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ALIEJAUS GAMINTOJAI NUTARĖ
PAKELTI KAINAS 10%

Amerikieč iai bus priversti mokėti nuo vieno 
iki dviejy centų daugiau už galioną

WASHINGTON, D. C. — Aliejaus gaminančių valstybių at
stovai Vienoje nutarė pakelti aliejaus kainas 10%. Dabar už sta
tinę aliejaus tekdavo mokėti §10.46, o ateityje teks mokėti $11.51.

Prezidentas Fordas ir jo pa
tarėjai yra labai susirūpinę, nes 
aliejaus kainos pakėlimas atsi
lieps Į visą krašto pramonę.

Amerikiečiai kiekvieną dieną 
sunaudoja iki 17 milijonų stati
nių aliejaus. Praeitais mėnesiais 
amerikiečiai pirko kiekvieną die
ną po 40 milijonų statinių, kad 
susidarytų reikalingas atsargas.

Saudi Arabija nenorėjo 
kelt kainu

Saudi Arabijos atstovas Vie
noje pradžioje pasiūlė iki Naujų
jų .Metų visai nekelti kainų ir 
duoti Vakarų Europos ūkiui atsi
gauti. Tuo tarpu Irano aliejaus 
ministras Jašidas Amuzega no
rėtų pakelti aliejaus kainas 
25%. Jis patarė nekreipti jo-: 
kio dėmesio Į Vakarų Europos ir 
Amerikos ūki, nes laisvasis pa
saulis kelia savo pramonės pro
duktų kainas.

Po ilgų diskusijų ir derybų 
Saudi Arabijos šeichas Jamani 
sutiko pakelti kainas 5%, bet 
kitos valstybės privertė jį daryti 
kompromisą ir -pakelti kainas 
10%. '*

JAV savo aliejaus neužtenka

JAV gaminasi savo aliejaus, 
bet kraštui jo neužtenka. Apie 
trečdalis aliejaus perkamas už
sieniuose.

Dalis aliejaus perkama Arabų 
valstybėse, Saudi Arabijoje, bet 
dauguma liejaus JAV perka' 
Venecueloj ir Nigerijoj. Pacifi- 
ke esančiom karo jėgom aliejaus 
perkamas Indonėzijoje. Vieno
je pakeltos kainos galios iki 1976 
m. birželio 1 dienos.

Praeitais metais JAV išmokė
jo užsienio valstybėms 25 bili
jonus dolerių už aliejų. Anksčiau 
už aliejų temokėdavo tiktai tris 
bilijonus dolerių į metus. Vie
noje padarytas kainų pakėlimas 
amerikiečiams kainuos dar du bi
lijonus dolerių į metus.

Skuba pravesti Aliaskos 
aliejaus vamzdžius

Didelės aliejaus bendrovės 
skuba pravesti aliejaus vamz
džius iš šiaurės Aliaskos į Val
dez uostą, šimtai darbininkų dir
ba keliose vamzdžių pravedimo 
vietose.

Pačiame Valdez uoste eina 
aliejaus tankų statyba, iš kurių 
būtų galima lengvai aliejų pa
krauti į laivus ir atvilkti į Pa- 
cifiko uostus. Pradėjus naudoti 
Aliaskos aliejų, nereikės tiek jo 
pirkti užsienyje. Tada aliejus tu
rės atpigti ne tik Amerikoje, bet 
ir kitur.

Saudi Arabijos atstovas buvo 
pasiryžęs visai nekelti aliejaus 
kainų, bet į karalių buvo daro
mas toks didelis spaudimas, kad 
jis įsakė šeichui Jamani pakelti 
kainas 10%.

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTON AS. — Prezi- 
dentas specialiu laišku padėkojo 
buvusiam marinui Oliver Sipple, 
kurs spėjo suduoti pasikėsinto- 
jai Sara Jane Moore per ran
ką tuo momentu, kai ji paleido 
iš revolverio šūvi Į prezidentą, 
bet kulka nulėkė Į šalį:

“Noriu, kad žinotum, kaip la
bai aš vertinu Tamstos pasi
aukojimą praeitą pirmadienį.

j Tokie Įvykiai pritrenkė mus vi
sus, bet Tamsta veikei greitai 
ir nesibijodamas pats dėl savo 
gyvybės. Taip padarydamas 
Tamsta nukreipei nuo manęs ir 
kitų žmonių pavojų. Mano šir
dinga Tamstai padėka'*’, pareiš
kė prezidentas.

DURHAM, N. C. — Du Duke 
universiteto tyrinėtojai Medi

cal Center paskelbė, kad ame-ri- 
kiečiai per metus suvartoja po 
17 bilijonų aspirino tablečių, kas 
išeina po 77 tabletes, kiekvienam 
vieneriu metu laike.

SAN FRANCISCO. — Hears- 
to advokatai penktadieni prane
šė, kad garsus kriminalinių bylų 
gynėjas advokatas F. Lee Bai
ley sutiko padėti ginti Patrici
ją Hearst. Jis jau buvo atvykęs 
į San Mateo apskrities kalėji
mą ir kalbėjosi su ten kalinama 
Patricija. Dabar ji turi tris gy
nėjus — adv. Terence Hollinan, 
John Knutson ir Lee Bailey.

TOLEDO, Ohio. — U. S. Dis- 
trikto teismas atmetė prašymą 
pradėti iš naujo Kent valstybinio 
universiteto bylą dėl padarytų 
nuostolių per 1970 metų gegu
žės 4 dieną Įvykusias riaušęs ir 
šaudymus, kurių metu 4 studen
tai buvo nušauti ir 9 sužeisti, ir 
nukentėjusiųjų giminės yra il- 
kėlę $46 milijonų ieškinį.

CHICAGO. — Įstaigų, teatrų 
ir pasilinksminimo parkų pa
statų dženitorių unija pasiekė Su 
Pastatų Administratorių sąjun
ga susitarimo dėl metinio kon
trakto, dėlto šį pirmadienį strei
kas nebeįvyks. Dženitorių al
gos šiuo metu yra nuo $3.80 Iki 
$4.75 kiekvienai valandai.

MASKVA. — Boris Spasskij, 
buvęs pasaulinis šachmatų čem
pionas, pagaliau gavo Sovietų 
valdžios leidimą šio mėnesio ga
le vesti prancūzę Marina Sicher- 
batscheff, Prancūzijos ambasa
dos Maskvoje sekretorę, kuriai 
sovietai buvo įsakę apleisti So
vietų Sąjungą.

WASHINGTON AS. — Japoni
jos imperatorius Hirohito, kurs 
šį antradienį atvyksta dvi savai- 
tęs paviešėti Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, kaip iš diploma
tinių versmių patirta, nelankys 
generolo Douglas McArthur ka
po, kai atvyks dviejų dienų po
ilsio Williamsburge, Va. Impe
ratorius yra 74 metų amžiaus.

Tai naujausias siu dienu tremtinis. Angoloje prasidėjusi kova už 
nepriklausomybę išstūmė iš to krašto daugelį portugalę, kurių tė
vai kelis šimtmečius gyveno Angoloje. Tūkstančiai portugalų iš 
įvairių kolonijų vyksta į Portugaliją, bet ten nėra jokio darbo ir 
jokios pastogės. Paveiksle matome ant greitųjų įrengtą palapinę 

ir grįžusį "tėvynėn" tremtinį.

VLADIMIRĄ OSIPOVĄ KOMUNISTAI 
NUTEISĖ 8 METAMS SUNKIŲJŲ DARBŲ

Vechi redaktorius Įau atkalėjo 7 metus, o 
dabar jam dar daugiau pridėjo

MASKVA, Rusija. — Rusijoje slaptai leidžiamo Vechi re
daktorių Osipovą sovietų policija nuteisė dar aštuoniems metams 
sunkiųjų darbų koncentracijos stovyklon. Jis buvo nuteistas už 
tai, kad savo žurnalą sugebėjo pasiųsti Į užsienį, kur jis buvo 
gana palankiai komentuojamas. Veikiantieji sovietų įstatymai 
draudžia rusams ar rusų pavergtiems žmonėms palaikyti ryšius 
su užsieniečiams.

Osipovas kėlė rusų tautos praeiti
Savo žurnale redaktorius Osi

povas bandė kelti rusų tautos 
praeitį ir kreipė dėmesio į tauti
nę garbė. Sovietų valdžia to
kioje žurnalo tendencijoje įžiū
rėjo pavojų ir paskyrė jaunam 
publicistui. nepaprastai sunkaus 
darbo ir dar sunkesnių gyvenimo 
sąlygų lagerį. Sovietu policija 
manė, kad 7 metai prievartos 
darbo paveiks Osipovą, bet jis 
buvo didelis užsispyrėlis. Dabar 
sovietų policijos teismas jam pa
skyrė dar 8 metus sunkaus dar
bo lageryje, tiktai šį kartą dar 
nežinia, už ką ta bausmė jam 
primetė . Jis neturėjo progos 
išleisti naujo žurnalo numerio.

Portugalijos socialistai 
milijonų negavo

LISABONA, Portugalija. — 
Washnigtone pasklido gandai, 
kad ČIA kiekvieną mėnesį davė 
Portugalijos socialistams stam
bias sumas pinigų. Buvo pasa
kodama, kad pradžioje Portu
galijos socialistai gaudavo po 
du milijonus dolerių kiekvieną 
mėnesį, bet vėliau jiems siųsda
vo net po 10 milijonų dolerių į 
mėnesį.

Socialistų partijos pirminin-
kas Mario Soares pareiškė, kad 
Amerikos ČIA niekad nieko ne
davė Portugalijos socialistams. 
Socialistai šiokią tokią paramą 
gaudavo iš Vakarų Vokietijos ir 
Skandinavijos socialistų demo
kratų, bet jie negavo nei cento iš 

Į Amerikos ČIA organizacijos.

Izraelis gauna F-l 5
TEL AVIV. — Izraelio gyny

bos ministeris Shimon Peres pa
sakė, kad Jungtinės Valstybės 
sutiko aprūpinti Izraelį F-15 
sprausminiais lėktuvais gaudy
tojais ir Lance sviediniais. Nau
jausieji McDonnell Douglas lėk
tuvai gaudytojai kaštuoja kiek
vienas po $20 milijonų ir Izrae
lis tokių užprašė 25.

Izraelio laikraštis Haaretz pra
neša, kad Lance sviediniai lau
kiami sekantį mėnesį, o F-15 
ateinančiais metais. Lance esą 
galima užtaisyti atominiais svie
diniais, bet Izraelis prižadėjęs jų 
niekuomet nepavartoti, pasakė 
Peres.

5% vietoje 8.66%
WASHINGTON AS. — Atsto

vų Rūmų komitetas nubalsavo 
3.5 milijono federalinių įstaigų 
tarnautojams ir Kongresui vie
toje tarnautojų unijų reikalau
jama 8.66% algų pakėlimo nuo 
spalio 1 d. pakelti 5 nuošimčiais, 
kaip rekomenduoja prezidentas 
Fordas. “Visi jau žino, kad rei
kalavimas pakelti 8.66 nuošim
čiais mirė Atstovų Rūmuose”, 
pasakė kongresmanas Paul Si
mon (Illinojaus, demokratas).

♦ Sekmadienio naktį Beirute 
ir vėl prasidėjo susirėmimai tarp 
Libano krikščionių ir kairiaspar- 
nių arabų, kurie nenori klausyti 
apie paliaubas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS REIKALAUJA, KAD DIKTATORIUS 
FRANKO ATSISTATYDINTŲ

Anglijoje, Belgijoje, Danijoje, Norvegijoje 
Franko ambasadorius vadina žmogžudžiais

MADRIDAS, Ispanija. — Praeitą šeštadienį diktatorius 
Franko įsakė sušaudyti penkis ispanus, Vaskonijos jaunus kata
likus, kovojusius už šimtmečiais pripažintas savivaldybės teises 
mažai vaškų tautelei, gyvenančiai šiaurės rytų Ispanijos kalnuose. 
Diktatorius dovanojo karo teismų bausmę šešiems jauniems žmo
nėms, nuteistiems mirti už pasipriešinimą visame krašte nemėgs
tamai civilinei gvardijai.

Susquehanna upės vanduo 
■ smarkiai pakilo ir padarė dide
lių nuostolių plačioje apylinkėje 
Upės vandenį pakėlė uragano 
Eloise išverstas lietus.

♦ Sen. Adlai Stevenson mano, 
kad Amerikos javai turėtų būti 
naudojami tarptautinėje kovoje. 
Jam atrodo, kad reikia gerokai 
suvaržyti javų pardavimą Sovie
tų Sąjungai ir tarptautinę ja
vų atsargų kontrolę. Stevenso- 
nas nori, kad javų kainos būtų 
pastovios ir farmeriai kiekvie
ną metą neturėtų rūpintis.

o Praeitą šeštadienį Izraelio 
pasienio sargai nušovė tris pa
lestiniečius, kurie bandė priar
tėti prie pasienyje esančio Iz
raelio kaimelio.

o Pradėtas vakarų Italijos ge
ležinkelio darbininkų streikas su
stabdė traukinių judėjimą. Strei
kuojantieji nori, kad jiems bū
tu sumažintos darbo valandos. 
Sutrukdymas traukinių judėji
mo vienoje srityje, išardo visą 
tvarka ir kitose vietose.

o Dantistas Hector Campora, 
buvęs Argentinos prezidentas, 
išvykus Peronienei Į Andų kal
nus, iš Uragvajaus grįžo Į Bue
nos Aires. Jis turėjo bėgti, kai 
falangistai grasino jo gyvybei. 
Jam atrodo, kad dabar šiek tiek 
saugiau Argentinos politikams.

o Detroito policija išvažiavo į 
laukus James Hoffa lavono ieš
koti. Kažkas pranešė, kad bu
vęs vežikų unijos pirmininkas 
Hoffa buvo išvežtas į laukus ir 
ten palaidotas. Policija turi pa
grindo manyti, kad pranešimas 
gali būti teisingas.

■* Filipinų vandenyse partiza
nai pagrobė japonų laivą su 27 
keleiviais ir reikalauja stambios 
išpirkimo sumos. Filipinų aviaci
ja bando surasti grobikus. Ja
ponai padės filipiniečiams suras
ti gerai ginkluotus grobikus.

♦ Trinitorių ordinas nutarė 
traukti teisman žurnalą Playboy 
už vieno trinitoriaus paveikslo 
panaudojimą garsinimams.

Egipto prezidentai Anwar Sadatai, 
patyręs, kad sovietu valdžios agentai 
priešinasi ir kliudo Egipto — Izraelio 

• taikos sutarčiai, Egipto parlamentui 
i pirmę karta vielai išdėstė tikruosius 
i Rusijos politikos tikslus Artimuose 
Rytuose. Prezidentas Sadatas buvo 
tiek pasipiktinęs, kad išliejo parlamen
to nariams nepaprastai daug karčios 
tiesos apie sovietų imperialistinę po

litika.

Paskyrė po pusę 
milijono dolerių

LOS ANGELES, Cal. — Tei
sėjas paskyrė pusę milijono do
leriu užstato William Harrisui V
ir kita tiek paskyrė jo žmonai 
Emily Harris. Jiedu tokios su
mos nepajėgs sudaryti, todėl 
abiem teks sėdėti kalėjime iki 
teismo.

Aiškėja, kad William Harris 
yra pats įtakingiausias “simbio
zinės armijos” vadas. Vieni pa
tupdyti kalėjime, o kiti žuvo 
praeitais metais, kai atsisakė 
iškelti rankas ir pasiduoti poli
cijai.

Patricijai Hearst buvo pa
skirtas milijonas dolerių užsta
to. Dabar jis sumažintas iki 
pusės milijono. Jos advokatas 
bandė ją išimti iš kalėjimo ir 
nutraukti bylą, bet pati Patrici
ja reikalą sugadino. Bekalbėda
ma su sena savo drauge, ji pri
sipažino, kad ji tapo visai kito
kia moterimi, negu buvo iki šio 
meto. Ji norinti ardyti dabarti
nę santvarką ir įvesti teisin
gesnę.

Ji nežinojo, kad Ix>s Angeles 
kalėjime vykstančius pasikal
bėjimus su senais draugais ma
gnetofonas registruoja. Advo
katas tvirtino, kad Patricia He
arst yra pasikeitusi, o prokuro
ras teisėjui leido pasiklausyti 
pačios suimtosios žodžius apie 
nenorą pasilikti pas tėvus, jeigu 
jai ten “bus kalėjimas”.

Policija dar nesurado dviejų 
Soliah seserų, dalyvavusių Cro
cker banko užpuolime.

ČIA pinigų nedavė 
portugalams

WASHINGTON, D. C. — Val
stybės Departamentas neturi jo
kių žinių, kad ČIA teiktų ko
kias sumas Portugalijos socia
listams. Atrodo, kad negalėtų 
to daryti, nes paskutiniais ke
liais mėnesiais kongresas tyri
nėja visą ČIA veiklą. Neatrodo, 
kad tyrinėjimo metu kas nors 
drįstų tokias sumas mokėti ki
toms valstybėms.

JAV ambasadorius Frank Car
lucci kartas nuo karto pasikei
čia nuomonėmis su Portugali
jos prezidentu, bet apie jokią 
ČIA arba kitokią JAV paramą 
Portugalijai ir kalbos negali 
būti.

JAV prižadėjo portugalams 
paramą iš tarptautinio banko, 
bet patys portugalai turi susi- 

j tvarkyti ir atsikratvti svetimu- 
I jų įtakos.

Prašymai pakeisti mirties 
bausme gavusiems visiems po
litiniams kaliniams diktatoriaus 
nepaveikė. Pats popiežius Vl-ta- 
sis prašė gen. Franko nežudyti 
paskubomis nuteistų jaunuolių, 
bet diktatorius nekreipė jokio 
dėmesio ir į patį popiežių, še
šiems jaunuoliams Franko pa
keitė mirties bausmę kalėjimu 
iki mirties, bet penki jaunuoliai 
šeštadienio rytą buvo sušaudyti.

Platesnių Ispanijos sluoksnių 
pasipiktinimas diktatoriaus el
gesiu palietė ne tik Ispaniją, bet 
ir visą Europą. Diktatoriaus kon- 
'troliuojama spauda plačiai apra
šinėjo nuteistųjų susirūpinimą, 
parašytus prašymus ir šiandien 
dar diktatoriaus vartojamas 
žmonių žudymo priemones. Vie
nus diktatorius šaudo, o kitus 
smaugia vadinama gerrote. Nu
teistajam uždeda ant kaklo gele
žines reples, turinčias užpakaly
je aštrų smaigalį. Budeliui spau
džiant garrote, nuteistasis už
trokšta, o replių smaigalys nu
laužia kaklo kaulą.

Protestai pačioje Ispanijoje 
buvo toki dideli, kad vidaus rei
kalų ministerija buvo priversta 
paskelbti paaiškinimą. Genero
las Franko esą turėjęs šiuos pen
kis jaunuolius sušaudyti, nes 
civilinė gvardija buvusi nepa
tenkinta. Susirėmimų metu bu
vo nušauti penki civilinės gvar
dijos policininkai.

Popiežius, patyręs apie pen
kių jaunuolių sušaudymą, pada
rė labai griežtą pareiškimą prieš 
tokį žiaurų diktatoriaus elgesį. 
Tą savo nepasitenkinimą jis pa
reiškė penkiems tūkstančiams 
žmonių, atėjusių jį pasveikinti 
šeštadienio popietę. Galinga 
pranzūzų radijo stotis, patyru
si apie sušaudymą, paleido Mo- 
zarto “Requiem”, o prancūzų vy
riausybė atšaukė savo ambasa
dorių iš Madrido. Tūkstančiai 
baskų, patyrę šeštadienį apie su
šaudymą, metė darbus ir protes
tavo, vadindami diktatorių žmog
žudžių žmogžudžiu ir reikalau
dami, kad jis pasitrauktų. Di
džiausios minios žmonių išdau
žė langus Ispanijos ambasadas 
ir konsulatus Paryžiuje, Lon
done, Kopenhagoje Atėnuose, Bo
noje ir kitose vietose. Vakarų 
Europa pasipiktinusi, kad dik
tatorius dar ir šiandien negali 
valdyti krašto be mirties baus
mės.

Įšilčiau, debesuota.
) Saulė teka 6:47, leidžiasi 6:39.
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KO TYLITE?
Jau pirmesniame teisinin

kų puslapyje, “Teisės ir gy ve
ninio ” Nr. 14, ’kviečiau kole
gas lietuvius teisininkus pasi
sakyti šiandien mums taip 
svarbiu, aktualiu Helsinkio kon 
ferencijos akto klausimu, bet 
iki šiol jų balso negirdėt.

Tuo klausimu mūsų pusla- 
pyje bus pasisakęs tiktai vienas 
Dr. Kazys Šidlauskas, parem- 
da.uas prof. Dr. Br. Kaslo nuo
monę, pareikštą amerikonų 
spaudoje, ir dar atsiliepė kol. 
(sopulis, kurio nuomonė buvo 
paskelbia Spaudos klubo pus
lapio praeitos savaitės pirma- 
<:i?nio laidoje.

Kur gi kili kolegos? Negi tas 
klausimas jiems nerūpi arba 
neaiškus, kad nenori ar nega
li pareikšti savo nuomonės, sa
vo pažiūros?

Gi čia įvairiai sprendžiamas 
didžiausios svarbos teisinis
klausimas, ar Lietuvos vaistys Į Bet aš, būdamas didžiai nu- 
bė jio Helsinkio konferencijos stebęs mūsų teisininkų neno- 

: liko tokia pat teisiškai egzis-'rū sio taip šiandien mums svar- 
tuojanti, kokia iki tol buvo, ar.baus, aktualaus klausimo spau- 
ji yra jau tos konferencijos doje panagrinėti, 
•akiu teisiškai įjungta į Sovietų gų paklausti: 
Sąjungą.

Koks gi svarbesnis ir aktua
lesnis šiandien yra teisinis klau
simas, negu šis?

Kokia žala daroma mūsų 
tautai ir okupanto smurto 
veiksmais išardytai, bet teisiš
kai iki šiol egzistuojančiai vals
tybei skelbimu ir platinimu 
kaikurioje mūsų spaudoje, kad 
Lietuvos valstybė šiandien jau 
ne tik faktiškai, bet netgi nei 
pagal teisę neegzistuojanti, nes 
ji Helsinkio konferencijos ak
tu, kaip teisiškai galiojančia 
tarptautine sutartimi, “par
duota” Sovietų Sąjungai.

Prieš šitą brežnevinę pažiūrą 
į Helsinkio konferencijos aktą, 
kaip neva pakeitusį Lietuvos 
vastybės teisinę padėtį įjun
giant ją į Sovietų Sąjungą, esu 
jau pasisakęs “Naujienose” 
anksčiau ir dabar dar pasisa
kysiu sekančiame šio teisinin
kų puslapio spaudos gabale.

TEISES MAKSIMOS LOTYNIŠKAI
Parinko P. Str.

14. Assentio mentium — min- veju, reikia aiškinti iš visų 
čių araba norų (valios) sutiki- linkybių, net ir iš tą aktą
mas, kurio būtinai reikia ša
lims, sudarančioms sutartis. 
Tokio assentio mentium reikia 
ir kitiems, neteisiniams , o 
sakykim, tik politiniams de
klaracinio pobūdžio susitari
mams, koks, pvz., buvo ir Hel
sinkyje, pasirašant jo konfe
rencijos aktą. Visi pasirašiu
sieji turėjo žinoti, ką jie pasi
rašo. Jei tokio abišalio sutiki
mo (mutual consent) nebuvo, 
tai tas aktas, kaip jį betraktuo- 
tumei (sutartimi ar deklaraci
ja) išvis yra negaliojus, nie
kinis, bevertis.

15. In contractibus 
potius quam verba 
placuit — sutartyse
reikia žiūrėti į (šalių) 
negu į žodžius. . Mūsų atveju, 
aiškinant Helsinkio aktą, koks 
jisai bebūtų 
klaracija be 
mo), reikia 
visų pirma, 
tikrąją valią.

voluntas 
spec tari 
daugiau 

valių,

tvlite?V*

noriu kole- 
teisininkai, ko 

P. Stravinskas

(sutartis, ar de- 
teisinio ryšingu- 
irgi atsižvelgti, 

į jį pasirašiusių 
Ją, abejonės al

Kas svarbu išsiaiškinti po 
Helsinkio konferencijos

Kas yra valstybė
susidaro? Kokiais teisiniais palkiraą, kaip kad yra padariusi

do jos suvereninių organų vel

grindais ji susidariusi laikosi 
ir kada bei kokiais būdais ji 
išnvksta? Ar valstvbei atsiras- *'■ ■ . * .■ 
ti, teisiškai susiformuoti-bū
tinas kitų valstybių pripažini
mas? Jei ne. tai kokios sąly
gos yra būtinos valstybei tei
siškai egzistuoti, ypač tais at
vejais, kai kita valstybė jos 
teritoriją okupuoja 
pavergia,

Sovietų'Sąjunga Lietuvos vals
tybės atžvilgiu? Ar tokiais at
vejais valstybė teisiškai iš
nyksta, .ar lieka teisiškai ir to
liau egzistuoti? Jei lieka, tai 
ar kitos valstybės, net ir visos 
susitarusios, gali tą okupuo
tos ir faktiškai išardytos valsty
bės teisinį egzistavimą panai-

ir tautą kinti arba perleisti (“parduo- 
kai smurtu sutruk- ti”) ją jos okupantui, kaip da-

bar aiškina -mūsų Tėvų Mari
jonų “Draugas“ (tegul ir ap
gailestaudamas tą “faktą”) 
savo vedamuosiuose, sutikda
mas su (Brežnevo koncepcija 
ir teigimais, kuriuos jis skel
bia su džiaugsmu ir daro smur 
tą, galutinai įjungdamas okup. 
Lietuvą į Sovietų’ Sąjungą, . ne
va sutinkamai su Helsinkio ak 
tą pasirašiusiųjų Valstybių tik
rąja valia?

Ar galime mes sutikti su šita 
brežnevine koncepcija ir pa
žiūra į Helsinkio aktą?

Jei ne, tai kodėl?

ap- 
pa- 

sirašiusio JAV prezidento For
do viešo ir oficialaus (spauda) 
duoto ir oficialiame valdžios 
spaudos leidinyje užfiksuoto, 
įrekorduoto) pareiškimo, prieš 
pat Helsinkio konferenciją, iš 
kurio, pvz., aiškėja kad jis, pre- 
zidentas, jokio Baltijos vals
tybių pripažinimo Sovietams 
nepasirašys, kad ta Helsinkio 
konferencija turi kitus tikslus, 
ne pokarinių valstybių sienų 
nustatymą. Taipgi, aiškinant 
Helsinkio konferencijos aktą, 
tikrąją popiežiaus Pauliaus 
VI-jo valią, o kartu ir tą. aktą 
pasirašiusiojo arkivyskupo Ca 
saroli valią, galima remtis ir 
popiežiaus viešai poskelbtu 
1975. VII. 25 d. laišku, Vati
kano įgaliotiniui (Casaroli), 
kur irgi nurodomi visai kiti 
Helsinkio konferencijos tiks
lai, ne kokių valstybių “par
davimas’’ ar pripažinimas So
vietams ar pan. Jei JAV prezi
dentas ir Vatikano atstovas 
taip, o ne kitaip suprasdami tą 
Helsinkio aktą, jį drauge su 
kitų valstybių ■ atstovais pasi
rašė, tai ir mums visiems rei
kia tą aktą aiškinti’ taip, kaip 
jis buvo JAV prezidento ir Va
tikano mažosios valstybės gal

niai, svarbūs), tyri būti būti
nai (įsakmiai) pažymėti sutar
tyje, gi , priešingu atveju, su
tartis dėl tų dalykų negalioja. 
Mūsų gi atveju, jeFjau Helsin
kio konferencijos aktu, kaip 
teisine sutartimi, būtų norėta 
“parduoti” Lietuvą (ir kitas 
valstybes) Sovietų Sąjungai, 
tai toks dalvkas,

ruosius įpročius.
maksima arba aksioma, 
koma
įskaitant ir tarptautinius.
maksima galėtume ir

padaryti prieš įstatymą ar ge- teisę (Selbstbestiinmungsrecht, 
Tai teisės self determination), dėl ko jo

tai- kia kita valstybė, net ir visos 
visiems susitarimams, pasaulio valstybės negali jos 

Šia ■ teisiškai panaikinti arba kokia 
mes sutartimi kitai valstybei “par-

remtis, jei Helsinkio aktas tik- duoti”, kaip aiškina “Draugo” 
ryšingumo redaktorius. Jei ir Helsinkyje 

kuria 34rios[ tokia “pardavimo” sutartis bū- 
aišku, būtų valstybės tikrai būtų “parda- 

esminis- pagrindinis dėl ko jisjvusios” Sovietų Sąjungai Lie
tuvos valstybę kaip aiškina 
mūsų Tėvų Marijonų “Draugo” 
redaktorius, sekdamas Brež
nevą. Valstybė, kaip aiškina

ir turėtų būti įsakmiai pažy
mėtas tąme akte, tuom tarpu, 
kai apie tą “pardavimą” nei 
žodžiu neužsiminta — Lietu
vos vardo ten visai nėra. Ne
sąmonė daryti iš to prielaidą, 
kad Lietuva Sovietams “par
duota”. Taip įkalbėti ir tą ak
tą aiškinti gali tik okupantas, 
bet ne mes. Toks gi. okupanto 
melagingos propagandos pa
mėgdžiojimas ir skelbimas jo 
“nuosavybės įsigijimo” Į Lie
tuvos žemę ir žmones (kaip 
kada JAV įsigijo iš carų Rusi
jos Alaską) yra tiesiog Lietu
vos išdavimas.

17. Non- videntur qui errant 
consentire — nelaikomas su tin 
kąs, kas klysta, t. y. būna klai 
doje.
konferencijos aktą pasirašę 
galvojo apie tą aktą vienaip, o 
kitas kitaip, sakykim, klysda 
mas, tai jo “sutikimas’’ nelai
komas sutikimu ir jo parašas 
sutartyje negalioja. Jei, pa-

Į

rai būtų teisinio 
aktas, sutartis,

tų sudaryta, tai mes nutarėme 
šaukti, rėkti, plūstis, keiktis, 
kelti paniką, kaip tą daro 
“Draugo” redaktorius savo 
vedamuosiuose, o turėtume 
rimtai, be išgąsčio, be triukš- 

tiems mūsųmoderninis teisės mokslas, stęijįjio . jr .skajidąlp 
giama savaime 
sios tautos, vad.
tautos (Staatsvolk) arba vad.jmo” 
politinės bendruomenės (poli- nanti su teise ir morale, nega- 
tical society, arba body politic),, lioja. Tai yra tęisinė.mosima 
pagal prigimtinę teisę ir pripa-,.arb,a aksiomą, kurios įcodįnė- 
žintąją tautų apsisprendimo ti nereikia.

susiformavu- valstybę neva pardavusiems 
valstybinės pasakyti, kad ta jų “pardavi- 

sutartis, kaip nesideri-

Jei, pvz., kiti Helsinkio H
R

I
galiau, taip butų klydęs ir JAV [f 

vos — popiežiaus ir jo įgalioti- prezidentas su Vatikano atsto-|j
vu, pasirašydami Helsinkio [ |

tai ir parašai negaliotų, g
nio suprantamas, iiėt ir tuo 
atveju, jei to akto žodžiai keltų aktą, 
’ ‘V1 18. Pacta quae contra leges S

i vo fiunt | 
susitari- Į 

mai neturi jokios galios, jei jie J

kam neaiškumo
r Mūsų žmordiĮ,. .aiškinimas, 

kad, va, JAV prezidentas For
das Washingtone' savo mintį 
aiškiau (kiek liečia pabaltie- 
čius) pasakęs, o Europoj jau 
kalbėjęs miglotai,- ir daryti iš 
to išvadą, kad prezidentas sa-

vėl contra nonos., mores 
nuliam vim habere —

i

TV"’-'

išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA
Dr Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan-. 
mus daryti Įtakos j krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50,>

>\uygos nūs išsiųstos, jei -51.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS,
1739 -So.-Halsted St., Chicago, 111. 60608

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 ps)., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kurianėio ir patiariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ -PAVERGTOJ LIETUVOJ.- 
Autore buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL SI .50 Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą

O. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į Lietu 
vą įspūdžiai, iliustruota foto nuotraukomis.' 331 psl. $3.00.

O. Kuraitis, KELIONE Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl. Kaina $2.00.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl. Kaina $1.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
Ji AŲ J IENOSE, 1739 So. HALSTEO ST., CHICAGO, ILL. 6060Ė
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paltu Ir pridedant 

i* k j ar pinigine perlaidą!
W I JI IĮ... ......

Argi Helsinkio aktas tikrai i vo nusistatymą (mūsų nenau- 
yra Lietuvos ir eilės kitų vals
tybių Sovietams “pardavimo 
sutartis”, kaip aiškina“Drau- 
go” redaktorius, -keikdamas, 
Judošiais vadindamas JAV pre
zidentą Fordą ir kitų valstybių 
atstovus, pasirašiusius Helsin
kio aktą, įskaitant taipgi Vati
kano atstovą arkivyskupą Ca
saroli, mesdamas dėmę net 
popiežiui Pauliui Vl-jani, kad 
ir jis esąs Judas^ “pardavęs” 
Lietuvą už išdaviko sidabri
nius?

Jei tas Helsinkio aktas nega
li būti laikomas minėtų valsty
bių atstovų sudaryta teisine 
sutartimi, tai kodėl? Kokios 
yra būtinos sąlygos teisinei su
tarčiai sudaryti, ir ar tos sąly
gos buvo Helsinkio aktą pasi
rašant? Kaip teisiškai.turi būti 
interpretuojamas tas Helsinkio 
aktas ir kokios teisinės prigim 
ties jisai yra? . š

Kviečiu visus mūsų teisinin
kus, taipgi ir neteisininkus, bet 
su teisės pagrindais susipaži
nusius šiuos klausimus pergal
voti. juos studijuoti, atitinka
muose teisės pažinimo šalti
niuose aiškintis ir jais mūsų 
spaudoje rašyti, formuojant 
teisingą ir su tautos interesu 
suderinamą pažiūrą į dabar
tinę Lietuvos valstybės teisinę 
padėtį. '

Kadangi Lietuvos okupantas 
savo dabartines pretenzijas į 
Lietuvą grindžia tuo, 
galutinai 
Helsinkio aklu 
galios turinčia sutartimi, 
visus, 
kinsis, 
teisines 
sutartis. Kelias jų pateikiu se
kančiame spaudos gabale su 
savo paaiškinimais. /’. S'r.

kad jau 
tjain pripažinta ir 

kaip teisinės 
tai

kurie šį klausimų ^iš
prašau pergalvoti ir 
maksimas, liečiančias

dai) pakeitęs, yra nerimtas 
priekabiavimas prie žodžių ir 
gerokai keistų tikslų tų žmonių 
noras išaiškinti Helsinkio ak
tą, kaip Lietuvos “pardavimo 
aktą”. Prezidento viešas pa
reiškimas (prieš vykstant į 
Helsinkio konferenciją), galio
ja tas. kuris buvo duotas ofi
cialiai. net raštu, skirtu viso 
pasaulio spaudai, ir kuris bu
vo atspausdintas oficialiame 
JAV valdžios sp. leidinyje, ku
riuo mes dabar ir turime rem
tis, kaip prezidento valios ir 
kartu Helsinkio akto interpre 
tacijos šaltiniu. Aiškinant Va
tikano įgaliotinio tikrąją valią, 
reikia turėti galvoje ir Vatika
no oficialų Helsinkio konfe
rencijos sampratos paaiškini
mą (prieš išvykstant jo atsto
vui į Helsinkį), .duotą per Va
tikano radiją, paskelbtą ir ki
tų tautų, ypač gi katalikų spau
doje, bet atrodo, sąmoningai 
“nepastebėtą” mūsų Tėvų Ma
rijonų “Draugo”, iškeikusio 
Paulių \'I-jį. poHelsinkio kon
ferencijos. metant jam Lietu
vos judošiško “pardavėjo“ dė
mę irgi darant priekaištą, kad 
Vatikano atstovo pasirašymas 
Helsinkio akto buvęs “nekrikš
čioniškas”. .. Tai toks ano 
vienolijos laikraščio Bažnyčios 
galvos Popiežiaus įžeidimas, 
kokio mūsų katalikų spaudo
je iki šiol, rodos, dar niekad 
nėra buvę.

16. In eontraelibus tacite in- 
sunt quo su n t įnoris et consue- 
tudinis — sutartvse tvlomis lai 
komi įtraukti tie dalykai, ku
rie (sutartyse) būna pagal 
paprotį ar įpratimą. Iš šios 
teisinės maksimos, aiškinant 
ją a contrario, L y.atverstiniu 
argumentu, aiškėja, kad visi 
kiti dalykai, t. y., (pagrindi
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PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS j. 1 J

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų'da
lių: Žemes ūkio švietimo problemos ūkininkų -krašte jį dalis: že.Tnps J 
ūkio švietimas Lietuvoje. ’ - 1

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

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik -žemdirbiams skaityti .' kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia., kad ši knyga bus, brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia -meile Liėfuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti - nebesinoij. .pertraukti. -Knyga -1 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus —? myli- <} 
mai Tėvynei Lietuvai”. 'r “ ' ' .. '!■

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių' ir -lentelių, kaina 4ik;$5.00. M 
Gaunama Naujienose. . .

čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:
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1739. So. HALSTED-STREET, CHICAGO, ILUNOIS’,60668 į 
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiusime. 1
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PETR. TARULIS

MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS
Jo gimimo 100 mėty jubiliejui. Biografijos duomenys. 

Jo kūrybos momenty apybraižos.
Vietoje įvado

Čiurlionio tema, ypatingai jau
tri mums lietuviams tema. Iš 
vienos pusės čia prisiartinam 
prie gilios žmogaus tragedijos, 
kurios šaknys dingsta paslaptin
goje ir neištirtoje nežinioje. Iš 
kitos pusės, Čiurlionio tema vei
kia į mus dvejopai: jeigu tuo- 
pradž mums atsiranda džiaugs
mas ir pasididžiavimas dailinin
ku, pasiekusiu kūrybinių meno 
viršūnių, tai greta pajuntame 
tam tikrą kartėlį, kad anų laikų 
silpna ir padrika mūsų šviesuo
menė nepajėgė Čiurlionio supras
ti ir įvertinti, o tuo labiau, kad 
ji nesuskato gelbėti jį nuo kas
dienybės vargo ir nemokėjo iš
saugoti jo, taip brangias Lietu
vai, nuostabias jo jėgas.

Uoliai ir dažnai viešumoje mū
sų tarpe minimas Čiurlionio var
das. Bet tai greičiau savotiš
kos mados dalykas. O patsai dai
lininkas, nei kaip asmuo, nei 
kaip kūrėjas, plačiajai lietuvių 
visuomenei iki pastarųjų laikų 
liko menkai težinomas.

Tikrai keista, kad ilgus dešimt
mečius mūsų spauda vis naudo
jo tą patį, taip tariant“dižuruo- 
jantį” Čiurlionio foto — portre
tą. Tarytum jokio kito jo por
treto visai nebūtų buvę. Ten 
matėme tragiškai koncentruotą 
dailininko žvilgsnį ir mus veikė 
kenčiančio, žmogaus sustingusi 
povyza. Gali manyti, kad šis por
tretas buvo “priimtas” todėl, kad

atitiko visuomenės nuotaikoms 
ir priminė dailininko tragišką 
mirtį. Vaizdas, tiesa, buvo mo
numentalus, bet toli gražu ne
tikras, negyvai sustingęs ir ne
priminė Čiurlionio, koks jis bu
vo savo kūrybiniais metais.

žinoma, reikia palankių sąly
gų, reikia turėti pilnus galimu
mus surinkti būtiniausius duo
menis, kas liečia Čiurlionio gy
venimą ir jo darbus, o tada jau 
galima ryžtis pavaizduoti jį is
torinėje pilnumoje. Bet jau da
bar yra viešai žinomi paties 
Čiurlionio laiškai ir -jau publi
kuoti kai kurių jo amžininkų at
siminimai. Tuo būdu susidaro 
galimumai nubrėžti tikruosius 
jo būdo kontūrus ir pasekti jo 
dvasinius polėkius istorinėje 
perspektyvoje. Tik paskutiniais 
savo gyvenimo metais Čiurlionis 
kiek galėjo priminti aną, tragiš
ka skraiste pridengtą, savo por
tretą. Anksčiau jis buvo visai 
kitoks. Už ano plačiai žinomo 
portreto slėpėsi nepaprastai gy
vo būdo, lakios fantazijos, iš
imtinai sąmojingas ir pagaliau 
linksmas vyras. Už šias jo dva
sines savybes visi, kas'tik jį ar
čiau pažino, jį gerbė ir mylėjo.

Amžininkų liudijimais Čiur
lionio dvasinis aktyvumas buvęs 
nuostabus. Jis išsiskyrė savo gy
vu būdu iš visų aplinkinių. Jis 
nebuvo iš tų, kurie lėtai smilks
ta savo gyvenime, jis degte de
gė vis naujomis idėjomis ir bu-

“radau Čiurlionį nekalbų, jisžo-i Ir, žinoma, dėmesį patraukia Pagal to meto paprotį brolis 
džio nepasakė, tik žiūrėjo pro i ne tiek pasilikęs, gali būti, ir įaugino ūsus —Jie buvo gelsvi 
langą”... Tačiau tai neparodo jo-1 įspūdingas jo monumentas, kiek į ir gana resvi. Judesiai energin- 
kių ligos ženklų. Galima tik į jo gyvas veidas, jo realūs dar-’gi, eisena tvirta ir grakšti. Erc-

4 SUSIVIENIJIMAS
! , v i lietuvių

.Ži. AMERIKOJE
SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių, visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdrauda ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSTVTE- 

-■ > - NDIMAS neieško: pelne, o teikia patarnavimus savitarpinės
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

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

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik S3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus,asme
nims, rekomenduojama lietuvišky KLUBU ir draugijp na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis S2.00 
J metus.t B

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
_ Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimų ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsrted SL, Chicago, HL 60608

vo pilnas vis naujų ir stebinan
čių užmojų. Asmenys, santykia
vusieji su juo, sako, kad Čiur
lionis mokėjo keliais sakiniais 
perduoti sudėtingas idėjas ir pa
veikti į aplinkinius savo minties 
lakumu. Sakoma, kad nerims
tanti Čiurlionio dvasia skatino 
ir kitus aktyviai galvoti. Pažy
mėtina, kad savo jaunystėje 
Čiurlionis buvo apsuptas labiau
sia prasisiekusių. meno darbuo
tojų. Ir dar reikia priminti, kad 
jis visada jaunimo tarpe turė
jo vadovaujančias pozicijas.

Čiurlionio įtaka jauniems me
nininkams buvo nuolatos jaučia
ma. Štai muzikas ir operos diri- 
dentas J. Tallat-Kelpša iš karto, 
niekieno neraginamas, atsimini
muose prisipažįsta: — “Buvau 
visiškoje Čiurlionio įtakoje”. Jei
gu kiti taip aiškiai ir atvirai ne
pasakė, tai iš daugelio ženklų 
sprendžiama, jog Čiurlionis įtai
godavo, įkvėpdavo ir paskatin
davo kūrybai daugelį jaunų me
nininkų.

Tačiau nereikia skubėti ir da
ryti išvadas, kad Čiurlionis bū
tinai stengėsi aplinką dominuoti. 
Be kokių nors ypatingų pastan
gų, nejučiomis jis pasidarydavo 
savo jauniems draugams nepa
neigiamu autoritetu. Tarp kitko 
sakoma, kad jis visada aistrin
gai gindavo savo idėjas. Jis karš
tai įtikinėdavo savo oponentą ir 
aštraus sąmojaus argumentais 
gniuždindavo, jeigu pasitaiky
davo, menkiau subrendusios 
priešininko idėjos. Bet ginčui 
pasibaigus, jis švelniai nusišyp
sodavo ir pasakydavo savo pa
mėgtą formulę: “Nepykit” arba 
“nepyk”, kas ir labiausia įkai
tintą priešininką ūmai nugink
luodavo. Toks jis buvo švelnus 
santykiuose su visais žmonėmis.

Jis pasirinkdavo sau draugus 
ir svarstydavo su jais rūpimus 
klausimus ir buvo pažymėtinai 
patrauklus konversacionalistas.

Daug pasako toji aplinkybė, 
kad jis nepaprastai mylėdavęs 
vaikus. Jis galėjęs valandomis 
žaisti su jais, džiugindamas juos 
savo naujų žaidimų sumanymais. 
Tačiau pažymėtina, kad tuo mo
mentu, kada jį pagaudavo kokia 
nauja mintis, jis ūmai nusigrįž- 
davęs ir palikęs vaikučius savo 
tarpe toliau linksmintis, išeida

vo į Druskininkų ' miškus vie
nišai klaidžioti. Toks jis buvo 
netarpiškas ir lengvai visiems 
prieinamas.

Konstantino pasirodymas Vil
niuje 1906 metais, reikia pripa
žinti, buvo tikrai ryškus lietuvių 
kultūriniame gyvenime įvykis. 
Bet gaila, kad daugumui anų lai
kų'veikėjų šį įvykį buvo neleng
va suprasti. O priežastis buvo 
tokia paprasta, kad jau dabar 
didesnėje laiko atotraukoje, ma
tome, jog lietuvių vilniečių tar
pe buvo žymus atsilikimas nuo 
meno pasaulyje bręstančių nau
jų idėjų.

Čiurlionis, atvykęs į Vilnij, 
jau buvo europeiško lygio meno 
avangardo žmogus. Vilniuje gi 
jis rado gan lėtą provincijos sti
liaus aplinką, čia buvo keletas, 
ar gal keliolika, nors labai nuo
širdžių, bet dažniau nedrąsių me
no veikėjų, kurie bandė pirmuo
sius savarankius žygius meno 
kūryboje. Ar reikia stebėtis, 
kad aplink jį pradžioje susidarė 
tam tikra tuštuma, tam tikras 
atstumas tarp Čiurlionio ir kitų 
veikėjų, kurie lyg būtų nesiti
kėję taip staigiai sulaukti tokio 
meno novatoriaus, koks buvo 
Čiurlionis.

Kai kurie anų laikų meno dar
buotojai atvirai pripažįsta, kad 
pirmoje lietuvių dailės parodoje 
Čiurlionio paveikslai pasisekimo 
neturėjo. Kokio gi pasisekimo 
Čiurlionis galėjo tikėtis 1906 
metais Vilniuje? žinoma, nie
kas negalėjo Čiurlionio nustelb
ti šioje parodoje. Buvo tokia 
bendra padėtis ir tokios nuotai
kos, jog Čiurlionis turėjo pasi
likti nuošaliai nuo visų kitų, ne
suprastas ir neįvertintas. Kas 
turėjo nusiminti? Tik ne Čiur
lionis.

Čiurlioniui šis “nepasiseki
mas” buvo aiškus ir jis dėl jo 
nė kiek nenusiminė. Galima tik 
spėti, kad jis apturėjo ženklą, 
jog jam pačiam ir kitiems me
no darbuotojams teks atlikti il
gai trunkantį darbą — auklėti 
lietuvių visuomenę.

Jeigu į Čiurlionio paveikslus 
1906 metų Vilniuje nebuvo krei
piamas dėmesys, tai jis asmeniš
kai daugeliui padarė išskirtinai 
didelį įspūdį. Ir tai įvyko be jo 
pastangų imponuoti, nes jo lai
kysena visada pasižymėjo tauriu 
kuklumu.

Žinoma, Čiurlionio gyvenimo 
finalas, jo tragedija labiausia, 
jaudina kiekvieną jo praeities 
tyrinėtoją. Bet kada prisiarti
ni prie jo agonijos, nustembi, ko
dėl taip maža žinių iš to laiko
tarpio? Nei laiškuose, nei dau
gelio asmenų atsiminimuose ne
randi atsakymų į daugelį klau
simų. Čiurlionio didžioji nelaimė 
tebėra migloje, iki pačių pasku
tinių laikų liko daug kas nutylė
ta, neišsakyta ir nepaaiškinta.

Pirmomis Konstantino susir
gimo dienomis muzikas J. Tallat- 
Kelpša, Čiurlionio žmonos Sofi
jos kvietimu, aplankė jį ir savo 
atsiminimuos tik tiek pasakė:

tiek pasakyti, kad jis buvo pa-! 
veiktas kažkokių sunkių išgyve- j 
nimų. Stebina tai, kad jo ligotu
mas nepaaiškinamai staigiai pa
sireiškė. Koks momentas sukėlė 
jo dvasinę depresiją, kokia pa
skutinė priežastis buvo, kad jis I 
neteko lygsvaros?... Ir jo ligos 
vėlesnės žinios irgi prieštarin
gos. Keliais atvejais buvo skel-

1 biama, kad “Konstantino padė- 
Į tis pagerėjo”, dargi vieną kartą 
1 buvo paskelbta: “Konstantinas 
pasveiko”... Visai neaišku, kaip 
jis jautėsi savo pasveikimo me
tu, ką kalbėjo, kaip santykiavo 
su savo artimaisiais. O kada bro
lis Stasys rado Konstantiną, kaip 
buvo pasakyta, pasveikusį, neži- j 
nia kieno iniciatyva buvo para
šyta Konstantino ranka atviru
tė žmonai Sofijai: “Sveikinu Ta-1 
ve, Zose” (tik trys žodžiai). Kai j 
susipažįsti su ta daugybe Kops- j 
tantino jautrių ir iškalbingų laiš
kų, šie sausi trys žodžiai daro 
keistoką įspūdį. Tai galima sa
kyti, pats “šalčiausias” jo laiš
kas.

Toje pačioje atvirutėje brolio 
Stasio ranka dar prirašyta: “Gal 
būt, netrukus pasimatysim. Bu
čiuoju Danutę (dukterį). Vy
tautas Landsbergis, kuris paren
gė publikacijai Čiurlionio laiš
kus, spėja, kad Stasys šį priera
šą padarė Konstantinui prašant. 
Galima su tuo sutikti. Bet vis 
tiek įspūdis pasilieka neaiškus.

Kaip .ten bebūtų, mums svar
bi tiesa, mums brangus kiekvie
nas Čiurlionio gyvenimo momen
tas. Mes norim pažinti viską, 
kas liečia Čiurlionį; Bet visų 
svarbiausia mums rūpi pasekti 
jo gyvenimą kūrybiniais metais. 
Kokiu būdu tas vyras, gyvo bū
do, pilnas kūrybinių jėgų, tasai 
vyras, kuris buvo visų mylimas 
ir gerbiamas, netikėtai buvo pri
verstas tragiškai baigti savo die
nas.

Neabejotinai Reikalingas at
sargumas, tyrinėjant Čiurlionio 
gyvenimą. Netenka daryti pa
skubomis vienokių ar kitokių iš
vadų. Bet praūžę dešimtmečiai, 
jau leidžia arčiau prieiti prie įvy
kių, kurie ankstyvesniais laikais 
gal perdaug.jaudino arti buvu
sius Čiurlionio gyvenimo liudi
ninkus.-. ' ■ f ; ■ -

bai ir jo skaudūs išgyvenimai.
Taip atrodė Konstantinas 

Čiurlionis

•Sesuo Jadvyga, apie brolį Kon
stantiną rašydama, žinoma, bu
vo labai palankiai ir kilniai nu
siteikusi. Nesunku suprasti ir 
pateisinti jos tam tikrą patetiš
kumą. Ypatingai svarbu, kad 
čia yra, galima sakyti, vienin
telis gyvo liudininko nupieštas 
Mikalojaus Konstantino Čiurlio
nio fizinis portretas. Nesigai
lėdamas varsų, Jadvyga Čiurlio
nytė savo atsiminimuose taip jį 
pavaizdavo:

“Konstantinas buvo vidutinio 
ūgio, stipraus sudėjimo. Plau
kai tankūs, papurę neperdaug 
šviesūs, auksinio atspalvio, dai
liai puošė jo galvą. Jo akys bu
vo pilkai žalsvos, išraiškingos, 
žvilgsnis tiesus, gilus ir reikš
mingas. Antakiai gana tankūs, 
ir šiek tiek pasidavę į priekį. 
Kakta aukšta ir, kaip aš brolį 
atsimenu, per vidurį, tarp akių, 
perkirsta dviem vertikalėm 
raukšlėm. Jos kartais visai ne
buvo pastebimos, d kartais da
rydavosi gilesnės. Oda buvo ly
gios gelsvos spalvos (iš motinos 
paveldėta).

lis turėjo gana plačias, visada 
švelnias, šiltas, bet nervingas 
rankas. Reikia pripažinti, kad 
jo veidas nebuvo fotogeniškas, 
kaip ir paprastai gyvo tempera
mento raiškingi veidai. Kiek jo 
fotografijų išliko, visos į vięna 
kitą nepanašios ir nė viena- pe- 
perduoda realaus atvaizdo, į hes 
kiekvienoje pagautas kbk^ įi|>rs 
skirtingas jo dvasinėsJbSsMos 
momentas. Ij

Jo dažniausia vartojamas por
tretas nors parodo jo pagrjudi- 
nius bruožus, bet “tokj brolįĮma- 
ža kada teko matyti gyvenime”.

Šitoks Konstantino čiurlMiio 
vaizdas brangus šiandien ir iver- 
tingas ateičiai, nes tai .fi^pąĮei- 
čiamas jo asmens povyzos' lįildi- 
ninkas. ' .•' v

(Bus daugiau)

SERVING CHICAGO OP SUBURBS SINCE 1905

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

u automoHUain* p

i

Taupykite dabar.

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

OAN ASSOCIATION
Chicago, HL 60608 

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.
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Lenktyniaujame Amerikoje ir Vilniuje
Lietuviams leidžiamos marijonų ir pranciškonų 

spaudos redaktoriai ir bendradarbiai pradėjo lenkty
niauti vieni su kitais. Vyriausiam politikos meistrui pa
skelbus, kad rusų pavergta Lietuva Helsinkyje buvo dar 
parduota, suskaičiavus Judo sidabrinius, tuojau mari
jonų organo korespondentė prie Jungtinių Tautų priėjo 
prie Įtakingiausių ministerių ir tarptautinių dokumen
tų, juos savo akimis matė ir geroje atmintyje tekstus 
fotografavo ir seklbė, kad Lietuva naujai buvo parduota.

Kad žmonės patikėtų Helsinkyje pasirašytais pir
kimo ir pardavimo dokumentais, Algimantas Gečys pra
dėjo lenktyniauti su Broniu Kvikliu. Kviklio “paskelbti” 
pirkimo ir pardavimo aktai bei suskaičiuoti Judo grašiai 
nepaveikė ( Amerikos lietuvių daugumos. Algimantas 
Gečys pasuko visą reikalą kita kryptimi. Jis belenkty- 
niaudamas ryžosi “Įrodyti”, kad Amerikos Lietuvių Ta
ryba nieko nedirbo, nes dabartinis tarybos pirmininkas, 
kad ir bėgdamas iš Lietuvos, vis dar turi bolševikinių 
iliuzijų. Ilgiausioje studijoje Gečys Įrodinėja,- koks Dr. 
Bobelis nieko negalėjo padaryti, nes jis nesutiko žings
niuoti Gečio keliais.

Prie šių dviejų lenktyniaiitojų prisidėjo ir prof. Ge
diminas Galva, studijavęs teisę pas prof. M. Roemerį ir 
pagrindines teisines sąvokas pas prof. Petrą Leoną. Bet 
išmoktas pagrindines teisines sąvokas padėjęs į šąli, 
prof. Galva patikėjo Labanauskaite ir be akies mirktelė
jimo tvirtina, kad Helsinkyje vakariečiai pripažino so
vietams visas užgrobtas sritis. Prezidentas Fordas,,prem
jeras Wilsonas, popiežius Paulius VI-sis tvirtina, kad Ry
tų Europos sienų klausimas Helsinkyje nebuvo svarsto
mas, bet Brežnevas tvirtina, kad dabartinių sienų klau
simas buvo- aptartas Jaltoje, o Helsinkyje tiktai pripa
žinta jų neliečiamybė, todėl visi marijonų suriktuoti žmo
nės, tarp savęs lenktyniaudami, kartoja brežnevinės pro
pagandos pagrindines mintis. Jeigu Brežnevas arba so
vietinis propagandos aparatas ko nepastebi arba pražiū
ri,, tai jie “naujus duomenis” suranda ir stengiasi Amer- 
kos lietuvius įtikinti, kad Brežnevas teisus.

Kad Helsinkyje paskleista propaganda būtų įkalta į 
galvas, pavergtoje Lietuvoje buvo paleistas i darbą vi
sas okupanto propagandinis aparatas. Prieš 35 metus už
drausta visa laisvoji spauda ir išvežti žmonės, kurie ga
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Sava spauda vienašališkumo tarnyboje
Gražiai ir šventai nukalbėjo, 
bet savo nuodėmių neminėjo

Kiekvienam žinomas spaudos 
vertingumas. Spausdinto žodžio 
galią sunku įvertinti. Jos vertę 
ir galią galime pavaizduoti, nes 
raudona ar balta diktatūra, pir

lėjo teisybę pasakyti, o visur kartojama Brežnevo pro
pagandinė kalba, įsakyta džiaugtis tos kalbos pasekmė
mis, šokti ir dainuoti. Sąmoningai ir nesąmoningai tos 
propagandos skelbėjai lenktyniauja Amerikoje, kaip 
galimai plačiau paskelbti Brežnevo kalamas mintis.

Okupantas džiaugiasi, kad lenktyniavimas eina ne 
tik “tarybinėje’ Lietuvoje, bet ir laisvoje Amerikoje. 
Laisvame pasaulyje okupantas daugiau nieko negali pa
daryti, bet pavergtoje Lietuvoje jis reikalauja, kad len
ktyniavimas jam neštų apčiuopiamus rezultatus. Jis no
ri, kad pavergti ir į rusiškus dvarus suvaryti kolchozi- 
ninkai jam pagamintų daugiau javų ir riebalų; kad iš
melžtų daugiau pieno ir greičiau javus išsiųstų į sovieti
nius sandėlius. Jie nori, kad kiekvienas lietuvis pasi
stengtų sparčiau ir greičiau jiems dirbti; kad jie dirbtų 
be priežiūros, nevaromi.

Iš Vilniaus į Vilkaviškį nuvažiavęs Lietuvos pirma
sis botagas, Tiesos bendradarbis Juozas Meškauskas, pa
siėmė Pergalės redaktoriaus pavaduotoją Julių Lenčiaus- 
ką ir tikrino vilkaviškiečių lenktyniavimą. Jie nustatė, 
kad iš Vilniaus buvo pasiųsta daug ir gerai parašytų 
instrukcijų, bet darbo žmonės tų instrukcijų nebeklauso. 
Partijos centro komitetui .-ruoštame pranešime jie davė 
tikslius negerovių kaltininkų vardus, bet Tiesoje jie pa
stebėjo šitokį dalyką:

“Kaip tu dirbi, ar iš širdies atlieki savo pareigas, 
ar viską darai, kas nuo tavęs priklauso — ši tema 
komunistams aktuali visada. Ona čekanavičienė, Al
dona Krakauskienė susirinkime kalbėjo, 'kad darbo 
kokybės veidrody atsispindi ne tik profesiniai įgū
džiai. Čia matosi žmogaus sąmoningumas, pareigos 
supratimas. Bet ar visados darbuotoją vertinam pa
gal jo paties sau pasirašytą charakteristiką? Komu
nistės pateikia pavyzdžių, kaip darbininkas, vieną 
kartą patekęs į “brokdarių tribūną”, kitąčlieną pre
mijuojamas už gerą darbą. Kas gali tikėtis, kad po 
tokios, atsiprašant, pamokos brokdarys padarys tei
singas išvadas. Greičiau jo aplaidumu užsikrės ir ki
tas lengvabūdis”. (Tiesa, 1975 m. rugsėjo 17 d., 
2 psh). , I
Komunistai nenori, kad darbininkai daugiau žinotų; 

komunistai draudžia klausyti užsienio radijo stočių, ir 
užsienyje spausdintų laikraščių, bet jiems labai rūpi kiek
vieno darbo vergo įgūdžiai, kad jie būtų pareigingi ir są
moningi, kad sumažintų broką ir pagamintų daugiau pre
kių. Iš kolchOzininko jie nori ilgesnio ir spartesnio dar
bo, o iš darbiinnkų — geresnių produktų. Jie žino, kad 
lietuviškas kaimas komunistais netiki ir jų skelbiamoms 
visuomenės pertvarkymo idėjoms nepritaria. Jie naudo
ja prievartą savo idėjoms primesti. Lenktyniavimas yra 
pats žiauriausias darbininkų išnaudojimo būdas.

Liūdna, kad marijonų spaudos bendradarbiai lenk
tyniauja Brežnevo skleidžiamai sienų pripažinimo pro
pagandai skleisti.

miausia sunaikina sau nepalan
kią spaudą. Vadinasi, spaudos 
galia yra labai didelė.

Per spaudą galime pasiekti 
platesnę visuomenę ir paskleis

ti savą id: jas, blogį ar gėrį. 
Spausdintu žodžiu galima su
kiršinti ir sudemoralizuoti vi
suomenę ir net supykinti ir vie
nas prieš kitą nustatyti vienos 
ideologinės, pakraipos ir įsitiki
nimą geriausius draugus.

Sakoma, kad spaudos žodis 
kalba į žmonių protus, širdį, 
valią. Tačiau spauda naudoja
ma ir tų, kurie turi tikslą žmo
nes nukreipti nuo tiesaus dvasi
nio, moralinio ir tautinio kelio, 
savos tautos interesų.

Nepaprastos žalos turi spau
da, kurioje naudojamas viena
šališkumas, kurioje leidžiama 
tik vienai pusei savo gėrį, melą 
ar blogį reklamuoti, o palies
tiems neleidžiama atsakyti ir pa
aiškinti visuomenei tiesą ir rea
lią padėtį, kodėl taip yra, atsiti
ko ir dėl ko, kas privertė ir kie
no yra kaltė.

Tokių gyvenime reiškinių tu
rime pakankamai daug ir net 
tokioje spaudoje, kuri save lai
ko stovinčia krikščioniškos tie
sos tarnyboje, gina žmogaus 
teises.

Dienraščio Draugo vyriausias 
tvarkytojas Pr. G. (Pranas Gar
šva, kunigas) rugsėjo 20 d. nu
meryje paskelbė ilgoką straips
nį, kurį pavadino “Sava spauda 
žmogiškų siekimų tarnyboje”. 
Straipsnyje pilna labai gražių 
minčių, frazių ir žodžių. Jeigu 
taip dienraštis laikytųsi, kaip 
Pr. G. rašo, tai tektų ir džiaug
tis ir didžiuotis ir su malonu
mu dienraštį remti ir padėti 
nešti spausdinto lietuviško žo
džio sunkią medžiaginę naštą.

Pasikvietęs į pagalbą Jolieto 
vyskupo Domeo Blanchette laiš
ko mintis, kurias pamini, jog 
tinka ir lietuvių spaudai, “kuri 
turi skirtingus tikslus ir labai 
spacialius savo uždavinius — 
ginti pavergtuosius prieš oku
panto kėslus, perduoti teisingą 
informaciją, nurodyti tautinius 
kelius...”.

Toliau autorius rašo, kad 
“lietuviškos spaudos reikalus 
reikia nuoširdžiai svarstyti, nes 
spausdintas žodis yra vienas 
tų veiksnių, kurie turi teigia
mos ar neigiamos įtakos savo 
aplinkai. Į spaudos uždavinius 
reikia žiūrėti labai rimtai, nes 
tai mūsų gyvenimo veidrodis ir 
mūsų užrašytos istorijos gyve
nimo dalis, kurioje yra blogo ir 
gero, dirbančių savo tautai ir 
žmogiškiems tikslams arba iš
kreipiančių spaudos paskirtį, 
kuri turi būti žmogaus ir tiesos 
tarnyboje...”.

-Nupasakojęs krikščioniškus 
principus — skelbti tiesą, reik
šti pagarbą asmeniui, neįžeisti 
skirtingas idėjas turinčių asme
nų, kiek jie nuoširdžiai pagelb
sti tautai, visuomenei ir žmo
gui, straipsnio pabaigoje taip 
kalba: “Savo žmonėms ir tau

JŲ VILTIS MUMYSE ..
kais varne pasaulyje, lyg ats

kiroje savo respublikoje turime 
įvairių savų reikalų ir savų už
davinių. Be kultūrinių, savo 
prieauglio švietimo, politinių, 
turime ir į vargą papuolusių 
lietuvių rūpesčius. Dauguma 
gyvenančių laisvame pasaulyje 
su medžiaginiais nepritekliais 
nesusiduria. Nebent vieną kitą 
paliečia kokios nors nesėkmės 
ir jie reikalingi visuomenės 
pagalbos.

Bet daug tautiečių nepritek
lių jaučia ir didelį vargą vargsta 
už laisvojo pasaulio ribų. Dar 
vis ateina labai nedžiuginančių 
žinių iš raudonojo ryklio prislė
gto pasaulio. Štai nesenai skai
čiau laišką, kurį rašo iš Sibiro 
grįžusi motina su dviem dukre
lėm. Ji rašo:

Labai sunku buvo kaip nors 
užsikabinti. Neturi darbo — 
negausi netik buto, bet net skur
daus kambario. Neturi kur gy
venti į— negausi darbo. Paga
liau šiaip taip įsikūrėme vieno
je pastogėje.

Mergaitės pradėjo lankyti 

tai tarnaujanti spauda nesimo
ko iš religinių ir partinių perė
jūnų, nes šiems kėslams lietu
viškos spaudos panaudojimas 
— tai spaudos išdavimas ir pa- 
gelba priešui naikinti išeiviją...’.’

Straipsnyje nukalbėta gražiai 
ir tiesiog šventai, bet nei krikš
čioniška dvasininko sąžinė ne
leido paminėtu savo paties nuo
dėmių ir lietuvių skirstymą į 
sūnus ir posūnius, arba, teisin
giau pasakius, dienraštyje pa
naudojimu vienašališkumo. Esą 
me liudininkai, kaip LB susi
skaldymo reikaluose Draugas 
tebesinaudoja vienašališkumu ir 
teleidžia pasisakyti tik vienai 
pusei. Net ir apmokamų skel
bimų kitos pusės nepriima ir 
nededa. Rodos, kad ir kiti yra 
žmonės, krikščionys, geri ka
talikai, garbingi ir padorūs žmo
nės, bet jiems atsakyti i melą, 
kiršinimą, Įžeidinėjimus ir gar
bės nuplėšimą sąmoningai ne
leidžiama.

Žmogui pritiktų įžanginiame 
straipsnyje parašyti ne tik gra- 
žiits pamokslavimus, tiesą, bet 
prisiminti ir savas vienašališ
kumo nuodėmes. Dvasininkui 
tikrai netinka vienai rašvti, ki- 
tus mokyti, o kitaip daryti it 
praktikuoti realiame gyvenime. 
Nei Jolieto vyskupo laiško min
tis išvedžiojimams netinka, nes 
nekultūringai paslėptas melas 
nesiderina su krikščioniška tie
sa ir morale. Tas pats tinka ir 
Darbininko dvasininkams, nes 
ir ten praktikuojamas vienaša
liškas teisingumas ir nupuolu
sių angelų nuodėmė.

gimnaziją . Su nedavalgymu ir 
net badavimu esame apsipratę. 
Blogiausia, kad neturime kuo 
apsirengti. Sudėvėtus rūbus 
lopau, lopau, bet ir tinkames
nių lopų pritruksiu. Širdį skau
da žiūrint-į mergaites. Nors jos 
mane ramina, kad bus geriau, 
kai jos užaugs, bet aš matau jų 
liūdesį dėl savo nedalios.

Tokių vargstančių tėvynėje 
ir ypač Sibire yra labai daug. 
Yra ir (kitur, kaip Lenkijoje, 
Vokietijoje. Pasitaiko nesėk
mės ištiktų ir čia.

O visgi gerai ir labai gerai, 
kad turime dar 11944 metais 
tauriųjų lietuvių įsteigtą BALFą. 
Jis daug padėjo darbo ir rū
pesčių bedirbdamas karo metu 
iš tėvynės išblaškytais lietu
viais. Balfas anuo metu nevie
nam palengvino sunkias bena
mio dienas.

Ir .dabar Balfas deda visas 
pastangas pagelbėti pagalbos 
reikalingiems. Apie jį susispie
tę virš 5000 geraširdžių lietuvių, 
kurie nieko nenori sau, o tik 
sumažinti vargstančiųjų skur
dą. Jie dirba net ir padėkos iš 
nieko nelaukdami.

Štai ir vėl Spalis — Balfo 
mėnuo. Balfo rugiapiūtės dar
bininkai pasklis po geraširdžių 
žmonių namus paprašyti vargs
tantiems aukos. Jie ateis pas 
mus nežinodami kaip mes juos 
sutiksime. Mūs visų pareiga 
labai nedidelė: Atiduoti savo 
auką ir bent geru žodžiu padrą
sinti jų kilniame darbe.

Jau praeityje teko girdėti, 
kad kai kur jie sutinkami su 
priekaištais. Malonu, kad tokių 
yra nedaug. Te jie sau rūgsta 
savo priekaištų rauge. Visi pa
dorūs lietuviai turi savo kelią. 
Juo Balfo vajus bus našesnis, 
juo skurstančiųjų vargas bus 
mažesnis.

P. Venclovaj. ,»

Galima rūkyti
Springfield, UI. — Guberna

torius Walker vetavo legislatu
res priimtą Įstatymą, kuriuo iš
vardinta kokiose viešose vieto
se draudžiama rūkyti, kaip tai 
pacientų kambariuose ligoninėse, 
elevatoriuose, teatruose, knygy
nuose, meno muziejuose, kocer- 
tų salėse, autobusuose ir kt. Sa
vo veto Walker pagrindė tuo, kad 
anot jo, rūkyti yra uždraudusios 
bene visos tos vietos, kurias bi- 
lius nurodo.

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS

0 KAS TU?...
ii
• — Klausyk, ar tu žinai, kas yra žmo

gus. Gal nebetiki apreiškimu, kad jis yra 
Dievo rankų kūrinys...

Toks klausimas jam buvo staigus ir ne
tikėtas, keistas ir stebėtinas. Tačiau jis 
buvo jo mintyse, nors toks svetimas, bet 
ir taip aiškiai savaip garsus, kad iš karto 
jis pamanė, lyg kas kitas šalia jo kalbėtų. 
Apsidairė, bet nieko nebuvo šalia jo, kas 
galėtų jį taip užklausti. Mes žinome, kad 
žmogaus galvojime ir mąstyme yra daug 
Deišryškintų ir pilnai suprastų dalykų. Ne
retai ir beveik pas kiekvieną žmogų atsi
tinka tam tikrose situacijose pačio žmo
gaus su savim mintinis pasikalbėjimas. Sa
vęs paties klausiama ir mintimis atsaki
nėjama. Tai nereikėtų laikyti vien silpna- 
protingumo reiškiniu. Filosofų tarpe taip 
dažnai su savim besikalbant susikristali
zuoja gilios filosofinės sistemos, išimtini 
aptarimai. Taip esą dažnai ir su kitais moks 
liniukais bei išradėjais. Kartais aiškina
ma. kad mokslininkas ar išradėjas savo 
galvojime suformuoja pačią formulę, o jos 
sprendimas ateina iš taip vadinamosios pa
sąmonės veikimo, kur slepianti dar giles
nę savyje protinę jėgą. Jie yra tie, kurie 
sugebat panašiu su savim pasikalbėjimu 
iššaukti atsakymui tas glūdinčias paslap

tingas jėgas žmogaus pasąmonėje. Nesii
mu tvirtinti, ar tai vis yra tiesa, ir ar tai 
bent kiek buvo žinoma Denniui, bet jis 
tada jį suprato kaip kokį svetimą įsibro
vėlį, ieškantį su juo pasikalbėjimo. Tas 
keistas įsibrovėlis jam tylint kartais pats 
už jį atsakinėjo. Jam besidairant tas gar
sus vidinis balsas toliau kalbėjo:

— Žinai, turi žinoti — žmogaus siela 
yra nemirtinga. Dievas žmogų labiau my
li, kaip savo angelus. Puikybėje nusidėję 
angelai buvo amžinai nugramzdinti į pra
garą. Nubaudė ir žmogų už jo įsakymų 
laužymą, bet jų nuodėmėms atpirkti siun
tė žemėn savo sūnų, kuris jas krauju at
pirko, kad Dangaus karalijos vartai vėl 
jam būtų atverti.

Kažkodėl Dennis pasijuto, kad jam rei
kia su tuo keistu Įsibrovėliu išsikalbėti ir 
tai visai atvira savo jauna širdimi.

— Esu jau tai daug kartų seniai girdė
jęs. Man apie tai dažnai kalbėjo tėvai, kal
tinai į galvą kalė vienuolės mokytojos ir ti
kybos dėstytojai — kunigai. Bet mane 
šaukia gyvenimas. Aš noriu trokštu mei
lės, džiaugsmo, laimės...

— O kas yra toji laimė — atkartotinai 
atsiliepė tas antrasis balsas įtraukęs jį Į po
kalbį.

— Tai jau išreiškiau. Laimės žiedas — 
(ai meilė. Tik su ja išsiskleidžia žmogaus 
pilnumas. Žinoma, žmogui reikia dar gar
bės, sveikatos turto ir kita, kad tas žiedas 
atneštu vaisių. Tačiau tai visa kita yra rei

kalinga, kaip medžiui šaknys ir šakos, 
kad pats augtų ir savo paskirtį galėtų at
siekti.

— Žemėje ir meilė nėra patvari. Džiaugs 
mą dažnai aptemdo, kaip pats matai, ne
viltis ir kančia... Tikra ir amžina meilė 
yra tik peršviesta dieviškuoju nemarumu.

— Prigimtį man yra skyręs pats Dan
gus. Jaunystės amžius greit praeina. Ai* 
mūsų kaltė, kad jis toks pavasariškai aud
ringas. Jis pats kaip patvinusi upė išsiver
žia iš savo krantų. Nenuostabu, kad tada 
tos laimės besiekiant, kliūtims užtvenkiant 
kelią, sukyla maištas, kartais ir prieš pa
tį Dangų. Drąsi tada širdis neturi baimės 
ir prieš nuodėmės busimąjį siaubą. Mes 
norime pakelti pilną gyvenimo taurę, pri
pildyti džiaugsmo ir aistros. Vis tiek nors 
ji tebūtų trumpa akimirkos laimės prošvais 
tė. Aš negaliu pabėgti iš tos versmės ne
šančio sriauto. Mane šaukia pati gimtoji 
žeiuė, kraujas, pati širdis pilna laimės ir 
aistros ilgesio...

— Dangaus planuose nėra išskirta žmo
gaus žemiškoji prigimtis, — kalbėjo tas 
pats į jo vidų įsibrovėlis balsas, tęsdamas.

— Kanos vestuvės — tai jo pirmasis 
stebuklas. Vanduo virto vynu, kad būtų 
džiaugsmas ir gyvenimas. Bet žmogus turi 
sielą, kuri priklauso Dangui. Tik tas jo 
dvilypumas ir sudaro jo vidujinį kovos lau
ką kovoje gėrio su piktu. Čia jo širdyje 
susikerta tos dvi šviesios ir tamsios linijos. 
Pačio žmogaus valios sprendimui priklau

so, kad jis teisingai atseikėtų, kas priklau
so žemei ir pribrandintų lygiai tą derlių 
savyje tuo pat laiku, kas yra reikalinga 
Dangaus amžinajai piūčiai jo paties taip 
pat nemirštančiai laimei prašvisti.

Šis atsakymas jam pasirodė Saliamo
niškas gudrus — sunkus atsakyti, ir jis, 
lyg ieškodamas jam deramo atsakymo, vėl 
ėmė ranka trinti savo smilkinius. Balsas 
nutrūko ir daugiau nebeatsikartojo. Jis 
grįžo vėl į gyvenamos aplinkos realybę, 
tik dar kiek pasvarstė, kas tai būtų galėję 
būti. Kodėl tokie reiškiniai niekados ne
buvę jam pasireiškę? Staiga pasijuto erd
vėje, vėliau girdėti, kad ir savo viduje 
tokį garsų balsą, atplaukusį lyg iš ana
pus. ..

— Čia kažkas su pačiu manim nebe- 
tvarkoje — mąstė Dennis. Gal tai alkoho
lio toks stiprus poveikis, o gal prasidėjo 
pamišimas, ir tai yra jo pirmieji ženklai, 
dar vis ir su sveiku sąmonės veikimu. Vis
ko gali būti. Ir tas perkūno trenksmas į 
dangoraižio viršūnę galėjo sukrėsti ir ma
no smegenis...

Vėliau svarstė, kad gal dėlto jis taip ir 
pasikarščiavo, susivaidijo su Lilija. Pas
kui ėmė galvoti, kad gal ir tikrai rimtas 
koks iš dvasinio pasaulio apsireiškimas. 
Pagalvojo, ką panašaus buvo skaitęs kny
gose. Ten buvo suradęs nemaža neįtikimų 
dalykų. Rimti net šventi autoriai yra rašę, 
kad yra buvę atsitikimų, jog pats žmogus 
ir tuo pačiu metu yra pasirodęs dviejose 

skirtingose vietose, žmonės, esą, yra ma
tę ir kalbėję su dvasiomis iš kito pasaulio. 
Religija to viso ir nepaneigia... Evangeli
joje vienoje vietoje’kalbama net apie vel
nių apsėdimą.-. O kiek daug pasakojimų, 
legendų apie vėlių pasirodymus, šventųjų 
stebuklus. Mokslas juos bando kitaip aiš
kinti. Tai nervų sutrikimu, dvasiniu, psi
chiniu apsirgimu, arba mokslo neištirtais, 
bet pačios gamtos, reiškiniais. Toms pas 
žmogų nenormalioms apraškoms . gydyti 
medicina turi net atskirą sritį — psichiat
riją.

Vis dar jam besvarstant, vėl pasigirdo 
bet jau toks tolimas švelnus, lyg pačios 
motinos, balsas:

—Denni... Audra ateina... Denni sku
bėk į namus...

— Tikrai — nusprendė Dennis — kaž
kas darosi su manim. Aš nesu toks šven
tas, kad į mane prabiltų pats dangus. Rei
kės užeiti pas gydytoją ir nieko nelaukti* 
kol ši liga visai neįsigalėjo.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį
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Pastabos iš tolo
New Yorkas iš arti

New Yorkas kaip ir San Fran- 
cisko vienas Rytuose, kitas Va
karuose, visada buvo mano 

i “dream city”, nežiūrint, kad kai- 
j kada ir vienas ir kitas smarkiai 
i apvilia — kiek tai liestų klima- 
i tines sąlygas. Juo labiau — jei 
kartu keliauja žmona, kuri labai 
nemėgsta miglos ir lietaus. Ir 
tik, matykite, — vos vakar (9. 
22) iš JFK aerodromo atvažiavę 
spėjome “įsikurti” viešbutyje — 
pradėjo “krapnoti” o TV oro pra
nešimas nusakė, kad ryšium su 
apie Floridą besiaučiančiu ura
ganu ir čia, New Yorke, porai 
sekančių dienų laukiama lietaus 
“kartais labai didelio”, kai ku
riose N. J. dalyse patvindančio 

. net greitkelius (žemesnėse vie
tose) .
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JL 1= 1 • •
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
-’^SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
•V>’ 3907 Wsst 103rd Street 

' ^Valandos -pagal susitarimą.

(PUTRAMENTAS)
; Linksmumo arba liūdesio valandom 
i gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui. ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ava. — 586-1220

f
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Bsverly Hills

DR. -K. A. V. JUČAS 
: Tel.: 56M605 ir 4894441 
5DGS LIGOS — CHIRURGIJA

- .\ O F I S A I : 
1602 N. WESTERN*AVĖ.

(Pile .-Western Ave. kampo)- 
5214 Ne. WESTERN AVE. 
Valandos pagal susitarimą.

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

»' PERKRAUSTYMAI 1

MOVING
Leidimai — Pilna apdraud* 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

Taip ir buvo: lijo, lijo ir kar
tais tikrai smarkiai. Jei būčiau 
vienas — tiek to. Bet dėl žmo
nos “meilės” lietui — paskubo
mis reservavome lėktuve vietas 
iš New Yorko į... Las Vegas, 
nes, pagal mano žmoną... ten tik
rai ne tik bus sausa, saulėta ir 
šilta, bet ir apie lietų nereikės 
net galvoti. Moterims — neišsi
suksi...

Betgi, visdėlto labai šlapiame 
New Yorke aš (tikrai “permir
kęs”) spėjau gauti visa tai, ko 
būč:iau vykęs pats vienas. Žino
ma užjaučiu labai savo žmoną, 
kuri, dėl lietaus, negalėjo ap
lankyti tai — ko ji norėtų: di
džiausias New Yorko bažnyčias 
— St. Patrick’s katedrą pirmoje 
eilėje, o didžiai abu nusivylėme, 
kai nuėję į Rockefeller Center 
radome uždarytą Radio City Mu
sic Hall, vienintelę vietą New 
Yorke, — dėl kurios lankymo bu
vome sutarę “vienbalsiai”.

Taigi prieš paliekant New Yor- 
ką — peranksti ir atsitiktinai 
kita kryptimi (į Las Vegas) — 
aš visdėlto Jungtinėse Tautose 
prisirinkau daug medžiagas (dėl- 
ko čia važiavau — skridau) ku
rios ieškojau, o be to —prisirin-- 
kau ne tik įspūdžių — bet ir 
vaizdų (Jungtinių Tautų rūmuo
se ir apylinkėse (“kur demonstra 
vo žydai), taip, kad grįžus į Los 
.Angeles reikės kelių dienų tuos 
įspūdžius ir vaizdus gerai per
vertinti ir jais pasidalinti su 
“Naujienų” skaitytojais.

Trumpai: nelabai buvau iš vi
so (nuo seno) įsitikinęs, kad 
Jungtinės Tautos saugo visų tau
tų teises, laisvę — nepriklauso
mybę. Mano abuojumą labai su
stiprino ši viešnagė, kai pama
čiau (dabar), kad čia daugiau 
skiriama dėmesio žmonėms te- 
beslypintiems su ietimis krū
muose, negu kultūringoms ir ci
vilizuotoms tautoms, padariu
sioms didelį įnašą žmonijos ger
būviui iš viso. Bet apie tai — 
jau grįžus —iš namų Los Ange
les.

tais jau turės 1.3 bilijono dolerių i 
rinką. Taigi, gaminant naujus 
įrengimus ir planuojant naujas, 
sistemas, steigiant tam reikalui 
naujas įmones, atsiras daugiau 
darbų darbininkams ir profesio
nalams, reikės įrengimams ir 
naujai gamybai įvairių medžia
gų ir kt.

Be to, esą, įmanoma net po tri
jų metų paruošti tokią saulės 
energijos panaudojimo sistemą, 
kuri būtų pritaikoma dabartinių 
gyvenamųjų namų, komercinių 
ir pramonės įmonių šildymo ir 
šaldymo įrengimams, taip pat ir 
įmonių gamybiniams reikalams.

(gds)

i n L

Robert F. Kennedy, 21 moty senato
riaus Robert Kennedy sūnus, nenori, 
kad būtv iš naujo pradėtas tyrinėti jo 
tėvo mirties aplinkybės. Jis yra įsi
tikinęs, kad tyrinėjimas naujy duo
menų neiškeis, o jeigu kokia smulk-< 
mena ir paaiškėty, tai naudos iš to j 

nebūty jokios, tėvo neprikelty.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAABKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Dievas, kuris yra turtingas gailestingumu, dėl begalinės savo 
maHės, kuria (U mus mylė|o, kai mes buvome mirę nuodėmėse, atgai
vino mus drauge su Kristumi". Jone 3:14-16.

Kaip labai didi ir stebėtina šita Dievo ir Kristaus meilė- Atrodo ne
galima pasiekti jos aukštumą ir gilumą, ilgumą ir platumą. Kurie priėmė 
Viešpatį kaip savo Atpirkėją ir padarė sandorą su juo pašvęsdami~jam visa, 
ką jie turi, tie gavo jo palaiminimus. Kuomet juos trukdo kūno silpnybės 
arba kitų pasipriešinimas, jie turi atsiminti didžiąją mūsų dangiškojo 
Tėvo mekę ir jo Sūnaus meilę, kuria jis mylėjo nusidėjėlius. Jei tik pa
siliksime ištikimi ir paklusnūs jam, tai iš tikrųjų dalyvausime su Kristumi 
jo garbėje ir šlovėje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mk 
rvsby? I tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
rismokamaL Rašykite:

2fisc tli.: HE 4-1818
E4^den«i|o>: PR 5-9801

ML J. MEŠKAUSKAS i 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VĄ T .-ANDOS: Pirmadieniais, antradie- i 
iriais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet.

. Tik susitarus.
.’Trečiadieniais uždaryta.

% ■i

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Piace 

TeL: FRontier 6-1882

DR. FRANK PLECKAS 
jOPTOMETRISTAS 

.KALBA LIETUVIŠKAI 
,2S)1 W. 71*t St. — Tel. 737-5149 
-yfcrlTt* akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
pagal susitarimą. Uždaryta tree.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

i Lietuvi y kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30—i 
1:00 vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį 
ryto.
Telef.:

ST. PETERSBURG, FLA.
Įsteigė Alto skyrių

Š. m. rugsėjo 22 d. Idos ir Jono 
Valauskų iniciatyva įsteigtas Al
tos skyrius. Valdybą sudaro šie 
asmenys: pirm. Dail. A. Rakšte
lė, vicepirm. Ona Petrikienė, 
sekr. Ona Galvydienė, iždo glo
bėjas A. Plepys ir ypatingiems 
•reikalams Kazys Kleiva.

Sveikinu iniciatorius ir sky
riaus valdybą. Skyriaus valdy
bai, einan garbingas pareigas, 
linkiu geriausios sėkmės.

, J. Valys

nuo 8:30 iki 9:30 vai.

HEmlock 4-2413
ENEGIJOS ŠALTINIŲ 

RŪPESČIAI
Ofise 776-2830

Naujas rex. telef*: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktiki, »p«c. MOTERŲ liso* 
OflMC 2652 WEST 59th STREET | 

TaL PR 8-1223
OFISO VAL-: pirm., antrad., trečiad. 
Ir penkt 2-4 ir 88 vai. vak. šeštadie
nini* 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimu.

V. Tumasonis, M. D., S. G 

hR U -R G A S 
r 1454 .WEST 7lft STREET 

fOHeo telef-: HEmlock 4-2123 
Redd, telef.: Glbson 8-6195

priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
vtlandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepu. tai telef. GI 8-6195.

MAPLEWOOD AYE.715° So.

CHICAGO, ILL. 6062S

POKEST FIXES HURT 
OUR rOKEST KRIENO*

Or kM ddem
I

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dai*!. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Support*) ir t t

ŪSO Wa*f 63rd St., Chicago^ III. 60629 
■Telef.: PRoepaet 6-5084

Chicagos oras šiemet 
švariausias nuo 1958

Miesto biudžetą svarstant, 
Aplinkos švaros kontrolės komi- 
sionierius Wallace Poston pasa
kė, kad Chicagos miesto oras 
šiemet esąs ‘-švariausias” nuo 
1958 metų, kada oro švaros prie
žiūra buvo pradėta. Ypač per
nai sumažinti sieros dvidegio, 
dulkių ir nitrogeno (azoto) kie
kiai ore. Visose trijose katego
rijose oro švaros padėtis esanti 
net geresnė negu federaliniais 
nuostatais reikalaujama. Kodėl 
nieko nepriminta apie “ozono 
-aliarmus”, kurių šią vasarą jau 
keliolika paskelbta? Tegul biu
džetinėse kalbose, kaip ir rinki
minėse, valia pasigirti, bet Mr. 
Poston neslepia ir neigiamųjų 
pusių, pripažindamas, kad mies
to Pietryčių, miesto Centro ir 
šiaurvakarinė dalys dar nepa
tenkinta federalinių standardų.

Miestas turi 22 stotis, kuriose 
tikrinamas oras.

Komercines aviacijos 
augimas

Kaip Pratt and Whitney . Air
craft prezidentas B. N. Torrel 
pranašauja, per sekantį dešimt-' 
mėtį motorų ir lėktuvų pardavi- į 
mas komercinėms oro linijoms 
sieks 60 bilijonų dolerių sumą. ! 
Tokia rinka numatoma ryšium 
su pasaulinių oro linijų numaty
tu lėktuvinių naujų sėdynių rei
kalingumu ir senųjų pakeitimu 
(iš rišo apie 800,000 sėdynių) 
per ateinančią dekadą. (gds)..

z

■F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

iV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
^YA’«'AYAW>VAW.,I,i,iW?A,.,.W/1V1W.1."AV//AWWW

JIVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Vadovėlis moterims
Chicagos Policijos Departa

mento, Chicagos Ligoniniu Tary
bos, Cook apskrities Valstybės 
Gynėjo ofiso ir Piliečių Komiteto 
Smurto Aukoms padėti bendroje 
spaudos konferencijoje buvo pra
nešta, kad yra išleista knygutė 
— pamfletas, kuriame teikiami 
naudingi patarimai moterims 
kaip ir kur pranešti apie užpuo
limus, atakas, išprievartavimus, 
kur ir kaip kreiptis medicinos 
pagalbos, reikalu, kaip apsaugoti 
turimus įrodymus apie užpuoli
ką ir t t. Knygelė nemokamai 
gaunama visose šiose įstaigose. 
Minėtos keturios įstaigos daly
vavo parašant knygutę, kuri pa
vadinta “What ,You Need to 
Know About Rape” (Ką turi
te žinoti apie prięyartayimą). Ji 
gaunama .minėtęse įstaigose ir 
visų distriktų policijos stotyse.

Amerikiečiai laimėjo 
Rusijos kontraktą

Standard Alliance Industries, 
Ine. pasirašė su Rusijos bolševi
kine vyriausybe 5 milijonų dole
rių vertės kontraktą vienos lie
jyklos konvejerių sistemos įren
gimams, Cheboksary, Rusijoje. 
'Šį užsakymą įvykdys tos firmos 
Anchor Conveyor divizija. Pami
nėtina, kad dėl šio rusų užsaky
mo varžėsi Amerikos, Europos 
ir Japonijos firnąos. . (gds)

Milžiniškos algos
Illinojaus Sritinė Transporta- 

cijos Administracija (RTA) nu
sisamdę masinės transportacijos 
ekspertą Leo Cusick už $50,000 
metinės algos ir viešųjų santy
kių ryšininką Louis Dombrows-’ 
ki uy $35,000. Kiti du nauji? 
samdiniai — Aadel Eldib,, RTAv- I sistemos departamento virsinin-! 
kas $33,000 ir Bernard Ford, 
kaip specialus RTA pirmininko 
.Milton Pikarskio asistentas,.. 
.$35,000. Pats Pikarski gauna: 
$72,500 -metams...

— ■

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Aikšte automobiliams pastatyti

- ..

&WANS

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Pastaraisiais metais daugiau 
energijos išeikvota visokioms 
kalboms apie naujus energijos 
šaltinius, negu kad šioje srity
je padaryta, šiek tiek didesnė 
pažanga vyksta, panaudojant 
saulės spindulių energiją kai ku
rioms sritims.

Jau 44 didesnės-Amerikos, Eu- . 
ropos ir Japonijos pramonės or
ganizacijos yra apsijungę ir ben
drai dirba bei tiria rinkos ir tech
nologines galimybes. Taip pat 
Į šį darbą įsijungė didžiosios fir
mos, kaip Du Pont. Honey-Well, 
PPG Industries, Corning Glass 
ir Ashland Oil. šio projekto pa
grindinis organizatorius ir vyk- | 
dytojas yra Arthur D. Little, 
Tnč., Cambridge, Mass., o pro- r 
jekto vadovu yra Dr. P. E. Gia- I 
ser.

Kaip iš pranešimų matyti, kad Į1 
1985 metais daugelis pramonės T 
imonių naudos saulės energiją r 
įvairiems reikalams, iš viso su- > 
taupant apie milijoną statinių 
alyvos per dieną. Gi, 2,000 me- i 
tais tokiu būdu numatoma su- b 
taupyti apie du milijonus stati- t 
nių alyvos per dieną.

Išsivysčiusi nauja saulės ener
gijos įrengimų pramonė 1985 me- .

—

Trijų Metų Mirties Sukaktis

jAV vyriausybė pasiūlė bri
tams sudaryti. 30 milijonų- me
trinių tonų jayu ^atsargas, - Ku
rios būtų naudojamos ■ tik. bado 
ištiktiems kraštams.

,SKAITYK PATS.IR,PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

JOHN ŠEŠTOKAS
Gyveno Waukanda, Illinois

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th -Ave^ Cicero, Ui. PLone: OLyrnpic 2-1003

ANTANAS M. PHILLIPS
3307-So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DAkYSE.

—----- r'

I

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

GEORGE F. RUDMINAS
•33L9-&O. L1TUANIGA AVE. TeL: YArds 7-U38-H3S

Mirė 1972 metų rugsėjo mėn. 29 dieną, sulaukęs,85 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Panevėžio aps.. Raguvos vaisė.. Vadokliu parapijoj, 
Alančių kaime.

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: mylinti žmona Barbora, gimusi Pocius; sūnus Al

bert ir Thomas, jo žmona Charlotte, duktė Helen Reeves, jos vyras 
Edward; anūkai — Howard Reeves, jo žmona Mary. gyv. Mississippi; 
Bonnie Reeves Zimmerman, jos vyras Raudy; Da n d Šeštokas. JillSeš-

Mes Tavęt, Musų Brangiausias, niekuoiBet nnihohĮįmr Tu ?ės 
mus jau nebesugmi, bet mes anksčiau ar v&iau pas Tave niip^sitwe. 
Tebūnie Tau lengva Si iemelė.

Nuliūdę lieka:

žmona ir vaikai.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

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

1354 So. HASTED STREET Ph«n«: YAr<J# 7-lfll—
F—^ RAnJItUMf^HRAGO I, ILL. — MONDAY, SEPTEMBER 29. 1»73



539-59,40

laisvas,

Nesezoninis šaltis

—

imo

SKAITYK TR KITAM PATARK

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

36 So. STATE ST 
13-tas aukštas 
TEL. 855-2160

gara- 
Air

$3.00
$2.00

jVICTOR PRODUCTS CORP
2635 W. BELMONT AVE.

Cook apskrities prokuroras 
Bernard Carey patarė IHinojaua 
seimui išleisti įstatymą, kad gin
kluoti plėšikai, pagauti trečią, o 
gal antrą kartą, būtų nuteisiami 
visam amžiui kalėti be teisės 
prašyti sąlyginiai paleisti į lais-

listai. Kiek neišspręstų žmogžu
dysčių yra padaryta ginkluotų 
plėšikų, galima įsivaizduoti”. Ca
rey be to rekomendavo, kad pro- 
sekutoriams būtų suteikta teisė 
pareikalauti jury teismo, kuria 
dabar naudojasi tik federaliniai 
teismai. Prokuroras be to pasiū
lė padidinti iš 1-3 iki 1-10 metų 
kalėjimo už dirbimą ir turėjimą 
kulkosvaidžių, nutrumpintų šau
tuvų ar padegamų bombų.

185 North W<b**h Arenue 
2nd Floor Chicago, Ill. 60601

"Ginkluoti plėšikai yra pik 
čiausi ir pavojingiausi krimina-

3 BUTŲ IR BIZNIO PATALPA. 50 
pėdų sklypas. Brighton Parke. Mū
rinis namas, nebrangus, reikia sku
biai parduoti.

5 PO 5. MŪRINIS - MEDINIS. $1.100 
i mėn. Prašo $50,000. Marquette Par-

— ŽIAURŪS ŽMONĖS
Dabar tik ...................

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

Nesezoninis šaltis, suėmęs Chi- 
cagą ilgiau kaip dvi savaites, ne
žada daug atšilti iki savaitės pa
baigos. Normali temperatūra 
šiuo metu turėtų būti 73 laips
niai dienomis ir 53 laipsniai nak
timis.

Uraganui Eloise tebesiaučiant 
Alabamoj ir Chicagos mieste vė
jas pūtė iki 31 mylios per valan
dą greičiu, bet jis buvo nepri
klausomas nuo Eloisės.

puikūs 2x5 
sausam beis-

Geras

zacijos ir asmenys savo gyve 
numojo krašto

Bendradarbiavimo'siuntė laiškus
i, Vyriausias Lie- 

Komitetas
d. išsiunti-

Ginkluotiems plėšikams 
visam amžiui

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 6063Z Tel. Y A 7-5980

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

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

$32,000.
MŪRO REZIDENCIJA.

2 auto
Mar-

1Ą nauju apsirgimu
Illinois sveikatos Įstaigų pra

nešimu, -naujausiai miego liga 
(encephalitis) apsirgo 14 asme
nų; nuo epidemijos pradžios ap
sirgimu buvo 344. Cook apskri
tyje naujausiai apsirgo 8 ir šiuo 
metu yra 69 patvirtinti, 46 spė
jami ir 57 Įtariami ta liga ap- 
sirgimai.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Linkime Naujienoms ir jų dar
buotojams ilgiausių metų”. 
Naujienų vadovybė dėkoja už 
laišką, ir už 8 dol. laikraščio pa
ramai.

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate. Notary Public. 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS, IŠS1MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

— Shedd akvariumas, 1200 
South Lake Shore Drive, ruošia 
parodą gavusių premijas foto 
nuotraukų, darytų vandenyje. 
Nuotraukose yra ežerų ir upių 
gyvūnija ir augmenija, taip pat 
povandeniniai vaizdai. Paroda 
bus nuo spalio 4 iki 31 d. Penk
tadieniais akvariumo lankymas 
yra nemokamas.

Siunčiu_________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. -
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608.

Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANTINAS

Vaikus reikia skiepyti

Chicagos sveikatos komisionie- 
rius Dr. Murray Brown perspė
ja tėvus, kad vaikams apsaugo
ti nuo pavojingų ligų reikia juos 
Įskiepyti pas savo daktarą arba 
miesto sveikatos globos centruo
se, kur skiepija be mokesčio.

Vaikams pavojingiausios li
gos polio, tymai, tetanus, kok
liušas, difterija ir vokieškieji ty
mai. Visoms toms ligoms yra 
skiepai, kuriais vaikus apsaugo
ti yra tėvų pareiga. Daug vai
kų miršta arba lieka luošiais in
validais vien dėl to, kad tėvai 
tingėjo nuvežti Į kliniką Įskie
pyti.

Drabužių taisymams
Patyrimas suknelių taisyme pageidau
jamas. Nuolatinis darbas, pilnas lai
kas. Geras atlyginimas, Įvairūs prie
dai ir tarnautojams nuolaida nuo per

kamų prekių.
NEREIKIA KALBĖTI ANGLIŠKAI

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
TeleL 434-4660

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE
2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 
PASAKYSI. KAD JOS RAŠO 

j TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 
I ŠVIESĄ.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road. Chicago, Ill. Virginia 7-7747

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

— Chicagos Parkų Distriktas 
ruošia gimnastikos bei sportinių 
ir mankštos žaidimų klasės 
Įvairaus amžiaus vyrams ir mo
terims, taip pat svorio kontro
liavimo programas. Suintere
suoti prašomi kreiptis Į arti
miausio parko vadovybę. Dau
gelyje parkų yra dramos, rank
darbių ir kitokie kursai, sudaro
mos specialios vyresnio am
žiaus piliečiams programos. Su
augusiems ir vaikams duoda
mos piano ir kitų muzikos in
strumentų pamokos. Artimiau
sio parko telefonai yra abonen
tų knygose.

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE' 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _

Minkštais viršeliais tik ____
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA

Kelionės po Europą Įspūdžiai.

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį.

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIŲ ap
šildytas butas — 2 miegami. Suaugu
siems — pensininkams arba dirban

tiems. Tel. CL 4-9815.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

— 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
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENe — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, DI. 60629 - Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

CUTTING PRESSMAN 
For Bobst cutting and creasing 

press for folding carton 
Company. 

Excellent company benefits. 
744-7000

— Amerikos Lietuvių Tauti
nės S-gos Detroito skyrius už 
patarnavimus paskyrė Naujienų 
paramai 10 dol. ir juos atsiuntė 
per Juozą Lesčinską bei A. Su- 
kauską. Naujienų vadovybė dė
koja skyriaus valdybai ir vi
siems nariams.

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogų tinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, lU. 60609. Tel. VI 7-3447

RUTU NUOMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU TR NEKILNO

JAMO TTTRTO pirkimas. 
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

Kai lik buvo sutariu ir pra 
dėta organizuoti Europos Sau 
gurno ir 
Konferencija 
tuvos Išlaisvinimo 
1972 m. lapkričio 7 
nėjo platų, dokumentais pa
remtą, memorandumą JAV, 
Kanados ir Europos- valstybių 
(nekomunistinių) v y r i a usy bė m. 
Memorandumo išvadoje buvo 
pasakyta: “Pasiryžusi bekom- 
proinisiniai kovoti kol bus at
statytas Lietuvos valstybinis 
suverenumas, lietuvių tauta 
nelaiko, kad ją saisto nutari
mai, padaryti nedalyvaujant 
jos teisėtam atstovui ir kurie 
(nutarimai) gali paliesti ar pa
keisti Lietuvos teises ar gyvy
binius jos interesus”. Šiemet 
prieš .renkantis vyriausybių 
galvoms Į Helsinkį, birželio 30 
d. Vlikas pasiuntė kitą memo
randumą, o paskutinėmis die
nomis prieš konferenciją, pa
siuntė ir telegramą.

Įvairių kraštų baltų organi-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
Tel. WA 5-2737 
— Tel. 254-3320

— Albinas Rudinskas, Ro
chester, Mich., tarp kitako 
taip rašo: “Susidėjo tokios ap
linkybės, |dėl kurių negalėjau 
dalyvauti didžiuliame Naujienų 
piknike. Gailiuosi, kad negalė
jau pamatyti savo senus drau
gus ir bičiulius. Bet ir Naujie
nų, ir jų sunkiai dirbančių dar
bininkų taipgi gerų bendradar
bių negaliu pamiršti. Prisidė
damas prie jų bendrų pastangų 
čion įdedu šiokią tokią kelių 
centų paramą. Lauksiu ruošia
mo metinio banketo”. Naujie
nų vadovybė dėkoja už laišką 
ir už S25 laikraščio paramai.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas Vieninteli
i r.bf. lietuvį kailininką fe 

Chlcagoje ------

^MsNORMANĄ 
JMG^BURŠTEINĄ 

263-5826 
G*1"?0*) “■ 
677'84s9 

(buto)

Forge Operator — Hot 
(Upsetting — Bolt 

Maker) 
Some experience. 

Days — Overtime.
Free Medical 

& Life Insurance.

— Jim Venkus, Cornell par
ko užvaizdą Town of Lake apy
linkėje, yra sudaręs jaunučių 
futbolo komandą Cardinals. 
Ją moko Stanley Mikužis ir Al. 
Mientus. Ji dalyvauja miesto 
komandų pirmenybėse. Went
worth parko komandoje žaidžia 
J. Bendoraitis ir L. Žvibas, o 
West Lawn parko — R. Jakai
tis ir Zurles.

— Petras Subavičius iš Mar
quette Parko apylinkės, protęs- 
damas prenumeratą, Įteikė per 
redakt. M. Gudelį 4 dol. Naujie
nų paramai. Tos apyinkės vie
nas tautietis užsisakė Naujienas 
6 mėn., bet pavardės prašė ne
minėti. Stasys Milašius, Keno
sha, Wis., atsiuntė taip pat 4 
dol. Naujienų vadovybė nuo
širdžiai dėkoja visiems rėmė
jams, platintojams ir naujiems 
skaitytojams.

— Dr. Aleksas Buividas iŠ 
Brighton Parko apylinkės va
dovaus Illinois College of Po- 
diatric Medicine organizuoja
mam nemokamam patarnavi
mui sergantiems kojų ligomis 
lietuviams spalio 1 d. nuo 10 v. 
ryto iki 3 vai. popiet Jaunimo 
centre. Tolimesnis gydymas 
bus galimas kolegijos klinikose 
1001 North Dearborn St. ši pro
grama turi tikslą pagelbėti tau
tinių mažumų ligoniams, kurie 
kartais nepajėgia išsiaiškinti 
savo ligos. Prie apžiūrėjimo 
bus vertėjai. Turį kokių klau
simų gali kreiptis Į Aldoną Ri
mienę, tel. VI 7-6148.

— Lietuvių Filatelistų D-ja 
“Lietuva” ruošia pašto ženklų 
parodą Jaunimo centre spalio 
4 ir 5 d. I

o Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori Įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ... Naujienos buvo ir yra 
už demokratiją ir toleranciją. 
Deja, jos negali toleruoti Lietu
vos okupacijos tolerantų ir pa
likti Įvairių tipų bendradarbiau- 
tojus visiškoje laisvėje. Todėl 
šio pasimetimo ir iliuzijų politi
kos laikotarpiu Naujienos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio ju
biliejiniais metais padvigubinti 
skaitytojus. (Pr).

pažįsta, šie visi dokumentai 
buvo Eltoje Įdėti ištisai.

Prancūzijas Prezidentas sa
vo liepos 31 d. Helsinky pasaky
toje kalboje tarp kitako pareiš
kė: “(1), kad pasirašytas Eu
ropos Saugumo ir Bendradar
biavimo Konferencijos doku
mentas neturi sutarties galios 
ir (2), kad jie Prancūzijos ne
įpareigoja pripažinti padėtį, 
kurios ji kitaip nebūtų pripaži
nusi”. Tai liečia Baltijos kraš
tus. šią Prancūzijos preziden
to kalbos dalį sovietų agentū
ra TASS savo pareiškime pra
leido. (E.)

10 BUTŲ MŪRINIS. Nauji įrengi
mai. Labai geros pajamos. Savininko 
paskola. Labai geras namas. Reikia 
skubiai parduoti.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

. — Naujųjų televizijų grupė 
pagaminta dar su vienu patogu
mu. Visi k analai, taigi, ir 26, 
gaunami viena ir ta pačia ran
kenėle: nebereikia dviejų. Tas 
televizijas gamina Sylvania fab
rikai, o jas parduoda Gradins- 
kas, 2512 W. 47th St., Chicago, 
Ill., tel. FR 6-1998. Atd. 9—6: 
pirm, ir ketv. 12—8. Sekm. ir 
treč. uždaryta. (Pr).

SKAITYKI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTI 'NAUJIENAS'

— Anna ir Juozas J. Bimba, 
New Port Richey, Fla., atsiuntė 
tokį laišką: "Dėkojame Tams
toms už malonų priėmimą ir 
pokalbius puikiame Naujienų 
piknike. Mes tikrai gražiai pra
leidome laiką, pasimatėme su 
pažįstamais, susipažinome su 
naujais labai mielais tautiečiais. 
Iš Calumet City mes išvažia
vome, todėl ten Naujienų jau 
nesiųskite. Sekančiais metais 
mes vėl būsime Cahimet City ir 
vėl atvyksime Į jūsų pikniką.

SAVI NAMAI — TVIRTOVĖ
LIUKSUS 17 M. MŪRAS. 2 auto 

mūro garažas, šeimai gyventi arti 
California ir parko. $21,500.

MODERNUS.4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildvmai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
$45.500.

1¥2 AUKŠTO NAMAS ir 2 auto 
garažas. Arti bažnyčios ir parko. — 
$18,000.

iVs AUKŠTO 2 BUTU 19 m. mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patogumais. • Pušų me
džio porčius

7 KAMB.
2 vonios. Gražus beismantas. 
garažas. Tuoj 'galite užimti, 
quette Parke. S29.750.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro 
žas. Nauji atskiri šildvmai. 
cond. Kametai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35.700.

8 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil
dymas nauia elektra, alumin. langai. 
Si 5,000 metiniu pajamų.-. Arti mūsų. 
$71.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metų mūras 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$23.900.

6 KAAfBARIU MŪRO NAMAS. 2 
auto garažas. Beveik prie Marquette 
Parko bažnyčios. Jau 
$21,000.

2 AUKŠTU MŪRAS, 
kamb. butai ir 2 kamb. 
mante. naujas gazu šildvmas. 
garažas. Arti mūsų. $26.500.

vyriausybėms 
r telegramas, 

kuriomis primygtinai reikala
vo, kad Helsinkyje nebūtų pri
pažintas teisėtu Baltijos vals
tybių inkorporavimas į Sovie
tų Sąjungą.

Į tuos laiškus ir telegramas 
gauta daug atsakymų. Baltieji 
Rūmai ne tik raštu atsakė 
VLIKui, kad JAV politika Bal
tijos .valstybių atžvilgiu nepa
sikeitė, bet ir pats Preziden
tas Fordas liepos 25 d. sukvies
tiems etninių grupių atstovams 
tą patį pasakė. Kanados Užsie
niu Reikalu Ministeris, Allan 
J. Eachen, parašė, kad Kana
dos vyriausybė tebetęsia Balti
jos valstybių į Sovietų Sąjun
gą inkorporacijos nepripažini
mo politiką. Didžiosios Brita
nijos Užsienio Reikalų Minis
terija raštu pranešė, kad ka- 
ralikoji vyriausybė pripažino 
tik faktiną inkorporavimą, bet 
cle jure inkorporavimo nepri-

New Jersey, West Orange zoologijos sode yra traukinėlis, kuriuo 
vaikai labai mėgsta pasivažinėti. Tuo "Geležiniu arkliu" mėgsta 
pasivažinėti ir Daša, zoologijos sodan suėjusių vaikų didelis džiaugs

mas. Daša vadinama prie vaikų pripratusi sena tigrė.

Šiemet suėjo 50 metu sukakti, gerbiant pirmojo
Amerikos lieturip 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 lietuTip laisve, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar Ju Įgalioti
niais.

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir politiniu 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 Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo valu kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chlcagofe Ir KsnadoĮe metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn, — 58.50, vienam mėn. 53.00. Kitose JAV vietose metams 
— 526.00, pusei metų — 514.00, vienam mėn. — 2-50. Užsieniuo
se _ 531.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaite nemokamai.

Praloma naudoti žemiau esančia atkarpą-

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654 
--------------

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $60 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523^775 —-------—-------- -—----- -

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

« — NAUJI INOS, CHICAGO S, ILL. — MONDAY, SEPTEMBER 20, 1075
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