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PARYŽIUJE PAŠAUTAS FRANKO
KARO ATTACHE GARCIA PLATA

Tremtiniai pasiryžę keršyti už kiekvieną 
Ispanijoje sušaudytą kovotoją

PARYŽIUS, Ispanija. —Ketvirtadienio rytą Paryžiaus prie
miestyje pačių ispanų buvo pašautas gen. Franko karo attache 
kapitonas Bartolomeo Garcia. Vaškai paskelbė, kad sudaryta 
tarptautinė brigada, kuri pavadinta vaško Juan Peredes Manot 
vardu. Josios tikslas keršyti Ispanijos fašistams, žudantiems 
kovotojus už žmogaus teises pačioje Ispantijoje.

ARABŲ MINISTERIAI BANDYS 
SUSTABDYTI SKERDYNES

Kovojančių pusių sutartos paliaubos 
tesėsi tiktai penkias dienas

\ BEIRUTAS, Libanas. — Penkias dienas visų politinių grupių 
sutartos paliaubos trečiadienio popietę vėl buvo nutrauktos ir 
Beirutas paskendo kraujuose, sako tarptautinės žinių agentūros. 
Kovos prasidėjo ne tiktai naujuose Beiruto kvartaluose, bet pra
dėjo keistis bombomis ir kulkosvaidžių ugnimi šiaurės Libane, su
sidaro įspūdis, kad Libanas yra pasiryžęs išsižudyti, nes jokios 
paliaubos kovojančių neįtikina visiems laikams mesti ginklus.

Tūkstančiai žmonių prašė ge
nerolą Franko nešaudyti 23 me
tų studento Juon Paredes Ma- 
noth, bet civilinė gvardija vis 
dėlto j j sušaudė. Mirtin žengian
tis sūnus pasakė motinai, kad 
kova už vaškų tautos laisvę pri
valo būti tęsiama. Kiti vaškai 
tęsia kovą prieš diktatūrą.
Policija apsupo visą kvartalą

Kap. Garcia Plata gyveno Bou
logne Billancourt priemiestyje, 
pačios ambasados samdytame 
bute. Pusryčių metu nežinomi 
asmenys paskambino Į butą. Du
rys buvo atidarytos. Nežinomi 
paleido 6 kulkas j kapitoną. Trys 
kulkos nepataikė, o kitos trys 
buvo suvarytos j vidurius. Už
puolikai susėdo j laukusį automo
bilį ir nuvažiavo.

Sužeistojo žmona tuojau iš
bėgo į balkoną ir pradėjo šaukti 
pagalbos. Atvykusi policija įsa
kė apsupti visą kvartalą ir krė
tė namus, bet nieko nerado. Vė
liau policija klausinėj o Paryžiu
je veikiančių organizacijų na
rius, bet jis nieko anie naujai 
sudarytą “brigadą” dar negir
dėjo.

Sužeistąjį operavo Paryžiaus 
ligoninėje

Sužeistasis tuojau buvo nuga
bentas į Paryžiaus ligoninę, kur 
jam buvo padarytos kelios ope
racijos įstrigusios kulkoms išim
ti. Gydytojai pareiškė įsitikini
mo. kad jaunas kapitonas sustip
rės ir pasveiks. Prancūzija, vyk
dydama Belgijoje padarytą nu
tarimą, nutraukė ekonominius 
nius rvšius su diktatoriaus Fran
ko valdoma Ispanija. Ji pasmer
kė jaunų žmonių, kovojančių dėl 
politinių teisių, žudymą.

Bet Prancūzija nenori nu
traukti santykių su Ispanija, nes 
kiekviena diena kyla įvairių 
tarptautinių reikalų, — pareiškė 
ministras Sauvagnargues.

Pasipiktinimas ispanų 
policijos sauvale

Madridas, Ispanija. — Visame 
krašte eina didelis pasipiktini
mas Barcelonoj policijos padary
tomis žudynėmis. Policija nu
šovė tris visai nekaltus žmones 
ir mirtinai užmušę du policinin
kus. Iki, šio meto neišaiškinta, 
kas paleido šūvį į policijos nuo
vadą Barcelonoj. Išbėgę polici
ninkai pradėjo šaudyti į prava
žiuojantį automobilį ir nušovė 
visus tris keleivius, o vėliau nu
šovė du policininkus, sunkiai su
žeisti buvo 5 žmonės.

«•> Tito premjeras Bijedi? nu
vyko į Prieiną, kad galėtų už
megzti diplomatinius ryšius. Jis 
pirma nori išlyginti komunistų 

v partijos tikslų interpretavimą 
su pečiu M»o Cetungu.

IŠ VISO PASAULIO
NEW YORKAS. — Nepaisant, 

■kad Aukščiausias teismas abor
tus daryti leido, apie 30 ir 50 nuo
šimčių, tai yra tarp 400,000 ir 
900,000 moterų praeitais metais 
leidimo negavo, kaip praneša Al
bert Guttmacherio “Planuotų 
šeimų Institutas”.

ROMA. — Tarptautinių mo
ters metų proga, Helena Sacha- 
rov, 52, pagarsėjusio sovietų 
dissidento Dr. Andriejaus Sa
charovo žmona, yra atrinkta į 
grupę 00 moterų iš 14 kraštų, 
kurioms už nuveiktus darbus 
'humanitarinėje srityje-Italijos 
kultūrinė institucija Centro Ade
laide Ristori Romoje suteikia at- 
žymėjimus. Helena Sacharovie- 
nė yra pasižymėjusi padėdama 
savo vyrui kovoti dėl žmogaus 
teisių Sovietų Rusijoje. Laurea
tė atvyko į Romą iš Šieno miesto 
(Italijoje), kur buvo operuota 
jos kairioji akis. Už jai suteik 
tą garbės žymenį Helena dėkoda
ma pasakė, kad tai buvo pa
siekta dėka moterų vienybės sai
tų visame pasaulyje.

CHICAGO. — Continental Illi
nois banko tarnautojas Keit S. 
Tenne nukrito iš dangoraižio 
apartmento 14 aukšto ir neuž
simušė. Jo laimei, jis pataikė 
nukristi ant automobilio, kurio 
viršų giliai įsilenkė, tuo būdu 
žymiai sumažindamas atsitrenki
mą. Ligoninėje jo padėtis vadi
nama pastovi.

BALTIMORE. — Dulles 
tarptautiniame aerodrome mui
tininkai rado $20,000 vertės ko
kaino, paslėpto moters batukų 
aukštose kulnyse. Kontjraban- 
dininkė Celina Maldonada Go
mez, 43 metų amžiaus, gyve
nanti Kolumbijoje, suimta.
’ HONG KONG. — P. Vie tna- 
mo revoliucinė valdžia kreipėsi 
į Jungtines Valstybes perspėda
ma kad negrąžintų atgal į Viet
namą tų 1,600 vietnamiečių pa
bėgėlių, kurie prašėsi sugrąži
nami į savo tėvynę. Radijo Sai
gon pranešimu, Vietnamo komu
nistinė valdžia pareiškusi, kad 
repatriacija yra jos reikalas ir 
kad pabėgėlių grįžimas bus pra
vedamas individualiai, kiekvie
ną grįžtantį ištyrus.

WASHINGTONAS. — Asme
nys, kurie ateinančiais metais 
stos į JAV kariuomenę, nebe
gaus išteklių baigti mokslus ko
legijoje, kaip gaudavo iki šiol 
II Pasaulinio Karo, Korėjos bei 
Vietnamo karų veteranai, jei 
Senatas balsuos kaip ir Atstovų 
Rūmai, kurie 298 balsais prieš 
106 nubalsavo panaikinti įstaty
mą, vadinamą GI Bill, kuriuo 
grįžusiems iš tarnybos kariams 
buvo leidžiama baigti kolegijas 
valstybės lėšomis.

Antrojo Pasaulinio karo laikūnai pirmas skraidymo pamokas gaudavo ant žemės, sėdėdami me
dinėje kėdėje ir -bandydami pramokti, kurioje vietoje kokie lėktuvo instrumentai buvo ir kaip 
juos reikėjo naudoti. Paveiksle matome Akron universiteto studentą Tom Fritsch, bandantį su

sipažinti su to meto lėktuvo instrumentais.___________ _
_________

NAMINIS KARAS ARGENTINOJE;
PER 3 DIENAS ŽUVO 80 ŽMONIŲ

Per 16. men. po Perono mirties virš 800 žmonių žuvo
- - - - g / ' - 5 v t

BUENOS' AIRES. — Politinis smurtas, per'kurį šiemet Ar- 
gerrtonoje žuvo daugiau kaip 530 žmonių, šiomis dienomis dar 
labiau pablogėjo. Vadovaujantieji Argentonos laikraščiai padėtį 
vadina karu, o kairieji Montenero partizanai praeitą trečiadienį 
pasisakė jau suformavę reguliarią armiją valdžiai perimti.

Paskutinėmis 3 dienomis Ar
gentinoje buvo -nušauta arba pa
klydusių kulkų užmušta apie 80 
žmonių. C

Praeitą sekmadienį Montenero 
partizanai staiga puolė armijos 
garnizoną ir kalėjimą Formoso- 
je, užmušdami 14 valdžios karei
vių ir patys netekdami 15 savų
jų. Likusieji pabėgo pasigrobta
me keleiviniame lėktuve. Įskai
tant žuvusius Formozą bevalant, 
žmonių aukų gyvybėmis skaičius 
pasiekė 50.

Spaudai išsiuntinėtame savo 
biuletenyje. Monteneros prane
šė, kad Formosos puolimas bu
vo jų naujai suformuotos armi
jos pirmasis žygis, ir kad ta ar
mija progresyviai stiprėdama ir 
tobulėdama pasidarys ta lemia
moji jėga, kuri “įgalins pačius 
žmones paimti valdžią į savo 
rankas savo tėvynėje”.

Antradienį valdžios kariuome
nės dalinys turėjo susirėmimą 
ir su kita kairiųjų organizaci
ja Tukuman kalnuose. Susirėmi
me negalutinu pranešimu, už
mušta mažiausiai 30 partizanų 
ir 7 kareiviai, o 30 partizanų 
suimta.

Formosos puolimas ir Tucu- 
man kalnuose susirėmimas skai
tosi du dramatiškiausieji inci
dentai, bet jie buvo tik du in
cidentai šimtuose vis dažnėjan
čių ir žiaurėjančių įvairių ideo
logijų ir frakcijų, dažniausiai 
kruvinų, susirėmimų.

Jau apie 800 žmonių mi
rė politinio smurto aukomis 
nuo dienos, kai prezidentui 
Juan Peronui mirus jo parei
gas perėmė jo žmona Maria Es- 
tella Peron, kuri per 16 mėnesių 
beprezidentaudama tiek susiga
dino nervus ir vidurius, kad per
davusi prezidentavimą senato 
pirmininkui Italo Lūderui išvykd 
ilgesnių atostogų, iš kurių ji į 

prezidento pareigas nebegrį
šianti.

Argentinoje politines žudynes 
daro partizanų (guerilų) grupės, 
policija ir armija, ir kažkokie 
paslaptingi dešinspamių “mir
ties skvadai”, kuriuos įtaria 
esant valdžios saugumo narių.

Argentinos dienraštis La Opi
nion savo vedamajame konsta
tavo: “Jei dar kam reikėjo įro
dymų, tai Formosos užpuolimas 
aiškiai rodo: krašte vyksta ka
ras”, o laikraštis La Nacion tie
siai pasakė: “Tai reiškia karą — 
ne paprastą karą, bet vis tiek ka
rą”.

Plauku smukimas vyrams 
90 nuošimčių pagydomas

NEW YORKAS. — Gydytojas 
Dr. Edward Settel savo praneši
me Amerikos šeimų Daktarų mi
tinge McCormik Place, Chicago- 
je. pareiškė, kad galvos-plaukų 
birimas jau galimas sukontro
liuoti ir kai kuriais atvejais vėl 
atgauti vartojant kremą, kuria
me yra moteriškų hormonų es
trogenų ir mažas kiekis vyriš
kųjų hormonų testosteronų.

Išradimas dar tebetiriamas ir 
komerciškai dar neparduodamas, 
bet padaryti bandymai su 48 vy
rais sėkmingai pristatė plaukų 
slinkimą.

Visi 48 vyrai kasdien netekda
vo nuo 100 iki 350 plaukų, o pra
dėjus vartoti tą mostį vidutiniš
kai per 6 ar 8 savaites plaukų 
slinkimas sumažėjo iki 50 per die 
ną. Visa plaukų sutvirtinimo te
rapija yra sykį per dieną plau
kus ta mostimi {masažuoti ir var
toti lengvą “sampoo”.

Bandymai taip pat parodė, kad 
ta mostis atgaivina plaukų “ke
rus”, iš kurių plaukai nedygo. 
Mosties įtrinimu 68 nuošimčiai 
tokių plaukų atžėlę.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
o

o Sušaudžius penkis jaunuo
lius, savaitės bėgyje Ispanijoje 
žuvo 9 policininkai Ir .4 civiliai.

o Prezidentas Fordas yra nu
matęs skirti buvusį iždo sekre
torių George P. Schultz FBI di
rektoriaus pareigoms. Jis yra 
pareigingas, moka sutvarkyti va
dovybę, neleidžia peržengti nu
statytų ribų ir gerai sugyvena 
su kongreso komitetais.

♦. Kanados premjeras Trudeau 
susilaukė trečio sūnaus.

♦ William Harris, “simbiozi
nės armijos” vadas, grobdamas 
Patricia Hearst, norėjo paleisti 
iš kalėjimo du savo draugus, bet 
JAV vyriausybė į tokias kombi
nacijas nekreipė jokio dėmesio. 
Harris apie viską surašė polici
jai ir tardytojams.

♦ Laikinai Argentinos prezi
dento pareigas einąs litalo Luder 
aplankė kalnuose besiilsiančią 
Peronienę, patardamas jai pasi
likti Andų kalnuose iki metų pa
baigos. Josios sveikatai tai bu
sią geriau.

♦ Mokslininkai nustatė, kad 
iš Baker vulkano besiveryžian- 
čkios dujos eina 166 mylių grei
čiu per valandą.

♦ Britų užsienio ministeris 
James Callaghan pareiškė Lon
done posėdžiaujantiems žurna
listams, kad pati svarbiausioji 
problema šiandien atomo ginklų 
gamybos kontrolė. Jeigu nebus 
įvesta tikra kontrolė, tai žmo
nijai gresia didelis pavojus.

♦ Libano premjeras Karanti 
išskrido į Damaską kad galėtų 
pasitarti su Sirijos prezidentu 
Asadu apie taiką Libane. Sirija 
suinčia paramą vienai kovingai 
arabų grupei, kuri laužo visas 
paliaubas.

Plaukų atauginimas buvo skai
tomas nusisekusiu, kuomet plo
nieji plaukeliai nuplikusiose gal
vose vietose užaugo per inčą ar 
daugiau ir jų tankumas pasiekė 
150 iki 200 plaukų viename ket
virtainiame inčiuje. Dar nusta
tyta, kad jaunesniems plikagal
viams plaukai sėkmingiau atau
ga.

Senatas siųs 
stebėtojus j Sinajų 
WASHINGTONAS, D. C. — 

Senato komitetas, 10 balsų prieš 
2, antradienio vakarą sutiko siųs
ti 200 stebėtojų į Sinajaus kal
nus, kad egiptiečiai neįsiveržtų 
4 Izraelį. Stebėtojai privalės ati
džiai sekti Mitlos ir Gidy kalnų 
kelius, kad didesnės egiptiečių 
karo jėgos nepriartėtų prie šių 
strateginių vietų ir nebandytų 
okupuoti Izraelio.

Manoma, kad senatas dar šią 
savaitę; svarstys visą klausimą 
ir jį išspręs teigiamai. - - 

Abiejų partijų vadai jau tu
rėjo progos išklausinėti sekre
torių Kisingerį. Egipto-Izraelio 
sutartis neįsigalios, kol Ameri
kos kongresas nesutiks pasiųsti 
reikalingų stebėtojų.

Fordo sūnus pasisakė 
išbandęs marijuana

PORTLAND, Ore. — Jack 
Ford, 23 etų amžiaus, preziden
to sūnus pasakė Vakarinių vals
tijų respublikonų konferencijo
je, kad studentaudamas Utah 
valstybiniame universitete, jis 
mėginęs parūkyti “kanapių” 
•(marijuanos ir įsitikinęs, kad 
atsargiai vartojant marijuana 
galima lyginti su vyno ar alaus 
nuosaikiu gėrimu.

“šio narkotiko problema šia
me krašte sprendžiama netiks
liai”, jis pasakė. Tai tokia pat 
problema, kokią mes turime su 
alkoholiu. Problemą sudaro be
saikis vartojimas. Jis prisipa
žino marijuanos klausimą ne sy
kį diskutavęs su tėvais, bet ne
sakęs, kad ir jis pats yra rūkęs.

MILIJONINĖS FIRMOS 
NESUMOKĖJO MOKESČIŲ

WASHINGTONAS. — Suve
dus sąskaitas nustatyta, kad 142 
didelės korporacijos pernai mo
kesčių sumokėjo vidutiniškai iki 
22.6 nuošimčių, mažiau kaip pu
sė korporacijoms nustatytų 48 
nuošimčių. Aštuonios kompani
jos, nepaisant didelių pelnų, nuo 
$493 milijonų pajamų visiškai 
mokesčių nemokėjusios, kaip 
pranešė kongresmanas Charles 
Vanik (D., Ohio).

Tos korporacijos taip dariu
sios visiškai legaliai, nesulaužy- 
damos galiojančių įstatymų. 
Kongresmanas pranešime House 
Ways and Means komitete išvar
dijo aštuonias stambiausias 
kompanijas ir korporacijas.

Susišaudymas ir taikių kvar
talų apšaudymas buvo toks smar
kus, kad pirmomis susirėmimų 
valandomis buvo didokas skai
čius užmuštų, o sužeistų buvo 
trigubai daugiau. Vietomis kau
tynės buvo tokios smarkios, kad 
kovojančios pusės neleido net su
žeistųjų atrinkti. Paliaubų me
tu kiek vena pusė pasistengė 
gauti naujų ginklų ir šaudmenų, 
kad galėtų išgriauti 'dar svei
kus sostinės gyvenamus namus. 
Ketvirtadienio rytą užmuštų 
skaičius jau viršijo 100.

Galingesnės arabų valstybės 
susirūpino Libane vėl prasidėju
sioms kovoms. Iškeltas pasiūly
mas suskristi arabų valstybių už
sienio ministrams, sušaukti ko
vojančių pusių vadus ir priversti 
juos padėti ginklus. Arabai ne
gali leisti patiems arabams iš
sižudyti. Premjeras Rašidas 
Karami sutiko šaukti tokią kon
ferenciją, kurioje jis pats ren
giasi dalyvauti ir užsieniečius 
smulkiai ir tiksliai informuoti. 
Karami ėmėsi visų priemonių 
tarpusavėms žudynėms sustab
dyti, bet jis nepajėgia nieko pa
daryti.

Aiškiai nustatyta, kad užsie
niečiai turi įtakos į kovojančias 
puses. Didelė įtaka yra Sirijos, 
kuri finansuoja nedidelę arabų 
grupelę, pasiryžusią išnaikinti 
krikščionis. Keliais atvejais ara
bų ir kovojančių krikščionių va
dams pavyko susitarti, bet pa
liaubas išardo ta pati nedidelė 
arabų grupelė, kuri į šias kovas 
visą laiką bando įvelti politinius 
motyvus.

Jeigu patys libaniečiai nepa
jėgs baigti tarpusaviu skerdy
nių, tai tada arabų valstybės ieš
kos priemonių brolžudiškoms ko
voms baigti. Krikščionys bijo, 
kad kitų arabų valstybių inter
vencija gali dar pagilinti kovas.

Iki šio meto policija nesikišo 
į kovas. Policija tiktai rūpino
si padėti nukentėjusiems. Bet 
nuo trečiadienio vakaro policijai 
įsakyta šaudyti į maištininkus. 
Chicagos Daily News korespon
dentas Bob Warden savo akimis 
matė, kaip policija paleido kul
kosvaidžių ugnį į šaulių lizdą, 
kurie sužeidė dvi moteris ir ne
leido sanitarams jų paimti. Kul
kosvaidžių ugnis nutildė šaulius 
ir ambulansiją galėjo paimti su
žeistąsias.

Drėgna, galimas lietus
Saulė teka 6:57, leidžiasi 6:18.
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Nesusirrnkus kvorumui po 30 
min. buvo šaukiamas kitas su
sirinkimas, kuris buvo teisėtas. 
Trumpą įžanginį pranešimą pa-
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1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiusime.
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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 Kapacinskfcs, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiniinimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai ifiu- 
siruota. 300 psl. Kaina 7 dol.

Č1KAGIĖTĖŠ ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbos girdėjo ir ką jai žmonės :pasakė. 95 psL SL50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

O. Kuraiti, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės j Lietu
vą įspūdžiai. 'Iliustruota foto nuotraukomis. $31 psL S3 00.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS ČELE1INĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą- neapgauna Inturfsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stihumi.

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina S2.00.

Vinces ŽtmalH*. LIUBLINO UNDOS SUKAKTIES PARAiTĖJE. 
84 psl. Kaina $1.50.

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

atsilankant darbe valandomis arba užsakant pastų Ir pridedant 
čekj ar pinigiRf perlaida.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikiy knygę, kurios papuoš bėt koki# 

knygy spintą ar lentyną. ; j ‘
K. Bielinis, PENKTIEJI METAL gražiai įrišta, 582 psL
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai. įrišta, 464 psl..;......    ^$4^0 j
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. Ii tomMS, Uta- 1 

žiais viršeliais. 336 pšl. Kaina $6.00. MirikStafs virs. >
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, 1 dalis. 208 psL, įrišta — 33,00, minkštąją vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 pšL, įrišta — minkš
tais viršeliais .... .  - ___ -

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl.
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGČ, 492 jteL,_________"vir

šeliais. _______ ______ ___ ______ _  ;
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 įfcl. į-f > '
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI 'AP16 JUOZĄ U&fifcffi, 

88 psl. _______ ______ ________
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai!

170 psl. ____ 1__ ’ - ..
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 

puslapiai ’ .................. /. _ „t'
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidom^ - .

sąofl m i n irt.
I2JX)
$5.50

Vytautas Gavelis- Filosofijos daktarai
\’tskas, Icą žmogus gyvenda-. 

Inas išmoksią, yra naudinga 
jam pačiam ir kitiems. Vytas 
mokslui nieko negailėjo, nei* 
sveikatos, nei taiko, nei ištek
lių. Mokytis jis pradėjo dar 
g vendam as nepriklausomoj 
Lietuvoj.

Ištikus mūs didžiajai nelai
mei, dauguma mūsų tautiečių 
buvo priversti pasitraukti iš 
Lietuvos į Vakarus. Tame skai-- 
čiu.je buvo tik ką šeimyninį gy
venimą sukūręs Vytautas Ga
velis. Gyvendamas tremtinių 
stovykloje, jis laiko veltui ne
leido. Jis baigė inž. Ketvirčio 
vadovaujamus elektro - mecha
nikos ir Antano Masionio ang
lu kalbos kursus. Kas šiuose 
dvejuose kursuose Vyto buvo 
išmokta, jam labai palengvino 
pirmuosius emigranto žings-. 
nius Amerikoje.

Anais laikais, prie emigra
cinių sunkumų jam dar prisi
dėjo jo jaunos žmonos Albinos, 
pablogėjuši sveikata. Enrigra-' 
cine komisija jos neišleido 
drauge su visa šeima išvvkti iš* 
Vokietijos. Aplinkybių verčia
mas Vytas atkeliavo į šį kraštą 
su savo motina ir mažametėm 
dukrelėm — Ramūne ir Mari
ja, laikinai palikdamas žmoną-

Kaip visiems, taip ir Vytai, 
pirmieji žingsniai čia atvykus 
buvo labai sunkūs. Dėl kasdie
ninės duonos kąsnio jis nesirin-Jiau gilinosi 
ko darbų, bet'ėmė lokį, koks 
pirmas pakliuvo. Pirmas jo- 
darbas buvo Pensilvanijos ge-* 
ležinkelių bendrovėje. Pra-: 
ūžtoje dirbo sandėlyje, beL ne-; 
ilgai. Sandėlyje sumažėjus da-r 
bams, buvo pasiųstas su kirka 
ir kastuvu rankose dirbti prie 
bėgių taisymo. Užėjus vasaros 
karščiams, bėgių taisymas bu-

vo labai varginantis. Vytas žiū-. I 
rodamas į savo mažytes duk
reles ir senyvą motiną, susi-H 
rūpino savo sveikai, nes ją pra- 'j 
radus, ištiktų didelė nelaimė j 
jo visą šeimą.1

Jis pradėjo dairytis kito ge
resnio darbo. Jo laimei, tokį j 
darbą gavo A & P prekių san-į 
dėlyje. Pradžioje čia teko dirb
ti naktimis — įkrauti prekes' 
iš vagonų. Darbas buvo neleng
vas, bet po stogu, ir naktį vė
siau kaip dieną. Vėliau buvo 
paskirtas dirbti sandėlyje — 
krautuvių užsakytas prekes su
rinkti išsiuntimui.

Šis darbas buvo lengvesnis 
negu vagonus iškrauti, bet mo 
notoniškas ir varginantis. Taip 
tris metus vevargdamas susi
laukė žmonos iš Vokietijos.

Pagerėjus šeimos stoviui, Vy 
tas nusprendė siekti aukštesnio 
mokslo, nes pamatė, kad be 
mokslo jis nepabėgs nuo sun
kaus fizinio darbo. Nuo darbo 
atliekamų laiku pradėjo inten
syviai mokytis. Pasimokęs ku
rį laiką, -žmonos ir kun. Jono 
Gasiūno paragintas, padavė 
prašymą į Sant Louis universi
tetą. -Po patikrinamųjų egza
minų buvo priimtas į universi
tetą mokytis komercinių daly
kų. Po keturių mokslo meti] 
įsigijo laipsnį iš komercijos ir 
finansų. Po šito pasisekimo, 
-W4as 'nesustojo.

Nieko nelaukdamas, jis to- 
komerciniuose 

moksluose Pietiniame Illinois 
universitete, Edvardsvilėje, įsi
gijo bakalauro laipsnį iš komer- 

Į’cijos' mokslų. Apart komerci
niu daivku, šiame universitete 
Vyrias dar studijavo rusų ir vo
kiečių kalbas, įsigydamas kva
lifikaciją dėstyti tas kalbas 
gimnazijose. Visą laiką moky
damasis vakarais universitete,

PUIKI KNYG'A,"PARAŠYTA SU MEILE - 4 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS "ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis- 
į ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da- 
I lių: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: Žemės i 
| ūkio švietimas Lietuvoje.

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

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa- į 
šaulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma ^a arba patys buvę ūki
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
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunania Naujienose.

Čeki arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:

$ -s-

Vytas turėjo dienomis sunkiai 
dirbti A & P sandėlyje dėl duo
nos sau ir savo šeimai, nes 
žmonos silpna sveikata nelei
do jai dirbti. ;

Didelėm pastangom įsigijęs 
mokytojavimo teisę, Vytas pra 
dėjo teirautis apylinkinėse gim 
nazijose darbo. Nesunkiai jam 
pasisekė sunkų fizinį darbą iš
keisti į mokytojavimą vienoje 
valdiškoje gimnazijoje. Pra
dinis mokytojo atlyginimas bu
vo tūkstančiu dolerių metam? 
mažesnis negu A & P sandėly
je, bet pats darbas ir darbo są
lygos žymiai geresni.

Vytautas mokytojaudamas 
turėjo daug daugiau laisvo lai
ko, negu dirbdamas fizinį dar
bą. Sunkiai iškovotą laisvalai
kį jis neleido veltui, bet sunau
dodavo tolimesnėm studijom 
savo įgytai specialybei.

Tokiu būdu 1968 m. pasiekė 
magistro laipsnį iš pedagoginių 
dalykų. Dabar turint nemažą 
mokslo bagažą, nesunku buvo 
dar toliau gilintis į mokslą. Po 
trijų metų, nuo magistro laips
nio gavimo 1971 m. Vytas įsigi
jo Specialisto laipsnį iš peda
gogikos su specializacija vokie
čių kalboje. Turėdamas šitiek 
mokslo, Vytas buvo pamėginęs 
profesoriauti vietinėje kolegijo
je. Bedirbdamas kolegijoje, 
Vytas užsfbrėžė’šiekti mokslo 
viršūnių — daktarato. Bet pa
sirodė, kad kolegijoj dirbant 
daktarą įsigyti bus daug sun
kiau negu mokytojaujant gim
nazijoje. Dėl tos priežasties vėl 
grįžo į 'tą pačią gimnaziją. Grį 
žęs dirbti gimnazijon 1973 m. 
gavo vienus metus apmokamų 
atostogų tęsti studijoms toliau, 
t. y. įsigyti daktaratą. Nieko 
nelaukęs Vytas įstojo Carbon
dale, Illinois, universitetan dak
tarato studijoms. Stojant į uni
versitetą, jis susidūrė su am
žiaus problema , nes buvo se
nesnis negu 40 metu.

šitą kliūtį jam*nesunkiai pa
sisekė nugalėti, nes jo buvu
siose studijose mokslo pažy
miai buvo labai geri ir, be to, 
dar gavo labai geras rekomen
dacijas iš buvusių savo profe
sorių.

Per metus Vytas baigė dak- 
taranto studijas ir parašė dizer- 
taciją apie vietines buvusios 
lietuviškos parapijos mokyk
loje mokinius 'lietuvių vaikus 
tarp 1948 — 1968 metus.

šioje studijoje palyginta, 
kaip mokėsi čia gimusių senų
jų Lietuvių emigrantų vaikai su 
D. P. vaikais ir kas su jais nu
tiko baigus pradinę mokyklą.

Už šį mokslinį darbą Vytas 
1975 m. vasarą Carbondale. Ill-i 
no i s, n i versi tele gay.0 filosofi
jos daktaro laipsni. :

Dizęrtaciją paruosti Vytau
tui labai daug padcj'o vietinės 
lietuviškos parapijos' klebonas 
kun. Jonas Gasiūnaš patari
mais ir medžiagos parūpini* 
mu. ' ;

Pagal Vyto patyrimą, buvu
si lietuviškos parapijos mo
kykla buvo ne tik geriausia vi- 

'soje diocezijoje. bet ir visoje 
. plačioje' apylinkėje.

Peržvelgus Vyto visą čia. 
Amerikoje išgyventą laiką ir jo 
atsiektus moksle bei šeimyni
niame gyvenime, išaugino ir 
išmokslino abi dukras. įsigijo 
ir gTažrbi atremontavo namą.

Detroito naujienos
L. iB. vitvbtMas nariu susirinkimas

Rugsėjo 28 d. LietaVių namuo- J. Mikaila pridūrė, kad gerai bū- 
se įvyko viHuetinas sodrinkimas. tų, jei ir kitos kolonijos pasek- 

’ " ’ tų Detroitą.
Diskusijose J. Lesčinskas pa

stebėjo, kad permažai buvo aukų 
rinkėjų. Su daugiau rinkėjų vi
sada geresni rezultatai. P. Za
ranka priminė, kad sekantį mo
tinos dienos minėjimą nesuplak
tumėte su kitos draugijos, toje 
načioje salėje pietumis, nes mo
kyklos mokiniai negalėjo pado
riai atlikti meninę programą. 
Jaunimo Kongreso komiteto 
pirm. inž. Vacys Urbonas pa
darė pranešimą apie jaunimo 
kongreso vajaus reikalus, pa
brėžė, kad gana per trumpą lai
ką buvo surinkta per 2,500 do
lerių. Jis paminėjo, kad jam te
ko vadovauti rinkliavai 1968 m. 
Tuokart Detroite buvo surinkta 
2,117 dol. (įskaitant parengimo 
pajamas). Dabar jau išpildyta 
48 nuošimčiai nustatytos kvotos. 
V. Urbonas savo pranešimą pa
pildė ištraukomis iš Juozo Gai
los pranešimo “Drauge” rugsė
jo 24 d. laidoje Nr. 223. LB mė
nesio aukos — Jaunimo kongre
sui. Be kitko J. Gaila taip sako: 
“Iki šiol aukų tegauta tik iš 27 
apylinkių, kvotas išpildė vos 4 
apylinkės. Pagaliau atėjo laikas 
sukrusti ir įsijungti į darbą”. 
Girdi, nenorėdami jūsų dar dau
giau apsunkinti, nutarėme visas 
LB mėnesio aukas skirti tik Jau
nimo kongresui. Tačiau jei kon
greso rengėjai negaus paramos, 
tai III Jaunimo Kongresas neį
vyks. Tad peržvelkite savo kvo
tas, sudarykite lėšų telkimo ko
mitetus ir pradėkite darbą. V. 
Urbonas savo pranešime paste
bėjo, kad tai ultimatumas. Ne
prašo, bet įsako.

Toliau Komiteto pirm. V. Ur
bonas pastebėjo, kad J. Gaila 
neatsiklausęs aukotojų valios, 
paaukotus kitiems reikalams pi
nigus skirsto kaip jam patinka. 
Anot V. Urbono, aukos reikia 
prašytu o ne . įęąky^ti. Turėjau, 
aukų lapą ir aš, Žinau kaip rei
kia nusilenkti prašant aukos. Po

3 Į darė ir. perskaitė 11 puiiktų dat- 
I betvarkę apyi. pirm, ^Jaunutis 
Gilvydis. Pinnininkguuti pakvie
tė’inž. Jurgį Mikailą,-o sekreto 
riauti Petrą Bitlerį. : Balsams 
skaičiuoti Petrą Pagojy ir Vla
dą Staškų. Suskaičiavus salėje 
susirinkusius, buvo 65, o V. Ta
mošiūnui patikslinus rasta 66 as
menys. Sąraše buvo kiek mažiau. 
Buvo ir tokių laikų, kada LB me
tiniuose susirinkimuose tebūda
vo tik vos apie .dešimt narių, ne
būdavo iš ko rinkti valdybos. Ka
dangi susirinkimas ne metinis, 
reikia skaityti skaitlingu

Platesnį veiklos pranešimą pa
darė apyl. pirm. J. Gilvydis. Sa
vo pranešime tarp kitko priminė, 
kad valdyba numato metų bėgy
je suruošti du susirinkimus: vie
ną Lietuvių namuose, -kitą -Kul
tūriniame centre.

Savo pranešime pirm. J. Gil
vydis išvardijo nuveiktus dar
bus, būtent: Motinos dienos mi
nėjimą, birželio trėmimų minė
jimą, tautos šventės minėjimą 
ir porą meno paveikslų parodų. 
Per tautos šventės minėjimą bu
vo surinkta LB reikalams per 
606 dolerių. Nuo šių metų ban
doma įvesti rugsėjo LB mėne
sį aukų telkimo mėnesių, kad ne- 
siplaktų su Vasario 16-siOs rink
liava Altui. Pirmininkaujantis

yra aiškus visiems įrodymas, 
kad mokslo viršūnę galima pa
siekti be specialiai tain skirtų 
lėšų, be puikių mokyklų su 
puikiomis mokslo priemonė
ms! o reikia vien tik noro, pa
siryžimo ir ištvenųės.

Paklaustas Vytas kodėl jis pa 
sirinko šitokią temą savo di- 
zertacijai? Jįsz paaiškino, kad 
jo noras buvo palikti doku
mentą būsi moms Teartoms, jog 
čia ant Mississippės upės kran
tų, gyveno lietuvių tautos žmo
nės, kurie, būdami neturtin
gi, be jokios valstybinės pagal
bos Sugebėjo pasistatyti mo
kyklą, joje išmokslinti savo 
vaikus grvnai sunkiai uždirb- 
tais savais pinigais.. Per visą 
mokyklos egzistavimo laiką 
niekas nekėlė jokio klausimo 
dėl mokslo priemonių, dėl pa 
talpų ankštumo ar dėl moky
tojų atlyginimo.

šiais mokslo metais Vytas 
mokytojaus East St Louis, Ill., 
Linkolno gimnazijoje dėstyda
mas vokiečių kalbą ir prekybi
nius įstatymus. Darbo sąlygo
mis ir atlyginimu patenkintas.

Ateičiai šiuo metu Vytas 
nieko neturi suplanavęs, tik 
žada daugiau įsitraukti ir pa
dirbėti lietuviškoje veikloje.

Taip pat jis pasisakė, kad už 
kopęs į mokslo viršūnę, nuo 
kurios jis dabar daug -toliau ir 
plačiau galės matyti visus mū
sų tautą liečiančius reikalus ir 
stengsis visur kur tik reikės 
patalkininkauti darbu ir pini
gais.

šiuo metu Vytas yra vietinės 
lietuvių apylinkės sekretorius 
ir narys: Balfo, Vasario 16 
gini, remti būrelio. Lietuvių 
Fondo (įnešęs 250 dol.) Nei 
vieno karto nebuvo, kad Vy
tas paprašytas aukos būtų jos 
atsisakęs arba centus aukojęs. 
Prie mokslinių draugijų pri
klauso: PHI DELTA CAPPA. 
o vielos gimnazijoje laikomas 
kaip iškilus Amerikos mokyto
jas.

Visi Vyto a (siekimai moksle 
mus visus, be išimties, labai 
džiugina ir yra mums visiems, 
be amžiaus skirtumo, pavyz
dys. kad į mokslo viršūnes 
kiekvienas iš mūsų gali įkopti.

širdics linki Vytui geriausios 
sėkmės tol i mėsiniuose užsi brė
žimuose. J. Juodakis

vo priimtas.
Sekantis darbotvarkės klau

simas buvo į pasitraukusių val
dybos narių rinkimas. Vienbal
siai darinkti: Stasys Garliaus- 
kas dviem metams, Rožė Ra- 
žauskienė, Petras Bitleris ir An
gelė Šukienė vieniems metams. 
Į pabaltiečių komitetą rinkti at
stovus kol kas susilaikyta. Pirm. 
J. Gilvydis pasiūlė susisiekti su 
organizacijų centro valdyba ir 
skirti atstovus sutartinai.

Klausimuose ir sumanymuose 
mokyklos vedėjas P. Zaranka nu
siskundė, kad LB valdyba per
manai rūpinasi mokyklos reika
lais. Per metus mokyklos išlai
kymas atseina 9,000 dolerių. 
Vieniems tėvams pasidarė per
sunki našta, turėtų ateiti į pa
galbą LB apylinkės valdyba.

Susirinkimas praėjo sklan- 
džjiai ir geroje nuataikoje.

A. Sukauskas

tania’' (Lenkų taozjuma Lietu
voje) (1818 —1M»”.

Autorius paduoda leaky Lietu
voje skaičių — pagal oficialius 
duomenis ir lenkų apskaičiavi
mus. Toliau rašo apie žemės 
reformų, Lietuvos kartis su 
Lenkija, Lietuvos seimuose 
lenkų vestas kovas; P0W by
lą (1919 m. lenkų pogrindžio 
organizacija), siekusi nuversti 
Lietuvos vy riaušybę; Lietuvos 
politiką Lenkijos atžvilgiu, 
Juozo Purickio, Augustino Vol
demaro, Mykolo Krupavičiaus, 
Kazio Griniaus, Ernesto Galva 
nausko, Antano Tumėno ir kt. 
pasisakymai lenkų klausimu. 
Studija yra 11 psl. Išleistą at
skirai atspausta Cambridge 
University Press, Bentley Hou
se, 220 Euston, London N. W. 
1. American Branch’ 52 East 
57th St. New York, N. Y. 10022.

DR. KRIVICKO 
STUDIJA APIE LENKUS

Kembridžo universiteto 'lei
džiamas žurnalas “The Slavo
nic ant East European Review”. 
1975 m. sausio numeryje įdėjo 
Dr. Vlado Krivicko studiją: 
“The Polisch Minority in Lithu-

1739 So. Halsted Street Chicago, m. 60608
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PETR. TADULIS

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

Jo kūrybos momenty apybraižos.
(Tęsinys)

Konstantino laiškuose išryš
kėja visa jo asmenybė, jis čia 1 
teks atviras ir besąlyginai išti
kimas, kad eidami nuo vieno laiš
ko į kitą, visai arti prieiname 
prie jo giliausių išgyvenimų ir 
pajuntame jo neišsakomų troški
mų slėpinius.

Bet pirmoje eilėje, žinoma, čia 
yra jo jausmai sužadėtinei — bū
simai žmonai. Visur laiškuose 
jautrūs žodžiai; “Taip senai ne
mačiau Tavo gilių ir spindulin
gų, tarsi patsai dangus, akių, 
nei lūpų Tavo, kurios yra, kaip, 
pavasario saulės dvelkimas pir
mąją kaitrią dieną, nei stebuk
lingų delnų, kaip dviejų mažų 
debesėlių, laiminančių žemę ir 
jos kelius ir upelius... Sapnuok 
savo gražius sapnus ir žinok: — 
esu dėkingas Tau, kad esi... Le
tenas baltas, auksines, mylimas 
glaudžiu prie lūpų iš visų jėgų...

Lygiai tokiame pačiame “var- 
šaviniame” stiliuje parašyta ir 
dauguma kitų jo laiškų sužadė
tinei :

“Gyvenu pas kažkokius nepa
žįstamus keturis žmones, kurie 
yra labai nuoširdūs ir vaikiški. 
Brolis Stasiukas mane pas juos 
nuvedė, ir dabar, jau nieko nebe
galiu padaryti. Dabar jau nebe
galiu ir rašyti, nes man baisiai

Konstantinas dažnai egzaltuo
tas ir mistiškai jautrus: — ži- j 
nai, pasirodo, kad paėmei kažką,' 
be ko jau vienas gyventi nebe
galiu, o aš dėkingas Tau už tai, 
nes jau nebenoriu būti vienas, 
nes su Tavim šimtą karių stip
resnis ir šviesesnis esu. Tu esi 
mano Saulė, tiesa? Niekados dar 
taip netroškau didelio sąžinin
gumo, šviesios teisybės (kaip 
Tavo akys) ir tobulo darbo — 
švento kaip dabar. Ir niekados 
dar neatrodė man žmonės tokie 
mieli ir kilnūs. Zosyte, vieninte
le, visa tai per Tave...

Jis gyveno panašiose nuotai
kose ir jo tie žodžiai netarpiškai 
suprantami, netyčia iš jo šir- 

' dies išsiveržę. O kas yra visų 
svarbiausia, tai čia jo vieno pa
ties sukurtos pasakiškos roman
tikos dvasinio pakilimo nuotai
kos, kurios apsupė ir jį patį ir 
jo sužadėtinės dausose pasken
dusias dienas.

“Gavau Tavo laišką, taigi pa
sakoju ir išsipažįštu Tau, ir no
riu paslėpti akis Tavo delnuose, 
ant Tavo širdies linijų, ir noriu, 
kad nublokštum debesų pradžią 
nuo mano kaktos — gerai? Ar 
gali tai padaryti, Zose? Tu ne
žinai ir nenumanai, kiek pikto 
yra manyje, eina jis šalia ma
nęs ir didelį šešėlį palieka pas
kui save. Susigyvenau su juo 
ir ne kartą klausau jo patarimų, 
to savo šešėlio, ir jei ne mano 
žvaigždė, kuri visuomet mane 
veda, seniai būčiau išklydęs iš 
savo kelio. Jau kuris laikas bi
jau to savo šešėlio, per nelyg 
jau jis auga, o žinia, kad šešė
liai, didėja, saulei leidžiantis, bi
jau saulėleidžio! Nepyk ant ma
nęs, Zose. (1908 m. balandžio 12, 
iš Druskininkų).

Po tos nakties, kai aušra bu
vo sutikta Vilniaus Gedimino 
kalne, Čiurlionis pasiekė Drus
kininkus ir rašo:

“Sveikinau visus dvigubai 
stipriau, nes ne vienas parvažia
vau, o su Tavim, Zosele, ar ne 
tiesa? Ar Tu supranti koks aš 
esu dėkingas Tau, Zose, Zosele 
mano”.

“Apskritai šiandien puiki die
na. Namo parvažiavau antrą va
landą ryto. Liamoris (šeimos 
šunelis) pakėlė aliarmą, visi pa
budo, mama išbėgo vienmarški
nė su Jadze net Į kiemą sveikin
ti manęs. Tėtė, berniukai, visi 
sukilo ir triukšmas buvo bega
linis, o paskui pusryčiai. Tavo 
raguoliai pravertė ir apelsiną vi
si pasidalinome. O paskui mie
gas, bet koks stebuklingas, net 
baisu — dešimt valandų. O koks 
rytas buvo stebuklingas, kad Tu 
žinotum, Zose, Zose mano vie
nintele. Kaip nuostabu buvo gal
voti apie Tave, žiūrint Į rausvė- 
jančius debesėlius, į tolimą gims
tančią šviesą, Į kylančią dieną. 
Zose,-ar Tu girdi tylą, kuri da
bar mane gaubia — varlių kur
kimas, medžių siluetai ir tyla. Si
luete, glaudžiu ir myluoju Tave 
ir jaučiu Tavo lūpas ir matau 
Tavo akis ir ilgiuosi. Zosele! 
Ką Tu galvoji dabar, ką jauti, 
kur esu, kad Tavęs čia nėra, kai 
aš toks laimingas?

Ir taip dažniausia, greta jau
triausių posmų, randame įtarti
nai šiurpias užuominas apie jo 
“šešėlį”, kuris jį baugiai per
sekioja, apie tuos “debesėlius, 
kurie iš šviesaus dangaus, mes
davo tamsų šešėlį”. O juk tai 
buvo rašoma tokiomis dienomis, 
kai Čiurlionis sužadėtinei aiš-

I kino” koks jis dabar laimingas”.

trukdo... Akis stebuklingas, švie- 
• sias, plaukus auksinius Tavo, 
(rankas gerąsias ir tokias kilnias 
ir pėdas mylimas savo žmonos 
glaudžiu prie lūpų, mano Tu ma
žoji Zosele... (Tai vienas anks
tyvesniųjų Konstantino laiškų 
Sofijai iš Petrapilio).

Geraširdiškumas būdingas 
Konstantino nuotaikoms, štai 

kaip jis atsiliepia laiške rašyta
me broliui Povilui apie visą Čiur
lioniu šeimą Druskininkuos; — 
“Kad Tu žinotum, Broleli, kaip 
nuostabu pas mus namuose — 

. kažkokia darni harmonija, ku
rios niekas nepajėgtų sudrums
ti — visi gyvena greta kits kito 
kaip gražiai parinktos spalvos, 
kaip garsai puikiame akorde — 
ir mūsų senutis namas, ir vaisių 
slegiami medeliai, ir reginys į 
pievą, į mūsų kadugių kalvelę, 
į mišką, už kurio kasdien lei
džiasi saulė”.

Konstantinas aprašo visus sa
vo, ne visada sėkmingus nuoty
kius Petrapilyje, išskaičiuoja vi
sus žygius savo karjerai sustip
rinti, o laiško pabaigoje būti
nai prideda: “Mano Tu pasakiš
koji visata. Tu, Tu, glaudžiu 
ir glamonėju ir bučiuoju akis, 
lūpas, debesėlius rausvus, Si
luetą, kelius ir pėdas mieliau
sias...

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
Hrgįniais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų _ ste- 
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. x

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Aufvstattyrt-VilčIDnUnė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 
Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.

3. Butky Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 169 

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

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

“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Balys Ruksa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00
11. Stasys Sasfvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos 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. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00.
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50
18. Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 180 psl. $3.00 

L 17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 
55 psl. $1.00.

18. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. S3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti i Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

n. kJ U X XJT XI kJį

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Eleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

David K nutsen nutraukė šias dvi stru
čio besidairančias galvas, Milwaukee 
zoologijos sode. Savo fotografiją jis 
pasiuntė į metinį Kodak© kontestą ir 

' gavo dovaną.

Juk tai buvo vieni pirmųjų Čiur
lionio laiškų sužadėtinei, taip ne
paprastai mylimai ir adoruoja
mai sužadėtinei.

Tačiau Čiurlionis ne tik kal
bėjo laiškuose apie savo jaus
mus, jis su ja dalindavosi ir kū
rybiniais sumanymais. Tų pačių 
1908 metų birželio 9 d. rašo:

“Dabar naktis, visi miega, o 
mes vienudu, ir aš kalbuosi su 
Siluetu. Labai džiaugiuos, ir bu
čiuoju letenas, akis, plaukus ir 
visa visa. Žinai, Zosele, — ta
pau. Nuo ketvirtadienio tapau 
po 8-10 valandų kasdien. Nieko 
neišeina, bet tai nieko. Tapau so
natą — eskizuose jau viskas ap
mesta (4 dalys), labai sunkiai 
eina, o labai norėčiau ją baigti 
kuogreičiausiai, nes jau pradeda 
man akyse dvejopai rodytis. At
vešiu į Palangą — pamatysi. 
Kad Tu žinotum,-kaip tatai ma
lonu taip užsispyrusiai, pasiutu
siai, taip užmiršus viską ir be 
nuovokos, be atsikvėpimo tapy
ti. Baisiai malonu. Viskas visur 
eina savo keliu: saulė šviečia, 
rugiai žydi, žmonės šnekasi, 
vaikščioja, o ten sau pievos, lau
kai, kalneliai, visur gėlės, pauk
ščiai, visur vasara/ gražu, o aš 
nieko — tik tapiau.

Zose, Zosele, vienintele! Nie
ko nežinau, Dievo pasaulį pa
miršau, paskendau savo keiste
nybėse ir tik norisi Į Zosę pa
žiūrėti, priglausti. Tu atsiun
tei nuotrauką — dabar nedėko
ju — tai Įvyks Palangoje, gerai? 
Skambant didžiajai jūros gies
mei, tūkstančio arfų giesmei, 
gerai ?

O toliau jį užgula nepermal
daujama kasdienybė; — “Betu
riu 25 rublius — kas bus ? Skai
čiau, kad Palangoj grafienės Va- 
levskos pansione esą kambarių 
nuo 50 kapeikų parai, tai nebran
gu, tiesa? Maitinsiuos žuvimis, 
kurių iš anksto prisigaudysiu vi
sai savaitei, rinksiu ir pardavi- 
nėsiu gintarus, kasdien duosiu 
pamokas grafienei Valevskai po 
20 kapeikų už valandą, bet Į 
Palangą važiuosiu. Pamatysi — 
niekas nesukliudys”.

Čiurlionis juokauja, bet vis 
tiek neatrodo linksmas. Lyg iš
blaškydamas susidarantį įspūdį, 
jis dar prideda: — ...Baisiai no
riu nors vieną Zosės pirštelį pa
bučiuoti... žinai, Zose, buvau aš 
kartą pievoje, ir buvo daug daug 
gėlių, o virš pievos ir gėlių toks 
aukštas aukštas dangus, labai 
mėlynas ir žydras, ir tiktai ne
buvo nė vieno debesėlio visa
me 
vo, 
ten

danguje, o šiaip viskas bu- 
nes ir paukšteliai net kažką 
sau čiulbėjo ir Zosė (žinai, 
Siluetas) buvo su manim, 

ir daug galvojau ir ilgėjaus, ir 
taip gera buvo, taip be galo, be 
krašto gera buvo, jog net Tau 
rašau apie tai, kad žinotum 
taip...”

Tarp daugelio Čiurlionio laiš
kų randame ir tokių, kur auto
rius pasiekia neregėtų poetinių 
aukštumų ir todėl Šie laiškai pa
sidaro tikrais meno kūriniais, 
jau vertais ne vieno asmens, bet 
visuotino dėmesio. Tiesiog bibli- 
nio stiliaus jėga valdo šio auto
riaus jausmus.

čia ne vienintelis, bet vienas 
iš daugelio Konstantino pasisa
kymų:
“Tu muzika, tūkstantis saulių, 
Tavo glamonės, jūra, chorai —

visa tai susipina į vieną simfoni
ją... Norėčiau Tave apsupti gegu
žiu, pilnu gėlių kvapo ir tylos, 
kuri yra Naujos Kalbos giesmė, 
o po kojų Tau ištiesti kilimą, 
puikiausi Maharani, kad ilsėda
masi ant jo, klausytumeis tylos... 
Norėčiau-sudėti simfoniją iš ban
gų ošimo, iš šimtametės girios 
paslaptingos kalbos, iš žvaigž
džių mirgėjimo iš mūsų daine
lių ir mano bekraščio ilgesio. No
rėčiau pakilti aukščiau viršūnės, 
neprieinamos mirtingiesiems, ir 
iš grakščių žvaigždžių nupinti 
vainiką Zosei — Mano Žmonai... 
Norėčiau myluoti Tave kilniau
sia glamone baltame mieguista
me debesyje, tingiai slenkančia- 
me virš Didžiojo Okeano...

Tie jo laiškai parodo jo troški
mą siekti visatos ir žmogaus gy
venimo harmonijos. Visatos be
galybėje jis mato žmogų, toje 
galingiausioje dvasios sferoje, 
tarytum tas žmogus būtų tik 
vaikas, pamatęs stebuklus, o jo 
širdyje sutviska meilė — ta pui
ki varomoji jėga. Jūra, kalnai, 
miškai, upės ir dangus—Čia atro
do lyg broliai ir seserys, kuriuos 
galėtum apkabinti, myluoti ir 
kalbėti, kaip su draugais...

Čia yra, be muzikos, tapybos, 
dar trečioji čirulionio kūrybos 
sritis — poezija, kur jis giliai iš
raiškingas ir nepalyginamai stip
rus. Ne tik savo muzikoje, ne 
tik tapyboje, bet ir poezijoje 
Čiurlionis išryškina savo pagrin
dines filosofines ir menines idė
jas bei tuos jam vienam pasie
kiamus pasakiškus troškimus, 
kurie stebino j j pažinusius žmo
nes.

★

Kada Kymantaitė parašė savo 
Įspūdžius po to, kai ji nusprendė 
su Čiurlioniu apsivesti, tai ir jis 
rado reikalinga nušviesti, kaip 
namiškiai priėmė jo panašų pra
nešimą :

“Siela net juokėsi iš laimės, 
kaip visi džiaugsis, klausinės. 
Taip sau galvojau ir parvažia
vau namo. Kažkaip man keista 
buvo, kad nepasakiau visko iš 
karto. Atidėjau vieną kartą, ki
tą kartą... Pagaliau, po ilgų kan
čių pasirinkau gana netinkamą 
momentą ir pasakiau, o sakyda
mas savo balsą girdėjau tartum 
svetimo žmogaus. Kągi? Labai 
gerai, labai širdingai priėmė, bet 
— bet... štai kaip tik ir yra 
visas dalykas.7-Mūsų laimė yra 

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

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.

_________ ___________________
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‘šimtinai mū’ų laimė, o mūsų 
artimieji pajus ir sutiks, ir bus 
taip pat laimingi, kai mus arčiau 
pažins”.

Jaučiama, kad Čiurlionis šiuo 
tarpu ne viską pasakė, ką jautė 
ir kas ten įvyko. Bet vėlesniais 
laikais paskelbtuose J. Čiurlio
nytės atsiminimuose tiksliau nu
sakomi šie įvykiai;

"Ypač džiaugėsi mama, kuri ne 
kartą susirūpinusi prikišdavo 
Kastukui, kad jau, girdi, Kris
taus metų (33 m.) sulaukė, o jis 
vis vienas ir vienas, negi senber
niu liksiąs. Apstoję susižavėję 
žiūrėjome į fotografiją, tokia ji 
iš tikro graži, jauna, miela ir... 
kalba gražiai lietuviškai. Tik 
vienas Petras, pažiūrėjęs pasa
kė — “akys įšaltos” — ir išėjo 
iš kambario.

Tame laiške, kur Čiurlionis 
aiškina šeimos nuotaikas, kai ji
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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.
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Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

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

1

I sužinojo apie numatomas vestu
ves, yra dar reikšmingas jo pasi
sakymas apie kūrybą:

“Ak, Tu Siluete širdingiausias 
mano, iš visų jėgų bučiuoju Ta
vo dailius baltus delnus su to
kiomis žydriomis gyslelėmis ir 
tokiais dorais, mylimais pirš
teliais... O aš tapau. Keliuosi 7- 
tą ir anksčiau ir negaliu atsi
traukti, taip man baisiai norisi 
tapyti. Dirbu daugiau, kaip po 
10 valandų. Bet argi darbas? 
Nežinau, kur dingsta laikas, vis- 

jkas, kažkur dingsta, o aš sau 
keliauja tolimais horizontais sa
vo išsvajoto pasaulio, kuris gal 
ir dyvinas kiek yra, bet gera 
man jame. Pagaliau “Sonatą”, 
tapau “Fugą”.

(Bus daugiau)

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS"

W0 financing 

1 AT OUR 10W RAT5

100 didelio formato peL, daug paveikslų. Kaina 12.00.
Perahmtimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
AniambliaL, chorai, grupė*, užsakiusio* 10 ar dauglat egzempliorių, 

Dcmoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose ariOa pasiunčiant čekį ar Money or

deri tokiu adresu:
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Šiomis dienomis pasirodė 
naujas akademiko J. Venclo- 
vo vertingas istorinis veikalė
lis “Senovės . trakai ir skitai” 
(gaunamas ir “Naujienų” dien 
raščio administracijoj), susi
dedąs iš šių skyrių: 1) Apie se 
novės trakus ir jų vardą, 2) 
Apie trakų tėvynę ir jų terito
riją, 3) Traki] rasė ir jų cha-

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrų* sekmadieniui, nuc
9 vaL ryto iki 3 vai. vakaro Šeštadieniai» — iki 12 Tai.

Kolchozai neapseina be “kombinacijų”
Lietuvos komunistų partijos centro komitetas imasi 

visų priemonių ne tik iškultiems javams kontroliuoti, bet 
ir iškastoms bulvėms. Maskva tiek jau yra pripratusi prie 
lietuviškų bulvių, kad kiekvieną, rudenį jau iš anksto įsa
ko lietuviams komunistams gerai bulvių derlių suimti, 
kad būtų pilni naujai Maskvoje pastatyti bulvių sandėliai. 
Krašte veikia kelių rūšių kontrolieriai, bet jie nepajėgia 
pagaminti valdžiai reikalingų bulvių. Kontrolė yra, bet 
ta kontrolė, kaip jie sako, neveiksmingą.

Laikraščiuose skelbiama, kad visas įvestas kontroles 
praveda pati liaudis, bet naujai paskelbta partijos ins
trukcija sako, kad tos kontrolės pravedimas galimas tik
tai komunistų partijai vadovaujant. Jeigu partija nu
tars, kad nieko kontroliuoti nereikia, tai liaudies kontro
lės atstovai privalo niekur nesikišti. Partija gali turėti 
kitokių sumetimų, bulves gali prireikti nuvežti į tokius 
sandėlius, kur kontrolė nėra jau tokia griežta, arba kur 
ji. visai nereikalinga. Partijai gali prireikti bulves vežti 
ten, kur “liaudies kontrolieriai” neprivalo žinoti, todėl 
visai kontrolei ir reikia partinės vadovybės.

Kad kontrolieriai būtų paklusnūs partijos įrankiai, 
jiems reikalinga susipažinti su partijos ideologija, pažin
ti tikslią partinę liniją. Tam (tikslui partija organizuoja 
specialius “švietimo kursus” grynai partijos nariams. 
Paskutiniais metais partįjos.biliętus gavo, didokas , naujų 
žmonių skaičius. Kiekvienas spartuolis ir lenktyniautb- 
jas gavo pasiūlymą įstoti į komunistų partiją. Jie buvo 
priimti, bet su partijos veikla buvo nesusipažinę. Bendri 
Lenino nuostatai jiems buvo žinomi, patvarkymai lenk
tyniavimo ir spartos srityje jiems taip pat buvo supran
tami, bet jie nežinojo partijoje esančių išimčių ir nukry
pimų nuo pagrindinės linijos. Naujai partijon įstojęs na
rys privalo po kelis metus mokytis partijai reikalingo 
paklusnumo, nutarimų vykdymo ir orientacijos.

Tiesos redakcijoje dirba 32 redaktoriai, bet nei vie
nas negalėjo parašyti tikslaus straipsnio apie vadinamą 
“liaudies kontrolę”. Redaktorius paprašė Arkadijų Gro- 
chotovą, paskirtą prie Lietuvos “tarybinės” valdžios 
“liaudies kontrolės” reikalams prižiūrėti, parašė ilgą 
straipsnį apie “liaudies koontrolę”. Jis nurodo, kad ta “liau
dies kontrolė” kiekvieną dieną darosi vis sudėtingesnė. 
Juo daugiau “partijos' vadovaujama” liaudis kontroliuo-
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Kitiems vis ateinant reikšti savo užuo
jautų, buvęs mokytojas pasitraukė ir atsi
sėdo į suolą ir giliai susimąstė. Prisirinko, 
prisėdo ir daugiau žmonių. Liūdnai pa
dūsavę, jie pradėjo vienas su kitu kalbėti. 
Pirma apie jų apylinkėje ištikusią tokią ne
laimę, o paskui pereidami prie savųjų rei
kalų. Kai tie savieji reikalai įvairūs, tai ir 
kalbos pradėjo atitolti nuo liūdesio nuo
taikų. Buvo kalbama ir apie dviejų jau
nuolių būsimas vestuves, kurios jau turėjo 
įvykti už trijų dienų. Kalbant apie tokius 
nuotaikingus reikalus, moterų tarpe tarp 
kandžių pastabų matėsi ir atviros šypse
nos__

— Nieko nepadarysi, gyvenimas eina 
nesulaikoma — galvojo mokytojas. Juo
kas prasiveržia ir pro raudojimo garsus. 
Greit visų bus pamiršta ir ta nelaimė, kaip 
nebuvus. Gyvenimas savo ratais greit už
triną buvusius pėdsakus, ir tik tėvams liks 
neužgyjanti žaizda__ Bet ir jie bus suka
mi to paties gyvenimo rato...

Pakėlęs galvą, jis pasižiūrėjo į jam šio
se šermenyse pasirodžiusį vyrą. Kaip jam 
rodėsi, ir kiti čia jo nepažino. Su niekuo 
tas juodai apsirengęs vyras ir nesisveiki- 
no. Nematė, kad būtų pareiškęs užuojau
tą ir mfrnsiojo tėvams. Nė neprklaupė prie

rakteris, 4) Trakų gyvenimo 
būdas, 5) Apie trakų religijų, 
6) Trakų kalba, 7) Trakų vie
tovardžiai ir vandenvardžiai, 
8) Trakų asmenų vardai, 9) 
Trakų kilčių vardai, 10) Apie 
trakų kiltį dakus (getus), 11) 
Dėl K. Būgos klaidos, 12) Apie 
skitus ir jų vardų, 13) Skitų te
ritorija ir lietuviai, 14) Skitų

ja, tuo mažiau Maskva bulvių gauna. Galų gale Biržų ap
skrityje buvo sučiuptas J. Papaurėlis, kuris neturėjo jo
kios nuovokos apie partijos vadovaujamą ‘liaudies kont
rolę”. Nesuprasdamas partinių instrukcijų, jis atsiklaus
davo aukščiau partinėje hierarchijoje stovinčių ir dau
giau nusimanačių nuomonės. Bet tie patarėjai Papaurėlį 
dar labiau sukonfūzino ir padarė jj atpirkimo ožiu. Pr. 
Markulis iškėlė viešumon agronomo Papaurėlio padary
tą klaidą. Jis panoro nuslėpti nuo Grochotovo treniruo
tų “liaudies kontrolierų” biržų bulvių derlių, bet jam 
nepavyko. Markulis taip reikalą aprašinėja:

“J. Papaurėlis — gudresnis už patentuotą liau
dies išmintį. “Yla— menkniekis, — mąstė jis savy, o 
kiek ji ten sveria? Gramas? Gal ir to nebus, jei koto 
neskaitysi. Ir tokio daikto, aš, vyriausias kolūkio 
agronomas, nepaslėpsiu! ?”

Taip ar truputį kitaip mąstė J. Papaurėlis, gerai 
nėra žinoma, bet iš Medeikių kolūkio į rajono centrą 
— Biržus nuskriejo žinia, kad iš 25 hektarų ploto pri
kasta 600 centnerių bulvių. Nei daugiau, nei mažiau 
— apvaliai — 600 centnerių... Kolūkio pirmininkas 
P. Vileišis visu savo autoritetu užtikrino statistikus, 
kad esanti šventa teisybė — tik po 24 centnerius iš 
hektaro teprikasė.

Tačiau ir -šie pirmininko žodžiai taip jau begė
diškai kyšančios ylos neužglostė. Ėmė rajono liaudies 
kontrolės aktyvistai ir patikrino, kur ten tame tam
siame kolūkio ataskaitos maiše pasislėpė tūkstančiai 
centnerių bulvių. Patikrino ir nustatė, kad iš kiek
vieno čia minėto hektaro prikasta mažų mažiausiai 
po 98 centnerius. Viską tiksliai padarė J. Papaurėlis 
taip,' kaip sumanė. Visus dokumentus paruošė vienu 
ir tuo pačiu — 600 centnerių ir tiek. Tiek, Įdek bul
vių iš tų hektarų parduota valstybei. 0 kas liko kolū
kyje — nieko neliko. Bet štai kombainų, kurie kasė 
bulves, išdirbio normų nespėjo suklastoti. O tie kom
bainų darbo rodikliai ir parodė, kokio dydžio yla bu
vo paslėpta:' mažų mažiausiai 1759 centneriai bulvių, 
mandagiai tariant, nusukta” (Tiesa, 1975 spalio 1 d.,

Kaip kolchozo pirmininkas P. Vileišis, taip ir vyriau
sias agronomas J. Papaurėlis buvo nubausti, o rastos bul- ; 
vės išvežtos Į Maskvą. ?

Pacitavome visą šią istoriją, kad būtų matyti, kokių ! 
priemonių Į kolchozus suvaryti biržiečiai imasi bulvėmis 
apsirūpinti. Jiems nusibodo sodinti, prižiūrėti ir iškastas 
bulves rusams veltui atiduoti. Jie ieškojo būdų, kaip bent! 
dalį tų bulvių patiems panaudoti. Arkadijui Grochotovui! 
labai nepatinka toks lietuvių elgesys, bet lietuviams la
bai nepatinka atsiųstas Arkadijus Grochotovas ir visa jo 
įvesta sistema. Lietuviai nori, kad jis greičiau išsikraus- . 
tytų. |

karsto, tik valandėlę pastovėjo, paskui 
pasitraukė į kampą netoli tėvų ir atsisėdo 
į ten esančią kėdę. Arti jo esanti didelė 
kambarinė gėlė panaši kiek į palmę, da
linai dengė jo veidą savo šešėliu. Atrodė 
tas nepažįstamasis toks susimąstęs ir lyg 
kažko laukė. Galvojo, kad jei būtų arčiau, 
tai jį užkalbintų, kas jį paskatino į tikriau
siai nežinomus šermenis užeiti.

Tų jo svarstymų metu, kaip tik Dži- 
mio motina nualpo. Nors ji laikėsi tvirtai, 
bet širdis neišlaikė. Ir kaip tik anas vyriš
kis pirmas prišokęs, ją pakėlė ir ji staigiai 
ėmė, jam yos palietus, atsigauti. Atsimer
kė akys, bet greit vėl susvyravo, lyg iš 
naujo alpdama. Anas vyriškis ją atidavė 
į jos vyro glėbį ir pats pasitraukė ir lyg ruo
šėsi visai išeiti.

Pasijndinus tam vyrui išeiti, atsistojo 
ir mokytojo Pitt Penn. Jo tikslas buvo kar
tu išeiti pirmiau dar jį užkalbinus.. Norė
jo patirti apie jo atsitiktiną čia, kaip jis 
manė, pasimašymą šiose šermenyse. Kai 
tik jis priartėjo koplyčios taku ir jau no
rėjo pradėti pokalbį, juodviejų akys susi
tiko. Jos pasirodė tokios gilios, geros, bet 
kartu jis pajuto lokį, lygjnigdantį silpnu
mą. Jo akyse sntamsėjo, iir jis pasijuto, 
lyg būtų pakibęs pačioje erdvėje. To nuos
tabumo veikiamas ir išgąsdintas net susi
ėmė rankomis smilkinius. Palietus juos 
ir pats regėjimas išnyko ir grįžo realus kop
lyčios vaizdas su karstu, degančiomis žva
kėmis, žalumynų vainikais.... Viskas te

rasė, fa) Skitų gyvenimo bū
das, 16) Skitų vietovardžiai ir 
vandenvardžiai, 17) Skitų as
menų ir kilčių vardai, 18) Sar- 
matija ir lietuviai, 19) šiek tiek 
apie getus bei gotus ir jų ryšį 
su lietuviais.

Iš čia matosi, jog autorius, 
nors gana konspektyviai savo 
pasirinktą temą nagrinėja vis
pusiškai, naudodamasis įvai
riais tyrinėjimo metodais, kad 
pasiekus istorinę tikrovę.

Autorius, panaudojęs gau
sią įvairiomis kalbomis moksli
nę literatūrą bei daugybę isto
rinių šaltinių, visais atžvil
giais įrodė senovės trakų ir 
skitų artimą giminystę su lie
tuviais. šiuomi jis giliai pra
skleidžia mūsų tautos praeities 
ūkanas ir nukelia jos genezę į 
žilą senovę, kaip ir panašiai 
pasisakė Ged. C. Stanaitis savo 
kritiškam leidiny “Kodėl ne
parašyta Lietuvos istorija” 
(1975 m., 12 p.3): “Tačiau pats 
K. Būga klydo taip totaliniai 
suniekinęs dr. J. Basanavičių 
(už tai, kad jis mėgino surasti 
senovės trakų giminystę su lie
tuviais) ir tiek daug jam ža
los padaręs, o taip pat daug 
žalos padaręs mūsų tautos ži
los senovės atidengimui, nes 
dr. J. Basanavičiaus pradėtas 
darbas buvo sutrukdytas. Ang 
lų istorikas prof. P. Newmann 
“Britain and Baltic”, 1930, 102 
p. aiškiai tvirtino: “To attempt 
anything approching an ade
quate description of Lithua
nia’s past history would mean 
poking about in the dim ages 
before the Christian”, reiškia, 
Lietuvos istorijos pradžia kaip 
tik dr. J. Basanavičius savo il
gų tyrinėjimų darbais stengė
si surasti.

Tad J. Venclova savo studi
joj “Senovės trakai ir skitai’’ 
atitaisė dr. J. Basanavičiui di
džiulę skriaudą, kurią K. Būga, 
pataikaudamas svetimiesiems, 
jam padarė, šiuo pačiu turėtų 
keistis ir lietuvių tautos isto
rijos samprotis ir, laikui bėgant, 
išnykti G. Nesselmann (Die 
Sprache der alten Preussen, 
1845 m., 28 p. (visai klaidingai 
sufabrikuotas “baltų” pavadi
nimas lietuviškoms kiltims, o 
taip pat ir “aisčių” vardas,' ku
riuo pirmas pavadino senovės 
romėnų istorikas Tacitus (Ger
mania, 45), nežinodamas tikro 
vardo, gyvenančių žmonių de- 
šiniam Suevų jūros pakrašty 
“Aestyorum gentes”, t. y. rytų 
giminės.

Pasirodė, kad K. Būga nėra 
toks genialus ir kalbininkas, 
kaip jį pristato jo garbintojai. 
Genialus mokslininkas skaito
si su istorijos faktais ir nevei
kia kaip “Deus ex machina”

daro savo išvadas.
Jei K Būga butų geriau su

sipažinęs su'šaltiniais apie se
novės trakus ir jų kalbą, tai 
nebūtų galėjęs taip žiauriai pa
smerkti dr. J. Basanavičiaus 
darbą: “Visa Basanavičiaus 
studija “Apie trakų ir frigų 
tautystę” neturi jokios verčios. 
Visas tas darbas, kuriam buvo 
suvartota daug metų ir sveika
tos, nueis per niek”. Eruditas 
mokslininkas argumentuotai 
kritikuoja pastebėtą klaidą, o 
nedaro “en bloc” sprendimo

Tiesa, ne su visomis dr. J. 
Basanavičiaus gautomis išva
domis galima sutikti, bet vis 
tik jis daug mažiau klaidų pa
darė, negu K. Būga (Žiūr. pla
čiau Ged. Stanaitis “Kodėl ne
parašyta Lietuvos istorija”, 3 
— 15 psl.).

Nepakanka pasikliauti tik 
romėnų Tacitu, Geruliu, Morten 
senais ar panašiais autorite
tais, bet reikėjo K. Būgai pla
čiau pasirausti po mokslinius 
šaltinius, o tuomet būtų dau
giau paaiškėję ir apie senovės 
trakų kalbą.

Jau senovės graikų rašyto
jas Heysychios duoda senovės 
trakų kalbos ištisą sakinį: “Ši
lai oinos par Thrakia — lietu
viškai būtų: šilai eina per Tra
kiją. Graikų gydytojas Dis
corides patiekia savo knygoj 
“Peri” net kelioliką senovės 
trakų (dakų) žolių vardus: ko- 
tiala, skiare, baudala, priadi- 
ala, dogela etc., kurie aiškiai 
rodo jų giminystę su lietuvių 
kalba.

Būtų galima ir daugiau pri- 
rainkioti pas ’senovės 
jus paminėtų senovės 
kalbos žodžių, pvz.,: 
sausas, kanapis, tuntas, 
miltos ir visa eilė kiti], kurie 
ne tik visai panašiai užrašyti, 
bet turi ir tą pačią reikšmę su 
lietuvių kalbos žodžiais.

Tačiau patvariausias pamink 
las, kuris byloja apie seniau 
gyventą nors jau ir išnykusią 
tautą ir jos kalbą, yra šios 
tautos išlikę įvairūs vardai. 
Prof. W. Be th am (Etruria — 
Celtica I t, 3 p.) 'aiškiai tvirti
no, kad tautai nustojus savo 
individualybės ir jos kalbai 
pranykus, jos likučiai pasilie-* 
ka dar ilgai išsilikusiuose var
duose. O iš-likučių galima at
pažinti seniau gyventą tautą ir 
jos vartotą kalbą.

Vienok likusių senovės tra
kų vardų pas įvairius senovės 
rašytojus yra užrašyta nema
ža: Drutenis, Sukis, Molis, 
Mantas, Brinką, Mastys, Sau
lius, Tautenis, Bistras, Gaudi- 
la, Keiris, Dūda, Dainis, Asta, 

. Sakis, Senis, Kantas, Diome-. 
Tik visapusiškai išnagrinėjęs dis, Drobeta (vietovė), Uta, Asą,

bebuvo taip pat, tik anas vyras, kurį no
rėjo užkalbinti, buvo jau išėjęs, ar dingęs.

Vis dar tebejausdamas silpnumą, iš
ėjo pro duris grynu oru pakvėpuoti. Jam 
rodės tuo metu , kad tas staigus apsvaigi
mas ir buvo priežastis to susitvenkusio pri- 
alsuoto oro, gėlių kvapo. Kitaip nebuvo 
įmanoma išsiaiškinti, nors mokytojas Pitt
Penn ėjo į pabaigą šeštosios dešimties me
tų savo amžiaus, bet gydytojai, tikrindami
jo sveikatą, kiekvieną kartą rasdavo jį tu
rint sveiką ir stiprią širdį.

Pavasario nakties oras dvelkė savo vė- pačioje visuomenėje sukurti
sumu ir veikė jį gaivinančiai. Ir pati nak
tis buvo pritvinusi menulio šviesos su gied
riai žvaigždėtu dangumi. Grįžo ir tas grau
dulys dėl įvykusios tokios skaudžios trage
dijos jo buvusių mokinių.

Užplūdusių minčių veikiamas ir bijo
damas , kad grįžus į koplyčią vėl neužeitų 
tas nusilpimas, jis apsisprendė erti namo. 
Jam nereikėjo nė tramvajum važiuoti, gy
veno tik už keturių blokų. Taigi lengvai 
galėjo pareiti iš lėto, pamąstydamas, pės
čias. Nors tos šalutinės gatvės neturėjo ge
ro apšvietimo, bet tokioje mėnesienoje jo 
nė nereikėjo. Ir pati apylinkė buvo rami, 
saugi ir buvo galima grįžti be pavojaus į 
namus. Taip apsisprendęs, mokytojas iš
ėjo iš koplyčios kiemo, perėjo skersai gat
vę, kuri buvo platesnė, skirta susisieki
mui, ir lėtai žingsniuodamas klostė savo 
mintis, prieidamas prie konkretaus įsiti
kinimo.

— Taip. Nusikaltimas ir pagautas nu
sikaltėlis baudžiamas. Pats nusikaltimo 
dydis pagal įstatymus apsprendžia, ir ko
kios bausmės nusikaltėlis nusipelnė. Įsta
tymiškai žiūrint teisinga, ir kitaip ir būti 
negali. Bet ar tai yra viskas. Ar visuome
nė tokį nusikaltėlį išauklėjus, pribrandi
nus morališkai nėra dauk kaltesnė ir už 
patį nusikaltėlį. Bet kaip tai visa taisyti, 
kaip pačią visuomenę paveikti, kad rūpin
tųsi sukurti sveikas sąlygas jaunam žmo
gui tinkamu doru jos nariu patapti. Kaip 

tokią atmos
ferą? Tai, be abejo, labai sunkus uždavi
nys, juo labiau, kad ji, būdama kolekty
vi, nejaučia, kad jos kaltė dažnu atveju 
yra didesnė ir už pačio nusikaltėlio. Nuo 
ko čia reikėtų pradėti — vis mąstė moky
tojas— gal pirmiausia nuo pačių tėvų, mo
kytojų. ..

Jo mąstymo minčių pynę pertraukė, jam 
pasigirdę lyg greta einančio žmogaus žings
niai. Apsidariė, bet nieko nebuvo maty
ti. Mėnulio apšviesta gatvė buvo visai tuš
čia. Niekas nėjo ir nevažiavo, tik iš šalia 
esančių namų langų liejosi gelsva elektros 
šviesa.

Taręs pats sau, kad tik šiaip tik pasigir
do, žingsniavo toliau, bet ir vėl jam girdė
josi greta einančio žmogaus žingsnių gar
sas. Sustojo — nebesigirdėjo tų žingsnių 
aido. Pasijudino — ir vėl tas pat. Jam pa
sidarė keista ir nebesuprantama. Negalė
jo būti jo paties žingsnių aidas. Tai ne kur
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Apula, Alkmene, Ka ones, Ąr-

ris, Vilią, Arsa ir 11
Jei būtų K. Būga surinkęs se

novės trakų vardus, užfiksuo
tus, kad ir pasfistorijos tėvą 
Herodotą, romėnų C. Plinijų ir 
dar kitus, tai jis būtų nedrįsęs 
dr. J. Basanavičiaus darbo su
niekinti. Tuo labiau, kad jau 
prieš (tai ištisa eilė žymių pa
saulio kalbininkų (prof. dr. R. 
Latham, prof. dr. V. Thomsen,

rašvto- 
trakų 
geras, 

ramus,

- novės trakų kalbos giminystę 
su lietuvių kalba. Žymus vo
kiečių kalbininkas prof. dr. J. 
Vater (Die Sprache der ai ten 
Preussen, Braunschweig) nu
rodė didžiasią senovės trakų 
kalbos panašumą su lietuvių 
kalba. Pasaulinio garso kal- 

; bininkas J. Grimm (Geschich- 
te der deutschen Sprache, Leip
zig, 1848 m., 217 p.) priėjęs iš
vados: “Thraker und voraus 
Geten zeigen besondere Anna- 
ehrung zu litauischer Zunge”. 
(Trakai, tuo labiau getai rodo 
ypatingą panašumą lietuvių 
kalbai). ■ .

Iš to seka, kad nevisuomet 
galima pasitikėti ir mokslo ti
tulus turinčiais mokslininkais, 
kurie kartais didybės manija 
sirgdami ar svetimųjų politi
niais tikslais įtaigoti, padaro 
fatališkų klaidų, tuo padary
dami didžiausią skriaudą ki
tam mokslininkui ir net pačiam 
mokslui, šiuo atveju dr. J. Ba
sanavičiui ir lietuvių tautai bei 
jos Istorijai.

K. Būgos jo ištikimų mokinių 
— nekrikštų garbintojų drau
ge su šalkauskininkais pastan
gomis (A. Salys, Z. Ivinskis, J. 
Jakštas, A. Mažiulis, L. Darnb- 
riūnas ir kt.) :lietuvių tautos 
istorija pasiliko labiausiai nu
skriausta. P. Račys

Frenko žentą sumušęs 

olandą turistas suimtas
MADRIDAS. — Suimtas Fran

co žentą, sumušęs olandas Rudolf 
Drier, 28, ir uždarytas kalėjime 
su $42,000 kaucija; kiti trys 
olandai turisti paleisti. Drier 
kaltinamas durimis sulaužęs ge
neralissimo Franco žento Dr. 
Cristobal Martinez Bordiu, Villa- 
verde markizo, nosį. Malagos 
teisėjas pareiškė, kad net kau
ciją sumokėjęs Drier iš kalėji
mo nebus paleistas.

Generalissimo žentas marki
zas' Martinez-Bordiu Marabella, 
ligoninėje nosį setaisius, paleis
tas namo. Jis skaitomas kraštu
tiniu dešinuioju.

šešiolika valstybių, pasipikti
nusių penkių sušaudymu, buvo 
iš Ispanijos savo pasiuntinius at

da sugrįžti.

nors tuščioje erdvioje salėje ar kalnuose, 
kur toks reiškinys yra dažnas., čia gatvėje 
to negalėjo būti, žemė ir namai juos suger- 
davo be pasikartoojančio aido. Dar kartą 
sustojo, nutilo ir tas žingsnių garsas. Dar 
apsidairė, gatvė tikrai buvo tuščia. Kaž
kaip pasidarė nejauku ir juo labiau, kad 
šalia savęs jautė lyg kažką nematomą sto
vint Norėjo, kad bent kas pasimaišytų 
gatvėje, bet ji buvo tuščia. Mokytojas pa
spartino žingsnius, bet ir tie garsai buvo 
girdimi tuo pačiu pagreitėjimu. Jis beveik 
bėgte ėmė bėgti prie savo namų. Jam ro
dėsi, kad ir tas nematomasis jo palydovas 
darė tą pat..

Atrakinęs namų priengio duris, vos 
spėjęs pats įsmukti, greitai vėl pasuko rak
tą, kad tas jo nežinomas palydovas kartu 
nejsiveržtų į namus. Užkopęs laiptais į sa 
vo kambarį ir vėl užrakinęs duris, susmu
ko kėdėje ir valandėlę klausėsi, ar kartais 
kas jo kambaryje, kaip ir jis, sunkiai nė- 
alsuoja. Nieko — nė mažiausio garso nesi
girdėjo nei kambaryje, nei už lango gatvė
je. Visa tai palaikęs savo nervų įtempimu, 
gailėjosi ėjęs į laidotuvių koplyčią, kur 
buvo pašarvotas jo buvęs mokinys. Jį riša 
pažintis su jo tėvais, kaipo kaimynais, gy
venusiais toje pačioje apylinkėje. Jau ke- 
leri metai, kaip jam matytas numirėlio vei 
das primena mirtį, sukelia visada slogias 
mintis ir įtempia pačius nervus iki nemi
go naktų.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS 
ADŲ, AUSŲ, NOSIES 
a gobus UGos 
*858 W. «3ri Street

Kanados
(Tęsinys)

Vūlandos pagal susitarimą.

DR K. G. BALUKAS
AKUttRUA ir moterų ligos

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. PwlMki RA (Crawford 

Mtdkal Building). T«L LU 5-6444 
ftflnu ligoniui pagal luritarimą.

Jei aeataliepu, skambinti 3744012

DR. C K. BOBELIS 
-INKSTŲ LR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T*l*f. 6954533 

F»x Villoy Medical Confer 
S60 SUMMIT STREIT 

ROUTS 54, ELGIN, ILLINOIS

ML PETER BRAUS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71*1 STREET 
Ofimi: H Em lock 4-5849 

Rttid.: 333-2233 
OFISO VALANDOS: 

^ftrankbeliAii tr ketvirtai. 1—7 vaL. 
šatrai, penktadienį nuo 1—5. treč. 

ir iešud. tiktai ausitarus.

ML PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 

WwidwiNi Community klinikos 
. „ Medicinos direktorius.
(m S. ManMm Rd„ Wsstchester, IIL 
VALANDOS: 3—8 darbo dienontit ir 

tas Antri fešUdieni 8—S vaL 
Tol. 562.2727 Arte 562-2723.

REZ.: GX 8-8873

DR. W. E1SIN - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
5132 Sc. KodzU Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

LVS “Ramovės” pirm. P.Pol- 
grimo išdaigas aikštėn iškėlė J. 
Šarapnickas. Iš pradžių P. Pol
grimas karingai gynėsi tokį raš- 

. tą rašęs ir kaltino J. leidžiant 
j “šmeižtą”, kuris nori pakenkti 
; Ramovėnų vienybei. Kadangi 
pats P. Polgrimas pirmininkavo, 
tai jis gal ir būtų J. š. apšaukęs
skelbiant (kaip P. Polgrimas iš
tarė) “blefą”. Antru kartu ga
vęs balsą buvau priverstas paci
tuoti P. Polgrimo kovo 4 dienos 
rašyto rašto ir C. V-bos kovo 

126 d. rašyto atsakymo datas.
Galutinai P. Polgrimas buvo 

priremtas prie sienos, kada į pa
galbą atėjo “Ramovės” skyriaus 
valdybos nariai J. Vyšniauskas 
ir J. Skeivelas, kurie patvirtino,

Ą - "

MINSKAS
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 tree, uždaryta
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GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka- 

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTA5) 
5525 So. Harlem Ave. — 586^1220

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

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

an K. A. V. JUČAS 
Tek: 561-4605 ir 489-4441 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
OFISAI: 

W02 N. WESTERN AVE.
(Prie Western Ave. kampo) 
5214 No. WESTERN AVE. 

. VefandQA pagal susitarimą.

Ofiso tel.; HE 4-TBil
R^dėocilos: PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71$t STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie- 
• tilais. ketvirtadieniais ir penkta

dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet. 
Tik susitarus.
TraZiadipniais uždaryta,

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G Ė L I N Y C I A 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834
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naujienos
kad “be valdybos žinios rašei C. 
V-bai raštą, ignoravai skyriaus 
sekretorių, kuris dėl tos priežas
ties ir pasitrankė iš sekretorių”. 
Po šių valdybos narių — J. Vyš
niausko ir J. Skeivelo pareiški
mų, Polgrimas buvo priverstas 
pasakyti tiesą ir prisipažino raš
tą rašęs ir pasiuntęs C. V-bai, 
nes jis esąs skyriaus pirminin
kas. Romovėnas A. šėrikas iškė
lė, kad susirinkimo vardu būtų 
parašytas “Ramovės” C. V-bai 
raštas, reikalaujant, kad susi
rinkimo prezidiumo sekretoriaus 
Antano Šukio vardu Sentras at
siųstų “Ramovės” skyriaus pir
mininko P. Polgrimo 1975 m. ko
vo 4 d. rašyto rašto nuorašą.

Ramovėnų susirinkime visi 
lietuviai piktinosi tokia skyr iaus 
pirmininko priešlietuviška veik
la, išskyrus vieną, silpnos oren- 
tacijos K. Galdiką, kuris gynė 
Polgrimo veiklą. Galdikas pri
klauso ir “Ramovės” skyriaus 
valdybai. K. Galdikas turėtų ži
noti, kad ramovėnui visos gali
mos veiklos priemonės panaudo
tinos kovai prieš Lietuvos oku
pantą Sovietų rusiškąjį komu
nizmą.

Pirmą sykį per 20 metų “Ra
movė” skyriaus veiklos patyrė
me iš skyriaus pirmininko truk
dymą savo tautos vėliavai daly
vauti kultūringoje Lietuvos ne
priklausomybės šventėje, šiemet 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjime dalyvavo Sovietų Rusijos 
pavergtų tautų atstovai su sa
vo vėliavomis; dalyvavo Lietu
vos ir Kanados vėliavos, buvo ir 
plakatų, nukreiptų prieš Lietu
vos okupantą Sovietų Rusiją. 
Kanados Federalinės valdžios at
stovas P. Parent dalį savo kal
bos pasakė ranką rodydamas į 
plakatą, iš kurio susiformulavo

savo kalbai temą. Provincijos 
vaidilos atstovas R. Johnston 
taip pat žiūrėdamas į plakatus, 
šaukė pakelta tonu: žiaurio

sijos komtmistų okupuotuose 
kraštuose turi pasibaigti! Visi 
Sovietų okupuotieji ir persekio- 
jantieji kreipkitės į Ontario Pro
vincijos valdžią, kur durys jums 
bus atdaros!”

Mes patriotai lietuviai įdeda
me darbo ir asmeninių lėšų or
ganizuodami plataus masto Lie-

džios atstovus, laikraščių redak
torius, radijo vyriausius direk
torius, paruošiame rezoliucijas, 
spaudai straipsnius, radijai pro
gramas. Už tą darbą mus įverti
na Kanados valdžia, ją atstovai, 
kad ir šaltiems orams esant, da
lyvauja musų ruošiamuose mi
nėjimuose, pabrėždami, kad dė
ka jūsų demonstratyvių minėji-" 
mų jus nuimate suktą komuniz
mo kaukę ir Užkertate pragaiš
tingai komunistų veiklai dirvą”. 
Ir tikrai, šiais metais per pro
vincijos valdžios rinkimus ko
munistų atstovas iš 114 tūkstan
čių miešto balsuotojų tesurin
ko nepilnus 200 balsų.

Lietuvių ruošiamos demons
tratyvios -Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimo šventės, patri
otui lietuviui nekelia jokios abe
ji onės, kad šventėje dalyvauja 
ramovėnų ir šaulių vėliavos! Vi
siems trukdytojams patartina tą 
savo energiją pristabdyti, nes 
jūsų amželiui nei šauliai, nei 
LVS “Ramovė” neišsižadės sa
vo puoselėjimų idealų. Mūsų jė
gos ir darbai už Lietuvos išlais
vinimą iš Sovietų okupacijos! i

Kiek vienam patriotui lietu
viui ramoyėnui kyla mintis, ar 
tokie kaip Polgrimas gali va
dovauti LVS “Ramovės” Niaga
ros Pusiasalio skyriui.

(Pabaiga)
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Ti r ‘xvih memfieiiA rmeaia nfiruii vnivč Rialui ii

Vi»y adresas:
The House i
Washington, D. C. 20515

čia duodame keletą pavyz
džių jiems rašytinų laiškų ar 
siųstinų telegramų:

Please support Congressman 
Derwinsk's H. Con. Res. 401, 
which requires assurance of 
non — recognition of the incor 
poration of Lithuania into the 
Soviet Union.

Your efforts for quick pas
sage of Congressman Derwins- 
kFs H. Con. Res. 401 will he 
greatly appreciated. 
Helsinki agreement 
clarification to the 
ans, Latvians and 
that occupation of the Baltic 
Stales by the Soviet Union 
Using fraud and force will' ne
ver be recognized and their in
corporation will never be ap
proved by the United States go
vernment.

After the 
we need 
Lithuani- 
Estonians

PERKRAUSTYMAI

M 0 V i N G
Leidimai — Pilna apdrauda

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

...... - ------

MOVING '
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882
I- .. . -f,„, ■„ ,,, r T.,    —

Sukruskime lemiamu momentu
Helen S." Meyner, New' Jersey

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

kalba lietuviškai 
ifli W. '71»t St. — Tel. 737-5149 į 
Tfr-rlne akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vai pagal sutapimą. Uždaryta tree.

«L 1E0NAS SEiBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
>656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 no pietų, 
-ketirtad. nuo 5—7 vaL vak. 

-Ofltt tolof.: 776-2880
NeuĮas rex tėfef.: 448-5545 

’ I I

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

į.wdn pielctiki, -»pee. MOTERŲ Ilgos 
OHw. M52 WEST 59fh STREET 

TM,: PR 8-1223 •
OFffiO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
Ir VMftt 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie-1 
n2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V.Tumflsonis,NL D.,3. C.
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 

TvNfu Glbson 3-6195 
Priims ligonitB pagal susitarimą. Dėl 
vaLaOdos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei peatsiliepiA, tai telef. GI 8-6195,

P. ŠILEIKIS, 0. P.
0RTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med. Ban- 

W dažai- Speciali pagalbi koloms 
a (Arch Supports) ir t. L

Vai - 6—4 Ir 8—8. šeštadieniais 9—1. 
2356-Wa«t 63rd St., Chicago III. 60629

Telef.: PRoepect 6-5084

Z ~ - ■ — ——>

SOPHIE 3ARCUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS i 

' t
Visos programos iš W0PA, i 

1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30—i 
1:00 vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413 i 

715° So. MAPLEWOOD AVĖ. į

CHICAGO, ILL. 60629
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KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
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Nėra malonu skaityti tokia grasinančią mūsų Viešpaties pranašystę, 

bet žinokime, kad tai yra parašyta mus pamokyti, kad turi ateiti toks lai
kas, kad Dievo meilė taip atšals kai kurių širdyse, kad jie galės lyg kar
du žudyti savo brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats leis taip 
įvykti trumpai pirm save karalystės įkūrimo. Ryžkimės, kad nežiūrint to, 
kaįp kovoja kiti, mes kovosime tik prieš didžiausįjį priešą, šėtoną. Pasau
liniai ginklai yra nevien šautuvai ir kardai, bet ir liežuviai ir piktos kal
bos. Savo liežuviais turime garbinti Dievą ir dėkoti jam už jo gerada
rystes. Ypatingai taip turi būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo baž
nyčioje.

Visi žino, kad mirtis yra Žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bot kur yra ml- 
rvsloiit į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite!

F. ZAV15T, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629. 

IV. RAITO TYRINĖTOJAI

In the spirit of the bi-cente- 
nnial celebration we have to 
protect the freedom of other 
countries. Please, support Gon. 
gressman Derwinski’-s H. Con. 
Resolution 401, protecting. the 
rights of freedom of the Baltic 
States.

People behind the Iron Cur
tain have great confidence in 
the USA. Dont discourage them. 
Please, support Congressman 
Derwinski’s H. Con. Res. 401 
and promote it’s quick passage.

Dr. K. Bobelis susisiekė su 
JAV latvių ir estų vadovais. 
Latviai -jaū išsiuntinėjo savie
siems pa raginimą, kad siųstų 
laiškus to Foreign Affairs ko
miteto nariams, o estai paža
dėjo tai tuojau padaryti. -Gy
vas mūsų visų atsiliepimas į 
šį reikalą šiuo metu yra labai 
svarbus.

ALT Informacija

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Aikštė automobiliams pastatyti
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Lietuvos reikalus nuoširdžiai ' 
ir uoliai ginantis kongresma- Don Bonker, .Washington 
nas Edward J. Derwinski pa
siūlė naują rezoliuciją 401, ku
ria siekiama, kad po Helsinkio 
konerencijos JAV vyriausybė 
padarytų naują tvirtą pareiš
kimą, jog Baltijos valstybių in
korporavimas į Sovietų Sąjun
gą nepripažįstamas ir nebus, 
pripažintas.

Kongresmanas E. Derwinski 
kreipėsi į Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininką dr. K. Bo
belį prašydamas, kad lietu
viai šią rezoliuciją paremtų. 
Norima, kad šią rezoliuciją 
Kongresas priimtų kelių savai
čių bėgyje. Dabar ji yra per
duota Atstovų Rūmų Foreign, 
Affairs komitetui, kurio pir
mininkas yra Thomas E. Mor
gan.

Labai svarbu, kad kuo dau
giau lietuvių laiškų būtų pa
siųsta to komiteto nariams, 
ypač esantiems iš lietuvių gy
venamų valstijų, čia duodame 
to komiteto narių sąrašą, pa
žymėdami ir iš kurios valstijos 
jie yra:

Thomas E. Morgan, Pennsyl
vania (komiteto pirmininkas) 
Clement J. Zablocki, Wisconsin 
Wayne L. Hays, Ohio <
L. H. Fountain, North Carolina. 
Dante B. Fascell, Florida 
Charles C. Diggs, Michigan 
Robert N. C. Nix, Pennsylvania, 
Donald M. Fraser, Minnesota 
Benjamin S. Rosenthal, New ,

William S. Broomfield, ’Michi
gan
Edward. J. Derwinski, Illinois 
Paul Findley, Illinois 
John Buchanan, Alabama 
J. Herbert. Burke, Florida.
Pierre S. du Pont IV, Delaware 
Charles W. Whalen, Jr. Ohio 
Edward G. Biester, Pennsylva
nia

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAXTYTI

EUD]
gaidas - d
SENIAUSLA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

PRANEŠIMAI

Benjamin A. Gilman, New York 
Tennyson Guyer, -Ohio
Robert J. Lagomarsino, Cali
fornia.

— S. L. A. 134-fos Motery kuopos 
susirinkimas Įvyks spalio 11 d. Chi
cago Savings & Loan Association sve
tainėj, 6245 So. Western Ave. Pra
džia 1:00 vaL popiet Po susirinki
mo bus vaišės. Narės •malonėkite lai-; 
ku dalyvauti, nes bus daug svarbių 
reikalų aptarti, Vieiias iš jų. mėsų 
btoneo. kuris bos spalio 26 d. Dariaus-! 
Girėno svetainėj. .4416 So. Western 
Avenue. A. VŪlik, tret, rast

Jgu anc yowpet į.

, ByTE) KWMOUGAMFSCTOa, 
, ALPO PET-NEWS BUREAU

pet on a vacation trip? If this 
is the dog’s first long trip, be 
sbOTJd be used to riding tn the 
car,, ven housebroken for the 
motels co. nofife and to good 
health. -

A ear-sick dog voold make 
'tee trip miserable for both of 
you. Better to board him with 
friends who love him or with

the travel test and you fledde 
to take him. Good! As a mem-

to include Atm in tbe advanr-?

to

Tra^igYiliYturDag''
Too^dog*8 te 

aged or irdlszned grit ssd 
the wind if te ridės with his 
hėad outside ttecar.KXcse the 
windovg enough to

If

to park the hi the 
ebede with the windows open 

for

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorią
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTŲ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DAuYSE.

-

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

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

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

Lee H. Hamilton, Indiana , 
Lester L. Wolff. New York 
Jonathan B. Bingham, New.
York «
Gus Yatron, Pennsylvania
Roy A. Taylor, North Carolina 
Michael Harrington, Massachu-; 
ssetts i
Leo J. Ryan. California 
Charles 
Donald 
gan 
Cardiss
Stephen Solarzv New York

forehand with ana the tour 
MSBdte YtJr year tente wMcU 

xnetda^botete and apedfy 
peta <x no pets. AAA provide* 
ttwm fieete neteben. otbwa 
are avaflaMa from aS compan- 
tea «nd book tteraa.

Xf yotfre pfenning a May la 
ftatopMfca, check « gtedebook 
In febnmtw fix tbdr rule ou

when fflErcteing tdm.
Bring AlMgYfii cten hcwl for 

watervad food. Alan, n favorite 
toy or two, and hte own sleep- 
Boc for Ute pteBe to the ear 
and the motel. UtMe things

tam Hrt

Wilson, Texas
W. Rie$e, Jr., Michi-

Collins, I Minais moti /or air travel sad for

ftxML fl 11 "I®
feedings at least 6 hours before

aa Wxtrs 
and cotte vffh bin ID. 

tec b mi <r >npm teifck < 
oan of fte povder fflt

4R1 An? tte • • •

-

GEORGE F. RUDMINAS
W18 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1 ITS

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
fLACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Kbpuonc i-UU
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

1 11028 SOUTHWEST HIGHW AY, Palos Hills, DI. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phene: YArda 7-1311
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J. KAIRYS

KAIP GYNĖ LIETUVĄ PIRMOS 
RUSŲ OKUPACIJOS METU
(Tęsinys)

Savivaldybinių rinkinių rei
kalu laikinoji vyriausybė buvo 
1918 m. lapkričio 11 <1. išleidu
si atsišaukimų. Bet detalių ja
me nebubo. Be to, pradžioje 
vyriausybė buvo dar visiškai 
silpna ir negalėjo gyventojams 
padėJi. Todėl patys žmonės ir 
pagal savo iniciatyvų bei išmo
nę organiavo savivaldybes, 
tvarkos palaikymų, saugumų 
ir visa tai, kas anuo metu bu
vo reikalinga, šis darbas bu
vo liems labai sunkus, nes gy
ventojai buvo iškankinti dva
siniai ir materialiniai karo bei 
vokiečių okupacijos, pasižy
mėjusios savo plėšimu ir api
plėšimu jų ūkiniai ir dvasiniai. 
Be to, dar veikė vokiečių oku
pacinė administracija, kuri 
nerodė reikiamo palankumo 
lietuvių užsimojimuose. Ypač

nenoriai jie pardavinėjo lietu
viams rekvizicijomis ir kitais 
būdais iš gyventojų įgytų bei 
savo žinioje laikytų turtų. Bet 
daugiausiai trukdymų darė vie
tos komunistai. Jie griovė visa 
tai, kų demokratišku būdu su
kurtos nekomunistinės savival
dybės statė.

Kaip ano meto kartai yra ži
noma ir kaip P. (indelis aukš
čiau minėtoje knygoje įrodė, 
komunistai bei komunizmas 
Lietuvoje yra pirmoje eilėje ru
sų atnešti dalykai. Net savų so 
cialistų ne kažkiek turėjom. 
Pasirodo, Rusijos komunistai, 
užsimoję paglemžti sau ir Lie
tuvą, per savo atatinkamų ko
misariatų parengė komunisti
nių agitatorių bei veikėjų ir 
Lietuvai. Visur ir visaip jie 
agituodavo gyventojus prieš

Kaip kiekviena metą, taip ir šiais metais buvo suruoštas Kodak _ paveiksiu / metinis kontestas. 
Premijas galėjo gauti tiktai kuo nors pasižyminčios ir išsiskiriančios fotografijos. Teisėjai turė
jo peržiūrėti 80,000 atsiųstų fotografijų. Iš ių buvo atrinkta 220. Atrinktų fotografijų traukėjai 
gavo dovanas. Oak Lawn, Illinois, gyventojas Matt Wessman Jaimėjo dovaną. Šią fotografiją 

jis gavo prie burnos pridėdamas padidinamą stiklą, iškreipiantį žmogaus veidą.

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

, NOTARIATAS — VERTIMAI.
f VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

GEROS DOVANOS
JIOS 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 arbi 
money orderį.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 8 TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
^ ========-- ----
f- ' ' —.... ~------ Į ' -■ ' ' '------ ----- -....   X

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metu patyrimas.
j AL NAUJOKAITIS

2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209
...........— -..........................-  j_________________________ ■■ ■

SIUNTINIAI Į LIETUVA ‘ 
i Cosmos Parcels Express Corp. 

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

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

maistas, doleriniai Certifikatai.
V. VALANTINAS

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet mėlo CO meta. Minint t$ sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergta lietuvių laisvę, 
neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalioti
niais.

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

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

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

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 savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St,

Chicago, Ill. 60608

Į ] Siunčiu  dol. Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuviSką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS ___________________________

ADRESAS -------------------------------------------------------------------

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

Lįetuvos valstybės tarybą, prieš 
jos laikinąją vyriausybę, prieš 
demokratiniu būdu išrinktus 
nekomunistinius komitetus bei 
savivaldybes ir jų administra
ciją, gi'siekdami į savivaldybes 
pravesti savo žmones,, per rin
kimus sukdavo balsus ir kitais 
nelegaliais būdais braudavosi į 
jas. Dėka, jų stiprios agitaci
jos ir aktyvumo, daug kur savi
valdybės pereidavo tai demo
kratiniai nusiteikusiems atsto
vams, tai komunistams. Be to, 
kaikur pastarieji paimdavo sa
vivaldybes į savo rankas ir 
ginklu.

Kad lengviau apgavus gy
ventojus, jie 'veikė darbinin
kų frakcijos variu, bet ne ko
munistų.

Latvijos pasienio valsčių ko
munistams dažnai patalkinin
kavo ir latvių komunistų gink
luoti būriai. Be to, ir rusų 
raudonoji armija pradėjo į 
kraštą veržtis. Pagaliau gy
ventojus terorizavo ir caristi- 
nės ^Rusijos kariai, pabėgę iš 
vokiečių nelaisvės ir ’negalėję 
sugrįžti į namus, šitie belais
viai buvo susispietę miškuose 
ir, ieškodami maisto sau, visaip 
užpuldinėdavo ir apiplėšdavo 
ūkininkus. Taigi, demokrati
nėms nekomunistinėms savi
valdybėms teko ne vien orga
nizuotis, bet organizuoti ir 
ginkluotą apsaugą, kad apgy
nus gyventojus nuo anų belais
vių plėšikavimų.

o

Bevaldydami savivaldybes, 
ir komunistai sudarydavo savo 
ginkluotus būrius, kuriuos 
pirmoje eilėje panaudodavo 
prieš gyventojus. Šitie būriai 
terorizavo juos per rekvizici
jas, per kratas ieškant paslėp
tų ginklų ir pan.

Ir taip pirmoje eilėje vien 
plika jėga, pagrįsta visišku ne
siskaitymu su teise, teisingu
mu ir su žmoniškumu, komu
nistai galėjo laikytis savo pa
grobtose savivaldybėse. Bet 
visa tai kėlė bei sukėlė gyven
tojų nepasitenkinimą jais. 
Anas nepasitenkinimas išsivys
tė į spontanišką ir visuotinį 
pasipriešinimą. Be to, kartu 
buvo vedama ir prieškomunis- 
tinė propaganda, čia labai 
daug padėjo -vyriausybės įsteig
to spaudos biuro spausdinti at
sišaukimai, nukreipti ne vien į 
gyventojus bet ir į komunistus, 
neišskiriant net rusų raudonar
miečių. Atsišaukimai buvo da 
linami ir visur lipdomi, nors 
komunistai grasino už tai di
delėmis bausmėmis. Vykusiai 
bei sumaniai panaudoti atsi
šaukimai prisidėjo ir prie tra
giško likvidavimo vadinamo 
Žemaičių pulko, kurį Lietuvos 
komunistai laikė ir tebelaiko 
anų laikų savo pažiba.

Komunistams bei jų vietoje 
suorganizuotoms ginkluotoms 
pajėgoms ir raudonarmiečiams 
lemiamą ir galutinį smūgį su
davė visa tauta stojusi ginklu 
ginti Lietuvos nepriklausomy
bę. ’ ,

Baigdamas šią apžvalgą, ku 
ri, aišku, nėra pilna, turiu pa
stebėti, jog joje komunistus 
autorius vadina bolševikais. 
Tiesa, jo aprašytu metu korųu- 
nįstai pirmoje eilėje buvo šitaip 
ir vadinami. Bet per ilgesnį 
laiką terminą “bolševikai” pa
keitė terminas “komunistai”. 
Apie šitą evoliuciją daug kas 
nežino. Todėl bene būtų tiks
linga,-jei savo sekančiuose dar- 
bose autorius iškeltų šitą daly
ką ir vienaip ar kitaip nors 
trumpai pakomentuotų jį.

Pilnas pavadinimas knygos 
yra šis:

Petras Gudelis, 
Joniškėlio apskrities partizanai, 
I Dalis Roma 1975.

Kadangi pažymėta, jog čia 
tik pirma dalis, tai reikia tikė
tis, jog autorius išleis ir antrą 
dalį, kas jam labai linkėtina 
ir ko dėlei jis yra jau dabar 
sveikintinas.

(Pabaiga)

Mažumų problemos
. Belgijos (Ballen) flamandų 

kalba žurnalas “Alternatief” 
1975 m. rugsėjo numeryje įdė
jo straipsnį apie disidentus So
vietų Sąjungoje. Tarp kita ko 
rašo, kad pastaruoju laiku so
vietų žydų problema pasiekė 
tarptautinę areną. Tačiau pa- 
setbi žurnalas, “žydai nėra vie 
nintėlė tautinė mažuma, kuri 
yra persekiojama Sovietų Są
jungoje”. Yra dar Lietuva, Lat 
vija, Estija, neskaitant gausių 
ukrainiečių. (E.)

PAVOGĖ LADIGŲ 
PAMINKLĄ

Anykščiai. Kai-mirė Sibire 
nukankinto Lietuvos generolo 
Ladigos žmona Stefanija La- 
digienė, jos sūnus Algis Ladi- 
ga sumanė iš akmens nukalti 
paminklą. Anykščių architek
tė nurodė už miestelio žvyrduo
bę, kur po darbo meloracijos 
darbų vykdytojas ir kaldavo 
motinai menišką kryžių, šie
met (1975) jau treji metai, kai 
buvo tas darbas tęsiamas toliau. 
Ryškėjo paminklo kontūrai, 
ryškėjo skulptoriaus mintis, at
sirado žodis “g\-vens”.

Gal tas žodis, o gal fir gan
das, pasklidęs, kad Ladiga ka
la žuvusiems partizanams pa
minklą, privertė subrusti Anykš 
čių rajono valdžią. Prieš Ve
lykas net penkios mašinos ap
lankė išgarsėjusią žvyrduobę, 
kur stūksojo dar ne visai baig
tas paminklas, žmonės sakė, 
kad tose vietose buvę palaido
ti lyg vokiečiai, lyg partizanai, 
sušaudyti pokario metais, bet 
Algis Ladiga visiems atsakė, 
jog paminklas skirtas jo moti
nai, Stefanijai Ladigiėnei, ku
ri palaidota Vilniuje, Viršuliš- 
kių kapinėse. Anykščių val
džiai netgi buvo pristatytas pa
tvirtintas paminklo projektas 
su autoriaus A. I.adikos ir kon
sultanto skulptoriaus Vlado 
Vildžiūno pavardėmis. Tačiau 
prieš Velykas iš Didžiojo Penk

tadienio į Didžiojo šeštadienio 
naktį (t. y. kovo 27 — 28) pa
minklas dingo, žmonės pasa,- 
kojo, kad matė viliuką, kraną 
ir sunkvežimį. Liko pėdsakai 
tų mašinų, bet milicija jais itin 
domėjosi. Kol kas,nieko negel
bėjo nei žodinis Ladigų šeimos 
narių pranešimas Saugumo ko
mitetui, nei oficialus raštas 
Lietuvos KP Centro Komitetui.

(E.)

Grobikas areštuotas, 
įkaitai išlaisvinti

MANILA. Filipinai. — Filipi
nų lėktuvai su 71 Meleiviais 
skrendant iš Davao į Manilą ir 
jau besirengiant nusileisti Ma
niloje, keletas Filipinų mahome
tonų riaušininkų pagrobė j savo 
rankas lėktuvą ir liepė juos nu
gabenti į Libiją, prieš tai nusi
leidžiant Maniloje pasipildyti ga
zolino. Libija nuo seniau teikia 
paramą mahometonų maištinin
kams Filipinuose, kur jie kaltina 
prezidentą Ferdinandą Marcos, 
kurio krikščioniškoji adminis
tracija diskriminuojanti prieš 
mahometonus darbų ir butų ga
vimo bei švietimo srityse.

Grobikai Maniloje paleido iš 
71 įkaitų tris asmenis: širdimi 
sergantį vyrą, nėščią moterį ir 
motiną su kūdikiu, žinią pa
skelbus derybos su grobikais Ma- 
nilos aerodrome. tebevyko.

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

NEAR 71st & CALIFORNIA
— 2 FLAT BRICK

2—5% rooms. Gas heat. Garage. 
Evenings and weekends call 

925-9028 or 422-5545.

SUNLAND REALTY
4511-4th Street North, 

St. Petersburg, Florida 33703 
Tel. 813-527-0696. Lietuvis Realtor

ANTON L. MAURAGAS.
Jis maloniai patarnaus lietuviams, 
kurie nori pirkti ar parduoti namus.

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

— LKV Ramovė S-gos sky
riaus valdyba prašo skyriaus 
narius skaitlingai dalyvauti Vil
niaus Dienos minėjime spalio 
12 d. 10 vai. 40 min. prie Jau
nimo Centro.

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

♦ šakių Apskrities klubo pik
nikas įvyks 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 Valdvba
(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
jai: ALTS Chicagos skyriaus 
valdyba. (Pr).

A 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, 
UI. 60608.

SUl-'Jį"111. .'.‘K.*,. --------- i ■_.tj ..

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63 r d ST^ CHICAGO i

Telef. 434-4660

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avi 
Chicago, III. 6063X Tel. YA 7-5980

S - - - „ ......................... , , A

Didžiausias kailiu
pasirinkimas

pas vieninteli 
lietuvi kailininką

Chicago je —-

NORMANĄ

. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489

(buto)

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

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

muro garažas. Seimai gyventi arti 
California ir parko. $21,500..

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

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

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

7 KAMB. MŪRO REZIDENCUA.
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 šildymai. Air 
cond. Karoetai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko, 
$35,700.

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

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

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

VALDIS
REAL ESTATE

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

BUTU NUOMAVIMAS, ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ -IR NEKILNO

JAMO TURTO -PIRKIMAS.
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEE. — 254-5554

..... .............. .. ■ --....-.....-.........

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450

• Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybėj pra

šymai ir kitoki blankai.- ---- --------- -g-

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namu Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

Call Frank Zapolis 
3208i/2 W. 95th St. 

GA 4-8654
feL ...a-jįtp.fAggį

T*--- — -m- - -.’
D Ė M E S I O

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai 360 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas.
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775—— ------- -—„. _ —_ „„ r ------------- -------------

A. T V E R A S 
laikrodžiai ir brangenybrs 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeM^ REpublIc 7-1941 k------- ----- *
JEI “NAUJIENAS” TU 

SKAITYSI, TAI IR KITAM 
PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 

TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 
ŠVIESĄ.

f __ NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL. — FRIDAY, OCTOBER 10, 1075




