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IR LENKIJA NEBEUŽTENKA DUONOS;
JAV PARDUOS PO 2.5 ML TONU

Sunkiausia su sovietais, kurie grūdy gauti nori, 
bet mainais Į grūdus naftos duoti nenori

DETROITAS. — Prezidentas Fordas kalbėdamas per pietus 
3,900 respublikonams pasakė, kad numatomas nepaprastai geras 
šiemet derlius įgalino jį nuimti embargo nuo grūdų pardavimo 
Lenkijai, kurs buvo įvestas prieš vieną mėnesį; ir kad su Sovietų 
Sąjunga vyksta derybos dėl -ilgalaikės grūdams pardavimo su
tarties.

Nors prezidentas išreiškė vil
tį, kad sutartis dėl Amerikos grū
dų sovietams bus sudaryta, bet 
jis perspėjo nesitikėti, kad mai
nais už kviečius ir kitokius grū
dus sovietai automatiškai, atsi
lygins alyva. Derybos dėl aly
vos bus “truputį sunkesnės”, jis 
pasakė po pietų Įvykusioje spau
dos konferencijoje.

“Visa, ką aš galiu pasakyti, 
yra tai kad. esu optimistas”, pa
reiškė prezidentas, bet mes tu
rime reikalą su labai kietais de
rybininkais ir aš nenoriu pada
ryti įspūdį, kad viskas bus pa
sirašyta taškiukais pažymėtoje 
linijoje”, pasakė Fordas.

JAV derybų dalyviai irgi 
“stengiasi būti gerais kietano- 
siais jankiais pirkliais”. Jau esa
ma labai arti susitarimo su so
vietais dėl ilgalaikės prekybos 
grūdais sutarties penkerių me
tų ar ilgesniam terminui. “Visa 
problema yra ta, kad jie (sovie
tai) turi prekę, kurią mes nori
me gauti”, pareiškė prezidentas.

Tolimesnį Amerikos grūdų iš
vežimą į Sovietų Sąjungą JAV 
administracija sustabdė rugpjū
čio 11 dieną, kol bus tiksliai ap
skaičiuotas šių metų derlius, apie 
kurį Agrikultūros sekretorius 
Earl Butz naują pranešimą pa
darė praeitą penktadienį, dėlto 
rugsėjo mėnesio pradžioje pada
rytas embargo dabar nuimtas ir 
grūdų pardavimas vėl leistas. 
Butz pareiškė, kad lenkai iš JAV 
jau pirko 2.8 milijonus tonų, o 
viso Lenkija nori grūdų pirkti 
nuo 3.5—3.8 milijonų tonų. Ilga
laikis susitarimas su Lenkija 
principe jau pasiektas ir bus ga
lutinai baigtas kai Butz lapkri
čio mėnesį išvyks į Rytų Euro
pą (pas sovietų satelitus). Nu
matoma, kad Lenkija pirks Ame
rikoje kasmet po 2.5 milijonų to
nų, dvidešimt nuošimčių daugiau 
ar mažiau pagal reikalą.

Protestuoja prieš 
IBM pardavimą

WASHINGTONAS. — Young 
Americans for Freedom jaunųjų 
amerikiečių organizacija pasisa
kė prieš planuojamų Amerikos 
kompiuterių ir tokių mašinų 
pardavimą Sovietų Rusijai, nes 
tos mašinos palengvins sovie
tams persekioti ir spausti sovie
tų disidentus.

Organizacijos pirmininkas 
John S. Buckley sukritikavo IBM 
(International Business Machi
nes) planą pastatyti sovietams 
— Inturistui, Sovietų valdžios 
kelionių ir keleivių tvarkymo 
agentūrai viešbučiuose rezerva
cijų sistemą. “Ar dar abejoja, 
kad sovietai nepanaudos tos IBM 
sistemos rašytojams, intelektua-

IŠ VISO PASAULIO

NEW DELHI. Indijos aukš
čiausias teismas su Mrs. Gandhi 
advokatais baigė septynias sa
vaites nusitęsusius svarstymus, 
ar pripažinti jos dekretus, ku
riais ji visoje Indijoje įvedė iš
imties stovį. Jos advokatai teisi
no, kad dekretus ir konstitucijos 
pataisas parlamentas patvirti
no, bet penki aukšč. tribunolo 
teisėjai yra nuomonės, kad tai 
buvo padaryta jau išimties sto
vį įvedus ir politinės opozicijos 
vadus uždarius kalėjimose, dėl
to ponios Gandhi visa veikla yra 
nebelegali ir anuliuotina. Jau bir
želio 12 d. tas pats aukščiausias 
teismas buvo nutaręs, kad Indi
ra dar prieš 1971 metų rinkimus 
dukart sulaužė rinkimų įstaty
mus, kas automatiškai atima jai 
teisę būti išrinktai į parlamentą 
ir per 6 metus užimti bet kokias 
viešas pareigas.

MANILA, Filipinai. — Karo 
stovio priešininkai įteikė prezi
dento Ferdinando Marcos ofisui 
manifestą, kuriuo pasmerkiama 
vieno asmens valdžia ir pareiš
kiama, kad “nesmurtinga neben
dradarbiavimo sistema, esanti 
opozicijoje neteisėtam priespau
dos režimui, yra pateisinama”. 
98 puslapių manifestą pasirašė 
133 opozicijos politikieriai, auk
lėtojai, advokatai ir religijų ly
deriai. Manifeste rašoma, kad 
Marcos “naujoji visuomenė” sa
vyje turi savo pražūties sėklas”.

KAIRAS. — Egipto užs. reik, 
ministeris Ismail Fahmi penk
tadienį pasakė, kad Amerikos ir 
Sirijos oficialiai deda pastangas 
suorganizuoti prezidento Fordo 
ir Sirijos prezidento Hafez Asa
do susitikimą tikslu aptarti Si
rijos ir Izraelio atsipalaidavimo 
sutartį dėl Golan aukštumų. Nors 
Sirijos valdančioji Baath parti
ja pasmerkė Egipto-Izraelio pa
sirašytą Sinajaus paktą, bet iš 
Fahmi pareiškimo esą aišku, kad 
jis nori, kad ir su Sirija būtų pa
darytas panašus paktas kaip su 
Egiptu.

BUENOS AIRES. — Laikinai 
einantis Argentinos prezidento 
pareigas senato pirmininkas Ita
lo Luder oficialiai pranešė, kad 
prezidentė Izabelė Peronienė, šią 
savaitę grįžta iš mėnesį trukusių 
poilsio atostogų ir pradeda to
liau eiti savo pareigas.

lams, žydams ir politiniams di- 
sedentams sekti ?” klausia Buck- 
ley.

Mes tuo būdu prisidedame prie 
represijų. Kam dar nėra žino
ma, kad Inturistas yra plačiai 
žinomas šnipų frontas?, pasakė 
jis.

Daugelis panašius paveikslus matė tiktai filmuose, bet šitas trauktas šiomis dienomis Montanos 
valstijoje. Vietos ūkininkai pratina jaunus kumeliukus prie ratu. Jiedu pririšti prie savo moti

nu bėga kartu su visu vežimu ir palydovais.

PABĖGO 2 KALĖJIMŲ KALINIAI;
IŠ JŲ 7 SUGAUTI, 4 IEŠKOM

MICHIGAN CITY. — Anksti šeštadienio rytą iš valstybi
nio kalėjimo Michigan City pasigrobę užstatais kalėjimo viršinin
ką, jo žmoną ir 10 metų amžiaus dukterį, buvo pabėgę šeši kali
niai, bet.po 40 minučių buvo sugauti ir viršininkas Leo Jenkins 
su šeima išlaisvinti.

Trys iš šešių kalinių yra nu
teisti kalėjimu visam amžiui už 
žmogžudystes. Pabėgėliai buvo 
apsiginklavę revolveriu, skustu
vu ir peiliu..

Už kalėjimo taisyklių sulaužy
mą, jie buvo uždaryti atskirose 
vienutėse. Pabėgimui jie sugal
vojo tokį triuką: vienas apsimetė 
sergančiu ir kai sargybos leite
nantas su kitu sargybiniu jį ant 
neštuvų nešė iš vienutės, jis iš
sitraukė revolverį ir liepė paleis
ti iš vienučių kitus penkis kali
nius.. Trys iš jų turėjo pasivogę 
kalėjimo sargų uniformas, ku
riomis persirengę ir juos nešu
sius leitenantą ir sargybinį pa
siėmę įkaitais liepė atidaryti ka
lėjimo duris ir vartus. Atsidūrę 
laisvėje, jie prikėlė kalėjimo vir- 
šininkąf jo žmoną ir dukterį ir 
juos kartu su dviem sargybiniais 
paėmę užstatais, visus susodino 
į viršininko station vagon auto
mobilį ir išvažiavo, bet bevažiuo
jant per Michigan City vienas 
policininkas pataikė peršauti au
tomobilio padangą ir pabėgėliai 
netekę kontrolės įvažiavo į stul
pą ir buvo suimti.
Keturi iš Marion tebeieškomi

MARION, Ill. — šeštadieiiį po
licija perspėjo Marion, Ill., gy
ventojus arba apsiginkluoti arba 
apleisti savo namus, nes pabėgo 
penki labai pavojingi kaliniai, 
nuteisti ilgiems kalėjimo termi
nams už bankų apiplėšimus ir 
žmožudystes. Iš kalėjimo jie pa
bėgo kai užpuolę vieną sargybinį 
atėmė iš jo specialų raktą elek
troniškai uždarytoms durims at
rakinti.

Vėliausiomis žiniomis, vienas 
iš penkių jau sugautas.

Portugalijoje, Porto mies
te, prie artilerijos kareivinių bu
vo sužeisti 54 portugalai. Por
tugalijos vyriausybė nori nusi
pirkti 747 keleivinį lėktuvą, kad 
galėtų parsivežti įvairiose kolo
nijose įstrigusius portugalus, bet 
neturi pinigų. Ji prašo JAV pa
skolos lėktuvui pirkti.

VŪIAIJSIOS ŽINIOS
O

Sovietų valdžia sutiko pasi
rašyti penkerių metų sutartį 
Amerikos javams pirkti, bet vis 
dar nori išsiderėti įvairiausių 
lengvatų ateinantiems metams. 
Šiais metais jie mokės sutartas 
kainas ir paims prašomus milijo
nus tonų kviečių, bet jie neno
ri, kad ir ateinančiais metais 
jiems reikėtų tiek javų pirkti.

Lapkričio mėnesį preziden
tas Fordas susitiks su Sirijos 
prezidentu Asadu ir aptars kelis 
Artimųjų Rytų taikos 'klausi
mus. Sirija nori gauti visas 
Golano aukštumas. Sirija įsitiki
no, kad Izraelio ir Egipto taikos 
sutartis yra ilgiems laikams.

Ateinančią savaitę Peronie- 
nę vėl grįš į Buenos Aires ir pra
dės eiti krašto prezidento parei
gas. Kariuomenė jau suėmė ke
lis šimtus maištininkų ir nugink
lavo Tucumano provincijos gink
luotus falangistus. Formosos ka
reivines užpuolusieji ir lėktuvą 
pagrobusieji maištininkai jau 
veik visi nušauti. Karo aviacija 
bėgančius iššaudė.

*■ Su rusais negali susitarti 
dėl Amerikos javų pervežimo į 
sovietų uostus. Rusai nori, kad 
javus parsivežtų vergų algas 
gaunantieji sovietų jūreiviai, o 
JAV nori, kad rusai sumokėtų 
amerikiečiams už dalies javų per
vežimą į sovietų uostus.

CHICAGO. — Nespėjo “dan
gaus sūnus” Japonijos impera
torius Hirohito baigti svečiuotis 
ir Amerikos farmomis gėrėtis, 
kaip narsiųjų vikingų ainių va
das Norvegijos karalius Olav V 
atvyko ir penktadienį buvo pre
zidento priimtas Baltuosiuose 
Rūmuose. Jis lanko Jungtines 
Amerikos Valstybes ryšium su 
15 metų sukaktuvėmis kai nor- 
vergai pradėjo organizuotai emi
gruoti į Ameriką. Į Chicagą ka
ralius Olavas atvyksta trečiadie
nį trijų dienų vizitui.

Federalinius darbus 
daugiau gavo negrai 
CHICAGO. — Išstudijavus fe- 

deraliniais fondais apmokamas 
programas paruošti ir apmoky
ti priemiesčiams Cook apskrity
je reikalingus darbininkus, JAV 
Darbo departamentas rašte ap
skrities tarybos pirmininkui 
W. Dunne pastebėjo, kad tose 
programose juodžiai yra perdaug 
“reprezentuoti”, ir patarė pri
imti daugiau baltųjų, nurodant 
kad iš 4,056 į darbams ir tar
nybai apmokymo aktą (CETA) 
įtrauktų asmenų 58 nuošimčiai 
yra negrai ir tik 42 nuošimčiai 
palikti kitų spalvų mažumoms 
ir baltiesiems.

Pastebėtina, kad priemiesčiuo
se, kur baltųjų gyvena 2,125,000, 
negrų iš viso yra tik 80,000. Dar
bai tokiems ištreniruotiems duo
dami 177 privačiose ir viešose 
institucijose, tokiose kaip ligo
ninės, mokyklos ir parkų distrik- 
tas. Algas jiems moka iš fede-. 
ralinių fondų pagal galiojančias 
algų ratas.

Sovietai stiprina 
saitus su satelitais
MASKVA. — Čia buvo pasi

rašyta “bendradarbiavimo ir 
draugiškumo sutartis tarp So
vietu Rusijos ir vokiečių “Liau
dies demokratija”, tai yra su so
vietų ir vokiečių komunistų val
doma Rytų Vokietija.

Diplomatai aiškina, kad tokią 
sutart. Kremlius skaito esant 
reikalinga vokiečių komunistams 
užtikrinti, kad detentė su Va
karais nereiškia saitų atpalaida
vimą su komunistų valdžiomis 
Rytų Europoje.

Nori Įvesti blaivybę
MANSFIELD, P. — Amerikos 

Moterų Krikščionių Blaivybės 
Sąjungos pirmininkė Mrs. Her
man Stanley iš Evanston, UI., 
kalbėdama tos organizacijos 
šimtinėje konvencijoje, iškėlė 
reikalavimą išleisti įstatymą, ku
riuo būtų apsaugoti piliečiai nuo 
alkoholio pramonininkų industri
jos smelkimosi į mūsų žmonių 
bendruomenės”.

KARO TARYBA PRITARIA AZEVEDO
VYRIAUSYBĖS POLITIKAI

Krašte turi būti tvarka, visi privalės 
gerbti įstatymus ir valdžios patvarkymus

LISABONAS, Portugalija. — Portugalijos karo taryba, pra- 
posėdžiavusi 18 valandų, šeštadienio naktį nutarė remti premjero 
Azevedo vadovaujamos vyriausybės politiką atstatyti krašte tvar
ką ir pagarbą veikiantiems įstatymams bei vyriausybės patvarky
mams. Pats svarbiausias klausimas buvo Portugalijos šiaurėje 
esančio artilerijos pulko maištas. Pulko vadovybė atsisakė klau
syti vyriausybės įsakymo padėti ginklus ir nesikišti į krašto vi
daus reikalus, šiaurės karo apygardos vadas gen. Veloso buvo 
pasiryžęs karo aviaciją priversti 800 artileristų iškelti rankas ir 
klausyti vyriausybės patvarkymų. Bet pats prezidentas Costa 
Gomes patarė jam nevartoti jėgos kariams suvaldyti.

UNESCO prašo žydus 
grįžti su pinigais

PARYŽIUS. — Jungtinių Tau
tų švietimo, Mokslo ir Kultūros 
Organizacijos (U.N.E.S.C.O.) 
vykdomoji taryba pasiūlė patai
syti taisykles, kad žydai galėtų 
grįžti Į pilną veiklą ir palengvin
tų šios organizacijos finansines 
priblemas. Taryba 26 balsais 
prieš 3 ir kitus 3 susilaikiusius 
nubalsavo priimti rezoliuciją, ku
ri įgalintų sritinių susigrupavi- 
mų nariams patiems apsispręs
ti dėl savo narystės.

Arabų tautos surinko užtekti
nai balsų arabų tautų tarpe ir 
1974 m. lapkričio mėnesį Jung
tinių Tautų visuotiname susirin
kime buvo nubalsuota išbraukti 
žydus iš Europos srities grupių, 
paliekant Izraelį vienui vieną 135 
narių tarpe be sritinės priklau
somybės. Jungtinės Amerikos 
Valstybės nutraukė savo kontri
bucijas, kurios UNESCO $155.8 
milijonų biudžete sudarė visą 
ketvirtadalį. JAV savo kontri
bucijas nutraukė kai Kongresas 
priėmė rezoliuciją, protestuojant 
prieš Izraelio pašalinimą.

V. Vokietija iš lenkų 
pirko 120000 vokiečių

VARŠUVA. — Lenkijos ir Va- 
karų Vokietijos užsienių reika
lų ministerial padarė kitą stam
bų žingsnį pakeliui į geresnius 
santykius po II Pasaulinio Karo. 
Pasirašė paktą, kuriuo Lenkija 
leis 120,000 vokiečių kilmės as
menims persikelti iš Lenkijos į 
Vak. Vokietiją; mainais už tai 
Vokietija sumokės Lenkijai $900 
milijonų grynais ir kreditais.

Nepaisant istorinės tarp Bo
nos ir Varšuvos 1970 metais pa
darytos sutarties ir diplomatinių 
santykių atnaujinimo, varžymas 
norintiems į Vokietiją persikel
ti vokiečiams ir vokiečių, moka
mų lenkams reparacijų, santy
kiai tarp šių kraštų iki šiol te
bebuvo “ne šilti”.

SAN DIEGO, Cal. — Japoni
jos imperatoriui Hirohito su 
žmona Nagako iš Chicagos va
žiuojant į San Diego prie kelio 
buvo sulaikytas 19 metų asmuo, 
kurio kišenėse rasta kulkų ir 
šautuvas jo automobilyje, bet su
imtasis ištardžius rastas “nepa
vojingu” ir paleistas.

' Tuo tarpu maištaujantieji ka
rininkai nepaklausė tierioginio 
savo viršininko, bet užsibarika
davo Duero kareivinėse ir per 
savo radijo stotelę pradėm pra
šyti Porto gyventojų paramos. 
Prie kareivinių pradėjo rinktis 
ne tik komunistuojantieji,,- bet 
ten žingsniavo ir socialistai de
mokratai, ginantieji demokrati
nę Portugalijos vyriausybę. Pa- 
keliuje į Duero pakrantėse esan
čias kareivinėse abi pusės gero
kai apsisvaidė akmenimis, o kai 
priėjo prie pačių kareivinių, tai 
į demokratijos šalininkus buvo 
paleistas automatas, vieną už
sės ir apie 20 sužeidęs. Į minią 
šaudė ant kareivinių mūro užli
pęs civilis.

Socialistų skaičius buvo di
desnis, komunistų jie neprileido 
prie kareivinių, bet užsibarika
davusieji kariai neleido niekam 
įžengti į kareivines. Buvo atvy
kęs Porto įgulos karo policijos 
dalinys, bet ir to neįsileido. Ka
reivinėse užsidariusieji reikalau
ja .neišformuoti komunistiškai 
nusiteikusių kariuomenės dali
nių. 'šiaurėje jau išformuotas 
vienas komunistų batalijonas. 
Jie nenori, kad ir artilerijos pul
kas būti) išformuotas. Madrido 
artileristai rengėsi išeiti į gatvę, 
jeigu bus pavortota jėga prieš 
Porto artilerijos pulką. Tuo tar
pu išvengtas kraujo praliejimas.

Bet Portugalijos karo taryba 
vienbalsiai nutarė atstatyti tvar
ką visame krašte, kariai nepri
valo naudoti ginklų politinėje 
kovoje, turi klausyti vyriausybės 
patvarkymų. Vyriausybė nebaus 
maištautojų artileristų, bet jie 
privalo klausyti, tvarką krašte 
įvesti norinčios vyriausybės. Ka
ro taryba paveikė užsienio mi
nistro pranešimas apie JAV 80 
milijonų dolerių vertės paskolą 
portugalams iš Angolos pervežti 
j Portugaliją ir sudarymas sąly
gų jiems čia įsikurti. Be to, ame
rikiečiai teiks ir pačioje Portuga
lijoj ekonominę paramą.

MIAMI, Fla. — Iš 18 asmenų, 
kuriuos belošiant futbolą, audrai 
užėjus, pritrenkė perkūnas, vie
nas keturiolikmetis jaunuolis Ju
lio Portela nuvežtas į ligoninę po 
keliu valandų mirė.

Šiltas, debesiuotas.
Saulė teka 7:00, leidžiasi 6:14.
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Lietuvos valstybę.
| 3) Tuo klausimu prašykime 
paaiškinimų ir aną dokumen-

IV. Dėl past naudu jimo 
Helsinkio konferencijos aktu. Derwinskio rezoliucija Lietuvos reikalu
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Chicago, I1L 60629. Tel. 436-7796
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NUOMONĖS IR SUGESTIJOS
Savo nuomones ir sugesti

jas aktualiais klausimais, pra
dėtas spausdinti “TŽ” 15 Nr., 
tęsiu čia kiek pakeista antraš
te, 
m u 
šių 
lai,
jienų red. buvo paskelbti šio 
laikr. 1975. X. 6 d. laidoje (4 
psl.), deja, be juos apjungian
čios bendros antraštės.

Prašau kitus į šių klausi- 
svarstymų įsijungti. Keli 
svarstymų spaudos gaba- 
netilpę “TŽ” 15 Nr., Nau-

/. — Dėl kovos su okupantu 
po Helsinkio konferencijos 
(apskritai)

1) Laikykimės teisingos pa
žiūros į Helsinkio konferenci
jos aktą, tik kaip į teisiškai 
nieko nerišančią ir mūsų vals^- 
tybės teisinės padėties nepa
keitusią politinę deklaraciją.

2) Tęskime Lietuvos laisvi
nimo darbą, kaip jį dirbome 
iki Helsinkio konferencijos, 
laikydami Lietuvos valstybę 
teisiškai, egzistuojančią, tik j.os 
Suvereninių organų veikimą 
okupanto smurtu sutrukdy
tą (kokia ji buvo if iki Helsin
kio konferencijos)

II. — Dėl kovos su okupanto 
propagandiniu melu

1) Prieštaraukime okupanto 
propagandiniam niėlui, jam 
aiškinant Lietuvos žmonėms, 
kad Lietuvos valstybė Helsinkio 
konferencijos aktu pripažinta 
Sovietų Sąjungai <ko iš tikrųjų 
nėra).

2) Kovokime su ta brežnevi
ne klaidinga Helsinkio akto in
terpretacija, skelbiama ir kaž
kurioje mūsų spaudoje, paker
tant mūsų moralę ir pasiprie
šinimą okupantui.

3) Stiprinkime dvasioje Lie 
tuvos žmones visais būdais ir 
priemonėmis, aiškindami jiems 
tikrąją mūsų valstybės teisinę 
padėtį šiandien.

III. — Dėl santykių su kai- 
kuriomis mūsų spaudos [žeistu. 
JAV Prezidentu, su Šv. sostu 
ir Jo atstovu arkivyskupu Ca
saroli ir visomis laisvojo pas. 
valstybėmis, kurių galvos ir 
atstovai pasirašė Helsinkio 
aktą.

1) Atsiribokime nuo Tėvų 
Marijonų spaudos organo 
“Draugo” padarytų JAV pre
zidento Fordo, popiežiaus Pau
liaus VI-jo ir jo įgaliotinio arki 
vyskupo Casaroli, taipgi kitų 
valstybių galvų ar atstovų pa
sirašiusių Helsinkio aktą, įžei
dimų mūsų spaudoje “Drauge” 
apskelbiant juos Lietuvos iš
davikais, pardavusiais Lietu
vą Sovietams už Judo sidabri- 
niifs.

2) Prašykime per ALTą, kaip 
JAV lietuvių atstovybe, dar pa 
pildomų ir visus įtikinančių 
JAV prezidento ir valstybės de
partamento paaiškinimų, ko
kia intencija JAV prezidentas 
pasirašė Helsinkio aktą ir ko
kia vra Amerikos to dokumen-

tą pasirašiusį šv. Sosto atsto
vą arkivyskupą Casaroli.

4) Visais galimais būdais iš
lyginkime santykius su mūsų 
spaudos įžeistomis valstybė
mis, kad jos ir toliau padėtų 
mums vesti kovą egzilyje dėl 
Lietuvos Išlaisvinimo, ta pačia 
proga pareikšdami joms savo 
neigiamą nuomonę dėl vad. 
taikingosios koegzistencijos su 
despotine Sovietų Sąjunga, ne
silaikančia jokių teisinių ir 
moralinių įsipareigojimų ki
toms valstybėms, mindžiojan- 
čia pagrindines žmonių ir tau
tų teises, nusilenkiančia tiktai 
jėgai.

ginant Lietuvos žmonių pagrin Kongresmanas E. J. Derwins pakeičiama Europos Saugu- 
dines teises nuo okupanto jų ki Atstovų Rūmuose rugs. 18 d. mo konferencijos rezultatų;
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SHRIVER TIKISI NUGALĖTI
PREZ. FORDĄ*

Sargent R. Shriver, kandida
tas į JAV prezidentus, būdamas 
Čikagoje lankėsi pas Cook 
County demokratų partijos pir
mininką merą Richard J. Daley 
ir pas Čikagos miesto ir Cook 
County moterų demokratų są
jungos pirmininkę Jane M. 
Byrne. Sargent R. Shriver juos 
įtikinėjo, kad jisai tikrai laimė
siąs rinkimus, jei tik partijos 
suvažiavimas patvirtins jo kan
didatūrą.

Meras R. J. Daley, nors ir 
simpatizuoja sen. Adlai Steven
son ir gal būt norėtų, kad jisai 
būtų kandidatu į prezidentus, 
visdėlto palinkėjo Shriveriui ge
ro pasisekimo rinkimuose. Kal
bėdamas su reporteriais, meras 
Daley pasakė: “Jei demokratų 
partija jį išrinksianti, patvirtins 
kandidatu į prezidentus — jisai 
ir bus sekantis JAV preziden
tas”.

tasiūlė naują rezoliuciją Lie- 
uvos reikalu. Rezoliucija bu- 
'o perduota Atstovų Rūmų 

Tarptautinių santykių komite
tui Rezoliucijos tekstas lietu
viškai taip skambėtų: “Jung
tinė rezoliucija, išreiškianti 
Kongreso nusistatymą, kad Eu
ropos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijos galuti
nis aktas Helsinky jokiu būdu 
nepakeitė ilgalaikės JAV poli
tikos nepripažinti nelegalaus 
trijų Baltijos valstybių — Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos — už
grobimo ir aneksavimo, įvyk- 

Iayto Sovietų Sąjungos.
Kadangi trys Baltijos valsty

bės — Estija, Latvija ir Lietu
va yra neteisėtai Sovietų Sąjun 
gos okupuotos nuo pat II Pa
saulinio karo;

Kadangi Sovietų Sųjunga Eu-
J. St., iš Chicagos, atkreipia|r°P°s Saugumo ir bendradar- 

dėmesį i neleistinų ..pasauUo|Waymio konferencijos galuti- 
Lietuvio” garsinimasi (rekla-|nl ak,« Prašyt, Helsinky ais- 
mavimąsi) marijonų “Drau-|kin“ kaiP ^teikianlį pastovų 
ge”. Tose reklamose medfioJita,US!* ir Lie
jami “PL” prenumeratoriai siū-Įluvos prijungimui, neteisėtai

mindžiojimo
1) Aiškinkime okupanto ne- 

sisikaitymą su pagrindinė
mis žmogaus teisėmis Lietu
voje ir jo vykdomus tų teisių 
laužymus, — keldami i tai į 
plačiausią viešumą ir skusda- 
mi okupantą tautos vardu Jung 
tinėms Tautoms, ta tvarka, 
kaip tą daro kitos tautos, net 
ir paskiri asmenys nukentėju
sieji nuo despotų. t

2) Skundus remkime taipgi 
ir Sovietus morališkai įparei
gojančiu Helsinkio aktu.

Prašąu kitus pasisakyti dėl 
čia mano išdėstytų nuomonių 
ir sugestijų. P. Stravinskas

PASISAKYMAI LAIŠKAIS IR ŽODŽIU
J. Šarapnickas iš Kanados, 

savo, labai nuoširdžiu, šiltu 
spaudos klubui laišku džiau
giasi' mūsų pozityvia veikla ir 
norėdamas pats įsijungti į ją, 
prašo priimti jį į Klubą nariu 
— rėmėju. Kartu jis atsiuntė 
ir $25.— čekį, kaip savo auką 
Klubo veiklai paremti ir mums 
praneša, kad tokios sumos 
aukomis jis remsiąs klubo veik
lą ir toliau, kasmet Savo laiš
ke jis rašo, kad su dideliu dė
mesiu sekąs spaudoje aprašo
mus mūsų Klubo darbus ir su 
įdomumu skaitąs Spaudos Klu
bo, taipgi ir teisininkų pusla
pius “Naujienose”. Klubo vardu 
jo naujam nariui — rėmėjui J. 
Šarapnickui padėkota už taip 
šiltą laišką, taipgi ir už stam
bią auką jam, bei pasižadėji
mą toliau Klilbo veiklą remti, 
nors klubas to pasižadėjimo ir 
nelaiko kokiu jo įsipareigoji
mu, o tik jo geros valios žo
džiu. Naujam Spaudos Klubo 
nariui — rėmėjui J. šerapnic- 
kui pasiųsta magnetofono kas
pinų (kasečių), kur įrekbrduo- 
ti mūsų k'lubb susirinkimai, su
sipažinti su klubu bent šiuo 
būdu, iš tolo.

M. G., iš Chicagos, atkreipia 
dėmesį į mūsų “brežnevini n- 
kų” (kurie laikosi Brežnevo pa 
žiūros į Helsinkio ikonferenci- 
jos aktą, kaip teisinį dokumen
tą, kuriuo Lietuva pripažinta 
Sovietams) bandymą trauk
tis atgal. Dabar jau ir jiems 
pradeda aiškėti, kad tas Hel
sinkio aktas nėra teisės aktas, 
o tik politinė deklaracija, ne
turinti jokio teisinio ryšingu- 
mo. Tą. kaip atrodo, pripa
žįsta jau net ir.“PL” redakto
rius, PLB autoritetas. St. Barz- 
dukas, paskelbęs savo tegul ir 
labai pesimistinį, bet jau ne 
teisę, o tik “politiką” kaltinan
tį vedamąjį. “Politika ir mora
lė” “PL” š. m. rugsėjo mėn. 
laidoje. Straipsnis vistiek per
sunktas pesimizmu, despera
cija, palaužius mūsų moralę ir 

j kovingumą dėl tautos laisvės, 
ir jo, M. G., nuomone, reikalin 
gas gero publicisto kritinio. 
įvertinimo “Naujienose” ar ki
toje spaudoje.

K. Str.. iš Chicagos, reiškia 
savo susirūpinimą mūsų tam 
tikrų “veikėjų” politiniu chu
liganizmu. pasireiškiančiu as
menų politiniais motyvais įžei
dinėjimu. siuntinėjant jiems 
šlykščius anoniminius laiškius, 
net platinant (leidžiant iš ran
kų i rankas) asmenis šmeižian
čius lapelius; taipgi asmenis 
įžeidinėjant telefonu, žinoma, 
nepasisakant savo pavardės. 
Tas dedasi Chicagojė. Keliama

I! mintis, ar-nevertėtų su tuo po
litiniu chuliganizmu kovoti, 
aiškinant nusikaltėlius per |>o- 
liciją ir keliant jiems baudž. by
las teisme. Anoniminiai laiš
kai rašomi, daugiausia, rašomą- 

įja mašinėle, matyt, chuliga
nams nežinant, kad mašinėlės 
raštas ekspertams dažnai yra 
išaiškinti lengviau, negu ran
ka rašytas, • Siūloma to aiški
nimo imtis Spaudos Klubui.

Todėl dabar tebūnie Atstovų 
Rūmų (drauge ir Senato) nu
spręsta, kad, nepaisant kokį 
Europos Saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijos ga
lutinio akto, pasirašyto Hel
sinky, aiškinimą skelbtų So
vietų Sąjunga ar kuris kitas 
kraštas, Kongreso priimta- 
prasmė yra ta, kad neįvyko jo
kio pakeitimo ilgalaikės JAV 
politikos nepripažinti Sovietų 
Sąjungos įvykdyto Baltijos 
valstybių — Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos — užgrobimo ir pri
jungimo ir kad ir toliau bus 
tęsiama JAV politika jokiu bū
du nepripažinti Baltijos vals
tybių įjungimo į Sovietų Są
jungą”.

Šią rezoliuciją kongresmanas 
E. J. Derminski yra sudaręs 
palaikydamas artimą ryšį su 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininku dr. Kaziu Bobeliu.

ALT Informacija .
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lant pasiskaityti jame JAV LB pykdyta™ Sovietų Sąjungos;
Kadangi nei Prezidentas, nei 

Valstybės Departamentas pa
sirašydami galutinį aktą Hel
sinky nepaskelbė deklaracijos, 
kad JAV vis nepripažįsta prie
varta Sovietų Sąjungos įvyk- 

valstybių užgrobimo,

Garbės Teismo “sprendimą”, 
kuriuo to GT “nuteisti” JAV 
LB opozicijos veikėjai, kaip 
kokie neva nusikaltėliai. Toks 
“PL” reklamavimas paliečia 
tų veikėjų asmens garbę, dėl 
ko jie turėtų skelbimų davė- dyto tų 
jams ir jų skelbėjams keltiinors Prezidentas savo viešame 
bylas Amerikos feisme, ypač| pareiškime liepos 25 d., 1975 
kad tas asmenų įžeidinėjimas! m»- 
“Drauge” daromas jau nuo se-l pavaduotojas Europos reika- 
nai, nepaisant įžeidėjų įspėji-|lams savo liudijime Tarptau- 
mo, kad jiems gali tekti dėl tojtinių politikos ir karinių rei- 
atsakyti teisme.

Iš Reorganizutos JAV LbO 
Melrose Parko Apylinkės biu 
letenio redakcinės komisijos 
gauta žinių apie negirdėtą chu-g 
liganizmą, pasireiškusį tuo.g
kad keli lietuviai, gaVę tos! 
Apylinkės biulęfenį (tikrai tai
kaus ir gražaus, patriotinio tu
rinio), grąžino jį red. komisi
jai su tokiais Šlykščiais necen- 
zūriškais užrašais,,\ kad čia jų 
negalima pakartok Sako vie
nas tų chuliganų jau- išaiškin
tas. Žmonės -labai nustebtų, 
sužinoję jo vardą ir jo luomą. 
Ir čia reikalinga teisminė pa
galba, kovojant su nusikalsta
muoju chuliganizmu. Labai 
nemalonu kelti viešumon to
kius negražius,, gėdingus lie
tuvių darbus, bet reikia tą da
ryti, kad visi geros valios lie
tuviai imtųsi kovos su tuo, kas 
daro mums gėdą.

Mes Lietuvių Spaudos Klubo 
nariai.. laikykimės dorinėje 
augštumoje ir nesusitepkime 
panašiais darbais. Saugokime 
lietuvio garbę, jo vardo orumą, 
kaip savo brangiausią turtą, 
tiesiog neįkainojamą vertybę.

Teisininkas Juozas Kairys, 
gyv. Vokietijoje , Muenchene, 
“Naujienų" bendradarbis, svei
kina Lietuvių Spaudos Klubą 
su jo pozityvia veikla ir žada 
pats įsijungti į ją savo plunks
na. kai tik turės kiek daugiau 
laisvesnio laiko. Dėkojame ir 
laukiame!

K. K., iš Chicagos, reiškia sa
vo pasigėrėjimą, puikiu Reorg. 
JAV LB „Melrose Parkų Apy
linkės biuleteniu ir siūlo tos 
LB Apylinkės .pavyzdžiu pa
sekti kitoms apylinkėms. Irgi 
laukiamas Reorg. LB Vyr. va
dovybės biuletenis, kuris, kaip 
girdėti, jau yra ruošiamas.

ir Valstybės sekretoriaus

kalų pakomisijoje, sudarytoje 
Atstovų Rūmų Tarptautinių 
antykių komiteto, visiškai aiš- 

yra pareiškę, kad ilgalai- 
ė oficiali JAV politika nepri

pažinti Sovietų Sąjungos ne
teisėto Baltijos valstybių už
grobimo ir : prijungimo nėra

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagojė 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte, n dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. . . . .

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

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti,- kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po- pa
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 

I ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 
I liūčiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
| žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
I autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais^ “Dėkingas sūnus — myli- 
I mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.90. 
f Gaunama Naujienose. _ - - i —

Čeki arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:

I 1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 I
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime. I

A*

People want different 
things from a college 
education.

But they all agree 
on one thing. It takes 
more than brains to 
get a diploma.

Why not make the 
burden a little easier. 
Start buying U.S. 
Savings Bonds now.

Bonds are a depend
able way to build a 
college fund for your

Bonds. They just might 
let your kids spend more

time working to stay in 
school—-whatever they 
hope to be.

.1 1 f J. 1 I I, 1-1

’NAUJIENOS’ KIEKVIENO

□FAUGA5

way to start saving 
them is by joining the 
Payroll Savings Plan.

Start a college fund

mĄmenca.

1739 So. Halsted Street Chicago, JUL 60608
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see us for

financing

' AT OUR 10W RATES

SUSIVIENIJIMAS
ii

222 WEST CERMAK ROAD

Eendras darbas su broliais 
lietuviais

Gabus fotografas sugebėjo užfiksuoti 
jauky momentą, rudenį ir žvilgančius 
Hariet ežero vandenis, Minneapolio 

kalnuose.

SLA — jau 30 mėty tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

• SLA — dicfiiausla . lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdrauda ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

■ SLA — jau turf daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000,00.

ST,A — jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudę •_ Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus^ asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBU ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSI v 1ENUIM0 darbus.

Presided Hioūss YIrgfefe f«774f
Hon.Tue.Fri.3-4 Thur.9-S Sat0 £=1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

PETR. TARULIS

MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS
J 1 -

Jo gimimo 100 mėty jubiliejui. Biografijos duomenys. 
. Jo kūrybos momenty apybraižos.
(Tęsinys)

Toliau Čiurlionis su Šypsena 
taip rašo: — “Apsimečiau, kad 
man nieko, tik šiaip karšta. Ką, 
Tu mažyte, mažulyte mano, bu
čiuoju Tavo batelius ir kaliošus 
ir puolu kniūpsčias ir prašau ne
pykti ant manęs. Tą naktį pui
kiai miegojau ir sapnavau Ta
ve ir Harbačiauską... O kitą die
ną nieko gero nepadariau, tik 
ieškojau buto. Buvau pas Kelp
šą (vėliau kompozitorius ir I ie- 
tuvos operos dirigentas, o tada 
studentas). Jis rodė man daug 
pinigų, 100 ir daugiau rublių. O 
vėliau radau kambarį, bet biau- 
rų. Užmokėjau 15 rublių už mė
nesį.

M. Dobužinskis apie šį pirmą
jį Petrapilyje Čiurlionio kamba
rį taip kalba:

“Įsikūrė Čiurlionis Voznesens- 
kio prospekte, prieš Aleksandro 
turgavietę, didelio namo kieme. 
Jo kambarys siauras ir apytam
sis, buvo kažkokių neturtingų 
"žydų bute, kur cypė vaikai ir 
dvelkė virtuvės kvapai. Čia aš 

' pirmą kartą pamačiau jo fantas
tiką. šiame neturtingame tam
siame kambaryje, sagutėmis pri
tvirtinęs popierių prie sienos, jis 
tuomet baigė savo poetiškiausią 
“Jūros sonatą”.

Jeigu jis tokį nevykusį kam
barį išnuomavo, tai galima tik 
paaiškinti jo nepraktiškumu 
kasdieniuose reikaluose. Tačiau

jis buvo labai uolus ir artimiau
siame Kymantaitei laiške aiški
na: — “Šiandien kursavau kaip 
reikiant. Aplankiau pažįstamus 
ir vėl eisiu pas Dobužinskį. Tei- 
raujuos pamokų, kur tik galima, 
be to landžiau į Ermitažą (garsų 
Petrapilio meno muziejų) ir 
Aleksandro Trečiojo muziejų — 
Studijuoju, žinai, kokių čia ste
buklingų dalykų yra, net baisu! 
Dvigubai džiaugiuos, nes žinau, 
kad ir Tu į juos žiūrėsi, supran- j 
ti. Tu, savo šviesiomis jūros aki
mis. Ko tik čia nėra! Yra to
kių senų asirietiškų plytų su to
kiais baisiais sparnuotais die
vais, kuriuos (nežinau iš kur), 
bet rodos, man, kad pažįstu pui
kiai ir kad tai yra mano dievai. 
Yra egiptiečių skulptūrų, kurias 
baisiai mėgstu ir kurias Zosė 
mėgsta, ir graikų skulptūrų, ir 
Įvairių kitų daiktų, ir labai daug. 
O paveikslai! — pamatysi. Ne
turi supratimo, kaip ilgiuosi Ta
vęs. Kuo šviesiau jaučiuos, ar 
kai matau ką nors gražaus, ar 
šiaip kas viduje suvirpa, tuoj bė
gu pas Tave, ir glaudžiuos, ir 
trokštu, ir ilgiuos be galo”.

Šiuo Čiurlionio sentimentalūs 
pasisakymai yra suprantamai ir 
pateisinami, nes sužadėtinė toli, 
o jis vienišas didžiuliame sveti
mame mieste. Bet čia pat pasi
girsta ir netikėti prisipažinimai: 
— “žinau, kad esi mano gerasis 
genijus, kad .už visa, kas gra-

žu, Tau turiu būti dėkingas, o ris 
dėlto? Zose, aš bijau. Manyje 
yra kaž kas brutalu, įtartina, 
kas mane daro nelaimingą ir to
lina nuo Tavęs.

“Gelbėk mane, Zosyte. Juk 
tai, kas mus sudaro, yra didu 
kaip saulė”...

Čiurlioniui tie keisti posakiai 
kažkaip staigiii prasiver ia, kad 
net iš tolo esant, darosi nejau- 1 
ku. Pats Čiurlionis jaučia, kad ' 
panašūs jo pasisakymai gali pa-! 
daryti neigiamą įspūdį, tad tuo- ■ 
jau aiškina:

“Matai, koks aš esu. Jau nie-' 
ko, nieko. Turi būti man atlaidi 
ir labai reikli. Zose, padėk man. 

[Juk rradedame naują gyvenimą 
— pažįtame maždaug įvairių ver
tybių vertę, taigi eikime drą
siai, tik Tu būk man tuo, kuo 
senai esi mano sieloje ir kuo bū
si iki mirties, jeigu net palik
tum mane. Nepyksti? Atrodo, 
kad ne_taip rašau, bet Tu viską 
gerai suprasi”.

Panašios užuominos negalėjo 
nejaudinti adresatės. Ir reikėjo 
tam tikro pajėgumo suprasti jį, 
tą kenčiantį ir savo atskirame 
pasaulyje giliai nugrimzdusį 
žmogų. Jis nebuvo panašus į ge
ros nuotaikos, nerūpestingą vy
rą. Jo sudėtingas pasaulis ne 
visiems buvo pasiekiamas. Čia 
ir prasidėdavo jo nutolimas nuo 
visiems įprastos kasdienybės. Ir 
nuoširdžiausiai besistengdamas, 
jis ne visada sugebėdavo arti ben
drauti su kai kuriais žmonėmis.

“Vienatvė yra mano didelis 
mokytojas ir bičiulis, — toliau 
aiškina jis. — Tik žiūrėk man, 
neprisimink visų tų biaurių da
lykų, kurių baisiai droviuos ir 
nuoširdžiai gailiuos. Neturi su
pratimo, kaip aiškiai matau da
bar Tave ir save, ir jaučiu, ir 
suprantu, ir trokštu, ir tokiu, 
kad mes esam sutverti vienas 
kitam, bet Kastukas yra nedo
rėlis, ir čia šuo pakastas”.

Bet iš Čiurlionio laiškų gali
ma spręsti, kad jis šiuo tarpu 
tik pasišaipė iš savęs. Nes at
vykęs į Petrapilį visas dienas rū
pestingai stengėsi sutvarkyti sa
vo gyvenimą, energingai veikė 
ir panaudojo visus galimumus, 
kokie tik jam buvo prieinami, 
kad galėtų gauti progą kurti ir 
pasireikšti platesniuos Petrapi
lio akiračiuos.

viskas fru-iri®, žinoma, yra aiškus. Tačiau

vA. >

O štai ytin būdingas epizodas 
iš jo santykių su kai kuriais be
sireiškiančiais “meno darbuo
tojais”.

Lietuviai studentai rengia va
karą, stato Vydūno “Angą”, bet 
ją nori perdirbti, sutrumpinti, 
pridėti kaž kokią muziką, chorą, 
kaž kodėl vaidinimo metu numa
to giedoti “Lietuva Tėvynė mū
sų”. Čiurlionis nužiūri, jog tai 
bus veikalo profanacija, ypatin
gai, jog čia pat buvo norima pri
dėti ir koncertinę dalį su kaž
kokiu fleitistu, bei violončelistą. 
Čiurlionis buvo prašomas tame 
vakare skambinti, bet šių aplin
kybių akivaizdoje atsisakė visai 
dalyvauti tame vakare.

O šį laišką jis baigia taip: — 
“Tu, Tu, glaudžiu ir glamonėju 
ir bučiuoju akis, lūpas, debesė
lius rausvus, Siluetą, kelius ir 
pėdas mieliausias”.

Sekdami Čiurlionio laiškų Ky
mantaitei eilutes, kartu sekame 
ir jo-tiesiog vargingo gyvenimo 
dienas.

puti banalu, nors neva elegantiš- j vargu, ar kas nors galėjo prilyg- Įlika vaivorykščių! Artėja juoda 
ka ir be priekaištų. Zosele ma-1 
no, ar Tu jauti tą stoką oro, tą iš Čiurlionio gyvenimo sužeistos 
tuštumą, kurioje čia esu”. ■ širdies.

Ir vėl: -r- “Botičelis, Tu jį man Begalinis jautrumas, dvasios 
atsiuntei, viskas taip stebuklin- j pakilimas, švelnus būdas reikšti 
ga. Tik aš esu baisiai negražus Į savo mintis visada lydėjo čiur- 
ir piktas, ir liūdna man labai — lionio pasisakymus. Čiurlionis 
nežinau, kur dėtis, nežinau, ką dailininkas savo esmėje buvo 

[Tau rašyti — tai juk baisu! Bet 
tai praeis, ar ne tiesa?? Mano 
vaikeli širdingas, taip trokščiau 
nors viena vienintele džiugia nau
jiena pasidalyti su Tavim — bet 
iš kur?”

Čiurlionis daug vilčių dėjo į 
savo sumanytą parodą Varšuvo
je. Bet Varšuvos Dailės draugi
jos direktorius Krivultas į Čiur
lionio pasiteiravimą, pranešė, 
kad jam gali užleisti mažą prie
kinę salę ir tai tik birželio mė
nesiui. Tuo reikalu jis Kyman
taitei rašo: — Kaip Tau patin
ka? Pirmu akimirksniu norėjau 
išplūsti jį, bet, metęs puikybę 
iš širdies, sutikau. Kada gi bus 
galima pasitraukti iš tos istori
jos?”...

šiuo tarpu turėtume sustoti 
ties vienu klausimu, kodėl Čiur
lionis, reikšdamas adoraciją sa
vo sužėtinei, jos laiškus dažnai 
vadindamas stebuklingais, o tuo
se laiškuose sentimentalius sa
vo jausmus baigia kartais to
kiais žodžiais: — Matai,. matai. 
Baisiai dėkingas esu Tau ir vi
sus auksinius Tavo pirštus, my
limus pirštus bučiuoju ir į akis 
žiūriu. Tu mano pavasario 
saulė. Ir vieno tik dalyko ne
suprantu, .už ką man tiek lai
mės?”

O vis dėlto beveik niekados ne
primena ir necituoja Kymantai
tės pasisakymų jos irgi labai 
gausiuose laiškuose. Nes ji pri
valėjo atsakyti į Čiurlionio laiš
kus, kurie, taip ji sako, lakstė 
kas antrą dieną”.

Mes žinome, kad Čiurlionienė- 
Kymantaitė savo laiškus, visus 
iki vieno, rašytus Čiurlioniu^ su
naikino. Ji kaž kaip paaiškino, 
būk tie laiškai buvo skirti tik jam 
vienam, tik Konstantinui Čiur
lioniui. Neva, tie laiškai netu
rėjo pasiekti nė vieno kito as
mens.

Dabar mes atsiduriame tokio
je padėtyje, jog turime tik vie
ną pusę, tik paties Čiurlionio 
rašytus, sužadėtinei ir vėliau 
žmonai laiškus.. Dalinąs nuosto-

i ti tiems laiškams, kurie išsiveržė j audra, o mes kaip vaikai gau
dome žaibus delnais, šypsoda
mies ir žaibams ir vienas ki
tam”... . v

Toliau, tik po kelių eilučių, jis 
sako: — “Gal tai ir juokinga, 
bet perskaičius man išsiveržė — 
na taip! tai tikrai mano Zoselė, 
Žmona, Vienintelė, mano Bičiu
lis, Kolega, Draugas”.

Ir čia pat skaitome Čiurlionio 
aiškiai sužadėtinės laiško įtai
gotą sanprotavimą: — “Matai, 
kas dėl materialiosios pusės, įai, 
be abejo, priklauso tik nuo Jai- 
ko, ir man reikėjo anksčiau apie 
tai pagalvoti ir seniau Petrapily
je apsigyventi ?

(Bus daugiau)

; nemažesnis poetas. Jis nerašė 
viešumai, nerankiojo žodžių, ku
rie galėjo būti šaltu pašaliniu 
protu svarstomi. Artimas ne- 
tarpiškumas, pergyvenimų pa
žymėtinas staigumas buvo bū
dingas visiems Čiurlionio laiš
kams.

Tad išeina taip, kad mes šian
dien visai nežinom ką būtent rašė 
Kymantatė savo sužadėtiniui ir 
vėliau savo vyrui. Betgi yra vie
nas momentas gan plačiame jų 
abiejų susirašinėjime, kada mes 
galime pagauti Kymantaitės kai 
kurių laiškų charakterį.

“Šiandien gavau Tavo laišką, 
1908 m. spalio 31 d. rašo Čiur
lionis, — kai man baisiai ilgu, 
taip be galo ilgu buvo”. O pa
dėtis buvo tokia, kad visai arti
mas buvo laikas numatytų jų 
abiejų sutuoktuvių, kurios tu
rėjo įvykti per artimiausius nau
juosius metus. Čiurlionio nuo
taikos buvo tokios, kad jis nusi
grįžęs nuo tikrovės, poetiškai 
svajojo: — “Aplink mus vešlios

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS
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YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Berašydamas įvairias savo gy
venimo Petrapilyje smulkmenas, 
jis sąžiningai sužadėtinei rapor
tuoja, kad, pavyzdžiui, pietauja 
studentų valgykloje, kur ir drau
gė esanti padori ir maistas ne
blogas, sumini, kad kartą vos 
išvengęs skandalo, kai užėjo į 
tokią sau “dainą”, kur pilna vi
sokių skarmalių, tai jie ėmė iš 
jo tyčiotis, kodėl jis toks fran
tas, kodėl balta apykaklė, o ka
da jis jiems atkirtęs, “o kas 
jums darbo”, tai jie bandę jį pul
ti. Tik šeimininkas jį išgelbė
jęs nuo smurto. Toliau jis ap
rašo Dobužinskio apsilankymą 
jo nevykusiame kambaryje ir 
pamini, kad šis jau pagarsėjęs 
Rusijoje dailininkas buvęs pa
veiktas jo paveikslų originalumo. 
Jis sakęs, kad čia visai nauja 
meno srovė, kad viskas kas jo 
sukurta, yra jo asmens nepakar
tojamai originates dvasinės ver
tybės. Čiurlionis numatė, kad 
su Dobužinskiu jis sugyvens 
draugiškai ir galės rasti jo as
menyje savo idėjų palankų ver

gintoj ą.

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato p«L, daug paveikslų. Kaina 12.00.

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

nemoka pašto penduntimo išlaidų.
Knygą galim* gauti Naujienose artJa pastunčiant čekį ar Money or-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Sunki pradžia Petrapilyje

Jeigu vienoje vietoje jis sako: 
“Mano dalykai kaip iš akmens, 
o lenkiškai rašytame laiške jis 
buvo ’įterpęs lietuvišką žodį “da
lykai”. — Daroma ir šis ir tas, 
o rezultatas — liežuvis arba špy
ga”! - į

Jis sumini daugybę žmonių, 
kuriuos aplankė, nurodo vietas, 
kur tikėjo šį bei tą laimėti. Čia 
ir kaž kokia akomponiatorė, 
kaž koks baritonas, lygiai ir pa
slaptingi mecenatai, kurie jo pa
žįstamų manymu jam galėtų pa
gelbėti. “Fe, kaip tai biaru, — 
sako jis, — bet nueisiu, negi tai 
man pakenks, vis gal greičiau 
gausiu pamokų... O tai pagrin
das...

Čiurlionio nuotaikų ir minčių 
kaitaliojimasis yra tiesiog nuo
stabiai ūmus. Jei tokia žinia, 
kad “Dobužinskis buvo pas ma
ne šiandien du kartu ir paėmė 
mano darbus į parodą”, gali nuo
taikas pataisyti, o priminimas, 
jog plačiai žinomos parodos or
ganizatoriai vienbalsiai nuspren
dė jo darbus priimti, dar labiau 
galėjo jį padrąsinti, tai vėl, tik 
po keleto savo laiško eilučių, jis 
jau skundžiasi: — “Keista — 
kaip dėl tų visų nesėkmių (šiaip 
ar taip, materialinių) darausi ne
drąsus su Tavim, pristingu drą
sos myluoti ir glausti Tave ir 
kalbėtis — žinai, taip — su Ta
vim. Rodosi man, kad nusikal
tau kažkaip, o siela veržiasi pas 
Tave, ir sunku ir liūdna kartais 
labai... liūdna man, mintys pai
niojasi, ir verčiau palauksiu iš 
Tavęs mylimų žodžių...

Nusiminimo valandą, jis net 
priekabus darėsi, galima sakyti, 
vieninteliams savo draugams 
Dobužinskįams, sakydamas: — 
“Buvau pas Dobužinskius ir 
skambinau (su Dobužinskio žmo
na) keturiomis rankomis. Tie 
apsilankymai mane truputį var
gina, ir jie visi man pradeda ne-
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LIETUVIUKUS
to sužalotas. Vadovėlis žaloja 
ir vaiko tautinę sąmonę. Vado
vėlyje pateiktos nuotraukos yra 
tendencingos: vaizduoja tik 
skurdą, neišbrendamą vargą, 
visapusišką atsilikimą.

Lietuviai nežino, kad JAV maitina rusus
Iš pavergtos Lietuvos grįžusieji turistai, turėję pro

gos išsikalbėti su savo giminėmis ir kai kuriais “tarybi
nės” Lietuvos pareigūnais, stebisi žiniomis, kad sovietų 
pirkliaiizuja po JAV ir Kanados javų supirkinėtojus ir 
užsakinėja Sovietų Sąjungai reikalingus javus. Lietu
viai nenori tikėti, kad krašte javų trūktų, nes jie prisi
mena paskelbtas statistikas, rodančias, kad 'lietuviai 
“pardavę” rusams žymiai daugiau, negu valstybės pla
nuotojai buvo numatę.

Kada, iš Amerikos atvažiavę broliai ir seserys, seni 
dėdės ir tetos išaiškina, jog tai yra tikras dalykas, ru
sams duonos trūksta, todėl jie ir perka javus Amerikoje 
ir Kanadoje, tai tada prisimena, kad buvo pakartotinas 
įsakymas būtinai suimti visą derlių sausą ir sveiką. Jie 
taip pat pasakoja, kad pačioje Lietuvoje buvo įsakymas 
net mokyklų vaikams eiti į laukus ir rinkti varpas, kad 
nei vienas grūdas nenueitų niekais. Kad sovietų valdžia 
išmokė visus branginti duoną, žino kiekvienas, bet kad 
jie būtų priversti pirkti javus Amerikoje ir mokėti dole
riais arba auksu, tai jiems nesinori tikėti, nes sovietų 
spaudoje niekad nebuvo užsiminta, kad šių metų sovietų 
derlius nebuvo toks jau geras, kaip spauda aprašinėja ir 
kad “komunistinei” valdžiai reikia pirkti duoną “kapita
listinėse” valstybėse.

Lietuvos laukus dirbantieji žmonės nežino, kad so
vietų valdžiai ateinantį pavasarį truks bulvių, avižų, 
miežių, žirnių, pupų ir daug pašarinio maisto. Lietuviai 
žino, kad komunistų partijos organas jau pradėjo apra- 

. šinėti, kaip eina bulvių kasimas. ■ Šiais metais buvo ne
blogas rugių ir kviečių derlius, gerai užderėjo ir bulvės. 
Bulves lietuviai sėkmingai kasa ir labai jau “noriai” tas 
bulves veža į valdžios nurodytas vietas, o iš ten jau eina 
tiesiai į vagonus ir į Maskvą. Dar tiktai spalio pradžia, 
o sovietų valdžia jau išrinko iš gyventojų 71% visų val
džios laukiamų bulvių.

Daugiausia bulvių išrinko iš Vilkaviškio ir Prienų 
ūkininkų. -Jie jau nuvežė 83 % valdžios reikalaujamų 
bulvių. Vilniaus rajono žemdirbiai jau atidavė rusams 
82% plano numatytų bulvių. Mažeikių, Trakų, Plungės, 
Varėnos ir Utenos žemdirbiai atidavė 77% reikalauja
mų bulvių. Mažiausią bulvių kiekį rusams atidavė buvu
sieji Pasvalio ūkininkai, o dar mažiau jiems davė biržie-

tai. Bet prieš biržiečius žemdirbius jau paleista visa 
sovietų sunkioji artilerija. Apšaudymas pradėtas spau
doje, o vargšelis Papaurėlis jau patrauktas teisman ir 
greičiausia bus išvarytas į šiaurės Sibirą medžių kirsti 
arba žuvų gaudyti.

Dabar aiškėja, kad ir visos Rusijos kolchozininkai 
nieko nežino apie menką javų derlių visoje Sovietų Są
jungoje. Jie džiaugiasi, kad šiais metais pajėgė atiduoti 
valdžiai reikalaujamus javus. Daugelis pajėgė atiduoti 
su kaupu ir už tai net komunistinėje spaudoje buvo pa
girti. žemę dirbantieji rusai nežino, kad šių metų der
lius yra menkesnis, negu buvo ankstyvesniais metais, 
bet sovietų valdžios aukštieji pareigūnai yra gerai infor
muoti apie tikslią padėtį ir iš anksto stengiasi gauti ja
vų užsieniuose.

Chicago Tribune korespondentas James J. Jackson^ 
pavažinėjęs po kelis Rusijos ir rusų pavergtus miestus, 
apie ukrainiečių pasigyrimą derliumi ir “pardavimo 
kvotų išpildymą” šitaip aprašinėja:

“Niekur (sovietų spaudoje) nepamatysi su
pleišėjusios žemės, sunykusių javų, ir sutraiškytų j 

žemės ūkio mašinų (fotografijų), kurias Amerikos 
agrikultūros ekspertai matė praeitą vasarą, važi
nėdami po Sovietų Sąjungą. Niekur nepastebė
si JAV agrikultūros departamento pranešimo,, 

-kad šių metų derlius bus skaudžiom 40 milijonų 
tonų, o gal ir daugiau, mažesnis, negu sovietų 
valstybinis planas buvo numatęs. Net ir tuo atveju, 
kai sovietų valdžia duoda žinias apie žemės ūkio ne
laimę, jis tas žinias Įsupa Į šviesius terminus.

Praeitą savaitę Ukrainos komunistų partijos va
das Vladimiras ščerbickis pasigirdamas paskelbė, 
kad. Ukraina įvykdis savo penkmečio plano Įsiparei
gojimus, vidutiniškai kiekvieną penkmečio metą pa
gamindama 40 milijonų tonų javų.' Visa tai labai gra
žiai skambėjo, kol Vakarų agrikultūros ekspertai 
neišsitraukė iš kišenių kalkuliatorių ir susumavo 
praeitų metų derliaus duomenis. Vienus skaitmenis 
sudėjus, o kitus padalinus, jie tuojau pamatė, kad 
Ščerbickis tikrumoje paskelbė, kad 1975 metų der
lius nustebintai bus tiktai 34 mil. tonų. Tai reiškia, 
kad jis bus dar mažesnis, negu 1972 metų pražūtin
gas derlius”. (Chicago Tribune, 1975 ;m. spalio 11

Kada sovietų valdžios atstovai šitaip slepia nelemtą 
šių metų derlių, tai netenka stebėtis, kad lietuviai yra įsi
tikinę, jog Sovietų Sąjungoje dabar “lengviau gyventi”, 
kad duonos ir maisto jau yra pakankamai. Sovietų pro
paganda giriasi apie valdžios plano paskirtų kvotų išpil
dymą, o nutyli apie javų pirkimą Amerikoje. Sovietų 
Sąjungoje leidžiama tiktai valdžios kontroliuojama spau
da. Jeigu ne Naujienos, tai ir Amerikos lietuviai būtų 
patikėję, kad Kudirkos kelionei pinigus pasiuntė Gailos 
vadovaujama barzdukinė Bendruomenė. Užtai rusai ir 
draudžia įleisti Naujienas į pavergtą Lietuvą.

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS

Paskui Dievas sutvėrė dangų ir že
mę”... O kas gi yra toji pati erdvė, tai yra 
tuštuma, kurioje telpa milijardų milijar
dai dangaus kūnų, visai neturint ribų, ne
matuojama net ir laiko matais, kaip ir pa
ti amžinybė. Ar tai nėra kartu ir niekas, jei 
jos negalima apčiuopti, įsprausti į pločio, 
aukščio ir laiko rėmus ir surasti jai aptar
ti bent kokį svarų mokslinį aptarimo žo
dį. ..

Ir jo galvoje dingtelėjo keista, paika 
mintis, ar jai nepriklauso ir tas pirmapra
dis žodis, kuris išreikštas religijoje. Gal to
ji erdvė turėjo savo vientisumą ir buvo 
persisunkusi suskydusiais, lyg vandenyje 
ištirpusiais, elementais, kuriuos atranda
me dangaus susiformavusiuose kūnuose. 
Ar toji erdvė tada nebangavo? Bet nesu
vokiamų milijardų amžių laike tas banga
vimas įsiaudrino, suplakė tam tikrus ele
mentus į audros sūkurius, kurie ėmė kais
ti, degti ir gal atominiai skaldytis ir jung
tis į atskirus branduolius ir taip Išsivystė į 
mums žinomus ir nežinomus dangaus kū
nus. Taigi tas pasaulio kūrimasis galėjo 
prasidėti ir nuo pačioje erdvėje pirmapra
džio irimo, lyg nuo susidėvėjusio audeklo 
ir formavosi kintančio proceso eigoje į ži
nomus branduoliu pavidalus. ■ Staiga pats

krūptelėjo, lyg būtų pažadintas iš miego, 
išsigando ir pats pyktelėjo ant savęs dėl 
užklydusių į jo galvą minčių kvailumo, tar
si jis būtų norėjęs mokslinę nusistovėjusią 
teoriją išversti, lyg kokią kailinių ranko
vę. Mokytojas Pitt Penn net nusispiovė į 
kampą, kad visai atsikratytų panašių min
čių ir nesvarstytų apie jo protui nesuvokia
mus dalykus. Atsikratęs pasaulio su
kūrimo teorijų gvildenimu, vistiek nega
lėjo atsipalaiduoti nuo jį gniaužiančio ne
rimo ir baimės dėl galimos greitos jo mir
ties. Galvojo, kaip praskaidrinti nuotai
ką ir nukreipti mintis, kad galėtų visa tai 
užmiršti. Ir kaip tik jam prsiminė viena 
pasaka, kurią buvo girdėjęs dar vaiku bū
damas, kaip Dievas sukūręs dangų ir že
mę, sukūrė pati žmogų į save panašų, ap
dovanodamas jį didele išmintimi ir kitais 
talentais, bet gyventi žemėje jam tepasky- 
rė vos trisdešimt metų. Linksmai žmogus 
pragyveno, kaip pavasario žydėjimą tuos 
jam skirtuosius Dievo metus, bet labai nu
siminė, kad jau reikės jam mirti.

Tada nuskubėjo pas pasaulio Sutvėrė
ją ir prašė Jį prailginti tą jo laimingą am
žių. Dievas atrodė labai nustebęs tokiu 
žmogaus prašymu, bet paėmęs jo gyveni
mo knygą, lyg ir nubausti jį norėdamas, 
pasakė, kad Jis dar jam pridėsiąs sunkius 
arklio melus, tada vėl užvožė knygą, da
vęs jam ženklą grįžti į savo namus, žmo
gus išgirdęs, kad dar galės gyventi, net 
pašoko iš džiaugsmo ir, žemai nusilenkęs,

Istorijai vadovėlyje daugelis 
pateiktų nuotraukų rodo netei
singą ir iškreiptą lietuvių tautos 
buities vaizdą. Neabejotina, kad 
tokios negatyvios ir baisios nuo
traukos vaiko netrauks .prie jo 
tautinio kamieno. Priešingai, 
jos stums jį toliausiai nuo tos 
pačios lituanistinės mokyklos.

Norintieji pasitikslinti čia pa
teiktų faktų teisingumą, tesusi- 
randa kraštotyrininko Buračo 
redaguotą, okupanto aprobuo
tą ir išleistą knygą ir palygina 
jo nuotraukas su V. Lihlevičiaus 
istorijoje pateiktomis. Visa eilė 
nuotraukų yra tos pačios. Tai 
yra nuotraukų plagijatas. Rei
kia tik bent minutėlę staptelėti, 
bent prie kelių šių nuotraukų 
skolinių iš okupanto, kad gali
ma būtų suprasti, neigiamai, iš
raiškiai jos kalba į vaiką, kaip 
stipriai žaloja jo tautinę sąmo
nę ir jį stumia nuo visa kas lie
tuviška. Tai štai tie propagan
diniai šedevrai: vargana mote
ris mala grūdus akmeninėmis 
girnomis, moterų talka skalbia 
žluktą, prie kažkokios apgriu
vusios pašiūrės, arba tai žvilg
telėti į nuotrauką, kur skurdi, 
skurdžiausia moteris, prie dar 
skurdesnio kūdikio lopšio pari
musi, tai bedalio, gal ir kokio 
girtuoklio šeimos vaizdas. Yra 
ir daugiau tokių nuotraukų. 
Jos visos liudija tik skurdą, var-

Neabejotina, kad propagan
distui, ar kraštotyrininkui rei
kėjo daug vargo pakelti, daug 
laiko sugaišti, kol jis tokio atsi
likusio gyvenimo vaizdus sura
do Nepriklausomos Lietuvos 
laikais.

Betgi ar tai reikėjo ponui V. 
Liulevičiui, garbingam pedago
gui, skąlintis nuotraukas, skir
tas moksliniam ar propagandi
niam reikalui, ir jas dėti Į pra- 
džiamokslinio lituanisto istori
jos vadovėli?

Neabejotina, kad V Liulevi- 
čius, kaip pedagogas, pedagogi
kos teoretikas ir praktikas pui
kiai pažįsta vaiko psichologiją, 
supranta, kaip vaizdas veikia 
vaiką, kiek daug jis jam pasa
koja ir kokį įspūdį sudaro ir 
kaip giliai visa palieka vaiko 
sąmonėje ir pasąmonėje tie pir
mieji Įspūdžiai.

Tai reiškia, kad V. Liulevi- 
čius šitai padarė sąmoningai, 
su tikslu iš anksto: kirsti sti
prų smūgį vaiko tautinei sąmo
nei, jame suniekinti tautinį 
reikalą principe.

Autoriaus turėtas tikslas aiš
kus: pataikauti okupantui slo
pinti tautinį jausmą, jam padė
ti lydinti tautas ...

Liulevičius gali sakyti, kad 
padarytas neužtarnautas prie
kaištas, piktas noras suniekinti, 
kaip asmenį ir be pagrindo pa
smerkti paties mokslinę pastan-

išėjo, garbindamas šventąjį Dievo vardą.
Sunkūs jam buvo tie pridėtieji metai: 

dirba kaip arklys . įkinkytas į jungą. Dir
bo ir sau, ir kiliems, braukdamas nuo vei
do sūrų prakaitą, bet jis nė juste nepaju
to, kaip prabėgo ir arklio metai, ir vėl jis 
atsidūrė prie mirties slenksčio. Susijaudi
nęs bėgo vėl pas Dievą, net uždusdamas, 
ir vėl prašė prailginti jo amžių. Kadangi 
Dievas tik rūsčiai žvelgė į jį ir delsė su at
sakymu, tai žmogelis su didele baime ir 
rūpesčiu aiškinosi, kad sunkiai dirbęs sa
vo giminei ir bendruomenei, o ir sau kru
vinu prakaitu šiek tiek susitaupęs. O da
bar turėsiąs visa palikęs, nepailsėjęs mirti.

Dievas dar kartą piktai į jį pažiūrėjo, 
bet vis dėlto atsinešė jo gyvenimo knygą ir 
lyg su panieka jam tarė, kad nieko geres
nio jam negalįs šįkart duoti, tik pridėti 
jam šuns metus, kad jis, kuris savo lobius 
labiau vertinąs ir mylįs, negu savo Sutvė
rėją, tai ir galėsiąs juos saugoti šuns būdu. 
Užvožęs jo gyvenimo knygą, davė ženklą 
pjasišalinti iš jo akių. Susikūprinęs žmo
gus palinkčiojo Dievui galvą, lyg šuo uo
degą pavizginęs, džiaugsmu spindinčiomis 
akimis išskubėjo, nė dangiškųjų rūmų du
rų neuždaręs. Skubėjo, kad koks vagis ne
pavogtų jo namų, jam būnant’ danguje. 
Pradėjo spausti žmogų ligos, lenkė pečius 
senatvė, bet įgytąjį savo turtą jis saugojo 
geriau ir už šunį. Nė juste nepajuto, kaip 
ja atskirtieji šuns metai prabėgo, ir pasi
girdo artėjančios giltinės žingsniai prie jo

:gą, redaguotą vadovėlį? Jeigu, tautinį reikalą? Ponui. Liulevi- 
taip, tai pirmiausia atsakyk, 
kodėl neradai reikalo išeivijos 
lietuviukui vaikui pristatyti 
šviesius, malonius, vaiką užde
gančius tautos gyvenimo mo
mentus? Kodėl nieku neužsi
minei apie naujai atgimusios 
Lietuvos valstybės žmonių lais
vės džiaugsmą ir jų padėtas di
džiules pastangas kuo greičiau 
pasivyti amžiais buvusias lais
vas Europos tautas, pasivyti jas 
kultūros, švietimo, ūkio pažan
gos srityje?

Kodėl savo redaguotame va
dovėlyje nepateikei nė vieno 
puošnaus, patrauklaus, moder
niško pastato iš Nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimo, kaip 
tai: Kauno miesto klinikų, Mai
sto fabriko, Lietuvos banko, 
Darbo rūmų, neparodei nieko 
to, kas gražu, patrauklu, kuo 
vaikas galėtų pasidžiaugti ir pa
sididžiuoti prieš savo draugus 
kitataučius. Visa šitai palikai už 
vadovėlio puslapių, kaip bever
čius dalykus? Kodėl vadovėly
je nieku neužsiminei vaikui 
apie vėliausius tautos didvyrius, 
tautos kankinius, kaip Kalantą, 
Simą Kudirką, jo herojinį, mir
ties pavojum atžymėtą šuolį į 
laisvę?

Ponas Liulevičius, sėkmingas 
pedagogas, visa šitai paliko ana
pus istorijos vadovėlio, atseit, 
sąmoningai nuslėpė vaikui tie
są, dėlko patriotinės išeivijos 
akyse praradai garbingo, patiki
mo lietuvio vardą. Reikia pasa
kyti tiesą, kad vis dėlto, vieną 
vaikui patrauklią nuotrauką įdė
jai, tai karišką nuotrauką, kur 
jauni kariūnai, paradinėje uni
formoje sėdi ant ristų žirgų. 
Bet šitokia nuotrauka yra tik 
viena, tarsi specialiai parinkta, 
pateikia tik atkirčiui, tik apsi
gynimui. Betgi vis dėlto ji vie
na nei atsveria rišo pluošto 
skolintą nuotraukų iš okupanto 
leidinio, nei išperka tų nuotrau
kų daromą tautinę žalą išeivi
jos lietuviukui.

Pagaliau, kodėl net nei trum
pai nieku neužsiminta apie da
bartinę politinę, neteisėtą Lietu
vos padėtį, apie okupanto vyk
domą tautinį, fizinį genocidą, 
apie negirdėtai žiaurų Katalikų 
bažnyčios persekiojimą ir pa
vergtos tautos herojini priešini
mąsi? Visa šitai vaikui para
šyti, pristatyti ir yra istorijos 
vadovėlio paskirtis. Reiškia vai
kui, mokiniui tapo nuslėpta tie
sa. Atseit, vaikas yra aiškiai va
dovėlio autoriaus apgautas.

Belieka tik paklausti poną 
Liuleričiu, kokia priežastis ver
tė apgaudinėti išeivijos vaiką. 
Būtent, gyvenant laisvėje patai
kauti okupantui, kada prispau
sta tauta visokiomis priemonė
mis ginasi, priešinasi jo pik
toms užmačioms prieš tautą,

namų durų.
Išsigandęs žmogus griebė savo lazdą ir, 

užmiršęs visas savo ligas, nusiskubino pas 
Dievą maldauti prailginti jam amžių. Ne
bežinojo nė kaip bepradėti Dievą maldau
ti prailginti jam amžių. Svarbiausia, kad 
ir pats jis jautėsi toks pasenęs, nusidėvė
jęs, sunku jam paaiškinti, kam tas metų 
pridėjimas besąs reikalingas. Stovėjo su
silenkęs, susikūprinęs, lazda pasirėmęs, 
norėdamas tvirčiau laikytis ant silpnai be
remiančių kojų. Raukšlėtu jo veidu ritosi 
gailios ašaros. Verkė ir laukė, kuomet vi
sa žinąs Dievas pats pradės su juo pokal
bį. Džiaugėsi savo širdyje, matydamas 
šįkart nebe rūstų Dievo veidą.

Delsė ir tylėjo ir Dievas, į jį žiūrėda
mas. Gal Jam buvo gaila tokio suvargusio, 
išsisėmusio savo tvarinio, kuris, rodos, 
pats jau lenkėsi prie žemės, kad jį paimtų 
į savo glėbį amžinam poilsiui. Bet atsimi
nęs, ko vis ateina pas Jį žmogus, vėl paė
mė jo gyvenimo knygą ir įrašė dar vieną 
metų skaitlinę paaiškindamas, jog jo gy
venimą begalėjęs prailginti, pridėdamas 
beždžionės metu, žmogus drąsiau pakė
lė galvą ir pasikrapštė savo pliką pakaušį, 
net norėjo dar ko pasiklausti gerąjį savo 
Dievą, bet Šis jau buvo nusigręžęs į kitą 
pusę.

Nepatiko žmogui toks greitas Dievo nu
sigręžimas. Pasivaipė kaip beždžionė, 
gavusi rūgštų oubolį, ir ėjo murmėdamas 
ir su nepasitenkinimu galvodamas, ar

čiui ir kitiems jo bendrakelei
viams, naujo istorijos kelio ieš
kotojams tenka tik priminti, 
kad tauta iš vergijos pančių 
išsilaisvinusi pasiklydusius sa
vo vaikus aukso obuoliais, tik
rai, neapdovanos!...

Nieko nepadės nei pasiteisi
nimas, kad tai buvo bandyta ieš
koti naujo istorinio kelio, į ta
riamą šviesesnį žmonijos rytojų. 
Taip, galima ir reikia ieškoti 
kelio į šviesesnį žmonijos ry
tojų, bet tik ne savo žudomos 
tautos sąskaiton, tik ne išeivijos 
lietuviuko vaiko slopinamos 
tautinės sąmonės sąskaiton!

Dar vienas ir labai rimtas 
klausimas, tai Lituanistinių 
mokyklų vadovybei ir mokyklų 
tėvų komitetams, ką daryti, 
kaip pasielgti su šituo V. Liule- 
vičiaus redaguotu vadovėliu, 
visapusiškai netinkamu ir mo
kyklai nepriimtinu? 
mas vienas ir aiškus: 
savo tautinės sąžinės, 
atsakomybės balsui ir 
kebu šį vadovėlį, kaip netinka
mą mokslo priemonę iš mokyk
los visai pašalinti Gi tėvų ko
mitetus dar tenka ir įspėti,- kad 
ateityje būtų apdairūs, tikrintų 
vadovėlius, iš kurių jų vaikai 
mokosi, — nesiduotų apgaudi
nėjami ir neleistų savo vaikus 
apgaudinėti, juos tautinei žaloti. 
Kad dėl neapdairumo netalkintų 
okupanto užmačiai išeiviją pasi
telkti, jai pasidaryti komunisti
nės Lietuvos kolonija ir suktu 
būdu, per patikėtinius, ją kon
troliuotų tikslu komunistinę 
politinę ideologiją jai primesti.

(Pabaiga)

Atsaky- 
paklusti 
tautinės 
skubos

William Harris 
patarnavo policijai 
SAN FRANCISCO, Cal. — Ge

riausiu policijos liudininku yra 
William Harris, “simbiozinės” 
armijos svarbiausias istorikas, 
vadas ir organizatorius. Patri- 
cijos’ Hearst advokatai tikėjosi 
išgelbėti ją nuo ilgesnės kalėji
mo bausmės, bet rasti dokumen
tai rodo, kad ji buvo įsivėlusi ke
liuose užpuolimuose. Ji dalyva
vo Sacramento priemiesčio ban
ko užpuolime, kur be jokio rei
kalo buvo nužudyta viena mo
teris, atsitiktinai įžengusi į ban
ką.

William Harris pats dalyvavo 
keliuose užpuolimuose, o vėliau 
viską smulkiai aprašė ir laikė 
savo kambaryje kartu su kitais . 
dokumentais. Nei vienas suim
tas “simbiozinės armijos” narys 
nesuteikė policijai tiek daug ir 
tokių tikslių davinių, kiek jų su
teikė William Harris.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS”

kartais pasaulio Viešpats nepasiklysta. 
Dievulis visada buvo toks dosnus žmogui, 
visko davė net daugiau, negu, kad jo gy
venime ko reikėjo, bet amžiaus atžvilgiu 
pasirodė esąs stebėtinai šykštus. Būtų iš 
karto skyręs ben ąžuolo metus, kuris jei 
audros nenulaužia, 'tvirtai į žemę įleidęs 
šaknis ir po tūkstančio metų vis dar gra
žiai tebežaliuoja.

Grįžęs iš dangiškodvaro žmogus liedo 
beždžionės metus ir beždžioniavo. Mėgo 
pasakoti kitiems savo praėjusio gyvenimo 
šviesius nuotykius ir darbus. Nepatikda
vo jam , kai žmonės, ypač jaunimas, ne
norėjo klausyti, šalinos sakydami, kad jis 
pasakojąs senus dalykus ir dar kaip bež
džionė kartojąs juos po kelius sykius kas
dien. artais dėl to žmogus kiek papykdavo, 
laikydamas tai jaunosios kartos dideliu su
gedimu. Argi jis pasakoja kokius ten nie
kus ar meluoja apie tuos, taip gražiai per
gyventus, ypač jaunatvės metus. Jis dar 
galėjo didžiuotis savo buvusia išmintimi ir 
taip gerai išsilaikiusia atmintimi, viską iki 
smulkmenų atsimenant

(Bus daugiau)
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DU ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS

2858 W. CM Street

Valandos pagal susitarimą.

M. K. G. BAUIKAS 
AKŲtlRUA IR MOTERŲ LIGOS 

GmiKOkOGINl CHIRURGIJA
6449 S*. PiilMkJ Rd. (Crewford 

štodkal Buildlns). T.L LU 5-6444
Priimi ligoniui pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia. iXhmbinti 374-3012

DR. C K. BOBELIS 
itnCiTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
T»W. 69541533

Fax Valley Medical Canter 
Š6G SUMMIT STRUT

ROUTS n, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

2434 WEST 71«t STREET 
OfUa*; HEmlock 4-5349

Rtzldu 333-2233 '
OFISO VALANDOS: 

PtatAdieniaii ir ketvirtai. 1—7 Tai, 
antrai, penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir iežtad, tiktai ausitarua.

ML PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastehestor Community klinikas 
Medicinas di rektoriui.

1933 3. Manheim Rd, Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis Ir 

kis antrą ieitadienl 8—S vaL
Tai. 542-2727 arba 562-2723.

REZ.: GI 8-0873

DR. W. EISIU ■ EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
6132 So. Kadžio Ava., WA 5-2470 

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

ąmag—' 
; - v- TEL. — BE 3-5893

M. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akių ligos

• 3 i 3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

ML K. k V. JUČAS
: Tel.: 561-4605 Ir 4894441
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

OFISAI:
1002 N. WESTERN AVE.

(Prie Western Ave. kampo)
5214 No. WESTERN AVE.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso toL: HE 4-181* i
Reddencilos: PR 6-9801

ML J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VAT^NDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet. 
Tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

ML FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

"contact lenses”.
T») pagal inisitarimą Uždaryta treč.

NL LEONAS SEIBUTIS i 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
1454 WEST 63rd STREET

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

Ofiso tolei.: 776-2880
Naujas rtz. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec- MOTERŲ lipo*
Ofitof. MS2 WIST 59th STREET 

TeU PR M223
OVISO VAL.: pirm, antrad, trečiad.
Ii peakt >4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niu 24 vai po piety ir kitu laiku 

pagal susitarimą. .

V. Tu mason is, M. D., S. C.
CHIRURGAS

j, 1454 WEST 71st STREET 
Ofise telefu HEmlock 4-2123
HtK. teki.t Glbsen 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei aaateiltopia, tai telef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
^3 ORTMOPEDAS-PROTEZ1STAS

-Aį A patalai - Protezai. Med. Ban-
W; dažai Speciali pagalba kojom*

• (Areh Supports) ir t t
Vai: B—4 ir 8—8. šeštadieniais 9—1. 
1150 We*f 63rd St, Chicago, 111. 60629 

Telef.: PRo«pect 6-5084

Wmmmi Wh •AMK M WM

Spaudos pabiros
(Tęsinys)

Yra žinoma, kad ne vienas 
Bostone ar apylinkėje gyve
nantis lietuvis tas, ameriko
niškuose laikraščiuose paskelb
tas žinias yra rinkęs ir dar ir 
šiandien tebeturi. Dalis jų yra 
perduotos mūsų rašytojams — 
Algiui Rukšėnui, parašiusiam 
knygą apie S. Kudirką, pava
dintą “Gėdos diena’, taip pat 
rašytojui Liudui Dovydėnui, 
norėjusiam kitą knygą apie tą 
istorinį įvykį parašyti. Dar 
daugiau tos medžiagos (laikraš 
čių straipsnių, foto nuotrau
kų, filmų juostų ir kt. pavida
luose) tebėra pas atskirus as
menis. Ji, laiko tėkmės skalau
jama, ištirps, išsimėtis ir pra
dings negrįžtamai. Dabar dar

GRADINSKASJ
SPALVOTOS TV

NUO 13 INČŲ
LIG 25 INČŲ

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

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

-------------------  ------- --------==/

GĖLININKAS 
(PUTKAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka- 

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

r
 GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
GBLINYČ1A j 

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

--------- ----------------------- -4-. 1 ...r"

PERKRAUSTYTI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R.ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkrausimas 

iš įvairiu atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Piace 

Tek: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS <
; RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
I !

i Visos programos is W0PA, | 
1490 kil. A. M.

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

7159 So. MAPLEWOOD AYE.

CHICAGO, ILL. 60629IL- .- -—-— —J
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laikas viską surinkti, surūšiuo
ti ir padėti kuriame nors lietu
viškame archyve ar saugioje 
bibliotekoje. Tam, kad ilgai 
ateičiai išliktų ir tam, kad no
rintieji kuriam nors tikslui ja 
pasinaudoti, žinotų kur kreip
tis ir kur ją gauti.

Autentiškiausias asmuo to 
epochinio įvykio yra pats Si
mas Kudirka. Jis rašvs arba 
jau rašo veikalą apie savo iš
gyvenimus. Jam taip pat pra
vers turėti parankėje visą do
kumentaciją.

Todėl dar kartą klausiama: 
kas rūpinasi archyvinės me
džiagos apie Simą Kudirką su
rinkimu ir kur ją siųsti?

3. Didelis nusivylimas yra 
laikraščių redakcijoms, kada 
jų laikraščių skiltyse atspaus
dintas kuris nors klausiamo po 
būdžio straipsnis nesusilaukia 
atgarsio ‘iš tų, kurie iškeltą 
klausimą galėtų išaiškinti. An
tai, prieš kurį laiką Keleivyje 
buvo patalpintas konkretus 
užklausimas mūsų VLlKui, ko
kios kliūtys sutrukdė ir dar 
tebetrukdo išleisti Juozui Pa
jaujui užsakytą parašyti knygą 
apie Lietuvos genocidą? Tos 
knygos autorius mirė gal ir 
nevisai tą veikalą baigęs rašy
ti. Nuo jo mirties praslinko, jau 
nemažai laiko, per kurį gali
ma buvo surasti ' kita autorių 
pirmojo tęstą darbą baigti. Tą 
užklausimą Naujienos pažo
džiui iš Keleivio persispausdi
no. Vienok nė į vieno užklau
simą paliestieji iki šio laiko 
neatsiliepė. Matyt, kad to mū
sų politinio veiksnio vyrai lie
tuviškų laikraščių neskaito...

Nė kiek nemažesnis nusivy
limas atitenka ir lietuviškų 
laikraščių bendradarbiams, ku
rie kartais viešai paklausia au
toritetingus kurios nors srities 
asmenis jų specialybę liečian
čiu reikalu. Konkrečiai: kartą 
šių “pabirų” rašytojas, pasi
remdamas L. Enciklopedijos 
žiniomis, suabejojo lenkų ra
šytojų ir istorikų sukurtomis 
apie lietuvį bajorą čičinskį le
gendomis, o taip pat mūsų poe
zijos tėvo Maironio sukurtąją 
apie tą bajorą baladę. Tuo klau 
simu ten pat buvo asmeniškai 
(įvardinant pavardėmis) kreip 
tąsi į mūsų istorikus, prašant 
juos tarti savo autoritetingą 
žodį. Neapsakomai gelia šir
dį. kad tie prašomieji iki šio 
laiko nė vienas nesiteikė atsi
liepti. Gal jie užimti kitais, ne 
jų specialybę liečiančiais rei
kalais?

4. Prof. Pr. Čepėnas, neži
nau, ar pats pasiryžęs, ar kie
no įgaliotas, yra parašęs Lie
tuvos visuotinės istorijos nau
jausiųjų laikų (prasidedančių 
1830 metų sukilimu prieš caris- 
tinę Rusiją) dalį. Tas veika
las, berods, jau pradėtas spaus 
dinti.

Turėjęs progos tuos mūsų is
torijos dar rankraščiuose te
besančius pluoštus peržiūrėti 
ir perskaityti, neiškenčiu ne
įsibrovęs apie visą tai savo 
trigrašiu. Teatleidžia už tai 
“pabirininkui” autorius, ne
paprašytas ir dėl to nedavęs 
šiam trigrašiui savo aprobato.

šiandien mes esantieji lais
vajame pasaulyje, kasmet vi
sose lieluvių kolonijose ruošia
me baisiųjų maskvinio bolše
vizmo nuo 1910 metų vykdy
tus lieluvių tautos beatodairiš
kus naikinimus: Nepriklauso
mos Lietuvos santvarkos išnie
kinimą ir sunaikinimą, masi
nius lietuvių areštus ir kanki 
niinus; prisimename Rainių 
miškelio, Pravieniškių, Pane
vėžio ir Červenės masines lie
tuvių žudynes; savo atmintyje 
dar kartas nuo karto pergyve
name baisiuosius 1941 metų

birželio mėnesio 13 — J22 d. d. 
riasinius mūsiškių trėmimus į 
Sibirą ir apie tai pasakojame, 
nors jiems neįtikėtiną, jauna
jai mūsų kartai tą siaubą, ta
da Lietuvą slėgusį; labai pa
garbiai kalbame apie H-jo Pa
saulinio karo pabaigoje Lietu
voje vykusias mūsų brolių ir 
sesių vykdytus heroiškus žygius 
prieš bolševikinį Lietuvos oku
pantą. Reikia geniališkos kū
rėjo plunksnos, kuri sugebėtų 
visas bolševikinės Maskvos bar 
barybes atvaiaduoti. Nuolat 
prisimindami tą netolimą lie
tuvių tautos pergyventą klai
kumą, užmirštame atsigręžti 
į ankstesnę, carinės Rusijos 
satrapų vykdytą Lietuvoje ge
nocidinę, imperialistinę ir koto 
nizacinę politiką.

Prof. Pr. Čepėno parašytame 
istoriniame veikale aiškiausiai 
atvaizduoti būdai, priemonės, 
taktika ir užmojai išnaikinti 
lietuvių tautą, surusinti nuo 
amžių lietuvių gyventą ir val
dytą teritoriją, tikslu — ją pa
versti “ruskaja zemlia”. Kiek
vienas teigimas ar paminėtas 
faktas, yra paremtas istoriniai 
tikrais dokumentiniais šalti
niais. Iš jų ryškiausiai matyti, 
kad dabartinės bolševikinės 
Rusijos kėslai lietuvių tautos 
išnaikinimo tikslu nėra naujai 
sugalvoti, bet pasisavinti iš im
perialistinės carinės Rusijos. 
Kaip toji carinė Rusija, užgro
busi Lietuvą, visokiausiais bū
dais ir priemonėmis stengėsi 
savo grobuoniškus siekius įgy
vendinti, lygiai tą patį, tik dar 
labiau rafinuotomis priemo
nėmis šiandien Lietuvoje vyk
do bolševikinė Maskva.

Prof. Prano Čepėno parašy
tas veikalas savo verte kol kas 
neturi sau lygaus. 'Tuo klausi
mu galės kiekvienas įsitikin
ti, tą kūrinį kruopščiai per
skaitęs.V-

o

5. Anais, _ t II-jo Pasaulinio 
karo pabaigos metais esu bu
vęs labai karštas ir stropus Lie
tuvių Bendruomenės narys. To
ji Bendruomenė, šiandien taip 
triukšmingai besireiškianti tar 
pusavio ginčais Amerikos kon
tinente, užgimė Vakarų Vokie
tijoje pokariniais metais. (Liu
dininkais kviečiu Lietuvos žy
mų teisininką Antaną Kalvai
tį, buvusį bene aktyviausiu tos 
Bendruomenės steigėju ir va
dovu). Ten tais laikais Lietu
vių Bendruomenė buvo reika
linga ir pajėgianti savo buvimą 
įprasminti: gyvenome “kom
paktine ” mase — DP (dypu- 
kų) stovyklose, kurios emigra
cijos iš pokarinės Vokietijos 
pasėkoje į užjūrio kraštus, 
pradėjo- tuštėti. Tada toji Lie
tuvių Bendruomenė buvo bene 
stipriausias ramstis emigruo
jantiems, suteikdama riekia
mų informacijų apie.kraštus, į 
kuriuos buvo įmanoma emi
gruoti, apie galimybę tuose 
kraštuose įsikurti, apie Vo
kietijos okupacinės valdžios 
(amerikonų, prancūzų ir an
glų), žygius tiems išemigruo
jantiems vienaip ar kitaip pa
gelbėti, o taip pat apie tų trem-

tinių, kurie negalės išemigruo
ti, galimybes įsikurti pokari
nėje Vokietijoje. Nebuvo pa
mirštami ir priaugančios kar
tos rūpesčiai, kaip juos išmoks
linti, kur ir kokias mokyklas 
suorgonizuoti ir panašiai.

Tada Vakarų Vokietijoje 
jau veikė mūsų politinis vie
netas — VLIKas, ir greta jo i— 
VLAKas, neskaitant mūsų dip
lomatinių atstovų laisvame pa
saulyje buvimo. ■ Susikūrusi 
Lietuvių Bendruomenė, turė
dama pakankamai nuosavų 
pareigų ir rūpesčių, nė neban
dė brautis į jai nepriklausančią 
politinę veiklą.

Visiškai į kitą pusę apsivertė 
lietuviškos Bendruomenės kor
tos, atsikūrus tai Bendruome
nei šitame Amerikos — krašte. 
I jį atvykę, pašaipiai vadina
mi “Dypukai”, rado čia jau iš 
seno susibūrusį vietinių lietu
vių politinį vienetą — ALTą; 
vėliau iš Vakarų Vokietijos 
persikėlė VLIKas. Du, Lietu
vos vadavimo iš bolševikinės 
tironijos politiniai veiksniai. 
Priskaitant į jų tarpą ir buvU-1 
sius nepriklausomos Lietuvos 
diplomatus. Kokia graži ir dar
ni lietuviškos diplomatijos iri 
kultūriniais reikalais besirūpi
nančio vieneto — Lietuvių Ben 
druomenės kombinacija. Pa-; 
vyzdingas savo srityse darbo 
pasidalinimas.

Po tos pavyzdingos politinės 
ir kultūrinės sričių pasiskirsty
mų darbais kombinacijos, Lie
tuvių Bendruomenės vadovy
bė nuvažiavo visiškai priešin
ga, ne jai priklausančia kryp
timi. (

Pora, ką tik konstatuotų fak
tų paryškinančių pavyzdžių: 
1971 m. lapkričio mėnesio ku
rią tai dieną Bostone buvo su
šauktas susirinkimas, tikslu ap 
tarti būdus, kuriais būtų gali
ma pagelbėti Simui Kudirkai 
išvaduoti iš bolševikinės kon
centracijos stovyklos. Susirin
kimas buvo nepaprastai gausus? 
Vietinis laikraštis — Keleivis iš 
anksto kvietė lietuvius į tą su
sirinkimą atvykti. Tarpe dau- 
ėglio vietinių lietuvių tame su- 
susirinkime dalyvavusių, tur 
būt, Keleivyje kvietimą per
skaitę, iš New Yorko 'atvyko 
du Lietuviu Bendruomenės C-
įgaliotiniai. Jie tame susirin
kime pateikė pluoštą politinio 
pobūdžio projektų, siūlančių 
juos vykdyti, atakuojant Ame
rikos vyriausybę, ruošiant Wa
shingtone lietuvių subrendėlių 
ir, jų tarpe, — vaikų demon
straciją, reikalaujant prezi
dentą Nixoną imtis žygių Simą 
Kudirką išlaisvinti.

Būta tuose pasiūlymuose ir 
kitokio pobūdžio grynai poli
tinio atspalvio punktų. To su
sirinkimo pirmininkas gavo iš 
to susirinkimo dalyvio raštiš
ką paklausimą: “Ar šitie Lie
tuvių Bendruomenės atstovai, 
pasiūlę čia savo projektus, yra 
tuo reikalu susitarę su mūsų 
politiniais veiksniais?”

(Bus daugiau)

ŠKAITYK PATS IR PARA G INK 
KITUS SKAITYTI 
f?AUJlK2iAS

PETER R LEVICKAS
Gyveno Shelby, Michigan

Mirė 1975 m. spalio mėn. 8 dieną, sulaukęs 71 metų amžiaus 
Gimęs Illinois valstijoj, 1904 metais.

Paliko nuliūdę: fanona Anna, gimusi Dinapas; sūnus Ted Levies 
I kas, žmona Doris; anūkai: Susanne, jos vyras Dale Klimek, ir Lisa, 

proanūkė Jennifer Lee; brolis James Levickas ir daugelis kitu gi
minių, draugų bei pažįstamu.

Brolis Joseph Levickas yra miręs anksčiau.
Kūnas pašarvotas Laen Funeral Home, 7909 State Road (5500 

West), Burbank, HL
Pirniadiehį, spalio 13 dieną, 12t00 Vai. dienos bus lydimas iš ko

plyčios į Chapel Hall Garden kapines.
Visi a. a. Petro P. Lfcvięko giminės,, draugąi ir pažįstanti nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekai

Žmona, sūnus ir giminės.
Laidotuvių Direktorius Laen Funeral Home. TeL 636-1320.
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Viešpatie* rank* buvo su jais ir dideiis skaičius, kurie įtikėjo, 

gręžėsi Į Vieipetf".
Ap. Darb. 11:2L >

• • e

Viešpaties ranka šitoje vietoje reiškia jo galybę ir vadovystę. Dėlto 
kiekvienas Dievui pasišventęs krikščionis yra tarsi Viešpaties pirštas. 
Jei norime būti pasiruošę tarnauti Dievui ir būti jo atstovais, tai turime 
klausyti jo> priimti jo patarimus ir pasielgti kaip jis reikalauja. Reikia 
taio pat iiūrėtį kad mūsų darbai būtų vaisingi ir kad būtumėm tikrais ir 
tinkamais Aukščiausiojo Dievo pasiuntiniais. Todėl reikia prasyti iš aukš
tybių pareinančios dangiškos Išminties, priimti Dievo siųstąsias pamokas 
ir pasinaudoti visomis prieinamomis tarnavimo progomis.

Visi tirto, kad mirtis yra kiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? 1 klausimu atsako knygutė "Viitk po mirties4^ kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

e e o

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

iV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
liZ 2533 W. 71st Street 
\ Telef.: GKovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
| Telef.: TOwnhall 3-2108-9
Į TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
i “ilKSTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

GAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 

___ -

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

* I
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DAlYSE.
—

NARIAI:
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, I1L Pkone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS Į
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfavette 3-3572 
--------------------------------------------------------—---------------

GEORGE F. RUDMINAS
3319 S4. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1BS

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWIC2). I

2424 WEST 69th STREET REpooiic 7-1213 I
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672 I

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

P. J. RIDIKAS
8354 So. HASTED STREET Phene: YArde 7-1 til
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J. KLAUSEIKIS

IŠ SAN FRANCISCO APYLINKĖS SPAUDOS
Fotografas susirūpino prezidento saugumu

Kai rugsėjo 19 dieną atskri- 
dau iš los Angeles į San Fran
cisco ir apylinkes praleisti dau
giau kaip savaitės svečiavimosi 
atostogas vietinės spaudos ir 
radijo žinių gaudytojai buvo la
bai veiklūs, žinia žinią sekė. 
Dar nespėta smulkiai išlukštenti 
ir spaudoje paskelbti areštavi
mo aplinkybes SLA narių Pa
tricia Hearst ir Mr. Mrs. Harris, 
kaip nauja sensacija: šūvis San 
Francisco mieste prezidentui 
Ford išėjus iš viešbučio.

Tai vėl skubaus darbo žinių 
rinkėjams. Aprašoma šovėjos 
praeitis, keliama apsaugos vyrų 
veikla ir t. t. Iškilo ir preziden
to Fordo arba prezidentūros fo
tografo David Kennerly pavardė.

Prieš prezidentui Fordui išei
nant iš viešbučio, prezidentūros 
fotografas išėjo Į gatvę apsidai
ryti ir pasirinkti vietą fotografa
vimui. Žvelgus i publiką, jj nu- 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago, UI. 60629 8 TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
''' ----------------- -------------- - - . - '' ......- ■■ .. _ . ' „'„-J"." .. ... — _ ' ' ' -II

~ ' "   —*' ‘ -------- ' ■" — --------- ■■ *.-J' ... .1 J-JU-..II ■

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

...................... ... ~ ' —J~*-------- " T - -________ -_______ ' .

SIUNTINIAI Į LIETUVA ' 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629___Tel. WA 5-2737

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

maistas, doleriniai Certifikatai.
, V. VALANTINAS

-------------------------- ---- -------- . ,, ' '■ '................

■RIBEIEJINIU METU
NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo S0 metu. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmfl- 
nūs ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel- 
Mamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neiriamos ir nesidėdamos j sandėrius su okupantais ar Ju Įgalioti
niais,

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu 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 metu proga 
fkelbdama platinimo valu kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chlcago|e Ir Kanadoje metams — 130.00, pusei metų — $16.00, 

trlmj mėn. — $S.5O, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metami 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — 230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama Mvaltf nemokamai.

Praloma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

[ Į Siunčiu --------------  dol. Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokią įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS _______________ _______________

ADRESAS _________ _______________________ ___________

GARSINKITES naujienose

krėtęs kažkoks neramumo jaus
mas. Per radiją pranešęs j vieš
butį saugumo štabui, jog turįs 
nujautimą, kad prezidentas For
das, išėjęs iš viešbučio geriau 
neitų sveikintis su publika.

Viešbutyje saugumo pareigū
nų buv. svarstoma, ar leisti pre
zidentui Fordui sveikintis su San 
Francisco publika? Fotografo 
pranešimas nulėmęs sprendimą, 
jog prezidentas sės į limuziną 
ir neis su publika sveikintis.

Prezidentūros fotografas Da
vid Kennerly sakosi, jog būnant 
Vietname panašus neramumo 
jausmas jį nukrėtęs. Jis turėjęs 
važiuoti vienu keliu, bet staiga 
taip pajutęs neramumą, jog pa
sukęs kitu keliu. Vėliau paaiš
kėjo, kad pirmasis kelias, ku
riuo jis buvo bevažiuojąs, buvęs 
komunistų pinklėmis apipainio
tas ir vargu iš to pavojaus jis 
bebūtų likęs gyvas.

JAV prezidentas Gerald Ford kalbasi su prezidentūros fotografu 
David Hume Kennerly.

Panašus neramumo jausmas 
jį apėmęs, kai jis ėmėsi per ra
dijo pranešti, jog prezidentui 
Fordui nesaugu su publika svei
kintis.
Nepaprastas noras fotografuoti

David Hume Kennerly, dabar
tinis JAV prezidentūros fotogra
fas, gimė 1947 m. kovo 9 d. Ro
seburg, Oregono valstijoje. Jau 
mokykloje pasireiškė gabiu foto
grafu. Besimokydamas Portland 
State College, pardavinėdavo sa
vo padarytas fotografijas vieti
niams laikraščiams po pusantro 
dolerio. Iš mokyklos išstojęs, 
pradėjo dirbti laikraščio redakci
jos fotografu už 90 dolerių sa
vaitinę algą. Po kurio laikotar
pio tas jaunas fotografas buvo 
pasamdytas UPI agentūros ir 
pasiųstas fotokorespondento dar
bui Į Los Angeles. Jis fotogra
favo ir Bobby Kennedy kelionę, 
kai tas siekė JAV prezidento 
kandidatūros. z

Kai Los Angeles mieste buvo 
nušautas B. Kennedy, po kurio 
laiko fotografas David Kenner
ly UPI agentūros buvo perkeltas 
į Washington, D. C., ir priskir
tas prezidentūros fotografinėms 
žinioms gaudyti, čia tam jau
nam, vos 23 metų, fotografui 
nepatiko ir pasiprašė perkelia
mas į Vietnamą. Fotografavo 
Vietname ir Kambodijoje (o vė
liau Indijos-Pakistano kare) ir 
David Kennerly laimėjo 1972 me-
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REPORTAŽAS B . WISCONSIN)
Nors Wisconsin gyvena ir ne- 

perdaugiausia lietuvių, bet visi 
juda , kruta. Daug lietuvių at
liktų darbų buvo paskelbta spau
doje, bet dar didelė dalis liko 
niekur neaprašyta. Bandysime 
nors trumpai paminėti.

Kenosha Balfo skyrius atšven
tė Balfo įsikūrimo 30 metų. Ta 
proga buvo pasikviesta Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės meno 
grupė, kuriai vadovauja p. Pe
trauskas. ši grupė suvaidino 
“Pavogtąją Mylimąją”, kurią re
žisavo p. K. Runimas. Veikalas 
visuomenei labai patiko. Visas 
pelnas buvo paskirtas vargstan
tiems letuviams.

Ta pačia proga Balfo skyrius 
ir visi dalyviai dėkoja aukščiau 
išvardintai meno grupei už ap
silankymą. Reikia pažymėti, kad 
ši meno grupė net nepaėmė atly
ginimo už kelionės išlaidas ir dar 
prižadėjo atvykti su kitu vaidi
nimu.

Lietuviai taip pat dalyvavo 
Wisconsin Folk Festivalyje Fon 
-Du-Lac gegužės mėn. 31 ir bir- 
želiom mėn. 1 d. Festivalis vyks
ta jau kelinti metai ir sutraukia 
didelias minias žmonių. Pats 
festivalis prasideda paradu, kur 
žygiuoja su savo vėliavomis vi
sos festivalyje apsilankiusios 
tautos. Gal kai kurie lietuviai 
pagalvos, kam taip toli reikia 
daužytis. Reikia pasakyti, jei
gu lietuviai tenai nedalyvauja, 
nebus nešama lietuvių vėliava ir 
nebus priminta amerikiečiams, 
kad dar tokia lietuvių tauta dar 
yra, o gal ir galvos, kad jau lie
tuviai yra išmirę ar išvirtę į ai
rius ar kitataučius.

Lietuviai taip pat turėjo sta
lą, skirtą parodai ir maisto par

tais Pulitzeh premiją.
1972 metais fotografą Kenner

ly pasamdė Life žurnalas, tačiau 
netrukus žurnalas bankrutavo ir 
fotografas perėjo dirbti į Time 
žurnalą. Fotografavo Hong Kong 
mieste, Kinijoje ir Hanoi mies
te, kai buvo paleidžiami ameri
kiečiai karo belaisviai. Time žur
nalas Kennerly buvo pasiuntęs 
fotografu į Paryžių ir į Afrikos 
kai kurias valstybes.

Prezidentūra algos moka 
mažiau negu žinių agentūros
Kai kongresmanas Ford buvo 

prisaikdintas Amerikos vicepre
zidento pareigoms, Time žurna
las fotografą Kennerly paskyrė 
jį sekioti ir fotografuoti. Atro
do, kad jam fotografavimas se
kėsi: patenkintas žurnalas, pa
tenkintas ir viceprezidentas G. 
Ford.

Likimas lėmė, kad Fordas pri
saikdintas Amerikos prezidentu. 
Jis pasišaukė fotografą Kenner
ly ir pasiūlė jam tarnybą — bū
ti prezidento ir prezidentūros fo
tografu. Metinė alga 32,000 do
lerių. Tai mažiau negu fotogra
fas uždirbdavo iš privačių kom
panijų, iš žurnahj leidėjų.

David Kennerly pasiūlymą 
priėmė su sąlyga; jog preziden
tūroje dirbdamas galės barzdos 
neskusti ir galės nešioti jo mė
giamas “blue j eans” kelnes. Pre
zidentas Ford labai mėgsta foto-; 
grafą Kennerly'ir jį pasamdė.

davimui. Parodoje buvo išstaty
ta keramikos išdirbinių, lietuviš
kų juostų, paveikslų ir kitų. Iš 
maisto buvo pardavinėjama na- 
polebnas, cepelinai, balandukai 
ir kiti sausainiai. Napoleonas 
buvo išparduotas jau pirmąją 
dieną. Daug žmonių' prašė ap
rašyti, kaip jis gaminamas.

Fon-Du-Lac gyvena mažai lie
tuvių. Teko sutikti vieną advo
katą ir vieną restorano savinin
ką ir dar kelis kitus lietuvius. 
Programos tautinių šokių vyko 
du kartus dienoje, kad visi anks
čiau ir vėliau atvykę galėtų pro
gramas pamatyti.. Programoje 
šiais metais lietuviai nedalyvavo. 
Reikia tikėtis, kad sekančiais 
metais dalyvaus.

Lietuviai (taip pat dalyvavo 
Cedar-Grove metinėse iškilmėse. 
Cedar Grove yra apie 90 mylių 
į šiaurę nuo Milwaukee olandais 
apgyventa vietovė. Vasaros me
tu vieną dieną metuose papras
tai šeštadienį pagal savo senus 
papročius turi metinę šventę. 
Tuo metu šluojamos ir plauna
mos gatvės. Šluojama paprasto
mis šluoutomis, vanduo nešamas 
naščiais. Galiausiai buerger- 
meisteris, savo svitos lydimas, 
ateina patikrinti ir duoda nuro
dymus, kur dar reikia valyti.

Po to vyksta gatvėse šokiai, 
šoka jauni, šoka ir senesnieji. 
Visi apsirengę tautiniais drabu
žiais su klumpėmis, o iš Šonų, 
suvažiavusi minia stebi. Po to 
seka paradas. Jame dalyvauja 
kiekvienais metais olandų kon
sulas, kongresmanas, miestelio 
tėvai ir kiti žymesni piliečiai, to
liau seka organizacijų su orkes
trais paradai, vėliau pravažiuoja 
vienas kitas juokdarys publikai

[prajuokinti.
Vienas ar kitas iš jų išmeta 

vaikams saldainių. Po to prasi- 
i deda programa aikštėje. Daly- 
| vauja ir kitos tautos su savo šo
kiais. Šiemet čia dalyvavo ir lie- 

I tuviai, kurie susilaukė ilgų plo- 
[ jimų. Be to lietuviai taip pat 
Į turėjo savo parodos ir maisto iš
pardavimo skyrių. Reikia pažy
mėti, kad lietuviai visą atsivež
tą maistą išpardavė per dvi va
landas. Lietuviai yra pakviesti 
dalyvauti ir sekančiais metais.

Kenosha-Racine Balfo skyrius 
turėjo rugpiūčio mėn. 31 d. išva
žiavimą į Twin-Lakes, į p. Mi
liaus vasarvietę. Tenai prie gra
žaus Mary ežero susirinko gra
žus būrelis lietuvių ir vietos apy
linkės gyventojų. Iš bačkos tryš
ko vokiškas alutis, iš bonkų la
šėjo karčioji, iš puodų ir keptu
vių lindo laukan dešros, kopūs
tai, kugelis ir kiti skanumynai. 
Norintieji buMo pavažinėji po 
ežerą motorine valtimi. Toliau 
sekė dainos. Ir tai visas tęsėsi 
iki tamsos. Buvo numatytos įr 
laiveliais lenktynės, bet dalyviai 
buvo nuvargę ir lenktynes atidė
jo sekantiems metams.

Šiais metais spalio mėn. 26 d. 
Balfo skyrius pakvietė atvykti 
Cicero jaunimo grupę su vai
dinimu “Laisvės kaina”. Vaidi
nimą režisuoja p. K. Runimas. 
Programa vyks Racine, šv. Ka
zimiero parapijos salėje, 815 
Park Aye. Pradžia bus 3 vai. p. p. 
Kiek laisvė kainuoja, pamatysi
te spalio mėn. 26 d. Iš visų apy
linkių malonėkite apsilankyti.

Pati didžiausioji šventė, kur ir 
lietuviai dalyvauja, tai yra Mil
waukee Folk Fair. Ji Įvyksta 
lapkričio mėn. 21, 22 ir 23 d. Tai 
jau 32 metai kaip tokia šventė 
vyksta Milwaukee e.

Kiek yra žinoma, lietuviai da
lyvavo nuo pat šventės pradžios, 
bet vėliau šventėje dalyvavimą 
perėmus naujai atvykusiems lie
tuviams, buvo keletą metų nu
traukta. Dar vėliau susidarė lie
tuvių būrelis, kuris vėl dalyva
vimą toje šventėje atnaujino ir 
šiais metais sueina jau dešimt 
metų kaip dalyvauja. Kiek teko 
girdėti, kad tai šventei labai in
tensyviai ruošiamasi. Tikimasi 
susilaukti svečių ir iš kitų apy
linkių. D.

SEN. MUSKIE RAGINA 
REFORMUOTI VALDŽIĄ

Sen. E. S. Muskie ragina li
beralus ir visus rytų Amerikos 
pakraščių rinkikus pakelti bal
są, sukelti “velniavą”, prieš 
įsigalėjusią valdžioje biuro
kratiją ir prieš jos išlaidu
mą. JJisai pareiškė, kad val
džios pertvarkymas turi būti li
beralinis. Liberalai, esą, turėtų 
be baimės gvildenti valstybės 
iždo išlaidų mažinimo ir, ben
drai, visas Amerikos ūkio pro
blemas.

Jisai taipgi priminė, kad de
mokratų partijos įnešti į kon
gresą įstatymų projektai, kaip 
visuotino sveikatos draudimo, 
mokesčių reformos, miestų fi
nansavimo ir kitos, gali ir ne
sulaukti amerikiečių pritarimo.

SPORTININKO D. BUTKAUS 
TEISMAS

Pirminis bylos" svarstymas, 
kuriame lietuvis buvusis futbo
lo Ikomandos “Bears” žaidėjas 
Diek Butkus kaltina buvusį sa
vo “bosą” — “Bears” komandą, 
kad sulaužiusi sutartį verčiant 
jį žaisti netinkamose sąlygose, 
pasibaigė tuo, jog teisėjas Ro
bert Cherry pripažino bylą svar
stytina ir paskyrė tolimesniam 
bylos nagrinėjimui datą, kuri 
yra š. m. spalio 14 d. Kaip žino
ma, Diek Butkus bežaisdamas 
susilaužė koją ir užtat jisai rei
kalauja, kad futbolo komandos 
“Bears” savininkai sumokėtų 
3,7 milijonus dolerių.

Išradingas savižudis?
URBANA, Ill. — Ugniagesiai 

ketvirtadienį pašaukti užgesinti 
studentų dormitorijoje prasidė
jusį gaisrą, rado viename kam
baryje apdegusio studento iš In
dijos lavoną, kurs buvo grandi-

REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE
Namai, žemė — Pardavimui | Namai, žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1M0KĖJIMAIS

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.
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
3 BUTŲ IR BIZNIO PATALPA. 50 

pėdu sklypas. Brighton Parke. Mū
rinis namas, nebrangus, reikia sku
biai parduoti.

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

10 BUTU 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.

ne prisirakinęs prie lovos kojos, 
apsipylęs benzinu ir užsidegęs. 
Įtariama, kad studentas Alphons 
Indana tuo būdu nusižudė. Daro
mi tyrimai.

Indanos kambarys — durys ir 
langai buvo uždaryti ir negana 
to, durys buvo net baldais užba
rikaduotos.

— Dr. Leonas Seibutis, žino
mas inkstų, pūslės ir prostatos 
chirurgas, po širdies atakos 
sveiksta Toronto mieste, Kana
doje. Į Chicagą grįš po poros 
savaičių.

— Teisininkas Petras Stra
vinskas praeitą savaitę buvo 
pagulytas Northwestern ligoni
nėn, kad specialistai galėtų pa
tikrinti sveikata. C

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av« 
Chicago, UI. 60632. Tel. YA 7-5980

X----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vlenlntelj 
lietuvi kailininką

CMcapojeNORMANĄ
ei. 263-5826 
(ptaigoa) ir 
677-8489

(buto)

185 North Wah**h Avenue
2nd Floor Chicągo, UI. 60601

REMKTTE TUOS BiZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

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

muro garažas, šeimai gyventi arti 
California ir parko. S21.500.

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

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

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

7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA. 
2 vonios. Gražus beismantas.. 2 auto 
garažas Tuoj galite užimti. Mar- 
ouette Parke. S28 000.
2 BUTU 19 M. MŪRAS Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildvmai. Air 
cond. Karnetai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35,700.

8 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil- 
dvmas. nauia elektra, alumin. langai. 
$15 000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71 700.
6 KAMB. (exoandable) 18 metu mūras 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$23 900. '' y

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- 
marte^B^ia^-gazą- .iUdymas. Geras 
garažas/' ’ Arti mūšų. $28.500.

x VALDIS
REAL ESTATE

2525 West 71st St. Tel. RE 7-7200

RTTHT NUOMAVIMAS. TVATRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO

JAMO tttpto GREIMAS.
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS 

?UD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

„ -2_- ,ss" -nr, -j -■»■ l . n.^.   ------------------------r*
M. A. ŠIMKUS 

Roa! Estate. Notary Public, 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tai. 254-7450 I 
Taip pat daromi vertimai, giminiu I 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra- į 

šymal ir kitokį blankai.

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 stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

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

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $60 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. L A U R A I T I S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775
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LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telefa REpublIc 7-1941 

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

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

TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 
ŠVIESĄ.




