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ŽUDYNĖS IŠ KERĖTO ISPANIJOJE
Baskai siekia atsiskirti nuo Ispanijos

MADRIDAS. — Franko valdžiai sušaudžius -penkis savo “prie
šus” prasidėję abiejų pusių kerštavimai kaskart labiau darosi 
panašūs j naminio karo įžangą.

Spėjama, kad kraštutinių deši
niųjų organizacijų ekzekuto- 
riams kerštu už trijų policinin
kų nužudymą, iš kulkosvaidžio 
užmušus baską, užeigos šiaurės 
Ispanijoje savininką, politinis 
smurtas visoje Ispanijoje didėja.

Ministeris pirmininkas Carlos 
Arias Navarro su savo kabineto 
nariais skubotai sušauktas josė- 
dyje keturias valandas diskuta
vo “seriją prieš terorą panaudo
tinų priemonių”, kaip trumpame 
biuletenyje buvo pasakyta, jokių 
detaliu neskelbiant.

Tuo pačiu metu valdžia Madri
de sulaikė penkis kunigus, ku
rie savo pamoksluose paminėjo 
prasidėjusią krizę po to, kai rug
sėjo 27 dieną buvo sušaudyti pen
ki prieš valdžią veikę revoliucio
nieriai.

Policijos žiniomis,-iš automo- 
tinio šautuvo nušautasis užeigos 
(baro) savininkas baskas Igna
cio Echave buvo brolis dvejų bas
kų partizanų, kurie buvo ištrem
ti už priklausymą baskų separa
tistų sąjūdžiui siekiančiam Bas
kų teritoriją, esančią. Ispanijos 
šiaurėje, atskirti nuo Ispanijos. 
Ignacio Echave buvo nušautas 
savo bare Bilbao mieste, baskų 
teritorijoje.

Echaves nužudymas neoficia
liai priskiriamas “Kristaus Ka
raliaus partizanų” grupei -brūk
liais apsiginklavusių jauniklių, 
kurie sveikinasi fašistų saliutu. 
Ta jauniklių gauja yra atsakin
ga Iž daugiau kaip 80 atakų prieš 
baskų turimus biznius ir įmo
nes. Saliūnininko Echave nužu
dymas skaitomas dar pirmuoju 
pasikėsinimu prieš baskų gyvy-

Mažiau kaip dvylika valandų 
prieš Echave sušaudymą, tero
ristai, spėjama kad baskai, iš 
tolo kontroliuojama bomba ke
lyje per 60 mylių nuo Baskų 
miesto San Sebastian pataikė į 
“džipą”, kuriame važiavo penki 
policininkai, iš kurių trys buvo 
užmušti vietoje, o du smarkiai 
sužeisti. Teroristai policininkus 
važiuoti išprovokavo apgaulin
gai iššaukdami skubiai atvykti 
ir konfiskuoti ispanų valdžios 
draudžiamą baskų tautinę vėlia
vą.

Prezidentą Fordą
G G

amerikiečiai pamėgo
PRINCETON, N. J. — Prezi

dentas Fordas susilaukė geriau
sių atsiliepimų apie savo atlieka
mas pareigas savo gimtuose Vi- 
durvakariuose, kur George Gal
lup, Amerikos Viešosios Nuomo
nės Institutas, gavo 50 nuošim
čių už Fordą ir tik 35% prieš. 
Taip pat JAV pietuose ir Vaka
ruose Fordui pritariančių skai
čius rastas didesnis už neprita
riančiųjų. Bendrai per visą Ame
riką Fordui pritariančių yra 47 
nuošimčiai, beveik kaip ir per 
pirmąjį ir antrąjį apklausinėji
mą. ,

IŠ VISO PASAULIO

DUBLINAS, Airija. — Airių 
respublikos policija surado slap
tą ginklų arsenalą su tonomis 
bomboms gaminti sprogstamos 
medžiagos, be kitų keturias de
šimt — galionines pieno bonkas, 
pripildytas stipriausios sprogs
tančios medžiagos — nitrobenzi- 
no.

CHICAGO. — Conrad Leslis,, 
javų derliaus analistas, spren-; 
džia, kad šių metų kornų (kuku- j 
ruzos) derlius bus rekordinis — 
sieks 5,777,538,000 bušeliu, šios '

* *" f

spalio 1 d. apskaičiavimas yra 
beveik 100 milijonų bušelių di-; 
dėsnis negu atrodė rugsėjo 1 d. 
Leslie spėja, kad sojos produkci
ja sieks 1,467,198,000 bušelių.; 
USD A (Jungt. Valst. Agrikul-j 
t Stos -departamentas) - kornų • 
derlių praeitą mėnesį skaitė bū-. 
siant 1442,400,000 bušelių. Illi
nois yra pirmaeilis komų ir so
jos augintojas visose Jungtinėse 
Valstybėse.

LONDONAS. Reuterio praneši-; 
mu, Britanijos konservatyvų par-: 
tijos Lyderė Margaret Thatcher ' 
numatoma kaip busimoji minis- j 
terė pirmininkė, kaip parodė 1,- 
200 žmonių apklausinėjimas, ku
rių 47 nuošimčiai pasisakė už ją. 
Ms. Thatcher darosi kaskart po
puliaresnė, ypač moterų tarpe. 
Rinkimai Anglijoje įvyksta atei
nančiais metais. Dabartinis mi
nisteris pirmininkas Harold Wil
son per .tą pat j apklausinėjimą 
gavo tik 31 nuošimčių šalininkų.

LOS ANGELES. — Septynių 
ekspertų grupė vienbalsiai nuta
rė, kad nėra jokio įrodymo, kad 
senatorius Robert Kennedy buvo 
nušautas iš dviejų šautuvų. 
Aukšč. Teismas, tokį sprendimą 
paskelbė, pasiremdamas eksper
tų parodymais, kurie palyginę 
sen. Kennedy kūne rasta ir iš 
sužeistųjų surinktas kulkas, nu
statė kad visos jos buvo iššau
tos iš šautuvo, kuriuo 1968 me
tais Sirhan B. Sirhan šovė tai-
kydamas į Kennedy. Žudikas nu
teistas visam amžiui sėdėti ka
lėjime.

DUBLINAS. — Airių Respu
blikos Armija pati ėmėsi su
rasti ir išvaduoti nuo pagrobikų 
olandų pramonininką Tiede Her- 
remą, bet prisibijoma, kad grobi
kai gali iš baimės nugalabyti sa
vo imtinį. Dėl to Airijos valdžia 
pareiškė norinti pagrobtąjį olan
dą iš grobikųj išpirkti pinigais.

ROMA, Italija. — Krėsdami 
keleivius Romos Leonardo da 
Vinci aerodrome, valdininkai ne
tikėtai rado pusantro milijono 
dolerių vertės nevalyto heroino 
ir hašišo aliejaus kontrabandą, 
kurią su savim vežėsi dvi mote
rys, viena iš jų amerikietė, Bon
nie Joyce Morris, 27, iš New Yor- 
ko. Ji turėjo kondomuose supils
tyto ant savęs užsikabihto 9 sva
rus hašišo aliejaus, antroji Chiu 
Tung Lian, 25, savo kelionių 
krepšyje turėjo 7 svarus heroino.

BIRUTĖ GALDIKAITĖ BRINDAMOURIENĖ
Kalifornijos Universiteto antropologijos doktorantė, gavusi L. S. B. 

Leakey Fondo, National Geographic Draugijos, Willkie Brolių Fondo, Jane 
ir Justin Dart Fondo, Herz ir kitų fondu stipendijas su savo vyru fotografu 
Ron Brindamour Indonezijoje, Borneo saloje, Kūmai srityje, Tangjung Pu- 
ting draustiniame tyrinėja orangutangų gyvenimą ir papročius.

Niekas iki šio meto nesurinko tikslių žinių apie Borneo saloje nykstan
čių orangutanų giminę. Kiekvieną metą kertami vis didesni plotai ir nau
dojama laukinių gyvių žemė maistui gaminti. Borneo salos pietuose palik
tas nedidelis draustinis, į kurį susirinko nedidelis orangutanų skaičius, 
kuris medžiotojų kiekviena proga naikinamas.

Birutė Galdikaitė, gavusi pagrindinius antropologijos mosklų duomenis, 
ryžosi vykti į laukines Borneo sritis ir ištirti orangutangų gyvenimą. Ji 
yra gera psichologė, susirado kelis vietos gyventojus ir netrukus susidrau
gavo su keliais orangutangais.

Naujausias National Geographic Magazine numeris yra įsidėjęs ilgą 
Birutės Galdikaitės Brindamourienės straipsnį "Orangutangai, Indonezijos 
"miškų žmonės". Straipsnyje ji aprašo ne tik pažintį ir draugystę su oran
gutangais, bet ir žmones, kurie Borneo salos pietuose gyvena. Jos vyras Ron 
Brindamour padarė nepaprastai gražių nuotraukų Borneo saloje užsilikusių 
orangutangų ir Birutės, vedžioajnčios ir nešiojančioj tuos /'miško žmones" 
iš vienos salos vietos į kitą. Šis National Geographic numeris papuoštas 
antropologės Birutės paveikslu, kurį kiekvienas lietuvis turėtų pamatyti ir 
pasiskaityti.

žemės drebėjimas 
Meksikos pietuose
MEKSIKOS MIESTAS. — Vi

sa serija žemės drebėjimų su
krėtė Meksikos pietryčių Chia
pas valstiją Guatemalo pasieny
je. Drebėjimas su pasikartoji
mais trukęs 6 valandas sugriovė 
85 namus, sužeidė 17 žmonių ir 
šimtus žmonių paliko be pasto
gės. Drebėjimo centras buvo ap
link Chiapa de Corzo miestelį, 
apie 4656 mylias nuo Meksikos 
Miesto.

Ne visi arabai 
nemėgsta žydy

Washingtonas. — Saudi Ara
bijos pareigūnas Farouk Akh- 
dar, Saudi Arabijos centrinės 
planavimo organizacijos direkto

rius, pasakė, kad jo šalis įsi
leidžia žydus ir tereikalauja pa
rodyti savo religijos certifikaci- 
ją, kad būtų matyti, jog nėra 
Izraelio šnipas arba kareivis. Vi
siška netiesa esanti tvirtinti, kad 
jo kraštas neįsileidžia žydų, kam 
pavyzdys yra pats žydas Dr. Ki
singeris.

Pentagonas dar praeitą pava
sarį pranešė, jog Saudi Arabija 
reikalavo, kad Amerikos Armi
jos Inžinierių Korpuso nariai, 
siunčiami dirbti karinės kons
trukcijos projektuose, turi įro
dyti savo religiją.

BRASILIA. — Brazilijos nau
joje sostinėje gautomis žiniomis, 
nebepakęsdami ir įpykinti baltų
jų migracijos į Brazilijos tro- 
pikines girias, čiabuviai indėnai 
jau penkiolika dienų kai laiko 
apsupę vieną baltųjų naujasė- 
džių koloniją.

i VĖLIAUSIOS ŽINIOS
t o

♦ Prezidentas Fordas patarė 
1976 metais dar kartą sumažin
ti valstybei mokamus mokesčius.

> Iždo sekretorius nepritaria to-
■ kiems planams.

Japonijos imperatorius su 
ponia buvo užsukę pas New Yor- 
ko merą pasikalbėti apie did
miesčio administravimą. Nelai
mei, imperatorienė Nagako ne
teko palto, kažkas nukniaukė. 
Aplinkui buvo policijos ir agen
tų, bet nei vienas nežino, kur jo
sios paltas galėjo dingti. Jeigu 
paltas neatsiras, tai meras 

, Beame pažadėjo jai kitą pasiųsti.
o Advokatas Terence Halli- 

i nan atsisakė toliau ginti Patri-
■ čia Hearst. Dabar suimtosios 
nusikaltėlės gynybai vadovauja 
pagarsėjęs advokatas Lee Bai
ley.

o Demokratų sen. John G. 
f Pastore pareiškė, kad ateinan
čiuose rinkimuose jis nekandi
datuos. Jis sulaukė 68 metų am
žiaus, kongrese išbuvo 25 metus, 
o dabar nori po pasaulį pasivaži
nėti. "'""’jv-. '

o Romoje nušautas buvęs Či
lės vidaus reikalų ministras Ber
nardo Leighton. Užpuolimo me
tu sunkiai sužeista jo žmona. Jis 
buvo krikščionis demokratas.

'o Gubernatoriui Walker bus 
sunku laimėti rinkimus, nes de
mokratų partija kandidatu į gu
bernatorius parinko iždininką 
Diksoną.

Kisingeris į Kiniją
WASHINGTONAS. — Valst. 

sekretorius Henry Kissinger .šio 
mėnesio 19 d. aštuntą kartą skris 
į Kinijos Liaudies Respubliką, 
šį kartą tikslu pasitarti dėl pre
zidento Fordo vizito, kurs yra 
planuojamas šių metų gale. Be 
to, kaip ir per pirmesnius vizi
tus, Kisingeris turės pasitarti 
įvairiais abi šalis liečiančiais ir 
tarptautiniais klausimais, kaip 
Korėja ir Indokinija.

GENEVA, Šveicarija. — Lė
šų stoka, netikęs planavimas ir 
ignoracija gresia nuosmukiu 
Tarptautiniam Raudonajam Kry
žiui, kaip praneša dvi pagrindi
nės Baud. Kryžiaus institucijos 
—Tarptautinis Raudonojo Kry
žiaus Komitetas ir Raudonojo 
Kryžiaus Draugijų Lyga, kurios 
pravedė ištyrimą ir nustatė, kad 
šioje pasaulinėje institucijoje 
“didėja nesugebėjimas veikti ir 
kitos rimtos problemos”. Blo
giausia, kad “Raudonasis Kry
žius nebeturi noro pasitaisyti”, 
rašoma raporte.

CAIRO .— Egipto karo minis
teris generolas Mogamed Gama- 
ssy pareiškė, kad Sinajuje įren
giamoji ankstyba perspėjimo si
stema nė kiek nesutrukdytų stai
gaus fr nelaukto prieš Izraelį 
puolimo, panašaus kaip kad Egip
tas Izraelį puolė praeitais metais. 
Egiptas dabar esąs užtektinai 
pasiruošęs kariškai Izraelio val
stybę likviduoti, jei karas kiltų. 
Gamassy kalbėjo per televiziją 
arabų ir izraelitų 1973 metų ka
ro sukaktuvių proga.

KANCLERIS H. SCHMIDT ILGAI 
KALBĖJOSI SU PREZ. FORDU

Willy Brandt aiškino redaktoriams ir 
leidėjams naujus žingsnius į taiką

LONDONAS, Anglija. — Iš Vokietijos ateinančios žinios sa
ko, kad Vakarų Vokietija, ilgus metus besipriešinusi Amerikos 
karo jėgų sumažinimui Rytų Europoje, dabar 'sutinka tas jėgas 
mažinti, jeigu Sovietų Sąjunga sutiktų mažinti karo jėgas kitoje 
geležinės uždangos pusėje. Praeitą savaitę Vokietijos kancleris 
Helmuth Schmidt buvo Washingtone ir gana ilgai kalbėjosi su 
prezidentu Fordu. Tada buvo paskelbta, kad Vokietijos kancleris 
Amerikon buvo atvykęs privačiais reikalais, bet užėjo pasikalbėti 
su prezidentu.

Neleido prezidentui 
kalbėti per televiziją

NEW YORKAS. — CBS ir 
NBC praeitą pirmadienį atsisa
kė transliuoti prezidento Fordo 
kalbą mokesčių sumažinimo ir 
žygių prieš recesiją klausimais. ‘ 
Abidvi stotys pasirėmė Federa
linės Komunikacijų Komisijos 
potvarkiu dėl davimo lygaus lai
ko visiems kandidatams į prezi
dentus. Kadangi prezidentas 
Fordas jau yra pasiskelbęs kan
didatu į prezidentus ateinančių 
1976 metų rinkimuose, jam lei
dus kalbėti per TV, tokį pat lai
ką esą reiktų duoti ir kitiems 
kandidatams.

“šia vakaro (prezidento) ad
resas apie mokesčių Įstatym- 
davystę, mūsų manymu, neįtiko 
į skubiųjų kategoriją”, pasiaiš
kino CBS News pirmininkas Ri
chard Salant.

Pakorimas atidėtas
NASSAU, Bahamas. ■— Tūlas 

Michiah Shobek, 22 metų am
žiaus, kilimo iš Milwaukee, pri
sipažinęs, kad 1973 ir 1974 me
tais nužudė tris turistus, kadan
gi jie buvę “Liuciferio angelai”, 
Nassau teismo buvo nuteistas 
mirties bausme pakorimu ir pa
korimo diena buvo nuskirta pra
ėjusį pirmadienį, Jungtinių Val
stybių ambasadai paprašius jo 
ekzekucijos data atidėta neribo
tam laikui.

“Mes nedarome kaip daro 
Jungtinės Valstybės. Jūs Sho- 
beką būtumėt pripažinę lunati
ku, padėję jį prieglaudon ir po 
šešių mėnesių vėl išleidę kitų 
žmonių žudyti”, pasakė Baha
mas pareigūnas.

Brazilijoje suimti 
76 kariai komunistai

SAOO PAULO. — Brazilijos 
armija šeštadienį likvidavo Sao 
Paulo mieste komunistų lizdą 
Cjačeiką”) karinės policijos 
tarpe; suimti 76 asmenys, iš ku
rių 63 buvo komunistai kariuo
menės policininkai, jų tarpe ke
letas aukštų laipsnių karininkai: 
pulkininkas, pulk, leitenantas, 
majoras, du kapitonai ir keli 
seržantai, šis pranešimas yra 
pirmas, kur karinė vyriausybė 
pranešė, kad komunistai bando 
susisukti lizdus infiltruodami ka
riškąją policiją.

Sao Paulo mieste yra 6 mili
jonai gyventojų.

Atrodo, kad kancelerio kelio
nė buvo surišta su američių nau
ju pasiūlymu mažinti Europoje 
įtampą ir tuo pačiu metu išban
dyti sovietų valdžios tikslus. Iš 
vienos pusės atrodo, kad sovietų 
vadai nori pagerinti ekonomę 
krašto gyventojų būklę ir reika
lingi laisvojo pasaulio paramos, 
bet iš antros pusės nesimato nei 
vieno žingsnio, kuris rodytų, kad 
jie iš tikrųjų nori sumažinti pa
siruošimus karui.

JAV yra pasiųntusioms šiau
rės Atlanto Sąjungos valstybėms 
naują^ pasiūlymą, kurį rengiasi 
įteikti Varšuvos Sąjungos vals
tybėms pasvarstyti. Pirma, ži
noma, su pasiūlymu turės sutik
ti Atlanto Sąjungos valstybės. 
Panašių projektų buvo ir anks
čiau, bet griežčiausiai prieš bet 
koki karo jėgų mažinimą Vaka
rų Europoje priešinosi Vakarų 
Vokietija, Prancūzija, Olandija, 
Danija, Belgija ir kitos mažes
nės valstybės. Atrodo, kad Va
karu Vokietija šiuo klausimu jau 
pradėjo keisti savo nuomonę.

Kad Vakairų Vokietija, ap
svarsčiusi dabartinę padėtį, yra 
pasiryžusi keisti savo ankstyves
nę poziciją, sprendžiama iš Wil
ly Brandto, buvusio Vokietijos 
kaclerio ir dabartinio Vokieti
jos socialdemokratų partijos 
pirmininko kalbos, pasakytos- 
tarptautinės organizacijos re
daktoriams ir leidėjams. Dabar
tiniu metu Vakarų Vokietija yra 
pati galingiausioji Europos val
stybė, glaudžiai bendradarbiau
janti su amerikiečiais. Vokieti
jai grįžtų didžiausias pavojus, 
jeigu sovietų karo jėgos bandytų 
veržtis į Europą. Bet vokiečiai, 
geriau informuoti apie sovietų 
karo jėgas, negu kitos valsty
bės, dabartinės sovietų armijos 
taip jau labai nebijo, kaip rusų 
bijojo tuojau po karo.

Reikalas eina apie tūkstantį 
Amerikos atomo šovinių pabūk
lų sovietų karo jėgoms sustab
dyti. Amerikiečiai sutiktų at
šaukti iš Vakarų Vokietijos visą 
tūkstanti atomo pabūklų, jeigu 
Sovietų Sąjunga atšauktų vieną 
tankų diviziją, laikomą Rytų Vo
kietijoj. Dabartiniu metu ame
rikiečiai Vokietijoj turi 7,000 
atomo pabūklų.

Argentinos prezidentas Lu
der įpareigojo karo vadovybę 
imtis priemonių lėktuvų grobi
kams ir atiduoti teismui.

Šilta.
Saulė teka 6:51, leidžiasi 6:22.
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PAKĖLIMAI
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Lelijos ordinu
tauti Albina Ramanauskienė

‘Krambam

Chicagoje, JAV Vidurio rajono 
vadi jos ilgametė sekretorė.

LEIDŽIA LIETUSIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Pagelbėkite, kad knyga būtų 
išplatinta ir neliktume Sąjungai 
skolingi. Spausdinama 1,500 eg
zempliorių. Kaina $12,. Plautin
io jams

Vykdydama LSS Tarybos 1975.VI.19—VII.30 posėdyje pri 
imtus LSS Lietuviškosios Skautybės Fondo nuostatus, LSS Ta. 
rybos Pirmija rugsėjo 16 d. posėdyje LS Fondo reikalu nutarė

Fondo rei

v. s. A. Jakštas, 
Australijos Rajono Vadas

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — WEDNESDAY, OCTOBER 8, 1975

Tautos šveitės —
Rugsėjo 8-tosios proga

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

h’rgėlos veikalą “Lietuviškoje 
ūkauti ja”. Vasaros atostogų lai- 
kotarpyjs “Lietuviškoji Skauti- 
ja” šiek tiek užtruko, bet spaus
tuvė prižadėjo knygą užbaigti ir 
rišti spalio viduryje. Tuoj po 

to, per jgaliotinius ir individua
liai ji bus pasiųsta prenumerar 
toriams.

Galutinėje formoje knyga 
apims virš 800 puslapių. Pagau
sėjo ir ilustracijos. Prie turinio 
prijungtas v. s. Onos Saulaitie- 
nės kruopščiai paruoštas vardy
nas, siekiantis per 3,500 pavar

iau yra sudarytas VI-sios T. S. 
rengimo komitetas, kuris pra
dėjo paruošiamuosius darbus. Di
džiausia kliūtis yra pasaulinė 
ekonominė krizė — inflacija, kli- 
ri yra palietusi ir Australijos 
ekonomiją ir gali atsiliepti sėk
mingam stovyklos pasiruošimui. 
Tačiau, su Dievo pagalba ir skau
tišku pasiryžimu bandysime at
likti mums patikėtą uždavinį — 
stovyklą. - '

jungos narys, kurioje dalyvauja 
estai, latviai, rusai, vengrai ir 
ukrainiečių skautai-tės.

Bribanėje veikusi “Ventos” 
vietininkįja dėl vadovų trūku- 
mo nustojo veikusi 1973 nr.

Skaučių reikalus tunte tvarko 
vadeivės skirtos skaučių sky
rių vedėjos.

•nį susipratimą, Lietuvai meilės 
ir jaunimo ugrymui veiksmin
gų užmojų bei prisidedančią pa
laikyti lietuvių tautines tradici
jas.

žaidynių Diena, įvykusi 
spalio 5 Bučo sode, nelauktai pa
sisekė labai gerai. Rudens gam
ta tą dieną apdovanojo vasariška 
šiluma bei stiproku, bet šiltu, 
■pietų vėjeliu. Rungtyniavo per 
200 Chicagos skautų ir skaučių, 
o svečių apsilankė apie 400. Di
delė sodo erdvė visus daly vius pa
skirstė į kelias žaidimų aikštes, 
į vaišių telkinius, laimėjimų pa
rodą bei atskirus stalus. Dar 
programai nepasibaigus, pavžla-

2. v. s. Megą Bamiškaitę Cle- 
velande, skautę nuo 1922 m., 
prityrusią skautininkų, ilgametę 
vadovę, Nepriklausomoje Lietu
voje centrinės skautų vadovy
bės narę, Seserijoje ir Ak. Skau
tų 'Sąjūdyje vadovę, kelių didžių
jų stovyklų viršininkę.

Šiuo metu prenumeratorių yra 
S52. Iš jų 29 yra leidėjais-mece- 
natai, 122 garbės prenumerato
riai ir 501 prenumeratoriai, šios 
vasaros pradžioje kasoje buvo 
$9,560. Spausdinimas ir įrišimas 
kaštuos apie $13,000. ' Skaičiai, 
sumos ir sąskaitos negalutinės, 
nes darbai nebaigti ir sutartyse 
prijungti pakeitimai turės būti 
apmokėti. Galutini rezultatai 
bus paskelbti knygą visiškai už
baigus. Spaustuvei buvo įmokė
ta $3,000 sutartį pasirašius. Va
jaus Komitetas sako, kad vajus 
yra sėkmingas skautiškos šei
mos solidarumo dėka. Gražiai ko
operavo šakų vadovai. Ypač daug 
pagelbėjo Komiteto įgaliotiniai: 
s. fil. Jonas Asminas, ps. Birutė 
Abromaitienė, v. sk. Regina Dan- 
tienė, s. S. Ilgūnas,'tv. s. Česlo
vas Kiliulis, ps. Aleksas Pocius, 
s. Vladas Rušas, v.'js. Valentinas

relį. Iš viso šiuose vienetuose 
yra apie 300 narių.

Adelaidės “Vilniaus” tuntas 
ir Melbourne “Džiugo” tunto 
skautai yra registruoti Austra
lų Skautų Sąjungoje. Sydnejaus 
“Aušros” tunto skautai-tės yra

ir darbus.
Čiurlionio minėjimo proga 

Ananapilyje akademikai skautai 
surengė Čiurlionio kūrinių re
produkcijų parodą. Č. S.

LSS Tarybos Pirmija Tautos 
šventės proga nutarė Geležinio 
Vilko ordinu pagerbti J. E. Eu
ropos lietuvių vyskupą Antaną 
Deksnį, Lietuvoje buvusį labai 
sėkmingą skautų vadovą, mūsų 
skautininką, pasiekusį tokio 
aukšto rango k. bažnyčioje, uo
liai ir pozityviai dalyvaujantį 
lietuvių tautiniame gyvenime ir 
žymiai besireiškiantį lietuvių 
troškimuose lietuvių tautai lais
vės.

L LS Fondo vadovybės suda
ri rias (pagal LSF nuostatų 10
1 13 str.). — Sudaromas LSF 
vrldybos branduolys: a) LSSTa
rybos Pirmija išrenka vieną na- 
ri metų kadencijos laikui, kitus
2 palieka išrinkti sekančios ka
dencijos Piranijai; juo išrinktas 
v. s. Česlovas Kiliulis Bostone, 
vienas iš to Fondo iniciatorių. 
(51 Torrey St., Dorchester, Mass. 
C2124). b) LSS E. Pirmija iš- 
r’nko LSS Tarybos vicepirminin- 
kę-iždininkę v. s. F. Kurgonienę 
t "S Fondo valdybos nariu ligi 
savo kadencijos pabaigos, c) Ša
kų Vadijos išrenka po 1-ną na- 
ri Ugi šios kadencijos pabaigos, 
d) LSS T. Piranija, ligi bus su
organizuota pilna LS Fondo Val
dyba pagal nuostatų 10 str. ir 
rareigoms pasiskirstys pagal 
I V F nuostatų 11 str., Fondo rei
kalų vedėju pakvietė v. s. č. Ki
liulį ir jam pavedė atlikti, ben
dradarbiaujant šu kitais jau val
dyboje esančiais nariais,-, reika
lingus LS FONDO organizavimo 
darbus.

ŠIANDIEN MES DAR GALIME PASIDŽIAUGTI ČIURLIONIO 
STOVYKLOS PRISIMINIMAIS

Vaizdelis iš Kernavės tunto sueigos.
J. Lintako nuotr

Skautai-tės švenčia savo skau
tiškas šventes ir dalyvauja ren
giamuose minėjimuose.

Tuntai kartą: Į metus rengia 
skautiškus balius j kuriuos visuo
menė gausiai lankosi ir tuo pa
remia skautus finansiškai.

Kas antri metai rengiamos Ra
joninės Stovyklos: V-ji Rajoni
nė “Trakų” vardo stovykla vyko 
Adaltaidėje, Pietų Australijos 
valstijoj—1975 m. sausio 3-13 d. 

1973 m. sausio mėn. 3-13 d. 
Įvyko Jubiliejinė Stovykla, kur 
Rajonas atšventė savo 25 metų 
veiklos sukaktį. Šia proga buvo 
išleista lietuvių ir anglų kalbo
mis Rajono skautų veiklos san
trauka — gerame popieryje ir 
gausiai iliustruotas leidinėlis 
“Lietuviai Skautai Australijoje” 
(pilna Rajono istorija, paruoš
ta v. s. B. žalio, ketinama išleisti 
Vl-tbs T. S. proga).

25 m. Rajono Jubiliejinėje Sto
vykloje buvo leidžiamas laikraš
tėlis “Krambambulis”, kūrio iš
ėjo 7 numeriai. Parv/kus iš sto
vyklos jis buvo papildytas nuo
traukomis ir iliustracijomis ir 
buvo išleistas LSS Australijos 
Rajono 25 metų JubDiejinės Sto
vyklos leidinėl 
bulis”.

Rajono vadovų informacijai 
leidžiamas biuletenis “LSS Aus
tralijos Rajono Vadijos Raštai”.

Australijos lietuvių laikrašty
je “Mūsų Pastogėje” skautai tu
ri savo skyrelį “Skautų Padan
gėj”, kurį redaguoja v. s. B. Ža
lys. Taip pat skanių skyrelis yra 
Melburno “Tėviškės Aiduose”, 
kur daugiausi telpa vietinės 
“Džiugo” tunto žinios.

Rajono Vadija 1973 m. Kalėdų 
proga išleido visĄ eilę Kalėdinių 
atviručių ir šiais metais vėl ke
tina išleisti.

Melburno vadovų-skautininkų 
tarpe 1974 m. kilo sumanymas 
suruošti pagrindinę Vl-tą Tau
tinę (1978 m.) Stovyklą Aus
tralijoje. Tam tikslui yra gau
tas LSŠ'tarybos pritarimas ir

v. s. ALEKSANDRAS JAKŠTAS, 
dabartinis Australijos Rajono Vadas

LSS Tarybos Piranijos Tautos 
šventės proga pakelti į skauti
ninkų laipsnius:

A. į vyresniojo skautininko — 
s. Jaras Alkis Anglijoje, s. Vla
das Bacevičius Clevelande.

B. į skautininko — ps. Birutė 
Kidolienė New Yorke, ps. Aldon 
Rasutienė Chicago j e, ps. Dalia 
Sodeikienė Bostone, ps. Marta 
Šarkienė Amaro je, pSj.: Janina

.Traškiejiė Anglijoje.
C. į paskautininkio (vyr. skil- 

tininkai— Danguolė Ahtanėlytė 
Omahoje, Kristina Bukaveckai- 
tė Chicagoje, Irena Geržiūnienė 
Anglijoje, Recardas ’ Krulikas 
New Yorke, Rasa Lukoševičiūtė 
Montrealyje, RasaMilukaitė New 
Yorke, Gediminas Mikalauskas 
New Yorke, Asta Paškevičiūtė 
Chicagoje, Linas Saplys Toron
te, Rūta šovaitė Anglijoje, Ri
mantas Valteris Anglijoje, Bi
rutė Zdanytė Hartforde. Conn.

D. į jūrų paskantinrnkes — v. 
vi. Milda Kupeikęvičiūtė Ghica- 
goje ir v. vi. Genovaitė Marke
vičienė Chicagoje;-j

Nuoširdūs sveikinimai visiems 
apdovanotiesiems ir ■ pakeltie
siems.

Didelė padėka pasidarbavu
siems. ■<.

Troškimas, kad toks pat at
sidėjimas išlaikyti gyvą, gilią ir 
ištikimą lietuvių skautybę reikš
tųsi ir toliau visų širdyse ir dar
buose. '

Skautiški linkėjimai ’
v. s. Antanas Saulaitis.

LSS Tarybos Pirmininkas 
v, s. Alfonsas Samusis, 

Vicepirm i ninkas-Sek retori u s

1. v. s. Regina Kučienė Chica
goje, ilgametė ir uoli Seserijos 
Vadijos narė ir bendradarbė.

2. v. s. Lilė Milukienė New 
Yorke, Seserijos Vyriausia Skau
tininke, baigianti ILąją savo pa
reigų kadenciją, labai pasišven- 
lams.

ronto (Kanadoje). Kam rūpi lie
tuvybė, sava bendruomenė ir 
tauta, kam rūpi vaikų auklėjime 
išlaikyti pusiausvyrą tarp ma
terialinių gėrybių ir dvasinių 
vertybių, — tas leidžia savo vai
kus į jaunimo organizacijas. Į 
“Šatrijos” ir “Ramyno” tuntus 
kandidatai gali įstoti nuo 6 m. 
amžiaus. Kreiptis į vienetų va
davus.

Rugsėjo 27-28 įvyko “Ramby- 
no” tunto sk. vyčių iškyla į Ro
muvą. Peržiūrėtas ir sutvarky
tas stovyklavietėje laikomas tun
to inventorius ir palapinės pa
skirstytos draugovėms.

Romuvos stovykloje skaučių 
draugovių varžybose I v. laimė
jo ‘‘Miško” dr-vė, surinkusi 159 
taškus, II v. “Žaros” dr-vė — 
su 143 taškais; skilčių varžybo
se I v. laimėj^ “Pelėdos’ su 73 t., 
II v. — “žvaigždės” su 72 t.

V. Turūtaitė sėkmingai baigė 
kanadiečių organizuotus vadovių 
kursus specialioje stovykloje. 
Kursai buvo skirti ne vien skau
tėm.

Užjaučiame sesę Liudą ir bro
lį Marių Rusinus, Lietuvoje mi
rus jų senelei.

• “šatrios” ir “Rambyno” tuntų 
vadovybės dėkoja XIII Romu
vos stovyklos pareigūnams ir

II. LS Fondo organizavimo 
pradinėms išlaidoms padengti iš 
LSS Tarybos Pirmijos kasos pa
skyrė $500 ir tuos pinigus nu
tarė perduoti v. s. č. Kiliuliai.

III. LS Fondo pagrindinio ka
pitalo (pagal LSF nuostatų 2' 
str.) pradžiai iš LSS Tarybos 
pirmijos iždo paskyrė LS Fon
dai $10,000. Kol bus sutvarky
ta kitaip, tą 10,000 įnašą laiki
nai laikyti LSS Tarybos Pirani
jos kasoje.

Visi nuoširdžiai linkėkime Lie
tuviškosios Skautybės Fondui 
Sėkmės, Visi — visos prisidėki
me ir kvieskime kitus prisidė
ti, kad LS Fondas augtų ir nau
dingai paremtų lietuvių skau
tiškojo jaunimo ugdymo dar
bus.

Rengėjai, žinoma, visų atsipraši
nėjo, “kaltindami” nepaprastai 
gažų orą.

Pastebėjome, kad šventės įspū
džius kai kas žymėjosi popieriu
je. Gal gaus ir “Mūsų Skautija”.

IŠ JŪRŲ SKAUČČIŲ TRADICIJŲ

Jūry skautės R. Slapšytė rr sesutės Ahna ir Astra Senkutės po jury skaudy iJodfto.
V. Bacevičiaus nuotr

Su skautiškais linkėjimais!
v. s. Antanas Siūlaitis, 

LSS Tarybos Firmininkėas
v. s. Alfonsas Samušis,

LSS Tarybos Vicepiran-
- ■ - •,-. Sekretorius.-

LSS Tarybos Piranijos Tau
tos šventės proga LSS garbės 
ženklais apdovanoti;

A. Padžkos ordinu —

Ar pavyks Tautinė 
Stovykla 1978 metais 

Australijoje?

Australijos skautų-čių veiklos 
apžvalga

LSS Australijos Rajonas, būda
mas didžiausias savo pločiu są
jungoje, turi keturis mišrius 
tuntus, du skautininkų ramovių 
būrelius, vieną ASS skyrių ir 
vieną senųjų skautų židinio bū-

DARBAI
it Yra įdomių staigmenų. — 

New Yorke rugsėjo 15 d. prasi
dėjusiame Liet, ūkautų Sąjun
gos visuotiniame korespondenci- 
niame SuvaTavime. Tų netikė- 
t mų yra rečiau buvę ankstes
niuose suvažiavimuose.

šiemet j I SS Tarybą bendruo
ju sąrašu ir šakų sąrašais kan
didates yra 61, kai išrinktųjų 
tebus tik 18. Į Vyriausius Skau
tininkus kandidatuoja 3, į Vy
riausias Skautininkes — 2. Tik 
Akad. Skautų Sąjūdis pateikė 
vieną kandidatą į Vad. Pirminin
kus. Anglijos ir Australijos ra
jonai pasiūlė po du kandidatus į 
Rajonų Vadus, o Kanados Rajo
nas — net keturis, (kiti rajonai 
— po vieną).

Suvažiavimo Prezidiumas pa- 
ailkina, kad kandidatų sąrašuo
se gali būti eilė pakeitimų, ra
dus, kad kai kurie atvejai nesi
derina su Suvažiavimo nuosta
tais, Todėl šį kartą vengiame 
pavardžių, laukdami galutinių 
kandidatų sąrašų.

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS 
Juozo Liūdžiaus Rastai

Straipsniai, atsiminimai. 246 puslapiai, karna $3.06.
PETRONĖLĖS LIŪDžIUVIENĖS

ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU 
88 puslapiai. Kaina $1.00. ” '

Abi knygas galima gauti “Naujienose” arba pasiuntus
pinigus tokiu adresu: 

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

LSS Tarybos Pirmija Tautos 
šventės proga nutarė Geležiniu 
Vilku apdovanoti:

1. v. s. Eleną Gimbutienę Los 
Angeles, nuo 1933 m. kaip skau
tų motiną ir lietuvių skautybės 
rėmėją, o vėliau uolią skautinin- 
kę, visada įnešusią stiprų
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PETR. TARULIS

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

(Tęsinys)
Žodžiu, Čiurlionio santykiai 

su Ona Pleiryte atšalo. O kaip 
Sofija Kymantaitė suartėjo su 
Čiurlioniu, ji pati savo užrašuo
se gan smulkmeniškai aprašo.

“Bortkevičienė man pranešė, 
— rašo ji, — kad Vilniuje žadąs 
apsigyventi dailininkas ir mu
zikas Čiurlionis”, šia proga tu
rime atkreipti dėmesį Į Felicijos 
Bortkevičienės asmenį. Ji nepa
prastos energijos, pasiaukojusi 
'bendriems lietuvių reikalams 
veikėja ištisą pusšimtį metų "bu
vo lietuviškos veiklos centre ir 
atliko daugybę reikšmingų dar
bų. Ji buvo leidėja ir organiza
torė visos eilės lietuviškų laik
raščių, ji vadovavo įvairioms or
ganizacijoms, rengė lietuvių ir 
mažus susibūrimus ir vėlesniais 
laikais kartais turėdavo įtakos 
į Lietuvos valstybėje sudaro
mus ministerių kabinetus.

Tad Bortkevičienė pirmoji pa
tyrė apie Čiurlionio pasinešimą 
apsigyventi Vilniuje. Tuo me
tu jauną Kymantaitę Bortkevi
čienė, matyt, globojo ir stengės 
įtraukti Į lietuvių šviesuomenės 
darbus.

Bortkevičienė painformavo ją, 
kad Čiurlionis iki to laiko gyve
nęs Varšuvoje, atvyko pas tėvus 
į Druskininkus. Jam reikia pa-

rašyti, kad jis nedelstų, o tuo
jau važiuotų į Vilnių. Jis galės 
praturtinti mūsų koncertus. 
Bortkevičienė pasiūlė, kad Ky
mantaitė pati parašytų šį kvie
timą. Kymantaitė apsiėmė ir 
įvykdė šį sumanymą. Toji pati 
Bortkevičienė pranešė kiek vė
liau, kad Čiurlionis jau yra Vil
niuje. o žinomas lietuviško teat
ro pionierius žemkalnis-Lands- 
bergis, tuo metu rengęs “Blin
dos” spektaklį, kviečia kai ku
riuos asmenis pažiūrėti genera
linę šio vaidinimo repeticiją. Ji 
paaiškino, kad neabejotinai te
nai bus ir Čiurlionis, tad bus pro
gos su juo pasikalbėti ir pakvies
ti įrengiamą koncertą. Jos abi 
ten nuėjo. Repeticija vyko ži
nomoje anais laikais geležinke
liečių salėje buvusioje Varnų 
gatvėje. Toliau Kymantaitė taip 
aprašo savo susitikimą su Čiur
lioniu :

“Didelė apytuštė salė, scenoje 
vaidinimas jau buvo pradėtas — 
susėdome, stebime. Bortkevičie
nė man šnabžda: — Pažiūrėk, 
tėn pasienyje stovi Čiurlionis. 
“Taip, Tas pats, kurį man parodė 
per pirmosios parodos atidary
mą pernai. Ir staiga kažkokia 
banga užpylė man širdį. Abso
liutiškai viską žinojau. Tai “Jis’, 
pasakiau sau ir lyg kokio rūko

apsupta laukiau, kol F. Enrike 
vičienė atves jį čia, kur mudvi 
sėdėjom. Machinališkai nuo gal
vos nusitraukiau vyrišką kepu
raitę — tegu jis mane pamato, 
kokia esu... Kalbėjome lenkiškai, 
nes Bortkevičienė žinojo, kad 
Čiurlionis lietuviškai sunkiai kal
ba. ir prakalbino jį lenkiškai, kad 
jis laisviau jautusi. Skambinti 
mūsų parengime pažadėjo”.

Kalbamame parengime Kyman
taitė skaitė paskaitą. Pabaigoje 
Čiurlionis prie jos prisėdęs, len
kiškai pasakė, kad ji labai gra
liai kalbėjusi. Ir patylėjęs pri
dėjo; Aš klausydamas, nvspren- 
d’iau. kad tamsta mane mokysi 
lietuvių kalbos”. “Gerai, at

isakiau visai ramiai. Yra gyve
nime tokių žodžių,, tokių frazių, 
kurių niekas atmintyje neuž
temdo, neišdildo, ne tik tie žo
džiai lieka gyvi, bet skamba bal
so tembras ir akyse — akių 
žvilgesys — lūpų lengvutė šypse
na”.

irKalifornijoje Farmy darbininky 
VežikŲ unijos nori atstovauti farm u 
darbininkus. Dabartiniu metu patys 
darbininkai balsuoja, su kuria unija 
jiems susidėti. (Paveiksle matomas 
Cesar Chavez reiklaauja, kad agrikul
tūros departamentas ištirty prievar

tą balsavimo metu.

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svaioia. 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. .

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
X. J. Augusta Ityfi-Vi lžlūnl«n«, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 

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

Kišeninio formato, 157 psl. Kaina S2.00.
3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. §1.50.
4. Vineas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 169 

psl. Kainą $3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI ■ LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00 

.-.6..Anatolijus.Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai anie 

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

“Anykščiu gilelis”, vertimas. 42 psl. §2.00.
9. Balys R u lesa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
10. Stasys.Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $300 

X11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ. 5-ii Ivrikos 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. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00.
15. Elena Tumlenė. KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50
16. Alfonsas TvruoIR. METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 180 psl. $3.00

‘ 17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI. Mitologijos posmai
55 psl. $1.00.

18. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00. /
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti i Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderį.

1739 So. Halsted Street Chicago, .Illinois 6060S
—

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

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas 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 dot

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Paprastai kalbant, galima bū- gilinama : “Sėjau rūtą”, tai vėl 
tų pasakyti, jog iš Sofijos Ky- įmantrus padalyvių lyčių varto- 

—:ia ;s jjmas Kriaušaičio gramatikos 
surinktuose pavyzdžiuose. “Kaip 
gražu, — kartoja mokinys, — 
Skaitykite dar sykį”. Ir moky
toja skaito. Ar ilgai? Kaip kar
tais. — Nukrypstama nuolat į 
Mickevičių, Slovackį, grįžtama 
prie Baranausko, tai skamba 
“Vaidilos daina” — lenkų kal
ba, tai “Kalnai kelmuoti, pakal
nės nuplikę”.

Kai žmonėms yra tiek daug 
pasakyti, sunku verstis tąja kal
ba, kurios vieno iš jų visas iš
teklius gal tik pora šimtų žodžių. 
Taigi, deja, per tas pamokas, 
po trumpo atpasakojimo kokios 
paskaitytos pasakėlės iš “žiups
nelio”, vėl grįžtama prie tos kal
bos, kuria daug lengviau išsakyti 
lakiąsias, kūrybinių blykščioji- 
mų pritvinskusias mintis.

Skaitau savo fantastinius pa
veikslėlius.

— Klausykit, jeigu jūs duotu
mėt tam muzikos formą? — ir 
•kompozitorius piešia savo mo
kytojai grafiškai sonatos sche
mą.

— Rytoj ateinate?
— Ak, rytoj choro repetici

ja. — Arba:
— Rytoj galima ateiti
— Ak, rytoj tas “Mindaugis”... 

kuriame rengėsi vaidinti Lands
bergio-Žemkalnio režisūroje Slo
vackio veikale Kymantaitė.

Antroji dailės paroda atidary
ta 1908 metų vasario pradžioje 
atmintina visiems tu laiku lie
tuviams šviesuoliams. O ypatin
gai toji paroda buvo reikšmin
ga ir Čiurlioniui ir Kymantaitei. 
Parodos komitetą sudarė: M. 
K. Čiurlionis, Petras Rimša, O. 
Vileišienė, S. Kymantaitė, S. 
Gimbutaitė, M. Putvinskaitė, J. 
Vileišis. Pats Čiurlionis nupie
šė šiai parodai plakatą, kurį ga
lima laikyti vienu geriausiu pla
katu, kokie- lietuvių dailninkų 
buvo iki šiol pagaminti. Per vi
są plakatą didžiulė saulė, prie
šakyje Čiurlionio stiliaus išlakių 
medelių siluetai. Visa kompo
zicija, kartu ir ten esą Įrašai 
pažymėtinai dailiai sukomponuo-

— ant stalo Kriaučaičio gramati-1 įj. Čiurlionis pats nuvyko Į Var
ka, Juškos dainos, Rėza, “Žiups
nelis” (L. Laumenskio parašyta” 
vaikams pasiskaityti ir pasimo
kyti”). Tos pamokos, šiandien 
pasakyčiau, be jokios sistemos.
Ne pamokos, o kažkokia impro
vizacija. Mokytoja sako: “Klau
sykite, kaip gražu!”. Tai skaito
ma kokia daina iš Rėzos, tai Įsi-

mantaitės pusės buvo medė iš 
pirmo žvilgsnio. Ji visų aišku
mu įsitikino, kad ji surado vyrą, 
kuris jai buvo skirtas.

Tačiau šių dviejų asmenų su
artėjimas, kaip matyt, vyko šiek 
tiek lėčiau. Kymantaitės paža
dėtos Čiurlioniui lietuvių kal
bos pamokos irgi kiek susitruk- 
dė. Čia įsiterpia Gimbutaitė, 
apie kurią mūsų raštuose tik la
bai retai surandame kai kurias 
užuominas. O ji anais laikais, 
kaip galima iš viso ko spręsti, 
vaidino toli gražu ne paskuti
nį vaidmenį. Tai dar viena vei 
kėja, kurios iniciatyva ir ener
gija buvo pastebima lietuvių kul
tūrinėje srityje. Gana to, kad 
Gimbutaitė buvo tuo metu Lie
tuvių Dailininkų draugijos val
dyboje ir ėjo, berods, sekretorės 
ar iždininkės pareigas. Ji pa
sišovė ypatingai globoti vienišą 
Čiurlionį. Sakysim, jį pakvietė 
kasdien pas ją pietauti. O kai 
Čiurlionis tokio pasiaukojimo ne
norėjo priimti, tai surado pato
gią formulę: — Gerai, jeigu no
ri, tai ateityje, kai daugiau už
dirbsi, galėsi atsilyginti”.

Tai toji pati Gimbutaitė apie 
kurią Čiurlionis, rašydamas Ha
linai Volman, pasakė, kad ji“ne- 
graži”. Tad dabar, kai ji sužino
jo, kad Čiurlionį lietuvių kalbos 
imasi mokyti Kymantaitė, ji už
sispyrusiai reikalavo, kad tos pa
mokos vyktų kaip tik pas ją, 
ne kitur. Kažkodėl jiems abiems, 
ir mokytojai ir mokiniui toks 
pasiūlymas atrodė nepriimtinas. 
O iš kitos pusės, buvo nepatogu 
labai griežtai prieštarauti ge
raširdiškai Čiurlionio globėjai.

Pagaliau irsi maža kliūtis bu
vo nugalėta ir pamokos prasidė
jo.

Tos pamokos vykdavo Kyman
taitės kambarėlyje. Jos atsimi
nimuose apie tai skaitome: “Ma
no mažame kambarėlyje Uosto 
gatvėje Nr. 4, su langu į palėpę, 
virš kurios Įstiklintas stogas te- 
įleisdavo balkšvą šviesą, ir tik va
kare ta gūžtelė tebūdavo jauki, 
žiemos vakaras, žibalinė lempa

i me
Į vartę — per ka’kokį nešvarų 
į prieangį, šeimininkės valgomąjį 
į kambarį — ir tas kambariukas 
I su žemu langu Į gatvę. Prie lan- 
j go stovėjo kanaba, prieš ją ap- 
| valainas stalas, prie sienos iš 
dešinės pianinas. Atsisėdau ant 
kanapos, užmerkiau akis, Kons
tantinas improvizavo. Kiek lai
ko praėjo — pusė valandos, va
landa ... nežinau. Muzika nu
tilo — vakaro prieblanda pripil
dė kambarį — toje prieblandoje 
vis dar, atrodė man, supasi mu
zikos tonai.

Atsikėliau — neišpasakyta lai
mė ir begalinis liūdesys užėmė 
man tiesiog kvapą. Atsikėliau iš 
vietos ir, stovėdama už jo nuga
ros, ėmiau glostyti atloštą gal
vą, ir užsilenkus lengvai pabu
čiavau išdidžią kaktą. Jis pri
spaudė mano rankas prie savo 
lūpų — jokių žodžių. Riba — 
kurios nė vienas, nė kitas iš mū
sų peržengti negeidė.

Po trumpos valandėlės tariau: 
—Man reikia eiti.
— Aš palydėsiu. — Ir ėjome 

be žodžių. Atrodė, kad jau vis
kas pasakyta. — Atsisveikini
mas tylus prie mano vartų Uos
to gatvėje.

Toliau Kymantaitė rašo: “Tu
riu surasti tą lapelį, kurį para
šiau tada aną vakarą — lapelį, 
kurs Ii ūdija apie begalinės lai
mės ir baisios tragedijos, man 
likimo skirtos, nujautimą”.

O Kymantaitės užrašuose bu
vo surastas toks lapelis, kuria
me ji tarp kitko rašo: ...“taip 
liūdna... Kodėl aš netikiu — ko
dėl žinau, kad praeis... toks ra
mus liūdnumas lyg juodais spar
nais supte tartum apsupa ma
no galvą... Nenoriu noriu, esu ir 
nesu...

Iš viso ko galima spręsti, kad 
šis jų abiejų susitikimas tu
rėjo lemiamos reikšmės tolimes
niame jų gyvenime.

Netenka stebėtis, kad S. Ky
mantaitė maždaug tais laikais 
parašė jautrų laišką Felicijai 
Bortkevičienei. Tarp kitko ten 
skaitėme:

...“Geroji, geroji... Galiu ir no
riu Tamstai pasakyti: Čiurlio
nis... Keistai man pasidarė, pa
rašius tą pavardę — mano pa
vardė ateityje. Bet dar negrei
tai, turiu dar būti visai liuosa — 
be galo, noriu mokytis, dėti dar 
pamatus mano darbui. Sutinka

namų dengta tarpu-1 su tuo, iinoma, kad tik man bū-į norėčiau. Tamsta gal ir nešinai, 
kaip Tavo širdingą kiekvieną at
siliepimą branginu — ot, tokia 
jau esu, kad kartais — prie kai 
kurių žmonių, traukte traukia, 
o prie kitų nei su mietu nepriva
rysi”.

(Bus daugiau)

tų geriau. Paskandinti savęs ne
bijau, nes jau ir šiandien juntu, 
koks bus pilnas ir stiprus sie- 
os gyvenimas. Aš visai nesiti
kėjau, kad žmogus žmogui gali 
duoti tiek daug — tiek žadinti 
minčių ir jausmų... Už dviejų 
savaičių važiuoju į Palangą — 
būsime ten kartu — paskui pas 
mus namie. Dėdei jau pasakiau 
— jisai sutinka “su Dievo va
lia”, tik ta nelaimingoji mate
rialinė pusė rūpi — ir čia man. 
baisiai nesmagu”.

Čia Kymantaitė užsimena apie 
savo dėdę kunigą Vincą Jarulai- 
tį, žymų visuomenės veikėją, bu
vusį Pirmosios valstybės Dūmos 
atstovą. Jis šelpė Sofiją, kai ji 
mokėsi Krokuvoje, bet kaž kodėl 
savo pašalpą nutraukė tik prieš 
pusmetį, kurso nebaigus.

S. Kymantaitė labai atvira su 
F. Bortkevičiene. Ji tame pačia
me laiške sako:

...“Žinau, kad Tamsta pažinusi 
“Manąjį”, pamėgsi jį, — labai to

KULTŪROS MOKYKLA
Telšiuose atidaryta ketvir

toji kultūros mokykla. (Tiesa, 
1975. IX. 20). Kitos trys tokios 
mokyklos yra Vilnuije, Kapsu 
ke (Marijampolėje), Rokišky. 
Priimtas 61 mokinys, baigęs 
nemažiau kaip astuonias bend
rojo lavinimo klases.

Mokiniai pasirinko šias spe
cialybes: 30 mokinių bibliote
kininkų, 16 — choreografų, 15 
— dramos.. Jų visų yra didelis 
pageidavimas iš rajonų ir kitų 
kultūros namų. (E.)

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS"

Dr.
gas

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

1739 So. Halsted St., Chicago, HI. 60608

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato pgL, dang paveikslų. Kaina $2.00.
Perriuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui
Ansambliai, chorai grupė*, užaakiuaio* 10 ar daugiau egacmpUorių. 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galimi gauti Naujienose arija pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adrtrK: NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

šuvą ir ten šį plakatą litogra
favo.

Tomis aplinkybėmis dailės pa
rodos parengiamieji darbai bu
vo sunkūs ir iš visų dalyvių pa
reikalavo daug energijos ir pa
siaukojančio darbo. Buvo jaudi
namas! dėl nesėkmių ir trūku
mų, bet greta atsirasdavo ir 
džiaugsmo, kai dalyviai pastebė
davo, jog jų rūpesčiai vis tik 
vaisingai baigiasi.

Sofija Kymantaitė vaizdžiai 
nupiešė savus išgyvenimus tos 
parodos rengimo metu. Ji rašo:

“Prie kasos sėdėjome pasiva- 
duodamos — ponios ir panelės 
“mylinčios dailę”. Sėdėjau ir aš. 
Netrukus po atidarymo — pas
kutiniesiems lankytojam išėjus 
(buvo tai, rodos, trešią parodos 
dieną) — sėdėjome ant lango abu 
Čiurlionis tyliai švilpavo daine
lę — aš tariau: — 
norėčiau muzikos”.

— Einame pas mane, aš jums 
paskambinsiu.

Išėjome iš parodos — paskui 
pro Rotušės rūmus žemyn — pa
sukome į siaurą skersgatvį, įėjo-

“Taip dabar

kokią

$1.00
TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai

$3.00

$2.00
$530

$5.00
$3.00

SAPC
$6.00 
Gra-

$5.00

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100

—

Taupykite dabar.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Investavimo knygelės sąskaitos neša

[stelfta 1923 metai* TeL 421-3079

Įataicoe pletnoM kiemas automobOianu pastatyt!.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

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

1800 So. Halsted St < Chicago, lit 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.
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RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet 

knygų spintą ar lentyną.

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 psL
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl...................
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 

žiais viršeliais. 336 psl. Kaina S6.00. Minkštais virš.
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; U 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. _____________________________________
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl. ____________________
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psL .
Janina Narūne

170 psl.
M. Gudelis, POVILAS MILERIS," biografijos bruožai 232 

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

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-
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Lenktyniaudami neša "kultūrą”
Chicagos marijonai su jėzuitais įtikinėja lietuvišką

jį jaunimą, kad Lietuva jau parduota, parsidavėlių judų 
sidarbriniai jau suskaičiuoti ir daugiau jau nieko ne
padarysi, tuo tarpu pavergtoje Lietuvoje tos-pirkimo ir 
pardavimo idėjos negali lietuviams įkalti net lenktyniau
dami. Per 30 metų įvairūs agitatoriai, propagandistai ir 
“švietimo darbuotojai” viršvalandžius dirbo (įtikinėda
mi lietuvius, kad jie jau parduoti, kad aprimtų ir pati
kėtų, ką jiems ^Brežnevas, Griškevičius ir Žemelis pa
sakojo.

Bet Lietuvoje žmonės pardavimo idėja nebetiki. 
Jiems atrodo, kad niekas neturi teisės jų parduoti ir nie
kas iki ..šio meto jų nepardavė. Jie nebetiki okupanto 
skelbiama propaganda ir neskaito partijos vadų saky
tų ilgų kalbų. Iš Rusijos atsiųstieji propagandistai gali 
pasakoti, ką tiktai jie nori, -:bet lietuviai turi savo nuo
monę apie susidariusią tarptautinę padėtį ir supranta, 
kuriais sumetimais tie svetimo turto pardavinėtojai to
kius niekus pasakoja. Okupantui kito kelio neliko, kaip 
dar smarkiau paspausti visus “švietimo darbuotojus”, 
kad ne tik sparčiau neštų “kultūrą” į lietuviškus kol
chozus, bet tuojau pradėtų lenktyniauti.

Šių metų rugsėjo 21 dieną Vilniun buvo sukviesti 
“tarybų” Lietuvos “kultūros — švietimo darbuotojai, 
kurie patys pasiūlė valdžjai priemones “kultūrai” spar
čiau į Lietuvos mases skleisti. Niekad sunkesnio fizinio 
darbo nedirbusieji agitatoriai ir propagandistai patys 
kreipėsi į kitus “kultūros — švietimo” darbuotojus, 
kad jie imtųsi visų priemonių įtikinti krašto gyventojus, 
kad jie parduoti. Paruoštame atsišaukime jie rašo:

“Mūsų mintys su fabrikų ir gamyklų darbinin
kais, stojusiais spartuoliško darbo sargybon; su 
žemdirbiais, pasiaukojamai triūsiančiais kolūkių 
laukuose ir fermose”. (Tiesa, 1975 m. rugs. 21 d., 
1 psl.).
Atsistoję žodžiu popieriuje, bet ne kolūkio vagoje, 

“kultūros ir švietimo” darbininkai reikalą giliai apsvars
tę, siūlo visiems “švietimo” darbuotojams tokį dalyką:

Suorganizuoti aukšto idėjinio lygio renginius, 
propaguojančius partijos ir vyriausybės nutarimus, 
tarybinį patriotizmą ir internacionalizmą. Įvairio

mis kultūrinės veiklos formomis teikti dert; žmo
nių kolektyvus sėkmingai įvykdyti gamybinius pla
nus ir socialistinius įsipareigojimus. Surengti de
vintojo penkmečio darbo pirmūnų socialistinio lenk
tyniavimo nugalėtojų pagerbimo renginius, skleisti 
jų darbo patyrimą, mokslą ir technikos • naujoves.
(Ten pat).
Per 30 metų valstybės iždo pinigais penimi agitato

riai ir propagandistai stengiasi primesti lietuviams dar
bininkams partijos ir vyriausybės nutarimus, bet lietu
viams tie nutarimai neįdomūs, jais nesidomi ir prieš juos, 
kovoja. -Lietuviai žino, kad partijos nutarimai derinasi 
su nišų imperijos valdovų nutarimais, bet jie yra prie
šingi Lietuvos ir lietuvių reikalams. Lietuviai negali 
viešai priešintis partijos nutarimams, bet jie neskuba jų 
vykdyti. Atvykusiems agitatoriams jie pataria stoti 
darbo 'vagon ir pajusti, ką reiškia svetimam paprakai
tuoti. Patys “švietimo ir kultūros”, darbuotojai, pa
matę, kad per 30 metų jie nepajėgė primesti “partinės 
ideologijos”, lietuviai ja netiki, šiandien patarė ne dar
bininkams lenktyniauti, .bet nepajėgiantiems lietuvių 
įtikinti propagandistams pasitempti ir palenktyniauti.

Pavergti lietuviai žino, kad, be partijos ir be stro
paus okupanto žinios niekas “tarybinėje” Lietuvoje sa
vaime nesidaro. Suvežtieji “švietimo” darbuotojai gi
riasi, kad jie patys sugalvojo atsikreipti į visos Lietuvos 
“kultūros — švietimo” darbuotojus, kad jie patys pra
dėtų smarkiau dirbti ir įtikinti lietuvius apie reikalą pa
lenktyniauti, bet kiekvienam lietuviui aišku, jog būta 
partijos-patvarkymo. “Švietimo” darbuotojų tarpe yra 
partijos narių, kuriems buvo įsakyta tokią rezoliuciją ir 
paruošti atsišaukimą.

Lietuvos komunistų partijos- centro komitetas šį 
kartą neįsakė suėjusiems jo penimiems agitatoriams pri
imti rezoliuciją, bet liepė tai darayti paskiriems ba
riams. Rezoliucija buvo priimta, o partijos centro ko
mitetas, vietoj įsakymo, šį kartą tik pritarė “švietimo” 
darbininkų suvažiavimo priimtai rezoliucijai. Čia nušau
ti du zuikiai: parodyta, kad komunistai ne visuomet 
“įsakinėja”, o antra, parodyta, kad patys darbuotojai 
nori lenktyniauti, partijai nereikia imtis jokių prievar
tos priemonių.

Okupantas patenkintas lietuviais darbininkais, jie 
pagamina daugiau ir geresnių prekių, negu patys ru
sai. Lietuviai nesugadina tiek daug medžiagos, nesiun
čia broko. Bet okupantas negali lietuviams primesti par
tinės ideologijos. Lietuviai negali patikėti komunistinės’ 
sistemos gerumu, kada darbo vaisiais naudojasi tiktai 
maža grupelė žmonių. Lietuvis negali galvoti, kad jis 
dirba sau, kada kiekvieną rudenį jis mato,., kaip sovietų* 
kariai išsiveža visą derlių. Rusų atvežta “komunistinė” 
sistema yra labai gera pavergtiems krašto gyventojams 
išnaudoti. .

Rusų pavergtoje Lietuvoje darbininkų ‘botaguotojus 
gali vadinti agitatoriais arba propagandistais, juos gali 
vadinti, kaip dabar įeina į madą,. “kultūros — švietimo” 
darbuotojais, bet esmės pavadinimas nepakeičia.. Lietu
vis kovojo visomis turimomis priemonėmis prieš užplū
dusius išnaudotojus iki šio meto, jis yra pasiryžęs ko
voti ir ateityje, kol okupantas bus išvarytas iš pavergtos 
Lietuvos.

KO TYLITE?
P. STRAVINSKAS

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI 
garsinkiTės naujienose

* t

Mūsą vienuolijos laikraščiai
— “Draugas” ir “Darbininkas”
— nesivaržo skelbti visokiausią 
netiesą, melą, veikėjų niekini
mą, neleisdami jų paliestiesiems 
ir asmens garbę nuplėštiesiems 
atsakyti. Kai jų tas melas, 
žmonių niekinimas atidengia
mas “Naujienose”, tai jie visai 
nekreipia į tai dėmesio ir nesi
leidžia su mūsų laikraščiu į dis
kusiją. Kartais dar, žiūrėk, pa
rašo, kad su “purvinu” laik
raščiu į ginčus nesileis ... Taip 
jie padarė ir su Reorganizuo
tos JAV įLB aldybos pirm. An
driaus Juškevičiaus straipsniu 
“Draugas” klaidina visuomenę’,’ 
paskelbtu “Naujienų” keliose 
laidose š. m. rugp. mėn. Į mano 
poleminius straipsniu jie nie
kuomet neatsako.

Sunku pasakyti, kodėl jie taip 
daro — neturi kuo atsikiristi, 
ar, matot, mane ignoruoja... 
O vis dėlto laikraštis, kuriam 
tikrai rūpi išsiaiškinti tiesa, ne
turėtų į jam padarytus tiesos 
iškraipymo priekaištus tylėti. 
Todėl, gerbiamieji, ko tylite? 
Ar ta jūsų tyla, mums neatsilie
pimas reiškia jūsų sutikimą, 
pagal taisyklę: “Qui tacet, con- 
sentire videtur”, tai yra — kas 
tyli, tas laikomas sutinkančiu.? 
Prašau ir kitus “T. Z” bendra
darbius šiuo klausimu pasisaky
ti ir nurodyti daugiau pavyz
džių, kur “Draugas” ir “Darbi
ninkas” į jiems padarytus prie
kaištus “atsakė” tokiu tiesą 
pripažįstančiu tylėmjimu.

Kas gi atsako už pakenkimą 
Bražinskams?

Mūsų spaudoje pasirodė sti
prių kaltinimų PLB Valdybos 
pirm. inž. Br. Nainiui, kad jis 
savo paskubinta ir neapgalvota 
informacija 1975. /V. 12 d. 
“Drauge” apie Bražinskų persi
kėlimą iš Turkijos Į Venezuela, 
sukliudęs jiems tą persikėlimą 
ir jiems labai pakenkęs. Ar ne
reikėtų šį klausimą pagrindi- 
niau išaiškinti ir nustatyti, kas 
ištikfųjų už tą pakenkimą at
sako. Atsiliepkite kiti šiuo rei
kalu. čia ypač svarbus paties 
inž. Br. Nainio pasiaiškinimas.

Bendruomenės negerovių svar 
stymai Clevelando Apylinkėje 
ir JAV LB Taryboje.

1975.TVL 11 d., “Dirvoje” ap
rašytas JAV Clevelando Apylin
kės Valdybos sukri estas tos 
Apylinkės' veikėjų pasitarimas, 
kas daryti dėl Bendruomenėje 
pasireiškiančių negerovių. Susi
rinkime iškelta daug tų negero
vių, ypač gi nevykusi rinkimų 
sistema.

Su malonumu, net ir su džiau
gsmu skaičiau ir St. Barzduko

pareikštas 
išmintingus 

siūlymus.

tame susirinkime 
teisingas pastabas, 
rinkimų reformų
Būta ir gi visa eilė rimtų pasiū
lymų pašalinti ir kitas Bendruo
menėje pasireiškusias negero
ves, pvz., dėl JAV LB vadovybės 
santykių su kitais veiksniais. To 
susirinkimo aprašyme pastebė
ta, kad jis buvęs sušauktas JAV 
LB Tarybos sesijai artėjant (ta 
sesija buvo šaukiama š. m. bir
želio 21—22 d) tikslu duoti jai 
gerų sugestijų. Tiktai gaila, kad 
sesijon suvažiavo dauguma su
klastotais rinkimais išrinktų 
pikčiurnų, kurie negalėjo dalykų 
svarstyti nei pusiau taip rimtai, 
kaip jie buvo svarstomi Cleve- 
lando Apylinkės veikėjų susirin
kime. Atrodo, kad net ir St. 
Barzdukas, taip gražiai reiškę
sis savo apylinkės veikėjų su
sirinkime, patekęs į Tarybos 
sesiją, lyg į kokį Kauno sena
miesčio turgelį, mūsų kada įp
rastą vadinti “tolkučke” iš di
delio pasidarė mažu, sakyčiau, 
tuo talkučkininku. Garbė cle- 
velandiečiams, sugebantiems 
taip rinitai, iš esmės svarstyti ir 
spręsti bendruomenininių nege
rovių klausimus, na, ir gėda 
tai JAV LB Tarybai, kuri savo 
sesijoje to negebėjo padaryti. 
Ar nevertėtų puikiems vyrams, 
Clevelando LB veikėjams, vėl 
susirinkti tų rimtų Bendruome
nės klausimų apsvarstyti ir dėl 
jų dar kartą pasisakyti. Nepa
mirškite į susirinkimą pasikvie
sti ir St. Barzduką, kuris, nu
sileidęs iš aukštybių žemyn, 
kaip atrodo, atgauna sveiką 
protą ir išbalansuoja savo jaus
mus, apvaldydamas ir savo ne
apykantos aistras prieš jo įsi
vaizduotus savo priešus. Prašy
čiau kitus pasisakyti, ar never
tėti] ir kitoms JAV LB apylin
kėms pasekti clevelandiečių pa
vyzdžiu. Labai gerą, susirinki
mo aprašymą “Dirvoje” paskel
bė žymus Clevelando veikėjas 
K. Karalis. Kas pageidaus, ga
lės gauti iš manęs jo iškarpą iš 
“Dirvos”,.

Drąsaus vyro tiesos žodis 
“Dirvoje”.

1975. VI. 20 d. “Dirvoje”, jos 
vedamuoju, paskelbtas žinomo 
mūsų LB veikėjo Dr. Antano 
Butkaus straipsnis, kurj JAV 
LB Tarybai, jos sesijos išvaka
rėse, siūloma visu rimtumu ap
svarstyti mūsų Bendruomenės 
skilimo priežastis ir dėti pastan
gas atstatyti jos vienybę. Pa
grindinė LB skilimo priežasti
mi vedamojo autorius laiko tą, 
kad jos vadovybė sudaroma, ne
atsižvelgiant į mūsų politinius 
ir kitus susigrupavihus. Tą, kaip 
Dr. A. Butkus rašo, pripažįsta ir

Vyt. Vaitiekūnas, vienas iš Liet. 
Chartos kūrėjų. _

Dr. Antano Butkaus tikrai 
geros valios tiesos žodžio LB 
Taryba, deja, nepaklausė, ir dėl 
to dabar tas mūsų LB skilimas 
nesulaikomai vyksta toliau.

Sveikinkime visus tokius drą
sius, tiesos žodžio vyrus, mūsų 
LB veikėjus, kaip Dr. A. But
kus, o kartu ir pasisakykime 
prieš dabartinių mūsų LB vadų 
užsispyrimą nesiskaityti su tei
singais patarimais jiems.

Kas verčia dideles asmeny- 
nybes, LB veikėjus, iš JAV LB 
Tarybos pasitraukti?

Tai neišmintingas tos Tary
bos nusistatymas su organizuo
ta opozicija nesiskaityti, su ja 
nesitarti, o ją, matot, “pasmerk
ti”, kaip tą aiškino JAV LB Val
dybos pirm. J. Gaila 1975. VIII. 
12 d. “Darbininke”.

Iš LB Tarybos, kaip girdėti, 
pasitraukė jau keli, jos nariai, 
kaip pvz., Dr. Kazys Bobelis, 
T. Blinstrubas, Dr. L. Kriauče- 
liūnas, žymusis mūsų veikėjas ir 
stambiomis aukomis visų gerų
jų LB darbų rėmėjas. Šis pa
starasis savo pasitraukimą iš 
Tarybos paskelbė ir spaudoje. 
[Yra tokių, kurie gerų žmonių 
pasitraukimui iš JAV LB Tary
bos prieštarauja. Ką kiti mūsų 
‘T. ž.” bendradarbiai dėl to 
galvoja?

P. S. Šis rašinys paimtas iš 
“Tiesos Žodžio”. N. Red.Miegaligė praeina

CHICAGO, — Smegenų ligą 
encefalitis platinantieji uodai tu
ri savo vardą; jie lotyniškai va
dinami Culex Pipiens. Ta liga 
sergančių žvėrelių kraujo atsigė
rę tuo pačiu snapu siurbdami 
žmonių kraują jie “mainais” sa
vo donoriams palieka ligos ger- 
mų. šiemet ta liga buvo, papli
tusi 20 valstijose ir District of 
Columbia; daugiausiai Hindjuje 
ir dar daugiau.Cpok apskrityje. 
Orui atšalus, manoma, kad tiems 
vampyrams kraujo troškulys 
praeis, tad ir epidemija baigsis.

Apsirgimų encephalitis liga re
kordai daromi jau 26 metų. Dau
giausiai apsirgimų būta 1956 me
tais, būtent 562, iš kurių mirė 
tik 31. šiemet iki šiol apsirgi
mų nustatyta 541, mirusių 74, 
iš kurių patvirtinta, kad tikrai 
dėl miego ligos mirė 23, įtaria
mų, kad mirė ta liga 61.

Jau dešimti metai, kaip labo
ratorijos tiriami mažyčiai para
zitai, vadinami “nematodes”, ku
rie sėkmingai naikina uodus.

SKAITYK PATS IR PARAGINK
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Jam ypač skaudžiai įsirėžė dėmesin pa
rašas po nuotrauka: “žudikas Dennis Ro- 
bertsonas”. Ta perskaityta žinia staigiai 
paveikė nuotaiką, nukreipdama į pyktį. 
Ten aiškiai buvo parašyta, kad savo drau
gą Džinų, jis nušovė dėl kažkokios mer
ginos. Tai buvo jo supratimu, ne tik pa
sibaisėtina tapti, žmogžudžiu, bet kartu 
užtraukti ir tokią gėdą, pažeminimą sa
vo tėvams. Jam'piršosi išvada, kad Den- 
nio akyse tėvai buvo niekas ir todėl tas jų 
rūpestis, susigraužimas nėra išmintingas 
reikalas.

Nieko jis nesakė žmonai, bet jam rodė
si, lyg kiekvienas sutiktas žmogus juos 
atpažįsta ir žiūri, kaip į žmogžudžio tėvus, 
kurie tokį vaiką pagimdė ir išaugino. Prieš 
kiekvieną priešais ateinantį žmogų, jis 
nuleisdavo akis. Paprastai kokios nors ne
laimės melu pas daugelį žmonių įsigyvena 
perdėtas įsivaizdavimas, ypač jei toks 
įvykis kartu sukelia ir pažeminimo jaus
mą. kad visi jau žino, mato, stebisi, juo
kiasi ar kaip į kokį nusikaltėlį žiūri. Ir šiuo 
Diomcntu k ii p tik jis manė, jog visas mies
tas yra sukrėstas tos baisios žmogžudystės, 
todėl grobstyto grobsto laikraščius ir ste
bisi jų drąsa dar pasirodyti gatvėje, žino
ma. gyvenimas ėjo savo įprastu keliu.

Žmonės laikraščiuose aptikdavo žmog
žudystes ir skaitydavo, kaip visada, dėl 
paprasto smalšimto; ir kiekvienas buvo 
susirūpinęs tik savimi, darbu ir kitais sa
vo reikalais. Niekas į juos nežiūrėjo ir 
niekas nė nepažino. Neveltui sakomą, jog 
žiūrint pro mėlynus akinius, visa žemė ir 
dangus atrodo paskendę mėlynoje spalvo
je- . •••■-•

Kalėjime jiems neteko Dennio pama
tyti. Reikėjo kažkokio teismo leidimo, ku
rio, žinioje jis buvo palaipintas. Be to, vie
nas valdininkas paaiškino, kad su juo ne
būtų prasmės nė pasimatyti, nes elgėsi 
kaip visai išprotėjęs žmogus. Grįžus į na
mus motina skubino tuoj skambinti tam 
žmogžudžių advokatui. Jo nebebuvo raš
tinėje, skambino dar kelis karius, bet vis 
atsiliepdavo jo sekretorė. Pagaliau tas kas 
kelios minutės jų skambinimas, matomai, 
įkyrėjo, ir ji paaiškino, kad advokatas 
yra teisine, paprašė telefono numerio ir 
užtikrino, jog grįžęs jis tikrai jiems tuoj 
paskambins. To paskainbinimo jiems rei
kėjo laukti dar daugiau kaip porą valan
dų.

To laukimą metu Jurgis Robertsonas 
neramus vaikščiojo po saloną. Jį nervino 
ne tik pats laukimas, bet vis didėjantis 
pyktis, kad jų sūnus taip juos nedorai dėl 
kokios mergos pažemino. Buvo net paten
kintas, kad neteko su juo pasimatyti. To
kioje nuotaikoje būt buvę sunku jam susi
valdyti. Paskui jis priėjo prie spintos ir iš

ėmė butelį degtinės. Prisipylė veik pusę 
geriamo vandens stiklo ir jį išgėrė. Jam 
pasirodė, kad tai dar permažai ir per pus
valandį pakartojo dar dii kartu po tiek pat. 
Nors ir bijojo žmona, kad jis fiepasigertų, 
bet nieko nesakė. Galvojo, kad jam bus 
lengviau. Jos Jurgis nebuvo girtuoklis. Jis 
ir anksčiau po smuklės heklydinėjo, bet 
kartais, ypač kai kokie rūpesčiai prislėg
davo. ir stipriau nugerdavo. Išgėręs dar ir 
ketvirtąjį stiklą, jis pasiteisinančiai pasi
žiūrėjo į žmoną ir paaiškino:

— Negaliu perneštu tffennis mums to
kią baisią gėdą padarė...

— Girdėjai kalėjime, kad Dennis yra 
pamišęs. — bet jai toliau aiškinti neleido 
Jurgis.

— Pamišo, žinoma, pamišo, jei žmo
nes šaudyti pradėjo. Mums tas nieko ne
padeda. Matei, visi Į mus žiūri su panie
ka, kad tokį žmogžudį išaukičjome. Visą 
amžių taip ir nebus kur akių padėti—

Jos akyse pasirodė ašaros,- ir ji nieko 
jam nebeatsakė. Kiek patylėjęs ir Jurgis 
atsisėdo į sofą, ir degtinės ■paveiktas, ėmė 
snūduriuoti.

Kai suskambėjo telefonas, jos vyras jau 
kietai miegojo. Ji sutarė, -kad už valandos 
galės su juo pasimatytL Tuoj apsirengė, 
nežadino nė vato, nes ir nenorėjo kartu 
su juo Vykti, galvodama nebūsiant dar jį 
išsipagiriojus. Bijodama pasivėlinti, ji net 

visu pusvalandžiu atėjo anksčiau į jo lau
kiamąjį. Sekretorė paaiškino, kad reikė
sią kiek palaukti, kol išeis kitas klientas.. 
Laukiamajame prie stalo, apversto laikraš 
čiais ir žurnalais, sėdėjo juodai apsiren
gęs vyras, jau iš veido sprendžiant, apie 
trisdešimt penkerių ar kiek daugiau metų. 
Ji atsisėdo toliau kampe sofoje ir stebėjo, 
kaip jis vartė vieną kitą laikraštį, lyg ko 
juose ieškodamas. Jai pasidarė nesmagu, 
nes manė jį kaip tik ieškant juose, kas pa
rašyta apie įvykusią žmogžudystę. Kažko
dėl jai kilo toks noras su juo pasikalbėti ir 
atvirai pasiguosti savo nelaime. Buvo juo 
drąsiau, pamaniu ir jį panašios kokios ne
laimės atveju atėjus pas advokatą. Nu
kreipus savo žvilgsnį į jį, sunkiai atsiduso, 
norėdama atkreipti jo dėmesį. Tikrai jis 
tuo pačiu momentu pakėlė savo galvą, ir 
jų žvilgsniai susitiko. Netikėtai jai pasi
darė taip silpna, lyg būtų pradėjusi alpti. 
Tas pojūtis buvo toks stiprus, jdg akyse 
ėmė viskas temti ir mirgėti žvaigždės...

Kai po valandėlės nubudo, greta jos 
stovėjo anas nepažįstamasis vyriškis ir lai
kė uždėjęs savo ranką ant josios galvos. 
Jai atsipeikėjus, jis šyptelėjęs linktelėjo 
galva ir nuėjęs prie stalo ėmė vartyti laik
raščius. Norėjo jam padėkoti ir pradėti 
pokalbį, l>ct tuo pačiu akimirksniu ji iš
girdo vidinį balsą, kuris buvo ne tik nesi
derinantis su jos vidine nuotaika, bet at
rodė ir visai svetimas tik į ją nukreiptai 
kalbantis.

— Aš žinau motinos širdies sktūsma. Ji 
pirmoji pajuto jo gyvybės’prabudimą savo 
kūne. Motinos meilė — tai amžinoji ne
gęstanti ugnis. Ta jos meilė yra vienodai 
didelė ir neišmatuojama, kaip jūros gel
mė ar beribės erdvės. Vis viena, ar jos sū
nus eina šventojo keliu, ar yra pats di
džiausias pasaulyje nusikaltėlis. Kaip pir
masis jai neša džiaugsmą ir palaimą, taip 
antrasis ją prislegia nepakeliamai sunkia 
našta ir jos širdį pripildo kančios ir karty
bių tulžimi. Motinų nelaimė yra pati di
džiausia, kad jos savo vaikus daugiau my
li, kaip patį dangaus ir žemės Sutvėrėją. 
Neįkvepia jam artimo meilės, neįstengia 
jame įkūnyti jausmo, kad kito skausmas, 
kančia būtų lygiai jaučiama jo širdyje, 
kaip ir jo paties kraujuojanti žaizda...

Klausėsi to keisto, jos viduje prabflti- 
sio, balso, norėjo jį priskirti prie stalo tftin 
sėdinčiam vyrui, bet matė jo suspaustas 
lupas, ramią veido išraišką, lebeverčiaritį 
laikraščių puslapius. Ir kada ji vėl ryžtfci 
į jį prabilti, atsivėrė raštinės durys, ir ad
vokatas, išleidęs savo klientą, pakvietė 
pas save Mary Robertsonienę. Jai einant 
pas jį į kabinetą, pasirodė kiek keista, kad 
advokatas visai nepasižiūrėjo į prie stalo 
sėdintį vyrą, lyg jojo tenai visai nebūtų.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “Naujienas”
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ML AIWA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
Ot GERKLES LIGOS
BSS W. Mrt Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA
M49 So, Pulaski Rd. (Crowford 

Modkol Bulldins). T.L LU 5-6444
Priimi ligonius pagal misi tarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tolei. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
' 860 SUMMIT STREIT 

ROUTI 58, ELGIN, ILLINOIS

'L ' •
PHYSICIAN AND SURGEON

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 45849 

RexicL 338-2233
GF1SO NALAKDQS'.

Pirmadieniais ir ketvirtai. 1—7 vai, 
zatrai. penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir ieštad. tiktai susitarus,

DR. PAUL V. DARG1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

'Westchester Community klinikos 
Medicines direktoriui.

1933 5. Manholm RcL, WestchesHr, HL
VALANDOS: S—9 darbo dienomis ir 

kis antrą kitądien} 8—3 vai. 
TaL 542.2727 arba 542-272S,

HEĖ.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
4132 Se. KsdzJo Ava., WA 5-2676 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
sįliepia,. skambinti M! 3-0001. Į

TEU — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
r 3907 Wsst T03rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
' - L tik 561-4605 Ir 489-4441 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
OFISAI:

?W2 N. WESTERN AVE.
(Prie Western Ave. kampo)- 
5214 No. WESTERN AVE. 
Valandos pagal susitarimą.

Ofise ftL; HE 4-181S
ZszMiMcilos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie-Į 
idfiis. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet.

-įtūBk susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.________ i

X FRANK
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2811 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir Į 

“contact lenses”.
Vėl pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

, PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketirtad. nuo 5—7 vai v ak. 

Ofko Uhf.: 776-2880 
N*u|*f rtz. telef,: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas' 2652 WEST 59th STREET 

T«U PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
Ir peakt 2-4 ir 6-8 vai. vak. Seštadie- 
niala 3-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą. ____
i ■ ii ■ " —

V. Tvmasonis, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

1454 WEST 71st STREET 
Ofise telef.: HEmlock 4-2123 
■«dd. Glbsen 8-6195

Priimi ligonius pagal susitarimą. Dėl 
rtlando* skambinti telef. HE 4-2123. 
jd Beatsiliepia, tai telef, GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
0ĖTHOPEOAS-PROTEZISTAS

•jyy Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojenų

>. ■ (ArcĖ Supoorn) ir t. t
Val.< >—4 Ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
1156 Weet 43rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRoepect 6-5084

J. KAIRYS

KAIP GYNĖ LIETUVĄ PIRMOS 
RUSŲ OKUPACIJOS METU

Yra žinoma, jog Rusijos 
raudonieji, siekdami paimti 
valdžią į savo rankas, buvo ne 
rusų tautoms paskelbę teisę at
siskirti nuo buvusios caristi- 
nės Rusijos ir kurti savo suve-
renes valstybes. Bet kai pasta
rosios pradėjo šitaip daryti, jie 
griebėsi visokių priemonių, kad 
tokių evoliuciją sutrukdžius. 
Tai darydami jie siekė ir jose 
įvesti komunistinę tvarką ir 
įsprausti jas į komunistinę 

(Rusijos imperiją. Tam tikslui 
Į per savo patikimus organiza- 
ivo ginkluotus būrius vietose ir 
jiems į pagalbą siuntė savo 

' ginkluotas karines jėgas. Taip 
buvo daroma ir su Lietuva,
paskelbusia savo nepriklauso
mybę. Bet Lietuvoje rusų ko-

..: .________________________ -_______________- ' -

SPALVOTOS TV
NUO 13 INČŲ
LIG 25 INČŲ

2512 W. 47 ST. ’ FR 6-1998

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8.
Sekm. ir treč. uždaryta 

------------------- ---------------- ----------'/.■

G Ė L i N i N K A S
(PUTRAMENTAS)

, Linksmumo arba liūdesio valandom 
' gražiausios gėlės ir vainikai antka- 

. piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hilis

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. Š E i Ė N A S 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvainy atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Piace 

Tek: FRontier 6-1882

//"-■ - - — -

, SOPHIE BARČUS i
į RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

' Visos programos iš W0PA, j 
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 vai. ryto. — šeštadienį ir sek- * 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.’ 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

715° So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629 
į.------ . - ,-----,-------------- J

FOKKT FIRES HURT 
OUR TLREST FRJŪEND*

Ov -efldffle bai AD
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munistų pastangos sudužo į 
lietuvių tautos visuotinį pasi
priešinimą, neišskiriant net 
kuriam laikui rusų bei jų agen
tų suklaidintų darbininkų ir 
vadinamų vargingųjų valstie
čių. Nežiūrint į tai, dabarti
nės Lietuvos komunistai, ra- 
šydamKapie aną metą, giriasi 
jog buvo išvadavę Lietuvą iš 
tarptautinio kapitalizmo, iš 
savųjų buožių ir pan...

Norėdamas aprašyti tikrą 
padėtį ir atitaisyti dabartinės 
Lietuvos komunistų padary
tus nedasakymus, tikrų faktų 
iškraipymus, naujų sugalvoji- 
mus, melus, ats. maj. ir akty
vus dalyvis anuose įvykusiuo
se P. Gudelis, šiuo metu gyve
nąs V. Vokietijoje, prieš kelis 
metus parašęs “Bolševikų val
džios atsiradimas Lietuvoje 
1918 — 1919 metais jų pačių 
dokumentų šviesoje”, šiemet 
išleido knygą apie Joniškėlio 
apylinkės partizanus. Kaip 
ana,, taip ir ši knyga yra tikra 
studija, apie kurią tebūnie 
man leista nors trumpai pakal
bėti.

Joniškėlio partizanus auto
rius aprašė bene todėl, kad, 
pagal jį, pastarieji spontaniš
kai ir sąmoningai siekė bendro 
tikslo bei, geriau pasakius, 
laisvės Lietuvai ir kad Joniš
kėlio visuomenės susiorgani- 
zavimas pasipriešinimui ko
munistams ir partizanų atvira 
kova su jais parodo, kokia pa
dėtis buvo tada krašto anoje 
srityje, bet ir visoje Lietuvoje, 
nors ir netiesioginiai.

Skaitant šią knygą gali kai 
kam kilti mintis, jog tada vi
sai Lietuvai teko ne vien prieš 
komunistus kovoti, bet ir prieš 
bermontininkus, lenkus ir kad 
visoje Lietuvoje buvo ir parti
zanų. Į tai bene tektų pasaky
ti, jog iki dabar neteko patirti, 
kad Lietuvos kitų- vietovių gy
ventojai būtų pradėję taip 
anksti organizuotis, taip sėk
mingai būtų veikę bei kovoję 
prieš komunistus, kaip kad 
padarė Joniškėjio gyventojai 
su savo partizanais. Be to, ne
teko patirti, kad apie Lietuvos 
kitas sritis būtų tiek daug su
rinkta dokumentinės medžia- 
goss, kiek jos yra sukaupta 
apie Joniškėlį. Be to, pagal 
šią knygą, pastarojo. Joniškė
lio partizanai ' 'laikytini ano 
meto visos Lietuvos reprezen
tantais.

♦

Knyga yra labai patraukli 
savo išvaizda, geras popierius, 
švarus darbas, lengvai skaito
ma, įdomi. Ir pasakysiu, iki 
Kremliuje sėdi komunistai, ak
tualus turinys ne vien istori
kams, bet politikams ir visuo
menininkams ir ypač mūsų 
jaunimui, kuriam anas metas 
arba visai nėra žinomas, arba 
težinomas labai mažai. Skai
tant ją, lyg kokiame kino ekra
ne, pasirodo komunistų nuo
latinės suktybės, klasta, ap
gaulė, smurtas ir visoks kitoks 
nežmoniškumas, darytas ir var 
totas mūsų liaudies apgavimui 
bei jos pavergimui.- Be to, čia 
pamatai dar, kaip ano meto 
Lietuvos jaunimas mylėjo sa
vo tautą ir jos laisvę, kaip dėl 
šių gėrybių aukavosi ir t. t. ir 
t. t. Pažymėtina dar. kad šio
se grumtynėse labai daug su
manumo, drąsos ir pasiryži
mo yra parodžiusios lietuvės 
ir lietuvaitės.

Pati knyga yra didelio for
mato, susidedanti iš 201 pusla
pio, pridėti žemėlapio ištrau
ka, sąrašai panaudotos litera
tūros. asmenvardžių ir vieto
vardžių. Be to, prikergia trum
pa santrauka vokiečių ir anglų 
kalbomis, kas daro ją prieina-

Yozr te 
health ai 
of baby'i

STO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

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

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiakvloną. Bot kur yra mL 
mdoflT f tų klausimų atsako knygutė “Viltis po mirties*, kurią gausite 
nomefcamaL Rašykttm

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

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

ma ir lietuvių kalbos nemokan
tiems.

Kas liečia šaltinius, tai, kaip 
autorius sako, čia pirmoje ei
lėje yra santrauka buvusių 
partizanų nepriklausomybės 
laikais parašytų atsiminimų ir 
dokumentų išspausdintų ne
priklausomos Lietuvos spau
doje, ir esančių dabartinės Lie
tuvos komunistų raštuose.

Turinys susideda iš trijų di
džiųjų skyrių, būtent: pirmie
ji žingsniai neprikl. Lietuvą 
kuriant, pirmoji lietuviškoji 
valdžia kaimyninėse apskrity
se, bolševikų okupacija ir bol
ševikų okupacijos žlugimas 
šiaurės Lietuvoje. Kitaip sa
kant, čia eina kalba apie pir
muosius žingsnius Joniškėlio 
irkaimyninėse apskrityse ku
riant nepriklausomą Lietuvą, 
apie pirmųjų savivaldybių or
ganizavimą ir jų veiklą vals
čiuose ir apskrityse, apie kai
miečių nuotaikas, lietuvių in
teligentų vaidmenį šitame pro
cese, apie steigimą nuolatinės 
ir atsargos milicijos krašto gy
nimui ir tvarkos palaikymui 
jame, apie ryšius su vokiečiais 
okupantais, o ypač perimant 
jų turėtą turtą, apie ryšius su 
laikinąja vyriausybe, apie ko
munistų atsiradimą Lietuvoje, 
apie savivaldybių veikimą, 
apie jų skirtingą kūrimąsi kai
myninių — Biržų /ir Šiaulių 
— apskrityse ir valčiuose, apie 
eserų perversmą Biržuose, apie 
komunistų revkomą juose apie 
komunistų centrą. Šiauliuose, 
apie įkūrimą vadinamo žemai
čių pulko, apie komunistų agi
tatorių veiklą,, apie komunistų 
antplūdį į Lietuvą ir jų grobi
mai bei pagrobimai savivaldy
bių valsčiuose ir apskityse bei 
įsistiprinimą jose, apie jų, ko
munistų, suorganizuotos mili
cijos terorizavimą bei perse
kiojimą vietos gyventojų, apie 
maitinimosi monopolizavimą 
apie gyventojų visuotiną prie
šinimąsi komunistams ir slap
tos veiklos prieš antikomunis- 
tus, apie komunistų okupaci
jos žlugimą šiaurės Lietuvoje 
ir aną žlugimą lėmusius veiks
nius, apie savuosius.išdavikus- 
(nors, jų ir mažai buvo), apie 
vokiečių okupacijos pabaigą.

BUTKUS - VASAITIS
1446 8o. oOth Avė, Cicero, III. Pkone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS 
3318 So, LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1135

LOUIS ŽADEIKIS
tJyv. 4120 So. Francisco Ave.

Mirė 1975 m. spalio mėn. 7 dieną. 7:00 vai. ryto, sulaukęs senat
vės. Gimęs Lietttvoje.

Amerikoje Išgyveno daug metų. ,
Paliko nuliūdę: sūnėnas Casper L. Surikus ir kiti giminės, drau

gai ir pažfstamį.
Kūnas pašarvotas Edward P. Patka koplyčioje, 4358 So. Rich

mond Street ; • r

Ketvirtadienį, spalio 9 dienĄ 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingą pamal
dų bus laidojamas Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. i. jLouis žadeitio giminės, draiaga ir paž^Unri ^nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti Jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinim.

Nulifidę lieka:
Sūnėnas, giminės.

Laidotuvių Direktorius Randall Patka, TeL 523-4480.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWTCZ)

2424 WEST 65th STREET Kispuoiic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

< 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
1344 8o. HASTED STREET Phone: Y Ardo 7-1 MII

-5 MRVMCTfiK, ewe*M I, ILL.— WEDNESDAY, OCTOBER «, 1975

ŠVENTO
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
*N«s Nrdlmi tikima, o bumą išpažįstama, Ir taip įgyjama* išga

nymas*. — Rom. 10:10.

apie jų pagalbą kovoje su ko
munistais, apie Plechavičiaus 
nuopelnus išvadavime šiaurės 
Lietuvos ir t t ir t. t.

(Bus daugiau)

TĖVAS 1R SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Laidotadq Direktehi

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
"AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUD]

Praėjusį penktadienį spalio 3 
dieną šios organizacijos susirin-: 
kimas įvyko J. Vaičaičio svetai
nėje Brighton Park, Maplewood 
Ave. Po ilgų atostogų narių su
sirinko pusėtinai daug ir nuose
kliai svarstė klubo reikalus. Pir-. 
mininkė Anna Condux atidarė 
susirinkimą. Protokolas ir val
dybos raportai priimti. Dviejų 
piknikų puikų raportą su geromis 
pasekmėmis išdavė Sofija Petro-; 
sius, Mary Radžiukėnas ir Kazi
miera Stukas, Nariai dėkojo 
joms ir darbininkams už gražų 
darbą.

Klubo nariai serga : Petronėlė 
Briedis, Marijona Andrėjauskie- 
nė ir Ona Jokubauskienė. Mi
nutės atsistojimu buvo pagerb
tos mirusios narės Ona Vėželie- 
nė ir A. Samuolis. Dokumentas 
— laiškas apie Upytės klubą, ka
da jis susitvėrė ir kokie veikėjai 
jame dalyvavo ir kokius darbus 
atliko su pagyrimu priimtas. 

« - ' r - ' ’

Sekantis, metinis, susirinki
mas bus. gruodžio mėnesį ir val
dybos Viktorija.Cinką iškolek- 
tavo nario duokles. Nariai rū
pinasi savo klubu. Buvo vaišės 
ir pasikalbėjimai tarp Upytės 
klubo nariu. Kor.

" - - • :

GAIDAI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

— Naujienų metinis banketas 
Įvyks Polonia Grove naujai at
remontuotoje ir dekoruotoje sa
lėje, 46-ta ir Archer Avė. Jame 
bus paminėtas transatlantinis 
lakūnas Feliksas Vaitkus, prieš 
mirtį buvęs Amerikos aviacijos 
pulkininkas. Sudaromas banke
tui ruošti komitetas ir įvairios 
komisijos.

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REMK1TE TUOS BiZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

NARIAI:
Chicago?

Susirinkimo
PRANEŠIMAI

Laidotuvių
Direktorių
Aasociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DAlYSE.

— Lrth&mian National Democratic 
Club narių susirinkimas įvyks trečia
dieni. spalio 8 d.. 7:00 vai. vak. Vai
čaičio salėje. 4258 So. Maplewood 
Ave. Bernice žemgulis, sekr.

I

ANTANAS M. PHILLIPS
3S07 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

Ii



Kodėl Draugas nesnausdina patikslinimų?
Jonas Kreivėnas, ilgus me

tus būvės koncentracijos sto
vykloje, pasiuntė šį patiksli
nimu Draugo redakcijai, bet 
ji nepaaiškintais sumetimais 
atsisakė Kreivėno patikslini
mus dėti. Kiekvienas, paskai
tęs šį laišką, galės išspręsti, ko
dėl dabartiniai Draugo redak
toriai Kreivėno patikslinimo 
nedėjo.

Seka Kreivėno Draugui sius
tas, bet dienos šviesos neišvy
dęs laiškas.

GERBIAMAI DRAUGO 
REDAKCIJAI

Prašau atspausdinti šį mano 
laišką artimiausiame dienraš
čio numeryje, nes p. Natkaus 
parašytas straipsnis šių metų 
rugpjūčio mėn. 20 dieną ir at
spausdintas Jūsų dienraštyje 
‘‘Draugas” Nr. 194 nevisiškai 
tiksliai aprašo mano paskaitą, 
kuri buvo skaityta rugpjūčio 
mėn. 13 dieną St. Petersburg,

Fla., Lietuvių Klubo svetainė
je.

Straipsnyje yra keletas ne
tikslumų, kurie nepilnai ata- 
tinka mano paskaitoje pasaky
tiems faktams. Noriu juos pa- 
pildvti — patikslinti, kad ne
paliktų skaitytojams abejonių. 
Kalbant apie okupuotos Lietu
vos žmonių gyvenimą, jų var
gus, nedateklius ir nežmoniš
ką išnaudojimą — žemą darbo 
užmokestį ir aukštas produk
tų kainas buvo ppasakyta, kad 
okupuotoje Lietuvoje ir viso
je Sovietų Sąjungoje žemes
nieji tarnautojai ir paprasti 
darbininkai mėnesiui uždirba 
po 60 rublių. O produktų kai
nos pagal uždarbį labai aukš
tos:

Juodos duonos vienas kg. 1-1 
— 18 kp., baltos duonos 1 kg. 
20 — 28 kp., paprastos mėsos, 
jautienos ar kiaulienos 1 kg. 2 
rubliai, o geresnės mėsos 1 kg. 
iki 4 rub., paprastos dešros 1

Kansas City, Mo., yra didelis Swope zoologijos parkas, kuriame yra 
įvairiausiu beždžionię rūšię. Parko vadovybė yra įsitikinusi, kad 
obuolys padeda ir beždžionėms virškinti maistą. Paveiksle matome 
Jan ir Jack Armstrongus, siūlančius orangutangams po obuolį. At

rodo, kad jiems patinka.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

tų dangoraižyje visi 11,000 lan
gų buvo rankomis numazgoti ir 
vorų skaičius 75 nuošimčiais su
mažintas, bet po trijų^dienų vo
rų invazija vėl pasipildė.

Tikrumoje vorai pradedami 
įvertinti kaip žmonių draugai, o 
ne priešai: jie savo tinklais su
gaudo ir sunaikina nesiskaitomus 
milijonus uodų ir kitokių vabz
džių, kurie mėgsta aukštas vie-, 
tas. Ypač šiemet vorų markė 
aukštai pakilo, kai atsirado uo
dų, kurie žmones apkrečia ence-. 
paličiu (miego liga).

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.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOSLMCLAIS MĖNESINIAIS IŠS1M0KEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

jįif-b h—asa&r ---------- - u.. j, .. .....,Aį-,..............................į

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ____ _____ $3.00
Minkštais viršeliais tik _______________________  $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ___ 1_____ $2.00

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

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

-------- •-.......................................7TZ-7- .LT— .... ............. ......................................................................................................

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago, UI. 60629 3 Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
---------  _ ......._ ____ ----- ——r

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60'636. Tek WA 5-9209

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737

3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai. , 

maistas, doleriniai Certifikatai.
V. VALANTINAS

.JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS Hemet suėjo 50 metų. Minint tą sukakti, urbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų Įgalioti
niais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes. Jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliutiju laikais. Jos yra visiems idomios. naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
skelbdama platinimo vaiu kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: ChlcagoĮe Ir Ksnadoįe metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— S26.OO, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — X50. Užsieniuo
se —• $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

diktatoriai naikina milijonus 
dešros - kg. iki 5 rub. 80 kp.įkaltų ir nekaltų ir kitaip negu 

komunistai nori galvojančių 
žmonių. Visus tokius ašmenis, 
be jokios atodairos ir pasigai
lėjimo grūda į tą mašiną lėtai, 
bet labai žiuariai mirčiai, at
liekant nemokamus, sunkiau
sius darbus. Ypatingai tokiose 
vietose, kur gamtos sąlygos yra 
žmogui visiškai nepakenčia
mos ir tose vietose joks laisvas 
žmogus negali gyventi ir negy
vena. Tos mašinos pagalba, 
kol žmonėms paskutines jėgas 
išspaudžia, komunistiniam rė
žimui padaro didžiausius dar
bus veltui, kurių laisvi žmonės 
už jokius pinigus nedirbtų. 
Tai viena komunistiniam rėži
mui naudą, o kita nauda tai, 
kad išmarinę badu savo prie
šus, ar tik kitaip galvojančius, 
jie ramiai spaudžia ir skriau
džia likusius gyventojus, nes 
jiems niekas nedrįsta priešta
rauti. ’ ų J -

Kanclageriuose žmonės iš 
bado, šalčio, sunkaus darbo, 
nežmoniškų gyvenimo sąlygų 
— mušimų ir kankinimų, krin
ta kaip lapai rudenį nuo me
džiu. C '

Kas rytą vežimais veža šim
tus lavonų ir nuogus verčia į 
Poliarijos amžinūjį sniegą. 
Ten jiems niekas nekala gra
bų, nepila kapų ir nededa gė
lių. Tai tokia Sovietų Sąjun
gos kalinių gyvenimo pabaiga.

Nuoširdžiai dėkoju St. Pe
tersburg, Fla., Lietuvių Klubo 
V-bai už šiltą ir draugišką pri
ėmimą. Dėkoju visiems atsilan 
kiusiems į mano pranešimą ir 
kultūringai jo išklausius. O 
ypatingai dėkoju už Jūsų pini
ginę auką. Tas mūsų susitiki
mas amžinai liks mano atmin
tyje. Jonas Kreivėnas

o geresnės

šeimoje yra na-

Lietuvoje, labai
trūkumas, kad

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, 
Chicago, UI. 60608

Q Siunčiu doL Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS _______________________________

ADRESAS _ __________________________________________

GARSINKITES naujienose
6 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— WEDNESDAY, OCTOBER 8, 1975

Sviesto kilogramas 3 rub. 50 
kp,. cukraus kg. 85 kp., ryžių 
kruopų kg. 90 kp., kiaušiniu 10 
štukų t rub. 20 kp. ir t. t. Pi kle
vo tų kvietinių miltų visiškai 
krautuvėse nėra, tik gegužės 
pirmos ir spalio 7 — 8 d. d. 
švenčių proga parduoda po du 
kilogramus šeimai už kg. 45 kp., 
nežiūrint kiek 
rių.

Okupuotoje 
didelis butų
miestuose apie pusė visų dar
bininkų gyvena bendrabučiuo-. 
se, mažuose kambarėliuose po 
4 žmones be jokių patogumų.

Vilniuje gyvendamas dirbau 
vienos Profesinės Technikos 
mokvklos bendrabučio admi
nistratorium ir gaudavau mė
nesiui 60 rub. atlyginimo, o 
jokioje bibliotekoje nedirbau. 
Man pavestame bendrabutyje 
tuo metu gyveno mokinių dau
giau 400 berniukų ir mergai
čių iš visos Lietuvos kraštų, tai 
turėjau progos gerai pažinti 
jaunimo nusistatymą prieš ko
munizmą ir rusinimą. Toks 
tvirtas jaunimo nusistatymas 
prieš okupantus sudaro labai 
gerą ir tvirtą įspūdį. Mišrių 
vedybų labai retai pasitaiko. 
Jeigu koks kareivis grįždamas 
iš kariuomenės parsiveda ru- 
siukę, tai toji po kurio laiko 
pabėga, nes Lietuvoje tokių 
viešnių nemėgsta ir jas pajuo
kia, tai dažnai jos grįžta iš kur 
atvyko.

1940 m. rugpjūčio mėn. 30 d. 
naktį buvau rusų NKVD suim
tas ir kalinamas Marijampo
lės kalėjime 9 mėn. Įniko be 
jokio teismo. 1941 m. gegužės 
mėn. 14 d. buvau deportuotas 
gyvuliniuose vagonuose su ki
tais lietuviai į Pečioros koncla- 
gerius — Palerijos ruože, as
tuoniems metams sunkių gele
žinkelio statymo darbui. Baus
mę atlikus, 1948 m. rugpjūčio 
mėn. be teismo ir tardymo ma
ne deportavo į Vidurinę Aziją 
— Kazachstaną ir ten NKVD 
paskelbė, kad aš esu čia ati- 
tremtas visam savo amžiui į 
Kazachstaną gyventi ir dirbti.

Po Stalino mirties, 1956 me
tais tremtis man buvo nuimta, 
be teisės grįžti į Lietuvą. Po di- 
deliiĮ vargų ir kombinacijų, tik 
1964 metais gavau teisę sugrįž
ti j Lietuvą ir apsigyventi Vil
niuje. f JAV atvykau 1974 m. 
sausio 20 d. dėka mano dukros 
Teresės, jos vyro Dr. Peetz ir 
Nebraskos senatoriaus Kurtis 
pastangomis.

Čia noriu visuomenę supa
žindinti, kas yra konclageriai 
Sovietų Sąjungoje ir kam jie 
reikalingi. Trumpai suglau
dus, tai yra didžiulė pragariš
ka mašina, kuri apima visą 
Sovietų S-gos teritoriją, kurios 
pagalba Maskvos komunistų

Duos vaistų veltui
Artėjanti Chicagos žiema 

ne vieną susirgdins ne tik slo
ga, bet ir gripu. Jaunam gal 
ir lengva tai persirgti, bet vy
resnio amžiaus žmogui gali vi
sai liūdnai pasibaigti. Todėl 
Burmistro įstaiga vyresnio am
žiaus žmonėms (Mayor’s Offi
ce for Senior Citizens) drauge 
su Illinois departamentu se- 
nesniesiems (Illinois Depart
ment on Aging) per PSEF 
(Project Senior Ethnic Fund) 

, veltui skiepys vyresnio amžiaus 
žmones nuo tų ligų š. m. spalio 
10 d. nuo 10 vai. ryto ligi 12 
Burmistro įstaigos patalpose, 
2353 W. 63rd St, Chicago, Ill., 
ir nuo 12:30 po pietų ligi 2 vai. 
Bataan Hall patalpose, 4046 
Western Ave. Chicago, Ill.

Registruotis iš anksto nerei
kia. Smulkesnių informacijų 
galite gauti iš VISTA bendra
darbio Stasio Gečo skambin
dami po 6 vai. vakaro telefonu

— V. Jackūnas iš Sanford, 
Corm., persikėlė Į Floridą, St. 
Petersburgą.

— John Oksas, ilgus metus 
skaitęs kituns laikraščius, Į Chi
cago Heights užsisakė Nauj ie
nas, kad galėtų žinoti, kas pa
saulyje ir, svarbiausia, kas lie
tuvių tarpe darosi.

— čikagietis Vincas Ausevi- 
čius, siųsdamas Naujienoms 
metinę prenumeratą, pridėjo ir 
5 dol. auką įvairiems dienraščio 
reikalams. Nuoširdi jam pa
dėka.

VORAI PAMĖGO GYVENTI
MIESTU DANGORAIŽIUOS

— Vjlautas Gavelis gavo fi- 
fosofijos daktaro laipsnį Car 
bondale universitete, Ill. šio
mis dienomis ^Naujienose bus 
ilgesnis J. Juodakio rašinys 
apie šį jauną mokslo vyrą.

— Trečiadienį, spalio 8 d., 
7:30 vai. vak. Dariaus - Girėno 
salėje Prekybos Rūmų pirmi
ninkas Juozas Bacevičius skai
tys paskaitą apie dabartinę- 
Marquette Parko namų savi- 
nnikų padėtį ir ko galima lauk
ti ateityje.CHICAGO. — Kažkokiais ne

išaiškintais sumetimais vorai 
tūkstančiais, gal būt, šimtais 
tūkstančių pradėjo atsikrausty
ti į dangoraižių viršutinius aukš
tus, kur jie nieko nelaukę pra
deda statyti savo voratinklius. 
Ta vorų veislė yra vadinama 
"orb weaver spinders” (voratink
lių mezgėjai); jie aukštai ore su
geba kilnotis iš vietos į vietą iš 
savo audinių pasigamindami 
“sklandytuvus”.

“Kur jie atsiranda, ten jie pa
silieka. Nėra jokios tikros prie
monės jų nusikratyti”, pranešė 
vieno dangoraižio superintenden
tas. Vieno dangoraižio adminis
tracija pernai bandė vorus iš
varyti apšvirkščiant sienas įvai
riais insekticidais. Rezultate, 
sienos liko suterštos, o vorai 
nei vienu nesumažėjo. Aparta- 
mentų dangoraižių nuomotojai kr>lt0 premj<r„ Trw_
turėjo daug vargo, kol sienas be- turėtu «ttis»atydinti, tai m«no-

v ' 1 k*’1 John Tumaris būtu pakvies-numazgOJO. Viename 70 aukš-j ta» r»*vtam kabinatul sudaryti.

Kanados finansę ministeris John Tur
ner atsistatydino iš savo paraigę. Jis 
nesutaria su pramįaru Trudeau dėl

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
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 
į mėn. Prašo $50,000. Marquette Par
ke.

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

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
(Pr).

— Adolfas Baliūnas namų sa
vininkams skaitys paskaitą apie 
pakaitas, padarytas socialinės 
apdraudoos įstatyme Prekybos 
rūmų narių susirinkime atei
nantį trečiadienį.

— Rudeninis Naujienų banke
tas, skirtas Felikso Vaitkaus 40 
metų skridimo sukakčiai pami
nėti, Įvyks lapkričio 15 dieną.

Kas žlugdė ir žlugdo lietu
vių tautą. Tai naujai išėjusios 
A. D. Kizlio Kizlaičio 127 pusla
pių knygos pavadinimas. Jos 
kaina S2.25. 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 
čekį tokiu adresu: NAUJIENCo, 
1739 So. Halsted St., Chicago, 
(11. 60608.

Brangsnybėf, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63 r d ST., CHICAGO 
TeleL 434-4660

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av« 
Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5980

Didžiausias kailiu
pasirinkimas

pR-s vieninteli 
lletuvj kailininką

Chicagoje “tf

NORMANĄ

. 263-5826

677-8489 
(buto)

185 North Waboh Avenue
2nd Floor Chicago, Ill. 60601

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

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

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
$45 500

1V2 AUKŠTO NAMAS ir 2 auto 
garažas. Arti bažnyčios ir parko. — 
$18,000.

IV2 AUKŠTO 2 BUTU 19 m. mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patogumais. Pušų, me
džio porčius. $32,000.

7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA.
2 vonios. Gražus beismantas. 2 auto 
garažas. Tuoj salite užimti. Mar
quette Parke. $28.000.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildvmai. Air 
cond. Kametai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35.700.

8 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauia elektra, alumin. langai. 
*15.000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71 700.
6 KAMB. (expandable) 18 metu mūras 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$23,900.

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

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

VALDIS
REAL ESTATE

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

BUTU NUOMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU TR NEKILNO

JAMO TTTRTO PIRKIMAS. 
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate. Notary Public.

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

šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. 60609. Tel. VI 7-3447

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $60 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

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

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

TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 
ŠVIESĄ.




