyti, kaip da- užsienio universitetuose 15-17 
bar atrodo tą vietą, kurioje jo amžiuje. Jį Vaclovui mirus spau- 
Los Angeles mieste gyventa ir dai baigė paruošti Mykolas, 
tiek daug spaudos darbo atlikta.'

Magnolijos gatvės name, 1120 
ir 1122 numeriais pažymėtame, 
kuriame su šeima prof. M. Bir
žiška gyveno, tebegyvena jo duk
terys — Marija Žymantienė ir 
Ona Barauskien. Pasiprašiau 
jąs sugaišinti, pasikalbėti ir pa
matyti buvusią profesoriaus gy
venvietę. žinoma, ne vien dėl 
asmeninio intereso, bet galvoju, 
jog ir skaitytojams bei profeso
riaus Mykolo Biržiškos gerbė
jams būtų įdomu šį tą pasiskai
tyti apie mirusiojo literatūrinį 
palikimą. Ypač, kad prieš ketu
riolika metų, t. y. vos po laido
tuvių, net spaudoje yra buvusių 
balsų, įtaiguojančių, kas ir kaip 
turėtų tvarkyti bei kur laikyti 
likusią profesoriaus biblioteką.

Marija Žymantienė pakvie
tė į buvusį M. Biržiškos kamba
rį, parodė raštus ir davė paaiš
kinimų. Profesoriaus darbo kam 
barys (jame kurį laiką jis ir 
miegodavęs) yra namo antrame 
aukšte. Tebelaikomas, kiek tai 
galima, tokioje padėtyje, kaip 
kad jis buvo tvarkomas 1962 
metais. Tie patys baldai, kny
gos, fotografijos,- paveikslai ir 
rašymo priemonės, lyg mažy

liame muziejuje, tebesaugoja- 
mi. 
. Esama ir pakeitimų, čia su
rinkta dalis ir kitų Biržiškų — 
Vaclovo ir Viktoro — raštiškojo 
palikimo. -. Tiek Mykolo tiek ir 
jo brolių: raštai sudėti į storoj ta ir yra mūsų praeities pažini- 
kartono viršelius arba į aplan-'mui vertinga.
:kus; Kai kurie raštai suskirs- Kai kalbinau Mariją žyman- 
tyti pagal temą ir turinį. Kitas tienę, norėdamas Biržiškų pali- 
pakeitimas, tai losangeliškių kimą pamatyti, tai ji man pada-

Prof. Mykolas Biržiška

jos susirinkimas r‘-LS- TZT’Z'Z
į įvairaus amžiaus jaunuolius. Ji 

sirgimuose ir pačiame seime pradėjo prižiūrėti, kad jau- 
neAūkauja ir reikalavimų nešta-j paaugėjęs, pasiliktų šio- 
vo. «ie tiktai atidžiai klausosi, lietuvškoje organizacijoje, 
kai! galėtų vėliau, sugrįžę namo, Į

airū is orgįtniza
Oęį .kTyųjnos ųčkąnda buvo sėk- 

dos. bet ir troškuliai raminti ša!- * įuvo prikviptas ‘pilnas t*® 
to ir šiito skystimėlio. suvalgyti paruošti Ahtnhuš

Pirmininkas Vysther pradėjo i setaį$t|fei ir ištuštintos kelios . 
susirinkimą kiek po 2 vai., nes alaus. Užkandos metu -a'-

šių metų rugp. 15 d. Chicago
• Savings patalpose įvyko SLA 63- 
ičios kuopos susirinkimas. Kuo-
1 pos pirmininkas Antanas Vys
ther ir jo žmona Anna susirin-1 oapasakotj, kas buvo seime. 63-1 1 
kasiems paruošė ne tik užkan-.į

to ir šilto skystimėlio. suvalgyti

išsikalbėta įvairiais SLA rejka-

> a 
iry Sim 
kas ir abu V

tus; Kai kurie raštai suskirs-

Į laukė, kol susirinks daugiau žmo- 
i nių, o atėjusieji galės išgerti 
; kavos ar kitokio gėrimo. Jis 
; trumpai papasakojo apie kuo- 
; pos atliktą darbą seimo metu, 
i Pirmiausiai, kuopa prisidėjo prie 
seimo organizavimo. Ji aktyviai 'seimas buvęs labai* sėkmin- 
dirbo Programos knygos -paruo- 

,šime ir išleidime. Pačioje pro
gramos knygoje kuopa turėjo vi
są puslapį, kur trumpai atpa
sakoti kuopos darbai. Vėliau, pa
čiame seime kuopa turėjo suruo
šus! savo party. Tiktai šios par
ty ruošimas buvo kitaip suorga
nizuotas. Paprastai į tas party 
kviečiami įtakingesni ir labiau 
pasižymėję SLA veikėjai. SLA 
63-čios kuopos vakaro organi
zatoriai nutarė pakviesti tuos, 
kurie nepasižymėję, į kitas už
kandas nekviečiami, nes jie su-

u pirmininkas pakvietė
dieną šauklį sekanlji'.sp^kS^J-. 
mą..kad nariai galėtų' uŽsiitįi8iįė<

džrii^apie seimą. GraJ&^SlyV 
i Įstž^komisijos narys; pareiškė/

r ė pastabą, jog rašydamas nepa- . ’ 1,1 ■—
vartočiau, kaip ji sakė, jokios! maitį. Vk. Šimaitis, taręs žodį 
reklamos. Keldamas reikalą! ir perskaitęs trumpą vakaro pro- 
rankraščius išspausdinti, manau, j gramėlę, paprašė visų dalyvių
kad nesileidžiu į reklamą, ku
rios M. ž. nepageidavo, nes ti
kiu, jog yra būtinas reikalas

Mykolas Biržiška yra palikęs 
savo straipsnių sąrašą, kuriuos 
jis laikė vertais atskira knyga 
išleisti, žentas Stasys Žymantas 
prieš savo mirtį spėjęs tų straip
snių rinkinį sudaryti.

Kai 1950 metais leistas Lietu
vių Kelio laikraštis sustojo, Vik
toras Biržiška apsigyveno Čika
goje. Jis dažnai lankydavosi 
Naujienų įstaigose ir vis nusi
minimu kalbėdavo, kad anas sa
vaitraštis sustojęs. Ten buvo 
pradėti spausdinti jo praeities 
atsiminimai. Viktoras vis pa
dejuodavo, jog vargu kur kitur visuomeninėms bei kultūrinėms 
jis savo atsiminimus begalėsiąs 
spausdinti. Dabar Marija. Žy
mantienė sakė, jog ir Viktoro 
atsiminimų 'rankraštis esąs su- žiška gyveno, kaip kai kurie laik- 
tvarkytas ir tinka spausdinti. Ir 
Viktoro ir Vaclovo raštų pali
kimas laikomas buvusiame My
kolo kambaryje.

Biržiškų rankraščiai esą pri
einami mūsų literatūros istoriją 
bestudijuojantiems mokslo vy
rams, nes ne vienas esąs į Ma
riją Žymantienę viena ar kita 
tema kreipęsis, ir ji suteikusi Žymantiene būtų galima kurį 
prašomas žinias, kurių esama 
minimuose rankraščiuose.

Tuo tarpu, mano supratimu, 
Biržiškų rankraščiai ir paliktos 
knygos rūpestingoje rankoje — 
gerai tvarkomi ir prižiūrimi, bet 
būtų dar geriau, jei rastųsi lei
dėjas ar leidėjai, kad būtų iš
spausdinta, kas spaudai paruoš-

organizacijoms padirbėti ir ver
tingus rankraščius knygomis iš
leisti. Kai čia prof. Mykolas Bir-

raštininkai yra rašę, net varžy- 
.bos ėjo, keliant klausimus, ar 
Biržiška su mumis, ar su kitais ? 
Anų metų veikėjų, kurie dėjosi 
labai gerbia Biržišką, dar daug 
yra, tad reikėtų. imtis darbo- jį 
nauja knyga paminėti ir pagerb
ti: sudarius iniciatorių grupę, 
bendradarbiaujant su Marija

Diena pasitaikė labai graži, bet 
lankytojų smarkiai sumažėję, 
gal taupesni pasidarėm ir neno
rim net į gegužines atsilankyti 
ir. vieni kitus paremti.

Tautinės s-gos skyrius padi
dėjo keletu naujų narių, todėl 
linkėtina skyriui ateityje trupu
tį daugiau sukrusti kultūrinėj 

■ veikloj.
Į šokėjų grupė “Aušra”
! * Visu spartumu ruošiasi artė-

Kai kalbinau Mariją Žyman

•nors rankraštį išspausdinti.
Nepriklausomoje Lietuvoje 

gyvendami prbfeso’riai Biržiškos 
turėjo didelius knygų rinkinius. 
Mykolo bibliotekoje buvę. 8,000 
su viršum knygų, o Vaclovo bu
vo įsigyta daugiau negu 10,000 
knygų. Kur dabar tos knygos, 
žinių nesama.

Mykolas Biržiška yra palai
dotas Los Angeles mieste Kal
varijos kapinių mauzoliejuje, o 
kiti du broliai — Vaclovas ir 
Viktoras — Lietuvių Tautinėse 
kapinėse prie Čikagos.

atsistojus-sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos-himnus.

200 metų Amerikos Nepri
klausomybės sukaktį paminėti, 
Amerikos himną giedojo p. Mom- 
kus. Akordeonu pritariant sa- Į' 
Įėję nuskambėjo Lietuvos him-1 
nas. ' . f' į visu opai Luniu x uuoiaoi aiic-

Lietuvių rašytojų kūrinius,'jančiai šokių šventei Čikagoje. 
deklamavo-5 p. Šimaitis įterpiant 
į juos dainas. Visų dalyvių bu
vo sudainuota Maironio “Lietu
va brangi” ir Gudaičio “Leiskit 
į Tėvynę”. Įsisiūbavę, jausmin
gai pobūvio dalyviai tęsė dainų 
pynes, kol muzika priminė, kad 
jau laikąs, jungtis į šokių sukū
ri. ■

P. Šimaitienės dėka, už mažą 
aukaĮ“ ŠokėĮSmš' buvo "parūpinta 
gėlių valsui; Loterija turėjo daug 
laimingų bilietų, veik kiekvie
nam stalui teko po laimikį, o 
kai kuriems — net po du.

Pobūvį pagyvinti ir lietuvius 
■aplankyti atsilankė dr/ir-p. Va
lanti ėjai su palydų-svita. ' 

Vakaras, '-perpildytoj salėj, 
praėjo linksmoj ir jaukioj nuo
taikoj. J. G.

gas. Keliuose seimuose stengėsi 
prailginti tarpseiminį laikotar
pį, bet negalėjo padaryti, o šia
me seime didelę balsų dauguma 
šis nutarimas buvo pravestas. 
Dabar seimas bus kas trys me
tai, o dabartinė Pildomoji Ta
ryba galios ištisus 3 metus. Tai 
buvo svarbiausias ir pagrindi
nis nutarimas. I 

. Seime paaiškėjo, kad SLA fi
nansai pavyzdingai tvarkomi. 
Jeigu Pildomoji Taryba išmokė
tų kiekvienam nariui, kiek jam, 
pagal apdraudą priklauso, tai 
SLA ižde dar liktų keli šimtai 
tūkstančių dolerių. Nėra kito 
lietuvių susivienijimo, kuris 
gražiai ir pavyzdingai tvarkytų 
savo reikalus. Nėra tokios pa
vyzdingos organizacijos ir kitų 
tautybių tarpe. -Už gerą rapor
tą Mikužiutė viso seimo buvo 
pagirta.

Blogiausia su SLA yra ta, kad 
seniai miršta, o jaunimo orga
nizacijos eilėse nesimato. Seime 
buvo daug kalbų apie jaunimo 
Įtraukimą į SLA eiles. Pasiro
do, kad Alary Ann Vysther yra

9— ’'Christmas party.’ "įįjAįnįį. 
nas narys, jeigu jis praneApirml-' 
ninkui, kad šiame susirinkime 
dalyvaus, tai gaus gerus pietus, 
gamintus geriausiame restora
ne. Kas nepraneš — tai galės 
tiktai pasižiūrėti, kaip kiti pie
taus.

Susirinkimas buvo gyvas, 
ėjo įvairios diskusijos. Kiekvie
nas gavo po skanu ir sveiką send 
vičių, kavos ir po stikliuką.

Kuopos narys

10 tūkst. marijuana 
įteisinti

WASHINGTON  AS. — Neži
nomas asmuo Washingtone, ne
priklausomų marijuanos bei ka
napių “biznierių” sąjungos var
du, įteikė Amerikos marijuanos 
Įstatymo reformatorių organi
zacijai 10,000 dol. auką.
Washingtpne yra susidariu

si amerikiečių organizacija, pa
sivadinusi National Organiza
tion for the Reform of Mariju
ana Laws, stengiasi paveikti Įs
tatymo leidėjus, kad jie Įteisin
tų kanapių rūkymą.

Žada, jeigu bus galimybės, vyk
ti apie 60 asmenų, viso 3 grupės, 
žinoma, daug priklausys nuo fi
nansinių išteklių. Manau, kaip 
ir visuomet, vietinės organizaci
jos neatsisakys paremti sulig 
išgalės finansiškai. Tuomet šo
kėjams priduosime daugiau ūpo, 
jie jausis, kad jų nepamiršta vi
sa lietuviška visuomenė. Geros 
sėkmės kelionėje bei šventėje 
visiems, o ypač šokių mokyto
joms P. Gražinai Reškevičienei 
ir Laimutei Antanėlienei.

Suvalkietis Palangos pajūrio vaizdas

Taupykite dabar

f LIETUVOS VARDO KILMĖ
• „ < '

Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 
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, DI. 60608.

UNION PIER, MICH.
š. m. rugpiūčio 7 d. Lietuvių 

namuose UP ir ALND-jos val
dyba suruošė pobūvi.

Gausingą pobūvį pradėjo vald. 
pirm. Bumelis ir vakaro progra- 
gramą pravesti pakvietė Vk. ši-

OMAHA, NEBR.
AL Tautinės S-gos gegužinė
3. m. rugpiūčio mėn. 1 d. t. y., 

sekmadienį, po pietų Veys f ar- 
moje tautinės s-gos skyrius su
ruošė pasilinksminimą — gegu
žinę su skaniais, lietuviškais val
giais. Žinomą, neapsiėjo ir be 
bufeto — stipresniųjų gėrimų.

pas mus
Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di

delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa-

jie padeda sukurti geresnę apylinkės be&

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N«uĮI«noM galima gauti puikiu knygų, kurio* papuoi b«t kokią 

knygų tnlnta ar lantyna.
A lakta nd ra* Pakalnilki*, MES'GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina 55.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti i 12 "dalių. 296 psl.. kaina $5.

Or. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, 
fiala viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš.

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

Gra-
$5.00

__________________________ _____________________ $2-00
H«nrfkM Tom** — T»m«iau»l«$, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

P. Keriūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai
170 pel.M.00

M. Gudallt, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 232 
puslapiai ------------- <——■—————-------------- $3.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
401 dideli puslapiai, dang nuotraukų.
Rieti 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:

173!: So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $250.

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

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki sr 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, TU. 60608

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir
jos išėmimo. 3$

Investavimo knygelės sąskaitos neša

1800 So. Halsted
VIENA STIPRIAUSD

Įsteigta 1923 metai*.
Jatotgoe

S & LOAN ASSOCIATION 
St Chicago, HL 60608
I BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TEL. 421-3070
kiemas automobiliams pastatyti.

A
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Kviklys apgaudinėja katalikus
Bronius Kviklys, pasirašinėdamas savo vedamuo

sius b. kv. inicialais, paskutinėmis dienomis paleido la
bai nešvankaus skystimėlio prieš didžiąsias Amerikos 
lietuvių organizacijas ir jų sambūrius. Jokio rimtesnio 
darbo nepadariusias organizacijas jis kelia į padanges, 
o rimtą Lietuvos laisvinimo darbą dirbančias organiza
cijas jis maišo su purvais, mėto nieko nepakrįstas insi
nuacijas, sako ir nepasako, bet nešvankų šeškaus kva
pą paleidžia.

Kviklys parašė vedamąjį apie praeitais metais bu
vusią Helsinkio konferenciją.- Jis tvirtina, kad tos kon
ferencijos aktu'džiaugiasi tiktai laisvės priešai. Tokiam 
savo tvirtinimui paremti jis nurodo, kad Helsinkio aktu 
džiaugiasi Vilniuje leidžiama komunistų partijos Tie
sa, Ozone Parke komunistų leidžiama Laisvė ir Chica- 
goje Jokubkos redaguojamoji Vilnis. O toliau jis šitaip 
Drauge rašo:

“Jeigu šį džiaugautojų sąrašą tuomi būtų gali
ma baigti, reikalas nebūtų baisus, nes geroems lie
tuviams džiaugtis Helsinkio paktu tikrai nėra ko. 
Daug blogiau, kai Helsinkio paktu nuolat džiaugiasi 
du kiti lietuviški laikraščiai ir net vienas veiksnys.

v « U.

Paminėjęs, kad Helsinkio apaktu džiaugiasi komunis
tiniai laikraščiai, davęs jų vardus jis visai nutyla apie 
kitus du lietuviškus laikraščius. —Jeigu džiaugtųsi vien’ 
tik komunistinė spauda, tai dar būtų pusė bėdos, kad 
jam kelia pasibaisėjimą, kad Helsinkio paktu džiaugiasi 
ir kiti du laikraščiai Kvikliškai apgaudinėdamas katali
kus skaitytojus, paleidžia insinuaciją, bet nepasako, ko
ki tie kiti lietuviški laikraščiai džiaugiasi Helsinkio ak
tais. Neužtenka pasakyti, kad kiti du lietuviški laikraš
čiai džiaugiasi Helsinkio aktu, reikia parašyti kada ir 
kur tie laikraščiai tuo aktu džiaugėsi. Kada Kviklys pa
cituos džiaugsmą reiškiančius sakinius ir nurodys, ku
rie lietuviški laikraščiai taip džiaugėsi, tai tada ir mes 
su juo pasibaisėsime, bet kai jis tiktai leidžia gandus, o' 
nepamini vardų ir nenurodo vietų, tai sakome, kad Kvik 
lys apgaudinėja Amerikos katalikus melagingais tvirti
nimais.

Kviklys panašias insinuacijas leidžia ne tik apie du 
lietuviškus laikraščius, bet jis tą patį melą tvirtina ir 
apie vieną lietuvišką veiksnį. Su tuo veiksniu Kviklys el
giasi taip pat, kaip ir su lietuviškais laikraščiais. Akme
nį meta ir kišenėn ranką iįsikiša. šeškaus smarvę palei
džia ir uodegą prisispaudžia. Taip gali daryti tik Kvik
lys, nes kiti leidėjai tkio dalyko netoleruotų. Jeigu ką, 
kaltini, tai reikia aiškiai pasakyti. Reikia pasakyti ne tik 
ką kaltini, bet reikia išdėstyti už ką kaltini. Marijonai lie
tuviškos politikos nesupranta, tai jie viską toleruoja. -Jie 
ir Kviklio insinuacijas toleruoja. Jie net nekreipia dėme
sio, kad Kviklio apipurkštoms organizacijoms vadovau
ja geri ir nuoširdūs katalikai.

Kviklys tvirtina, kad Helsinkio aktu džiaugėsi ir 
džiaugiami du lietuviški laikraščiai ir vienas veiksnys. 
Kiek mums žinoma, niekas Helsinkio aktais nesidžiau
gė. Jais nesidžiaugė net JAV prezidentas, pasirašydamas 
tuos aktus. Jais nesidžiaugė tie Amerikos diplomatai, 
kurie kelis metus vedė derybas dėl tų aktų. Amerikos ir 
kitų valstybių diplomatai siekė Europos taikos sutarties. 
Jie norėjo nustatyti Europos sienas ir pasirašyti Euro
pos valstybių taiką. Bet sovietų valdžia taikos sutarties 
nesirašė, nes jai atrodė, kad Europos taikai “sąlygos dar 
nėra pribrendusios”. Kol Europa, bus paruošta taikai, 
rusai pasiūlė Helsinkio aktus. Amerikiečiai juos atmetė. 
Bet tas atmetimas niekur nieko nevedė. Negalima pasi
rašyti Europos taikos, jeigu viena pusė tos taikos nebe
nori. Tada Amerikos diplomatai pašiūlė įrašyti 'kelias pa
grindines žmogaus teises į Helsinkio aktus. Sovietu diplo
matai du metus atkakliai priešinosi, bet kai jie įsitikino, 
kad amerikiečiai nedarys jokių nuolaidų, tai sutiko pa-

Sovietu propagandos agentūros giriasi nepaprastai didelė komunistinė statyba, bet soviet? karininkas 
Aleksandras Solženicinas tvirtina, kad didžiausieji statytojai yra čekistai, sudarę valstybinius lagerius visa* 
me krašte. Statybos darbininkai pigūs, architektūros reikalavimai ne toki dideli. Paveiksle matome du ginkluo
tus soviet? "inžinierius", varančius i darbą visą tūkstantį miško mirtėjy. i

jau turiu. Kas dar norėtų vykti 
kartu su išvykstančiais, lai užei- 
an pas mane į kleboniją, užsi
rašyti žios savaitės šeštadienį; 
Mogliliavo gubernijoje nėra la
bai geros žemės, kurias parduo
da. Valakas tokios žemės apy
tikriai sudaro 25 dešimtines. 
(25 ha) ir viena dešimtinė kai
nuoja-600-650 rublių. Rusų val
džia duoda iš komercinio banko 
paskolą net 40 metų išsimokė- 
jimui. Kas turėtų ant rankų 125 
rublius, tai galėtų įsigyti vala
ką žemės, ūkininkų, net ir ma
žažemių nekalbinu. Kreipiuosi 
į vyrus bernaujančius dvaruose 
bei kitur. Jūs vesdami pasitu
rinčių ūkininkų dukras gausite 
pasogas ir jas sudėję su savo 
santaupomis, galėtumėt įsigyti 
nuosavos žemės. Savame krašte 
jos negalite pirktis.

1884 m. rugsėjo mėnuo pra^ 
slinko busimųjų emigrantų or
ganizavimosi ženkle: buvo, iš
rinkti įgaliotiniai dvarų apžiūrė
jimui Labanoro parapijos A. Ry- 
liškis, Kutkiškių parapijos Pur
vinis, Molėtų parapijos Maželis, 
Tauragnų parapijos Dičpetris, 
Inturkės parapijos Vyžinis. Dva
rų bernai sujudo vestis." raišas, 
apykur-čias, apysenes - -ir kito
kiais trūkumais ūkininkaites su 
geromis pasogomis. Sąrašuose 
jau buvo 40 šeimų, pasižadėju
sių pirkti apie 3,'OOOdešimtinių; 
(ha) žemės. Delegacijai sumes
ta 150 rubliu, c.

1884 m. spalio mėn. jau. bu
vome Mogiliavo vyskupo įgalio
tinio rastinėje. Maželis buvo; 
baigęs rusų, pradžios mokyklą,

ir papasakojo tą patį, ką ir de
kanas. Patarė tuo tarpu. gan
dų neskleisti, o susitikti su to
kiais pat, kaip ir mes net kitose 
parapijose ir apsispręsti pasita
rus su šeimomis. Ateinantį sek
madienį užeiti pas jį po mišių 
ir jam pranešti savo ir šeimų 
nusistatymą.

Kun. Burba pasisakė, kad jis 
išsiuntęs policijai prašymą lei
dimui vykti į Vilnių pas vysku
pą-

Sutartą sekmadienį 18 nuken
tėjusių vardu mes tryse pareiš
kėme. kad visi pasikliaudami sa
vo likimu, nutarėme vykti Už- 
dnieprin. Iš savo pusės, prašė
me jo patarimų bei nurodymų ir 
kaip kunigo globos, nes mums 
beraščiams sunku orientuotis 
kitame krašte ir ką nors lai-1 
mėti. Kun. Burba atsisveikin- ganizacinį darbą

Kaip lietuviai pirko Malkavos dvarą Rusijoje 
Ig Andriaus Ryliškio atsiminimų knygos “Fragmentai 

iš praeities miglų”
Kun. Burba pasakė mums i dvarus patiems asmeniškai at- 

apie vyskupo raštą iš Vilniaus ‘ vykti apžiūrėti tuos ’dvarus ir 
jų sąrašą gauti Jo raštinėje Mo
giliavo mieste '

Vilniaus vyskupo' raštu už
klausta Vilniaus generalguber- 
natūra raštu atsakiusi, kad iš-' 
važiuojantieji tremtiniai ir kiti 
su jais vykstantieji -savanoriš
kai, pirkdami Ūždniepryje dvarus 
žemes, gausią ilgalaikes pasko-' 
las iš Maskvos komercinio ban
ko net % žemės vertės. Kuomet 
išvykstančiųjų atstovai susitars 
su dvarų savininkais, general- 
gubernatūra pasiųsianti tos gu
bernijos įstaigai garantiją be
tarpiškai. Išvykstantieji priva
lą savo tarpe surinkti* perkamos 
žemės % vertės grynais pini- 
gaiS;- ' L
Dvarų apžiūrėjimas Ūždniepryje

Kum Burba prisiėmė visą or-
... per pa

mokslą -ta- patį'sekmadienį "pra
nešė : “žiaurioms aplinkybėms 
susidėjus, dalis mūsųį/Eetutių 
vyksta-į Mogiliavo gub. apsigy
venti: Jie numato pirktis ten 
didelį dvarą. Tiesa, įsikūrimas 
sunkus svetimame krašte ir gy
venimas bus nelengvas, bet taip 
aplinkybės susidėjo, kad kitos 
išeities nėra. 18 šeimų sąrašą

damas prašė užeiti-pas jį klebo- 
nijon sekmadieni prieš sumą.

Sutartu laiku buvome klebo
nijoje/ Klebonas Burba galuti
nai Įsitikinęs mūsų apsisprendi
mo pastovumu, pranešė, kad iš 
Mogiliavo vyskupo įgaliotinio 
gautas parduodamų didesnių ir 
mažesnių dvarų sąrašas. Įgalio
tinis pątąriąs norintiems pirktis

sirašyti kelias sąlygas, kurias valdžią .pagrobusią komu
nistine grupelė jokiu būdu negalės pildyti. Prezidentas 
Fordas, sakydamas kalbą Helsinkyje aiškiai pasakė, kad; 
už dviejų metų pamatysime, kaip pasirašiusieji vykdys 
Helsinkio aktus. Dabar laisvasis pasaulis ruošiasi atei
nančiais metais Belgrado vyksiančiai konferencijai. Ten 
bus rusai pristatyti prie sienos, jie privalės aiškintis dėl 
oficialaus akto laužymo. Brežnevas, pasirašydamas Hel
sinkio aktus, pasikabino sau virvę ant kaklo ir kitą vir
vės galą padavė laisvajam pasauliui. Laisvasis pasaulis 
rengiasi tą virvę gerokai patraukti.

Pyie Belgrado konferencijos ruošiasi viso pasaulio 
katalikai, bet Kviklys, apdūmės akis marijonams, .apie tai 
nieko savo skaitytojams nepraneša. Juk popiežiaus at
stovas pasirašė tuos aktus. Senas katalikų savairaštis 
The Wanderer praneša, kad trys institutai, tyn’nėjantie- 
ji persekiojimus Rusijoje, renka medžiagą apie dabarti
nę padėtį visoje Sovietų Sąjungoje. Anglijoje, Kent mies
te specialistai paruošė 100 puslapių pranešimą apie da
bartinį tikinčiųjų persekiojimą ne tik pačioje Rusijoje,, 
bet ir rusų pavergtuose krštuose. Kitas institutas Ciu- 
rihe renka žinias apie tikinčiųjų žmonių padėtį Antrojo 
karo Pasaulinio karo metu ir po karo, o trečiasis intsti- 
tutas, kurio centras yra Olandijoje, Utrechte, taip pat 
ruošiasi Belgrado konferencijoje kelti visas sovietų po
licijos ir valdžios sauvalę. Institutai surinko pačios so-: 
vietų valdžios skelbtus nutarimus apie pagrindines žmo
gaus teises ir tikėjimo laisvę, bet tos pačios sovietų val
džios pra^tįjki^ąrbai rodo J
v Nėi'1 vienas lietuviškas laikraštis nesidžiaugė^HėĮlin

kio aktais, nei vienas lietuviškas veiksnys dėl jų nežiū-. 
gavo, kaip Kviklys tvirtino. Kviklys apgaudinėja gera
širdžius viskuo lengvai tikinčius Draugo skaitytojus.

ir -du beraščiai Raštinė davė 14, 
dvarų sąrašą. Visi jie buvo pa
keliui į pietus nuo Mogiliavo 
miesto, netoli Mogiliavas-Mstis- 
lavlis vieškelio. Išvykę tuo ke
liu 25 kilometre nuo Mogiliavo 
apžiūrėjome Sofeisko dvarą. 
Mums jis buvo mažas ir be pie
vų, greta didelio grūdų kaimo 
“Suchari”. 1886 m. Anykščių 
parapijos lietuviai pirko tą dva
rą įkurdami Safeisko kaimą. Jie 
priklauso mažai Mogiliavo para
pijai už 25 kilometrų nuo kaimo 
— Mogiliavo mieste. Nuo Mo- 
giiiavo už 50 km. prie vieškelio, 
netoli Radomilio bažnyčios, ra
dome tris dvarelius, bet jie. 
mums nepatiko. 1887 m. Uk
mergės apskrities lietuviai ten 
įsikūrė sudarydami tris kaime
lius: Karaliauską, Suslauską ir 
Akhovką, kuriuose gyvena, be
rods. 26 šeimos. Pagaliau 60, 
km. nuo Mogiliavo pasiekėme- 
Riasnes miestelį. Užėję klebo- 
nijon radome kunigą Lėtoką —’ 
lietuvį. Jis apsudžiaugė suarti-’ 
kęs lietuvius ir susidomėjo. Ap
rodė Stilingą mūrinę bažnyčią,

buvo mažesnė, /bet 
renęeanšo štiiiaoskį

Iš apylinkės pirduodąmų dva- 
^rų geresniu jis laikė Malkavos - 
Malkovskos dvarą, kurio navinin
kas buvo vokietis Terminas.
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Berlyno sieną. Per tuos 15 nie-Račjąie ūidiiulj dvarą 5,000 
dešimtinių plotą (ha), nusausin
tą atvirais grioviais. Dirbamos 
žemės buvo vos 300 ha, raistų 
ir balų apie 250 ha, o visa kita 
šimtmetės girios lapuočių, eg
lynų ir pušynų. Dvarininkas at
rodė suktas žmogus. Vandens 
malūnas, kaip ir kiti trobesiai 
iš karto buvo įskaityti į žemės 
kainą. Degtinės bravarą savi
ninkas pasiliko sau, vėliau pa
degė, draudimo bendrovei tai 

susekus jis keliems metams bu-! 
vo pasodintas j kalėjimą). Žiem-i 
<enčių javų

80 ha. . . .......... .. . uos sienos sargybinis jį nušovė.Mes visi įgaliotiniai apsispren-' 
lėmė pirkti Malkavos dvarą, bet 
ris buvo mums šiek tiek didokas 
r mes abejojome dėl didesnio 
skaičiaus tremtinių iš tėvypės. 
tegaliau iš apylinkės kaimų pra- 
!ėjo atvykti delegacijos ir siūlė- 
i prisidėti prie pirkimo. Bet 
icnis bankas nedavė paskolos 
r mes nenorėjome jų įsileisti į 
;avo tarpą, nes jų . kaimuose 

vykdavo vagystės. Mes suta
rėme su jais, kad dvarą pirksi
me vieni savo vardu, o jiems vė
liau už pinigus perleisime dva
re žemių paskolas iš Maskvos 
komercinio banko net žemės 
dešimtinę. 250 dešimtinių balų 
ir raistų savininkas sutiko mums 
dovanoti.

Grįžę pradėjome rimtai, regis
truoti ir rinkti po 5 rublius už 
ha. Iki 1885 Naujų Mėtų įregis
travome 42 šeimas. Susirinkome 
iš Jų apie 1500 rublių žemės už
pirkimui. Vykti. į Mogiliavą ir 
daryti sutartį “kupčaj a krepost” 
buvo išrinkti trys 'įgaliotiniai: 
Ryliškis, Dičpetris ir Maželis.. 
Sutartis buvo padaryta Mogilia
vo gubern i jos įstaigoje 1885 m. 
sausio mėn. Maskvos komercijos 
bankas davė apie 95 tūkstančius 
rublių išsimokėj'imui 40 metų. 
Prie sutarties sudarymo dalyva
vo Mogiliavo vyskupijos įgalio
tinis kažkoks senas pensininkas,, 
bet iš profesijos teisininkas. Jis 
buvo tikra parama, nes savinin
kas pasirodė suktas žmogus, o 
įstaigos valdininkai mums mu
žikams, perkantiems dvarą, bu
vo nepalankūs.

Kun. Burba vietoje mums' bu
vo viskas, nes be jo vargiai bū
tumėm “susigiedoję” savų tar
pe. Pagaliau jis atvežė iš . Vil
niaus teisininkų surašytus juod
raščius . ilgalaikėms' nuomos su
tartims, kad meįsileidųs<TUsų į 
laimus. Kadangi Lietuvoje lie
tuviai žemės pirkti negalėjo, tai 
pirkimo bei perleidimo sutartis 

viso Rytų Vokietijos rubežiaus 
žuvo nemažiau 167 žmonės.

go Rytų Vokietijos gvardijos 
167 korpusas, kuris 15-kos metų 
sienos sukaktį atžymėjo nušau
damas italą, komunistų partijos

žirnio vairuotojas, vežęs gyvas 
kiaules, is Rytų Vokietijos į va
karus. Jis sustojo prie sienos 
pervažiuojamo punkto ir ėjo į 

. , . sargybų būstinę užregistruoti
rugių uvo Pase’t ]ej(įįmuS) ket gįa Rytų Vokieti-

Pirmuose 166 nušovimų atsi
tikimuose jokių atsiprašinėjimų 
nebuvo ir net sargybinis gau
davo 2,C00 dol. atlyginimo už 
kiekvieną prie sienos nuša*rtą 
vokieti ir dar priedo dvi savažies. 
įtostogų. -šį kartą buvo kitaip. 
Paaiškėjus, kad nušautasis buvo 
komunistų partijos narys, jį nu
šovęs sargybinis negavo ne tik 
atlyginimo ir atostogų, bet Ry
tų Vokietijos vyriausybė pasiry
žo sulaužyti ‘tradiciją” ir.atsi- 
prašyti'vakarų Berlyne gyvenan- • 
čių nušautojo giminių.

WASHINGTONAS. — 'Pen
tagono strategai mano, kad So
vietų Rusija ruošiasi Ikarui uu- 
JAV. Vienas ji? sako: ‘Mūsų 
žiniomis, Sovietų lyderiai svy
ruoja tarp laimėjimo atominio 
karo ir tarp baimės, jog Ameri
ka pulsianti pirma. Jie nemano,, 
kad atominis karas yra negjdi- 
mas”. ' ■

Maskva atsuka 
laikrodžius

Maskvos ponai- pradėjo atsu
kinėti atgal laikrodžius, norėda
mi atgaivinti šaltąjį karą. Žen
klai .yrą Sovietų veiksmuose, ųie _ 
vien tik žodžiuose, būtent: ' z

žmonių šaudymai bei žudy
mai Rytų Vokietijoje, kuri at
lieka geležinės uždangos sargy-

Maskvos komunistu partijoms

veiksmus ir galvoseną.
Geležinė uždanga atrodo yra' 

daugiau. sustiprėj usi negu kad’ ji 
buvo prieš metus. Laimingi Ry
tų Vokietijos sienos apsaugos 

pavadavo 99 metams nuomos su- gaidukai negali elgtis (Kaip jie 
tartys, kuriose buvo abiejų pusių dabar daro) be Maskvos parėdy- 
netęsybų įrašytos sutartos stem- mo sutikimo. Rytų Vokietija
bios pinigu sumos. Sutarčių pa
vyzdžiai buvo surašyti teisinin
kų ir gerai aptarti, tai su jų 
;rašymų valsčiuose nebuvo var
go ir pigiai atsėjo.

(Bus daugiau)

Rytų komunistai 
atsiprašė

Prieš 15 metų Rytų Vokieti
ja, sutinkant Maskvai, pastatė

dar yra ištikimu Sovietų sateli
tu. **

Tokie Maskvos Barstomi ir vė
jo nešami šiaudai pasirodo 'vaka- 
ruose kaip tik tuo metu, kaiprez. 
Fordas viešai pareiškė, kad So
vietų Sąjunga perdirba viduti
ni nuotolį lekiančias raketes į 
daugiagalves ir turinčias ato
mo bombas, nukreiptas daugu
moje prieš Nato organizacijai 
priklausančių valstybių ■miestus.. 
Tokių raketų Maskva turi per 
600.

Jūry P»MuI«c> parodoj*, 
netolj CleveUndo, 
mergaitės pramoksta 
laiptais. Jie mėgsta 
pamažu leistis žemyn, 
tys užlipti, 
niy Iceltuvy,

hio, berniukai k 
lipti pakabintais 

pakilti aukštyn Ir 
Visur privalo pa-
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P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDA5-PROTEZISTA6 

Aparatai • Protezai. Mvd. Ban 
dažai. Speciali pagalba kojom* 
(Arch Supports) ir tt

2850 West 63rd St., Chkafio III. 60629 
Telef.: P Respect 6-5084

— 1 L.K.V.S. "Ramovė" Centro V- 
bos ir Chicagos skyr. ramovėnų ren
giamą koncertą - balių, kuriame pro
gramą išpildys ‘LJCV.S. “Ramovė” 
Clevelando skyriaus Ramovėnu Vyrų 
choras, bilietus galima įsigyti Mar
giniuose. 2511 W. 69 St. Koncertas - 
balius įvyks rugsėjo mėn, 18 d. Jau
nimo Centre. (Pr.)

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTU IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox V«H«y Medical Center 
860 SUMMIT STRSET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

-R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

DR. K. A. V. JUČAS 
489-4441 561-4605

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

Telefonas atsakomas 12 vai.

NAIROBI. — The 
les Times, praneša,

okup. Lietuvą, aprodinėjąnt 
jiems propagandai skiras vie
tas, jų laqie ir okupanto -bolše
vikinio auklėjimo tikslais įsteig

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7Ut STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

RezicL; 388-2233 
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.
Los Ange- ----- -------------- --------------------
iš pirmų) Nagrinėjant einamuosius rei-

nės mašlauja. Vienas ketvirta
dalis karių ir .beveik visi kari
ninkai yra suimti.

Makerere universiteto studen

TEU — BE 3-5893

DR. A. B. GLfVKKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907< Wėst 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

GEORGE F. RUDMINAS 
3^19 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1JL38-1139

M j 
» j 
f :

^GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES
IR GERKLĖS LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

lįsinyš
(Atkelia iš 2 psL).

.. PRANEŠIMAS KLUBO NA 
RIAMS IR PRIJAUČIAN

TIEMS

| ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

IM lifeB

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 Są/Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Pnima ligonius pagal suturima.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

Pranešama klubo nariams ir 
prijaučantiems, kad klubo susi
rinkimai daromi kiekvieno mė
nesio pirmą penktadienį, 7-tą v. 
vakaro, Chicagos Marquette 
Parko Fieldhouse mažojoje sa-

Sekau lis susirinkimas bus š, 
m. rugsėjo mėn. 3-čią dieną, 7- 
tą vai. vakaro. Jame bus disku
tuojami aktualūs spaudos klau-j 
simai. Maloniai kviečiami atsi
lankyti ir visi musų klubui pri
jaučiantieji, kurie galės, kaip 
visuomet, dalyvauti ir svarsto- 

'mų klausimų nagrinėjime, jų 
diskusijose. Klubo valdyba

Lietuvių Spaudos klubo 
susirinkimo rezoliucijos
Chicagos Lietusių Spaudos 

klubo valdyba skelbia šias klu
bo rezoliucijas: •

1) LS Klubas savo 1976.VL.
2 d. susirinkime pakartotinai 
pasisako už visų Amerikos lie-! šaltinių, kad Ugandos prez. 
tuvių vieningą darbą vienoje'Amino beveik,pusė kariuome- 

įJAV LB ir sugestijuoja dabar 
susidariusių .dviejų LB vado-

Mississippi valstijoje Senatobia apylinkėje farmeris Walter McKellar atėjo pažiūrėti 
naujai gimusio veršiuko. Motina laižo naujagimio odą, o ūkininkas glosto veršiuko galvą.

DR. PAUL V. DAR61S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius;

1938 S. Manhęim Rd., Wistch«s«r, HL j vybėms kuogreičiau pradėti pa-
VALANDOS; 3—9 darbo,dienomis ix | sitariinus tai visų mūsų vieny- .........................................

kas antrą šeštadieni 8—J vai | bei atstatyti, kaip LS Klubas; tai medžiojami kaip nusikaltė- 
T«l.: 562-272) arb* 562-272E įjoms yra-jau sugestijavęs savo^liai. Jų l,50Q suimti, .80 jiužu-

r.r.,? /.i o no^?o j 1976.III. 1 d. susirinkmo nularJdyti kalėjime ir apie 30 laukuo-
tai Crvo/ū } _. T Tr* _T_ £ _ • 1L _ ____ 2:

DR. W. ttSM - EISINAS.
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6132 i»o. K e oxi • Ave^ W A 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei n°at- 
sihepia,- skambinti Mi 3-OCOL .

Ofiso tek: HE 4-1.818
Rezidencijos: PR 6-98GI

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS J R CHIRURGAS

VIDAUS L^tŲ SPECIAL i ST AS 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 jki ,7zval. popiet 
lik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK P1ECKAS
' OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses '.
val. pagal susitarimą. .Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEI2UT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: anwad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak 

Ofiso 'telef.: 776-2880
Naujas rez. 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 vai. vak. Šeštadie
niais 2r4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pag?.l susitarimą. *

rimu; LS Klubas pasisako.J už se.__Prekybininkai persekiojami 
JAV LB pertvarkymą taipTad ir žudomi, ypatingai,-kurie pre- 
jos nariai būtų ne paskiri asme siauja su Kenija ir bendrai su 
nys, bet Amerikos lietuviai, o! užsieniu. Ugandos sostinė iš- 
jų organizacijos.

2) LS Klubas savo 1976. VIII. 
6 d. susirinkimo nutarimu suge
sti} uoja ALTui, pasikviestus eks 
periu kurį žymų muitų teisės ir 
praktikos specialistą, gauti jo 
nuomonę dėl Sovietų Sąjungos 
plėšikiškų muitų, imamų už.siun 
pianius iš Amerikos į okup. Lie
tuvą, jos žmonėms, dovanų siun
tinius, ir, pasiremiant ta nuomo 
ne bei muitų,teise ir praktika, 
kreiptis į JAV valdžią, kad ji rei
kalautų Sovietus laikytis tos ttet 
sės ir praktikos ir kad ji visus 
dovanų siutimus iš Amerikos į 
jų valdomus kraštus, ypač gi į 
jų užgrobia Lietuvą visai atlei
stų nuo muito, o kartu ir įs
pėtų Sovietus, kad jų plėšikiš
ki muitai, dedami dovanų siun-! 
linams, .nesiderina su. humaniš-

1 kurnu ir IJelsinkino konferen
cijos nutarimu. i

3) LS Klubas savo irgi 1976. 
V-HI. 6 *d. susirinkimo nntarifhu 
griežtai pasisako prieš Bostono kai kurios dalys nepatenkintos 
lituanistinės mokyklos moki-j Ugandos .-r--Kenijos pasirašyta 
nių, to miesto lietuvių mažame- detcnlės sutartimi. Jie. joje-įžiū
riu vaikų, -vežiojimą j okup. Lie ri Prez. Amino rėžimo prailgi- 
tuvą be tėvų .globos •ir priežiū- ■ nimą. Ji yra naudinga tik Anū- 
ros, prieš jų atidavimą okupantui, bet ne Ugandos žmonėms.

, (o propagandistams, jo tik dėl1 Jie labai norėtų, kad Amino ki- 
akių sudarytai, (fikcinei) “Tė- virčas su kaimyninėmis tęstųsi 
viškės” draugijai, kurios globo- be pabaigos iki sugrius rėži- 
je tie vaikai buvo vežiojami po mas.

tuštėjusiojoje beliko ’ koksi 40 
tūkstančių gyventojoj,' ^iš ±>uvu-į 
šių 100,000.

Bet, nežiūrint j visus sunku
mus, prez. Aminas viešpatau
ja.

Ugandos prezidentas Aminas 
po ginklu turi apie 30,000 karių. 
Didelė dalis reiškia nepasiten
kinimą. Daug jų Arrrino šalinin 
kų yra suimti, bet nevisi. Ašt-uo-. 
niolika komandos .karininkų bu 
vo apgauti,'kai'jie pasipriešino 
karui su Kenija. Buvo jiems jsa 
kyla issiskirstyti j namus, bet 
namuose jie buvo surinkti į ka 
įėjimą.

Maždaug 7,000 kareivių ir 
karininkų Amino šalininkai ap

supo kareivinėse. Amino šali
ninkussudaro Kakva gentės mu 
sulnionai. Jie dabar valdo ka
riuomenę. Gi Bugbara gentės 
kariai maištauja.

■ ■ _ .v * . - ė -’ 5"Maištaujančios kariuomenės

kalus, buvo iškeltas dar vienas 
svarbus klausimas, būtent: mū
sų tautos įr -valstybės Herbo- 
Vyties, reformuoto Į griaučių 
vadinamą “šakaliniu”, Vytis vi- 
siškai nėra panašus j natūralų, 
o jau gyvenimo praktikoje dau
guma mūsų lietuvių pradėjo to
kį reformuotą Vytį lipdyti prie 
savo mašinų langų ir iškabinti 
savo’ namuose.

Posėdžio dalyviai, visi vien- 
balsiai nutarė: tokį reformuotą 
Vytį nelaikyti tikru ir pasiūlyti 
savo B-nės nariairiš, kad toki Vy
tį .pašalintų, iš-savo mašinų ir 
butų. ri-

SUSIRINKIMU

"Tiesius .daryki!* taku* savo kojoms, kad kas Uubuodamas ne- 
klysty". — Ebr. 12:1X T '

O ką apaštalas reiškia taip sakydamas? Nėra abejonės, kad jis aiškina, 
kad Viešpaties pasekėjai, kurie vadinasi Krikščionimis, turi būti sveiki ir

i stiprūs tikėjime. Mes 'turime stengtis nugalėti visas kliūtis, pasipriešini- 
į mus ir trukdymus, ir prasyti, kaip Viešpaties patarta: “Neapleisk mus gundy

muose”. Mes turime vengti pagundas, stengtis pasirodyti tikrais kovotojais 
prieš kūno ir akių geidulius ir nugalėtojais viso, kas priešinga Dievo valiai. 
Todėl kiekvienas tikras Viešpaties Jėzaus Kristaus pasekėjas privalo pasi
stengti pasirodyti -pilnai paklusnus savo Vadui ir Mokytojui ir ištikimai 
sekti jo pėdomis, nes tik tokie laimės jo pripažinimą ir pagyrimą.

Visi ž»no, Jtąd mirti* yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml- 
' rytieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Vilti* po mirtie*", kurią gausit* 
i nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
iV. RAITO TYRINtTOJAI

— BALFo šalpos piknikas, 
; įvyks rugpiūčio 22 d. 12 vali Po
lonia Grove sode — Archer ir 
46 gatvėj. Pirmas vicepirmi
ninkas p. J. Mackevičius, bus 
tvarkdarys — ypatingiems rei
kalams. Gros A. Romonio or
kestras. Privažiavimas ir mies
to autobusais. Prašom dalyvau
ti ir pasikivesti savo artimuo
sius.

, a / jELIZABETH rūbas
Pagal tėvus MUNYTĖ.

"Čyvf 2524 W. Marquette Road.
Staigiai mirė 1976 m. rugpiūčio 16 d., vakare. Gimusi Lietuvoje, '

- Kauno mieste. < £
Amerikoje išgyveno 65 metus.
-Paii^o nuliūdę: 2 dukterys — Aurelia Roman, žentas Michael ir 

Aquiline Segler, žentas Chraies, 3 sūnūs—Edward, marti Ann. Ernest, . 
; marti Estelle ir Jerome, marti Anne, 18 anūkų, 13 proanūki! ir kiti 

giminės, draugai bei pažįstami.
Buvo amžina nare St. Theresa Draugijos Marquette Parke dr šv. 

Kazimiero Seselių Rėmėjų Draugijos.
Trečiadienį, kūnas bus pašarvotais Mažeika - Evans koplyčioje, 

6845 S. Western Avenue. v
Penktadienį, rugpiūčio 20 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš kop

lyčios į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu 
pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a a. Elizabeth Rūbas giminės, draugai ir pažįstami nuošir- - 
j džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar
ei Davimą iriatsisveiknimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, sūnūs, žentai, marčios, anūkai, proanūkai.

I Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. TeL RE 7-8600.

IRENE E. BALZEKAS

TĖVAS IR SONUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

EUDEIKIS

4505-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tek: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

tą ir jo išlaikomą “pionierių” 
stovyklą, ką su dideliu pasiten
kinimu yra aprašęs ir okupanto 
propagandinis “Gimtasis Kraš
tas”.

Chicagos IJetuvių Spaudos 
Klubo Valdyba

Linksmame arba liūdesio valandom 
gražiau*^*

Irtu papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY lt PETRO (PUY?ey.l ' AS)

DAUBARŲ SONUS
5525 So. Harlem Ava. — 536-T22O

JtEMKfTE SUOS eMMSRHJS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"

h 

jį

Apdraustas parietaustymas 
|{ įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

GtLtS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
9

Nereikia rusų 
lietuviams auklėti
Lietuvių Bendruomenės Mar

quette Parko valdybos .posėdis, 
įvyko š. m. rugpiūčio mėn. 7 d. 
7 vai. vakaro, pirmininko p. Bag-t 
džiaus patalpose. Posėdžiui pir
mininkavo ir dienotvarkę patei- 

įkė p. Bagdžius . Posėdyje-da
lyvavo 8 valdybos nariai ir ap- 

, tarė smulkiai tolimesnę 'B-nės 
Į veiklą, jos planus ir kitus rei
kalus, būtent: banketo rengL 
mą, jo programos nustatymą jr 
kita.

mirus, jos vyrui šauliui Stanley Balzekas Jr

Kostas Karoblis

7443 WC8T 63rd S TWEET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Užbaigus einamus klausimus, 
p.'Tridienė iškėlė spaudoje pa
skelbtą žinią, kad Bostono I.itaa- 
nifftinių mokyklų mokytojos su
organizavo 19 tų mokyklų vaikų 

' ir išvežė į okup. Lietuvos pio
nierių stovyklas atostogauti.

Posėdžiordalyviai, visi pasisa- 
kėq>rieš tbkj vaikų vežiojimą j 
okupanto pionierių stovyklas ir 
priėmė nutarimą: Tas mokyto
jas, kurios organizavo vaikų vė
žintą į okupuotą Lietuvą ir tų 
vaikų t^vtis, kurie 4eWo išvemti 
savo vaikus, griežtai pasmerkti.

PLIKI KNYGA, PARAŠYTA -SU MEILE
LttžTUVAf tR fcEMWRBIAMS *1

OI4S Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Kleis 
-ta Chicagoje 1966 ^metais paties .-autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da 
liųr žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte, n dalis: žemės I j 
jUdo švietimas '

Autorius savo iodyje *rašo: "Jer liūdna* lietuviu tautos likimas a 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi j 
nių ir kultūriniu laimėjimiĮ, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiai? 
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 I 
saulj išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki 
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad M knyga bus'brangi abso
liučiai lietuviu daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus įkaityti ncbesinori pertraūkti. Knyga i 
Mitoriaus skiriama Lfetuvai šiais Žodžiais: “Dėkingas sūnūs — myli
mai Tėvynei Lictuyai*’. w * -

Knygos 3(K poslapių su daug, vaizdelių ir lentelių; kaina tik $5.00 
OAiųaama NaujiSwlk- f *

Oki arba Money Orderi siusti tokiu adresu: 7 IJ

- N jk vUU idE M S ’ Hi
1 7.13 So. HAiMĖD STRECTą CHICAGO, JLL1NQIS f>060>| ; 

Gašf pinigus, tuojau knygą pasiusime.

jęhįcagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - JVASAITIS
'1446 So." 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWTCZ)

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

P. J. RIDIKAS
fl AUSTEI) STREET Phone: Y Ards 7-19H
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—Martynas Nedzinskas, Broo
klyn, N.Y., atskiru laišku at
siuntė gerus linkėjimus ir juos 
parėmė $10 auka Naujienų nau 
dai. New Yorko tautietis užsi
sakė Naujienas 3 mėn. tinka-: 
mesniam susipažinimui, todėl , 
pavardės prašė neminėti. Dėkui ' 
už gerus linkėjimus, auką ir už J 
dėmesį. Platinimo vajuas pro-į 
ga Naujienos yra siunčiamos J 
susipažinimui 2 savaites nemo-i 
karnai. Bagiantis atostogoms, 
kviečiami į talką visi skaityto- 
Ja*- žM.

— Dr. Raimondas Šimkus iš 
Montrealio, baigęs medicinos 
mokslus McGill universitete, 
praktikuojasi chirurgijos srity
se St. Mary ligoninėj.

— ‘‘Nepriklausomos Lietu
vos“ savaitraščio gegužinė bus 
l’.P. Skruibio vasarvetėje Poin
te Fortune apylinkėje rugpjūčio 
22 <1. šio savaitraščio rėmėjai 
Toronte ruošia Spaudos balių 
Toronto Lietuvių namuose lap- 
kričo 13 d. Programoje daly
vaus poetas ir humoristas An
tanas Gustaitis iš Bostono. Gun 
<la Adomaitienė rengėju vardu 
kviečia baliuje dalyvaut ir tarp 
kita ko rašo: “Mums labai aiš
ku. kad visa mūsų spauda dėl 
mažo tiražo, labai sunkiai išsi- 
laikvtu be auku.“

— Kanados Lietuvių Dienos 
bus spalio 9 ir 10 Montrealyįe^. 
Ruošos komiteto pirmininku iš

— rinktas J. siauėiulis. Komitetą 
j: sudaro; kmi. J. Ruljilhis, Gina 

■m ■ (iapkauskienė, A_ Jonelytė, I.
LuKošev icienė, R. Lukoševičiū- 
lė, B. CM to, A. Mylė, j. Adomo
ms, t.. Maiikrvičtus, A. Ktiėius, 
P. Klezas, .1. Gainiotas, R. šiau
dinis, (i. Nagys, J. Celtorius ir 
J. Narbutas. Yra pažadėję daly 
vauti programoje įvairaus me
no vienetai, taip pat solistai —- 
Gina čapkuuskienė ir Vadovas 
Verikaitis. Bus Kanados lietu
vių dailu inkų kūrybos paroda, 
veiks laimės šulinys.

— Kostas Vailionis, Ottawa, 
i Ont., Canada, ilgametis Naujie' 
nu skaitytojas, mirė š. m. lie-j 
pos 9 d.
jo artiniesiems.

— Dailininkės, aktorės ir re-' 
žisierės Dalios Juknevičiūtės vie 
nų metų mirties sukakts buvo

Union Pier

REAL ESTATE W SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

CO O K
West suburban convent 

' For 12 sisters 
To prepare evening dinner

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
UL ZENAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MO K ĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS 1

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- j 
portacija iki pat durų. Prašoma 
kreiptis asmeniškai i

MURPHY CO.,
6 Lake St., Room 411 

arba teirautis tel. 332-2575.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Vv. Cermak Roa< Ghicapr» JT Virginia 7-7747

I ".L"-------—-L ■‘•I1-.1 LJ-------—e
HELP WANTED — FEMALE

Darbininkių reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, — Pardavimui

— Ksavera JanČienė, daininin 
Reiškiame užuojautą ko Broniaus Jančio žmoną,’ ąu 

dukromis Jūrate ir Rūta buvo 
išvykusi į Europą, kur aplankė

. daug kraštų. Ponia Janėienė 
įgijau grįžo Chicagon, o abi duk-

i atžymėta (ji mirė 1975 jn. vasa
ro mėn. 25 d.) Filins imReview 
vasario mėn. numeryje, N. Y* 
Times, Chicago Tribune, Pary
žiaus Le Monde ir kitur.

—Petras Stravinskas, teisinin
kas ir pasižymėjęs spaudos dar
buotojas, skaitys pritaikytą pa
skaitą Rugsėjo 8-ios minėjime, 
rugsėjo 11 dieną Tautiniuose 
Namuose Chicagoje.

— Antanina Repšienė, R. LB 
Tarybos prezidiumo sekretorė, 
rūpnasi vakarienės — banketo 
reikalais. Banketas įvyks rugsė
jo 11 d. 7 v. v. Tautiniuose Na
muose. Tai bus lyg užbaiga Rug ■ 

i

miesto autobusais, 
niai kviečiami.

7 . -BALFo tradicinis piknikas, kiu būdu 
m visus maloniai kviečia rugpjūčio

22 d., 12 vai. į Polonia Grove
i sodą, Archer ir 46 gatvėj. Links 

mins A. Ramonio orkestras. 
Lietuviški valgiai ir bufetas.
Patogus privažiavmas ir miesto

i autobusais. Lauksime Jūsų, su 
artimaisiais.

- — Nelinda Burbaitė išrinkta
'• Argentinos Lietuvių Jaunimo

Sąjungos pirmininke, Monika 
Balčiūnaitė — vicepirm., Luis 
J. Mičiudas ir Alicia Mikučio-

’ nytė — ižd., Angelė Kisieliūtė 
i ir Graciela Morkūnaitė —sekr., 

F Marytė Barzdžių tė — ryšinin-

sėjo 7.minėjimo ir metinės LB 
konferencijos.

ros (Jūratė —mokytoja, Rūtele 
— studentė) dar liko Europoje 
iki atostogų pabaigus.

— Dr. Vytautas Dargis, R. 
LB Centro Valdybos pirminin
kas, koreguoja ’pasiruošimus 
prieš LB mėnesį. Spaudos žmo
nės maloniai kivečiam tą spau
dos mėnesį pagarsinti plačiau. 
Ypač didelį rūpestį kreipia į me 
tinę konferenciją, kur jis pats 
padarys pagrindini pranešimą 
Centro Valdybos vardu.

—Visi į BALFo pikniką rug< 
pjūčįo 22 d., 12 vai. Polonia 
Grove, sode, Archer ir 46 gatvėj. 
Gros A. Ramonio orkestras.Bus 
lietuviški karšti ir šalti valgiai, 
bei bufetas. Privažiavimas ir

Visi malo-

ke, žvaigždi^tž V
Liliana Burba i tė 
jai, Viktoras Bagdžius — koor
dinatorium, Nelinda Zavickaitė

iriformaci

Elektros vartotojai 
apgaudinėja Edisoną

Commonwealth Edeson parei
gūno Hubert’H. Nexon praneši
mu, kai kurie Chicagos ir prie
miesčių elektros vartotoj ai,.. net 
vidutinio didumo bizniai, per
sukinėdami skaitliukus (met
rus) nuskriaudę kompaniją ma
žiausiai $700,000 sumai. Nexon 
mano, kad tas sukčiavimas buvo 
organizuotas, kadangi eilinis 
vartotojas tikrai nemokėtų kaip 
tai padaryti.

Nusukinėjimas pastebėtas jau 
prieš metus ’laiko ir kai kurie 
pagautieji biznieriai savo nu
suktas sumas atmoka. Prbkiira- 
tūros jau užangažiuotos pradėti 
tardymus ir bylas.

Nexon atsisakė aiškinti, ko-

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

' COOK AND GRltL MAN 
Must be experienced.

Hours 12:00 noon to 9:00, P.M. 
or 9:00 P.M. to 6:00 A M. 
JAKE‘S RESTAURANT 
7740 N. Milwaukee Ave

. . / ; Niles
Phone: 967-7740

tarpe būtinumą ir pareigos jo 
imtis neatidėliojant ir neatsi
sakant; Tą pačią vasarą parašiau 
savo pirmąją korespondenciją 
Tilžės ‘‘Ūkininkui” — Iš Anykš
čių padangės. Joje dalijausi su 
laikraščio skaitytoj ais džiugia 
žinia, kad ir pas mus žmonės 
pradeda susiprasti.
.. .. Steponas Kairys, 

(iš “Lietuva budo”)

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — ’VERTIMAI.

) VISŲ ROSIU DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu, garažas. 56-ta ir Rock
well. $22,000.

2 POZ5 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
Insurance. Income Tax

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

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT.
ĮVAIRUS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
Tel. 254-5551 

I35-TA IR ARCHER. AVĖ.
TeL 257-5861

nes nenorįs, kad dar kas susi 
gundytų. < -

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HI. 60629. — Tel WA 5-2737 
3333 So. Halsted ?t, Chicago, HL 60608. — Tei. 254-3320

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

j 2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • Tel. WA . 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių p rėki p.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

Kaip Lietuva budo ;
Kai po pamaldų grįžome na

mo ir visuomet rūpestinga mo
tina padalijo po sūrio ir ragaišio 
gabalą pasistiprinti, mano gal
voje klaidžiojo neįprastos min
tys. Kažkas naujo kyla mano
joj aplinkoj, ~ naujo ir savo. 
Pasijutau str;(tuo nauju susijęs 
ir jo įpareigojamas. Kad mo
kais, tai ne tik sau. Jausmo pa
skatinama mintis dar neaiškio
mis formomis kėlė darbo savųjų

NE ROŽĖMIS KLOTA
• ' . , . - jį >

Nors Amerikoje krašto ūkio ge 
rovė kyla, horš naujų darbų at
siranda. Pavyzdžiui, vien tik lię-: 
pos mėnesy, atsirado .400,000 nair 
jų darbų. Ir visdėlto gyvenimas 
nėra rožėmis, klotas, kaip kaiku 
rie laikraščiai maliavoj a. š. m. 
liepos mėnesį bedarbių skaičius 
padidėjo iš buvusių J7^%‘iki 7,8 
proc; O tarpe jaunų ir darbuilih 
kančių juodukų, bet darbo ne
turinčių, priskaitoma net 34%. 
žiemai besiartinant, prisibi j omą 
būsimų miestuose riaušių.

Šiuo metu; i§’Virš 200 milijo
nų Amerikos gyventojų, dirbau 
čiųjų vyrų ir moterų yra 87,9 
milijonai. v

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, atminiu 
likvietfmat. pildomi pilietybės pra-

— symal ir kitokį Mankai.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metu patyrimas.

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

A, T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 

Pardavimas ir Taisymai 
2646 WEST 6*h STREET 

Talafj REpublk 7-1941
U M „ , „ -------- -■—/

JUBILIEJINIU METŲ
NARIŲ SKAITYTOJŲ VA.IUS

NAUJIENOMS Šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos Į sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia Tisų 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 metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i 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: Chicago!# Ir Kanadoft matams — 530.00, pusa! matų — $15.06, 

trims mėn. — $850, vienam man. $3.00. Kitose JAV vietose metems 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vianam mėn. — $2.50. Užslenluo-

— $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av« 
Chicago, Iii. W6J2. T«L YA 7-5T80

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 fci A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1*00 v, popiet. — Šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

NAUJIENOS,
T* 39 So. Halsted SL, 

Chicago, UI. 60608

□
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

ADRESAS

l _ NAUJIENOS, C H'". A GO 1, ILL— Wednesday. August 18, 1976

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie. Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 109 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

a N A U J I E N‘O S, J 1 -
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 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 išauginti Reikia patyrime. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi . t

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 $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu: . *

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, HJ, 60608

Juozės Vaičiūnienės knygos

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina 82.00.
DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE. Kišeninio formato 151 psl. Kaina $2.00 

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorui.

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

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

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

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybe nuo $100 iki 
$10.000 Susivieniifmo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM, apdrauda: 
$1.000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji—-En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudę organizacijų na
riams — tik $2 už $1.000 ap
draudę. Dėl šių ir kitokių in
formacini skambinkite Kristi-

Naujienos 
(Pr)

PASTOVŪS NAMAI 
MARQUETTE PARKE

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

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

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

6 KAMB. didelis mūrinis^ namas. 
Naujas gazu šUdvmas. Garažas. Tuo

jau galima užimti $20.900.
■ ŽLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 

ligoninės Pigųš.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Ntmu Statyba Ir Ramentas

nai Austin % 
Tel. 421-6100.

FETT1NG CONSTRUCTION A 
7152 South Kedzie Avenue 

Nauii namai ir remonto darbai 
atliekami sulis užsakymu.

JULIUS FETTNGISų 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
TESTAMENTAI

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 Ill. 60608.

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia-1 
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimu skaitytojų 
adresus.

(Pr).

Jeigu kam paveikslo reik, 
Į Čiurlionio Galerija eik. 
Rasi daug lietuvių dailininkų 
paveikslų. 4
4038 Archer Ave., Chicago, H. 
....... ....... —— i

HEATING AND AIR
' CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. ID. 60609 Teel. VI 7-3447

D t M F S I O
to M AMfFAnc VAlPUfrrnrąi 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pen*Jninkam« 

Krenti*?
<. L A U U A I T ■ < ’ 

4M5 So. ASHLAND AVB. 
59M779.

HOMEOWNERS POUCT

GA 4-8654

STATI FARM

TMSURAMCf
V_

State Farm Fire and Casualty Company

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

P8-® vienlnieU
Ineturi kailininką 7^

Chicagoje "MM

^bLnormaną
^tig^BURŠTEINĄ

263-5825
MkwlS

677-8489 
’Vy (buto)

185 North W*b**h Areno* 
2nd Floor Chicago, ID. 60601

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE” — TŪRI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE




