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GEN. FRANKO RENGIASI TEISTI
SUIMTUS KOVOTOJUS VASKUS - 
šiaurės Ispanijos darbininkai streikuoja, 
kitose vietose eina susirėmimai su policija

MADRIDAS, Ispanija. — Ministeriu kabinetas buvo susirin- 
ęs posėdžio, bet diktatorius Franko tame susirinkime nedalyvavo, 
veikata jam'neleidžia. Ministeriu kabinetas atmeta žiaurius už- 
ienyje organizuojamus protestus prieš Ispanijos ambasadas ir 
eikalauja pagarbos užsienyje esančiom atstovybėm. Kabinetas 
ra pasipiktinęs Meksikos nutarimu išvaryti Ispanijos ambasa- 
orių.

Angliakasiai metė darbą

y iso j e šiaUrės Ispanijoje, ypač 
raskonijoje , darbininkai metė 
arbą, protestuodami prieš pen
ių jaunų žmonių sušaudymą, 
inglių ir rudos kasyklų streikas 
akenks krašto pramonei. Kelio- 
e Ispanijos vietose įvyko susi- 
ėmimų su civilne gvardija.

Ispanijos policija suėmė ke- 
s vaskus, kovojančius už ketu- 
ių Baskonijos provincijų auto- 
lomines teises. Ispanijos res- 
ublika buvo davusi Vaskonijai, 
aip anksčiau tai buvo padaryta 
u Katalonija, teisę autonomiš- 
:ai tvarkyti savų j'eikatuš. Bet 
;en. Franko, .laimėjęs sųkiliifaą 
>rieš respublikos vyriausybę, 
>anaikino ne tik kataloniečių, 
•et ir vaškų autonomines teises, 
faskonijos prezidentas sugebėjo 
švykti į užsienį, o Katalonijos 
irezidentas Luis Campanys bu- 
'o sušaudytas. J .K* -----
Pataria keisti krašto politiką

Aukštoji Ispanijos katali
kų lerarhija, anksčiau rė- 
nusi gen. Franko, dabar pasisa
kė prieš jo prievartos veiksmus, 
lie prašė diktatorių nebešaudy- 
;i dviejų Vaskonijos katalikų.

Jie taip pat norėjo, kad dik- 
;arius paklausytų popiežiaus Pi
jaus Vl-tojo ir pakeistų karo 
teismų uždėtą mirties bausmę 
penkiems nuteistiesiems. Bet 
iiktatorius atsisakę tai padary
ti, o dabar užsitraukę visos. Eu
ropos ir daugelio pačios Ispani
jos gyventojų neapykantą, o vie
tomis ir kerštą.

Katalikų dienraštis pranašau
ja neramumus visame krašte, 
jeigu diktatorius nepasitrauks 
ir nebus pakeista politika.

Barcelonoje nepažįstami asme
nys įsiveržė į patį didžiausią 
šventosios širdies ligoninę, pri
ėjo prie kasos ir išnešė pusę mi
lijono dolerių. Jeigu suimtieji 
vaškai ir vėl bus atiduoti karo 
teismui, tai stebėtojai pranašau
ją, kad neramumai visame kraš
te smarkiai padidės.

Mirti nuteistasis pataria kovoti
Zarauz miestelyje civilinė 

gvardija, vykdydama karo teis
mo sprendimą, sušaudė 23 metų 
vašką Juan Peredes. Visi Za
rauz miestelio gyventojai praėjo 
pro ginkluotas civilinės gvardi- 
poras ir pripildė vietos bažnyčią, 
kad galėtų pasimelsti už nužu
dytojo sielą.

Pasibaigus mišiom, sušaudyto
jo, 45 metų, motina Maria An
tonia Paredes, tarė kelis žodžius 
apie atsisveikinimą su sūnumi. 
“Mano sūnus liepė jums pasaky
ti, kad kovą už vaškų laisvę, rei
kia tęsti”, — tarė motina.

IŠ VISO PASAULIO

ROMA, Italija. — Dvidešimt 
kūdikių praeitą mėnesi mirė Ne
apolyje ir Avelino, apsikrėtė Sal
monella vadinama vidurių infek
cija. Prieš dvejus metus pana
šiai apsikrėtė Neapolyje 27 ita
lai mirė cholera, kuri iš šio mies
to paplito ir kitose Italijos vie
tose. Kiek neatsargūs yra italai, 
rodo faktas kad šiemet per pir
muosius 6 mėnesius 13,876 ita
lai apsikrėtė hepatitis virusais, 
2,537 apsirgo tifoidine šiltine ir 
1,099 gavo para-tifoidinę infek
ciją^ .Italija per nešvarą apsi- 
krečia limpamomis ligomis žy
miai daugiau kaip visas likusis 
industrializuotasis pasaulis. To
kios provincijos, kaip Salemo, 
Foggia, Catania pietuose ir Li
guria, Veneto ir kt. šiaurinėje 
kiekvienais metais apsikrečia ti- 
fo infekcijomis daugiau kaip vi
soje Japonijoje arba (1971 me
tais) visose Jungtinėse Valsty
bėse.

WASHINGTONAS. — Spe
ciali Watergate Įstaiga neužsi
darys ateinantį mėnesį, bet bylą 
tęs toliau ir pašauks tardymui 
daugiau asmenų, pranešė New 
York Daily News. General pro
kuroras Erward Levi pareiškė 
Atstovų Rūmų spec, subkomisi- 
jai, kad jis paskirs vietoje Hen
ry Ruth naują specialų tardyto
ja.

MIAMI, Fla__ Havanos radi
jas paskelbė, kad ateinantį sau
sio mėnesį Kanados min. pirmi
ninkas Pierre Trudeou atvyks į 
Kubą vizito. Minėto radijo pra
nešimu, Kanados eksportas į Ku
bą, kurs 1972 metais buvo dar 
tik už S59 milijonus, 1974 me
tais padidėjo iki $145 filijonų. 
Kubos eksportas į Kanadą per tą 
laiką iš 11 milijonų pakilo iki 
$76 milijonų.

JAKARTA, Indonezija. Indo
nezijos kariuomenės daliniai tu
rėjo'du susirėmimus su dviem 
portugalų tebevaldomos Timoro 
salos civilinio karo grupėmis, ku
rių viena — kairiųjų radikalų 
grupė, vadinasi Revoliucijos 
Frontu Rytų Timoro nepriklau
somybei iškovotf.

MASKVA. — Jungtinės Ame
rikos Valstybės ir Sovietų Ru
sija pirmadienį pasiekė sutarties 
dėl vizų akredituotiems žurna
listams, kurie ištisų metų bėgy
je galės įvažiuoti ir išvažiuoti ir 
vėl įvažiuoti. Iki šiol Ameri
kos korespondentai turėdavo pra
šyti sovietų vizos kiekvieną kar
tą. Sutartis dėl vizų žurnalis
tams skaitoma pirmu apčiuopia-__ 1 .‘i- -*• Advokatas Bailey prašys 
mu Helsinkio viršūnių konferen-, teismą Patricia Hearst padėti į 
cijos rezultatu. I ligoninę, o ne į kalėjimą. .

Vf.-'

Sen.. Hubert Humphrey, užsimovęs darbininko kelnąs. jr kepurę, pra
važiuoja pro Mineapolį Amerikos Laisvės Traukiniu.. 200 metu ne
priklausomybės sukakties proga. Sen Humphrey noriai dalyvauja 
šioje sukaktuvinėje šventėje ir kitus ragina joje dalyvauti. Gal jis 
nebebūtu toks veiklus, jeigu jam nerūpėtu ateinančiu mėty kandida

tūra į krašto prezidentus.

Sirija valdo kelias

BEIRUTAS, Libanas. — Da
bar aiškėja, kad Sirija valdo ke
lias Libane kovojančias arabų 
grupes. Sirijos prezidentas Įsa
kė Libano arabų maištininkų va
dui Kamai Junblatt užmiršti po
litinius skirtumus su Pierre Ge- 
mayel. Junblatt vadovauja kai
riai partizanų grupelei, o Gema- 
yel vadovauja vadinamiems de
šiniesiems falangistams, kurie 
yra pasiryžę išvyti palestinie
čius iš Libano.

Junblatt tiek neapkenčia fa- 
langistų vado Gemayel, kad su 
juo visėi nebeno|ri ir kalbėti. 
Apie jokias politines nuolaidas 
Junblatt ir klausyti nebenori. 
Tuo tarpu Sirijos prezidentas 
Asadas pasiuntė Į Beirutą savo 
užsienio ministrą Chadam, Įsa
kydamas kariaujančioms gru
pėms mesti ginklus. Sirijos sau
gumui reikia taikos Libane.

Jeigu svarbesniuose Libano 
centruose tęsis neramumai, tai 
Sirijai gali susidaryti pavojus. 
Įsiveržus žydams Į Libaną taikos 
atstatyti, Sirijai teks sudaryti 
naują frontą pagal visą Libano 
pasienį. -

Užsienio ministras kelis kar
tus matėsi su abiejų grupių ara
bų vadais. Jam pavyko suruoš
ti savaitgalio paliaubas, bet pir
madienį keliose Beiruto vieto
se ir vėl prasidėjo šaulių susi
šaudymai. Kovos Libane silp
nina Palestinos .partizanų galią, 
tuo tarpu Asadas mano, kad par
tizanai gali priversti Izraelį pa
sitraukti iš Golano aukštumų. 
Neatgavus visų aukštumų, Siri
ja negalės susitarti su Izraeliu.

Teis dar 15 baskų
Generalissimo Franco 
■penkių dar negana

MADRIDAS, Ispanija. — Ne
paisant sukelto , viso pasaulio pa
sipiktinimo dėl penkių baskų 
partizanų sušaudymo, generali
ssimo Francisco Franco valdžia 
ruošiasi teisti dar penkiolika ir 
taip pat reikalauti mirties baus
mės. Dešimties jaunų vyrų ir 
5 moterų gynėjams advokatams 
pasakyta, kad jie bus teisiami 
kariškuose teismuose.

Baskų advokatas Juan Maria 
Bandres pasakė, kad jis yra už
prašytas ginti baskų partizanų 
vyriausią lyderį Jose Ignacio 
Arregui, baskų tautininkų or
ganizacijos “žemė ir Laisvė” 30 
metų amžiaus vadą. Jis kalti
namas vaidinęs svarbiausią ro
lę 1973 metais gruodžio mėnesį 
Ispanijos ministerio pirmininko 
Luis Cararero Blanko užmušime. 
Tie 15 ETA organizacijos na
rių buvo surankioti Madride ir 
kaltinami policijos pareigūnų iš 
pasalų šaudymu, bankų plėši
mu ir kt. teroro veiksmais. 
Baskai yra Ispanijos provincija, 
kovojanti už savo laisvę.

BOSTONAS. — Savaitę tru
kęs mokytojų streikas prieš teis
mo įsakytą desegregaciją baigė
si praeitą antradienį, baigus su
sitarimą dėl kontrakto. Mokyto
jų sąjungos pirmininko prane
šimu, mokytojai nuo antradie
nio grįžo į mokyklas.

ZAMBOANGA, Filipinai. — kad savitarpy kovojusios frakci- 
Keturiosdešimtys mahometonų jos uždarytų savo piratišką radi- 
riaušininkų piratų paleido savo jo stotį. Bankai ir valdžios įstai- 
pagrobtus 29 įkaitus ir grąžino gos pirmadienį tebebuvo uždary-
valdžiai japonų laivą Suehiro 
ir patys pasidavė Filipinų laivy
no admirolui. Riaušininkai tu
rėjo sąlygą arba pasiduoti arba 
patys žūti.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Vis didesnis kongreso at
stovų skaičius pasisako prieš di
delį CIA pin igų švaistymą. Jie 
nemokėjo samdyti teisingas ži
nias duodančių šnipų.

-* Sovietų valdžia, praradusi 
arabų simpatijas, nori užmegz
ti diplomatinius santykius su Iz
raeliu. Dabar Izraelio vyriausy
bė ruošiasi išsiderėti kelias leng
vatas žydams.

o Gen. Carvalho vadovauja
ma Portugalijos policija nepaten
kinta dabartine vyriausybe, o 
pats generolas nepatenkintas 
adm. Azevedo. Jam nepatinka, 
kad radijo stotis gali būti ati
duota stoties savininkams. Adm. 
Azevedo turi sovo žinioje kariuo
menę, kuri bet kuriuo momen
tu gali nuginkluoti karo policiją. 
Jeigu karo policija arba artileri
ja nepaklus vyriausybės, tai sos- 
tinėn gali ateiti kelios divizijos 
tvarkai atstatyti.

'o Izraelio vyriausybė atsisakė 
paleisti iš kalėjimo graikų kata
likų vyskupą Hilarijų Capudži. 
Jis gavo 12 metų kalėjimo už 
ginklų nešimą iš Libano į Izrae-

o šiaurės Ispanijoj visos krau
tuvės dvi dienas buvo uždarytos, 
darbininkai nėjo Į dirbtuves, 
protestavo prieš penkių vaškų 
sušaudymą ir bylų ruošimą ki
tiems suimtiems vaškams.

o Tokijo mieste įvyko stiprus 
radikalių studentų susirėmimas 
su policija. Studentai nenori, 
kad imperatorius Hirohito vyk
tų į Ameriką.

Senato karo komitetas suti
ko paskirti 13 milijonų dolerių 
laivyno bazei Diego Garcia sa
loje’steigti.

Premjeras Azevedo Įsakė 
kariuomenei būti pasiruošusiai 
suvaldyti tvarkos ardytojus. Jis 
nenori, kad kariai, įsivėlę į ko
munistų organizuojamus pro
testus, padėtų dar labiau išar
dyti krašto ūkį, Visiems ka
riams Įsakyta laikytis griežtos 
disciplinos ir eiti savo pareigas.

♦ Sekretorius Kisingeris ’ ant
radienį pietavo kartu su Sirijos 
užsienio reikalų ministeriu ap
tarė Artimųjų Rytų taikos rei
kalus.

♦Adlai Stevensonas ’ aštriai 
kritikuoja sekretorių Kisingerį, 
padariusį pažadus, kurių jis ne
turėjo teisės padaryti.

MULESHOE, Texas. — Apie 
4.4 milijonai traktorių dabar yra 
naudojami Ainerikos farmerių, 
kai praeitojo šimtmečio pabai
goje ir šio šimtmečio pradžioje 
žemės ūkiui buvo naudojami 22 
milijonai arklių ir mulų.

BEIRUTAS. — Dvidešimties 
narių tautinio susitaikymo ko
mitetas pirmadienį pareikalavo.

tos, bet daugumas krautuvių jau 
atsidarė ir saugumas gatvėse ke
linta diena kaip pagerėjo. Karo 
paliaubos buvo pasirašytos pra
eitos savaitės ketvirtadienį.

PROTESTUOJA PRIEŠ VALDŽIOS 
NUTARIMĄ PERIMTI RADIJĄ 
Gen. Otelo Carvalho žingsniavo kartu 

su protestuojančiais komunistais
LISABONA, Portugalija. — Sudarius koalicinę vyriausj 

manyta, kad jau bus apsibaigusi pati giliausioji Portugalijos 
suomeninio gyvenimo krizė, bet pasirodo, kad portugalų r 
taikos dar neapsiraminusios ir vyriausybei teks dar daug s 
kūmų nugalėti.

Gen. Vasco Goncalves pasku
bomis buvo pravaręs Įstatymą, 
kuris leidžia streikųojančiom 
darbininkų unijom perimti Įmo
nes, jeigu nepavyksta susitarti 
su savininkais ir pradėti gamy
bos. šiuo nuostatu besivadovau
damas buvęs premjeras pagrobė 
socialistų dienraštį Respublica ir 
katalikų siunčiamąją radijo sto
tį ir atidavė jas komunistams. 
Vasco Goncalves jau seniai at
leistas, bet iki šio meto komunis
tai tebevaldo minėtą stotį ir 
dienraštį. Jie skleidė savo pro
pagandą ir prieš dabartinę koa
licinę vyriausybę, kurioje yra 
vienas komunistų partijos narys.

Premjeras Azevedo pirmadienį 
pasiuntė kariuomenės dalinį už
imti televizijos _ir -siunčiamąją 
radijo stotį. Tai buvo padaryta 
be jokio incidento. Tiktai apie 
pirmadienio vidudieni pradėjo 
rinktis būriai žmonių ir protes
tuoti prieš vyriausybės nutari
mą. Pasirodo, kad komunistai, 
iki to meto valdę svetimą radijo 
stotį, pradėjo protestuoti. Jie 
neteko vieno svarbaus propagan
dos Įrankio.

Prie siunčiamos radijo stoties 
buvo suruoštas mitingas, protes
tuojąs prieš premjero Azevedo 
vyriausybės žingsnį. Pirmon ei
lėn susirinko stotyje dirbę ko
munistai, puošė didelius plakatus 
ir kvietė visus darbininkus pro
testuoti. Gen. Otelo Carvalo, ka
ro saugumo ir civilinės policijos 
viršininkas išėjo į balkoną ir pa
aiškino vyriausybės nutarimą 
perimti radijo stotį. Minioje pa
sigirdo balsai prieš jo kalbą ir 
vyriausybę. Gen. Carvalho pa
stebėjo, kad protestuojančių tar
pe buvo didokas dalinys ir jo ži
nioje esančių karo policijos at
stovų. Jis nulipo nuo balkono ir 
įsijungė Į protestuojančių eiles. 
Minia nutarė nužygiuoti prie 
prezidentūros ir pareikšti savo 
protestą. Priešakyje ėjo gen. 
Otelo Carvalho, karo policijos 
vadas.

Pasirodo, kad prezidentūroj 
rastas adm. Azevedo. Preziden
tui Costa Gomes išvykus kelioms 
dienoms į Lenkiją ir Sovietų Są
jungą. Premjeras Azevedo eina 
ir prezidento pareigas. Jis pra
nešė atvykusiai delegacijai, kad 
vyriausybė imsis visų priemonių 
tvarkai atstatyti. Kraštas pri
valo imtis darbo ir pataisyti 
krašto ūkį. Jis neleis ir karo jė
goms sauvaliauti. Jeigu kas ban
dys ardyti tvarką, tai Portuga
lijos karo jėgos tvarkos ardyto
jus nuginkluos. Dabartinė vy
riausybė turi karo jėgų ir dide
lės krašto daugumos pritarimą. 
Jis patarė demonstrantams iš
siskirstyti ir neardyti tvarkos.

Vyriausybei teks svarstyti Vėsiau, debesuota.
gen. Carvalho poziciją. -Saulė teka 6:46, leidžiasi 6

Piktadarių 
išradingumas

CHICAGO. — Vis' naujės 
būdų uždirbti be darbo mil 
nūs išgalvoja piktadariai š 
depresijos laikais. Tik ne vi; 
met sekasi.

Viena piktadarių gauja “ 
kė” Amoco Oil kompanijai J 
milijonus dolerių grynais į 
gaiš padėti Į Chevrolet Im 
automobilį ir automobilį su 
nigais pastatyti miesto šiam 
j e dalyje 4400 bloke N. Ra 
avė. su su automobilyje palik 
raktais. Priešingu atveju g; 
pagrasino bombų sprogdini] 
visose kompanijos įmonės 
gazblino stotyse: '

FBI tą gaują suardė suė 
du jos šulus Larry Shaffer 
gyv. 6007 N. Sheridan Rd 
Paul Methven, 32, atvykus 
Virginia Beach, Va.

Amoco kompanija yra v 
iš septynių didžiųjų alie 
kompanijų, kurios gavo p 
šius reikalavimus ir grasini: 
Grasinimų laiškai visi išsii 
nėti iš Chicagos. Iš kompa 
gauja tikėjosi gauti $45.5 
Ii jonų, bet negavo nė cente

Laiške Chicagos Omoco da 
rašytos tokios instrukcijos: 
tomobilio užpakaliniame 1; 
iškabinti plakatą su užrašu ‘ 
Sale”, tame plakate įrašyt 
lefono numerį. Automobil: 
pinigais jie patys paimsią ii 
važiuosią. Kompanija gavi 
laiškus, pirmąjį rugsėjo 2( 
antrą rugs. 24 d. Gaują su 
ir likvidavo specialaus agent 
chard Held vadovaujama 
grupė.

Patricijos “draug 
mižudytinų sąraš
SAN FRANCISKO. Paaiš] 

kad Patricijos Hearst “drau 
William ir Emily Harris, 1 
ir beliko iš vad. “Symbiones 
laisvinimo armijos”, buvo s 
rę trisdešimt nužudytinų 
menų srrašą, kurs buvo 
tas Harris ir jo žmonos bute 
ženklintieji daugumoje par 
iš Kalifornijos stambiųjų bi 
rių ir pareigūnų, kaip antai 
cific Gas and Electric Co., L 
national Telephone and ' 
graph Corp. kt. Dar šešii 
buvusios “armijos” gaujos 
koma.
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falonios Sesės!

7TT

reigos svarbios, tai vadovių, ku
rios tiesiogiai ir, galima sakyti 
kasdien — . 2

Dešimtoji visų Chicagos tuntų skautų-čių bei visų jaunesnių
jų skautų-čių skautiškų žaidimų.-varžybų tradicinė šventė įvyks 
ateinantį sekmadienį, spalio 5 d. lryal. p. p. Bučo sode, Willow 
Springs, III.

tunto gintarės prasieis rą neži
nomybės šydą spabo 11 d, įvyks
tančiam e Prie gintaro juros va
kare, Jaunimo Centro didi. sa
lėje. Visi, kuriems rūpi ateities 
pranašystės, yra kviečiami apsi
lankyt 7:30 vai. vak. Numatomos 
ir kitokios įdomybės. Nerijos 
tunto sesės ir tėvų komitetas vi
sus maloniai priims.

X II-JI METAI

Varžybų aikštėms yra pa 
ruošti įdomūs, smagūs žai

dimai,

tobuliau vadovauti, savo didelę 
padėką.

Su geriausiais linkėjimais!
. Budžiu .' .‘1 < ",

7 tai tuntininkių ir drauginin- 
>kių bei artimiausių jų talkinin
kių pareigos yra svarbiausios! 
Iš jų konkretaus ..darbo matomi 
skautiškojo ir tautinio auklėji
mo vaisiai.

Iš Rako, miško — v ė 
Jaunimo Cęntrcj

perduoda idėjas, taiko meto
dus, vykdo planus, atlieka. kon
krečius. uždavinius ir petarpiš- 
kai dirbą su skautėmis —

Juozės Vaičiūnienės vyr. skau
čių kandidačių būrelis savo pir
muosius veiklos metus baigė 
penkių sesių vyr. skaučių įžodžiu 
rugsėjo mėn'.19 d.- Įžodis įvyko 
Lemonte. Mėlynais kaklaraiš
čiais pasipuošė sesės: LindaNor- 
kaitytė, Rėdą Ardytė, Daiva 
Markelytė, Daina Skrodytė ir 
Dana Plepytė. Įžodį vedė Auš
ros Vartų tunto vadovės v. s. J. 
•Mikutaitienė, ps. A. Kaminskie
nė ir v. si-. R. Stropienė. Jaukus 
pabendravimas ir vaišės visam

būreliui buvo suruoštos seses 
Banes Kronienės namuose.

Be to, vasaros stovykloje,, at- 
likusios pilną kandidatavimą ir 
išsamiai išėjusias vyr. skautės 
kandidatė® programą, įžodį da
vė šios būrelio narės: Fausta 
Bobinaitė, Milda Vaitkevičiūtė, 
Linda Grigaliūnaitė, Nora Sut- 
kutė, Vida Maliorytė, Daiva Bal- 
zaraitė, Rita Mingėlaitė, Vija 
°egal, Rima šilėnaitė, Loreta Va- 
riakojytė ir Dana Blauzdžiūnai- 
tė. Įžodį vedė sesės Alvyda Bau- 
kutė. ir Ramunė^Kubiliūtė.

Būreliui vadovauja vyr. skau
tė psl. Dalė Gotceitienė.

Visus ir visas kviečiame da
lyvauti šventėje-! ' ■ 'Rengėjai

mą. Veiklus Lituanicos tunto va
dovas s. Gintaras Plačas rugsėjo 
20 d. susituokė su darbščia Auš
ros Vartų tunto vadove ps. Al
dona Kelmelyte. Sutuoktuvių 
apeigos įvyko Brighton Parke, 
lietuvių šv. Mergelės Marijos N. 
Pr; parapijos bažnyčioje. Jau
nuosius prie altoriaus palydėjo 
vienuolika porų pamergių ir pa
brolių, dvi gėlių mergytės ir 
pora’ žiedų nešėjų. .Sutuoktuvių 
šv. mišių metu skaitytos lietu
viškos maldos buvo pačių jau
nųjų pasirinktos. Gausūs šių su
tuoktuvių liudininkai buvo su
žavėti ir sujaudinti įspūdingo
mis pamaldomis.

Vakare, Jaunimo Centre, ku
riame jaunieji-praleido nesuskai
tomas valandas lituanistinėje 
mokykloje, sueigose, posėdžiuose 
ir kt., įvyko ir jų vedybų poky
lis, kurio gausių svečių daugu
mą sudarė skautavimo dienų 
draugai-ės, vado vai-vės. Poky
lio “maršalka” — v. s. Vladas 
Viįeikis. '

Povestuvinei kelionei jaunoji 
pora išvyko Floridon. Grįžę žada 
įsikurti Brighton Parko apylin
kėje ir vėl įsijungti į lietuviškos 
skautybės darbą. Jaunajai porai 
visi linki laimingo gyvenimo, ku
riant tvirtą lietuvišką skautišką 
šeima.

v. s. Antanas Saulaitis, 
LSS Tarybos Pirmininkas

skau- 
svar- 
Kiek- 
poste 

turi dažnai skirtingus konkre
čius uždavinius, bet visu veikla 
galų gale pasireiškia bendra 
jungtim į pagrindinį lietuviškojo 
skautavimo siekimą — ugdyti 
lietuvišku asmenybę, ištikimą ir 
pasišventusią Dievui, Tėvynei, 
Artimui.

Jei visų vadovų ir vadovių pa-

Pizmajame tome, yra 253 puslapiai, e antrajame 226 puslapiai, 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodanti -už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už. $6.00. • .7
Abi knygai gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

CHICAGOS ŽAIDYNIŲ DIENA
Dalyvauja Chicagos skautai ir skautės. 

Kviečiami visi bičiuliai

Koridoriuose rikiavosi Kerna
vės tunto Čiurlionio stovykla: 
kiek čia. vasaros .prisiminimų, 
naujų pažinčių, linksmo vikrumo^

ORGANIZACIJŲ VĖLIAVOS CEVELANDE PRIE PAMINKLO 

per Tautos Šventę rugsėjo 13. Kairėje — skautų vėliavos.
' « J. Garlos nuotr.

kuriems vadovaus j. b. M. Na
ris, j. b. K. Miecevičius, j. s. Ru- 
pinskas ir j. v. s. Br. Juodelis 
su daugybe padėjėjų — vadovų, 
žaidimų laimėtojams yra ver
tingos premijos, kurias paskirs 
teisėjų kolegija. Lituanicos tun
to sporto vedėjas A. Liškūnas 
ves sesių ir brolių komandų 
tinklinio rungtynes, dalyvaujant 
visiems tuntams.

BENDRA

JUNGTIS
LIETUVIŠKAJAI

ASMENYBEI

aukščiausios kokybės, nes ir 
“viską mačiusioms” vadovėms 
juoko ašaras išspaudė!

Pagaliau ir rimties akimirka 
—• metas skirstytis. “Sutelk 
mus, Viešpatie, būrin” pasku
tiniai garsai galutinai sujungia 
visų kernaviečių pasiryžimą

po vasaros patirties vėl stip-
. riai stoti i naujus darbus.

Ir vėl Jaunimo Cgntro “padan
gėje”... R. B;

Tėvų-rėmėjų gegužinėje vai
šins skaniais pietumis

j. b. E. Nakučio, sesių ir ma
myčių aptarnaujama valgykla. 
I rie kavos ir giros bus ir skanūs

Rudeniop gamta rimsta ir ruo
šiasi užtarnautam poilsiui, ta
čiau gamtos draugės kernąviė- 
tės kaip tik šį laikotarpį, išnau
doja susitelkti, pasidžiaugti ir 
su atnaujintu entuziazmu, grįžti 
prie žiemos darbų.

Rugsėjo 14 d. Jaunimo Cent
re vyravo vidurvasario Sto

vyklinė nuotaika.

I eiskite Jus visas, skridusias 
iš įvairių vietų, labai nuoširdžiai 
pasveikinti ir pasidžiaugti Jūsų 
dideliu pasiryžimu taip uoliai 
dirbti lietuviškajai skautybei iš
likti gyvai ir įtakingai ugdyti 
lietuvių tautos prieauglį.

Visu vadovu ir vadovių 
tybės sąjūdyje pareigos 
lios ir dažnai Įtakingos, 
vienas ar kiekviena savo

Teigiamiems vaisiams pasiekti 
reikia ne tik veikti, bet reikia 

irlavintis, kaip veikti, reikia gi
liai suprasti lietuviškosios skau
tybės siekimus ir reikia karštos 
meilės lietuviškajam jaunimui.

Kai Jūs — toks didelis būrys 
beveik iš visur — tariatės, svars
tote ir ruošiatės taip pat toliau 
vis tobuliau veikti, kiekvieno 
skautybės brangintojo širdis pri
sipildo džiaugsmo, ir veržiasi no
ras palinkėti geriausios sėkmės !

Ir aš tikrai nuoširdžiai prisi
dedu, ta pačia proga siųsdamas 
Jums visoms ir Jūsų vyresnio
sioms vadovėms už nenuilstamas 
pastangas nuolat tobuliau veikti,

i kurį atneša tik.stovyklpje išug
dyta ir žiemos veiklai parnešta 
tunto dvasia, '■ ’•

Įžygiuojančią Čiurlionio sto
vyklą pasitinka tuntininkė ps. 
f ii. Ri tone Ruiiaitienė ir nesto
vyklavusių sesių gretos. Ypač 
skambiai ir įspūdingai nuaidi 
stovyklinė daina. Pakilią’ nuotai
ką toliau tęsia stovyklos skiltys, 
kiekviena kuo drąsiau pasirody
dama savo šūkiu. Įtemptai lau
kiame žinios, kas gi ta tarpskiL 
tinį 'konkursą -laimėjusi skiltis? 
Tai “Pavasario” sesės. Jų lai
mėjimą sutinkame šūkiu ir šir
dingais sveikinimais. ‘

Čiurlionio stovyklos virši
ninkė s. Vanda Aleknienė iš
kilmingai gražina 90 stovy

klavusių.sesių,

simboliškai perduodama • “va
dovės lazdą” it stovyklos gairę 
tuntininkei. Pristatomos šių me
tų “Gintarė Mokyklos” kursan- 
tės: Aldona Jakubauskaitė, Ri-

KURIOS BUVO ČIURLIONIETĖMIS

Nerijos tunto jaunoji vadovė, 
prasidėjus rudens semestrui,* iš
vyko Į Minnesota tęsti farmaci
jos studijų. Kuklias ir jaukias 
išleistuves Kristinai rugsėjo 17 
Jaunimo Centro kavinėje suren
gė tunto vadovybė ir sesės gin
tarės. Trumpoje iškilmingoje 
sueigoje dalyje sesė Kristina da
vė skautininkės įžodį, kurį vedė 
Vidurio rajonp vadeivė s. Danu
tė Eidukienė. Reikšdamos ge
riausius linkėjimus, vadovės ir 
sesės sveikino naująją ps., įteik- 
damos jai gražią gėlių puokštę. 
Ilgesinga jūrinė daina -sujungė 
visas seses bendrame rate. Ka
vutė ir maloni pabendravimo va
landėlė, stovyklinių nuotraukų 
albumo lapus vartant, nukėlė vi
sas į mielus stovyklos prisimini
mus.

Susitiksime “prie gintaro 
jūros”. Daugumas mūsų nore-, 
tume turėt galimybę praskleist 
nežinomybės uždangą ir pažvelgt 
ateitin, o ypač savo ateities gy
venimam . Aktorės. Julijos Cijū- 
nėlienės vadovaujamos Nerijos

pyragaičiai. Šventės dovanų sta
las, organizuojamas gintarės M. 
Kupcikeyičienės, S. Rupinskie- 
nės bei kitų sesių, visus aprū
pins vertingais laimėjimais. 
Skautų tėvai, vadovaujami A. 
Maciejausko ir B. Vindašiaus, 
visus vaišins skaniais gėrimais.

Į šią skautišką šventę 
kviečiami visi buvę skautai 

ir jais nebuvę.

Seni ir jauni, nes visiems yra 
numatyti žaidimai ir. varžybos.

Tėveliai ir vadovai-vės prašo
mi laiku į šventę atvežti visą 
skautiškąjį jaunimą, kad progra
ma būtu laiku atlikta.

ŠIEMETINĖJE CHICAGOS LITUANICOS TUNTO LAISVĖS STOVYKLOJE 

pabirę skautai lauki* savo eilės vrodyNe-ns uždaviniams

X -

. L:

vadoviy sąskrydžiui

Cleveltinde "sk

leidžia LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell SL, Chicago, Ill. 60629

- . . : . IŠ ČIURLIONIO STOVYKLOS SUGRĮŽUSIAS SESES 

sveikina Chicagos Kernavės tuntininkė ps. fil. Ritonė Rudaitienė (kairėje).
J. Lintako nuotr.

ta Lukaitė, Vilija Rasutytė ir 
Astra Totoraitytė. Kiekviena sa
vaip sueigos dalyvėms perduoda 
mintis ir įspūdžius, pasiekimus 
ir viltis. Tunto Įsakymais turi
me progos pasidžiaugti jaunes
niųjų sesių pasiekimais; į pa- 
skiltininkes pakeliamos: Ginta
rė Kerelytė. Guoda Lazauskaitė 
ir Silvija Snarskytė. Skiltinin- 
kės laipsnį Įsigijo Audra Alek
naitė, Rita Kupcikevičiūtė, Lore
ta Lingytė, Mirga Rimavičiūtė 
ir Audra Aleknaitė.

Dėmesys tuntininkei — iš
reiškiama nuoširdi padėką Čiur
lionio stovyklos štabui. Stovyk
los sėkmingumas atsispindi su
grįžusių sesių entuziazme ir ryž
te. Prisimenamos eilinės parei
gos ir einamieji reikalai.. Ypatin
gai šiltas žodis skiriamas tunto 
tėveliams, iš kurių visas tun
tas su dėkingumu laukia ir to
limesnės talkos ir paramos.

Kiekvienas skautiškas susi
būrimas baigiamas lauželiu,

tad ir šiandien leidžiame savo 
vaizduotei įkurti neniatomą liep
snelę ir, juoko kibirkštėlių pa
drąsintos, jungiamės į dainą, į 
šūkį, Į sąmojo ir išradingumo 
pilnus pasirodymus; Entuziazmu 
visns užkrečia sesė Silvija Spar- 
kienė; šitai dainą veda sesė 
Audronė Migiinaitė; įjungiame 
ir jauniausias vadoves — tai 
mūsų sesė Audra Aleknaitė, brą- 
srai galime teigti, kfcd lauželis —



vėles-

=1
Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

1

lietuvis,- pirmos■

ĮrtMfta 1928 m etd*.

■ (1869-1959) metu
664 psl. Kaina

I

ir net 
pieši-

I

U A AU Al V K?,

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Argentinos prezidentė Izabelė Pęro- 
nienė gydosi Andy kalnuose, aviaci
jos bazėje. Ji perdavė prezidentūrą, 
45 dienoms senato pirmininkui laiki
nai eiti, prezidento pareigas. Kai ji 
grįš j Buenos Aires, tai ras labai di
delio pakaity. Visa eilė jos ministe- 
riy jau pavaryti ir pakeisti kitais 

žmonėmis.

13.
14.
15.
16.
17.

55 psL

Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs 
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 katalikišku, socailistinių, laisvamanišku ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį a '

3 ■ j;,- ameriko&.lietuviu istorijos draugijos 
'■ i vardu ir pasiųsti: .
I 1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

y '

I

PETR. T ARUOS

Jo gimimo 100 mėty jubiliejui. Biografijos duomenys. 
Jo kūrybos momenty apybraižos.

(Tęsinys)
Čiurlionis išvyksta į Varšuvą

Dr. Markevičiaais šeima tik 
vasaromis atvažiuodavo į Drus
kininkus, o šiaip pastoviai gyve
no Varšuvoje. Tada Konstanti
nas ten rado nuoširdžią globą ir 
pateko į didesnį būrį studijuo
jančios jaunuomenės. O jam 
sistemingo išsimokslinimo pasi
ilgusiam, tai buvo nepaprastai 
naudinga.

Iš pradžių konservatorijoj jis 
buvo pasirinkęs fortepijono kla
sę, bet vėliau aistringas troški
mas mokytis kompozicijos nuga
lėjo. Jis pradėjo kurti savąją 
muziką.

Jadvyga Čiurlionytė savo at
siminimuose sako: — "Varšuvo
je ’brolis labai greit išėjo bendro 
lavinimo kursą ir su didžiausiu 
alkiu stvėrėsi tų mokslų, kurie 
jam pačiam tuomet buvo reika
lingi. Jis studijavo gamtos mok
slus, astronomiją, kosmogoniją, 
mineralogiją, istoriją, psicholo
giją, filisofiją ir net numizmati
ką. Nepaprastas darbštumas 
vertė jį atitrūkti nuo aplinkos, 
nuo draugų ir nuo jų pramogų. 
Greitai jis savo žiniomis, muzi
kiniu išsilavinimu ir estetinio 

v skonio reiklumu pralenkė drau
gus. Netrukus jaunimo tarpe 
Konstantinas pasidarė autorite
tu”. ..

Iš visų Konstantino draugų 
tenka išskirti Eugenijų Moravs- 
ki, kurs vėliau buvo įžymus mu
zikas ir kompozitorius Varšu
vos konservatorijos direktorius. 
Jie abu mėgo ilgus pasivaikščio
jimus Vislos krantais, Vilianova 
ir pagaliau garsiname Lazenkų 
narks. Kiti Konstantino aplin
kos jaunuoliai nors buvo turtin
gų šeimų ir gerai išauklėti jau
nuoliai, bet Konstantinas juos va
dino kiek paviršutiniškais ir ben
dravo tik atsitiktinais atvejais. 
Jų abiejų pasikalbėjimai būda
vę intymūs, nuoširdūs ir labai 
atviri. Jie kur nors atsiskyrę 
mėnulio šviesoje svajojo kas 
skambės jų būsimose simfonijo
se. Miško šlamesys — gražu, 
j Gros bangos — dar labiau vilio
ja. Muzikoje — žmogus tai svar
biausia.

— Puiki idėja, — pagaliau sa
ko konstantinas, — o aš rašysiu 
apie tai, ko žmogaus protas ne
aprėpia ir tik instituicija pasa
ko...”

Dar tuo laiku, kai dar niekas 
negalėjo spėlioti, kad Konstan
tinas kada nors pasidarys daili
ninku, jis atidengė savo paslaptį 
Eugenijui Moravskiui, kad nu
sprendė mokytis tapybos 
parodė jam savo pirmus 
nius.

Eugenijus Moravskis
niuos atsiminimuos prisipažino

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 

. žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda į gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus.. Dramatiškai besikeičiančiunse gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmės.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
I. J. Auguitrityte- Viltlūnkni, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 12$ psl. Kaina $1.—.
2 Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl. Kaina $2.00.
3. Butkų Jūrė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina $3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
6. AnatoIIIus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl.. $3.00
II. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii Ivrikos knyga, 152 psl. $2,50.
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. S1.00 
Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 psl. $1.00.
Elena Tumiehė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. S2.50 
Alfonsas Tvruoli*. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 
$1.00.

18. Adomas J asas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti J Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį.

kad tyo metu buvo IŠaigandęi. 
Jis gi ypatingai vertino savo. 
draugo Čiurlionio kompozicijas 
ir manė, jog nauja draugo už
gaida atitrauks jį nuo muzikos. 
Jo įsitikinimu tai būtą didžiau
sias nuostolis. Jis negalėjo tuo 
laiku numanyti kokios reikšmės 
turės Čiurlionio tapybinė kūry
ba. Jis bandė Čiurlionį atkak i- 
nėti nuo tapybos, bet jau buvo 
vėlu, Konstantino sieloje gal ne
jučiomis brendo ir jau buvo su
brendęs įsitikinimas, kad savo 
tapybiniais darbais jis gali būti 
nemažiau, negu muzikoje reikš
mingas, o gal ir žymiai daugiau.

Varšuvos studiją metai Kons
tantinui buvo gali būti patys lai
mingiausi jo gyvenimo metai. 
Žinoma, vargingas buvo studen
to gyvenimas. Bet jį lydėjo sėk
mė, jis džiaugėsi savo visokerio
pa. pažanga.

Jadvyga Čiurlionytė atsimena; 
“1899 metai. Mūsą nameliuose 
didelis sąjūdis — Kastukas par
važiuoja namo su diplomu. Te
legrama supurtė visus — dide
lius ir mažus. Vaikai neša iš 
miško karališkus papuošalus, se
serys pina girliandas, kabina jas 
palubėje, apjuosia jomis duris. 
Šį kartą tėvas su vaikais eina sū
naus pasitikti.... Bet atvažiuoja 
garsi Druskininkuose Jankelio 
būda, kuri vežiodavo keleivius iš 
Pariečės geležinkelio stoties, o 
iš tos būdos Konstantinas nepa
sirodo. Jankelis pareiškė, kad 
“jūsų sūnus eina pėsčias”... Kai 
jis pagaliau pasirodė iš už krū
mo, susitikimas pasidarė nepa
prastai iškilmingas. Toks buvo 
Konstantinas. Kunigaikštis 
Oginskis, baigus Konstantinui 
konservatoriją padovanojo jam 
pianiną, kuo apsidžiaugė ne tik 
pats kompozitorius, netrukus su
kūręs pirmąją lietuvišką simfo
niją “Miške”, bet ir visa šeima, 
nes visi juo pastoviai naudojosi. 
Kaip tik tuo. metu buvo steigia
ma Liubline konservatorija ir 
esą Čiurlioniui buvo pasiūlyta 
tos konservatorijos direktoriaus 
vieta, bet jis ir nuo tos garbės 
ir nuo sotaus nerūpestingo gy
venimo atsisakęs. Jis buvo vei
kiamas kitokių troškimų.-
Čiurlionio gyvenimiškos pažiūros

O kokie gi buvo Konstantino 
širdies troškimai? Dar būdamas 
Leipcige, jis parašė laišką savo 
artimiausiam draugui Eugenijui 
Moravskiui, kuriame palietė pla
tesnes gyvenimiškus temas. Jis 
rašė:

“Gyvenimas... O!... Kurgi ji
sai, parodyk? Ar tai tas yra gy
venimas? Ko jis vertas? Gra
žiausios idėjos truputį paskam
bės ore, žmonės pasiklausys, pa
siklausys, pagirs, net atminti
nai išmoks, o kiauliškas gyveni
mas velkasi savo tvarka. Nuolat 
kalbame ką kitą, darome ką ki
tą. Tiek žodžių ! Tai vaizdiniai 
įvairių kilnių ir gražių dalykų... 
Kurgi tie dalykai ? Argi mes tu
rėtume dvilypį gyvenimą: vienas 
šlykštus — tikrovėje, o kitas, 
gražusis, kilnusis — tiktai žo
džiuose, ore ? Kodėl negalima gy
venti vien tik tą kitą gyveni
mą?

Kodėl jis yra toks nepagauna
mas? Ko gi aš noriu? Noriu bū
ti kitoks, noriu, kad būtų ki
taip, noriu kitokio gyvenimo. Ne
žinau kelio. Parodyk, jei gali. 
Nuolat noriu daryti gera ir neži
nau, kas yra gera, noriu eiti, ir 
nežinau kur. Esu silpnas, nes 
jaučiu, kad klystu. Tik parodyk,

Štai vienamejauno Konstantino rr jo draugų tiškai vertindavo
skonį. Greta to Konstantinas ry- pirmųjų savo sužadėtinei Sofi- 
žosi plačiai pažinti literatūrą, i ai laiškų, rašytą tuo metu, kai 
kaip klasikus, taip pat ir nau- jis buvo sugrįžęs į Varšuvą trum- 

oam laikui — savo plakatą lito
grafuoti, trumpai, bet reikšmin
gai pastebi:

“Taip man buvo keista kažkaip 
Varšuvoje, net nesitikėjau, kad

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato peL, daug paveikslų. Kaina |2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusio* 10 ar daugiau egacmpHorių. 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygų galima gauti Naujienose arfJa pa siunčiant čekį ar Money or

der] tokiu adresu: NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

kurioj pusėje yra tas gyvenimas, 
o pamatysi, kiek manyje atsiras 
energijos.

Baigsiu būdą (suprask — kon
servatoriją), važiuosiu į Peters- 
burgą. Paskui gausiu kokią nors 
vietą. Imsiu algą, įsitaisysiu sau 
padorius rūbus, butą, atitinka
mus sočius pietus, lankysiu pa
žįstamus, ramiai kalbėsiuos apie 
einamuosius įvykius... Kaip visa 
tai kvaila juokinga, kvaila ir net
gi biauru. Ir tai visa perspekty
voje. Galgi ne tai vadinama gy
venimu ? Nejaugi jis taip praeis ? 
Gaila, jei taip...

Jaunuoliškai nuoširdžiai ir 
jautriai tada rašė Konstantinas 
savo geriausiam draugui. Kas jį 
paskatino šitaip kalbėti? Viešu
moje besireiškiančių vadovau
jančių asmenų dviveidiškumas? 
Ar bendras vertinimas tos ap
linkos, kuri kėlė pasipiktinimą 
jaunam Konstantinui. Ar čia bu
vo tik ano momento nuotaikos? 
Greičiausia, tenka spėti, kad jau
nuoliškai kilnus idealizmas ir vė
liau neapleido. Čiurlionio net 
tais subrendusio vyro metais, kai 
jis dar arčiau pažino sunkią kas
dienybę ir jau spėjo nukentėti 
nuo to “antrojo gyvenimo”, ku
rio jis iš žalios jaunystės neap
kentė. a

Gal nepasitaikys geresnė pro
ga giliau pažinti Čiurlionio idea
listines pažiūras j meną ir pat' 
kūrėją — menininką. Tad čia 
pridedamai priminsime keletą 
sakinių iš jo laiško tam pačiam 
Eugenijui Moravskiui:

— Sakyk, ką nori, o aš esu 
tvirčiausia įsitikinęs, kad kom
pozicijos mokytojas turi būti ge
ras ir kilnus žmogus’. Čiurlionis 
ne tik tais jaunystės laikais, kai 
jo nuoširdumas buvo labai karti 
su naivumu, būdingu dar nepa
tyrusiam jaunuoliui, bet ir vė- 
desniuos savo pasisakymuos daž
nai pabrėždavo savo tvirtą įsiti
kinimą, kad — “menininkas sa
vo “esmingiausiame” aš "turi 
būti geras”. O kaip jis tą geru
mą” vaizdavos? — “Menininkas 
tikrai turi būti geras žmogus, ne 
veidmainis, ne hipokritas, jis ne
gali nemėgti grožio geriausiu jo 
pavidalu lygiai gamtoje, lygiai 
mene”.

Varšuvos žiburiai
Varšuva pirmasis didmiestis, 

kurį ankstyvoje jaunystėje savo 
gyvenime pamatė Čiurlionis. 
Konstantinas neslepia, kad turė
jęs nepaprastai jaudinantį įspū
dį. Jam daug kas rūpėjo ir kiek
viename žingsnyje jis rasdavo 
nuostabias iki to laiko nematy
tas naujienas. Jis buvo nepa
prastai godus ir veržlus rinkda
mas jam reikalingas žinias. Pir
miausia jis nukreipė savo dėme
sį į muziką. Varšuvos muziki
nis gyvenimas buvo turtingesnis, 
negu kitų daugelio jniestų tais 
laikais. Aukšto lygio koncertai £ 
ir puošnūs spektakliai auklėjo

juosius autorius, kurią veikalai 
jaudino anų laikų jaunuomenę. 
Nuostabu, kad Konstantinas, dar 
tais laikais, kai niekas neįtarė 
jo, kad tapyba jam arti širdies, 
pats vienas jau sekė žymesniąją 
tapytojų darbus, įdėmiai žvalgės 
į klasikus ir dažnai labai kritiš
kai atsiliepdavo apie anų laikų 
pereinamojo laikotarpio tapytojų 
pastangas. Jo artimi draugai, 
su kuriais jis svarstydavo meno 
klausimus, vėlesniuos savo atsi
minimuos sako, kad Konstanti
no sprendimai visada būdavę sa
varankūs ir kiekvieną savo tei
gimą jjs mokėdavęs pagrįsti.

Baigdamas savo gyvenimo 
Varšuvoje dešimtmetį, Konstan
tinas asmeninių gabumų dėka, o 
taip pat pasiremdamas savo su
rinktomis žiniomis meno ir li
teratūros srityse, greta to bū
damas išskirtinai aktyvios dva
sios, prasiveržė į pirmąsias jau
nų menininkų eiles. Pajėgesnie
ji jaunuoliai ieškojo jo draugys
tės. Aplink jį spietės ištisi bū
riai jaunuolių, kurie buvo nepa
tenkinti esama aplinka-ir ieško
jo šio to naujo. - -

Apie Čiurlionio įtaką jauni
mui Varšuvoje įsidėmėtinai pri
minė toji pati Halina Volmanai- 
tė, turi po daugelio metų spe
cialiai buvo atvykusi į Kauną 
1939 metais, norėdama dar kartą 
pažiūrėti į Čiurlionio paveikslus. 
Iš naujo pamačiusi Čiurlionio 
Galerijoje savo mokytojo kūri
nius Halina tiek susijaudino, kad 
pravirko ir ilgai negalėjo' nusi
raminti. . Jadvyga Čiurlionytė 
paklausė Haliną apie Konstan
tino Varšuvos 'laikų draugus. Į 
tai Halina-atsakiusi: : y ’

— Neklauskite, iš; jų mažai 
beliko, jie jau tarpusavyje - ne
bendrauja, Nebėra Čiurlionio..;

O vėliau ji dar pridūrė:
—Kai ’ Čiurlionis buvo mūšų 

tarpe, mes visi buvome geresni, 
šalia jo negalėjo, būti nei blogo’ 
žmogaus, nei pikto jausmo. - Jis 
kažkokią. šviesą skleidė mūsų 
tarpe... ~ .

Neatsižvelgiant į tai, kad Kon
stantinas- iš- Varšuvos atsivežė 
švelniausius • prisiminimus, bet 
aplamai. Varšuvos gyvenimu jis 
nebuvo sužavėtas. Varšuvos 
mieseipniją-jis dažnai labai kri

tgn tiek daug manęs 1 
kalbu apie miestą, tuščias ir išsi 
pustęs tartum kirpėjas ar kelne- 
ris...

Savo stiliuje, trumpai, bet pa
kankamai ryškiai Konstantinas 
nusakė savo įspūdžius, atsilan
kius Varšuvoje.

(Bus daugiau)

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje‘surašyta viskas, kad liečia pieveles. A__ Z. *_

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime, 
siųsti tokiu adresu:

Aprašyta kaip 

už $1,25. Jeigu 
atsiųsti $1.50 čekį 

Pinigus prašome

-L, XI U A W KJ,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

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, Ill. 60608.

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi'jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar'vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at
simena ir pažinojo,, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu

■ ir jų kieta, ideologine veikla.
Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado

maičių - šėmo gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori 
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA "NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

FSLIC

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 jsi-

Taupykite dabar,

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

A

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Chicago, ILL 606081800
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Iftalcoe pfetuocv kiemu automobūianu psMatvtL

o
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Pono J. Viliušio asmeniškai 
nepažįstu, nei jo savo akimis 
esu matęs. Tik iš jo paties 
“Naujienose” pasisakymo pa
tyriau kad jis įsigijęs net ru dip
lomus Europoje. Būtent, miš-
---- ------------------------------- --------------------------

kų inžinieriaus Vokietijoje ir 
Lietuvos universitete teisinin
ko. Iš jo plačios “Naujienose” 
atspausdintos apie Kanadoje 
išleistą “Lithuanians in Cana
da” recenzijos susidariau įs-

NAUJIENŲ, raštinė atdara kasdien, išskynę sekmadienius, nuo

Lietuvoje komunistai bijo prasižioti
Honanas Zimanas, Lietuvos komunistų partijos cen

tro komiteto leidžiamo teorinio žurnalo vyriausias redak
torius ir imperialistinės sovietų politikos patikimiausias 
atstovas Lietuvos žemėje, susirūpino labai jau nešvan
kiomis darbo sąlygomis pačioje komunistų partijoje. Nie
kam ne paslaptis, kad dabartiniu metu jokia politinė 
grupė neturi teisės susirinkti ir aptarti bėgamųjų krašto 
reikalų. Jeigu koks susirinkimas įvyksta, kuriame pasi
keičiama nuomonėmis, tai visa tai privalo būti daroma 
nepaprastai slaptai, kad žinia nepasiektų rusų arba Tu
rams tarnaujančių lietuvių.

Zimanas džiaugiasi, kad paskutiniu partijos narių 
valymo metu, paties Zimano vadinamu “partinių doku
mentų keitimu”, Įvestas šioks toks apsivalymas, bet jis 
yra Įsitikinęs, kad “dokumentų pakeitimas” visko dar 
nepadarė. Jam nepatinka, kad partijos nariai nekritikavo 
plenuman suvažiavusių centro komiteto narių ir nenuro
dė jų daromų klaidų. Jeigu kuris atsakingas partijos pa
reigūnas buvo kritikuojamas, tai buvo daroma anonimiš
kai. Zimanas pripažįsta, kad kritikai šitokiu būdu iškėlė 
pačioje partijoje vykstančias negeroves, bet tokia kriti
ka esanti “neveiksminga”.

Jis. apsvarstęs visas komunistų partijoje vykstančias 
negeroves, priėjo išvados, kad pačioje partijoje nėra kri
tikos. Partijos nariai mato partijos vadų daromas nege
roves, bet niekas nedrįsta jų iškelti viešumon ir bandyti 
išrauti. Kad didelė Lietuvos gyventojų dauguma bijo žo
dį pasakyti prieš dabartinius Lietuvos valdovus ir jų pa
statytus kvislingus, tai Zimanui visai nerūpi. Jam nepa
tinka, kad pačioje Lietuvos komunistų partijoje žmonės 
bijo teisybės į akis pasakyti. Jeigu gi kas nepasako tei
sybės kreivai besielgiantiems vadams, tai jie dar labiau 
atsisikirs nuo visuomenės ir nekreips jokio dėmesio į be- 

- dugnėn traukiantį blogą įprotį. Mėnesiniame partijos 
organe Zimanas rašo: *

“Partinių organizacijų pareiga — sudaryti par
tiniame kolektyve, partiniuose susirinkimuose tokią 
atmosferą, kad žmonės galėtų drąsiai reikšti savo 
mintis, pastabas, kad jie būtų tikri, jog į kiekvieną 
pasiūlymą bus atidžiai reaguota, atsižvelgta, jog 
kiekvienas pasiūlymas bus įgyvendinamas, bus kont-

roliuojama, kaip jis realizuojamas. Tokiomis sąly
gomis auga komunistų aktyvas, jų kūrybinė inicia
tyva, susiformuoja jų didelio savitarpio reikalumo 
santykiai. Esant tokiai atmosferai, kiekvienas jau
čia didelę atsakomybę už pavestą darbą, atkakliau 
ieško rezervų, aktyviai kovoja už viso, kas nauja, pa
žangu, pergalę, o tai yra kolektyvo laimėjimo laidas. 
Būtent tokiomis sąlygomis kritika ir savikritika tam
pa veiksmingu ginklu, neleidžia tenkintis tuo, kas 
pasiekta, skatina nenukrypstamai tobulinti savo dar
bą. Bet, deja, dar ne visur darbas taip organizuotas. 
Yra nemaža atvejų, kai vengiama kritikos, bando
ma užmaskuoti trūkumus. Kartais tai daroma, dangs
tantis nenoru “teršti savo lizdą”. Bet juk šiukšlės 
teršia mūsų gyvenimą, ir jas reikia kuo ryžtingiau
siai iššluoti, iškuopti, nes mes norime, kad mūsų na
muose būtų šviesu ir švaru”. (Komunistas, 1975 m. 
rugpiūčio numeris, 7 psl.).
Turime pripažinti, kad redaktorius Zimanas šį kar

tą ėmėsi drąsaus žingsnio. Jis ryžosi ne tik iššluoti, bet 
ir iškuopti komunistų partiją, kad ten būtų šiek tiek dau
giau šviesos ir švaros. Bet svarbiausia, jis pripažįsta, 
kad šiandieninėje komunistų partijoje nėra tokios atmos
feros, kurioje kiekvienas partijos narys galėtų drąsiai 
reikšti savo mintis ir padaryti pastabas. Prieš 20 metų 
komunistai būdavo patenkinti, kad jie galėdavo šiukšles 
bent po lova pašluoti, o dabar Zimanas nori, kad jos būtų 
iššluotos laukan, o pati partija iškuopta.

Nežinome, kuriais sumetimais Zimanas tai daro. Ga
limas daiktas, kad partijos narių tarpe jau atsirado rei
kalas pakeisti tą atmosferą, kuri visą ‘50 metų viešpatavo 
Rusijos komunistų partijoje. Bet taip pat gali būti, kad 
■Zimanas daro tokį pasiūlymą pagal įsakymą iš viršaus. 
Rusai labai gerai žino, kad joks komunistas negali pakįsti 
tos atmosferos; kurioje pirmasis sekretorius viską žino, o 
darbščiausieji nariai privalo tiktai palinguoti galvą ir pri
tarti jo pasiūlymams. Stalinas taip pat leisdavo centro 
-komiteto nariams pasisakyti prieš jo vestą politiką, bet 
vėliau ,jis kritiku^ likvidavo. Gal Zimanas-nori išprovo
kuoti lietuvius, kad jie pasakytų savo nuomonę, o vėliau 
jis galėtų lietuvius komunistus rusams paskųštį kaip jis. 
tai darė 1958 metais.

Jeigu Zimanas savo iniciatyva ėmėsi šitokio žingsnio, 
tai turime jam priimnti, kad partijos praeityje visi komu
nistų partijos atmosferos valytojai smarkiai nukentėjo. 
Pas bolševikus perbėgęs Grišką Zirioyjevas, dirbęs su pa
čiu Leninu, Stalino čekistų buvo nudobtas čekos pogrin
dyje už norą pravalyti partijos atmosferą. Katrė Matu
laitytė, Karolio Požėlos žmona, čekistų buvo nušauta' 
Minske už tokius pačius pasiryžimus. Jonas Kazlauskas, 
norėjęs įnešti truputį šviesos ■ pačių geriausių sovietų1 
kalbininkų protus, turėjo užmerkti akis ir nerti į Viliją...

Bet Zimanas, niekad už nieką, nekovojęs, greičiausiai 
tai daro pagal įsakymą, kad išaiškintų partijos atmosfe
ra nepatenkintus lietuvius. : ■

■pūdį
būt gan senyvo amžiaus žmo
gus, nes jo plačioji'recenzija 
rodo jį išklydusį į neaprėpia
mas platybes. Bet tięk to, apie 
tos recenzijos plątybes, tikiu, 
atsiras kas kitas ir dėl jos 
pasakys išsamų žodį.

Tačiau negaliu negirdomis 
praleisti ir nepasisakyti kele- 
tos kritinių pastabėlių dėl jo 
recenzijoje padarytų prieš ka
talikus užgaulių pasisakymų. 
Tikrai, reikia stebėtis, kad p. 
J. Viliušis nebūdamas teolo
gas nei gilus Bažnyčios istori
jos žinovas, o tik miškininkas, 
bei teisininkas, pasiremdamas 
jau seniai pasenusiais nuval
kiotais priekaištais Bažnyčiai, 
kalba apie kaž kokias “įdog- 
mintas nesąmones”, “religinius 
mitus”. Joks rimtas mokslo 
vyras to nedrįstų skelbti. Juk 
būtų tikrai nerimta, jei aš, ne
būdamas miškų specialistas, 
imčiau mokyti miškų inžinie
rius, ar teisininkus, kai turi 
spręsti bylas, kokias jie’turėtų 
-skirti nuteistiesiems bausmes, 
ar kalbėti apie kokias ten neva 
esamas nesąmones.

Kažkas kadaise rašė, kad 
jokia kita mokslo šaka neturi 
tiek “specialistų”, kurie drįstų 
įkritikuoti ne savo srities moks 
lo šaką, kiek jų turi teoligija 
bei Bažnyčios istorija. Tokiems 
“kritikams” nereikia teologi
jos studijų, nei gilesnio jos 
.gelmių pažinimo, pakanka tik 
mokykloje pasimokyti katekiz
mo ir jau save laiko “kvalifi
kuotu” kalbėti kaip neklystan
tis “autoritetas” teologijos 
klausimais. Be to, tokių “spe
cialistų” — kritikų eilėse daž
niausiai būna tie, kurie, dėl 
kokių nors asmeniškų priežas
čių yra atsidūrę anapus Baž- 
nyčnios, tokie, save pateisin
dami; temato Bažnyčioje vien 
tik juodas dėmes...

Man rodos, kad naivu būtų 
peikti ir kritikuoti, stovint lau
ke, meniskus bažnyčios langtj 
vitražus vien dėl to, kad į juos 
žiūrintis lauko pusės, jie at
rodo tamsūs, pilni tamsių dė
mių, bei išraižyti visokiomis 
Kreivėmis. Iš p. J. Viliušio da
romų Bažnyčiai neigiamų pa- 
įisakymų, atrodo, kad jis sto
vėtų lauke ir darytų sprendi
mus, užgauliojančius Vatika
ną' popiežių, vyskupus ir net 
mūsų lietuviu liaudies Smūt- 
kelį.

Šitokie užgaulūs pasišaky- 
inai parodo stoką objektyvu
mo ir geros valios, kadangi 
tokie jo tvirtinimai neparemti 
Timtaiš daviniais. O tai priva
lu išsitnokslinusiam, turinčiam 
riet du aukštojo mokslo diplo
mus. “Naujienų” skaitytojams 
'p. J. Viliušis Vatikaną pristato

kaip svetimo turto grobstyto
ji- Bet ar toks įtaigojimas ne
turėtų būti svetimas teisinin
kui. Kiekvienas* teisininkas 
žino ar bent yra susipažinęs, 
kad Bažnyčia tvarkosi pagal sa
vo kanonų teisę, kurią pripa
žįsta ar bent respektuoja ir 
pasaulinių valstybių teisynai. 
Toks atsiliepimas, kad “Vati
kano atstovaujama universali 
krikščionybės teorija tautybių 
nemėgsta.... kai lietuviai iš
tirps šiame Amerikos konti 
nento katile, jų turtą Vatika
nas perleis naudotis kitiems 
arba parduos už brangią kainą”, 
yra šališkas, klaidinantis ir net 
kurstantis, kas teisininkui tu
rėtų būs svetima.

Taipjiat yra piktai užgaulus 
popiežiaus įžeidimas kai p. J. 
Viliušis rašo: “šiandien visai 
suprantama, kad aukštoji ka
talikų vadovybė, su “neklys
tančiu” popiežium pryšakyje 
irgi susirūpino tikėjimo refor
momis ir bando skubos keliu 
feformuoti iš pagrindų tai, kas 
dar galima, tai ką gyvenimas 
jau pralenkė — pašalinti nors 
ryškiausias įdogmintas nesą
mones ir religinius mitus”.

Čia p. J. Viliušis parodė so- 
vo didelę ignoraciją, kas liečia 
popiežiaus neklystamumą, ka
dangi jis nežirio kada ir kuriais 
atvejais popiežius yra neklys
tantis. Jis neturi supratimo nei 
apie visuotinus vyskupų suva
žiavimus, kas tokiuose suva
žiavimuose yra reformuojama.

Aš norėčiau p. J. Viliušį pa
klausti kokias popiežius paša
lino jo vadinamas “Įdogmin
tas nesąmones” ir “religinius 
mitus”. Toks švaistymasis to
kiais pasisakymais netinka iš
simokslinusiam vyrui, reikia- 
duoti konkrečių davinių, 'ki
taip tenka tai pavadinti netie
sos skleidimu, ar dar papras
čiau — plepalais.

Labai nekorektiška, kaip 
teisininkui švaistytis tokiomis 
įtarinėjančiomis- užuominomis 
apie vysk. V. Brizgį. Jis rašo, 
kad “čia išeivijoje atsiradęs, 
šiame kontinente, bedarbis 
vyskupas V. Brizgys vilioja pi
nigus iš lietuvių koplyčių sta
tybai svetimose katedrose... 
Šiluvos koplyčia tur būt kaina
vo apie 300.000 dolerių ar dau
giau. Tikri dariniai — organi
zatoriaus vyskupėlio kišenės 
paslaptis”.

Šitokiu įtaigojiniu p. J. Viliu
šis save sugretino su Lietuvos 
okupantu, kuris vyskupą biau 
riausiai niekina, kolioja. Toks 
metamas vyskupui V. Brizgiui 
įtarimas dvelkia grynu šmeižt 
tu, grubiu jo garbės pažeidi
mu. tuo labiau, kad p. J. Vi
liušis kaip teisininkas turi ir 
privalo žinoti, kad tokių insi

nuacijų skelbimas šaukiasi tei
singumo. Ir ja mefamas tois 
iš piršto išlaužtas įtarimas, Ne
paremtas faktais, kaip teisiniu 
kui nedaro garbės. Nenusteb
čiau jei Šį p. J. Viliušio įtaigo- 
jimą persispausdintų ir rriask- 
vinė “Pravda”.

Be to, šitokia užuomina yra 
įžeidimas ir visų, kurie buvo 
tų koplyčių statybų komitetų 
nariais, per kurių rankas ėjo 
aukotojų piniginės aukos, 
smalkiausiai atžymėtos posė
džių protokoluose ir aukotojų 
sąrašuose. O be to, visų auko
tojų vardai yra išrašyti ant 
pergamentinių lapų ir atiduoti 
Vatikano .bibliotekos apsaugai.

Bet kas gi iš aukojusiųjų 
šiandien kelia balsą, kad blo
gai padaryta, kam tos koply
čios įrengtos JAV sostinėje Wa- 
shingtono šventovėje, kurią 
lanko ne tik visos Amerikos 
amerikiečiai, bet ir užsienie
čiai, atvykę iš tolimiausių kraš
tų. Kas iš aukojusiųjų kelia 
balsą dėl koplyčios Romoje ir 
kad tuo buvo padaryta mūsų- 
tautai ir išeivijai skriauda ar 
gėda? v

Toji koplyčia yra dedikuota 
Lietuvos kankinių garbei, ku
rioje dominuoja Vilniaus Auš
ros Vartų Dievo Motinos di
džiulis paveikslais. Jos sienos 
išpuoštos garbingos Lietuvos 
valdovų atvaibdais, išrašyti jų 
vardai. Juk nekalbant apie ki
tus ten esamus paveikslus, už
tenka ten pamatyti Sibire lie
tuvaičių parašytą maldaknykę. 
Ji amžiais bylos lietuvių.įbro
lių ir sesių Sibiro vergijoje iš
kentėtas kūno ir dvasios' kan
čias. ..

Be to," noriu paklausti p. J. 
Viliušį, kodėlgi, kitos tautos 
turi įrengusios mrriėfoše kated
rose tokias koplyčias, jomis di- 
.džiuojasi, nes jų vardą garsina, 
bet p. J. Viliušio manymu lietu
vių įrengtos koplyčios yra 
skriauda išeivijai, nes vieton jų 
būtų geriau Įrengtos salės. Ačiū 
Dievui, salių išeivijoje turime, 
dėl jų dar nėra bėdos. Svarbu, 
kad lietuviai neišsilakstytų pt> 
visas pakampes, palikę savo ko
lonijas, bažnyčias, mokyklas bei 
sales. Manomuomone, kad to
kių koplyčių Įrengimą Lietuvos 
istorija Įvertins ir padėkos žodi 
ars vysk. V. Brizgiui, jo suor

ganizuotam statybos komitetui, 
o taip pat ir visiems aukotojams. 
Jų visų vardai liks neužmiršta
mi. Įdomu būtų žinoti “Nau
jienų” skaitytojams, kiek gi p. 
J. Viluišis yra šimtų dolerių pa
aukavęs vienai ar kitai koply
čiai? Jei ne, tai ko jam sielotis 
dėl tų, kurie įvertino tokių pa
minklinių koplyčių reikšmę ir 
aukojo savo dolerius?.

(Nukelta į 5 psl.)
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Manoma, kad pikčiausias ir tragiškiau
sias kerštas yra dėl meilės. Tada keršyto
jas, žudydamas savo varžovą, dėl sugriau
tos jo laimės, gyvenimo, nebeišskiria iš kerš
to plano ir pats savęs. Nugrimzdęs į nevil
tį jis nebemato prasmės ir tikslo gyventi ir 
stengiasi pats save išbraukti iš gyvųjų tar
po. Kaip tik į tokios būsenos stovi buvo 
patekęs ir Dennis Robertsonas.

Daug vėliau Denniui sunku buvo viską 
ryškiai beprisiminti. Nebuvo visai aišku, 
kaip grįžo į savo tėvų namus, įėjo j kam
barį ir įsidėjo tą plieno ugnim viliojantį 
ginklą. Jis tik valandėlei buvo lyg išbudin
tas iš keršto svaigulio, kada išgirdo moti
nos balsą.

— Ar tai tu, Denni?
— Taip, aš... — stengėsi atsakyti ra

miu prislopintu balsu.
— Man, rodos, tū vėl ruošies išeiti. Vė

lu jau, Denni... Eik miegoti.
—- Miegok, mama... Aš tik trumpai 

Valandėlei... Tuoj sugrįšiu. Jojo balsas 
dabar ima drebėti ir žodžiai springti gerk
lėje. L

Motinos Šiltas žodžių tonas jį stipriai 
paveikė. I beviltiškume paskendusią jo 
sielą, tarsi prasiveržė šviesi šilta srovė. 
Jis stabtelėjo prie kambario slenksčio. Ap

-Y

žvelgę jį savo klaikiu žvilgsniu. Pasidarė 
net drovu ir gėda, kad jis tokiu momentu 
ir paskutinį kartą jai išeidamas jau nebe
grįžtamai meluoja. Norėjosi ir jam ką 
nors šilto pasakyti Savo motinai. Dar lūku
riavo, kad ji dar ką nors pasakytų, bet ji 
tylėjo. Tikriausiai, jei dar būtų pradėjus 
jį kalbinti ar būtų, atėjus į jo kambarį, jis 
nebebūtų turėjęs drąsos išeiti. Tą minutę 
jis girdėjo nė tik laikrodžio taksenimą, bet 
ir stiprų savo širdies plakimą. Beviltiškai 
nuleido rankas ir lyg netyčia tuo pat laiku 
palietė į kišenę įdėtą ginklą. Jo palieti
mas, kaip kokia elektros srbvė jam smogė 
į galvą. Apėmė vėl keršto svaigulys. Da
bar, rodo, kas jį stumte stūmė, vertė sku
bėti, bėgti, kad nepavėluotų ir juos dar 
rastų Sietyno restorane. Nusileidęs keltu
vu įšoko į gatvėje stovinčią savo mašiną ir 
visu greičiu paleidęs motorą lėkė gatvė
mis.

Tuo laiku, kaBDennis jau buvo namie, 
iš šokių salės grįžo Džimis su Lilija. Abu 
buvo įšilę ir gerai nusiteikę. Neberadę sė
dinčio prie stalo Dennio, nustebo. Dingo, 
staigiai ir jų veiduose šypsena. Lilija net 
išplėtusi akis tuoj paklausė:

— Kur, • Dennis?...
-R Išėjo.. .
— Ar jis tau išeidamas nieko nepasa

kė?...
— Ne. Nieko. Mes likę nė žodžio nepra- 

sitarėmė. Jis buvo toks išbalęs, atsikėlė

greit ir išėjo, man rodos, svirduliuoda
mas. Gal buvo perdaug išgėręs...

— Gaila man Dennio. Jis šiandien bu
vo toks keistas kaip niekad, — pastebėjo 
Džimis, nuleisdamas galvą.

Kažkoks nejaukus jausmas, bloga nuo
taika prislėgė jų visų širdis. Mažai jie tarp 
savęs toliau besikalbėjo. Užsisakė po stik
lą vyno, torto, ir tarėsi greit grįžti namo. 
Galima manyti, kad artėjančio įvykio nu
jautimas juos taip blogai paveikė. Yra ži
noma, kad dažnu atveju žmonės instink
tyviai pajunta artėjantį pavojų. Pas 
paukščius ir žvėris tas nujautimas yra daug 
stipresnis. Jie pajunta artėjantį pavojų 
anksčiau, nei pamato jų akys ar išgirsta 
ausvs.

Tuo laiku, kai grįžo Dennis į Sietyno 
-restoraną jie jau buvo prie rūbinės durų. 
Nė nepastebėjo greitai jubš prisivejančio 
Debnid. Tik Džimis kažkodėl Staiga atsi
gręžė ir pamatęs artėjantį Dennį su džiaugs
mu veide šūktelėjo.

— 6, tu Vėl, Denni..,
Bet vietoje jo atsakymo staigiai trink

telėjo šūvis. Džimis luktelėjo, susvyravo 
ir griuvo ant grindų. Kito šūvio Dennis ne
bespėjo paleisti. Jo revolveris riukrito ant 
grindų. Jį jarti iš rankų ištrenkė kaubojiš
ku Vikrumu pasitaikęs prie jo lygiagrečiai 
stiprus stambus vyras, kaip Vėliau paaiš
kėjo, buvęs marinas ir dar su seržanto 
laipšniu. Jis nieko nelaukęs paskubomis 
tuoj griebė Dennį už pečių riktelėdamas:

— Ką tu’darai, painišėli?...
Lilija, pamačiusi sukritusį Džinų, ėmė 

spiegiančiai klykti. Po šūvio garso, pra
sidėjus tragedijai rūbinėje, automatiškai 
vaizdas restorane pasikeitė. Nutilo muzi
ka. Buvę dar svečiai net ir turtuoliai , mi
lijonieriai pašokę nuo stalų panikos apim
ti grūdosi prie rūbinės ir išėjimo, kad grei
čiau pasišalintų iš įvykio vietos. Greit, už 
kelių minučių pasigirdo iššauktos policijos 
mašinų sirenų artėjantis staugimas. Jie 
tuoj apstojo išėjimą ir jie atskubėjo į rū
binę. Paskui juos sekė greitosios pagalbos 
vyrai. '

Atėjus policijai Dennį už pečių tebelai
kė anas stipruolis vyras, kuriam jis nieko 
neatsakė, bet ir nebebandė ištrūkti iš jojo 
rankų. Stovėjo vietoje, kaip sustingęs, 
tik drebėdamas visu kūnu. Jo sutingęs 
žvilgsnis buvo įbestas į gulintį be judesio 
Džimį. Iš Džimio krūtinės vis dar sunkėsi 
raudono kraujo srovelė. Nebebuvo gali
ma pastebėti, ar jis dar gyvas, net kai grei
tosios pagalbos vyrai jį pakėlė į neštuvus. 
Jau ir jį išgabenus Dennio žvilgsnis vis te
bebuvo, kaip prilipęs prie pasilikusio dar 
garuojančio kraujo klano ant rūbinės grin
dų. Jis pasiliko toks pat bejausmis, kai 
policija jam krėtė kišenes ir uždėjo ant 
rankų grandines.’ Neatsakinėjo nė į poli 
cijos klausimus, kaip jo vardas, pavardė 
ir kur gyvena. Nesijudino, Jnet ir tada, 
kai policija jam įsakė eiti kartu. Tuomet 
policijos seržantas jį stumtelėjo, pakar

todamas įsakymą, ir Dennis lyg automa
tiškai ėmė žingsniuoti

in.

šventojo Mykolo Archangelo ligoninė, į 
kurią nugabeno. greitosios pagelbos vyrai 
Džimį, buvo pagarsėjusi visoje Čikagoje. 
Ją laikė seselės vienuolės pranciškonės. 
Jos prieš kelioliką metų buvo perėmusis 
ją iš privačių asmenų grupės. Jie, besta- 
tydami šiai ligoninei didelius madernius 
pastatus, apsčiai pasidarė skolų. Negalė
dami iš jų išbristi, nusprendė ligoninę 
parduoti. Jų toji ligoninė turėjo ne tik tam 
reikalui tinkamus pastatus, bet buvo it 
labai gražioje vietoje. Jos pastatai visu 
savo priekiu rėmėsi į vieną didžiulį miesto 
parką.

Įsigijusios šią ligonię seselės pranciš
konės ją pavadino švento Mykolo Arkangfe- 
lo vardu. Reikalus jos sugebėjo taip ger&i 
tvarkyti, kad keleriū metų bėgyje ne tik 
išmokėjo skolas, bet praplėtė ir pačią li
goninę, pristatydamos jai naujų pastatyi, 
Rengdamos taip pat ir prie jos koplyčią li
goniams. Joms rūpėjo, kad ligoniai čia raš
tų ne tik šiltą globą, bet ir būtų gerai gy
domi.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį “Naujienas”
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SMALENSKAS ATSISVEIKINA
ANTANĄ LAUCEVIČIŲ

Kazio Smalensko atsisveikinimas 1975. IX. 23 
laidojant teisininką Antaną Laucevičių -

Būdamas teisių studentu, 
bedirbąs mokytojo darbą, pa
galvojau, bene būtų geriau, 
jeigu suderinčiau studijas su tantui, 
teismo darbo praktika. 1925 m. 
atvykęs Kaunan, pasukau Apy 
gardos Teismo patalposna. 
Įėjęs teismo sekretoriaus kam
barin, pamačiau už rašomojo 
stalo sėdintį, raštais apsikro
vusį, augštą, gražios išvaizdos 
mandagų vyrą. Tai buvo,An
tanas Laucevičius. Paprašė at
sisėsti ir paklausė, kas aš ir 
kokios pagalbos norįs. Pokal
by, be kita ko, paklausė ko
kiai organizacijai priklausau. 
Sakiau mokiaus Vilniaus lie
tuvių gimnazijoj ir priklausiau 
Pirmajai skautų draugovei-,

Naujausios TV 
Labai lengvas visų — ir

26-TO KANALO 
NUSTATYMAS

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausias gėles ir vainikai antka- 

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 536-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills 
GĖLI NYC 1 A 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 I . .................... 1 „1,1 .l .. .51 J,■ .. — .1,1-.-."..:

Ofiw rtLi HS 4-WW
Mhočiloi: PR 6-9801

O MAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
^. VIDAUS LIGŲ SPEC.

.j;.-2454 WEST 71st STREET
VALANDOS: Pirmadieniais, antradie-1 

Vniaia. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet. 
Tik susitarus.
Trprifidieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
• N-.-*- OPTOMETRISTAS

PERKRAUSTYMAI

MOVIMO
' Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA.
R.ŠEKENAS
TeL WA 5-8063

------ t "i ■ i

M 0 V I H G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstūmę, 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Piace 

Tek: FRontier 6-1832

kurią mes, būrelis lietuvių 
mokinių, 1918 m. spalio m. pa 
dėjome broliams, Petrui, k°s-

Juliui Jurgelevičiams 
suorganizuoti.

Laucevičius pastebėjo, kai 
skautija yra ir būsianti viena 
svarbiausių organizacijų lietu
viškam jaunimui išauklėti. Ji
nai pagelbės paruošti išmoks
lintus, (sąžiningus, darbščius 
pareigūnus įstaigoms, jau ta
da gražiai besikuriančios , bet 
dar jaunos Lietuvos valstybės. 
Ypatingai pabrėžė teisingumo 
bei teismų pareigūnų svarbias 
pareigas. Po tokio pokalbio 
Laucevičius įėjo į teismo pir
mininko Petrausko darbo kam 
barį ir netrukus paprašė mane 
įeiti. Pirmininkas, išklausęs 
mano trumpo “curriculum vi
tae”, liepė parašyti prašymą. 
Buvau priimtas jaunesniuoju 
teismo kandidatu. ’

Malonu buvo dirbti naujose 
pareigose tiesioginėje malo
naus vyro priežiūroje. Jis vi
sada būdavo mangadus, ma
žai kalbąs, atseit, gal daugiau 
galvojąs, ‘bet tikrai malonus 
džentelmenas. Atrodė teismo 
darbe jau daug patyręs.

Laucevičiui baigus teisių fa
kultetą Kauno Universitete, jis 
buvo paskirtas teismo tardyto
jo ir vėliau teisėjo pareigoms. 
Daug vėliau vėl teko susitikti 
su kolega Laucevičium ir ben
dradarbiaut Šiaulių Apygar
dos Teismo žinyboje, kai jis 
dar dirbo Kuršėnuose teismo 
tardytojo darbą. čia' jis vėl 
pasirodė gerai .kvalifikuotas 
teisininkas, darbštus, sąžinin 
gai atliekąs jam skirtas parei
gas.

Ano meto Lietuva tokių pa
reigūnų, ar tai būtų buvę teis
mo , ar kitų sričių — tarnybų,, 
buvo labai reikalinga. Lau
cevičius pats, ir kitiems page! 
bedamas, yra užpildęs didelę 
spragą ano meto Lietuvoje be 
formuojant teismo 
kai dar kvalifikuotu 
kų buvo trūkumas.

Prisimintinas čia, 
koje, vienas pokalbis 
ga Laucevičium. Tai
lėtą metų prieš jo susirgimą. 
Palietėme mudu ne tik lietuvių 
tautos ^nelaimes • ankstesnėj 
praeity, ir vėlesnėje, atseit, an
trojo karo audrų išblaškytus 
lietuvius. Baisias nelaimes lie 
tuvių tauta turėjusi kęsti ir 
dar kenčianti — sakė jis, — 
visai ne dėl savo kaltės, o dėl 
Lietuvos geopolitinės situaci
jos: dviejų skirtingų kultūrų 
— Vakarų ir Rytų — veikiama 
lietuvių tauta neįstengė išveng
ti brukamų svetimų papročių 
bei įtakų.

Be to, apsupta nedraugiškų 
didesnių valstybių — iš rytų, 
vakarų, pietų buvo jų grąsoma 
šimtmečių slinktyje netekti 
nepriklausobybės. Tas labai 
trukdė lietuviams susikristali
zuoti kietesnio kevalam 0 ta
tai jautriai atsiliepė į kartų 
(generacijų) prigimtį — tau
te j imą bei nutautėjimą. Tos 
besiskverbiančios svetimųjų įta 
kos, žalingos lietuvių tautos 
originalumui, sudarkė lietuvių 
charakterį, ir dėl to kliudė lie
tuviams taip vieningai, atkak
liai kovoti savo tautos bei vals
tybės labui, kaip kitos, irgi 
senos tautos, veikė savo nau
dai.

Toliau kolega Laucevičius

Į paisant . netgi ginčo 
et aut menkos svarbos 
zacijų priešaky atsistojantieji 
meniniam darbe, taigi organi- 
turį įsiremti į tvirtą pagrindą, 
kad pamėgusieji ■ visuomeninį 
darbą veiktų ne dėl asmeniš
kos garbės ar išdidumo, taigi, 
vadovaujantis ne savo “aš”, bet 
lietuvis lietuviui teikiama pa
garba, solidarumu, toleranci
ja atseit, gerbimu priešingos 
nuomonės (tai britų tautos 
valstybingumo požymis). Vi
suomeniniam darbe asmeniš
kos garbės (išdidumo) ieškoji
mas rodąs asmenišką “kultą”, 
bet ne visuomenės ar tautos.

Bendruomenės veikloje dir
bantieji, nepaisydami takto 
bei etikos, (taigi ir laikrašti
niai korespondentai), nesuge
bėdami atskirti grūdus nuo 
pelų, bergždžiais ginčais skau
dina vieni kitus asmeniškai, ir 
netgi kolektyviai,
kėjų grupę sukivirčydami su 
kita, 
vienų ir kitų energija išsenka 
bergždžiuose rietenose, lyg 
rungiantis su vėjo malūnais. 
Taip užmirštame, kad dabar, 
kai esąm išblaškyti (atskirti 
nuo savo 'tautos kamieno) po 
įvairius pasaulio kampelius, 
turim atsiminti tik vieną par
tiją (tai lietuvių tautą), kurio
je galėtų reikštis įvairios pa
žiūros bei konfesijos ant gerai 
įmagnetinto, tvirto lietuvybės | nos, bei dėl įtarinėjimo vysk. V.'

objektui|jv pažiūrų į lietuvių vuuome-

▼a. Vefionio nuomooe. kad ir 
daug metą iškentės, bettikrau-

Velionio Antano Laucevi
čiaus artimuosius prašaa pri-

jautą. O Tau, Antanai, nors ir 
ne gimtojo krašto velėna užsi
klosi, lai būna jinai Tau leng-

K DiDEUO RAŠTO,

vieną vei

įstaigas, 
teisiniu-

Ameri- 
su kole- 
buvo ke-

2S1I W. 7M St — TeL 737-5149
TUrrina aki r Pritaiko akinius ir

- “contact lenses”.
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

SOPHIE 8ARCUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A M.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
' INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET
- antrad. nuo 1—4 po pietų.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai

Telef.: HEmlock 4-2413

? Ofiso tolofu 776-2880
Naujės rex. talaf.: 448-5545

MAPLEWOOD AVE

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
f' KIWVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Al | pasauli kad kiekvienas, kuris tiki i mane, ne-
/ pasilikty tamsybėje". — Jono 12^44.

mu 
juo

Pati Viešpats Jėzus ir šventoji dvasia yra bažnyčios šviesa ir jos veiki- 
mes esame vedami i Tiesa. Apaštalas Petras sako, kad mes turime 
labiau patikėtiną pranašų žodį, ir jūs gerai darote kreipdami į jį dė- 

’ antį tamsioje vietoje. (Žiūr. 2 Petro 1:W. 
je» tamsioje vietoje, todėl turime nuolat žiū- 
kuris “šviečia vis aiškiau tobulai dienai be

tter mes tebegyvename pasatu 
rėti pranašų parašytąjį žodį,__ __ _____  __
Mirtinant”. • Dievo pranašas sako: “Tavo žodis yra žiburys mano kojai ir 
šviesa mano takui”. ‘Tavo paliepimas žiburys ir tavo įstatymas šviesa”. — 
Psalmė 119;W5; Pat 6:23.

Visi žbev kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mt 
rwle|I? i tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
MmcėcsmaL RaiykHe:

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spac. MOTERŲ lipoi 
Oftiac 2652 WEST 59th STREET 

TaU PR 8-1223
OFISO VAL-: pina, aatrad, trečiai 
Ir penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie-1 
tjiati 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

. ' - pagal susitarimu|

V< Temasonis, M. D., S. G1
X H I R U < G A S 

MM WEST 71«t STREET 
Oftte telHa HEmkick 4-2123 
IttW, WMu GIbwa 8-6195 

PrHmi ligoaius pagal susitarimą. Dėl 
raliTMioa ukRinhirrti telef. HE 4-2123. 
Jei neatalliepia. tai telef; GI 8-6195.

715° So.

CHICAGO, ILL. 60629

ROUST FIRES HURT 
oux roxssr renNW

p. Šileikis, o. p.
■ė ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
R Aparatai - Protezai. Med. Ban- 

duai. SpeciaH pasaiba kojoms
• (Arch Supports) ir L t

i

JĖJO WaO 63rd St, Chleaoo. III. 60629

WY U. 
UYBG3 
toims

■ Z« < » #

F.XAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

ŽV. RAŽTO TYRINĖTOJAI
WWVWVWWMWW^WW^WWWWWWWWWVWWWWWV

(Atkelta iš 4 psl-l
Lyg ir pasityčiodamas p. J. 

Viliušis daro užuominą, kad 
“ateityje gali atsirasti vėl koks 
nors aukšto laipsnio katalikų 
dvasiškis, kuris sugalvos statyti 
lietuvių pinigais koplyčias labai 
puošniose ispanų katedrose”. 
Užtikrinu p. J. Viliušį, kad gali' 
būt ramus, iš jo tikriausiai nie
kas tokiems tikslams dolerių 
neprašys. Lietuviai yra pakan
kamai kultūringi ir žino, kur to
kius istorinius paminklus reikia 
įrengti, kurie bylotų per am
žius.

Baigdamas šias kritines pa
stabėles dėl. p. J. Viliušio palies
tų kat. Bažnyčios ir jos doktri-

ki taip galvojančia,

pagrindo, kuris neleistų lie
tuviams nutolti nuo savos tau
tos, kaip kacį kitos senosios 
tautos yra susicementavusios. 
Taip mums lietuviams būtų 
daug sėkmingiau susibalansuo
ti į vieną bendruomenę, tvirtą 
ir įgražią, kurios veikla atsis
pindėtų Vydūniškoj, Kudirkiš
koj, Vaižgantiškoj laisvoj Lie-< 
tuvoj. su tikra demokratiška 
valdžia.

Taigi, anot kolegos Laucevi-

Brizgio jo įrengtų paminklinių 
koplyčių, noriu pareikšti, kad 
šį kartą p. J. Viliušis iš didelio 
rašto išėjo iš krašto. Gal tai 
įvyko ne tiek dėl jo amžiaus, 
kiek iš neapykantos k at._ Bažny
čiai, jos aukštiems vadovams, 
kas šiame ekomeniniame laiko
tarpyje reikia laikyti dideliu at
silikimu. ■ ' *

MOTERŲ STREIKAS?
čiaus, reikia,i kad lietuvis vi-. WASHINGTON AS. — Ameri- - 

kos moterų organizaciją NOW į 
praneša, gavusi iš moterų “tūks-: 
tančius” laiškų ir telefonais pa
reiškimų, kad nori dalyvauti 
ateinančio spalio mėn. 29 dieną 
visuotiname Amerikos moterų *.

vienos dienos streike, Streiką 
prieš porą savaičių paskelbusi 
NOW (National Organization for 
Women) sakosi norinti parody- '■ 
ti, kiek daug Amerika priklau
so nuo moterų.

TfVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
\i/ 2533 W. 71st Street
A ft Telef.: GRovehill 6-2345-6
1 <
p 1410 So. 50th Ave., Cicero
| Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

Į TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
i "Aikšte automobiliams pastatyti

suomeninihkas, imdamas kriti
kuoti kitą tokį, turįs pirma pats 
save iškritikupt, sutramdyda- 
mas savo nereikalingą (bend
ruomenės gerovei) ambiciją, 
persisijoti savo žinias bei kva
lifikacijas, kad kritika būtų 
kultūringa, ne asmeniškai gar
bei populiarinti, bet bendro, 
naudingo -lietuvių visumai, in
tereso vedama. Tokia kritika, 
su, derama etika, turinti būti 
lietuviškuose laikraščiuose. Ir 
laikraščiai turį, daugiau pa
krypti iš tų apgaulingų politi
nių komentavimų į luenznt/ai* 
suderintą lietuvių kultūrinį 
darbą, ypač jaunimo auklėji
mo būtinumą išlikti lietuviais 
ir lietuviškojo jaunimo moks
linimą, kad jis sugebėtų giliai 
įleisti šakųis lietuvių kultūri
niam darbe. . Taigi, visokiais 
būdais bei ištekliais remti lie
tuvių jaunimo organizacijas — 
skautų, ateitininkų, lituanis
tines mokyklas, kad tuo būdu 
ilgiausiai būtų pratęsta lietu
vių tautos sveika generacija 
iki Lietuva vėl ims stotis ant 
savų kojų savoje nuosavoje že
mėje.

Kolega Laucevičius gal ne
buvo praktikuojąs religijos, 
bet gi jis yra kalbėjęs: Religi
ja labai daug gelbsti ugdyti 
žmogų, atseit, auklėti jauni
mą visapusiškai, taigi, naudingą 
lietuvį <savai tautai doriniu bei 
tautiniu požiūriu. Reiškia ve
lionis rodės religijos toleran- 
tas, taigi krikščioniškos kul
tūros žmogus. Jis, sakė, stebė
davosi gamtos grožiu, jos gy
vumu, kaip Aukščiausios Ga
lybės kūriniu. Tokios gyvosios 
gamtos egzistencija bei virš- 
gamtinis stebuklingai tikslus, 
šviesų judėjimas verčia jį, Lau 
ceviėių. .susimąstyti, kas yra 
Tas, IKuris (aip tiksliai pasaulį 
— Visatą “sukanntruavo” ...

Atsisveikindamas kolegą 
Laucevičių, kurio siela jau anĖ- 
pus, ir kurio kūną jau lydėsim 
į kapines negalėjau pamiršti 
nepasakęs jo pažiūrų į teismo 
darbą, kurį jis buvo pamėgęs.

Alkoholio mokesčiai
SPRINGFIELD, Ill. — Illinois 

Aukščiausias teismas patvirti-* 
no Cook apskričio’ įsivestus ai-1 
koholio mokesčius: 4 centus nuo 
galiono alaus, 12 centų nuo ga
liono vyno silpnesnio kaip 14 
laipsnių ir 30 centų nuo galiono 
stipresnio kaip 14 laipsnių vyno, 
ir $1 nuo galiono likerių. Tie mo
kesčiai uždėti pirkėjui.

SAN QUENTIN. — Odd Cor
nell, 82 metų amžiaus, arti pusę 
šimto metu išbuvęs San Quentin 
kalėjime if paleistas j laisvę, pa
reiškė norą grįžti į kalėjimą. Jis 
pareiškė, kad dabar visi jo geri 
pažįstami liko San’ Quetin kalė
jime ir- kad tų 1,000, kuriuos jis 
susitaupė kalėjime, neilgai truks 
išleisti laisvėje. Paroles parei
gūnai leido jam naktis praleisti 
slaugymo namuose, o dienomis 
dirbti kalėjime.

— Prezidentas Fordas bus at
sargesnis. bet jis kelionių po 
kraštą nenutrauks.

PRANEŠIMAI

tijimą tęsė taip: Lietuviškasis 
individas, mėgstąs kritikuot 
daugiau nei pats dirbti, o juo
ba nedirbantysis dirbantįjį. 
Učl to esą nesutikitrią, ^nepro
tingų, net piktų, ginčų, iš ko 
kylančios neapykantos, dargi 
keršto išrūgomis atmieštos, lie
tuvių veiklos vieniems ir ki-)..„.^^, _ >-t ... ~.-.v
tiems žalingos pasekmės, ne- kaip profesionalas teisininkas,

— Eržvilko Drtugižko Klubo pir
mas poatostoginis susirinkimas bus 
trečtufient rptfiu 1 7:30 vai vak.
Vaičaičio svetainėj 4258 So. Maple
wood Ave. Visi nariai kviečiami da
lyvauti, nes yra dng svarbiu reikalu 
aptarti Po susirinkimo bus vaišės.

B. žemgalis, prot. rašt.
» L v t .. J < ei •
— Upytės Draugiiko* Klubo pinhai 

susirinkimas po MAstocų Įvyks peak- 
tadienl spalio 3 <. Vaičaičio sa
lėje. 4258 So. Maplewood Ave. Pra
tina 1 vai. po pirit. Kviečiami risi 
nariai ir mčhi, nori būti nariais, at
silankyti. Bus daug ką aptarti ir ra
portas fcliHJsyti. Po susirinkimo bus 
kavutę • A. Kafyi

s. z:

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA»)ll

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI;
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių

■ Direktorių
Aa&odacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL
'it

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DAuYSE.

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

BUTKUS - VASAITiS
1446 So. 50th Avė*, Cicero, I1L Plone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArda 7-1138-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 65th STREET KEpuonc l-ikl.9
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

. 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DL 974-1410

P. J. RIDIKAS
U54 8a HASTED STREET Ph«nc: YArda 7-1911

——   —— — — — "wa®
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Pasikalbėjimas su daiL Miku šileikiu
Darbštus kultūrinių verty-. 2. Parodose' mdtėnie ' Jūsų 

bių kūrėjas dailininkas Mikas gamtovaizdžių, portretų ir fi-
Šileikis yra kuklus žmogus. 
Lietuviai turėtų jį plačiau ir 
geriau pažinti. Jo tapybos (lai
bu apžvalginės parodos proga 
dailininkui buvo duoti keli 
klausimai į kuriuos jis mielai 
sutiko atsakvti.

1. Mielas dailininke, kada 
pastebėjote savo linkimų pasi
rinkti dailininko gyvenimo da-

Dailė ir lileratūra mane trau
kė dar tebesant Lietuvoje, — 
ypatingai spalvos. Man patiko 
kiekvienas gražus paveikslas, 
rankomis padirbti dievukai, 
šventieji bažnyčių altoriuose. 

. Visa tai man atrodė, kažkas 
aukščiau, kažkas šviesiau už 
kasdienini kaimo gv’v-enimą. 
Mane veikė aiškiai nesuvokia
ma, kažkokia magiška jėga 
ieškoti grožio. Gal tas ir pastū
mėjo mane susipažinti su me
no pasauliu' ir tapti jo dalele.

GEROS DOVANOS
tios KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE' 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

D r. 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 — ŽIAURŪS ŽMONĖS, 
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik..............

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

$3.00
$2.00

~ x-*- M
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

MARIA NOREIKIENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 2 TeL WA. 5-2787 

Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

$2.00

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai; Dgų metų patyrimas.

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

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2507 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 6060S. — Tel. 254-3320 

Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL

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

O Siunčiu--------------dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDĖ IR VARDAS 

NAUJIojiS Memet suėjo S0 metą. SUnlnt tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus Ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujiena platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos į sandėrius su okupantais ar jtj Įgalioti
niais. s

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąja, lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto- 
nkos ir politinių 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.

^arijeyių vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų 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: Chlcagoje Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų ~

trims mėn. — S8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $74.00, vienam mėn. — 2.50. • Užsieniu®- 
** — $37.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

ADRESAS

GARSINKITES naujienose
‘ _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, —'WEDNESDAY. OCTOBER 1,

gurinių kompozicijų. Garnio- įį 
vaizdžiai, berods, Jūsų kūry- s 
boję vyrauja. Kodėl?

Baigęs meno mokyklą pra
džioje gilinaus į portretą, ku
rių nutapiau apie 35, tačiau vi
so laiko negalėjau skirti dailės 
darbui. Dirbdamas spaustuvė-j 
je ieškojau atvangos ir labai 
mėgau pasižvalgv'ti gamtoje. 
Ten esi laisvas nuo kitų labiau 
formalių dalykų. Portretas 
yra labiau asmeniškas, forma
lus dalykas ir paprastai nelai-l 
komas dideliu menu, nors yra 
išimčių. Peisažą galima užtik
ti įbe-t kur, bet kokiu laiku. 
Įspūdingas vaizdas man būna 
lygiai geras kūrybinio alkio 
patenkinimui. Vienu laiku bu
vau labai “įsimylėjęs” į Indi
anos kopas ir ten sukūriau ne
mažai paveikslų. Kopos, mė
lynas dangus ir ežeras, ypatin
gai patrauklus miškas sudaro 
savotišką nuotaiką. Jautiesi

DAIL. MIKAS ŠILEIKIS

patenkintas kai pavyksta tą 
nuotaiką perkelti į drobę.

Visos tapybinės priemonės 
(aliejaus, tenipera, akvarelė ir 
kit.) man yra prieinamos. Ma
žiau dirbau grafikos srityje. 
Dirbau ir taikomojo meno dar
bus, kurie man atrbdė nėra 
tikras menas. Iliustracijos, de
koracijos scenai, drabužiai, 
sporto iliustracijos ir pan. 
dirbdami pagal užsakymą; 
laisvos kūrybos čia neparo
dysi. Tą sritį tuoj mečiau.

t

3. Kiek suprantu. Jūs esate 
impresionizmo atstovas. Gal 
galėtumėt pasakyti nuo kada ir 
kodėl?

\ ‘ t* S r . t _• i ‘ i V \

Esu “lyrinis” impresionistas. 
Prieš 55 metus po impresio
nistų revoliucijos Paryžiuje, 
mūsų mokykla (Art Institute 
of Chicago) “išlaisvino” meną 
iš akademinių varžtų palikda
ma išimtis tam tikrose sritvse. 
Pvz., portrete laikomasi ir to
liau tradicinių technikų. Eks
presionizmu ir abstraktu aš ne
sidomėjau ir svetimos įtakos 
manęs nepaveikė. ,

4. Ką galvojate, apie lietuvio 
dailininko pareigas savajai tau
tai? Ar tikrai yra “pavojingos” 
tautinės temos, kaip kai kurie 
dailininkai tvirtina?

Tą klausimą ręiktų plačiau 
panagrinėti. Dabar galėčiau 
tiek pasakyti, kad yra klaidina 
ga tvirtinti, jog tautinės me
no temos yra “pavojingos”, — 
nebent jos yra nemeniškai iš
sprendžiamos ir tenaudoja
mos patriotinių žmonių jaus
mus tenkinti. Lietuvių tautos 
istorija ir dabartis meno te
moms yra labai turtinga, or
namentika savita ir taip pat 
turtinga, bet dailininkui temos 
turi atsirasti iš širdies, naujos, 
originalios. Tik daug lengviau 
yra eiti su laiku, su mada, su 
minia, -— ko taip įkyriai lai
kosi dauguma jaunų dailinin
kų. Deja, ir tarptautinėje dai
lininkų minioje jie neiškyla 
aukščiau kitu.

5. Šalia savosios kūrybos Jūs 
esate parašęs daugybę meno pa
rodų vertinimų. Gal pasisaky- 
tumeš ką iš esamų lietuvių Jūs 
daugiausia vertinate?

Šalia dailės darbų daug ra
šiau spaudai, — ir ne vien me
no klausimais. Daugiausia ra
šiau “Meno žiniose” apie lie
tuvių ir kitataučių meno paro
das. Prieš Antrąjį' Pasaulinį 
karą lietuviškų dailės parodų 
nebūvi, tai ir rašyti apie jas 
nereikėjo. Lietuvių dailinin
kų vertinu ne ne vieną, bet ke
letą: individualus tapytojas V. 
Vizgirda, lietuvių senų tradici
jų grafikos ir tapybos puoselė
tojas V. Ignas, V. K.'Jonynas. 
P. Dargio atliekamoji technika 
yra puikiausia, tik jo posūkis 
į primityvių padermių grotes
kines formas mane truputį er
zina. Grafikas Viesulas išsiko
vojo kosmopolitinį tereną, tai 
galim tuo džiaugtis. Juozas 
Mieliuliš pasirinko alegorine?, 
simbolines temas ir, atrodo, tu
ri rimtą pagrindą. K. žeroms- 
kis yra stiprus tapytojas, tik 
kūryboje nenusistovi, vis iėš- 
ko naujų formų. H Marčiulio
nienė — viena iš produktin- 
gesnių keramikė — turi plačią < 

per 5-kis

galerijos inkorporavi- 
Čarteryje, kuriame yra

vaizduotę, dekoratyvinių for
mų išradingumą. K. Zapkus pa
rodė didelį talentą gigantiškų 
paveikslų kūryboje. Skulptū
ros srityje R. Mozoiiauskas ir 
abu Kašubai daro didelę pa
žangą. Išeivijoj turime ir dau
giau gerų dailininkų, tik šio 
pasikalbėjimo apimtyje neį
manoma jų aptarti ar bent iš
vardinti. Lyginant su kitomis 
tautinėmis grupėmis lietuviai 
nėra nuskriausti. Pav.. lenkai, 
nors daug gausesni, su pavydu 
žiūri į lietuvių dailininkų dar
bus. Gerų dailininkų turime ir 
Lietuvoje. Tuo galime tik 
džiaugtis.

6. Kodėl Jūs taip glaudžiai
pritapote prie Čiurlionio Gale
rijos . Cik ągoje ?

i 1 i ■ ' J
Prie Čiurlionio Galerijos pri

tapau nuo ’pat jos pradžios, 
nuo jos įsikūrimo 1957 m., nes 
buvau jos organizavimo darbe 
su a. a. Zenonu Kolba ir kitais. 
Buvau-pirmasis Čiurlionio Ga
lerijos direktorius 
metus. Taip pat pirmas pasi
rašiau 
mo 
nuostatas, kąd Meno Kūrinių 
Fondas skiriamas laisvai ir Ne
priklausomai Lietuvai. '■ Ir da
bar esu Direktorių Tarybos na
rys. Manyčiau, kad visi lietu
viai dailininkai ir visuomenė 
turėtų daugiau domėtis to fon
do augimu ir jo išlaikymu.

7. Ką Jūs išstatote savo spa
lių 4 d. atidaromoje parodoje?

Žmonos mirties šį pavasarį 
priblokštas nemaniau ir neno
rėjau ruoštis parodai, tačiau 
draugų prikalbintas ir ragina
mas sutikau'ruošti. Iškeliu 
šimtų turimų paveikslų parin
kau 56 tik aliejinės tapybos 
darbus. Bus išstatyta keletas 
portretų, o visa kita — įvairūs 
kūriniai: gamtovaizdžiai, na- 
turmortai, kompozicijos. Visi 
parodos kūriniai apima maž
daug 50 metų laikotarpį, todėl 
ir parodą pavadinau apžvalgi
ne tapybos.darbų paroda.

Esu tikras, kad parodos lan
kytojai išgyvens,vieną kitą pa
kilią valandėlę, apžiūrėdami 
jauno ir subrendusio dailinin
ko Miko šileikio, darbus.

Albinas Daumantas
* - * 5

PASKIRTA KIPRO 
BIELINIO PREMIJA

Kipras Bielinis savo testa
mentu paliko 3000 dolerių pre
miją asmeniui, kuris gerai pa
rašys mokslinėje ar beletristi
nėje formoje knygą apie bol
ševikų ar nacių . teroristinius 
veiksmus ir genocidą okupuo-

Tam sudaryta komisija su
sipažino su jai prisiųstomis 
knygomis, o taip pat priėmusi 
dėmesin ir kitas po Kipro Bie
linio mirties ta tema išleistas 
knygas, pripažino geriausia 
testamento sąlygoms atatin- 
kančią buvusios Sibiro trem
tinės Elenos Juciutės atsimi
nimų iknygą: “Pėdos mirties 
zonoje”.

Už šią knygą komisija vien
balsiai nutarė Elenai Juciutei 
skirti Kipro Bielinio trijų tūk- 
tančių dolerių (premiją.

Susižinojus su laureate, Chi- 
cagoje manoma surengti jai iš
kilmingą premijos įteikimą.

P. Vn.

— Ieva Banienė, Bloomfield 
Hills, Mich., pratęsdama prenu
meratą kartu su gerais linkėji
mais darbuotojams ir bendra
darbiams, atsiuntė penkinę Nau
jienų paramai. Ig. Motejaitis iš 
Lindenhurst, Ill., atsiuntė 4 dol. 
K. Jasiulevičius iš Cicero at
siuntė du dol. Naujienų vadovy
bė visiems rėmėjams, platinto
jams ir naujiems skaitytojams 
nuoširdžiai dėkoja.

— PeL Paškaitieni iš Mar
quette Parko apylinkės vajaus

HELP WANTED — MALJi 
Dart Inink y Reikia

CLEAN UP MAN
NEEDED AT ONCE

For fine restaurant. Steady work.
Good pay.

Apply after 4:00 P. M. 
BERTINOS RESTAURANT

400 OGDEN AVE..
LISLE. ILL.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIŲ BU
TAS suaugusiems. Skambinti telef. 

247-7? 18
• > prieš 2:00 vai, p. p.

proga tapo Naujienų skaitytoja 
jas užsisakydama vieneriems 
metams. Naujienų vadovybė 
dėkoja už dėmesį ir gerą pa
vyzdį. šiais nepastoviais ir ap
gaulingų įspūdžių bei retorikos 
laikais kiekvienam lietuviui yra 
būtina gera informacija ir tiks
lūs žinių komentarai bei įvykių 
yertinimai. Naujienos įrodė, 
kad jos nori ir-gali tai atlikti 
visų lietuvių naudai ir gerovei. 
Jos palaiko visas demokratines 
lietuvių jėgas ir remia naudin
gus Jvisiems lietuviams ben
druosius darbus Visi prašomi 
prisidėti prie Naujienų platini
mo vajaus.

— Vladas Venskus prašomas 
atsiimti savo pilietybės doku
mentus, esančius pas Joną G. 
Evans, 6845 S. Western Avenue. 
Juos rado J. G. Evans duktė 
Chicago Savings b-vės kieme.

— Adelė ir Adolfas Jonaičiai, 
Grand Rapidš, Mich., kelia savo 
sūnui • Henrikui vestuves spalio 
11 d. Iš Chicagos ten vyks So
fija, ir Vytautas Ripskiai, iš 
Muskegan inž. Kl. Čeputis ir kiti 
buvę kaimynai [bei jaunystės 
draugai.

— Juozas Stasiulis iš Mar
quette Parko apylinkės dirba 
stalium namų statyboje. Lais
vu nuo darbo metų jis padirbo 
lietuviško stiliaus kryžių savo 
ūkio sodybvietei, Montello, Wis. 
Juo susižavėjo kun. Petras Pat- 
laba. Nedžilgo toks lietuviško 
stiliaus kryžius, padarytas J. 
Stasiulio, papuoš kun. P. Pada
bos sodybą, Hot Springs, Ark.

— Nau jieniečiai Genė ir Frank 
Prusis jau trečia savaitė atosto
gauja Loup City, centrinėj Ne- 
braskoj. Jie yra dr. K. Almeno 
ir jo žmonos svečiai, naudojasi 
jų puikaus ūkio gėrybėniis, gė
risi gražia Nebraskos gamta, įs
pūdingais vaizdais, ypatingai 
saulėlydžių metu.

— Anton Blasky iš šiaurinės 
miesto apylinkės, kurį laiką 
buvęs Liuteronų ligoninėj, išvy
ko į slaugymo namus, Des Plai
nes, UI. S. Dagys ir S. Gairionis 
iš Gage Parko išsikėlė į Mar
quette Parko apylinkę. Iš Čika
gos pietvakarių į Marquette Par
ką atsikėlė gyventi Juozas N- 
Kinderis. Jis dirba Vlado Ši
maičio Real Estate įstaigoje. 
Ponia Anna Luber iš Cicero iš
vyko gyventi į Sarasota, Flori
doj.

— Vida ir prof. Antanas Gal
vydžiai praeitą sekmadienį vai
šino svečius, susirinkusius 
švęsti jų sūnaus Daliaus gim
tadienį.

— Elena Praninskienė paskir
ta šv. Kryžiaus ligoninės Nauja
gimių skyriaus vyresniąja. Me
diciniško slaugymo mokyklą ji 
baigė [Lietuvoje, o specialius 
naujagimių priežiūros kursus 
lankė Michael Reese ligoninėj. 
Jos žinioje yra ir per anksti gi
musių priežiūra.

■** DaiL Miko šileikio apžval
ginės tapybos parodos atidary
mas įvyks š. m. spalio mėn. 
4 d., šeštadienį, 7 vai. vakaro 
Čiurlionio Galerijoje, Ine. nau
juose Midland Savings & Loan 
Assn, rūmuose, 8929 So. Harlem 
Ave., Bridgeview, Ill. Išstato 
56 darbus: portretai ir įvairus 
žanras, apimąs 50 metų laiko
tarpį.

Čiurlionio Galerija 
(Pr).

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

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

-DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

' NOTARIATAS — VERTIMAI.
į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |~

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
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
ke.

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. TeL 436-7878

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad- 
miiiistračijai 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.

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
to jus 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).

TERRA
Bnnjenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 6063L Tel. YA 7-5980

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vienintelį
lietuvį kailininką 7^ K/į 

Chlcagoje

NORMANĄ

185 North WaJxah Avenue 
2nd Floor Chicągo, Uh 50601

• 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-S4A9 

(buto)

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYKI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTI ^NAHJIENAS’

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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 šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
$45 500

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

iy2 AUKŠTO 2 BUTU 19 m.' mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patogumais. Pušų me
džio porčius. $32,000.

7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA.
2 vonios. Gražus beismantas._ 2 auto 
garažas. Tuoj galite užimti. Mar
quette Parke. $29.750.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildvmai. Air 
cond. Karietai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35.700.

8 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
$15,000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metų mūras 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$23,900.

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

2 AUKŠTU MŪRAS, puikūs 2x5 
kamb. butai ir 2 kamb. sausam beis- 
mante. naujas gazu šildvmas. Geras 
garažas. Arti mūsų. $26.500.

VALDIS
REAL ESTATE

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

BUTU NUOMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO

JAMO TURTO PIRKIMAS.
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5554

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE _ 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, glmlnlp 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pre-

šymai ir kitoki blankai. J

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. BL 60609. Tel. VI 7^3447

Call: Frmk Zapolis 
120871 W. 95th St 

GA M654

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai S60 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis: '
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775———-

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas

2646 WEST 69th STREET
TeleL: R E public 7-1741 

k._____________ ________________ _

’JET “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSL TAI IR KITAM 
PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 

TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 
ŠVIESĄ.




