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PORTUGALŲ ARTILERIJAI JSAKĖ 
PADĖTI GINKLUS

Karo apygardos viršininkas įsakė suimti
visus artilerijos

LISABONA, Portugalija. — 
gardos viršininkas gen. Antonio 
miestyje stovinčiam artilerijos 
skirstyti.

Neramumai prasidėjo, kai ka
riuomenės štabo viršininkas pra
dėjo leisti atsargon visus komu
nistiškai nusiteikusius karius.

Artilerijos pulko kariai, pasi
klausę kelių karininkų kalbų, nu
tarė pareikalauti, kad dabartinė 
vyriausybė sustabdytų karių at
leidimą iš karo tarnybos.

Patarė civiliams 
statyti barikadas

Oporto artilerijos pulkas yra 
už miesto, Douro upės pakrantė
se,’ iš kurių aiškiai matyti visas 
Oporto miestas.

Prezidentui Gomesui paskel
bus įsakymą nevartoti ginklų 
politiniams tikslams ir uždrau
dus kariams prisidėti prie ko
munistinio judėjimo^ ąrtiĮęrijos 
pulkas pradėjo protestuoti. Pul
ko karininkai ragino kareivius 
neklausyti prezidento įsakymo.

Vietoje paklusnumo, jie pra
dėjo kviesti gyventojus, kad pra
dėtų statyti barikadas kareivinių 
pakrantėse. Gen. Veloso paskel
bė artilerijos vadą ir karininkus 
išdavikais ir įsakė juos suimti. 
Nemanoma, kad artileristai pra
dėtų šaudyti į Oporto valdžios 
įstaigas.
Lisabonos artilerija nerimauja

Lisabonos priemiestyje esan
tieji artileristai taip pat nenori 
klausyti premjero Azevedo su
darytos valdžios.

Artileristai buvo pasiruošę su
kilti prieš koalicinę vyriausybę, 
bet pabijojo, nes valdžia sukilė
liams būtų pastojusi kelią.

Praeitą pirmadienį preziden
tas Gomes pasirašė instrukcijas, 
liečiančias maištaujančius arti
leristus. Prezidentas įsakė jiems 
klausyti karo vadovybės, jeigu 
nenori, kad prieš juos būtų pa
vartotos sankcijos.

Liepė apygardos štabui 
pasiruošiti

Gen. Velosco sukvietė štabo 
karininkus, išdėstė susidariusią 
padėtį ir įsakė pasiruošti. Opor
to artilerijos garnizone yra 800 
karių. Jie turi 700 tonų lengvų 
ginklų ir amunicijos, kuriuos ga
lėtų išdalyti civiliams.

Štabe buvo iškelta mintis dar 
pabandyti susitarti su maištau
jančiais artileristais.

Jeigu nepavyktų rasti kompro
miso, tai apygardos viršininkas 
norėtų pasiųsti aviaciją pirma, 
negu ginklai bus pradėti da
lyti civiliams. Artilerijos vir
šininkas neturi teisės dalyti ci
viliams kariškų šautuvų. Apy
gardos viršininkas nori privers
ti artileristus mesti ginklus, kad 
galėtų atiduoti teismui visus ar
tilerijos karininkus.

*■ Viename Madrido restorane 
olandai turistai gerokai apkūlė 
gen. Franko žentą, kai šis pra
dėjo prie jų kabinėtis.

pulko karininkus
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IS VISO PASAULIO

MIAMI, Fla__ Apie 650 tebe
gyvenančių JAV lakūnų, kurie 
H Pasauliniame Kare Europoje 
pralaužė Hitlerio nacių “Euro
pos tvirtovę”, šią savaitę turėjo 
savo sueigą dabar kaip Aštunto
sios Oro Pajėgų Istorinės Drau
gijos nariai. Aštuntai Oro Pajė
gai (Air Force) priklausė iki 
300,000 vyrų, kurie skraidė, ap
rūpino ir aptarnavo B-17 Skrai
dančias Tvirtoves ir B-24 Libe-
ratorius; iš jų 47,000 kare žu- 
vo. “Iš mūsų 36 bombonešių 
grupės kiekviename užskridime 
netekdavome vidutiniškai vieno 
ar dvejų lėktuvų”, ’pasakoja iš 
atsiminimų vienas veteranas la
kūnas Arthur Selevan. “Bet bū
davo ir blogiau, pavyzdžiui sykį
užskridime viršum Berlyno ne
tekome visų 36 lėktuvų”.

BAGDADAS__ Sirijos prezi
dentas Hafez Assad pareiškė, 
kad nebus jokių tikrų paliaubų 
su Izraeliu, kol ta žydų valsty
bė nesutiks pripažinti Palesti
nos Išlaisvinimo Organizacijos 
(PLO) ir pradės su ja derėtis. 
Jis išpeikė laikinąją taikos su
tartį tarp Egipto ir Izraelio ir 
pareiškė, kad Sirija dėl Golan 
aukštumų tol su Izraeliu neside- 
rės, kol Izraelis nesutiks derė
tis su palestiniečiais.

PRETORIA, Pietų Afrika. — 
Valdžios ir biznio atstovai pasi
rašė deklaraciją, kurioje pareiš
kiama, kad į darbus bus dau
giau primami ir spalvotieji Pietų 
Afrikos gyventojai. Deklaraciją 
pasirašė ir baltųjų profesinės 
sąjungos. Iki šiol baltųjų profe
sinės sąjungos griežtai prieši
nosi juodžių priėmimui.

CHICAGA. — Amerikos na
cių partija kreipėsi į federalinį 
teismą su prašymu neleisti poli
cijai trukdyti ateinantį savait
galį ruošiamą prieš integraci
ją parado. “Amerikos nacional
socialistų partijos fiureris” 
Frank Collin nepatenkintas, kad 
policija naciams leido maršuoti 
tik šaligatviais ir perspėjo, kad 
“maršavimas” bus nutrauktas ir 
uždraustas, jei sukels nepasiten
kinimą publikoje.

BERLYNAS. — Vakarų Vo
kietija tikisi iki Naujų Metų iš
pirkti iš komunistų valdomos 
Rytų Vokietijos 1,200 politinių 
kalinių, sumokant išpirkimo po 
$16,000 už kiekvieną kalinį. Ta 
išpirkimo programa buvo pradė
ta 1961 metais, kai tik buvo pa
statyta “Gėdos Siena” ir komu
nistai pradėjo areštuoti ir sodin
ti į kalėjimus mėginusius arba 
norėjusius pabėgti į Vakarus. 
Vakarų Vokietija atsisakė pa
tvirtinti žinią, kad ji iki šiol 
Rytų Vokietijai yra sumokėju
si kalinių išpirkimo mokesčių 
šimtą milijonų dolerių.,

Tammy Patterson, siais metais garsinanti De- Tammy Patterson, Dešimtukg Marso rinklia- 
šimtuku maršą paralitikams vaikams gydyti/ :vos vyriausia ragintoja, kalbasi su civilizuota 
kalbasi su klounu Charlie Macaw apie sukeli- ■ beždžione Bo, kuriai taip pat rūpi vaikai ir iv 

mą pinigu šiai sunkiai ligai gydyti.  sveikata. Jeigu vaikai nesirgtu, tai mokslinin-
i i i kai nenaudotu beždžionių įvairiems tyrinėji-

.■» | -j , < 'jį l i Į J mams.

JAPONIJOS IMPERATORIUS CHICAGOJE
CHICAGA. — Savo visoje istorijoje Chicagos miestas šio

mis dienomis turėjo pirmą tokį svečią ir, atrodą, paskutinį, nes 
vaidovą’šu imperatorių titulais visame pasaulyje bėra likęs tik Ja
ponijos imperatorius Hirohito.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Antradienį, spalio 7 dieną su 
žmona imperatoriene Nagako ir 
palyda, atskridęs į Chicagą dar 
aerodrome buvo sutiktas mero 
Daley su žmona, gubernatoriaus 
Walker su žmona ir šimtų vė
liavėles plevėsuojančių vaikų, 
Chicagoje augančių japoniukų. 
Gausios sargybos lydima impe
ratoriškoji pora buvo nuvežta į 
Conrad Hilton viešbutį, kur bu
vo apgyvendinti Sapphire Suite, 
kurioje buvo apgyvendinta bri
tų karalienė Elzbieta 1958 me
tais. Karališkoje vakarienėje, 
kurioje dalyvavo apie 200 rinkti
nių japonų — amerikiečių, im
peratorius be kt. pagyrė Chica
gos merą Daley, kad jis prie na
mų esančiame darže augina sa
vo šeimai reikalingas daržo
ves.

Atrodo, kad didžiausį Hirohi- 
tai įspūdį padarė Amerikos ūkis, 
kai jis buvo nuvežtas į Donald 
Batz ir jo sūnaus tvarkomą 
2,450 akrų farmą, esančią per 
7 mylias į vakarus nuo Joliet. 
Amerika kasmet japonams už
augina apie $3 bilijonų vertės 
maisto produktų. “Dėkoju jums 
už jūsų farmas, kurios mums 
maistui Japonijoje užaugina vi
sus tuos grūdus ir sojos pupe
les”, pasakė imperatorius, kurį 
ypač domino didžiulės farmos 
mašinos, tokios kaip $50,000 kaš
tavęs kombainas specialiai sojos 
derliui nuimti ir po tiek pat kaš
tavę kiti kombainai, po $40,000 
iki $50,000 kaštavę traktoriai, 
po $8,000 plūgai, $35,000 vertės 
grūdams džiovinti kaštavę įren
gimai ir kt. Visa Batzo farmos 
mašinerija kaštavo apie $500,- 
000.

Imperatorius, 74 metų am
žiaus, tiek susižavėjo ameriko
niška farma, kad net pats de
šimtį pėdų palipo į sojai nupjau
ti kombainą.

“Jo didenybė” net nusifoto
grafavo du mažus paršiukus ran
kose laikydamas.

Barcelonos poHeijos-oficia
lus pranešimas sako, kad polici
ja, besivydama teroristus, nušo-
vė tris nekaltus civilius ir du 
policininkus. Susišaudymas Įvy
ko netoli policijos nuovados.

o Lisabone komunistai tre
čiadienį sušaukė masinį mitin
gą, kuriame kvietė žmones pasi
sakyti už Oporto artileristus, ku
riuos karo vadovybė nori nugin- 
luoti. Socialistai ir liberalai su
šaukė dar didesnį mitingą, ku
riame kvietė žmones klausyti 

i vyriausybės patvarkymų. Kariai 
neturi teisės kištis Į krašto vi
daus reikalus.

o 500 Cook apskrities gydy
tojų reikalauja didesnio atlygi- 
imo ir lengvesnių darbo sąlygų. 

Jiems tenka dirbti ilgas valan
das. ,

♦ Sargent Shriver pasakoja 
žmonėms, kad meras Daley pri
taria jo kandidatūrai, jeigu sen. 
Edward Kennedy nekandidatuo
tų. Meras pareiškė, kad jis nie
kad neprižadėjęs remti Sargent 
Shriver kandidatūros.

♦ Amerikoje padažnėjo Įsi
veržimai į bankus ir dideles va
gystes. Prokuroras I^evv žada 
traukti atsakomybėn bankus, 
kurie nesiėmė apsaugos priemo
nių.

♦ Lenkijos užsienio ministras 
Stefan Olszewski kelias valan
das tarėsi su Vakarų Vokietijos 
užsienio ministeriu Genscheriu 
dėl Helsinkio konferencijos nu
tarimų. Nori aptarti praktiškas 
priemones jiems vykdyti.

-*• Singapūre laikraštininkai 
patyrė, kad Vietnamo, Kambodi- 
jos ir Laos vyriausybės nenori 

į žingsniuoti su raudonomis vėlia
vomis. Jos nori turėti savo vė- 

, liavas.
♦ Vakarų Europos valstybės 

bijo Sovietų Sąjungos. Jeigu su
mažėtų Amerikos karo pajėgu
mas, tad sovietų karo jėgos tuo
jau pradėtų slinkti į vakarus.

♦ Vokietijos krikščionių de
mokratų sąjungos pirinininkas 
Helmut Kohl 9 dienas praleido 
Sovietų Sąjungoje ir kalbėjosi 
su premjeru Kosyginu.

JAV žvalgyba 
pramiegojo

WASHINGTONAS, D. C. — 
Portugalijoje buvo keli JAV ka
riai, kurie buvo įpareigoti sek
ti krašto gyventojų ir karių nuo
taikas. Prie ambasados paskirtas 
ryšius su įtakingesniais kariš
kiais ir žinoti, kuo Portugalijos 
įtakingieji kariai kvėpuoja.

Pasirodo, kad Portugalijoje 
esantieji amerikiečiai žmonių 
nuotaikas ir karių rūpesčius pra
miegojo. Portugalijos įtakinges
ni eji kariai jau seniai ruošėsi nu
versti diktatorių ir įvesti kraš
te demokratinę santvarką, bet 
ČIA ir kariai nieko apie ruošia
mą perversmą nežinojo.

Paskutinis Portugalijos nuo
taikų vertinimas JAV vyriausy
bės nariams buvo paruošta 1964 
metais. Kada Portugalijoje įvy
ko perversmas ir nuversta dik
tatūra, CIO ir karo attache su
žinojo iš laikraščių.

Planuoja gaminti 
sintetini kurą 

o l
WASHINGTONAS. — Baltie

ji Rūmai nutarė vykdyti 6 bili
jonų dolerių programą sinteti
niam kurui pasigaminti ir tuo 
būdu patapti nepriklausomais 
energijos ištekliais. Sintetiniam 
kurui (gazolinui) gaminti pla
nuojama naudoti anglį ir akmens 
skaldą (shell). Tikimasi tuo bū
du iki 1985 metų pasigaminti 
apie 350,000 statinių alyvos 
kiekvieną dieną.

Baltieji Rūmai nori, kad Kon
gresas dar iki Padėkos Dienos 
leistų valdžios garantuotą $6 bil. 
paskolą privačiai industrijai, kad 
greičiau pradėtų gaminti sinteti
nį kurą.

PRAŠO KARIUS PAIMTI VALDŽIĄ IR 
ĮVESTI TVARKI VISAME KRAŠTE 

BarcelcnoĮ., Madride, Valencijoj ir Bilbao 
miestuose įvyko susirėmimų su policija

MADRIDAS, Ispanija. — Diktatorius Franko ir premjeras 
Arias Navarro prižadėjo atstatyti tvarką visame krašte, bet iki 
šio meto jiems nepavyko tai padaryti. Neramumai prasidėjo Vas- 
konijoje, šiaurės rytų provincijose, bet dabar persimetė į visą 
kraštą.

George Meany gali 
remti Humphrey

SAN FRANCISCO, Cal. — 
Sen. Hubert H. Humphrey pasa
kė aštrią kalbą Amerikos Darbo: 
Federacijos atstovams, suvažia
vusiems į metinę AFL ir CIO 
konvenciją. Senatorius labai 
smarkiai puolė prezidento For
do ekonominę politiką, kenkian
čią krašto ūkiui. Tame pačiame 
posėdyje kalbas sakė sen. Bayh 
ir sen. Jackson, bet labiausiai at
stovams patiko Hubert Humph
rey žodžiai.

— Gaila, kad sen. Humphrey 
nekandidatuos prezidento parei
goms, pareiškė George. -Meany. 
Jis nekandidatūoja, bet Darbo 
federacijos vadai gali jį privers
ti kandidatuoti. Tada, aišku, ir 
sen. Humphrey “negalės atsi
sakyti”.

Religinis karas 
Libane nesibaigė.

BEIRUTAS. — Pranešimais 
iš Artimųjų Rytų, religinis ka
ras tarp dvejų miestų — maho
metonų Tripolio ir krikščionių 
Zagartos vėl prasidėjo. Liudinin
kų pranešimu, jau antradienį vėl 
kulkosvaidžiai pradėjo tarškėti. 
Į susišaudymą įsijungė ir Pales
tinos partizanai, gyvenantieji 
Buddavi stovykloje, paleisdami 
tris minosvaidžių sviedinius į 
alyvų plantacijas, kur kovotojai 
iš Zakartos įsirengė savo fronto 
linijas. Karts nuo karto susi
šaudymai atgijo ir dvejuose Bei
ruto priemiesčiuose — mahome
tonų Shiite ir maronitų krikščio
nių srityje Ein Rummaneh.

Nauja įtampa kelia baimę, kad 
vėl prasidėję susišaudymai gali 
išvirsti tikru religijų karu. Nuo 
tos rūšies karo pradžios praeitą 
balandžio mėnesį iki šiol apie 6,- 
000 žmonių buvo užmušta ir 18,- 
000 sužeista.

MADRIDAS. — Generalissi
mo Francisco Franco kabinetas 
specialiame posėdyje svarstė 
priemones, kokių griebtis prieš 
baskų partizanus ir jų bombar
davimus. “Tai yra visiškai ki
tos rūšies karas, su kuriuo mes 
susiduriame”, pasakė Ispanijos 
Civilinės Gvardijos šefas Jose 
Vega Rodrigues. “Tai yra vulga
rių ir paprastų žudikų akistata 
su teisingumo ir tvarkos pajėgo
mis’’, jis pasakė.

* Prezidentas Gomes uždrau
dė Portugalijos kariams naudo
ti ginklus politiniams tikslams. 
Lisabone esantieji artilerijos da
liniai pareiškė, kad jie yra pa
siryžę naudoti turimus ginklus, 
jeigu kas bandys juos bausti.

Praeitą naktį labai žiaurus 
įvykis palietė Barcelona, Kata- 
lunijos sostinę. Katalaniečiai, 
nepatenkinti diktatoriaus Fran
ko griežtomis represijomis ir 
naujais areštais, miesto centre 
paleido kelis šūvius į civilinę 
gvardiją, užmušdami du gink
luotus policininkus ir sužeisdami 
tretįjį. Pasikėsinto jams pavy
ko pasprukti iš užpuolimo vie
tos.

Kiti civilinės gvardijos nariai 
vis dėlto pasileido ta kryptimi, 
kuria pabėgo pasikėsinto j ai. 
Jiems atrodė, kad pasikėsintojai 
sulipo į automobilį ir bandė pa
bėgti. Jie nušovė visus keturis 
to automobilio keleivius. Pa
aiškėjo, jog tai būta visai nekal
tų žmonių, '^pasikėsinime visai 
nedalyvavusių, bet atvažiavusių 
į Barcelona savo giminių aplan
kyti. Kitoje centrinėje gatvėje 
civilinės gvardijos nariai nušo
vė dar du nekaltus kataloniečius. 
Vienos valandos laikotarpyje 
Barcelonoj buvo užmušti 8 žmo
nės, 2 civilinės gvardijos nariai 
ir šeši civiliai. Sužeista 12.

B arcelonos dvasiškoji vado
vybė kreipėsi į garnizono virši
ninką, prašydama karių Įvesti 
tvarką krašte. Susidaro įspūdis, 
kad dabartinis premjeras nepa
jėgs atstatyti darbui ir preky
bai reikalingos tvarkos. Antro
ji neramumų banga nusirito per 
visą kraštą, kad civilinės gvar
dijos nariai įėjo į vieną vaško 
valdomą taverną ir nušovę savi
ninką. Jam buvo atkeršyta už 
tai, kad du jo broliai kurį laiką 
slapstėsi nuo policijos, o vėliau 
abu perėjo Pirinėjus ir pasiekė 
Prancūziją.

Susirėmimai su civiline gvar
dija įvyko Valencijos, Malagos, 
Tarragonoj, Zaragozoj ir kituo
se miestuose. Madride platina
mi atsišaukimai, kuriuos kvie
čiama kariuomenės vadovybę 
perimti krašto valdymą. Gyven
tojai nori tvarkos.

Gen. Franko žentas, gydytojas 
Martinez Bordiu, užpuolė resto
rane vakarieniavusius keturis 
Olandijos turistus. Vienas olan
das tiek jį apdaužė, kad pasku
bomis teko vežti jį ligoninėn 
ir operuoti sulaužytus nosies 
kaulus. Ginčas kilo dėl užsienie
čių politikos. Ispanijos gyven
tojų dauguma bijo antro pilieti
nio karo, bet vyrauja įsitikini- 

i mas, kad sergantis 82 m. dikta
torius nepajėgs atstatyti tvar
kos, nes užpuolimus provokuoja 
gerai ginkluoti falangistai.

Šilta, galimas lietus.
Saulė teka 6:56, leidžiasi 6:20.



*rikio kfom as
(Iš pasakojimų apie vysk. M. 

Valančių)
Apdorojęs ilgaplaukius pieme

nis, vyskupas Pušinės miške ra
dęs kromininką žydą Ilkį, vesė- 
dintį ant griovio krašto šalia sa
vo kromo. Ilkį pažinojo plati 
apylinkė, nes jis vaikščiojo per 
kaimus, pardavinėdamas smul
kias prekes ar mainydamas jas 
į šerius, kiaušinius. Čia vysku
pas vėl sustabdęs karietą, išli
pęs, nuėjęs pas Ilkį ir atsisėdęs 
šalia jo. likis pažinęs, kad tai 
vyskupas, pašokęs ir pradėjęs 
linkčioti.

— Ilki, ar tu gali man par
duoti lygiai pusę savo kromo? — 
klausia Valančius.

— Ui, jūsų mylista, dėl ko ne, 
gailu! — džiugiai sutiko likis.

—Na, tai atidaryk.
likis atidarė. Vyskupas pai

ma skarelę ir čirkšt ją pusiau,, 
tada pokeli adatų ir taip toliau, 
vis sakydamas: “Ta pusė tau, o 
ta man”.

likis, tokios išdaigos nelau
kęs, susiima už galvos ir prade-, 
da aimanuoti, žmoną ir vaikus 
minėdamas, prašo vyskupą ne
žudyti vargšo žydelio.

— Bet, Ilki, juk taip buvo 
susitarta, — lyg priekaištauda
mas sako Valančius.

žydas graibsto bučiuoti vys
kupo drabužius.

— Na, gerai, Ilki. -Nesilaikai 
fodžio, tiek to, nebeperku aš ta-
vo pusės kromo.

Numetęs ant žydo prekių tri
rublinę, grįžo į karietą.

Krontininkas apstulbo iš 
džiaugsmo, nes ir visas jo kre
mas nebuvo tiek vertas.

Domas Būrneikis

Jautrumas grožiui

Viename bankete Lady Astor 
pasakė, kad vyrai yra didesni 
pliuškiai arba dabitos už mote
ris. Visi banketo dalyviai pa
reiškė skirtingą nuomonę, net 
griežtą opoziciją. Betgi Lady 
Astor laikėsi savo nuomonės ir 
pradėjo pokalbį apie vyrų ma
das. Kai jau visi apie buvusią 
nesantaiką pamiršo, ji pareiškė 
pakeltu balsu:

— Labai gaila, kad tikrai in
teligentiški ir mokyti vyrai ne
kreipia dėmesio į savo apsiren
gimą. Kodėl prie šio stalo ge
riausiai išauklėtas vyras dėvi 
blogiausiai užrištą kaklaraištį ?

Visi ten buvę vyrai, pamiršę 
nesenai buvusius ginčus, nely
ginant pagal duotą ženklą, pra
dėjo tikrinti savo kaklaraiščių 
mazgus...

Pokalbis Vilniuje
i

Vilniaus restorane gėrė lietu
vis, lenkas ir rusas. Lenkas pa
sakė :

— Vilnius ir visa Lietuva pri
klauso mums, i

— Nieko panašaus, — tarė ru
sas. — Lietuva yra neatskiria
ma mątuškos Rusijos dalis.

— Tai kieno yra tos utėlės, 
kurių paskutiniais metais tiek 
daug priviso mūsų krašte? — 
paklausė juos lietuvis.

S. Bukis

Trumpas reportažas
Rędaktorius vis ragino jauną 

žūriialistą trumpinti savo žinias 
ir-reportažus. Po kurio laiko jis 
redaktoriui įteikė toki reporta-

Aitvaraš < |J p

Padebesiais paleistas aitvaras fmgf
Sklandė tenai kaip aras. ;į» ;
Pamatęs slėnyj drugį iš virškus, » -H 
Suriko: “Aš tave vos matau; S ,
Sakyk, ar tu man jhepavydį, f
Kai mane taip aukštai skrajojantį išįydi. 
Nes tu pat tik žemai skrajot gali ?” ;
— “Nuo tokio pavydo aš esu labai tolr;
Be reikalo tu apie savo per daug galvoji. , 
Nors ir aukštai, vienok tik ant ^virvės, lakioj;
Toks gyvenimas, kai laisvės neturi.
Yra gyvenimas, kai laisvės neturi,
Yra nuo pavydo toli.
Nors ir ne aukštai lakioj u, ’ ■ . r
Bet ten lekiu, kur aš tik pagalvoju;
Ir aš, nepaisant ką kiti kalbės, 
Nemėgstu būti žaislu ant virvės”'.

(Iš V. Petraičio knygos “Pasakėčios pagal Krylovą”)

Bendradarbiauto j ai aitvarais skraido ant virvės, 
kol pavergtoje Tėvynėje ašaros byrės.
Lankstymasis, vietoj kovos, 
Laisvinimui neduos naudos!...

PENSININKU DIENOS VAKARUOSE

za:
— Praeitą naktį buvo baisus 

įvykis. Sir Reginald Blank, sve
čias ponios Brinkey baliuje, sa
kėsi sergąs ir daugiau nieko ne
sakęs paėmė savo skrybėlę, pal-
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Lietuvai ir Žemdirbiams
I Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis- Įį 
? ta Chicago j e 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da- j 
■ lių: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte, n dalis: žemės ? 
? ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas ! 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su- i 
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi- 

)( nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių . 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais • 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

, Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa- ‘ 
šaulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- J 
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli- i 
mai. Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik S5.00. i 
Gaunama Naujienose.

Čekį arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:N ATJ J IE N O S į
I 1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
j Gavę pinigus, tuojau knygą pasiusime.

----z.—l —~

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

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

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

Juozas Kapaiinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbąs girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU 'KILIMU J VILNIŲ. Kelionės Į Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į AMAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto Ir agitpropo propaganda bei 
Užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

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

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl. Kaina SlM

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 

atsilankant dirbo valandomis arba užsakant paštu Ir pridedant 
čakĮ ar piniginę perlaidą.
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tą, taxi, pistoletą iš savo kišenės 
ir, pagaliau, savo gyvybę. Gai
la gero vyro.

Atbėgėliai iš Vakaru

Kariai, saugoj autieji T. S-gos 
sieną Vakarų pusėje, kartą pa
gavo bėglį, atbėgusį iš Vakarų 
pasaulio. Tai buvo gaidys. Pa
klaustas, iš kūr atvyko, pasisa
kė atbėgęs iŠ Londono.

— Kodėl tu atbėgai, ar tau 
ten negerai

— Aš, mat, esu neblogas gįe- 
dorius, o ten man visai neduoda 
giedoti, akmenimis muša, piati 
žada. Girdėaju, kad Čia daini
ninkai gerus pinigus ima ir ge
rai gyvena, užtat ir atbėgau.

— Gerai, bet reikėjo paprašy
ti leidimo. Už nelegalų sienos 
perėjimą — 3 mėtai .kalėjimo. 
Ten tau reikės daboti, kad kali
niai nepraihiėgotų. Paskui jau 
galėsi giedoti scenoje.

Netrukus pagauna bėgančią 
per sieną katę.

— Iš kur atbėgai ?
— Iš Berlyno.
— Kodėl ? Ar ten tau negera ?
— '-'Ką čia ūr kalbėti, badą ken

čiu. Vokiečiai žiurkes ir peles 
išnuodijo, nėra kas gaudyti, o 

-,ia girdėjau, daugiavaikėms mo
tinoms pašalpas moka. Pagalvo
jau — porą kartų į metus atsi
vesiu ir pragyvensiu.

— Gerai, pirma . 3 metus ati
dirbsi lageryje už nelegalų sie
nos perėjimą.

Sekanti kartą pagauna blusą.
— Iš kur atbėgai ? — klausia.
— Iš Vašingtono.
— Ko bėgai, ar tau ten nege

rai?
— žinoma, negerai, iš viso 

gyvenimo nėra: kur tik šoki, vi
sur slidu, virsti, galvą persimu- 
ši, o ant žmogaus nė per didžią
sias šventes nepataikysi, — pen
kiuose - šešiuose kambariuose 
gyvena po vieną ar du žmones. 
O čia, girdėjau, viename kam
baryje po kelis žmones gyvena 
— tai ir man bus gyvenimas.

— Gana, mes ir savo parazi
tų pakankamai turim Užtaisykit 
armotą, sušaudyt prakeiktą 
amerikanską parazitką, — su
šunka-viršininkas kareiviams.

Pagaliau pagauna asilą. Pa
klaustas, iš kur atėjęs, atsako:

—• -Iš Romos. .
— O ko čia ėjai, ar ten tau 

negerai ?
—r Ką čia kalbėti, dieną nak

tį reikia dirbti, pavargau, nebe
pajėgiu, o čia girdėjau tokius 
deputatais renka, geras algas 
moka, o dirbti nieko nereikia, 
tik kartais rantką pakelti.

— Gerai, tokie mums naudin
gi, bet įstatymas lieka įstatymu: 
tris metus reikės atidirbti. — 
Kitas viršininkas nutraukia sa
kinį: — Ne, negalima jo dėti į 
lagerį. Perdaug išgudrės — rink
sim tuojau.

(Iš Krizio Pleperio 
“77 Anekdotai”)

Bachas prisipažino__

Sovietų Sąjungoj pasakoja
mas toks anekdotas :

Greituoju traukiniu iš Pragos 
į Maskvą važiavo muzikas ir, tu
rėdamas laiko,, studijavo muzi
kos kurinių gaidas. Prie jo pri

sėdo KGB agentas sekti, ką tas 
muzikas skaito ? Nepažindamas 
gaidų, jis nesuprato, kas tuose 
popierio lapuose yra parašyta, 
todėl įtarė, kad tas keleivis yra 
Šnipas, o gaidos — tai slaptas 
šifruotas pranešimas.

Nugabentas į miliciją muzikas 
protestuoja ir sako, kad jis nė
ra joks šnipas, bet tik mūąikas, 
o tie lapai su gaidomis yra Ba
cho f figa...

— Tu mums nepūsk miglų į 
akis, — šaukė zuit muziko poli
cijos komisaras. — Mes tokius 
muzikantus gerai žinome. Tavo 
šandarbininkas Bachas jau pri
sipažino. .Prisipažinsi ir tu, kad 
esi kapitalistų šnipas...

Pastaba kalbėtojai
Pabaigęs ilgą paskaitą -kalbė

tojas teiseinosi publikai :
— Aš labai gailiuosi, kad taip 

ilgai kalbėjau, bet aš neturėjau 
laikrodžio ?sėkti laiką.

— Bet ten prie-jūsų ant sie
nos kabo kalendorius, — prie
kaištingai atsiliepė' vienas iš 
klausytojų. '

Pasiteisino-.,
—Kodėl tu nešioji tik po 4 ply

tas ? Visi kiti juk neša po 8, — 
pastebėjo urėdas naujam mū
rininkų gizeliui. 'Gizelis atsakė:

— O,, jie yrą tinginiai: jie ne
nori nešti 8 plytSs’dū'kartu...

Laiku sustojo

Tėvas: “Sūnau, džiaukis, kad 
meldeisi uč sesutę. Dabar turė
si dvi sesutes’.

Sūnus: Gerai, tėveli, kad aš 
laiku sustojau melstis. Kitaip 
dar jų daugiau būtų buvę...

Magaryčios
:ė Kai politikieriai išsprendžia 

vieną problemą, tai vietoj jos 
atsiranda dvi problemos.

Didžiausiais nusivylimas 
yra tada, kai nėra dėl nesėkmės 
ką nors kaltinti.

• Jugoslavų dramaturgas 'Jo- 
sip Kosor (1879^—1961) visuo
met nupjaudavo savo naujoms 
kojinėms pirštų galus ir kulnis, 
nes tos vietos vistiek greitai pra- 
tai praplyšta...;

• Golfo žaidėjai yra laimin
gesni už medžiotojus ir meške
riotojus, nes iš jų niekas nerei
kalauja įrodymo daiktų.

® Sakoma, kad geriausiai Wa
shington© įstaigos patarnautų 
vartotojų apsaugai, jei atimtų 
iš visų moterų kredito korteles.

• Vienas džiaugėsi, kad yra 
infliacija, nes kitaip jis nepa
jėgtų mokėti tokias aukštas kai
nas.

c Geriausiai blogus kelius pa
taisė dar vienas stiklelis prieš 
važiuojant iš vaišių -į namus.

SAN JOSE, Kalifornija. — 
Ekskursijoms bilietai parduo
dami 1.5-2 mėn. iš anksto. Per
skaitęs seniesiems skirtame laik
raštėly (Senior info) ekskursi
jų sąrašą radau, kad vyks eks
kursija į Tiburon. Neradęs šios 
vietovės turimame Kai. žemėla
pyje susigundžiau tą “garsią” 
Vietą pamaiyti.

Tiburon
Miestukas mažas, keletas tūks

tančių gyventojų. Centras — 
“pusantros” gatvės su visomis 
mažai vietovei reikalingomis įs
taigomis ir krautuvėmis.

Žymus tuo, kad ant kranto 
San Francisco įlankos šakos, va
dinamos Ričardson vardu, yra 
didžiulis ir puošnus restoranas 
vietos turtuoliams, turistams, su 
baru ir uniformuotais, čiutniais 
bei mandagiais patarnautojais. 
Na, ir kainos čia taip pat “puoš
nios”. Keletas pensininkų pasi
tenkinome sriubos lėkštele ir sa
lotų dubenėliu, sumokėdami kiek
vienas apie 3 dol. Valgėm lau
ke, nedengtojė aikštelėje, pa
sislėpę po lietsargiais, čia sau
lutė skaisčiai švietė, o San Fr. 
miestas (apie 12 vai.) tebesken
do rūke ir matėsi tik dviejų di
džiųjų pastatų (Bank of Ame
rica ir Piramydės) viršūnės. Vė
liau matėm ir Golden Gate tilto 
atsparų viršūnes, kyšančias virš 
tuko.

Grįžtant, buso šoferis pasuko 
kokiu tai atkalnių keliuku, kur 
suaugę medžiai keletą blokų ke
lią dengė — važiavome lyg ur
vu. Pakelėje matėme 4 ar 5 na
mus, pastatytus ant polių — ne
aukštų stulpų virš įlankos van- 
'dėns. Audros metu, manau, sie
nos nukenčia.

įvažiavus į San Francisko 
miestą, šoferis pavėžino po tur
čių ir kitų valstybių konsulų ra
joną. Malonu buvo pasidžiaug
ti gražiais ir puošniais pastatais.

Big Basin

Antroji ekskursija vyko “pik- 
nikauti” .į Santa Cruz Big Ba
sin raudonmedžiu miškus. Nors 
tose vietose esu jau buvęs ir, ro

dos, aprašęs, bet, kaip augęs prie 
miško, neikenčiau nenuvykęs dar 
kartą tūkstantmečiais raudon
medžiais pasidžiaugti.

Daug mylių važiavome tarpu
kalnių miškais iki didžiųjų rau
donmedžių gojelio ir įvažiavimo 
į piknikams skirtą plotą. Palei 
kelią daug gyvenamų namų, o 
didesnėse aikštelėse — viešbu
čių, suvenyrų ir kt. krautuvių, 
remonto dirbtuvių ir kt.

Didžiulis parkas (apie 11,000 
akrų) priklauso Kalifornijos val
tį jai (steitui). Sustojimo vietoje 
pilna ugniakurų, stalų su suo
lais ir kt. įrengimų. Mes buvo
me įspėti pasiimti užkandą iš 
namų, nes rudens metu, kada 
mokyklos veikia, vietos valgykla 
gali būti uždaryta.

Keliavome darbo dieną, tad 
nedaug žmonių radome. Tarnau
tojas — miškininkas paaiškino 
kaip iš luobos atskirti raudon
medį nuo kurio tai kito pana
šaus medžio (bene Douglas fir.) 
painformavo apie sėklas, giles, 
kunktirėžius ir kt.

Aplankėm parko miiziejėlį, kur 
yra akmenų kolekcija, paveiks
luose pavaizduota Kalifornijos 
gyvūnija ir kt,

Pataikėm atvažiuoti gražią 
saulėtą dienelę. Žmonių mažai, 
ramu, tyku, o tarp milžinų rau-- 
donmedžių “jaunuoliams” buvo; 
labai maloni atgaiva, tad pail-- 
sėjome ir kūnu ir “dūšia”.

Operos koncertas 
Golden Gate parke

Pataikiau atvažiuoti i San 
Francisko pas dukrelę savaitga
liui, kada ten Golden Gate parke, 
spec, pastovioje estradoje, " du

žymus operos daiaiuinkai: teno
ru It Pavarotti ir baritonas J. 
Wixall, pritariant operos simfo
niniam orkestrui, davė vhraotne- 
nei nemokamą koncertą. . .

Miela — malonu buvo išklau
syti arijų iš Traviatos, Figaro, 
Pajacų, Toskos,La Forza deldes- 
tmo (Likimo Galia), Turandot ir 
kt

Publikos buvo nepaprastai 
daug. Špėjū, apie 10,000. Pūna 
didžiulė aikštė atkalnis, žolynai, 
viens prie kito talpiai susėdę.

"Publika žavėjosi abiem dai
nininkais, ypač tenoru ir aplo
dismentų griausmas privertė 
abu dainininku duoti po puikų 
gabalėlį virš programos.

Beje, keletą kūrinių simfoni
nis orkestras išpildė vienas.

Dvi valandos puikaus koncerto 
ir mielų melodijų'praėjo lyg per 
5 minutes, p taip norėjosi dar 
daugiau išgirsti — išklausyti, 
užsimirštant realųjį gyvenimą. 
(Prisipažinsiu, kad •gyvendamas 
vienas tarp kitų tautybių žmo
nių, esu pasiilgęs lietuviškų dai
nų ir girdėtų operų arijų, tad šis 
koncertas pakėlė nuotaiką ir su
stiprino dvasioje). S. šurkus
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“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” -naujam skaitytojui 
7722 George jšt. tik už '?5.00 mėtanfs!

La Salle, PQ., Montreal ^, / ; - t
Canada - (Reguliari prenumerata — $10,00)

Prašome iSKirpti ir prisiušti (Pavardė‘ir vardas)
su virš nurodytu . v • c’ ' ‘ ~
prenumeratos ; . . . . . ’ y..
mokesčiu. - - $
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biai atrodė tokie neįtikinami — 
jis svajonėse gal manė patup- 
dysiąs mane, kaip žąselę pūkų
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S. Kymantaitė jautė pareigą lizdelyje, kad rankas į šaltą van- 
savo gimnėms pranešti, kad ren- denį nereikėtų kišti”. 'Dėdės vei- 
giasi susituokti su Konstantinu das suglumęs... jis nusprendžia: 
Čiurlioniu. Ji nujautė, kad dėdė “Na, tegu atvažiuoja”.

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

Jo kūrybos momenty apybraižos.
(Tęsinys)

Sužadėtinė Sofija

Plungės klebonas Jarulaitis ne 
apie tokią “partiją” svajojo. Iš
leisti ją už inžinieriaus ar dva
rininko — štai buvo jo svajonė. 
Visą savo pokalbį su dėde ji 
taip pavaizduoja:

“Atsimenu, sėdžiu su dėde 
- prie rytmetinės arbatos. Kąs

nis man stovi gerklėje — paga
liau pranešu. Pasikalbėjimas 
trumpais sakiniais — dėdė sujau
dintas, lyg įžeistas. “Darant to
kį svarbų žingsnį, reikėjo pasi
tarti”. “Ką čia kas gali patar
ti, — sakau suspausta širdimi. 
Dėdė toliau kamantinėja, aš at- 
sakinėju. Taigi — yra baigęs dvi 
konservatorijas, kokius paveiks
lus tapo — visi jį gerbia... dėdė 
gali .pasiklausti jeigu nori kun. 
Tumą, — o pačiai tai atrodo 
taip beprasmiška ir negražu , ir 
įžeidžiama. “Iš ko jūs gyvensit? 
— klausia dėdė. “Paveikslai, sa
kau — ir dabar pardavė... ir pa
mokos... “Ir vėl dėdės balsas: 
“Kai nėra pinigų — meilė gadi- 
nasi”. — Ir aš dirbsiu, rašysiu...”

“Plungės dekanui tie uždar-

“Mamytę greit nugalėjau. Čia 
kalbėjau paprastai, čia man mo
tinos klausinėjimai nebuvo įžei
džiami. O teta Morta, motinos 
sesuo, kuri šeimininkavo pas 
kleboną Plungėje, savaip išspren
dė šį klausimą: — “Ką čia dėdė 
gali daug raukytis, anokius jis 
čia tūkstančius už tave paklo
jo, kad galėtų žentą rinktis — 
aš jam taip ir pasakiau... Biedna 
esi, kad ir mokyta ir graži, kas profiliu, kuri po Čiurlionio mir- 
čia tave ims be pinigų. Jeigu 
žmogus “požondnas’ ima — ir 
eik!

Tėvelis i,girdęs naujieną, tuo
jau paklausė: “A czy szlachet- 
ny”? — “Szlachetny, szlachet- 
ny!” — sakiau juokamosi ir mie
lą, tokį gerą veidą apiberdama 
bučiniais.

Kymantaitės tėvas nors tik 
tarnavo caro monopolyje smul
kiu valdininku, bet dar nebuvo 
primiršęs bajoriškų fantazijų.

Atėjo 1908 metų vasara. Teko 
galvoti apie vasaros atostogas. 
Kymantaitė atsimena tuos rū
pesčius, kurie ir jai buvo arti šir-

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

Naujienose, yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
U. Augustiltyfi-ViIčIOnhni, ŽVAIGŽDĖTOS, NAKTYS. Didelio for

2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 
Kišeninio formato, 157 psL Kaina S2.00.

3. Sutkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 189 

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

S išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis S5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu šilelis”, vertimas. 42 psl. 82.00.
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. S1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00
11; Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii Ivrikos knyga. 152 psl. $2,50.
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

liai, 92 psL, $1,00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
14. Eugeniius Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00.
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl $2.50
16. Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lvrikns rinktinė. 180 psl. $3.00
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI, Mitologijos posmai 

55 psl. $1.00.
18. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 145 psl. $3.00.

■ Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Hlinois 60608

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

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas 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 Amerikon Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ’’ ADMINISTRACIJOJE 

Nesenai išėjusi laukta 
1

Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl-, daug paveikslų. Kaina 12.00.

Persiuntimui paltu reikia pridėti c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupė*, užsakiusio* 10 ar daugiav egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

deri tokiu adrera:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

dies, nors jie lietė tik Konstan
tiną. Būta daug vargo supokuo- 
ti išmokėjimui pirktą pianiną ir 
dėžėje išsiųsti į Druskininkus. 
O paskutinį vakarą jie nuspren
dė praleisti Vilniaus Gedimino 
kalne ir sulaukti ten aušros. Di
deliu entuziazmu Kymantaitė at
simena tą naktį; “Vilnius vasa
ros naktį, Vilnius stebėtas auš
tant n io Gedimino kalno. Ne 
veltui MKČ paveiksluose taip 
daug fantastiškų miestų. Ir Vil
nius tą naktį buvo lyg gražiausia 
pasaka. Grįždami ėjome pro šv. 
Katrynos bažnyčią. Bažnyčia 
auštančios dienos rūkuose sklei
dė nepaprastą žavesį.

— Žiūrėk, koks nuostabus si
luetas.

— Tu pati siluetas. — Taigi 
taip ir buvau praminta siluetu.

čia yra proga išaiškinti, kaip 
atsirado toji fotografija, pusiau Tammy Patterson{ suvalgius iledy 

porcijos dalį, likusią peni oželį, kuris 
visuomet yra alkanas. Tammy yra 
šešię mėty labai gyva mergaitė, kuri 
ragina visus amerikiečius aukoti pi
nigus Dešimtuku Maršui, kad būty 
kuo tyrinėti paralyžiaus ligos prie

žastis ir gydyti sergančius.

ties visur buvo naudojama, lyg 
ji būtų buvus vienintelė. Ne tik 
pati fotografija buvo nuolatos 
spaudoje naudojama, bet ir iš 
jos buvo daromi piešiniai bei pa
veikslai. Kymantaitė rašo: “Tą 
rytą beveik nemigęs, vežęs pia
niną, pervargęs, grįždamas pri
siminė, prižadėjęs “šaltiniui” 
Seinuose savo nuotrauką, nuėjo 
pas fotografą, ir štai buvo pada
ryta ta fotografija, kurią visi 
pažįsta, kuri buvo didinama ir iš 
jos buvo padarytas bareljefas 
ant paminklo. O tačiau toje nuo
traukoje yra kažkas žuvę, nėra 
tos giedrios išraiškos, kad ir kiek 
pilkšvo veido — nėra to nuola
tinio švytėjimo akių.

— Taip buvau nuvargęs, kad 
dargi nepasišukavau, — teisino
si man paskui.

Galima buvo pamatyti, kad 
kažkodėl visos kitos Čiurlionio 
fotografijos buvo nuslepiamos 
nuo visuomenės ir tik paliekama 
ši, tiesiog tragiško atspalvio nuo
trauka, kuri pilnai nepavaizdavo 
Čiurlionio, nes jis buvo visada 
judrios dvasios, santykiavo su 
žmonėmis šiltai draugiškai ir 
dažnai .būdavo linksmas pokal
bininkas.

Jo švelnus būdas
Aplamai, lietuviškai visuome

nei, gerai ilgą laiką nepažinu
siai Čiurlionio, dažnai džiugu pa
stebėti jo būdo pažymėtiną švel
numą.

Pati Kymantaitė savo užra
šuose prisipažįsta, kad “iš pra
džių man atrodė keista ir net 
erzino tas jo dažnas sakymas: 
“—Nepykite, nepyk...” Tuojau 
imdavau jam aiškinti, kad aš ne
pykstu. Tad kartą jis man ir 
sako: — Tas “nepyk” — tai yra 
tik priminimas, kad niekados ne
reikia pykti — kad žmonių san
tykiuose visų pirma neturi bū
ti pykčio. Aš dažnai be jokio 
reikalo sakau “nepyk”, taigi tu 
nepyk, kad sakau “nepyk”...

’Šis Čiurlionio aiškinimas gali 
būti laikomas, kaipo jo savotiš
kas humoras. O tikrumoje jis 
tą savo “nepyk” vartodavo, kaip 
matome iš kitų atsiminimų ly
giai taip pat ir kalbėdamas su 
kitais asmenimis. Tai buvo švel
naus būdo pažymys, tai pasekmė 
jo darnaus išauklėjimo, grei
čiausia paėjo nuo jo motinos, 
kuri ir savo vaikams liepdavo šį 
bei tą atlikti vis švelniu, prašan
čiu tonu.

Čiurlionis pianistas-virtuozas, 
jo rankos turėjo būti saugomos 

i scenai ir estradai. Tačiau buvo

Vilniuje per lietuviškus vakarus 
tokių atsitikimų, kad pasibaigus 
koncertui ar vaidinimui, jauni
mas nori pasišokti, o jokio mu
zikanto nenumatyta. Tada pasi
taikydavo, kad kompozitorius ir 
pianistas Konstantinas Čiurlio
nis atsisėsdavo prie pianino ir 
valandomis grodavo: — Tegu 
jaunimas pasišoka! Jis groda- 

, vo suktinį, klumpakojį, valsą, ma
zurką, ar ką kitą, ko jaunuoliai 

. pareikalavo. Praėjus dešimtme
čiui ar daugiau, galima buvo iš
girsti jau Kaune, nepriklauso
mais laikais anų laikų studento 
malonius atsiminimus, kad ir 
jam teko šokti valsą, grojant 
pianinu Čiurlioniui. Toks paslau- 

' gus ir draugiškas buvo anais lai
kais mūsų didysis menininkas.

Čiurlionis, galima sakyti, be- 
sąlyginai įsijungė Į vietos gyve
nimą. Jis nevengė jokio darbo, 
koks buvo reikalinga atlikti, kad 
tik bujotų lietuviška veikla.

“Antrąją parodą, rašo Sofija 
Kymantaitė-čiurlionienė, — bu
vo nutarta nuvežti į Kauną. Kau
no “Dainos” draugija pakvietė

■ mane “Aušros” pasirodymo me-
• tų sukaktuvių proga paskaityti 

paskaitą. Važiuoju ir aš padėti 
Konstantinui tos parodos rengti. 
Važiuoja ir Petras Rimša — tas

• amžinas trukdytojas. (Kodėl ji
■ tokiu būdu apibūdino šį prana

šingą lietuvių atgimimo laikotar
piu ypatingai pasireiškusį skulp
torių, sunku pasakyti. Juk Pet
ras Rimša nuo pat pirmosios lie
tuvių dailės parodos savo kūri
niais “Artojas”, “Lietuvos Mo
kykla”, “Gana to jungo” pasi
darė lietuvių visuomenėje popu
liarus ir nepaprastai gerbiamas).

Kaune reikėjo atlikti patį juo
dąjį darbą, sutvarkyti parodą, 
paveikslus iškabinti ir viską pri
rengti. “Reikėjo daug dirbti. Be
lieka gal pusvalandis iki parodos 
atidarymo, mes gerokai susite
pę drabužius, nešvariom rankom 
ir net veidais, turime nusivaly
ti, persirengti — ypač kai suži
nome, kad į atidarymą atvyksta 
gubernatorius. Taip pasiteisino 
kitiems rengėjams Čiurlionis. 
Tad viskas tvarkoje — ištrūks
tame.

“Ir nemanau grįžti, — sako 
jis, — gubernatorius, — visai 
man jo nereikia. Nujaučia, kad 
tą gubernatorių reikės vedžioti, 
savo paveikslus jam aiškinti... 
Nusprendžiame bėgti. Paroda 
Paroda buvo Adamčiko progim
nazijos patalpose. Laisvės Alė
jos gale dygo iš žemės vandens 
pompa, kur kaimiečiai anais lai
kais atvažiavę į turgų arklius pa
girdydavo — puikus dalykas. 
Vienas pompuoja, kitas prausia
si! (Tiesa, čia minima pompa 
dar devynioliktais metais tebe
stovėjo ir kauniečiai ją maty
davo). šiek tiek apsišvarinę, ei
name senamiesčiu, einame, pa
siėmę už rankų, per tiltą į Alek
soto kalnus, puikiausia įsivaiz
davę, kaip ten kauniškis “beau- 
mond’as” tancevoja apie guber
natorių”;

Čiurlionio laiškai
Didžiausias Čiurlionio p&liki-

mas, tni jo paveikiai ir miizi-1 jausmus ir ryškinti sąvo ypatin- Į netun, kaip tik 
kos kūriniai. Bet antrasis jo pa
likimas, tai gausūs laiškai rašy- 
;i Sofijai Kymantaitei, pradžioje 
sužadėtinei, o vėliau žmonai. Jie 
yra svarbūs ir vertingi keliais po
žiūriais. Be tų laiškų mes nega
lėtume pažinti Čiurlionio taip gi
liai, kaip dabar pažįstame, tuos 
laiškus paskaitę. Iš tų laiškų į 
mus žiūri gyvas Čiurlionis, koks 
jis buvo tada, ką jautė ir kokio
mis mintimis gyveno mes pui
kiai pajuntame. Tarytum gir- 
dėtume jo alsavimą ir skaičiuo
tume jo širdies plakimą. Į tuos 
laiškus Čiurlionis įdėjo savo jau
trią širdį.

O dar svarbiau, kad šie laiš
kai, tai jo biografijos vaiskus 
šaltinis. Be tų laiškų mums daug 
kas iš jo tragiško gyvenimo ne
būtų aišku. Įdėmiai tyrinėdami 
tuos laiškus, mes galime daug 
ką išaiškinti ir daug ką patei
sinti. Peržvelgę tuos laiškus, 
matome kaip negailestingai ir 
neišvengiamai tolydžio artėjo ir 
artėjo jo gyvenimo šiurpioji ka
tastrofa. Laiškuose slenka Čiur
lionio gyvenimo vienas įvykis po 
kito ir visi jie rišo ir smaugė jo 
gyvenimą vis kiečiau ir vis neat- 
laidžiau. Tikrumoje, čia nesima
to didelių sukrėtimų. Įvykiai gan 
smulkūs, pirmu žvelgsniu lyg bū
tų nežymūs ir nereikšmingi. Bet 
kiekvienas naujas kasdienybės 
įgėlimas palikdavo savo nuodi
jančius pėdsakus. Savo likimo 
suveržtas Čiurlionis, iš anų vo
ratinklių išsivaduoti nepajėgė ir 
nemokėjo. Tik dabar galime pa
sakyti, kad Čiurlionio didžioji 
katastrofa greičiausia nebūtų 
taip staigiai atėjusi, jeigu jo gy
venimas . nebūtų toks neįveikia
mai skurdus.

Jeigu ir lemta buvo, kad tokia 
nelaimė atsitiktų ir jis susirgtų, 
tai reikia atsiminti,, jog jo ligos 
progresavimas galėjo būti žymiai 
lėtesnis, galėjo nusikelti į toli
mesnę ateitį.

Kada žiūrime į Čiurlionio laiš
kus iš arčiau, pirmoje eilėje krin
ta į akis jo ypatingas stilius. 
Čiurlionis pats, kaip jau minėta, 
prisipažino,- kad “Varšuvoje ma
nęs daug liko”. Bet galima ir 
daugiau pasakyti, galima tvir
tinti, jog lygiai taip pat Čiurlio
nis “daug iš Varšuvos atsivežė”.

Pirmoje eilėje jis aiškiai iš 
Varšuvos atsivežė savo laiškų 
stilių ir-‘ savo maniera reikšti

ra
gas nuotaikas. Reikia atsiminti Į tiekti MK Čiurlionio gyvenimo, 
Čiurlionio laikų Varšuvą ir jos 
jaunuomenės gyvenimą. Ten 
viešpatavo amžiais susiklosčiu
si romantika, tam tikro laipsnio 
egzaltuota maniera save išsaky
ti. Čiurlionis nemaža metų Var
šuvoje praleidęs, bendravęs su 
vietine jaunuomene, negalėjo ne
įsisavinti ten išbujujusio savo
tiškai spalvingo, gražbylystės 
papuošto romantinio stiliaus. 
Sunku surasti kitą tokį sužadė
tinį, kuris būtų prirašęs tiek 
daug jautrių žodžių ir taip iški
liai būtų reiškęs savo susižavė
jimą. Bent jau lėtam ir santū
riam lietuviui jaunuoliui nebū
tų tai lengvai pasiekiama.

Vytautas Landsbergis paren
gė spaudai ir prieš porą metų Vil
niuje pasirodė knygutė “M. K. 
Čiurlionis — Laiškai Sofijai”. 
Šis dokumentinis leidinys gerai 
patarnaus ne vienam Čiurlionio 
gyvenimo ir kūrybos tyrinėto
jui. Knyga, atrodo, kitų tikslų

nors ir nepilnus, bet itin svar
bius duomenis.

Čiurlionio laiškuose daug puoš
nios elegancijos ir ypatingo jau
trumo. Nors, tiesą pasakius, 
Čiurlionis rašydamas ir savo bro
liams ir kitiems artimiems žmo
nėms, pasilieka lygiai švelnus ir 
jautrus.

(Bus daugiau)

SKA1TYK P^TS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

1739 So. Halsted St, Chicago, Hl. 60608

$5.00
$3.00

$2.00
$5.50

Gra- 
$5.00

I dalis. 208 psl., Įrišta — $3,00, minkštais vir- 
i — $3,00. minkš-

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

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikiu knygy, kurios papuoš bet koki< 

knygų spintą ar lentyną.
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 psL $^-00

l k. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl. _______
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 

' žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO

RIJA, F ‘ \ ‘/
šelfais — $2,00; H dalis, 225 psL, įrišta 
tais viršeliais ___________________

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psL
’‘ to ■ jūRgč>; 492 psL, minkštais vir-

žaliais. _ __________ . . ... ____ .
Juezas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl. __________________
P. Liūdziuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

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

170 psl. _________________ _____ ______________
M. Gudelis, POVILAS MILERIS; biografijos bruožai 232 

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

$3.00

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

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-

Taupykite dabar,

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TeL 421-3079Įsteigt* 1923 TB etai*.

Įftaigo* pfetuoM kiemą* automobiliam* paatatytL
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tuvos praeitį ir krašto pavergimo faktus, kai hr.rc, gr.u 
ta žinia apie Dr. Kęstučio J. Valiūno “areštą” Helsinkyje. 
Tarptautinė padėtis, Helsinkio konferencija ir Lietuvos 
okupacijos faktai buvo nustumti į šalį, o visas dėmesys 
buvo nukreiptas į Dr. Valiūno “išlaisvinimą”.

žurnalistas Dubin, pasidaręs pastabas ir įsitikinęs, 
kad pasikalbėjimas jau negali būti naudingas, susirinko 
savo daiktus ir iškeliavo. Nežinojome, ar jis tas pasta
bas panaudojo, ar ne. Bet vienas geras patriotas, ati
džiai sekąs lietuvių pastangas pavergtiems padėti, at
siuntė Naujienoms Philadelphijos laikraštyje atmuštą 
Dubino reportažą apie pasikalbėjimą su Barzduko moki
niais. Atpasakodamas jų mintis ir nuotaikas, Dubinas 
savo reportažą pavadino: “Liūdnos dienos, bijomasi 
Baltijos kraštų išpardavimo”. Antrame puslapyje ant
raštė truputį pakeista. Ten per dvi skiltis- sakoma: “Bi
jomasi, kad Fordas neparduotų Baltijos kraštų”. Phi
ladelphia Inquierer štabo narys šitaip pradeda tas 
nuotaikas:

Naujienos - visų lietuvių laikraštis
P. STRAVINSKAS

Barzduko mokinių “kovos” metodai
Kada frontininkai, Amerikon perkėlė stipriausias 

savo jėgas, ryžosi palaužti Amerikos Lietuvių Tarybą, 
visos šios politinės kovos priešakiu jie pastatė Stasį Barz- 
duką, vieną atkakliausių užsispyrėlių. Jie ryžosi panau-' 
doti Amerikoje įsteigtą Bendruomenę, o tos sudėtingos 
kovos priešakiu parinko žmogų, kuris moka nutylėti, 
prie sienos prispaustas moka nusižeminti, bet kuris nie
kad neužmiršo pagrindinio tikslo: išgriauti visas kitas 
organizacijas, kurios gali pakenkti naujai atsiradu- 
siems politikams valdyti Amerikos lietuvių protus ir ki
šenes. . ... ; s „J

Nepajėgęs būti . Lietuvos respublikos prezidentu, 
Barzdukas norėjo būti visų Amerikos lietuvių pirminin
ku. Jis pajėgė sudaryti tokią organizaciją, kurios prie
šakyje visą laiką pats galėtų pasilikti, bet jis vis dėlto 
Amerikos lietuvių prezidentu netapo. Jis kelis metus bu
vo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės centro valdybos pir
mininkas, bet Amerikos lietuvių jis nepajėgė įtikinti, 
kad jis gali geriau rūpintis lietuvių kultūros, literatū
ros ir politikos reikalais, negu visi Amerikos lietuviai 
kartu sudėjus. Lietuvių kalbos klausimais jo parašytus 
straipsnius Amerikos lietuviai skaito, bet politikos klau
simais jis daro didelių klaidų, kenksmingų lietuvių lais
vės kovai.

Barzdukas savo tikslo nepasiekė, bet jis paliko gerą 
būrį ištikimų ginklanešių^Hnirie vartoja jo įdiegtus me
todus ne tik Amerikos lietuviams įtikinti, bet ir ameri
kiečiams “įtraukti į kovą” už Lietuvos laisvę. Prieš po
rą mėnesių Naujienos rašė apie barzdukinės Bendruo
menės centro valdybos susirinkimą, vykusį ponios Zer- 
ros namuose, Phialdelphijoje. Jie susirinko aptarti nau
jai susidariusios padėties ir pasikviesti laikrštininką 
Murray Dubin, kad galėtų informuoti amerikiečius apie 
Amerikos lietuvių baimę, kad prezidentas Fordas, dar 
Helsinkio nepasiekęs, parduos visas Baltijos valstybes. 
Philadelphia Inquierer korespondentas atėjo ne vienas, 
jis atsivedė ir to plačiai skaitomo dienraščio fotografą 
Joseph J. Conley, turėjusį progos nutraukti ne tik iš
taigingo buto, bet ir sukviestų svečių nuotraukas. Pasi
tarime dalyvavo pirmininkas Juozas Gaila, viepirminin- 
kai Rimas Oesonis, Antanas Navasaitis, Algimantas Ge
čys ir Aušra Zerr. Jie aiškino žurnalistui Dubinui Lie-

“Penki Amerikos lietuviai sėdėjo ponios Aušros 
Zerr Glenside kieme ir kalbėjo apie savo gimtinį 
kraštą, jų nusiminimą ir jų blukstančias viltis. Už 
tūkstančio mylių JAV prezidentas, detentės vardan, 
yra pasiruošęs juos — Baltijos kraštus — Lietuvą, 
Latviją ir Estiją — parduoti. 1940 metais, kai So
vietų Sąjunga paėmė vakariniame gale gulinčias 
tris mažas valstybes, tai JAV atsisakė pripažinti 
prievarta primestą aneksiją. Bet šią savaitę Saugu
mo ir Bendradarbiavimo konferencijoje Helsinkyje 
prezidentas Gerald R. Fordas pasirašys dokumentą, 
kuris legalizuos Sovietų Sąjungos pagrobimą ir sa
vo tyla sutiks su Lietuvos Latvijos ir Estijos nepri
klausomybių pabaiga. Jie sėdėjo kiemo suoluose, 
pasakodami, ką jie darė, kad sustabdytų 'JAV pri
pažinti 1940 metų pagrobimą. “Mes spaudėme . For
dą ir kongresą ištisus du metu”, pareiškė ponia 
Zerr.. Bet mes žinome, kad taip atsitiks. Rusai me
tais tai planavo”.
Tame pačiame Philadelphijos laikraštyje lietuviams 

jau pažįstamas Rimo česonio pareiškimas Dubino šitaip 
paskelbtas:

“Aš esu labai liūdnas, kad prezidentas Fordas 
imasi tokio žingsnio. Kongrese jis rėmė mūsų kovą. 
Nelaimė, kad jis nėra savarankus. Carai turėjo sa
vo Rasputina, 
pat.).

“Tai yra
“Parduoti

prezidentas Stanley 
U

dėjo Gaila. “Jie padarė pareiškimą. Jie sako, kad 
kitoje “geležinės uždangos” pusėje žmonės žiūri į 
Amerika , kaip i Sovietų Sąjungos sąjungininkę”, — 
baigia reportažą Murray Dubin. , ’.
Iš kur Gaila žino, kad prezidentas Fordas pardavė 

Lietuvą, Latviją ir Estiją? Iš kur jis galėjo patirti kitoj 
geležinės uždangos pusėje gyvenančių žmonių nuotai
kas kai Helsinkio aktas dar nebuvo pasirašytas?

Gaila, Gečys ir Česonis patys duris užsidarė į Vals
tybės Departamentą. 0 ponia Zerr net baumkuchenų 
negalės pardavėjams pasiūlyti. Pasakojama, kad ir pats 
Barzdukas susirūpinęs tokiais savo mokinių “kovos” me
todais. Faktais neparemtus tvirtinimus ne visuomet ir 
ne visiems galima skelbti.

o Fordas turi savo Kisingerį”

pardavimas”, — pasakė Juozas Gaila, 
išlaikius., 35 metus, — pridėjo vice- 

Gečys, kratydamas galvą.
Lietuvoje pogrindis labai nepatenkintas”, pri-

Kai aš, ilgą laiką bendradar
biavęs katalikiškame 
ge’,* protestuodamas 
laikraščio moderatorių varžy
mo man pasisakyti savo straips 
niuose laisvai net grynai teisi
niais Lietuvos laisvinimo klau
simais, 1962 m. pradėjau ben
dradarbiauti “Naujienose”, tai 
jau tada man buvo paties ano 
meto redaktoriaus Dr. P. Gri
gaičio paaiškinta, kad šis laik
raštis nesąs socialdemokratų or 
ganas, o visų lietuvių laikraš
tis, nors: aplink jį ir telkiasi 
daugiausia socialdemokratai; 
socialdemokratų spaudos orga
nas esąs “Keleivis”.

Todėl šių metųVasario 15 d. 
“Naujienos”, išėjusios su vin
jete, kur buvo pabrėžta, kad 
jos esančios visų lietuvių laik
raštis, nieko naujo nepasakė, 
o tik paryškino šio laikraščio 
veidą, koks jis buvo iki tol.

“Naujienoms” taip išsiryški
nus visų lietuvių laikraščiu, 
ėmė jame reikštis irgi daugiau 
visokių pasaulėžvalgų lietuvių 
savo mintimis.

Laikraščio redaktoriui 1975. 
II. 15 d. vedamajame pažadė
jus duoti “Naujienose” kitų 
srovių lietuviškoms organiza
cijos net ir specialius -skyrius, 
galėjo jose tokius skyrius gau
ti net ir pasaulėžvalginės ar 
religinės organizacijos, tik jos, 
rodos, to neprašė.

Mano nuomone, dar ir dabar 
mūsų religinės bendruomenės 
ar pasaulėžvalginės organizaci
jos galėtų, gavusios “Naujie
nų” redaktoriaus sutikimą, 
įsivesti šiame laikraštyje savo 
skyrius arba vad. puslapius, 
kokį turi, pvz., LVLS. Tokį 
puslapį galėtų turėti ir mūsų 
žmonės be religijos — libera
lai, vad. nebažnytiniai, žino
ma, visi turėtume savo “pus
lapiuose” reikštis gražiai, vie
ni kitų atžvilgiu pagarbiai, to
lerantiškai, vieni kitų nežemin
dami ir neįžeisdami.

Dabar, kol tokių pasaulė- 
žvalginių “puslapių” neturime, 
-irgi galime čia, laikraščio skil
tyse pasireikšti savo idėjiniu, 
pasaulėžvalginiu veidu,- tik at
sargiai, neįžeisdami kitos pa
saulėžvalgos žmonių. Tą rašau 
čia, turėdamas prieš akis tei
sininko ir savo gero bičiulio J. 
Viliušio straipsnį “Nereikalin
gas ir neprasmingas darbas” 
paskelbtą “Naujienose”, kur 
jis (š. m. rugsėjo 9 ir 10 d.) 
labai paniekinamai atsiliepė 
apie katalikams brangius da
lykus ir įžeidė Kat. Bažnyčios 
autoritetą popiežių, vadinda
mas jį (svetimženkliuose!)

“Drau- 
dėl to

“neklystančiu”, o jo paskelbtas 
dogmas “nesąmonėmis”.

J. Viliušiui pagrįstas pasta
bas padarė šio laikraščio ben
dradarbis K. Strėva, o anks
čiau dar ir Tėvų Marijonų 
“Draugas” pareiškė pasipikti
nimą “Naujienomis”, paskelb
damas J. Viliušio straipsnio at
skiras dalis, jo katalikus nie
kinančias frazes ir sakinius.

Aš netikiu, kad mūsų mari
jonai tą padarė iš meilės Baž
nyčiai ar jos popiežiui, nes jie

niekad neparodo jautrumo 
Bažnyčiai ar popiežiui, kai jų 
įžeidimai būna kitoje spaudo
je. Tik dabar, kada rado kab
liuką prikibti prie “Naujienų”, 
jie pasirodė su savo krokodilo 
ašaromis (dėl to aš dar pasisa
kysiu sekančiame str.).

Dabar gi noriu čia atkreipti 
visų dėmesį į tai, kad pasisa
kydami apie kitų religinius įsiti 
kinimus ir dvasines vertybes, 
būtume daugiau tolerantiški ir 
atsargesni. Neniekinkime tai, 
ką kiti gerbia ir laiko švente
nybe. Jei taip darysime tai mū 
sų “Naujienos” tikrai bus visų 
lietuvių laikraštis.
rwwnniir

Lūšys pirmininkavo VUKo Tarybai
Vyriausio Lietuvos Išlaisvi

nimo Komiteto Taryba rugsė
jo 27 Kultūros Židinyje, Brook
lyn, NY, turėjo savo eilinį po
sėdį, kuriame buvo išklausy
tos informacijos; susipažinta 
su inkorporuoto Tautos Fondo 
dokumentais, su Vliko Valdy
bos paruoštu Seimo darbotvar
kės projektu ir kt

Pradėdamas posėdį, Tary
bos pirmininkas Stasys Lūšys 
tarė bendrą apžvalgos žodį. 
Jam pasisakius Vliko Valdybos 
vicepirmininkas Juozas Audė
nas Tarybą išsamiau painfor
mavo apie svarbesnius Valdy
bos darbus.

Valiūnas rugpiučio 
ir kalbėjo

Pirmiausia, jis pabrėžė, kad 
paskutiniais dviem mėnesiais, 
visuomenei pageidaujant, Val
dybos nariai turėjo gražios 
progos dalyvauti įvairiuose vi 
suomenės suvažiavimuose ir 
betarpiai juos informuoti apie 
Vliko darbus arba tarti savo 
žodį vienu kitu visuomenei rū
pimu klausimu. Taip pvz., dr. 
Kęstutis
30 — 31 dalyvavo 
skautų - akademikų stovyklo
je Rako Michigane ir Kauno 
Jėzuitų Gimnazijos auklėtinių 
suvažiavime Čikagoje.

Vicepirmininkas Jurgis Va
laitis rugpiūčio 23 dalyvavo 
Vyčių ;Seime, įvykusiame Kul
tūros Židinyje, Brooklyn NY, 
ir suvažiavimą pasveikino. Al
gis Vedeckas rugpiūčio 23 da
lyvavo ateitininkų sendraugių 
suvažiavime Kennebunk Port, 
Maine ir kalbėjo apie Vliką. 
Juozas Audėnas rugsėjo 22 d. 
Kultūros židinyje tarė žodį 
Tautos' šventės minėjime.

Antra, pranešėjas painfor
mavo Tarybą apie tai, kad dr. 
Vandos Sruogienės paruošta 
knyga Lietuvos Steigiamasis 
Seimas “Darbininko” spaus
tuvėje spausdinama ir tikima
si, kad šiemet 55-rių metų Stei
giamojo Seimo sukakties pro
ga knyga pasirodys rinkoje.

Ateinančiam Vliko Seimui, 
kuris įvyks lapkričio 29 — 30 
K:ultūros Židiny, Brooklyn 
NY, Valdyba jau paruošė dar
botvarkės projektą. Apie Val
dybos atliktus darbus kalbės 
dr. Valiūnas, Valaitis, Alek
sandras Vakselis.

Prof. dr. Bronius Nemickas 
skaitys paskaitą tema Helsinkio 
susitarimų teisinė prigimtis. 
Be to, šio Seimo metu Taryba 
turės sudaryti naują Vliko val
dybą, nes dabartinė trijų me
tų kadencija baigiasi.

Pranešėjas nušvietė pasiruo
šimų eigą ir spalio 17— 19 
Kopenhayoje, Danijoje įvyk
siančio prof. Andrėj Sacharov 
vardu H earing’o — apklausinė
jimą liudininkų , dėl Sovietų 
Sąjungoje žmogaus teisių pa
neigimo ir religinio bei ideolo
ginio persekiojimo. Tarp dvi
dešimt kelių liudininkų bus du 
lietuviai, Solženicynas ir kt. 
Tarp į teisėjus parinktų žy
mių asmenų iš įvairių pasau
lio valstybių yra ir prof. dr. A. 
Štromas, prieš keletą metų 
emigravęs iš okupuotos Lietu
vos ir dabar gyvenąs Anglijoje.

Su inkorporuoto Tautos Fon
do dokumentais posėdininkus 
supažindino Tautos Fondo Ta
rybos narys Valaitis.

Vytautas’’Vaitekūnas infor
mavo apie_jvairius gyvenimo 
reiškinius okup. Lietuvoje.

Dėl abiejų (Audėno ir Valai
čio) pranešimų Tarybos na
riai Bronius Bieliukas, Stasys 
Žadeikis, dr. Bronius Radziva- 
nas, Vaitiekūnas, . Juozas Pa- 
žemėnas, Kęstutis Miklas, Juo
zas Giedraitis, Rima Čerkeliū- 
nienė, Stasys Lūšys gyvai daly
vavo savo paklausimais disku
sijose. Jiems atsakinėjo 
pranešėjai ir Vakselis.

Posėdžiui pirmininkavo 
šyš, Lietuvių Krikščionių
mokratų Sąjungos atstovas; 
sekretoriavo Rima čerkeliū-

Lietuvos Socialdęmo-

abu

De-

nienė, Lietuvos Soc 
I kratų Partijos atstovė.
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Advokatas David Tadelmannas, jai įė
jus, tuoj uždarė kabineto duris. Akilai 
permetęs akimis, paprašė atsisėsti. Metė 
j jį savo žvilgsnį ir Mary Robertsonienė, 
bet savo išvaizda jis paliko jai nemalonų 
įspūdį. Jis buvo nedidelis, dručkis, apva
laus ir aptukusio veido. Praplikusiu pa
kaušiu, ant pakumpusios nosies galo nu- 
slinkę akiniai, ją veikė atstumiančiai, ir 
jai pasidarė net keista, kaip toks žmogus 
galėjo taip išgarsėti, su kurio nuomone 
net pats teismas skaitėsi, kaip tai buvo pa
sakojęs jų teisinis patarėjas.

Kuo gi advokatas David Tadelmannas 
tikrai buvo garsus? Turėjo nepaprastą iš
kalbą, labai gerai žinojo visus įstatymus ir 
mokėjo gerai įžvelgti į susidariusias aplin
kybes, situacijas, viską pritaikydavo, pa
naudodavo, kas tik buvo įmanoma. Jis 
žinojo ir neišjungdavo iš ginamojo reikalo 
jo religijos, ar kurios etninės grupės įsigy
venusių papročių, kurie vienaip ar kitaip 
galėjo susiklostyti jo ginamojo teisinės su
pratimo normos. Savo bibliotekoje laikė 
ne tik visus įstatymų rinkinius, bet šalia jų 
buvo Biblijos ir kitos knygos, tyrinėjan
čios nusikaltimų problemas, žmonių elg-

senos polinkius bei veikiančius susidariu
sios visuomenės atmosferos poveikius. Dėl 
savo žinių gausumo ir aukštesniuose sluoks
niuose buvo pageidaujamas. Turėjo pa
linkimą talkinti ir labdarai, ir tai duoda
vo progos jam susitikti su moterimis. Nors 
advokatas buvo vedęs, turėjo vaikų, bet 
moterų draugystę jis labai mėgo ir verti
no. Reikia pripažinti, kad jis turėjo gerą 
pasisekimą jų tarpe. Ir dabar, matomai, 
norėdamas savo akimis geriau į ją įsižiū
rėti, tik po valandėlės tepradėjo ją klausi
nėti apie reikalą.

— Taigi, pirmiausia man papasakok, 
ką žinai apie šį tragišką įvykį. Pasakok at
virai. Tas liks tarp mūsų ir man padės su
siorientuoti, kaip geriau apginti jūsų ne
laimingą sūnų.

— Ką aš galiu pasakoti įvykio nema
čiusi. Nieko anksčiau neprasitarė. Su nu
šautuoju buvo nuo vaiko dienų nepapras
tai susidraugavęs. Sako jį nušovęs dėl 
merginos, šiek tiek draugavo su tokia Li
lija, bet ar tai dėl jos, negalėčiau nieko 
tikro pasakyti.

— Papasakok man, kaip jis tą dieną el
gėsi. Ar neatrodė susinervinęs, keistas sa
vo poelgiais, kurie galėtų priminti kokį 
nors pamišimo ženklą.

— Nieko, man atrodė, elgėsi kaip vi
sada, protingai. Kaip žinote vakar buvo 
audra. Vakarop turėjome svečių. Paskui 
išvažiaYo ir vėliau buvo sugrįžęs. Raginau

eiti miegoti, ibet jis sakėsi išeinąs trum
pam ir tuoj sugrįšiąs.

— Reiškia melavo. Buvo sugrįžęs tik
riausiai pasiimti tik ginklo.

— Ne, nemanau, kad būtų melavęs. 
Dennis nemokėdavo meluoti. Ginklo jis 
visai neturėjo. Nesuprantu, kur jis tuo 
metu galėjo susirasti.

— Nėra tai sr<rbu. Ar jis nesirgo kada 
sunkiai ir ar neturėjo kokių nervinių, pro
tinių sutrikimų?

•— Labai sveikas augo. Visuomet buvo 
linksmas, gerai mokėsi. Neturėdavo jo
kių peštynių, nesusipratimų su policija, jį 
visi laikė protingu, mandagiu berniuku. 
Visai negaliu nė įsivaizduoti, kaip jis pri
ėjo prie tokio staigaus pamišimo. Turiu 
pastebėti, kad ir išgerdavo su saiku.

Poelgis nušaunant savo vaikystės drau
gą tikrai pamišėliškas. Teks pasikalbėti 
su juo pačiu apie jo tuo metu būsenos sto
vį.. Gynimą teks grįsti jo pamišimo stoviu. 
Kitaip neįmanoma. Viskas aišku, suimtas 
nusikaltimo vietoje prie daugelio liudi
ninkų akių. Tikime ką nots vėliau apie jo 
nenormalius poelgius . ir patį pamišimą 
prisiminsite. Akylus patyrę psichiatrai, ti
kiuos, ir ką nors suras.

— Bet, advokate, jį'tada‘Uždarys į be
protnamį. Tas dar blogiau, ten tikrai iš 
proto išeis.

— Tai nieko, pabus metus, pusmetį ir 
kaip nepavojingą išinurfme ir atiduosime 
tėvų globai. Su laiku viskas pasimirš ir

bus gerai, kaip nieko nebuvus. Patikėk 
manim, aš padalysiu visa, kas tik bus ga
lima šią nelaimę tvarkant. Pasikalbėjęs 
su juo, aš tuoj susirišiu su jumis.

— Bet, advokate, aš noriu pati pama
tyti savo sūnų. Jūs nieko nesakėte, ar bus 
galima jį išimti iki teismo už užstatą.

— Gerai kad priminėte. AŠ tuoj susi
sieksiu telefonu. Minutėlę lukterėkite.

Paėmęs telefoną jis paskambino tuo
jau net į porą vietų ir, kai baigė, tuoj pa
aiškino.

— Šiandien pasimatyti negalėsite. Jis 
tebėra pamišėlio stovyje, ir visai neįma
noma esą su juo susikalbėti. Aš beveik tuo 
džiaugiuos, tas palengvins gynimą. Ma
noma, kad po nakties poilsio aprims jo su
krėsti nervai. Tai ryt Gerai — ir pats ad
vokatas atsistojo paaiškindamas., kad ir 
jam jau laikas vykti į kokį susirinkimą. 
Pasisiūlė dar ją iki namų pavėžinti, bet ji 
atsisakė.

Laukiamajame to juodai apsirengusio 
vyrai visai nebebuvo. Ją lydėdamas advo
katas per saloną, kaip matėsi, jojo visai 
nė nepasigedo. Ji kažkodėl norėjo jį dar 
pamatyti, padėkoti už jo pagalbą, jos nu
silpimo metu, o gal ir pasikalbėti, bet bu
vo išnykęs, net jai pasidarė keista, kodėl 
iž viso čia jis buvo atėjęs, jei nenorėjo pa
simatyti su garsiuoju advokatu.

Tos pat dienos vakare vietos apylinkės
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laidotuvių koplyčioje, Džimis buvo pašar
votas. Laidotuvių direktoriui greit pavy
ko atlikti formalumus ir pati numirėlį de
ramai pašarvoti. Atidarius koplyčią, tuoj 
atvyko jo tėvai, pradėjo rinktis giminės, 
artimieji ir kaimynai. Sunešė daug vaini- 
ki] ir gėlių; koplyčia pakvipo degančių 
žvakių vašku ir gėlių kvapais.

Graudus darėsi įspūdis, žvelgiant į kars
te gulintį jaunuolį, kuris paskendęs gėlėse, 
atrodė vis dar su jaunatvės šypsniu. Vie
nas po kito pasimeldę prie karsto reiškė 
užuojautą tėvams dėl ištikusios tokios bai
sios nelaimės.^Tėvas buvo sulinkęs, susi
kūprinęs ir tik, žiūrėdamas į karste gulintį 
sūnų, sunkiai dūsavo. Motina dabar ne
beverkė, nebesiblaškė. Ji stovėjo, lyg su
akmenėjusi statula.

Į šermenis buvo atėjęs ir toje pačioje 
apylinkėje gyvenęs buvęs jų aukštesnioje 
mokykloje mokytojavęs mokytojas Pitt 
Penn. Jis reikšdamas tėvams užuojautą 
dėl įvykusios tragedijos negalėjo užslėpti 
ir savo nusistebėjimo. - *'

— Kokia baisi nelaimė. Man sunku su
prasti ir įsivaizduoti, kaip tai galėjo atsi
tikti. Abu buvo tokie draugai, kaip bro
liai, kur vienas ten ir kitas. Taip gerai mo
kėsi. Aš jais džiaugiaus kaip savo vaikais, 
ir štai kas atsitiko pačioje gražiausioje jų 
jaunatvėje. Vienas guli karste, o kitas ka
lėjime.

(Bus daugiau)



TECEF. PR M22J J. ŠARAPNICKAS

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR MxERKLtS LIGOS 
1858 W. tori Street

. Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS
AKUttltUĄ IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd, (Crawford 

Medical Eui(dlng). TaL LU 5-6444
* Priima ligoniui pagal ausitariina. 
Jai acatafliepią, skambinti 374-8012

.X C K.
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talat. 495-0533

Fax Valley Medical Cantor 
140 SUMMIT STREET 

ROUTS 34, ELGIN, ILLINOIS

Ml PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

2454 WEST 71«t STREET 
Oriau: H Em lock 4-5849 

RazlcL 348-2233

Kanados
(Tęsinys)

Vasario 16 d. minint Lietuvos 
nepriklausomybės šventę prie 
Kanados Laisvės paminklo bu
vo šitaip atlikta: minėjimą ati
darė inž. S. Šetkus, taręs anglų 
kalba įvado žodį pakvietė B-nės 
pirm. J. Šarapnicką ir Federali
nės valdžios atstovą G. Parent 
padėti gėlių vainiką žuvusioms 
už Lietuvos ir Kanados laisvę. 
Invokaciją sukalbėjo Tėvas Ju
venalis Liauba OFM. Dalyvavo 
miesto burmistras S. Willmot, 
Federalinės valdžios atstovas G. 
Parent; provincijos valdžios švie
timo ministeris R. Welch; par
lamento atstovai R. Johnston ir 
H Bell; žydų rabinas Dr. Fried
man; lenkų Dzieržak, latvių P. 
Vasarinš, estų H. Rautsep, čekų

naujienos
P. Pejskar, vengrų Meizes Ir 
B-nės pirm. J. šarapnickas, kurs 
taręs žodį visus valdžios ir tauti
nių grupių atstovus ir užsiregis
travusius svečius pakvietė į Wil
liam restoraną vaišių.

Vaišių metu dar kalbėjo du 
kalbėtojai: “The St. Catharines 
Standard” vyriausias redakto-

ramoVėnų, skyrius neteko veik
laus B metus be pertraukos ėju
sio skyriaus sekretoriaus parei
gas, skyrius susilpnėjo, nes pa
kaitą į jo vietą sunku gauti. Tie
sa, pareiškime Z. Jakubonis mo
tyvavo, kad iš sdtfetoriaus pos
to pasitraukia dėl sveikatos. 
Raštas parašytas iŠ kuklumo, 
nenorint pasakyti tikrovės, ko
dėl pasitraukė iš ramovėnų tar-

: OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai, 
intrad, penktadienį nuo 1—5. treč.' 

jfežtad, tiktai ausitarui.

DR. PAUL V. DARG1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

’Wesfcheater Cwrnnunlty klinikas 
Medicinas direktorius.

19$4 S. Manheim Rd, Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 
- 'kai antra "šeštadieni 8—3 vtt 
 :.^TeL 542-2727 arba 542-2724. .

* _ R.KZ.: GI 8-0873

DR. W. E1S1N - EIS1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
\ GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

So. Kedzto Ave, WA 5-2470 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 

ifiiepia, skambinti Ml 3-0001,

GRADINSKAS

— BE 3-5893

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
---------------- ----- :-----~---------------

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS) '

f J n ksm n m o arba Liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka' 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R- PETRO (PUTRAMENTAS)

DR. A. B. GLAVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

: ‘SPŠCIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
:-^-4907 West 103rd Street 

— ’--Valandos pagal susitarimą.

. M L i. Y, JUČAS
■ Y-TeL: 561-4605 ir 4894441 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
OFISAI:

V^YS0(&'N. WESTERN AVE.
■ - -- (Prie W estern Avė. kampo) 

5214 No. WESTERN AVE.
> Valandos pagal susitarimą.

IWterfoL: HE 4-1'818
Sexldencilcn: PR 4-9801

5525 So. Karlam Av®. ~ 586^1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
GE L 1 N Y C IA 

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

‘ PERKRAUSTYMAI

: . M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdraudi

ŽEMA KAINA 
R. Š E R Ė N A S 

Tel. WA 5-8063

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' fl VIDAUS LIGŲ SPEC.
WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie-i 
niais. ketvirtadieniais ir penkta-

- - dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet.
- Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta..

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

i el.: FRontier 6-1882
W- ■ -—AL---------------

ML FRANK PLECKAS
r-ų OPTOMETRISTAS

' KATRA LIETUVIŠKAI
iiffl W; 71«t st. — Tel. 737-5149 
IttriiK iiia. Pritaiko akinius ir 

' “contact lenses”.
yeT pagal girsi tarimą Uždaryta treč.

X LEONAS SEIBUTIS
< , INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2454 WEST 63rd STREET

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

Ofiso tehf.: 776-2880 
Naujas raz. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra prektlka, spec. MOTERŲ lisos 
Oftua: 2652 WEST 59th STREET 
_ < ... Tel.: PR 8-1223

OFISO VAL.: pirm., antrad, trečiad.1 
ir peflkt 24 ir 6-8 vaL vak. Seštadie-' 
oDria 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

,x pagal susitarimą.____

Y. tirihasonis, M. D., S. C
CHIRURGAS

Lr 2454 ’WEST 71 «t STREET 
». Orite telef^ HEmlock 4-2123

HssH. GTbscn 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valaiMUs skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei Deataihepia, tai teief. GI 8-6195

r——----------- --= •
Į SOPHIE BARČUS

Į RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Į- t .
į Visos programos iš W0PA, į 

1490 kiL A. M.
i i

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pirma
dienio ‘iki penktadienio 12:30— 
1:00 vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.
ryto. 1
Telef.: HEmlock 4-2413

715® So. MAPLEWOOD AYE. I

CHICAGO, ILL. 60629
6 -------------—--r-------------. - ■ ■)

radijo stoties vyriausias direk
torius B. Johston.

Bankietui vadovavo inž. Ste
ponas šetkus.

1975 m. Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjimais bu
vo, kie sąlygos mažai lietuvių ko
lonijai leido, buvo paminėta 
įtraukiant į šventės minėjimą 
Kanados valdžios ir sovietų pa
vergtų tautų atstovus. Šį Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
minėjimą Ramovėnų pirm. Pol
grimas boikotavo ir dėjo pastan
gas, kad Lietuvos nepriklauso
mybės šventės 1975 m. vasario 
16 d. minėjime, kurs vyko prie 
Kanados laisvės paminklo neda
lyvautų Ramovės vėliava. Be 
to, kaip paaiškėjo viešame susi-, 
rinkime, P. Polgrimas draudė ir 
šaulių vėliavai dalyvauti. (Mat, 
P. Polgrimas yra ir šaulių bū
rio valdyboje), šaulių būrio va
das A. šetikas tokio P. Polgri- 
mo draudimo nepaklausė ir prie 
Kanados laisvės paminklo į mi
nėjimą pats atvyko su vėliava 
ir išbuvo tarnyboje per visą mi
nėjimą. Be to, A. šetikas ramo
vėnų susirinkime išreiškė griež
tą protestą prieš P. Polgrimo el
gesį.

Dėka patriotų lietuvių “Ra
movės” vicepirmininko J.- Vyš
niausko ir šaulių būrio vado A. 
Šetiko, “Ramovės” ir šaulių vė
liavos iškilmingai dalyvavo Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tės minėjime.

Iškilo ir kitas “Ramovės” pirm. 
P. Polgrimo savivaliavimas, ku
ris žemina ir kenkia geram LVS 
“Ramovės” vardui.

P. Polgrimas negalėdamas su
trukdyti “Ramovės” vėliavos da
lyvavimo Lietuvos nepriklauso
mybės šventėje, be valdybos ži
nios rašė raštus Ramovėnų Cent
ro valdybai, ieškodamas ten sau 
pritarimo. Kaip sužinota, kad 
tokį raštą P. Polgrimas parašė. 
Gi, štai kaip P. Polgrimas Įkliu
vo: LVS “Ramovės” Centro val
dyba į P. Polgrimo atsakymo raš
tą pasiuntė ne “Ramovės” pirm. 
P. Polgrimui, bet “Ramovės” se
kretoriui Z. Jakuboniui. Pači-, 
tuosiu tik tą rašto dalį, kuri lie- - 
čia “Ramovės” vėliavą: “Atsa-. 
kant gi į š. m. kovo 4 d. Jūsų raš- . 
tą, liečiantį vėliavos dalyvavimą., 
demonstracijoje, iš jūsų rašto 
nesuprantame apie kokią de
monstraciją kalbama ir kas va
sario 16 d. proga prie anglų pa- _ 
minklo vyko.

Malonėkite C. V-bą smulkiai , 
apie tai painformuoti. Gavus. 
C. V-boje papildomas žinias, ga
lima bus ir tikslus atsakymas 
kalbamu reikalu”. Su pagarba, 
Edm. Vengianskas, C. V-bos se
kretorius.

Spėliojama kodėl atsakymas 
atėjo ne P. Polgrimui, bet sekre
toriui Z. Jakuboniui. Susidaro 
nuomonė, kadangi P. Polgrimas 
užaugęs nelietuviškoje šeimoje 
namų kalba buvo rusų, nors be-’’ 
simaišydamas tarp lietuvių pa
kenčiamai pramoko kad ir su 
akcentu lietuviškai kalbėti, betr 
raštu -negali suformuluoti min
čių ir kitam perduoti, ką nori’ į 
pasakyti. Tokiu būdu C. V-ba>r 
ir pasiuntė raštą, raštingam ■. 
skyriaus sekretoriui Z. Jakubo-;: 
niui, kad parašytų aiškiau kas 
vasario 16 d. proga prie anglų 
paminklo vyko.

Niagaros Pusiasalio LVS “Ra
movės” skyrius, gavęs tokį raš
tą, nustebo, kad skyriaus pir->" 
mininkas -ieško būdų kaip pa-h 
kenkti “Ramovės” skyriaus ge
ram vardui. H

Kadangi “Ramovės” skyriaus 
sekretorius Z. Jakubonis, didelis j. 
patriotas lietuvis, dėl P. Pogro
mo savivaliavimo pasitraukė iš

Susirinkimas J. Alonderiui pa
siūlius Jakubonio pareiškimo nu
tarė nesvarstyti, bet mėginti pri
kalbėti, kad iŠ ramovėnų nesi
trauktų. Rašantis irgi yra tos 
nuomonės, kad tokius narius, 
kaip P. Polgrimas šalinti iš “Ra
movės” skyriaus tarpo.

MINDĖS VILNIAUS DIENĄ
Vilniaus foaŠto Lietuvių Są

jungos CKicagos Skyriaus Tra
dicinė Vilniaus Diena šiais me
tais bus minima spalio mėn. 12 
d., sekmadienį, Jaunimo Cen
tre, Chicagoje.

11 vai. ryte iškilmingos pa
maldos Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Šv. Mišias atnašaus ir pamokslą 
sakys Tėv. Jonas Borevičius S J. 
Pamaldų metu solo giedos p. 
Vytas Radys; vargonais prita
riant muž. M. "Motekaičiui.

Po pamaldų, prie žuvusių dėl 
Lietuvos laisvės paminklo, įvyks 
pagerbimas lietuvių, žuvusių 
dėl Vilniaus. Aukurą uždegs 
Lietuvos Generalinė Konsule p. 
Juzė Daužvardienė. Vainiką: 
padės V. K. L. S-gos Chicagos. 
skyriaus pirmininkas agr. Juo- č 
zas Lekas.

Žodį tars V. K. t. S-gos Cen
tro Valdybos vicepirmininkas 
p. Valerijonas Šimkus.

Apeigoms prie paminklo va
dovaus kpt. Andrius Juškevi
čius.

Patriotinė lietuvių visuomenė 
maloniai kviečiama skaitlingai, 
dalyvauti pamaldose ir apeigo-. 
se prie paminklo.

i telkusios tik 1969 in. 1968 m. 
rugpiūčio ^2 Tartu universite
to studentas sienoje įrašė: če
kai — mes jūsų draugai! Jį 
tuojau suėmė KGB. 1969 m. 
KGB atidengė Tallinno Balti
jos laivyne '‘Kovos dėl politi
nių teisių sąjungos”, kurioje 
dalyvavo ir rusai karininkai. 
Jie buvo susekti ir suimti. 1970 
m. estų rezistentai suėjo į kon
taktą su rusais rezistentais ir 
apie jų judėjimą pradėjo rašy
ti į “Samizdat” — Bėgamųjų 
įvykių kroniką.

1971 m. jau buvo platina
ma “Rusijos, Ukrainos, Bie- 
larusijos tir Baltijos demokra
tų” programa. Greta to, pa
sirodė naujas savarankiškas 
sąjūdis — “Nacionalinis estų 
frontas”. Tais pat metais Esti
joje pasirodė ir pogrindžio laik
raštis, leidžiamas “Estijos De
mokratinio Sąjūdžio”, kuris 
1972 in. pasiuntė Jungtinėms 
Tautoms net du savo memo
randumus. Tačiau tie memo
randumai Jungtines Tautas ir 
Vakarus tepasiekė tik 1974 m. 
Kai tik tie memorandumai pa
sirodė Vakaruose, Taline bu
vo areštuota visa eilė asmenų. 
Pažymėtina ir tai, kad 1974 m. 
gegužio 1 d. įvyko vieno as
mens” (O. Merema) demons- Į 
tracija. Jis turėjo plakatus su 
įrašais: “Vykdyti žmogaus tei
ses” ir 
cyn”. 
tinės 
•daug.

“Sackarov — Solženi- 
Rašonia, kad rankraš- 

literafūros Estijoje yra 
(E.)

Chieagos-. Skyriaus Valdyba

Apie Estijos rezistecinį -ju
dėjimą suteikia šiek tiek žinių 
rusų emigrantų Frankfurte 
prie Maino (V. Vokietija) lei
džiamas mėnraštis “Posev’’ š: 
m. nr._ 8.

Rezistencija prasidėjusį 
Chruščiovo laikais. Apie tai į 
Vakarus pirmosios žinios pa-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

jgf Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

1 (Arch SwpporH) į t, t
TALr •—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
MM Wo*t 63rd St^ Chicaoo, III. 60629 

ToM.: 6-5084

POKBST FERES HURT 
OU* -3RJEST FRDKNOJ

Or- bm bo defeoM

So pleMc fefiov SooAey i ABCr

RUOšIAMASI 
KONFERENCIJAI ,

Sukaktuvinė 35-ji Aiiierikos 
Lietuvių Tarybos konferenci
ja įvyks lapkričio 22 d. Pick 
— Congress viešbuty, Chica
goje. Konferencijos metu bus 
bankete pagerbti du Įtakingi 
Lietuvos fcynėjai: kongrėsiha- 
rias Derwiriski ir laikraštinin
kas Anderson. Tam visam rū
pestingai ruošiamasi

ALT Informacija

Susirfnkiirrę 
PRANEŠIMAI
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ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
*Dwvo galybes sargintiems tikėjimu išganymui". — 1 Pet. 1:5.

Z k - • • •
Gyvendami Šiame paktame pasaulyje mes dažnai patenkame j aplinky

bes, kurios gali atitraukti mus nuo Dieve ii* įvesti į nuodėmę. Kartais atrodo 
lyg xad girdime du balsu: vienas ragina mus būti nuolankiais ir klausyti 
Dievo, o kitas ragina elgtis savavališkai ir išdidžiai Jei esame patyrusiais 
krikščionimis, kurie turėjome įvairių ištyrimų ir nugalėjome, vistiek dar 
turime būti atsargūs ir neužmiršti, kad turime kovą su savo kūno pageidi
mais, su pasaulio vilionėmis ir pagundomis ir su labai apgaulingu priešu, 
šėtonų, nes dar nesame tobutL Dėlto turime būti nuolankūs laikytis kuo 
arčiausiai prie Dievo ir prie mūsų Vado ir Gelbėtojo, Viešpaties Jėzaus 
Kristaus. Tik taip pasielgdami pasidarysime nugalėtojais.

Visi lino, kad mirtk yra žiauri h* paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
rve&eįl? 4 tą kleueimą atsake knygute "Viltie po mirties", kurią gausite 
riemc«anuL Rašykite:

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

IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

a
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
"AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

-

— S. L. A. 134-fos Moterų kudpos 
įsirinkimas -įvyks spalio .11 d. Chi-I

‘ igs. & Loan Association sve- jcago Savings _______ v___
tainėj, 6245 So. Western Ave. Pra
džia 1:00 vai. popiety Po susirinki
mo bus vaišės.^ Narės malonėkite Jai- 
ku dalyvauti, ries ‘6us daug svarbiu 
reikalu aptarti, vienasis jų, mūsų 
bunco, kuris bus spalio "Ž6 d. Dariaus- 
Girėno ‘svetainėje 4416 :So. Western 
Avenue. A, Ha I i k, nut. rast. 4

14 Metu Mirties Sukaktis

J
seniausia TR Didžia) rsū laidojimo įstaiga

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

4336-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

‘MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SOPHIE BARČUS
Pagal tėvus LaurlnaVičiutė
Sophie Barchis radio šeimos vedėja

Gyveno 7159 South Meplewood Avenue

Musu mylima motina ir senelė 
’mirė 1961 metu spnalio men. 9 d., 
.2:50 vai. ryto, sulaukusi 63 metų 
amžiaus.

Gimusi Lietuvoje. Kilo iš Šiau
lių apskr.. Užvetičio miesto.

Amerikoje išgyveno 57 metus.
Paliko giliai ^nuliūdusius: luk

teri Aldoną Daūkus. &riūkę Sophia, 
anūkus Terry ir 'Michael, .broli 
Chester Lawrence, brolienę Eliza
beth ir < jų Selina, niittf^io brolio 
William Lawrence žmoną Constan
ce, ir jos seimą, rbrolvaikius — 
Anthony Steeples ku seitna. Va
leria Sebastian su šeima ir velio
nės a. ą. Susan Lytie Šeimą, kitus 
gimines, draugus ir pažįstamus.

Lietuvoje liko ^pusbrolis To
mas Laurinavičius su šeima.

Velionė ^rikldusė SLA 208-tai Moterų kuopai. 
271 Dariaus ir ‘Girėno posto moterų pagelbiriiafa 
Lietuvių -Moterų Klubui ir Baltui.
. r Mūsų brangiajai mgtipai ir seife! ei pagerbti 
buvo atnašaujamos Sv. gedulo mišios Tėvu Jėzuiti

Mes Tavp* Mūsų Brangioji, niekuomet ncužmisMTne^ 
jau nebesngrpU, *bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave i__ 
būtie Tau lengva Ii šventa žeihelė.

§ią Ičeturiįftfkofc metų mirties &rkskti Ifūdrihi įanrini
XlIOKki, Krolis 7r fcrri gimpmės

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorię
Ateociačijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS LHENĄ 

IR NAKTŲ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DAlYSE.

L

1

h
i i f.Amerikos Legiono 

vienetui, Čikagos

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phane: LAfayette 3-3572GEORGE F. RUDMLNAS
B319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-11.38-11.15

ANTANAS M. PHILLIPS
■8307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401BUTKUS - VASA1TIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, I1L PLone: OLympic 2-1003

Į

__, i šiiftdien 8:b0 vai. 
ifids šv. gedulo mišios Tėvu Jėzuitu koplyčioje. t

- ........................... " Tji'p^s’mus’
nueisime. Te-

K

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
fUA'CKAWtCZ)

2424 WEST 69th STREET Rtopuortc MKK
2814 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

4 8o. HASTED STREET Phene: Y Arda 74911

|6 - -- 3SBISB
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RIMVYDO ŠLIAŽO “LUNATIC FRINGE”?.;’ J c

ir profesorių sudaryti rėniė- 
grupę Vasario 16-os gimn.

BIRUTE KEMEŽAITĖ išlaikymui: ne tuščiu plepėji-

Pagaliau, į mano klausimą, 
kiek Vasario 16-oji gimnazija 
davė patriotų, atsiliepė vienas 
Rimvydas Šliužas. Straipsniu 
“Buvęs Mokinys apie Vasario 
16-tą Gimnaziją” (Draugas 1975 
rugsėjo 20 d.), jis prisistato 
kaip baigęs aukštąjį mokslą, 
gy ven a n t is Pe n nsy 1 va ui jo j e, 
nuošaliai nuo lietuviu centrų, 
tik atvažiavęs į Chicagą aplan
kyti giminiu, turi progos pa
justi lietuviško gyvenimo pul
są. Jis sako, kad perka visus 
lietuviškus laikraščius ir juo
se randa straipsnių, kuriuose 
perskaitęs ir pakomentavęs “lu
natic fringe” — užmiršta. Ne
užmiršo tik vienintelio mano 
straipsnio “Ar Verta Remti Va

kokia jusle vadovavosi pats R. 
Šliužas rašydamas “lunatic 
fringe’’ ir man primesdamas 
emocijas bei logikos stoką?...

šliažas rašo: “Tarp Vasario 
16 gimn. abiturientų yra dabar 
jau gydytojų, inžinierių, mo
kytojų ir profesorių”.

Vartojimas daugiskaitos pa
sako, kad jų turėtų būti nema
žai. Tai kur jie-yra, kad mes 
apie juos nieko nežinome ir 
negirdime? Kodėl R. šliažas 
neparašo jų pavardžių, nenu
rodo kur jie gyvena? Todėl, 
kad jis pats jų nežino! Tai yra 
tik jo “lunatic fringe”. Jeigu 
tikrai iš baigusių Vasario 16-tą 
gimn. tiek daug yra su aukš
tuoju mokslu ir svarbiausia,1

inu, bet konkrečiu darbu iš
reikšti dėkingumą tai įstaigai, 
kuri, anot-jo, jiems tiek daug 
davė. O kol šitas mano pata
rimas ponui šliažui atrodys ne 
logiškas? !

Toliau jis rašo: “Gimnazi
ja ne tik atvėrė daug kam du
ris į mokslą, bet ji atlietuvino 
nutautusius ir sulietuvino tuos, 
kurie atvažiavo iš mišrių šei
mų. Tik gimnazijos dėka lie
tuvių kalba tapo jų kalba ir 
lietuviški reikalai — jų reika
lais. ' ,

Ir vėl tas pats “lunatic frin
ge”. Kokios pavardės yra tų 
atlietuvintų mokinių ir kur jie 
dabar yra? Kodėl R. Šliažas 
neparašo nei poros pavardžių 
tų sulietuvintų, kuriems lietu-

Premrją taip pat gavo už mergaitės kojas, savo kojose gražiai apgau
busias dar mažesnės mergaitės kojas. Šią fotografiją nutraukė 

Craig Stewart ir pasiuntė Kodako metinių fotografijų kontestan.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS Iž SIMO K ĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

sario 16-tos Gimnaziją?” ir tik 
todėl, kad tas straipsnis (pagal 
aukštąjį mokslą baigusio R. 
šliažo išmintį) buvo vienas iš 
tų "lunatic fringe” ir parašytas 
emocijų, o ne logikos, įdomu,

jei jie nėra dingę tarp svetimų, 
tai dabar yra pajėgūs patys sa
vo gimnaziją remti ir ją išlai
kyti. Aš patariu Rimvydui Šlia 
žui iš tų jo minimų bevardžių: 
gydytojų, inžinierių, inokyto-

vių reikalai pasidarė jųjų rei
kalais? Gal būt todėl, kad tie 
“sulietuvinti” pasinaudoję lie-

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

GEROS DOVANOS
BOS 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 __________ $2.00

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

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

MARLA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629 3 TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas Įvairią prekię.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI. 

<4— ■ ■ , ------ .— ............................ ..

-    -   —■■ ■■ — --1 . . ..............

j SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 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. V A L A N TINAS

. z. _ _■'.-".■-"T . 1 ■ ■*» ■ i -mi 1      i ... i _ .’

.JUBILIEJINIU METŲ
NARIŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 50 metu. Minint ta sukakti, gerbiant pirmojo 
_ Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū

nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJiriNOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisve, 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar jų Įgalioti
niais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras Institu
cijas Ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
skelbdama platinimo vaiu kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chleagofe Ir Kanadoj* metams — 330.00, pusei metų — SI6.00, 

trims mėn. — $8-50, vienam mėn. S3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn, — 2.50. Užsieniuo
se .— $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

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

tuvių pinigais užbaigė gimna
ziją ir, parodę lietuvybei uo
degą, sugrįžę į savo mišrias 
šeimas toliau kalba vokiškai...

Toliau Rimvydas šliažas,- 
gal būt pritrūkęs savo išmin-’ 
ties, griebiasi amerikoniškų, 
posakių cituodamas: “Patrio
tism is the last refuge of a 
scoundrel”. Išvertus į lietuvių 
kalbą skamba šitaip: Patrio
tizmas yra niekšų, nenaudėlių 
paskutinis prieglobstis.

Ar šituo posakiu R. šliažas 
nori paaiškinti, kad Vasario 
16 gimnazija neskiepija patrio
tizmo idėjų mokinių širdyse 
todėl, kad tas patriotizmas, 
kitais žodžiais tariant, tėvynės 
meilė, yrs tiktai niekšų prie
globstis, jiems tartum pasku
tinis užsikabinimas? Reiškia, 
tie išeivijos lietuviai, kurie 
gyvendami pavergtos tėvynės 
kančia sielojasi lietuvybės rei
kalais, Rimvydo šliažo nuomo
ne, yra tik niekšai. Štai, kokį 
(kovos už pavergtą lietuvių 
tautą) supratimą jam davė to
ji Vasario 16-ta gimnazija.

Po to, jis dar prideda Les- 
singro pastabą, kad žmonės 
kalba daugiausiai apie tai, ko 
jie mažiausiai turi. Savaime 
aišku, pavergtieji daugiausiai 
kalba apie laisvę, trokšdami 
ją atgauti. Bet R. šliažas šiuo 
posakiu, matyt, buvo nutaręs 
padaryti išvadą, kad apie su
lietuvintus ir atlietuvintus mo
kinius jis kalbėjo tiek daug to
dėl, kad Vasario 16-ta gimna
zija jų mažiausiai turi... Iš 
tiesų, jeigu toji gimnazija bū
tu tokius didelius darbus lietu
vybėje atlikusi, tai Rimvydui 
šliažui nereikėtų apie juos 
mums pasakoti, tuos atlietu
vintus ir sulietuvintus moki
nius, o ypač profesorius, gy
dytojus, inžinierius ir moky
tojus, jei jų būtų, tai lietuvių 
visuomenėje kas nors juos ži
notų. Aš nereikalauju nei šlia
žo, nei tos gimnazijos mokyto
jų įrodinėti mokinių patriotiš
kumą, bet jeigu prašant aukų 
(paramos) tas patriotiškumas 
yra pabrėžiamas, tai turėtų bū
ti visuomenė informuojama 
teisingai be apgaudinėjančių 
bendrinių užuominų, o pasa
koma aiškiai, kiek tokių sulie- 
tuvėjusių mokinių yra, kas 
jie ir kur jie pasidėjo. Ar vie
nas Rimvydas šliažas, įsigijęs 
iš vokiečių kalbos diplomą, yra 
visuose tuose asmenyse? Jeigu 
ta gimnazija nori būti lietuvių 
išeivių išlaikoma, kaip R. šlia
žas siūlo, net padaroma pa
sauliniu lietuviško švietimo 
centru, tai yra visiškai logiška 
iš jos reikalauti lietuviškumo 
duomenų, kreipti dėmesį į tai,

joję spaudoje rašo vien tik 
apie grožį ir kaip maloniai bu
vo priimti, kiti kalba, kad 
leistų ten savo vaikus mokytis 
vien dėl to, kad jie turėtų pro
gos Europą pamatyti, tretiems 
atrodo naudinga, kad jų vai
kai vokiškai išmoktų... .

Pabrėždamas Vasario 16-tos 
gimn. svarbą, R. šliažas rašo: 
“Bet žvelkime į visas lietuvių 
kolonijas laisvajame pasauly, 
juk matome, kad neliko nė 
vienos gimnazijos. Taigi kur 
susipratusių lietuvių tėvų vai
kai išmoks gerai lietuviškai, 
kur jie susipažins su savo isto
rija, literatūra ir kultūra? čia 
Vasario 16 gimnazija turi savo 
uždavinį. Joje busimieji re
daktoriai, rašytojai,, visuome
nės vadai turėti] gauti tai, ko 
jie jau niekur kitur laisvame 
pasaulyje neras.”

Keista, kad R. šliažas, gy
vendamas Amerikoje ir daž
nai, kaip rašo, lankydamasis 
Chicago’ j e, nežino, ka d lais
vame pasaulyje veikia šeštadie
ninės , žemesnės ir aukštesnės 
lituanistinės mokyklos ir įvai
rūs kursai. Tos mokyklos jau 
davė nemažai jaunų lituanisti
kos mokytojų, o kiek jų davė 
Vasario 16-ta gimnazija per tą 
patį laiką? Jeigu R. šliažas tik
rai skaito lietuviškus laikraš
čius, tai turėtų žinoti ir juose, 
matyti besireiškiančių jaunų 
poetų, literatų, redaktorių ir 
visuomeninių veikėjų bei va
dų pavardes. O ypatingai da
bar, kai vyksta pasiruošimas 
jaunimo kongresui, nė jų nuo
traukų netrūksta. Iš to akty
vaus jaunimo nei vienas nėra 
baigęs Vasario ,16-tą, gimnazi
ją, tad iš kur jie visa tai gavo,- 
kur atrado?

Baigdamas savo straipsnį R. 
šliažas pakartotinai pabrėžia: 
“Sykį nerėmę, uždarę šitą gim
naziją, naujos nepastatysime. 
Kur tada siusime jaunimą, ku 
ris norės lietuviškai išmokti ir 
lietuviškos dvasios pasisemti, 
panele Kemežaite?”

Chicagoje gyvena: Marija 
Eivaitė, Jūratė Jasaitytė, Algis 
Jasaitis, Živilė Numgaudaitė, 
Ofelija Barškėtvtė ir daug ki
tų, kurie labai gerai, be jokio 
akcento kalba lietuviškai ir lie
tuvių visuomenei yra žinomi 
iš savo patriotinės bei kultūri
nės veiklos. Iš jų nei vienas ne
lankė ir nebaigė Vasario 16-tos 
gimnazijos, nevyko nė į oku
puoto Vilniaus* Uunversitetą 
“lietuvių kalbos ieškoti”. Iš 
kur, tad, jie taip gerai lietu
viškai kalbėti ir rašyti išmoko 
ir tos lietuviškos dvasios pasi
sėmė, ponas šbažai?...

Margučiui ir Sophie Barčus ra
dijo valandėlėms po 20 dol.

Kasininko Dekerio pranešimu, 
Švyturio baliui, spalio mėn. 11 
d. Balio Pakšto salėje, jau išpla
tinta 182 pakvietimai. Likutį 
bus galima gauti prie įėjimo. 
Iš kuopos išvykos į (Cicero me
džiotojų - meškeriotojų ūkį tu
rėta išlaidų 169 dol. ir 80 c., o 
pajamų 49 dol., taip kad iš kuo
pos kasos teko (primokėti 120 
dol.

Kitais metais nutarta važiuoti 
į šaudyklą 4 kartus, bet daug 
anksčiau, kada orai būna šil
tesni. Porą kartų tik pasiprak
tikuoti šaudyti, o kitus du kar
tus su šeimomis ir svečiais, kad 
būtų galima papiknikauti.

Kuopos meno vadovo Mar
kausko pranešimu, be solistės 
Irenos P.etrauskienės, švyturio 
baliuje pasirodys ir kuopos 
trio: Bernotavičius, Bliujus ir 
Valeika.

Nutarta Vilniaus dienos mi
nėjime spalio mėn. 12 d. jauni
mo centre dalyvauti su kuopos 
vėliava.

Kariuomenės šventės proga 
prie Jaunimo Centro esančio 
žuvusiems už Lietuvos laisvę ka
riams ir šauliams paminklo 
kuopos vardu padėti vainiką.

Posėdis įvyko Teresės ir Jur
gio Pečkių svetainėje, o po ofi
cialiosios dalies vyko vaišės ir 
kuopos valdybos vicepirmininko 
Itn. Broniaus Latožos pagerbi
mas jo 60 metų gimimo dienos 
proga. Kuopai energingai va
dovauja Karolis Milkovaitis.

S. Paulauskas

Tėviškės parapijos Jaunimo 
Kavinėj šeštadienį, spalio 11 d., 
7:00 vai. vak. mokesčius priims 
prie durų. (Pr).

■* šakių Apskrities klubo pik
nikas jvyks Vyčių salėje šių 
metų spalio mėn. 12 dieną, sek
madienį, 12 vai. p. p. Bus gau
nami šilti pietūs, pampuškos, 
muzika, šokiai, laimės šulinys. 
Visi maloniai kviečiami atsilan
kyti ir linksmai praleisti laiką. 
Auka 1 dol.'

Klubo Valdyba 
(Pr.).

♦ Šį sekmadienį spalio 12 d. 
2:30 vai. popiet Liet. Tautinių 
Namų salėje, 6422 So. Kedzie 
Avė., rengiama Dirvos pietūs. 
Kaina $5 vienam asmeniui. Ma
loniai kviečiami Chicagos lietu
viai šiuose pietuose dalyvauti. 
Rezervacijai tel. 476-6341 (A. 
Kremerienė) arba 254-7450 (M. 
Šimkus). Po pietų ten pat 
bus trumpas pranešimas apie 
nūdienį Dirvos stovį ir pastan
gas ją naujai įkurdinti. Rengė-

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

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

NEAR 71st & CALIFORNIA
— 2 FLAT BRICK

2—rooms. Gas heat. Garage. 
Evenings and weekends call 

925-9028 or 422-5545.

Cicero. Linksma vaidinimo 
popietė. Rengia JAV LB (Reg.) 
Cicero Apylinkės Valdyba, 
spalio mėn. 19 d. 3 vai. popiet, 
šv. Antano parapijos mokyklos 
salėje, Cicero. Dalyvaus pro
gramoje solistė Jūratė Tautvi- 
laitė, o Vytauto Didžiojo šaulių 
Rinktinės vaidintojai suvaidins 
linksmą, Juozo Nemunėlio, 
dviejų veiksmų komediją “Pra
keiktas Raštelis”. Režisuoja 
Alfas Brinką. Bus kavutė ir 
vaišės. Veiks baras. .

Kviečia visus linksmai pra
leisti popietę. Valdyba

(Pr).

0 Kas žlugdė ir žlugdo lietu
vių tautą. Tai naujai išėjusios 
A. D. Kizlio Kizlaičio 127 pusla
pių knygos pavadinimas. Jos 
kaina §2.25. Autorius, recenzuo
damas V. žemaičio vandenvar
džius ir piliakalnius, gvildena 
istorinius ir šių dienu lietuviu 
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: NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, 
ūl. 60608. ■

Brang«nyb«»z Laikrodžiai. Dovanoj 
visom* progoms.

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

L . , ■ ■ .    — —- ■ --- -

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vieninteli 
lietuvi kailininką

Chicagoje -

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

ką ji lig šiol yra padariusi, ką 
sugeba jos administratoriai ir 
ko nesugeba, bei svarstyti ar CICERO

jai: ALTS Chicagos skyriaus 
valdyba. (Pr).

verta ją toliau remti, ar ne... 
Dideli darbai neturėtų būti 
daromi aklai ir neapgalvotai, 
tuo labiau, kad yra pareikalau
jama tūkstantinių sumų. Tik 
gaila, kad ne visiems vienodaiGARSINKITĖS NAUJIENOSE
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Spalio mėn. 5 d.įvykusiame 
Cicero jūrų šaulių kuopos Klai
pėda valdybos posėdyje nutarta 
iš kuopos kasos paskirti auką: 
Lietuviai Televizijoje 30 dol., 
Balfui ir Kariui po 25 dol., Nau-

tie patys dalykai rūpi. Vieni jienoms, Draugui, Laisvai Lietu- 
po apsilankymo toje gimnazi--vai, Dirvai, Jaunimo Kongresui,

NAUJIENAS »——BTnm mm——
ĮhCvvta taipd ir 

ir protu franc tiktu per

NAUJIENAS

Pel. 263-5826 
(įat&igoa) ir 
677-S4S9 

(buto)

185 North Wab*ah Avenue
2nd Floor Chicągo, DI. 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.

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

1% AUKŠTO 2 BUTU 19 m. mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patogumais. Pušų me
džio porčius. $32,000.

7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA.
2 vonios. Gražus beismantas., 2 auto 
garažas. Tuoj galite užimti. Mar
quette Parke. $28.000.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildvmai. Air 
cond. Karietai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
S35.700.

8 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauia elektra, alumin. langai. 
$15.000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metų mūras -• 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$23,900.

6 KAMBARIU MŪRO NAMAS. 2 
auto garažas. Beveik prie Marquette 
Parko bažnyčios. Jau laisvas. — 
$21.000.

2 AUKŠTU MŪRAS, puikūs 2x5 
kamb. butai ir 2 kamb. sausam beis- 
mante. naujas gazu šildvmas. Geras 
garažas. Arti. mūsų. $28.500.

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

BUTU NUOMAVIMAS, ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU TR NEKILNO

JAMO TURTO PIRKIMAS. 
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL' ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

M. A. Š I M K U S 
Rea! Estate. Notary Public, 

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

šymai ir K toki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

DĖMESIO
62—80 M, AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai 560 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

—■—'— -------------- --- — - --- -----------------------------------------—

laikrodžiai ir BRANGENYBĖS 
Pardavimas Ir Taisymas 

2644 WEST 69th STREET 
T»l«f.: REpublIc 7-1941

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

TIKR/\ TIESĄ — SKLEIDŽIA 
ŠVIESĄ.




