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ARGENTINOS PARTIZANAI PUOLĖ 
FORMOSOS KAREIVINES

Susirėmimo metu žuvo 26 žmonės, bet buvo 
apgintos kareivinės ir karo sandėliai

BUENOS AIRES, Argentina. — Argentinos šiaurėje, visai 
netoli Paragvajaus sienos yra Formosos miestelis, kuriame visą 
laiką stovi nedidelis garnizonas. Iš Buenos Tires ir Kordobos iš
stumti partizanai planavo užpulti nedideli pasienio garnizoną ir 
gauti būtinai reikalingų ginklų bei amunicijos.

Užpuolimas buvo gana gerai 
organizuotas, bet partizanai ne
gali įveikti savo pozicijas pasi
ryžusių ginti karių. Partizanai 
keliais atvejais šaltais ir parako 
ginklais puolė kareivines, bet ne
pavyko nuginkluoti karių ir įsi
veržti į kareivinių sritį.

Kelių karininkų vadovaujami 
kariai labai vykusiai gynė ka
reivines ir atėmė gyvybę 15 par
tizanų, norėjusių prieiti prie For
mosos karo medžiagos sandėlių.

Partizanai pagrobė lėktuvą

Į Formosos miestelį atvyko ga
na, apie 60, gerai ginkluotų par
tizanų. Jie buvo toki tikri, kad 
pajėgs prasimušti prie sandėlių, 
kad net vietos gyventojams apie 
tai pasigyrė. 7

Kada du puolikų būriai išsitie
sė kitoje kareivinių pusėje, tai 
tada partizanų vadas likusiems 
įsakė bėgti. Jie suskubo prieiti 
prie Formosos aerodrome buvu
sio lėktuvo, pakilti ir vėl ding
ti Argentinos pasienio kalnuose. 
Susirėmimo metu gyvybės nete
ko du karininkai, vadovavę ko
voms, ir 9 kareiviai.
Partizanų užpuolimas nepasisekė

Partizanai sučiupo dvimotorį 
sprausminį lėktuvą, kuris kursa
vo pačioje Argentinoje. Jie išvi
jo skristi pasiruošusius kelei
vius ir sulipo į lėktuvą. Visi ne
betilpo, todėl keliems teko ginti 
aerodromą nuo artėjančios po
licijos ir karių.

Keleivių tarpe buvo ir šiaurės 
provincijos gubernatorius Juans 
Taparelli, bet jam pavyko pa
sprukti nuo skubančių partizanų. 
Partizanai norėjo skristi į Bra
ziliją, bet jie laiku neapsirūpino 
kuru.

Lėktuvas negalėjo aukščiau 
pakilti ir persikelti per kalnus. 
Jis pasiekė Rafaelo miestelį ir 
nusileido, bet besileidžiant spro
go lėktuvo padangos, o naujų ten 
nebuvo.
Tada partizanai konfiskavo tris 

' automobilius ir išvažiavo į kal
nus. Partizanai nepajėgė nugink
luoti karių, užimti kareivinių ir 
gauti jiems būtinai reikalingų 
ginklų. Neatrodo, kad partiza
nams pavyks pasprukti iš karo 
policijos, kuri lėktuvais seka bė
ginėjus ir pasislėpti norinčius 
partizanus.

VANCOUVER, B. C., Kanada. 
— Visa serija sprogimų suplai- 
šino 400 pėdų aukštą grūdų ele
vatorių šiauriniame Vankuvery
je. Sprogimuose vienas žmogus 
žuvo, 16 sužeisti, trys iš jų kri
tiškai. Nors sprogimų priežas
tis oficialiai nepaskelbta, bet 
sprogimą galėjo iššaukti grūdų 
dulkės elevatoriuje. Liudininkas 
matė, kaip prieš pat sprogimą ke
li vyrai bandė ant konvejerio 
užgesinti mažą liepsną.

IŠ VISO PASAULIO
čr

INDIANAPOLIS. — Dvi alie
jaus kompanijos pakėlė namų 
apšildymo aliejui kainą po 1.6 
cento ir po 2.02 centus galionui, 
pranešė Herbert Hugo, aliejaus 
pramonės veteranas. Perspėda
mas, kad kitos kompanijos taip 
pat kels, Hugo patarė aliejaus 
kuro vartotojams prisipildyti 
savo namams šildyti aliejaus tan
kus, kol dar ne visos spėjo kai
nas pakelti.

WASHINGTONAS. — Mar
tha Mitchell, buvusio vyriausio 
JAV'prokuroro žmona, pagarsė
jusi Watergate bylos dienomis 
savo "didele burna”, kaip pra
nešama, serga vadinama kraujo 
plazmos liga, Northern Virgi
nia Daktarų ligoninėje daktarų 
priežiūroje, bet sveiksta.

SEOUL, Pietinėj Korėja. — 
Pietų Korėjos laivai ir lėktuvai 
sekmadienio naktį nuskandino 
paslaptinga greitlaivį, pastebėtą 
per 20 mylių nuo Huksando sa
los. Pietų Korėjos patrulių lai
vui signalais pareikalavus lega
lizuotis, paslaptingasis laivas 
pradėjo į patrulius šaudyti. Pa
šaukta daugiau laivų ir aviacija 
svetimąjį laivą pasivijo ir nu
skandino. Tvirtinama, kad tas 
laivas priklausė šiaurės Korėjai.

LISABONA. — Portugalijos 
prezidentas Francisco da Cota 
Gomes grįžęs iš savo šešių die
nų vizito komunistų valdomoje 
Rytų Europoje pirmus savo žy
giu paskelbė atsišaukimą grįž
ti prie vienybės, kol Portugali
joje dar neprasidėjo pilnas na
minis karas. Jam tebevizituo- 
jant komunistines valdžias Len
kijoje ir Sovietų Rusijoje, Por
tugalijos ministeris pirmininkas 
Jose Pinheirode Azeveda bandė 
nuvertinti valdžios socialistinę 
programą, kas sukėlė visą eilę 
riaušių ir neramumų.

DUBLINAS, Airija. — Airių 
teroristų pagrobtajam olandų 
pramonininkui Tiede Herema iš
pirkti terminas suėjo praeitą 
sekmadienį, nieko nebegirdėjus 
iš pagrobikų pusės. Pagrobikai 
buvo pareiškę, kad Herrema bus 
sušaudytas po 48 valandų, jei iki 
tol nebus paleisti iš kalėjimo 
trys Airių Respublikos Armijos 
partizanai.

MADRIDAS. — šiaurinėje Is
panijos dalyje minos ar minų 
sprogime užmušti trys civiliai 
sargybiniai, o kiti du kritiškai 
sužeisti. Tai jau šeši ispanai už
mušti po to, kai karo teismo pa
smerkti mirties bausme penki re- 
voliudionieriai buvo sušaudyti. 
Du iš valdžios sušaudytųjų bu
vo nepriklausomybės nuo Ispani
jos reikalaujantieji baskų sepa
ratistai.

- alifornijoje, Burbank miestelyje, Hydro Air bendrovė gamina hi
draulines lempas ir vožtuvus. Specialistai priėjo įsitikinimo, kad 
viskas privalo būti padaryta prie nepaprastai Švaraus oro ir šva
riomis priemonėmis. Visa lempu ir vožtuvu dirbtuvė užlaikoma ne
paprastai švariai, oras privalo būti filtruojamas, o darbininkai pri
valo prisilaikyti švaros. Paveiksle matome specialistus, gaminančius 

erdvėlaiviams būtinas svarbias ir sudėtingas dalis.

PREZIDENTAS C, GOMES ĮSPĖJO
PORTUGALIJOS MAIŠTININKUS
Prezidentas, praleidęs 6 dienas Lenkijoje 

ir Maskvoje, parskubėjo į Lisaboną
LISABONA, Portugalija. — Portugalijos prezidentas Fran

cisco Costa-Gomes, praleidęs 6 dienas Lenkijoje ir Maskvoje, per- 
skubėjo į Lisaboną. Pasitaręs su premjeru Azevedo, jis nusku
bėjo Į Lisabonos savivaldybę ir paskelbė labai svarbų įspėjimą.

Pirm on eilėn jam labiausiai 
rūpėjo Lisabono garnizono maiš
taujantieji kariai. Karo vadovy
bė ir tiesioginiai viršininkai ke
liais atvejais įspėjo maištaujan
čius Lisabono garnizono karius, 
patardamas jiems klausyti karo 
vadovybės.

Štabas kontroliuoja visus karius

Portugalijos kariuomenės šta
bas kontroliuoja visus Portuga
lijos-garnizonus, išskyrus kelias 
kareivines Lisabone ir sostinėje 
priemiesčiuose. Maištauja Lisa
bonos priemiestyje esanti arti
lerija ir keli karo policijos dali
niai.

Sekmadienio vakarą artileri
jos garnizono kariai išvilko ka- 
nuoles ir apsaugo visą kareivinių 
rajoną.- Prezidentas įsakė ka
riams tuojau gražinti į karei
vines visas kanuoles ir kitokius 
ginklus.

Prezidentas kalbėjo aiškiai ir 
reikliai. Jis reikalavo, kad ka
riai klausytų vyresniųjų įsaky
mų. Dabartiniu metu kariai 
svarsto kiekvieną vadovybės įsa
kymą. Jei įsakymas jiems pa
tinka, tai jie vykdo, bet jeigu 
nepatinka, tai atsisako vykdyti, 
šitoks karių elgesys ves prie pi
lietinio karo ir niekais nueis vi
si kareivių ir darbininkų sociali
niai laimėjimai.

Vyriausybė gali 
nuginkluoti maištininkus

Prezidentas Gomes pabrėžė, 
kad vyriausybė galėtų pavartoti 
jėgą ir nuginkluoti maištaujan
čius dalinius, bet vyriausybė ne* 

įnori kraujo praliejimo. Maiš

taujantieji privalo klausyti karo 
vadovybės ir išdėstyti savo skun
dus bei planus ateičiai. Vyriau
sybė ir karo taryba yra pasiruo
šusi išklausyti planus ateičiai, 
bet ji negali pakęsti netvarkos 
ir trukdymų krašto ekonomi
niam atstatymui. Kraštas pri
valo grįžti prie darbo, kad ga
lėtų pats išsimaitinti ir išmai
tinti iš įvairių kolonijų atvyku
sius portugalus. Netolimoje atei
tyje jų dar daugiau atplauks ir 
atskris.

Krašto viduryje esantieji gar
nizonai labai greitai atvyktų į 
Lisaboną ir nuginkluotų maiš
taujančius, bet prezidentas ne
leidžia jiems kištis į sostinės 
reikalus. Prezidentas yra pa
siryžęs visus klausimus išspręs
ti taikiu ir pasitarimų keliu, kaip 
tai daro visas kultūringas pasau
lis, bet jis neleis mažumai pri
mesti savo valios daugumai. 
Krašte yra sudaryta koalicinė 
vyriausybė, kuri privalo rūpin
tis pairusio ūkio atstatymu.

TOKIO. — Daugiau kaip 17,- 
000 darbininkų ir jų žmonų, ne
paisydami smarkaus lietaus, 
praeitą sekmadienį Tokio mies
to centre suruošė masinę demon
straciją, -reikalaudami “sustab
dyti infliaciją”. Puspenkto mi
lijono narių japonų darbininkų 
unijos pirmininkas Makoto Ichi- 
nava kalboje pareiškė: “Mes tu
rime vienytis ir bendrai gintis 
nuo nedarbo, infliacijos ir aukš
tyn kylančių kainų”. Demons
tracija įvyko tuojau po to, kai 
valdžia pakėlė kainas tabakui, 
likeriams ir pašto siuntiniams.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
o

•♦Aliejaus specialistai ameri
kiečiai nuvyko į Egipto aliejaus 
versmes. Izraelis šiomis dieno
mis rengiasi perduoti tas vers
mes egiptiečiams, bet šie nori, 
kad tos versmės gamintų žymiai 
daugiau aliejaus, negu jos iki šio 
meto gamindavo. Aiškėja, kad 
Egiptui aliejaus turi nepapras
tai didelės svarbos. Kraštas ne
turi valiutos aliejui užsieniuose- 
pirkti.

’♦ Palestiniečių teroristų va
das Jasir Arafat tvirtina, kad 
Egipto ir Izraelio taika sudarys 
pagrindą naujam konfliktui. Jis 
yra įsitikinęs, kad palestiniečių 
klausimas gali pakenkti ruošia
mai dviejų valstybių taikai.

o Izraelis yra pasiruošęs per
duoti Abu Rudeis aliejaus vers
mes egiptiečiams lapkričio 15 
dieną, o lapkričio 30 izraelitai 
pasitrauktų iš visos srities.

o Iš Izraelio ateinančios žinios 
sako, kad Izraelio karo jėgos at
liks reikalingus pasiruošimus ir 
iš Sinajaus pusiasalio vakarinės 
dalies pasitrauks 1976 metų va
sario 22 dieną.

o Labai stiprus taifūnas 150 
mylių greičiu praūžė pro kelias 
japonų salas, esančias Į pietus 
nuo Tokijo. Pakeliu j e rastus ak
menis taifūnas nešė kaip medžių 
lapus. Smarkiai nukentėjo salos 
gyventojų namai, nunešti stogai, 
išstumti langai.

Danų laikraštis Berlingske 
Tridende praneša, kad kapitonas 
Otto Skoreženy buvo instruktuo
tas 1942 metais nusileisti Krem
liuje ir pagrobti Staliną. Jau bu
vo paruošti 500 patyrusių pa
rašiutininkų, kurie Staliną tu
rėjo pagrobti. Panašiai buvo pa
grobtas Benito Hussolini.

♦ Trys Apollo astronautai 
baigę savo kelionę po Sovietų Są
jungą. Liepos mėnesį astronau
tai buvo susitikę erdvėje su 
dviem sovietų astronautais. So
vietų valdžia kreipia labai daug 
dėmesio į minėtą susitikimą. 
Brežnevui jis buvo reikalingas 
propagandai.

Tom Hayden, artistės Jane Fonda vy
ras, demokratę partijos vardu Kali
fornijoje kandidatuoja senatoriaus 
pereigoms. Savo laiku jis labai ai
triai kritikavo JAV vyriausybf ir 
sistemą, bot ilendien jau pripažįsta 
konstituciją ir veikiančius įstatymus.

Į 183 NARIU SEIMĄ, SOCIALISTAI 
PRAVEDĖ 94 ATSTOVUS

Krikščionys demokratai pajėgė pravesti 
78 atstovus į parlamentą

VIENA, Austrija. — Premjero Bruno Kreisky vadovaujama 
Austrijos socialdemokratų partija laimėjo praeito sekmadienio 
parlamento rinkimus. Iš 183 narių parlamento, socialistai demo
kratai pravedė 94 atstovus. Jie gavo reikalingą daugumą vyriau
sybei sudaryti.

Blogi metai Ukrainoj
MASKVA. — Oficialiu apskai

čiavimu, Ukraina, kuri papras^ 
tai išmaitina 20 nuošimčių visų 
Sovietų imperijos gyventojų, 
šiemet grūdų derliaus gaus tik 
33.6 milijonus tonų.

Vakarų ekspertų apskaičiavi
mu, šiemet Ukraina vis dėlto 
derliaus gaus nuo 5 iki 7 milijonų 
torių daugiau, nepaisant ilgai 
trukusios sausros pasekmių. Ka
dangi buvo apsčiai pesimistiškų 
spėjimų apie “blogus metus” vi
soje Sovietijoje, aiškėja, dėl ko 
sovietai suskubo pirkti milijo
nus tonų Amerikos grūdų ir dėl- 
ko sovietai taip susidomėjo ilga
laike sutartimi.

Sovietai pavasarį tvirtino, kad 
visoje Sovietų Sąjungoje jie gaus 
derliaus 215 milijonų tonų, bet 
dabar ekspertai apskaičiuoja, 
kad gaus nedaugiau kaip iki 175 
milijonų tonų.

MASKVA. — Gautais prane
šimais iš Turkmėnų “sovietinės” 
respublikos dėl-didelių liūčių vie
nas kalnas nuslirikdamas nune
šė apačion ir privertė vieno mies
telio gatves -penkių pėdų-storu
mo akmenų ir purvo klodu.

Suimta 100 žydų
WASHINGTONAS. — Parkų 

policijos pranešimu, praeitą sek
madienį daugiau kaip 100 žydų, 
įvairių aktyvistų organizacijų 
narių, buvo suimta prie Baltųjų 
Rūmų. Tuo areštu buvo baigta 
šešių valandų demonstracija, 
protestuojant prieš žydų per
sekiojimą Sovietų Rusijoje.

Demonstracijoje dalyvavo apie 
600 žydų, iš jų penkiolika buvo 
prisirakinę prie geležinių tvorų.

Amerikos žydai nori 
kištis i Izraelio reikalus

NEW YORK. — Du pirmaei
liai žydų lyderiai abudu sutinka, 
kad Amerikos žydi j a privalo kiš
tis į Izraelio reikalus, tik nesu
tinka, ar tas kišimasis turi ri
botis filantropija ir labdara, ar 
turi būti išplėstas į karines ir 
užsienių politikos klausimus. Da
bartinis Pasaulio žydų Kongre
so prezidentas Philip M. Klutz- 
nick ir buvęs tos organizacijos 
prezidentas Jacques Torczyner 
abudu Amerikos Sionistų orga- 
zacijos 78 metinėje konvencijo
je pasakė kalbas, kurios skyrėsi 
dėl žydų veiklos. Torczyner pa
sakė astuoniems šimtams dele
gatų, kad žydų valstybė buvo 
sukurta ne vien tiems, kurie ten 
gyvena; Izraelis yra valstybė vi
sų žydų”. Klutznick bendrai su
tiko, bet tvirtino, kad ‘niekas ki
tas kai tik Izraelio vyriausybė ir 
Izraelio žmonės tegali spręsti

I Izraelio užsienių politiką.

Antra galingiausioji partija 
yra Austrijos krikščionys demo
kratai, dažnai Austrijos spaudos 
vadinama Austrijos liaudies par
tija. Ji vedė nepaprastai inten
syvią propagandą ir pravedę į 
parlamentą 78 atstovus. Kiti 11 
atstovų atiteko mažoms Austri
jos grupėms, kurios didesnės 
įtakos į visuomeninį gyvenimą 
neturės. ~ -

Pirmadienio rytą dar nebuvo 
sukaičiuoti balsavusių paštu bal
sai. Pasirodo, kad visoje Austri
joje dėl įvairių priežasčių balsa
vo paštu 270,000 piliečių. Bet 
balsavimas paštu ten buvo tvar
kingas. Visi balsuotojai surašy
ti, įtraukti į balsuotojų sąrašus. 
Nei vienas negalėjo balsuoti paš
tu, jeigu jis nebuvo įtrauktas į 
balsuotojų sąrašus ir jeigu jis 
iš anksto nepranešė, kad balsa
vimo dieną negalės būti balsavi
mo vietoje. Balsavusieji paštu 
iš balsavimo dieną esamos vie
tos turėjo savo balsus įdėti į vo
ką ir pasiųsti balsus tikrinančiai 
komišSijai. Austrijos balsuoto
jai neturėjo teisės siųsti savo 
balsavimo paštu lapelių drau
gams arba pažįstamiems, kad jie 
nuneštų ir įmestų į balsavimo dė
žę be jokio sąrašo. Vokai su la
peliais turėjo būti pasiųsti tiktai 
balsus tikrinančiai komisijai. 
Jeigu vokai buvo kitur pasiųsti, 
tai jie nebuvo skaičiuojami.

Politikai ir balsams skaičiuoti 
komisijos nariai tvirtina, kad 
balsavusių paštu balsai nepakeis 
bendro vaizdo. Vėliau paduoti 
balsai gali paliesti vieną kitą 
kandidatą, bet bendras vaizdas 
pasiliks tas pats. Premjeras 
Kreisky labai patenkintas rin
kimų rezultatais. Manoma, kad 
naujas kabinetas mažai kuo te- 
siskirs nuo dabartinio. Premje
ru, greičiausiai pasiliks premje
ras Kreisky. Vienas kitas ka
bineto narys bus pakeistas.

Austrijos socialistai nepapras
tai atkakliai kovojo prieš sovietų 
okupaciją. Jie stengėsi niekais 
kiekvieną komunistų planą įsi
stiprinti Vienos arba kitų Aus
trijos centrų darbininkų unijo
se, kariuomenėje, savivaldybėse 
arba pačioje socialistų partijoje. 
Komunistai įvairiais būdais ban
dė įsibrauti į įvairias austrų or
ganizacijas, bet socialistai labai 
vykusiai pastodavo jiems kelią. 
Veik kiekviena komunistų pro
vokacija buvo keliama viešu
mon ir visų akivaizdoje apnuo
ginama.

Saulėta, šilta.
Saulė teka 6:53, leidžiasi 6:23.
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

SAVOS SVEIKATOS STATYBININKAI
Ne vien Dievo prašykime, bet ir patys reikiamai 

tvarkykimės su Tvėrėjo duotomis mums gėrybėmis bei 
jų įsigijimui priemonėmis.

Išmintingo gyveninio dėsnis

taip savo sveikatos medžio šakas 
laužę ir šaknis kapoję. Pats lai
kas jau šiandien liautis save vi
saip alinus: nedasimaitinant, sa
vo asmenybės kultūringais da
lykais nepenint, savo proto žmo-

Net gerokai pagyvenęs gali 
turėti gerą sveikatą. Net senė- 
jant galima džiaugtis šviesiu pro
tu. žmoniškais jausmais ir atsa
kančia kūno sveikata. Tik nelau
kime pagalbos iš kitur, o stenki
mės patys tvarkytis su senai 
mums duotomis Tvėrėjo priemo
nėmis geriausiai sveikatai įsigy
ti ir jai tokiai išlaikyti. Nesiti
kėkime, kad smuklė išblaivintų 
mū'u pragertas kepenis. Nelau
kime. kad .prarūkytą mūsų šir
dį gydytojai nauja pakeistų. Ne- 
sivilkime, kad praplepėtos sme
genys vėl imtų mums reikiamai 
tarnauti tada, kai visi mus apleis 
ir rebus su kuo iš tuščio į kiau
rą pilstyti. Tad, kol dar laikas 
sukaupkime visas mums Tvėrė
jo duotas gėriui savyje ugdyti 
jėgas ir liaukimės girtavę, rūkę, 
apkalbom laiką leidę bei dar ki

niškai nešviečiant. Pirmiausiai 
liaukimės savo sveikatos statybą 
vien Dievo valiai pavesdinėti. 
Tvėrėjas mums prasidedant mo
tinos iščiuose jau padarė stebuk
lą — jokio stebuklo šiandien ne
sitikėkime, nes išmintingam 
žmogui jų nereikia. Stebuklas 
Tvėrėjo padarytas mums iš nie
ko prasidedant būti žmogum. Iš 
ne žmogaus Tvėrėjas kiekvienam 
iš mūsų leido tapti žmogum. Tvė
rėjas yra tikras mūsų Gerasis 
Tėvas: jis nuo mūsų prasidėjimo 
momento mus aprūpino viskuo 
reikalingu gyvenime. Dar po 
motinos paširdžiu būdami, mes

SODYBŲ PIEVELĖS
Lieko nėra gražesnio apie, namus, kaip gražiai žaliuojanti pie- 

j /ele. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjus: nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 

| s tiri vadinasi

I SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad kečia pieveles. Aprašyta kaip 

> wię užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
į pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $125. Jeigu 
I xas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 česi 
j .ubą Money Orderi, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
I <iųsti tokiu adresu:

į N A U J I E N 0 S,
i 17.TO So. HAIJSTED ST.. CHICAGO. II.I.. BOBBS

I
 PUIKI knyga; ĘĄKAŠYTA su meile 

LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS
Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis

ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: Žemes ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

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

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
I absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa

saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
I mnkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 
I liūčiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
& žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
j autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli- 
I mai Tėvynei Lietuvai”.

{
Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

I NAUJIENOS
j 1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

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

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

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

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

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje. Trakuose. Druskinmkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbai girdėjo ir ką jai žmonės pasakė 95 psl. $1.50 Yra taip pat 
išversta j anglų kalbą

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu 
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3 00.

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

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

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

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 $o. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paltu Ir pridedant 
£ekj ar pinigine perlaida.^

Paveiksle matome didžiausią puodelį, kurį popieriaus bendrovės gamina. Puodelis yra 6 pėdu 
aukščio, telpa 76 kubinės pėdos ir sveria pustrečio* tonos, kai pripildyta* vandeniu. 20 mėnesiu 
amžiaus Easton, Pa., gyventojas Nathan Bitner buvo įžengęs į vidų pasidairyti, kaip tas puodelis 

atrodo. Natanas tebesveria tiktai 26 svarus.

Tvėrėjo buvome pilnutine svei
kata apdovanoti. Visus įrankius, 
visas priemones mūsų laimingam 
gyvenimui Tvėrėjas sudėjo į mū
sų kūną, protą ir jausmus. Tik 
mes patys neturėtumėm Tvėrė
jo duotų mums geriausių dovanų 
išbarstyti, niekais paversti.

Blogiausia, kad naujagimio va
dai, mokytojai, dvasios formuo
tojai neteko žmoniškos galvos, 
jie širdimi susirgo ir kūnu Į pūz
drą pavirto. Juk, susirgusieji vi
sų tautų, rasių bei religijų at
stovai prietarais užsiima — už 
tai jaunas žmogus išauga suža
lotu asmeniu. Vietoj Tvėrėjo 
duotų priemonių išmintingo pa
naudojimo žmogaus sužmogini
mui, suaugusieji savo nusiteiki
mus bei prietarus perša jauni
mui už tiesą, už Tvėrėjo dėsnius. 
Todėl ir .vyksta karai per visą 
žmonijos gyvavimo laiką. Moks
las čia mažai kuo talkina.

trokštanti asmenybė. Tik jaus- į mums vadus, kurie mus vestų 
mais tvarkingojo išsimokslini- laimėjiman, nežiūrint tiesiog ne- 
mas atneša naudą jam ir jo ar-1 
timui. žiūrėkit, kas darosi su 
mokyčiausiais, su turtingiau
siais, su gražiausiais... bet jaus
mais paliegusiais asmenimis šia
me krašte. Be reikiamo darbo net 
galingiausieji pūna. Dvasia ir 
kūnu tokie menksta, nepadeda 
jiems nė aukščiausiojo mokslo 
diplomai. Niekas negali sakyti, 
kad šiame krašte trūktų mokytų 
žmonių, kad >permažai būtų baž
nyčių, kad mokytojai būtų 
skriaudžiami.

Bet kriminalas čia. auga kas
dieną pasibaisėtinai. Toliau bus 
dar gražiau. Dar pamiegokime, 
dar baliavokime, dar kiek gau
siau prietarais apsikraukime, sa
vos asmenybės nežmogindami — 
ir mes imsime neišgelbimai skęs
ti kriminale. Tada, kai šėtonas 
atsisės ant mūsų sprando — ne
bus jokios rodos, žinoma, tada 
dvasiškiai ims šaukti, kad Die
vas mus baudžia už mūsų nuodė
mes. 'Jie taip gerkles laidys, o 
vis vien už reikiamos veiklos ne- 
sigriebs, nes tikės, kad kitas 
turi žmogui padėti jam susveik- 
ti, o ne jis pats turi visas pastan
gas dėti savo sveikatai bent į pa
kenčiamą stovi atstatyti.
■ Organizuokime savyje ir savo 

vietovėse atsakančią veiklą

Nieko mums nepadės net svei
kiausias kūnas, šviesiausias pro
tas ir žmoniškiaųsi jausmai, jei 
veiksime pavieniai. Nežmoniška- 

' sis pajėgs sunaikinti mūsų ge- 
j riausią sveikatą taip, kaip “van- 
j dalas” sujaukia ^.gražiausių gė
lių darželi ar puikiausią sodą. 
Vieno piršto paspaudimu svei
kiausias vyras krenta nuo žmog
žudžio kulkos. Todėl visi šian
dien organizuokimės bendrai ap
saugai nuo nežmoniško asmens 
išdaigų. Organizuokime savo pa- 

| rapijoųse savu pavyzdžiu žmo-
, žmo

gaus, nuo negimusio pradedant, 
žmoginimas yra pats svarbiau
sias mano, tamstos ir kiekvieno 
kito darbas. Jis yra kartu ir sun
kiausias žmogaus užsiėmimas. 
Tai ne pasakėlių sekimas.

Kadangi tai sunkus darbas yra

Net šiandien Indijoje savitar- 
pyje kovoja musulmonai su in- 
dusais; Rytuose kovoja krikščio
nys su Alacho pasekėjais; Airi
joje mušasi katalikai su evange
likais. Na, mūsų tarpe tai “gra
žiausios” peštynės vyksta: mes 
su broliu žvainojamės, su tau
tiečiu nesutariam,- su-.vienmin
čiu pešamės. Ir pešimės tol, kol 
pakankamai -savošiis. asmenybė
mis žmoniškesniais tapsime. Ki
tos išeities iš tokios makalynės Į 
nebuvo, nėra ir nebus: mes kiek
vienas nuo saves turime imti 
žmoniškėti — nors per aguonos 
grūdą per metus gėrio link pa- j 
slinkti. Taip elgdamiesi per mi 
Ii joną metų tapsime žmonėms pa 
našūs tvariniai. Bet stengtis rei- Į 
kia. žmogus žmoniškėja ne nuo- 
pamokslo, bet nusižiūrėjęs į vy
resniojo žmonišką elgesį. Taip, 
ir nė iš vietos kitaip.

štai gydytojas pagydo nuo | 
mirtinų komplikacijų narkoma 
ną — heroino adiktą, o jis tą dak 
tarą gatvėje užpuola ir ji pus-Į . .
plikį paleidžia. Detroite 'gydy- ™ko 
tojas net per gatvę negali ne
apiplėštas vakare iš vienos ligo
ninės kiton pereiti. Kai jau šio 
krašto vyriausiai galvai nėra 
saugu, tai ką kalbėti apie mūsų 
saugumą?

Štai lietuviškame dienraštyje'
Moterų Skyriaus redaktorė skel- žmogaus žmoginimas, todėl už 
biasi, kad ji jau šešis kartus lei- j0 retai kas griebiasi. Nepaslan- 
do pedagogei pasireikšti savo ra- kusis velija ir toliau prietaruo- 
šiniais apie šeimos reikšmę žmo- se skęsti ir niekuo naudingų ne
gaus žmoginime, žinoma, tai užsiimdamas laukti, kol jo paties 
gerai, bet tik lašas jūroje. Auk-1 išaugintasis jį patį sudoros. 
Įėjimo, šeimų reikiamu paruo
šimu, vaikų tinkamu užėmimu 
reikia mūsų spaudoje rašyti ne I 
šešis, bet 66 kartus: visą laiką | 
nepaliaujamai. Rėkiant reikia me žmoniškų asmenybių pakan- 
kalti širdysna ir galvosna dabar- kamo kiekio, jei tokius asmenis 
tiniams ir būsimiems tėvams, neišrinksime Į atsakingas vie- 
kad šeimos turi auklėti savus tas. visi netrukus pražūsime kri- 
vaikus savu pavyzdžiu organi- minalo pasmaukti, nežiūrint kur 
zuotai. . Pavienios pastangos kas besirastume. kuo kas bebū- 
šiandien yra nesėkmingos: šva-Įtume. Kriminalo-'vis stiprėjanti 
riausiais rūbais vaikas iš namų 
išėjęs, purvinoj aplinkoj bent 
kiek pabuvojęs, grįžta į namus 
murzinas. Taip nusiduoda ir su 
jo dvasia. Todėl nuo dabar vi
si, įskaitant ir bevaikius, imki
mės vienas kitam talkinti augi
nant vaikus žmonėmis ir žmogi- 
nant save.

Išmintingieji tegul 
esti mūsų vadovais

Jei greitu laiku neišsiugdysi-

giltinė palies kiekvieną iš mūsų, 
nežiūrint jokių skirtumų. Tik 
vieningoje veikioje mūsų išsi
gelbėjimas. Tad ko mes snau- 
džiame. ko toliau menkniekiais 
užsiimame? Kad ir tokio Mar
quette Parko gelbėjime nuo tik
ros pražūties, kodėl mes nevei
kiame pasiaukojančiai? Ar ta
da bus laikas veikti, kai viskas 
bus prarasta? Tad ryžkimės vi
si vieningai ir su visu atsidavi
mu veikti. Nesigailėkime šian
dien cento, kitaip rytoj netek-

Dieve, duok :

Gana vien vilomis besirūpinus
Ne vila, ne ūkis, ne vien moks

las ar importuotas gėrimas žmo
gų dabina — žmogaus visa bran
genybė yra jo žmoniška, tiesos Į sime tūkstanč

Rusai ragina arabus 
kelti kainas

Adm. Elmo R. Zumwalt, buvęs 
| laivyno vadas, pasakė suvažia
vusiems sionistų vadams, kad 
sovietų valdžia visą laiką sten- 

; giasi pakenkti Amerikai. Praei- 
I tais metais ji bandė pasipelnyti 
I nupirktais Amerikoje javais, o 
šiais metais sovietų agentai ra- 

I gina Arabijos šeichus dar kar- 
| tą kelti aliejaus kainas.

Adm. Zumwalt pareiškė, kad 
| amerikiečiams bus labai sunku 
j kontroliuoti infliaciją, jeigu so
vietų valdžiai bus daromos di
delės nuolaidos įvairioms deten- 
tės fazėms. Admirolas yra. įsiti-

kiręs, kad sovietų valdžią ap
gaudinėja JAV dėl ątooę) gink
lų gamybos, todėl ir bijd in
spekcijos.

Sovietų valdžia žinojo, kad 
1973 metais gerai organizuoti 
arabai rengiasi užpulti Izraelį, 
bet jie Amerikos neįspėjo. JAV 
įspėjo Staliną, kai Hitleris ruo
šėsi įsiveržti į Sovietų Sąjungą.

vieną sykį per savaitę. Nusta
tyta, kad tos žuvys turi perdaug 

i chemikalo, vadinamo polychlori- 
; nąted biphenyls -(PCBs). Toš 
]dvi žuvų rūsys perdaug to che
mikalo prisigeria: Maisto ir 
Vaistų administracija (FDA) 
nustatė, kad visiškai nekenkia, 
jei žuvyjePCBs chemikalo yra 
ligi 5 dalių milijone dalių žuvie
nes, tuo tarpu kai upėtakiuose 
ir lašišose to chemikalo prisi
renka iki 50 dalių.

nugalimų kliūčių.
Nežiūrint įsitikinimų skirtu- j 

mo, visi esame vienos motinos i 
— tėvnės Lietuvos vaikai. Pa- 
duokime vienas kitam ne tik 
rankas, bet protus ir širdis ir 
eikime patys save vaduoti iš tik-1 
ros pražūties. Tik aplinką rei
kiamai, sodybiškai aptvarkę ga
lime tikėtis geresnės kūno ir 
dvasios sveikatos sau ir aplin
kiniams.

Išvada. Turi kiekvienas 
žmogus paslėptas galimybes bū- i 
ti laimingu: kūnu, protu ir jaus
mais sveiku. Tik atsisakykime' 
prietarų: nepaveskime niekam 
kitam savo pareigų. Išmintingai 
geruose darbuose elgdamasis pa
vieniai ir kartu su visais sutar
tinai veikdamas kiekvienas už
tikrins ne tik sau, bet savam ar
timui laimingas dienas.

Pasiskaityti. Linda Clark: 
Stay Young Longer. A Pyramid 
Book.

Rusai norėtų 
pasigerinti Kinijai
TOKIJO, Japonija. — Iš Kini

jos ateinančios žinios sako, kad 
Sovietų Sąjunga norėtų pagerin
ti santykius su dabartine Kini
jos vyriausybe, ideologiniai gin
čai reikalo nepagerins. Tą savo 
pasiūlymą Sovietų Sąjungą-įra
šė į oficialų sveikinimą, pasiųs
tą Pekino vyriausybei 26 metų 
valdžios pagrobimo proga.

Kinijos vyriausybė priėmė 
sveikinimą, bet nesiteikė į jį at
sakyti, Sovietų valdžia kalba apie 
norą geresnių santykių, bet tų 
santykių ji negerina. Ji visą lai
ką traukia daugiau karo jėgų į 
Kinijos pasienį.

valgyti ežero žuvies
Madison, Wis. — Wisconsino 

natūralinių išteklių departamen
tas perspėja sumažinti žuvies iš 
Michigano ežero valgymą. Upė
takių (trausų) irlašišų (salmon) 
pataria valgyti nedažniau kaip

SKAITYK IR KIIAk PATARK 
SKAITYTI ’NAU.TIŽNAS*

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai, 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, « kietuose 

viršeliuose už $6.00.' - - - ~
Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
Juozo Liūdžihus Raštai

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

ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU 
88 puslapiai. Kaina $1.00.

Abi knygas galima gauti. “Naujienose” arba pasiuntus 
pinigus tokiu adresu: ■' -4 ‘ 

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

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

Jo kūrybos momenty apybraižos.
(Tęsinys)

Čiurlionis manė, kad Vilniuje
jis bus labai reikalingas. Galima

Į ras sutvėrimas. Atnešė šiandien 
barščių ir pašildė ant plytelės.

' Panelė Putvinskytė (A. žmui- 
sakyti, aSrikZ^
niškai paėmus, Čiurlionį Vilniaus 1 
šviesuomenės ątstovai sutiko pa-1 
lankiai. Tad ir minėtame Hali-' 
nai laiške jįs po pirmu nusiskun-I 
dimu, toliau rašo jau nuotaikin
gai. Jis tuojau susipažino su žy
miaisiais anų laikų lietuviais vil
niečiais. Ir Haliną Volman sten
giasi su jais irgi susipažinti, štai 
keletas jo taiklių apibūdinimų:

“O dabar apie žmones. Jonas 
Bileišis, advokatas, simpatingas, 
truputį aristokratas, truputį bur
žujus, priklauso visoms lietuvių 
organizacijoms, rodos, tik tam, 
kad priklausytų. Įsimylėjęs sa
vo žmoną. Jo žmona jauna, gra
ži, turi trejetą vaikų. Mėgsta 
žaisti bilijardą ir skambinti pia
ninu, tačiau nemuzikali.

Dr. Domaševičius, labai inte
ligentiška asmenybė, brunetas, 
žydrios akys, mėgsta klasikinę 
muziką.

Dr. Matulaitis visa galva ir 
veidas juodu mišku apžėlęs, že
maūgis, “Vilniaus Žinių” redak
torius. žmogus, kurs nepapras
tai vertina mano nuomonę.

Panelė Gimbutai! ė, dantistė, 
negraži, žemo ūgio, baisiai ge-

j dantistė, bet ne tokia negraži. 
, nors turi labai ilgą nosį ir yra 
1 entuziastė. Simpatiška ir žaidžia 
i bilijardą.

Petras Vileišis, itin simpatiš- 
i kas senis, prieš keletą metų tu
rėjo 500 tūkstančių, o dabar pa
siliko su 50! Viskas išėjo žmo
nėms ir visokiems- lietuviškiems I
reikalams...”

Tarp jų ir gyveno Čiurlionis. 
Jo apibūdinimuose čia jie stovi, 
kaip gyvi.

Čiurlioniui reikėjo dinamiškos 
aplinkos. O tuo tarpu Vilniuje 
to viso trūko. Kaip kukliai reiš
kėsi lietuvių veikla Vilniuje, sa
kysim, galime spręsti, nors ir iš 
tokio pavyzdžio. Kaip tik tais pa
čiais metais, kai Čiurlionis at
vyko į Vilnių, lietuviai ruošė 
Vinco Kudirkos minėjimą. Ne
abejotinai, tai turėjo būti išskir
tinas įvykis vietos gyvenime. So
fija Kymantaitė šitaip pavaiz
duoja tą įvykį:

“Buvo pasamdyta Treskino 
muzikos mokyklos salė ir susi
rinko “labai daug” žmonių. To
kio lietuvių inteligentų susirin
kimo dar nebuvo Vilnius matęs. 
Suskaityta 70 asmenų. Daug

visai 
visus

Čiur- 
savo Žuvelės plaukia prie maisto gabalė

liu, kaip pas mus karveliai. Paveiks
le matome vandens gyviy specialistę 
Helen Turcotte, Curacao vandenyse 
maitinančią žuveles. Alkanos žuvys 
jos nebijo, iŠ ranku lupa maisto ga

balėlius.

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose _ gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmtj ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
I. J. Augmtiltyti • Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 12S psL Kaina $1.—.
“• 2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos

Kišeninio formato, 157 psL Kaina S2.00.
S. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169

į psl. Kaina $3.00. _
5. Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. S2.00. 

į 8. Anatolijus 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 Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00
II. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga. 152 psl. $2,50.
12. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1,00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
14. “ ------ - -.........*
15.

■- 16.
LT 17.
55 psl.

Eugenilus Gruodis/AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl.. S1.00.
Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. S2.50 
Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 
$1.00.

IK Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.
Naujienų
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YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitą. 
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 ji 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
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

buvo iš toliau atvažiavusi^. Tai 
buvo moterų galvų vedamas mi
nėjimas. Pirmoji skaitė savo 
atsiminimus Bitė - (i. Petkevi
čiūtė. Buvo ten apie 1833 metų 
sukilimą, apie jos vaikystės die
nas. Buvo apie Lauryną Ivinskį,. 
kurio siluetą labai poetišką nu
piešė — vienu žodžiu, vaizdavo 
epochą dar prieš Auszrą. Apie 
tą patį kalbėjo ir Žemaitė. Pasi
rodė scenoje su savo palaidinuke 
ir skarele. Ji 1863 metų sukili
mą pavaizdavo tain, kaip jis at
rodė daug kam iš kaimiečių, bū
tent, ponų sukilimas prieš val
džią dėl baudžiavos panaikinimo. 
Paskui pasirodė Griniuvienė (dr. 
Kazio Griniaus žmona). Ta davė 

' savo atsiminimus apie Kudirką, 
jo paskutines dienas. Jos 
paprastas skaitymas labai 
sujaudino”.

Paskutinė skaitė Sofija 
lionienė. Meninėje dalyje
kompozicijas skambino Čiurlio
nis.

Bet taLbuvo reta šventė. Šiaip 
lietuviai savo vaidinimams, kon
certams ir susirinkimams nau
dodavo labai nedidelę “Rūtos” 
salę anų laikų Jurgio prospekte.
Vilniaus laikotarpio romantika

Čiurlioniui atsikėlus į Vilnių, 
jo gyvenime įvyko reikšmingas 
lūžis, kurs turėjo lemtingos įta
kos į jo tolimesnį gyvenimą.

O buvo taip.
Vilniaus lietuvių padangėje pa

sirodė dvi žvaigždės. Čia turime 
galvoj Sofiją Kymantaitę ir gre
ta jos Ona Pleirytę, vėliau Ka
zio Puidos žmoną. Jos abi, kiek
viena savotiškai, galėjo sužavėti 
savo jaunatvišku grožiu. Abi 
šauniai išsimokslinusios, abi jau 
visuomenės pastebėtos rašytojos. 
Nors tarp jų ir buvo žymūs skir
tumai, bet jos vis tik turėjo ir 
nemaža bendro. Jos abi rašė, 
kaip tais laikais sakydavo, im
presionistiniame stiliuje. Jų ra
šiniuose buvo nemaža, fantasti
kos ir gausu romantinių moty
vų. O svarbiausia jos abi turėjo 
iškilesnę, kaip dabar būtų sa
koma, “personality”. Vilniaus lie
tuvių visuomenėje jos buvo maž
daug vienodai populiarios.

Ir štai jos abi susipažino su 
Čiurlioniu. Ir abi vienodai juo 
susidomėjo. Pačioje pradžioje 
Čiurlionis ir su Kymantaite ir su 
Pleiryte palankiai susitikdavo. 
Jų abiejų imlumas Čiurlionio me
ninėms idėjoms, jam negalėjo 
neimponuoti. Elegantiškas Čiur
lionio bendravimas su tomis 
įspūdingomis panelėmis užtru
ko tam tikrą laiką.

Nors spausdintų šaltinių ne
turime, bet remdamiesi kai ku
rių anuo metu Vilnių lankiusių 
studentų pasakojimais, galima 
net pasakyti, jog Čiurlionis pa
čioje pradžioje daugiau laiko 
praleisdavo su Ona Pleiryte. 
Nors tie studentai studijavo Pe
trapilio ar Maskvos universite
tuose, bet mėgdavo kiekviena 
proga, ar grįždami iš atostogų 
savo kaime, ar važiuodami iš 
studijų, paviešėti Vilniuje, kur 
jau būrėsi veikliausi lietuviai ir 
vykdavo įspūdingi susirinkimai. 
Ta proga reikia paminėti, jog 
tada buvo labai populiarus “se
no studento” titulas, kadangi 
daugelis dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių neskubėdavo baigti 
savo studijas. Buvo tokių stu
dentų, kurie ilgesnį laiką pasi- 
pmonėję Vilniuje jau vėlesniais

I laikais mėgdavo pasakoti atmin-

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina |2.00.

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekj ar Money or-
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tyje įsmigusius Vilniaus įspū
džius. Tarp ko kito jie vis mi
nėdavo, kad jiems teko stebėti 
Čiurlionį, kuris darydavo pažy
mėtiną įspūdį ir savo laikysena 
ir savo kalbomis. Jie ir pasako
davo, kad dažniausia jie matyda
vo Čiurlionį ne su kuo kitu, tik 
vis su ta pačia Ona Pleiryte susi
tinkančius ir intymiai besišne
kučiuojančius.

Šie atsitiktiniai pasakojimai 
papildo tam tikru būdu ir vėliau 
išlikusius Čiurlionio biografijos 
faktus. Pagaliau Onos Pleirytės 
ir Sofijos Kymantaitės atsimini
mai tuos momentus patvirtina.

Jos abi, tada jaunos rašyto
jos, dažnai rašinėdavo Vilniaus 
lietuvių laikraščiuos ir net at
rodė, kad lenktyniavo, iškelda- 
mos Čiurlionio darbus viešumon. 
Pleirytė “Lietuvos žiniose”, o 
Kymantaitė “Viltyje” rašydavo 
apie Čiurlionio paveikslus. O 
paties dailininko užuominos pa
tvirtina, kad jis tuos rašymus 
jautriai priimdavo.

Kymantaitė pakeltu tonu “Vil
tyje” rašo:

“Atsimenu pernai mačiau vie
ną sodietį lankant pirmą parodą. 
Prieš kiekvieną paveikslą ilgai 
stovėjo ir galvojo... Tas žmogus 
klausė: — Meldžiamieji, ką tas 
žaltys reiškia?... Visame pasau
lyje taip yra. Ir Lietuvoje taip 
yra. Lietuvoje pradeda rastis 
dailė... Dvasia augai...

O savo literatūriniuose užra
šuos Kymantaitė kalba anų lai
kų miglotame stiliuje: “Neži
nau kas tu esi, tačiau juntu ta
ve tyliai ateinant. Nepažvelgiau 
dar tau į akis, — tačiau sėmiau 
iš tavęs galybę. Sapnavau tave 
•tiek kartų, o tikrumoje nepare
gėjau nė sykio. Nenoriu duoti 
tau vardo, kurį duoda tau žmo
nės — kam man tas vardas...

žinau, kad ateisi, sužibs man 
saulių daugybė viename aki
mirksnyje, o paskui — žinau — 
nueisi sau tolyn...

žinau kas bus, — nors neži
nau kaip bus”...

Ona Pleirytė savo ruožtu sa
vo dienraštyje sako: “...šioje pa
rodoje tarp Čiurlionio paveiks
lų yra vienas, kurs man padarė 
nepaprasto įspūdžio. Vadinasi 
jis “Ilgėjimas” ir visa jo varsų 
harmonija bei minties konstruk
cija taip artima mano sielos il
gesiai. Vietoje recenzijos apie 
Čiurlionio paveikslus parašiau 
baltomis eilėmis vaizdelį tuo pa
čiu pavadinimu, kurs tilpo “Lie
tuvos Žiniose”.

Toliau ji primena, kad parodą 
lankanti kiekvieną dieną, bet 
vieną dieną atėjusi, ji ten rado 
Čiurlionį greta Kymantaitės. 
Pleirytė pasišaipo, kad Sofija, 
girdi, savo studijas Krokuvoje 
paaukojo Vilniui, kur surado 
Čiurlionį.

“Čiurlionis mane pamatęs, nuo
širdžiai pasveikino ir jau nebe
atsitraukė. Bet jis nieko nesa
kė dėl mano rašinio “Ilgesys”, 
kurį jam paskyriau. Maniau, 

I kad nežino, neskaitė. O tada, kai 
pasirengiau išeiti, atsisveikino , 
jis su Zose, pasiūlydamas mane

i palydėti. Vos tik išėjus iš paro- 
i dos, sulaikė mane laiptų aikštelė
je, paimdamas mano ranką. Po 
to nuoširdžiai pasakė: — Norė- 

• jau padėkoti už gražų vaizdelį, 
i kurį man paskyrei. Nuo visos 
I širdies ačiū, nes tasai vaizdelis 
j puikesnis už mano “Ilgesį”.

Vėlesniuos savo užrašuos Ona 
Pleirytė, paminėjus,, kad ji su 
Čiurlioniu lankė tuo metu vyku
sią lenkų dailininkų parodą ir 
turėjo progos išklausyti jo ver
tinimus, toliau rašo:

“Didelis siurprizas, didelė 
dovana, ja džiaugiuos, kaip vai
kas. Čiurlionis man padovanojo 
savo “Ilgesį”, kuo dar aiškiau 
pabrėžė, kad aš jam artima, kas 
man yra be galo malonu.

Atėjo priešpiet, kažkoks susi
rūpinęs, neramus. Mažai kal
bėdamas žingsniavo po salę, ner
vingai glostydamas savo gra
žius plaukus.

— Kas yra ? — paklausiau su
sirūpinus. — Koks nemalonu
mas?

— Ne... Bet turiu didelį pra
šymą ir bijau įžeisti...

— Kaip gi tamsta mane ga
ji įžeisti prašymu?

Sustojo visai arti, rimtai ir 
liūdnai, kaip man pasirodė, žiū-

I rėdamas man į akis.
— Prašau, labai prašau pri

imti nuo manęs mano “Ilgesnį”. 
Niekas jo taip giliai nesuprato,. 
kaip jūs... niekam jis ne bus rei
kalingas”. ,

Sumišau iš džiaugsmo, hebe- 
stengdama padėkoti.

Šis įvykis sujaudino 
tris, patį Čiurlionį, Ona Pleiry
tę ir pagaliau Sofiją Kymantai
tę, kuri visu tuo pareiškė nesle
piamą pasipiktinimą. Ji kalti
no Pleirytę,.kad ji lengvabūdiš
kai gyrėsi-ir visiems kalbėjo, 
kad Čiurlionis jai padovanojo sa
vo paveikslą “Ilgesys”. Ji pikti-, 
nosi, kad Ona Pleirytė visiems 
aiškino ir kartojo, kad iš čiurlio- 
no gavo nepaprastą dovaną. Bet 
nešališkas stebėtojas nieko blo
go negalėtų įžiūrėti, jeigu Ona 
Pleirytė, savo gauta dovana su
jaudinta, kada nors pasidžiau
gė ir pasakė, kad tas nuostabu
sis dailininkas Čiurlionis jai pa
dovanojo savo paveikslą. O iš 
savo pusės Ona Pleirytė vadino 
Kymantaitę “Zocha”, kas vie
tiniu žargonu skambėjo gan vul
gariai. . Seni tie laikai, ir daug 
metų praėjus,- tos/nedidelės in-

trigos šiandien atrodo gal tik 
juokingoje šviesoje, šių įvykių 
dalyviams reikia atleisti tais lai
kais pasireiškusį jautrumą.

Tačiau paties Čiurlionio san
tykiai su Sofija Kymantaite jau 
buvo tiek toli pažengę, kad jis 
buvo priverstas prisipažinti, jog 
Onai Pleirytei jis padarė šią do
vaną.

Savo atsiminimuose Sofija 
čiurionienė rašo:

“Susitikus Čiurlionį parodoje 
Pleirytė ilgai laikiusi jį prie to 
paveikslo ir sakiusi, kad tas pa
veikslas esąs jos svajonė. Ji 
kalbėjusi apie dvi rankas iškel
tas mėlynėje. Čiurlionis pabu
čiavęs jai ranką ir paprašęs tą 
paveikslą laikyti savo nuosavy
be.

Tokias žinias Kymantaitė jau 
turėjo, kai Čiurlionis pas ją atė
jęs ir pasakęs:

“Nepyk, rodos, padariau kvai
lystę” — taip bent Sofija savo 
atsiminimuose rašo.

“Ką gi aš galiu pykti, — ji'

atsakiusi. — Bet čia pat ji Čiur
lioniui priminė jo pažadą visus 
savo paveikslus padovanoti 
“Tautos Namams”. Kaip tik tuo 
metu Vilniuje lietuvių šviesuo
menė planavo rinkti aukas ir pa
statyti “Tautos Namus”, kur bū
tų salės koncertams ir vaidini
mams, o taip pat Lietuvos kul
tūros muziejų. Viename susi
rinkime, kur buvo svarstomi 
“Tautos Namų” reikalai, dalyva
vęs ir Čiurlionis. Jis labai karš
tai parėmęs šią idėją ir net pa
sakęs, kad tokie namai turi sto
vėti kalne, o jis pats, girdi, vi
sus savo paveikslus būtinai pa
dovanosiąs šiems namams. Ky
mantaitė dabar ir griaudino. Čiur
lionį, kad pasiduodamas palinki
mu! dovanoti savo paveikslus, 
neturėsiąs ką dovanoti “Tautos 
Namams”.

Čiurlionis pagaliau pažadėjęs 
nieko nedaryti, nepasitaręs su 
Kymantaite.

(Bus daugiau)

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

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

L NAUJIENOS,
I J / 1739 So. Halsted SU Chicago, UI. 60608

visus

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygy spintą ar lentyną.
K, Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psl. $£-00
K. Bieliniu DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psL________
Df. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. II tomas, 

žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virs.
. Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., Įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 psl., įrišta — $3,00. minkš- 
tais viršeliais _________ ?___ ____ __ ________

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psL
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir- 

šeliais. z_
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl. ___ _____ __________
P< Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psL ______________________________________
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima i 

l^F 0 PSI. ...... ... ......... . .. .... ... ■ . ...... ... .
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, 'biografijos bruožai 232 

puslapiai ___________________________________
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

$6.00 
Gra- 

$5.00

$2.00
$530

$5.00
$3.00

$3.00
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Taupykite dabar.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

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

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Chicago, ILL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

intomobfflama p&vtatytL

Tat 421-3071
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Svarbus Amerikos Lietuvių Tarybos 
uždaviniai

Amerikos Lietuvių Taryba yra atlikusi didelių dar
bų, liečiančių pavergtos Lietuvos teisinę padėtį. Ameri- 
kas Lietuvių Taryba pajėgė įkinkyti į Lietuvos laisvės 
kovą pačią galingiausią pasaulio valstybę — Jungtines 

.Amerikos Valstijas. Amerikos lietuviai politikai taip 
viską manevravo, kad sukeltų susidomėjimą pavergtos 
Lietuvos reikalais visas buvusių administracijų švieses
nes galvas ir atsakingus pareigūnus. Jie teikė jiems tiks
lias informacijas apie sovietinio imperializmo kėslus ir 
išgavo iš jų ne tiktai labai svarbius pareiškimus, bet ne
paprastai svarbius įstatymus.

Amerikos lietuviai politikai suprato, kad JAV ilgus 
metus bus pati galingiausioji valstybė visame pasauly
je. Jie labai gerai pažino rusus komunistus, ir suprato jų 
kėslus. Jiems buvo aišku, kad kova už Lietuvos laisvę 
bus sunki ir ilga, nes priešas yra galingas ir nepaprastai 
atkaklus. Supratę reikalo svarbą, jie pajėgę užmiršti 
tarpusavės rietenas ir sudaryti vieningą organą Lietu
vos laisvės reikalais! rūpintis. Jie gerai pažino Amerikos 
politikus ir žinojo, kad lietuvių vienybė yra būtina, jei
gu norime būti naudingi gimtiniam savo kraštui.

Amerikos lietuviai džiaugiasi, kad jie pajėgė sudo
minti prezidentą Geraldą -Fordą pavergtos Lietuvos by
la tais laikais, kai jis dar nebuvo krašto prezidentas, 
bet tiktai respublikonų partijos vadas kongrese. Michi- 
gano lietuviai atliko patį didžiausią darbą, kai jie už
mezgė ryšius su kongreso atstovu Fordu ir nuolat teikė 
jam informacijas apie pavergtą Lietuvą ir kankinamus 
jos gyventojus. Lietuviai- niekad neužmirš tos dienos, 
kai kongreso respublikonų vadas sutiko atvykti į Chica
go ir pasakyti pagrindinę kalbą Amerikos Lietuvių Ta
rybos suruoštoje genocido parodoje. Gerald Fordas, be
siruošdamas tai paskaitai, dar giliau pastudijavo nelem
tą Lietuvos būklę ir dar su didesne aistra reiškė savo pa
sipiktinimą Lietuvos okupantais.

Kada kyla Lietuvos klausimas tarptautinėje arenoje, 
tai prezidentui Fordui šiandien nereikia ieškoti duome
nų apie pavergtą Lietuvą. Tie duomenys jam jau seniai 
yra įstrigę į atmintį ir' į širdį. Kai sekretorius Kisingeris 
Lietuvos reikalą norėjo užmiršti, tai prezidentas Fordas 
paprašė mesti visus kitus darbus į šalį, ateiti į prezidento

JAV kongresas yra priėmęs įstatymą Pavergtoms Tau
toms-padėti ir kiekvieną metą Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktį pamini, kai patys lietuviai neturi galimybės 
tą svarbią laivės šventę tinkamai švęsti. Bet bene pats 
svarbiausias bus prezidento Fordo pareiškimas, kurį jis 
padarė sukviestiems kongreso vadams ir etninių grupių 
atstovams, jų tarpe ALTo pirmininkui Dr. Kaziui Bobe
liui ir SLA prezidentui Povilui P. Dargini. Prezidentas 
Fordas įsakmiai pasakė, kad JAV iki šio meto nepripa
žino Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą, nepripažins to 
ir Helsinkio konferencijos metu. Prezidentas Fordas sa
vo žodį tesėjo, Helsinkio konferencijoje okupantams ru
sams jokių privilegijų nedavė.

Smulkūs lietuviai politikai, nesuprasdami tarptauti
nės būklės ir nepajėgdami įvertinti Amerikos Lietuvių 
Tarybos išgauto pareiškimo svarbą, stengėsi nuvertinti 
ne tiktai pasimatymą Baltuose Rūmuose, bet ir preziden
to padaryto pareiškimo svarbą. Už nežinojimą jie turės 
brangiai mokėti ir, žinoma, mokytis.

Bet tuo tarpu Amerikos Lietuvių Tarybai uždeda
ma dar didesnė našta Lietuvos laisvinimo byloje. Iki šio 
meto Amerikos Lietuvių Taryba glaudžiai dirbo su Vy
riausiu Lietuvos Laisvinimo Komitetu, bet ateityje svar
besnius sprendimus jai teks jau daryti vienai. VLIKo 
priešakyje esantieji žmonės' nesuprato Amerikos Lietuvių 
Tarybos atlikto darbo ir tinkamai neįvertino-ALTo-pajė
gumo būti dar naudingesniam gimtiniam savo kraštui. 
Jie pro pirštus leido kelių nelemtų politikų pastangas 
ALTui kenkti: negirdėjo prieš ALTo vadovybę skleidžia
mų šmeižtų ir kvietė suktus politikus ALTo vedamam 
darbui niekinti. Trumparegė politika juos nuvedė akli- 
gatviri, iš kurio kelio atgal nėra. VLIKą gali į tiesų kovos 
kelią, sugrąžinti tiktai senos politinės partijos, pasiųsda
mos į VLIKą protingesnius žmones, siekiančius visų lie
tuvių bendro darbo. Reikia tikėtis, kad politinės parti
jos reikalo svarbą supras ir imsis reikalingų žingsnių.

Kol tas bus padaryta, jeigu iš viso bus, tai Amerikos 
Lietuvių Tarybai reikia vienai planuoti Lietuvos laisvini
mo darbą, panaudoti naujai atsiradusias galimybes Lie
tuvos laisvinimo darbui. Amerikos Lietuvių Tarybai rei
kia kultivuoti draugiškus ryšius su visais tais žmonėmis, 
kurie bet kada šiltai buvo 'atsiliepę apie lietuvių vedamą 
laisvės kovą ir bandyti išaiškinti, kas lietuviams įdiegė 
brežnevinės politikos daigus. Išaiškinus tos nelemtos 
politikos šaltinius, mes ir vėl rasime bendrą kalbą ir vie
ningai sieksime gimtiniam kraštui laisvės.
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P. STRAVINSKAS

mino pavadinimu ką tik iš
leistas Registruotos JAV LB 
Melrose Parko Apylinkės Val
dybos Biuletenis Nr. 4, kurį ir 
aš gavau, nors tai Apylinkei ir 
nepriklausau.

Jis pradedamas jausmingais, 
tėvynės meilę išreiškiančiais

Fordo pasikalbėjimą su etninių grupių įtakingesniais ats
tovais. Prezidentui nereikėjo klausinėti valstybės se
kretorių, kad tiektų pačias naujausias informacijas apie
pavergtą Lietuvą, Latviją ir Estiją. Su Lietuvos Tary
bos nariais jis tarėsi šių metų vasario pabaigoje, Lietu
vos Tarybos pirmininką ir vicepirmininką jis pasikvietė 
į Baltuosius Rūmus prieš kelionę į Helsinkį.

Amerikos prezidentai yra padarę kelis svarbius ir 
reikšmingus pareiškimus Lietuvos laisvės klausimais.

žodžiais:
“O, tėviške! Koks mielas 

kraštas, kurio taip netekau 
ūmai, — to neišreikš nė vienas 
raštas — tai pasakys vieni jaus
inai”...

Toliau duodamas redakcinės 
komisijos įžodis, kuriuo prisi

stato tojims ta komisija
ir paaiškinamas Registruotos 
JAV LB tikslas, jos siekiai: vie
ningumas, solidarumas, broliš
kos tarpusavės meilės ir sugy
venimo skiepijimas, kovos su 
okupantu ryžto ir pasiaukojimo 
skatinimas, bekompromisinės 
pavergtos Lietuvos laisvės ko
vos ugdymas.

Tai įsidėmėtini žodžiai tiems, 
kurie organizuotos JAV LB opo
zicijos veikėjus, kurių iniciaty
va perorganizuojama JAV LB 
naujais pagrindais, PLB Valdy
bos biuletenyje “Pasaulio Lie
tuvyje” yra apskelbę visokiais 
niekadėjais, išvadinę juos kai
mo bernais, “kriukininkais”, 
“guogininkais” ir pan.

Toliau, red; kolegijos žodyje 
rašoma, kad ir Reg. JAV LB 
Melrose Parko Apylinkė įsistei
gė ne kaip kokia nauja organi
zacija ;ar tokios padalinys, o 
kaip tos pačios, jau esamos, tik 
kitais pagrindais perorganizuo
jamos JAV LB apylinkė, susi
darius nenormaliomis aplinky
bėms, siekiant atstatyti JAV 
Liet Bendruomenėje reikiamą 
padėtį: siekti visų lietuvių ap
jungimo, organizacijos plėtimo, 
gyvinti visokeriopą kultūrinę 
veiklą, netrukdyti, bet vienin
gai remti visų mūsų Liefiįvos 
laisvinimo veiksnių darbą.

Dar toliau pabrėžiama, kad 
ir to biuletenio tikslas esąs tas 
Sats — siekti vienybės ir baigti 
Bendruomenės susiskaldymą, 
turį pradėjusi “aukštoji LB 
vadovybė savo nepažabotomis 
ambicijomis patenkinti”, nesis- 
<aitant “su lietuvių visuomenės 
daugumos norais ir valia”.

Ir dar ypatingo visų dėmesio 
verti šie tolesni biuletenio redi 
iomisijos žodžiai:

“Taip pat Registruotos JAV 
LB pagrindiniu tikslu yra siekti 
susitaikymo ir neleisti mažai 
saujelei ambicingų vienos poli
tinės grupės politikieriems Ben
druomenę pasiglemžti, primesti 
savo valią; sustabdyti vienaša
liškus sauvaliavimus bei atstaty
ti LB į jos tikras veiklos ir dar- 
jo vėžes”.

Žodis baigiamas taip:
“Kviečiame visą išeivijos lie

tuvių visuomenę prie Ben
druomenės tikrosios veiklos at
statymo”.

Biuletenyje ne skelbiami ko
de nauji straipsniai, o duoda
mi jau paskelbtų mūsų spaudo- 
; e Bendruomenės susiskaldymo 
ir jos vienybės atstatymo klau
simais ptraipsnių ar spaudoje 
duotų pareiškimų mintys, ne
vengiant nei teigiamų pasisaky- 
fnų, kuriuos spaudoje yra pa
skelbę ir antros pusės LB vei
kėjai arba neutralieji. Taip ran
dame teh ir LFB sp. organe “Į 
L>aisvę” frontininko Dr. Algio 
Raulinaičio paskelbta nuomonė

Derwinskio rezoliucija Lietuvos reikalu
Kongresmanas E. J. Derwfn- 

ski Atstovų Rūmų rūgs. 18 d. 
pasiūlė naują rezoliuciją Lie
tuvos reikalu. Rezoliucija bu
vo perduota Atstovų Rūmų 
Tarptautinių santykių komi
tetui. Rezoliucijos tekstas lie
tuviškai taip skambėtų: “Jung
tinė rezoliucija, išreiškianti 
Kongreso nusistatymą, kad Eu
ropos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijos galuti
nis aktas Helsinky jokiu būdu 
nepakeitė ilgalaikės JAV poli
tikos nepripažinti nelegalaus 
trijų Baltijos valstybių — Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos — už
grobimo ir aneksaviino, įvyk
dyto Sovietų Sąjungos.

Kadangi trys Baltijos vals
tybės — Estija, Latvija ir Lie
tuva yra neteisėtai Sovietų Są
jungos okupuotos nuo pat II 
Pasaulinio karo;

Kadangi Sovietų Sąjunga 
Europos Saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijos ga
lutinį aktą, pasirašytą Helsin
ky, aiškina kaip suteikiantį pa
stovų statusą Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos prijungimui, netei
sėtai įvykdytam Sovietų Są
jungos;

Kadangi nei Prezidentas, nei 
Valstybės departamentas, pa
sirašydami galutinį aktą Hel
sinky, nepaskelbė deklaraci
jos, kad JAV vis nepripažįsta 
prievarta Sovietų Sąjungos 
įvykdyto tų valstybių užėmi
mo, nors Prezidentas savo vie
šame pareiškime liepos 25 d., 
1975 m., ir Valstybės sekreto
riaus pavaduotojas Europos 
reikalams savo liudijime Tarp
tautinių politikos ir karinių re-i 
kalų pakomisijoje, sudaryto

vad. “bendradarbilavimo” klau
simu, kuri, kaip sveika nuomo
nė, buvo persispausdinta ir Lie
tuvių Spaudos klubo puslapy
je ’(“Naujienose”). Ten persi
spausdintas iš “Draugo” ir mū
sų žymaus visuomenės veikėjo, 
bųv. JAV LB Tarybos nario Dr. 
Leono Kriaučeliūno viešas pa
reiškimas, kad jis iš tos Tary
bos nario pareigų atsisako, dėl 
to, kad ji neieško būdų, kaip 
atgauti LB pasitikėjimą pla
čioje visuomenėje.

Biuletenis labai taikios dva
sios, simpatiškas visiems lietu
viams, rodąs savo gerus tikslus. 
Būtų labai pravartu susipažinti 
su juo ypač tiems ambicin
giems ir kitokių nuotaikų JAV 
LB vadovybės žmonėms, jei 
jiems išvis rūpi jų vadovauja
moje LB taikos ir vienybės at
statymas.

Sveikiname R. JAV LB Mel
rose Parko Apylinkę su jos Biu
leteniu ir obalsiu: “Į Vienybę!”

je Atstovų Rūmų Tarptfiutliiių 
santykių komiteto, visiškai aiš
kiai yra pareiškę, kad ilgalai
kė oficiali JAV politika nepri
pažinti Sovietų Sąjungos ne
teisėto Baltijos valstybių už
grobimo ir prijungimo nėra pa
keičiama Europos Saugumo 
konferencijos rezultatų; t

Todėl dabar tebūnie Atstovų 
Rūmų (drauge ir Senato) nu
spręsta, kad, nepaisant kokį 
Europos Saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijos ga
lutino akto, pasirašyto Helsin
ky, aiškinimą skelbtų Sovietų 
Sąjunga ar kuris kitas kraštas, 
Kongreso priimta prasmė yra 
ta, kad neįvyktų jokio pakei
timo ilgalaikės JAV politikos 
nepripažinti neteisėto Sovietų 
Sąjungos įvykdyto Baltijos 
valstybių — Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos — užgrobimo ir pri
jungimo ir kad ir toliau bus 
tęsiama JAV politika jokiu 
būdu nepripažinti Baltijos vals
tybių įjungimo į Sovietų Sąjun
gą”-

Šią rezoliuciją kongresma- 
nas E. J. Derwinski yra suda
ręs, palaikydamas artimą ryšį 
su Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininku dr. Kaziu Bobeliu.

ALT Informacija

TERORAS ARGENTINOJ
La Plata, Argentina. — Poli

cija šeštadienį rado kulkomis 
suvarstytą moters lavoną, iš

mesta izoliuotame lauke, kur Ar
gentinos dešiniųjų mirties ko
mandos išmeta savo nugalaby
tas aukas.

Ta moteris Mrs. Graciela Pa
ne de Gracia, 22 metu amžiaus 
ir nėščia, su savo vyru penkta
dienį buvo nuvažiavę pas jos tė
vus. Netrukus j namus įpuolė 
astuoni apsiginklavę vyrai gra
sindami visus nužudyti kaip “iš
davikus” ir pasigrobę Mrs. Gra
cia išsivedė. Sekančia diena su
šaudytas jos lavonas rastas mi
nėtoje vietoję, kur Argentinos 
Antikomunistų Lygos “mirties 
skvadas” išmeta savo nužudy
tuosius.

ST. Louis. — Trylikametės 
mergaitės advokatai laimėjo jai 
$918,000 kompensacijos Už ne
pasisekusią operaciją ligoninėje, 
kur darant paprastą kojos opera
ciją buvo pavartotas vaistas In- 
novar, kurs užblokavo mergai
tei kraują į jos galvos smegenis 
ir smegenys buvo nebepagydo
mai sužalotos. Nukentėjusios 
advokatai buvo iškėlę 5 milijo
no kompensacijos bylą.

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS

0 KAS TU?...
18
Jai pasidarė daug lengviau. Greit, to tak- 
senimo veikiama, ji visai nieko nebegal
vojo. Kažkaip viskas išbluko. Gal greit 
būtų ir visai užmigus, bet gatvėje pasigir
do artėjančio sunkvežimio burzgimas ir 
dundėjimas. Greit nutilo ir kaip jai rodė
si lyg sustojo prie jų namo durų.

Vėl įbėgo į savo kambarį ir pažvelgė 
pro langą. Sunkvežimis tikrai buvo su
stojęs, bet prie, kitoje pusėje gatvės esan
čio namo. Tame name jau kelios savaitės 
buvo tuščias žemutinio aukšto butas. Iš
lipę iš sunkvežimio keturi vyrai atsidarė 
namo duris ir pradėjo kraustyti baldus. 
Tuoj būtų Lilija atsitraukus nuo lango, bet 
tuo pat momentu vienas tų keturių vyrų 
atsigręžė. Jis šypsojosi, ir Lilija pamačius 
jį krūptelėjo. Nuostabiai, be abejo, ir per
dėtai jo veidas ir pati šypsena pasirodė vi
sai panašūs į Džimio. Išsigandus, lyg pa
ties vaiduoklio, ji pasitraukė nuo lango, 
įbėgo į saloną ir susmuko sofoje, bet ir čia 
buvo girdimi tų besikraustančių vyrų bal
sai. juokas ir vienas, kaip jai rodėsi, skam
bėjo lygiai taip, kaip tikras žuvusio Dži
nu’o balsas.

Saulėtekiui pražydus dangoraižių lan

guose, Robertsonų bute pasigirdo telefo
no skambutis. Juodu dar tebebuvo lovose 
ir Robertsonas beveik su pykčiu nuėjo prie 
telefono. Pakėlęs ragelį , jis išgirdo storą 
vyro balsą:

— Ar čia Robertsonų butas?
— Taip, aš pats klausau...
— Turiu pranešti jums nemalonią ži

nią. Jūsų sūnus Dennis Suimtas ir patal
pintas kalėjime.

— Kalėjime?... Už ką suimtas? — ir 
jis visas pradėjo drebėti.

— Nušovė restorane savo draugą. Bū
tume pranešę anksčiau, bet jis nieko ne
kalba.' neradome nė ašmens tapatybės do
kumentų, tai kol visa išaiškinome, nebu
vo įmanoma painformuoti.

Iš išgąsčio ir susijaudinimo nebežino
jo, ką besakyti, klausti, ir tas storas bal
sas paaiškinęs ramiai , kad ta žinia tikra, 
ir jis esąs policijos valdininkas, padėjo 
telefono ragelį. Sugrįžęs pas žmoną iš su
sijaudinimo negalėjo pratarti žmonai nė 
žodžio. Ji, matydama išbalusį ir drebantį 
vvrą, suprato, kad kas nors labai blogo 
atsitikę. Nors nemanydama apie Dennį, 
nes jos manymu, jis turėjo tebemiegoti 
dar savo kambaryje, susirūpinus paklau
sė:

— Jurgi, su kuo kalbėjai? Tu toks iš
balęs. Ar kas blogo yra atsitikę?...

— Blogo... Baisi nelaimė... Man po
licija 'prane^’ kad DennJs kalėjime...

— O, Viešpatie... Tai jis ne lovoje ir 
ne namuose? Negali būti...

Kaip perkūnui trenkus, ji šoko iš lo
vos. Baisiai persigandus, nenorėjo šia ži
nia tikėli. Tai buvo kažkas neįtikėtina ir 
tiesiai bėgo Į Dennio kambarį; Staigiai pra
vėrus duris, ji sustojo prie slenksčio dar 
didesnio baimės siaubo -apimta. Kambarys 
buvo tuščias. Degė tik palikta iš nakties 
šviesa. Rašomojo stalo stalčius buvo iš
trauktas, visai nebuvo paliesta jos iš va
karo paklota lova.

Kuomet po valandėlės vyras paaiškino, 
jog policija pasakė, buk Dennis nušovęs 
savo draugą, taip susijaudino ir nualpo. 
Vyrui ją atgaivinus, ji ėmė verkti, raudoti 
vis kartodama. Ne, ne... Tai netiesa. 
Klaida. Koks nors baisus apsirikimas. Jis 
to negalėjo padaryti. Dennis neturėjo nė 
ginklo... Jį bus tik |>er-klaidą apkaltinę 
žmogžudyste. Skubėkime pas jį. Gelbė
kime. Dennis gali iš proto išeiti...

Jos vyras jau buvo apsirengęs. Sku
biai ir ji vilkosi Hrabužiais. Pastebėjus, 
kad rengiasi Šviesiais rūbais, susigriebė, 
jog taip nedera. Netinka, šviesus apdaras, 
kai jos sūnus kalėjime. Ir tas skubus pas 
Dennį važiavitiias pasirodė ne toks leng
vas. Vyras žinios netikėtumo apstulbintas, 
nenugirdo, ar gal tas policijos valdininkas 
nepasakė, kuriame kalėjime Denius yra. 
Skambino savo rajono policijai, bet ta 
jokių žinių apie įvykį dar neturėjo. Nie
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kada neturėję reikalų su kalėjimais ir po
licija, jiemežinojo net ir nuo ko pradėti.

Prisiminė savo fiansinių reikalų pata
rėją — advokatą, paskambino jam ir pa
prašė pagelbos šiame baisiame reikale. 
Jis pasisakė nedaug ką galįs padėti. Kri
minalinių bylų neveda ir negali vesti, nes 
jo praktika yra tik civilinė teisė. Bet jis ne
galėjo jų palikti tokioje beviltiškoje padė
tyje. Jis jautė pareigą savo geriems klien
tams padėti, nors kas jam buvo įmanoma. 
Teisinis patarėjas liepė valandėlę palauk
ti ir žadėjo tuoj paskambinti. Už kelių mi
nučių jis jau galėjo pranešti, kur ir ku
riame kalėjime yra jų sūnus. Liepė kreip
tis į jam gerai žinomą kriminalinių bylų 
advokatą,,kurio lyg kokia specialybė bu
vo ypač žmogžudžių bylų gynimas. Davė 
jiems ir jo raštinės bei buto adresus ir tel- 
Icfono numerius, patardamas nedelsiant 
su juo susirištu

Jiems rūpėjo kuo greičiausiai pamatyti 
Dennį ir nusprendė tuoj vykti į tą kalėji
mą, kur buvo patalpintas jų sūnus. Lei
džiantis keltu žemyn, Dennio motina aky
lai pasižiūrėjo į savo brolio buvusį butą, 
įtempė net savo klausą, ar neišgirs ką ten 
bek vatoj ant Jos galvon įlindo prietarin
ga mintis. Čia būsiant jos brolio kerštas pa
čios piktosios dvasios įsimaišymas į tą jų 
baisiąją nelaimę. Tik ji viena galėjo su
gundyti prie tokio baisaus nusikaltimo jo
sios sūnų, sumaišydama jam protą. Tik 
pamišime galėjo gimti tokia velniška min- 

tis nušauti savo draugą, -kaip sakė poli
cija.

Automobiliu Robertsonas nevažinėjo 
ir sau nelaikė. Jei kur reikėdavo skubiai 
važiuoti , juodu nuveždavo Dennis. Ir da
bar teko vykti tramvajumi. Gatvėje bėgio
jo vaikai, pardavinėdami laikraščius 
Jie rėkavo ir apie įvykusią tragediją Sie
tyno restorane. Norėdama ką nors dau
giau apie savo sūnų sužinoti, nusipirko 
laikraštį ir Robertsonienė. Vos tik pama
čius stambią antraštę per visą puslapį 
“Tragedija Sietyno restorane”, ėmė ją 
krėsti šiurpulys. Kai dar pamatė greta 
esančias Dennio ir Džiinio nuotraukas, 
jai ir pats laikraštis iškrito iš rankų, kaip 
raudonai įkaitinta geležis. Josios vyras, 
kad ir drebančia širdimi, jį pasiėmė nuo 
žemės ir perbėgo tekstą. Ten trumpai te
buvo pasakyta, kad nakties metu, susivar
žius dėl merginos, milijonieriaus sūnus 
Dennis Robertsonas nušovė savo mokslo 
draugą Džimį, kuris, nugabenus į ligoni
nę, tuoj mirė. Smulkesnių nužudymo de
talių buvo žadama pateikti vėliau.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį

NAUJIENAS



TBĮJEF. PH 8-3219

M. ANNA BALIONAS
ADU AUSŲ, NOSIES 
I* GERKLES LIGOS
»M W. «3rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUAtRUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINIKOLOGINt CHIRURGIJA

6449 Ss. Pui«kl Rd. (Crewford 
AUdlcal Building). T.L LU 5-6444
PriLma Hgonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
TaW. 495-0533

Pax Valley AAodkal C»W 
840 SUMMIT STREET 

ROUTE St, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

Rtridu 388-2233
' OFISO VALANDOS: 

Ptrmadieniaii ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
šatrai, panku dieni nuo 1—5. treč. 

ir iestad, tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wactchastsr Csenmunlty klinikos 
į- j Medicinas direkterlm.
|9M 5. Manhelm Ri, Westchester, IIL 

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 
ko Mitrą feštadieni 8—3 vaL

TtL 542.2727 arba 562-2721.

O KEZ.: GI 8-8873

DR. W. EISIM - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GĮNtKOLOGMt CHIRURGIJA 
©lai 5©. Ktdzie Ava., WA 5-2570 

yiQaadcs pagal susitarimą. Jei neat-;
dliepia, skambinti Ml 3-000L

■ i

TEU — BE 3-58f3

DR. A B. GLEVECKA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

...> 3907 West W3rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS 
TeU 561-4605 ir 489-4441 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
OFISAI:

1W2 N. WESTERN AVE.
(Prie Western Ave. kampoj," 
5214 No. WESTERN AVE. 
Valandos pagal susitarimą.

Ofise ML: HE 4-1818
Ssteienciies; PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VĄ T ANDOS: Pirmadieniais, antradie-i 
rifais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet. 
Tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
W. 71st $t. — Tel. 737-5149

HįjiM akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

V1JL pltfal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
M56 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų.
btirUd. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Nsu|ar rex. telefu 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ liyos 
Oflaaat 2652 WEST 59th STREET 

Yeti PR 8-1223
OFISO VALu pirm., antrad., treėiad.
Ir penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- ‘ 
niaia 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą. j
Va Tvmasonis, M. D./ S. C1 

7 '" CHIRURGAS 
/ .2454 WEST 7l«t STREET 

OHm telef.: HEmlock 4-2123 
««M. telef.: Glbeon 8-6195 

Priimt ligonius pagal susitarimą. Dėl 
Valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
J® neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS. 0. P.
^2 ORTMOPGOAS-PROTEIISTAS
1R Aparatai - Protezai. Med. Ban- 

dažai. Speciali pagalba kojom* 
• (Areh Supports) Ir t. t.

VaL: »—4 tr 6—8. šeštadieniais 9—1. 
HM We«t 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRoepect 6-5084

uroics
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J. ŠARAPNICKAS

Kanados naujienos
Ar tokie gali vadovauti LVS "Ramovei"?

ST. CATHARINES, Ont. — Š. 
m. rugsėjo 28 d. įvyko LVS “Ra
movė” skyriaus susirinkimas 
Pranciškonų šventovės patalpo
se. Susirinkimą atidarė skyriaus 
pirm. P. Polgrimas, kurs perskai
tė dienotvarkę ir pasiūlė J. 
Alonderį susirinkimui pravesti. 
J. Alonderis pareiškė, kad die
notvarkė yra trumpa, daugiau 
liečianti kariuomenės šventės mi
nėjimo ruošą, pasiūlė skyriaus 
pirmininkui ir susirinkimui pir
mininkauti. Sekretoriauti buvo 
pakviestas savanoris-kūrėjas A. 
Šukys.

Į susirinkimą atsilankė labai 
mažai narių, su visa valdyba 
apie tuzinas. Sunku atspėti kur 
priežastis, o susirinkime turėjo

GRADINSKAS
LABAI PATOGIOS
IR NEBRANGIOS

19 INČŲ TV
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

j Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8.
Sek m. ir tree, uždaryta

> ----------- --------- -------- y

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

i/i riksmu m o arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Mariem Avė. — 586-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G E L 1 N Y C i A 

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

‘ PERKRAUSTYMAI ’

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraud* 

ŽEMA KAINA 
R.ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063
-J

MOVING*
Apdraustas perkrausimas 

iš įvairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

--------------------------- :---------------------- ---  -' ■ - ------------------------- ---------------

SOPHIE BARČUS; 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Į

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

Telef.: HEmlock 4-2413
715° So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO; ELL. 60629

PORBST FIRES HURT 
OUX 7DREST FRIEND*

Oar e-3<Stfe Nat ao defeata
I tftiaac the careloa aac of ire.

So ple*»e foflov Smobey't ABCs 
Ahnv> hold Maeche* all aoU.

| *a a» Jcoea all campGraa.

būti daugiau ramovėnų dėl šios 
priežasties: P. Polgrimui tapus 
LVS “Ramovės” skyriaus pir
mininku ne sienas Tamovėnas 
išsireiškė: nejaugi ramovenai iki 
to daėjo. Žinoma, šiuo aiku į 
bet kokias valdybas patekti nėra 
sunku, o į pirmininkus dar leng
viau, ypač mažoje lietuvių ko
lonijoje. Bet kokia organiza
cija (išskyrus komunistines) tu
ri gerus tikslus ir jei jos veikla 
yra surišta su tautine kultūri
ne veikla. Ta organizacija, ku
rios valdyba savo veikla, visur 
kur tik pasitaiko proga savo — 
lietuvių tarpe ir tarpe svetim
taučių iškelia viešumon Sovie
tų Rusijos vykdomą genocidą 
okupuotoje Lietuvoje, ta orga
nizacija įgauna visuomenėje pa
sitikėjimą.

Šią idėją puoseėdama Niaga
ros Pusiasalio LVS “Ramovė” 
susiorganizavusi prieš 20 metų 
savo tautine veikla buvo pavyz
dys kitoms organizacijoms. Sky
rius pasižymėjo suruoštomis iš
kilmingomis kariuomenės šven
tėmis. Skyriaus valdybos darbš
tumo dėka populiariausias Var
po choras Kanadoje, daugel me
tų kariuomenės šventės minėji
muose išpildydavo programas, 
“Ramovėj” didžiąją, darbo naštą 
teko atlikti Juozui Vyšniauskui 
per daugeli pirmųjų veiklos me
tų, einant sekretoriaus parei
gas. Po J. Vyšniausko iš eilės 
Zenonas Jakubonis išbuvo 8 me
tus skyriaus sekretorium. “Ra
movės” skyriaus sekretorius at
lieka pačius didžiausius skyriaus 
veiklos susirašinėjimo darbus.

Šio straipsnio paskirtis nėra 
apibūdinti “Ramovės”, 20 metų 
veiklą, bet parodyti pavyzdžiu, 
kad organizacijai veikiant tau
tiniais pagrindais, gyva veikla 
gali išsivystyti ir mažoje lietu
vių kolonijoje.

Grįžtant prie dabartinio LVS 
pinu. Petro Polgrimo veiklos, 
šis “Ramovės” skyriaus susi
rinkimas iš anksto kai kuriems 
ramovėnams buvo žinomas, kad 
bus kaltinamas skyriaus pirm. 
Petras Polgrimas už trukdymą 
“Ramovės” vėliavai dalyvauti 
šiais 1975 metais minint Lietu
vos nepriklausomybės šventę — 
Vasario 16 d. prie Kanados lais
vės paminklo ir už kitokius savi
valiavimus.

Kadangi “Naujienos” yra vie
nintelis dienraštis išeivijoje, ku
ris besąlyginiai pasisako prieš 
Lietuvos okupantą — Sovietų 
Rusiją ir prieš visokius okupan
tų bernus —tiltų statytojus, to
dėl aš, kaipo vienas iš Lietuvos 
nepriklausomybės šventės vasa
rio 16 d. organizatorių, trumpai 
apibūdinsiu kaip buvo organi
zuojamas šis minėjimas.

St. Catharines L. B-nė, kad 
neįvyktų su Lietuva, kas atsi
tiko Australijoje ir Naujoje Ze
landijoje, kurios pripažino Lie
tuvos okupaciją, nutarė šiemet 
Lietuvos nepriklausomybės šven
tę minėti kiek tik galima panau
dojant visas jėgas kuo plačiau 
supažindinti kanadiečius su Lie
tuvos okupantu Sovietų Rusija 
ir su ten vykdomu genocidu.

1975 m. sausio 15 d. L. B-nės 
iniciatyva buvo sušauktas Asso
ciation of East Central European 
Organizations Niagara Region 
specialus . posėdis. Šiai organi
zacijai priklauso Sovietų Rusijos 
pavergtų tautų grupės ir žydų 
atstovas, šiame pavergtų tautų 
atstovu posėdyje dalyvavo iš 
lietuvių inž. S. šetkus ir J. Ša- 
rapnickas (B-nės pirm.). Posė
dyje buvo svarstomas tik Lie
tuvos neprikiausomybėfi šventės 
minėjimas St Catharines mieste. 
Visos Sovietų Rusijos pavergtos 
tautybės buvo supažindintos su 
Lietuvos nepriklausomybės šven
tės minėjimo programa: 1975 m. 
vasario mėn. 8 d. 9 vai. ryto,1 
prie miesto Rotušės iškėlimas, 
Lietuvos vėliavos ir viešas mies
to burmistro paskelbimas pro
klamacijos, kad nuo vasario 8 d. ’ 
iki 16 dienos yra Lietuvių savai

tė. Buvo nutarta komiteto var
du vietos dienraštyje parašyti 
straipsnį ir rezoiucijas Kanados 
ir Amerikos vyriausybėms: buvo 
kviestos visos Sovietų pavergtos 
tautos dalyvauti su vėliavomis, 
pagrindinės šventės avasario 16 
d. minėjime prie Kanados lais
vės paminklo. Buvo kreiptasi į 
Federalinės ię Provincijos val
džios atstovus, radio stoties ve
dėją, vietos dienraščio redakto
rius, miesto burmistrą kviečiant 
dalyvauti Šventės minėjime. 
B-nės valdyba suko galvas kaip 
po minėjimo suruošti svečiams 
priėmimą.

B-nė maža, ėšos B-nės kasoje 
normuotos — tik būtiniems rei
kalams naudojamos. Valdybai 
sutartinai dirbant ir šis reikalas 
buvo palankiai išspręstas. Valdy
ba susidariusias svečių pavaiši
nimo išlaidas, vieni daugiau, ki
ti mažiau prisidėdami padengė 
asmeniškai. (b. d.)

ROCKFORD. ILL.
Mirtis nelaukiamas svečias

Ilgai sirgusi mirė Marcelė Sa
kalauskienė, sulaukusi 90 metų. 
Gimė ir augo Lietuvoje. Daugu
ma Lietuvos jaunimo svajojo 
apie aukso šalį Ameriką, taip ir 
Marcelė. Jos svajonės išsipildė 
— atvyko į Ameriką būdama 
jauna raudonveidė lietuvaitė, ap
sistojo Kewaunee, Ill. Ten lietu
vių nemažai buvo, daugiausiai 
jaunos merginos, kurios čia 
Rockforde apsivedė, bet Marcelė 
Sakalauskienė atvyko į Rockfor- 
dą tik prieš 10 metų, mažai bu
vo žinoma, lietuviškuose suėji
muose nepasirodydavo, tiktai į 
lietuvių bažnyčią.

Kewaunee gyvendama užaugi
no dukterį ir sūrių Joną. Nuliū
dime paliko sūnų, dukrelę, sese
rį ir daug anūkų. Laidotuvės 
buvo su pamaldomis bažnyčioje 
Kewaunee ir palaidota Mount 
Olivet kapinėse Kewaunee.

Mano užuojauta likusiems sū
nui, dukrelei, seseriai, giminėms 
ir draugairis.

— Ilgai sirgęs mirė Juozas 
Misevičius sulaukęs 83 metus. 
Gimė ir užaugo Lietuvoje. Jau
nas atvyko su jaunesniu broliu 
į Ameriką, apsigyveno Rockfor
de pas draugus, darbų Rockfor
de buvo daug, baldų išdirbystės 
augo, darbininkų visur reikėjo, 
prie mašinų medžio lentas pjaus
tyti ir prasilavinusių stalių rei
kėjo. nors unijų nebuvo bet Rock- 
fordas geriau užmokėdavo negu 
kitur, daugiausiai fabrikai buvo 
švedų rankose, nebuvo streikų, 
dirbo po 10 vai. j dieną.

Broliai Misevičiai buvo taupūs, 
prasigyveno. Senas gyventojas 
Latvėnas pirmas lietuvišką duo
ną pradėjo kepti. Broliai Mise-

vičiai nupirko Latvėno duonos 
kepyklą. Jiems gerai šekšti.

Juozas MiiGvidua <ukū- 
ri šetmyninj gyvenimą su 
lietuvaite iš Chieagos, užaugino 
sūnų ir dukterį. Broliai Misevi
čiai buvo padorūs jaunuoliai, 
dainavo Kanklių chore, lankyda
vo lietuvišką bažnyčią ir daly
vaudavo lietuviškuose subuvi
muose, paliko nuliūdime žmona, 
sūnų ir dukterėlę ir daug gimi
nių.

Reiškiu mano gilią užuojautą 
likusiems, o tau, Juozai, rainiai 
ilsėtis laisvos Amerikos žemelė
je Rockforde. žvalgas

ĮVAIRIOS ŽINIOS
WASHINGTONAS. _ Fede-

ral Reserve pirmininkas Arthur 
Burns ketvirtadienį perspėjo, 
kad didėjanti Ne Yorko miesto 
finansinė krizė gresia visai JAV 
ekonomijai. Burns atsisakė pa
sakyti krizės priežasties detales, 
bet pastebėjo, kad New Yorko 
miesto ir New Yorko valstijos 
finansai dabar bendrai yra pa
liesti. “Jei ši krizė nebus iš
spręsta, gali pažeisti 
šią gerėti visos šalies 
ją”, pasakė Burns.

pradeju- 
ekonomi-

Pagarsė—NEW YORKAS.
jęs mirusių žmonių širdžių per
kėlimais gyviems žmonėms, Pie
tų Afrikos chirurgas Dr. Chris
tian Barnard pranešė, kad ke
turių mėnesių bėgyje jis tikisi 
turėti pagamintą kilnojamo apa
rato modelį, kuriuo bus galima 
keturioms valandoms palaikyti 
gyvą ir veikiančią širdį, išimtą 
iš žmogaus kūno. Išradimas žy
miai -palengvins sunkias širdžių 
operacijas.

BELFASTAS, Airija. — At
sinaujinus šaudymams ir bom
bardavimams šiaurinėje Airijo
je, praeitą ketvirtadienį užmuš
ta 11 žmonių. Penki žmonės bu
vo užmušti ir vienas sunkiai su
žeistas trijose atakose anksti 
rytą, o dešimtį valandų vėliau 
automobiliui važiuojant keliu už 
45 mylių už miesto sprogusi bom
ba žmones tiek sudraskė, kad ne
bebuvo įmanoma nustatyti ar 4 
ar 5 žuvo. Policija pranešė, kad 
atakos buvo riukreipV>s prieš 
airius katalikus

Susirinkimų
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
"Vakare ir ryt* Ir vidudieny ai defuoju ir šaukiu, • ils išgirdo ma-

* ne bala<". — PMlmė 55:17.
* f. e • e

Nėra abejonės, kad geriausiais vyrais ir moterimis pasaulyje yra tie, 
kurie reguUartškai meldžiasi kurie atsiklaupia, kaip kad darydavo Dievo 
mylimasis Daaielis. (Daru 6:10). Taip sunaudotasis laikas suteikia žmogui 
nepalyginamai daug palaimų. Pala i minimų gauna patys maldų darytojai ir 
kiti su kuriais jie susieina. Negalima gyventi pasisventusio žmogaus gyve
nimu o nepaisyti maldų privilegijos. Dievo žmogui malda darosi dar svar
besnė, kai jis atsimena, kad mes turime Užtarėjų arba Gynėją pas Tėvą, 
Jėzų Kristų, Teisųjį, kurio šventuoju vardu mes galime drąsiai artintis į 
dangiškoa malonės sostą ir gauti reikalingos pagalbos,

VU Bro, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bot kur yra mL 
rwWIt I tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

e e e

f. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

IR SŪNŪS
FUNERAL HOME

TĖVAS
MARQUETTE

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

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

TRYS MODERNIŠKOS K0P1YCI0S 
"Aikštė automobiliams pastatyti

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAHSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

— Joniškiečiu Labdarybės ir Kul
tūros klubo pirmas susirinkimas po. 
atostogų įvyks antradieni, spalio 7 d. 
Vyčiu salėje, '2455 W. 47th Street 
Pradžia 1 vai popiet. Kviečiami visi 
nariai ir svečiai, norį būti nariais, I 
atsilankyti į Ii susirinkiibą. Bus daug 
reikalų aptarti ir raportų išklausyti. 
Po susirinkimo bus vaišės.
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4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

z

NARIAI:
Chicago?
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
AwociacijoB

ambulance 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL 

* 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DAuYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArda 7-3401
—-------- ------------------------------------------------ :------- L---------T~----- lll±.l.. ani__l___________ ___ _____________________________________________________ ~ - ------ - " ~

BUTKUS - VASAITIS
1446-So. JOth Ave^ Cicero, IIL PLone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
»18 So. LITUANICA AVE. Tel: YArds 7-1138-113$

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

P. J. RIDIKAS
4»4 So. HASTED STREET Phone: YArda 7-1 til
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Full

VALDYMAS

ir 2

gara-

Sūnus Jonas Vaičiūnas

PAVARDE IR VARDAS

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
TUESDAY, OCTOBER 7, 1275NAUJIENOS, CHICAGO 8(

$3.00
$2.00

auto 
arti

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, DI. 60601

Tel. WA 5-2737
— Tel. 254-3320

3 BUTŲ IR BIZNIO PATALPA, 50 
pėdu 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-

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

Call: Frank Zapoli 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

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

□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaii 
niurni nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

— Kun. A. Žilinskas išrinktas 
Toronto lietuvių evangelikų Iš
ganytojo parapijos klebonu.

SI 6.00, 
JAV vietose metanu 
— 2-50. Uit lėni uo
tą va lt? nemokamai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Talafu REpublIc 7-1941

Dėkoju skulp. Mozoliauskui 
už gražiai atlikta darba.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

<£• Kas žlugdė ir žlugdo lietu
vių tautą. Tai naujai išėjusios 
A. D. Kizlio Kizlaičio 127 pusla
pių knygos pavadinimas. Jos 
kaina $2.25. Autorius, recenzuo
damas V. žemaičio vandenvar
džius ir piliakalnius, gvildena 
istorinius ir šių dienų lietuvių 
tautinės savižudybės aspektus. 
Nurodo būdus, kaip išsilaisvin
ti iš užgožusios svetimųjų dva
sinės vergijos ir medžiaginio iš
naudojimo.

NAUJIENOSE galima gauti 
tik po vieną knygos egzemplio
rių, atsiuntus nurodytai sumai 
čeki tokiu adresu: NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, 
01. 60608.

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate. Notary Public.

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

šymai ir kitokį ’blankai.

Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Draugijos na
rių susirinkimas įvyks spalio 
mėn. 12 d. 3 vai. popiet Petro
nėlės svetainėje, 4500 So. Tai-, 
man Avė. Draugijos metinis 
banketas bus spalio 25 d. 7 vai. 
vak. Vyčių salėje, 2451 W. 47 
Street. (Pr).

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. Tel. VI 7-3447

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

Siunčiu _________  dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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.

Brangenybė*, Laikrodžiai, Dovano* 
visom* progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef, 434-4660

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — 

3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608.
Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai 

maistas, doleriniai Certifikatai.
V. VALANTINAS

o Lietuvių Pensininkų Sąjun
gos narių susirinkimas Įvyks 
šių metų spalio 9 idieną Gage 
Park District salėje, esančioje 
prie 55-tos ir So. Western Ave. 
Įėjimas iš 55-tos gatvės.

Juozas Gibaitis, 
Liet. Pensininkų S-gos 

Pirmininkas

trims mėn
— 826.00, pusei mėty
s* — S31.00 metam*. Susipažinimui siunčiam 

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

MAINTENANCE MAN 
time position. Must be exper 
ienced and speek English.

Call 341-1553.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

— A. E. Pocius pakviestas Į 
Western Ontario universiteto 
žurnalizmo katedrą profesoriaus 
asistento teisėmis. Jis dėstys 
ekonominę Kanados struktūrą, 
organizaciją ir metodus.

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

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

TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 
ŠVIESĄ.

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai 860 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

įskaitant astuonias išleistas 
usidarytų jau apie 

o tai jau 
kraitis. Jeigu 
keliolika ne

iš ku- 
Jos mirties Bradūnas

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road. Chicago, 111. Virginia 7-7747

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reiki*

GEROS DOVANOS
SIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

— Prof. R. Vaštokas dėsto 
Baltistikos kursą Toronto uni
versiteto School of Continuing 
Studies. Paskaitas apie Lietu
vos karalių laikotarpį skaitys 
Kęstutis Raudys. Kurse moko 
taip pat latvių ir estų profeso
riai.

Paveiksle matome menininką Miką Šileikį, skaitantį paskaitą Reorganiza
cinės JAV Lietuviu Bendruomenės Marquette Parko apylinkės suruoštame 
minėjime. ^Paskaita buvo apie menininką Mikalojų K. Čiurlionį. Praeitą 
šeštadienį Čiurlionio Galerijoje buvo atidaryt* paties Miko Šileikio paro
da. Ji buvo nepaprastai gausi ir sėkminga. Parodos atidarymo proga pats 
Šileikis papasakojo apie parodos organizavimą ir kelis meno pasaulio įvy
kius. Atvyko virš 200 lankytoją, ir nupirko kelis M. Šileikio paveikslus.

Parodos pabaigoje, žmonėms išsiskirsčius ir besirūpinant parodą už
daryti, Mikas Šileikis blogai pasijautė ir apalpo. Midland Savings preziden
tas Zogas, kurio naujose patalpose buvo Šileikio paroda, tuojau iškvietė 
vietos gaisrininkus. Šileikis paskubomis buvo nuvežtas į Palos Heights li
goninę, kur jis buvo padėtas į stropios priežiūros kambarį. Gydytojams ir 
slaugėms, gavusiems instrukcijas iš geriausią širdies specialistų, pavyko 
Šileikį atgaivinti. Pirmadienio rytą jis galėjo laisvai kalbėti. Jis ruošiasi 
atvykti į parodą. Gydytojai nustatė, kad buvo lengvas širdies priepuolis, iš 
kurio visų mėgiamas menininkas jau atsigavo. Tuo tarpu Šileikio paroda 
bus tęsiama tomis pačiomis dienomis ir nustatytomis valandomis.

— D. Grajauskaitė, Hamilto
no sporto klubo “Kovas” narė, 
laimėjo 1-mą vietą McMaster 
klubo organizuotose teniso pir
menybėse. R. Raguckaitė lai
mėjo 2-trą vietą Hamiltono 
miesto parkų ruoštose teniso 
rungtynėse jaunučių klasėje.

— Inž. Zenonas Bačelis, gyv. 
Sao Paulo, Brazilijoj, parašė 
atsiminimų knygą “Nerimo sie
la”. Redagavo H. D. Mošins- 

įkienė. Knyga ketrukus pasiro
dys platinimo vietose.

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

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

jau antras posėdis, 1 vaižgantiškas 
dar pridėtum 
spausdintų eilėraščių 
rių po
buvo devynis paskelbęs ‘‘Drau
go” kultūriniame priede, dar 
kai kurių smulkesnių kūrinių 
(pav. . Dairono slapyvardžiu 
parašytos humoristinės pasa
kėčios), — štai išspaustume ir 
mažesnį devynioliktą tomelį.

Posėdyje susitaria pirmiau
sia ruošti abu Jos scenos kūri
nius, nes jie būtų labai vertin
gas palikimas jaunimui ma
žiau susipažinusiam su liaudies 
papročiais, dainomis ir t. t. 
“Lietuvių vestuvių’’ rankraštis 
datuotas 1945 metais, bet iš tik
rųjų jos buvo parašytos 1938

REIKALINGAS NAMŲ PRIŽIŪRĖTO
JAS Miami Beach. Floridoje. Dėl są

lygų tartis tel: 416 — 233-8510.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARLA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, HI. 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

lietuvių kapinėse, vaizduojan
tis trijų kryžių kalną Vilniuje. 
Paminklas skirtas trims sese
rims.‘Viena iš jų, Elena Ja
saitienė jau ilsisi paminklo pa
pėdėje nuo 1960 - jų metų Tre
čioji gyvena pas mane.

Paminklą pagražinau, įkal- 
dindamas Aušros Vartų koply
tėlę ir iškaldamas Jos eilėraš
čio posmelį: Ir aš matau, kaip 
Kristus tiesia ranką ir laimina 
bekylančius miestus, Kaip par 
tizanų kraują taurėn renka, 
kad būtu vardas Lietuvos skais

BUTU NUOMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU TR NEKILNO

JAMO TURTO PIRKIMAS.
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

HOUSEKEEPER 
for semi-invalid and elderly 

įlady. Live in or go. 
Top Salary. 

Near North Side.
266-1924 or SU 7-4955 

Mrs. PURNELL
Some English necessary.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

— Regina Putriūtė, baigusi 
Michigan universiteą Ann Ar
bor, Mich. Washingtono įstaigų 
rekomenduojama išvyko j Hon
dūrą mokyti anglų kalbą mo
kyklose. Honduras lietuviams 
yra žinomas iš kadaise prof. K. 
Pakšto rekomendacijų ir pro
pagavimo ten steik ti antrąją 
Lietuva.

— Lituanicos Sporto Klubas 
Chicagoje švenčia 25 m sukak
tį ir ta proga spalio 11 d. Tau
tiniuose namuose ruošia ban
ketą. Klubo valdybą sudaro: 
Jonas Kaunas — pirm., Gedimi
nas Bielskus — vicepirm., Leo
nas Juraitis — reikalų vedėjas, 
Pranas Gudaitis — turto tvar
kytojas, Antanas Viktorą __
ižd., Jonas Lisauskas — sekr., 
Jonas Juška — informacijai.

$32,000.
MŪRO REZIDENCIJA.

Gražus beismantas. 2 auto
Mar-

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

Minkštais viršeliais tik __________________________
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS, 

Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik_

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

rodytos karių šeimų Karinin
kų Ramovėje. Atsimenu a. a. 
pik. Itn. K. Babicką ir pik. Rei- 
chertą. Ar tik ne juodu buvo 
pagrindiniais organizatoriais?

“Eglė, žalčių karalienė”, pa
rašyta Marijampolėje ar ne 
1937 metais. Pirmąsyk paro
dyta marijampoliečių mokslei
vių mergaičių jėgomis 1938 me
tais Rygiškių Jono Gimnazijos 
aikštėje. Režisavo pati autorė. 
Pasisekimas buvo milžiniškas. 
Burmistras Maurukas, Karo 
komendantas pik. Itn. Kerbelis 
ir kiti “didieji” marijampolie
čiai buvo sužavėti. Burmistro 
apytikriai žodžiai: tokio daly
ko kaip gyvas nemačiau ir, 
tur būt, neteks matyti...

Kada grįžtu tiek metų atgal, 
pajuntu gyvai visa tai, ką ma
no Motina yra padariusi. Ma
tau ir “Eglę”, matau ir “Vestu
ves”, Vokietijoje statytas dau
giau kaip dešimtį kartų.

Matau ir pirmą tautinį šokį, 
jos parodytą 1935 metais Kau
no Kūno Kultūros Rūmų sta
dione. Matau iš šokio iššoktą 
raidę L ir A. S. Matau, kaip 
švietimo ministeris Tonkūnas 
(ar tikrai Tonkūnas?) pasišau
kė į estradą šokių pradininkę, 
ir ką kalbėjosi nežinau, tik iš
vada buvo tokia, kad 1938 me
tais tautiniai šokiai buvo įra
šyti gimnazijų programosna, o 
jų išvedėja perkelta į Kauną su 
pakelta kategorija.

Tautiniai šokiai tapo didžiu
le tautinio auklėjimo priemo
ne ir reprezentacija svetimųjų 
tarpe.

Mielas Skaitytojau, galimas 
dalykas, kad kai kas šyptelės: 
ana, Vaičiūnas pila panegyri- 
kas savo Motinai. Tai nebūtų 
tiesa, čia ne panegyrika, o 
tikrovė. Jeigu norėčiau girti, 
rašinėlis atrodytų visai kitoks. 
Stengiuosi būti visai objekty
vus, pagaliau, kažin ar atsiras
tų kas nors kitas, taip artimai 
susirišęs su mano Motinos gy
venimo ir kūrvbos bei kitu 
darbii keliais? Būdavau kartu 
su Ja, važinėdavau į “Senovės 
dienas” Dzūkijoje kartu su Ja, 
net ir Jos raštus perrašinėda- 
vau. Ir jei manyje pasiliko 
lietuvių liaudies meno supra
timo dalelė, jeigu prisirišau 
prie savo Tautos, tai tik ma
no Motinos nuopelnas.

Nuolatiniu komiteto pirmi
ninku išrinktas mano pusbrolis 
Jonas Jasaitis. Jos dviejų me
tų nuo mirties sukakties proga 
paminėjimą apsiėmė ruošti 
Andrius Juškevičius. Šiomis 
dienomis komitetas pasiskirs
tys ir kitomis pareigomis ir 
bus padidintas, nes iš esan
čiųjų niekas nesutiko būti se
kretoriumi ir iždininku.

Man teko paaiškinti ir apie 
gražų Balzeko Muziejaus mos
tą: steigti mano Motinos sky
rių. Mano Motina glaudžiai 
bendradarbiavo su Muziejumi, 
savo testamentu palikdama 
tautodailės darbų Muziejaus va-

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metą. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus Ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujieną platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtą lletuvią laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ją Įgalinti’ 
nlais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvią demokratines grupes, ją bendras institu
cijas ir remia visą lietuviu bendruosius darbus bei tikslus..

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvią daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos 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.

Todėl Naujieną vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metą proga 
tkelbdama platinimo raiu kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalą renesanso.
KAINUOJA: Chlcago|e Ir Kanadoj* metam* — 830.00, pusei metų

88.50, vienam mėn. 83.00. KIto«e
814.00, vienam mėn.

dovybei.. Tuos išdirbinius per
ėmė Muziejaus Moterų Gildą. 
Pagaliau, Balzeko gegužinės 
metu liepos mėnesį Union Pie- 
re, jo nuosavoje sodyboje, Ja
ninos Menkutės — Marks gal
voje kilo mintis, tokį skyrių 
steigti. Buvo gautas pritari
mas iš Moterų Gildos Pirminiu 
kės p. Mankus ir direktorės p. 
Kriaučiūnienės. Užvirė pasita
rimai. Oficialaus posėdžio me
tu, Moterų Gildos direktoria- 
tas visais balsais nutarė,- kad 
toks skyrius būtų įruoštas iki 
Jos dvimečio nuo mirties- su
kaktuvių, t. y., iki 1976 m. 
vasario 28 dienos. Vasario 29 
— ją turėtų būti atidarymas.

Tuo tikslu, pas mane lan
kėsi Moterų Gildos atstovė dail. 
J. Menkutė — Marks, susipa
žino su paliktais tautiniais dar
bais, su daiktais, kurie ją su
po paskutinių metų eigoje (ra
šomasis stalelis, lentynėlės, ra
šalinės, pieštukai, klijai ir vi
sa kita, kas buvb Jos priemo
nėmis kurti). Bus sudarytas 
planas ir netrukus pradėti pa
ruošiamieji darbai.

Gali kilti nuomonių, kad Bal 
zeko yra privatus “biznis”-. Ma
no Motinai buvo.višai nesvarbu, 
kieno rankose: tas muziejus 
yra: svarbu, kąd tai vieninte
lė įstaiga, atstovaujanti dietu- 
vių liaudies ir kartu tautps kul
tūrą svetimtaučių tarpel -Bal
zeko Muziejus mano Motinai 
buvo labai ir labai brangintina 
vieta.

Atidarymas mano Motinos 
skyriaus Muziejuje ir dvime
čio nuo mirties minėjimas, ko
miteto ruošiamas, bus mėgi
nama derinti, kartu su pamal
domis, užprašytomis 1976 m. 
vasario 28 dieną ’ šv. Mergelės 
Gimimo lietuvių. Šventovėje 5 
vai. popiet. 4

Mano Motinai iškeliavus am
žinybėn, paminklo nereikėjo 
statyti. Gražus paminklas jau 
buvo pastatytas šv. Kazimiero

SAVI NAMAI — TVIRTOVĖ
LIUKSUS 17 M. MŪRAS. 2 

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

MODERNUS 4 BUTŲ mūras 
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.

1% AUKŠTO 2 BUTU 19 m. mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patogumais. Pušų me
džio porčius.

7 KAMB.
2 vonios.
garažas. Tuoj galite užimti, 
quette Parke. $28.000.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro 
žas. Nauji atskiri šildymai, 
cond. Karpetai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35.700.

8 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
S15.000 metimu pajamų. Arti mūsų. 
S71.700.
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 bažnvčios. Jau laisvas. — 
$21,000.

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

A* a. J. Augustaitytes - Vaičiūnienės 
raštų reikalu ;

Spalio! dieną Jaunimo Cent- j kompromsio, susidarytų vėl 
re einąs pirmininko pareigas šešetas knygų, ir tai ne mažų. 
Jonas Jasaitis, giminių atsto 
vas, sukvietė mano Motinos'knyga 
raštams leisti komiteto posėdį, aštuoniolika tomų 
Tai buvo 
gerokai atsilikęs nuo pirmojo, 
ir tai buvo mano kaltė, — dėl 
to ir dabar vis knysteli viduje: 
per lėtai vykdai savo Motinos 
testamentą.

Man teko miela pareiga pa
aiškinti komiteto nariams apie 
paliktą rašytą jos turtą, o jo 
palikta labai daug, dar niekur 
nespausdinto: du poezijos rin
kiniai (“Eilėraščiai iš Lietu
vos” ir “Laukų giesmės”), du 
scenai veikalai (“Lietuvių ves
tuvės” ir “Eglė, žalčių karalie
nė”. inscenizuota pasaka jau
nimui). Publicistikos , spaus
dintos periodikoje ir visai ne
spausdintos, kai kurių laikraš
čių redakcijų grąžintos, nes 
tiesa buvo pasakyta be jokio

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

vieninteli' F lietuvi kailininką
Chicagoje —

^akNORAtANĄ 
riPjj^BURŠTEINĄ 
<®jEw^į^TeL 263-5826 
5^1 ■■ 7^ (į»taigo*) ir

677-8489 
(buto)

Chaimas Herzog per Jungtines Tau
tas pasiūlė leisti arabams naudoti .
Izraelio uostus kad arabai leistų ty-j Albertas Martinkus ir Pranas 
d.m* raudoti .r*by uo*ty*j b*t *r.bM Rajūnas — valdybos nariai 
atstovas tuo|au žydu pasiūlymą atmo-• J
tė. Izraelio atstovas pasiūlė arabams 
sudaryti bendrą tyrnlė|imu centrą ž» 
mės ūkiui ir saulės energijai tyrinėti 

bef arabai Jr iį pasiūlymą atmetė.

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALI 
INCOME TAX SERVICE '

MOVING — Apdraustas per kraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.
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