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FEDERALINĖ VALDŽIA PRADĖJO
TIRTI KLAIDAS NAMŲ REMONTUI

Miesto pagražinimo projektai sugriuvo 
nespėjus visu federaliniu lėšų išleisti

CHICAGO. — Federalinis prisiekusiųjų teismas (grand jury) 
pradėjo apklausinėti liudininkus dėl daug milijonų dolerių fede- 
raliniai apdraustų sumų, skirtų apartmentų namų miestuose at- 
remontavimo projektams. Specialiai bus tardomi keli pasivadinę 
“konsultantais” (patarėjais), kurie esą pasidarė didelius pelnus 
iš projektų, kurie nepasisekė.

Jungtinių Valstybių prokuro
ro įstaigos pranešimu, milijo
nams dolerių, išleistų apartmen- 
tinių namų atnaujinimui, neran
damas jokių apyskaitos doku
mentų. Federaliniai valdininkai 
patvirtino, kad yra pareikalauti 
kelių namų atnaujinimo projek
tų ataskaitos dokumentai—kny
gos ir rekordai. Taip pat pa
šauktas tardymui William Boyd, 
miesto pietinės dalies kontrak- 
torius, kurs teisinasi buvęs pri
vestas prie bankroto^ negalėda
mas atgauti visas išlaidas, pa-, 
darytas vykdant vieną namų at
naujinimo projektą, kurs dabar 
yra valdžios tiriamas.

Boyd turėjo reikalų su S3JOOO,- 
000 projektu atnaųjintrfrnamų 
Chicagos miesto pietinėje daly
je Englewood apylinkėje. Chica- 
cago Tribune dar kovo mėnesį 
patyrė, kad daugumas iš tų 151 
atnaujintų.apartmentų yra tuš
ti, kadangi civilinių piliečių gru
pė, kuri tą projektą rėmė ir glo
bojo ir jam FDA (Federalinės 
Namų Administracijos) garan
tuotas pinigų sumas gavo, stai
ga buvo paleista ir likviduota 
nors darbas dar nebaigtas. Da
bar tie (151) namai neturi net 
administratoriaus ir federalinė 
valdžia • kas savaitę išmoka po 
$3,000 už tų namų priežiūrą ir 
apsaugą nuo vandalų.

Kitas, tai pat investiguojamas 
projektas liečia du didžiulius 
apartmentinius namus su 56 
apartmentais — vienas prie 1501 
N. Hoyne avė., antras 2031 No. 
Pierce avė. miesto šiaurinėje da
lyje. Kaimynai skundžiasi, kad 
tiedu namai savo biauria išvaiz
da teršia visos apylinkės grožį, 
nors tiems namams atremon
tuoti buvo išleista šimtai tūks
tančių federaliniai apdraustų pi
nigų. Tribune patyrė, kad dar 
balandžio mėnesį FHA (Federa
linė Namų Administracija) 
Washingtone tiems pastatams 
atnaujinti patvirtino $872,000 
sumą ir knygos (rekordai) rodo, 
kad $332, 000 jau buvo išleista 
prieš projektui sugriūnant. Tar
dytojai abejoja ar likusieji $332,- 
000 tikrai buvo išleisti.

Vyskupai moterų į 
kunigus nešventins
Amerikos Katalikų Kunigų 

Konferencijos prezidentas Cin
cinnati arkivyskupas Joseph L. 
Bernardin pareiškė, kad “mote
rys į kunigus nebus šventinamos. 
Arkivyskupo pareiškime pasa
kyta: “Netikslu yra sakyti, kad 
moterims į kunigus šventinti kliu 
čių nėra ir kad faktas, jog iki 
šiol moterys nebuvo įšventina
mos aiškinamos dėl vyrų pir
mavimo susidariusiomis kultū
rinėmis sąlygomis.

IS VISO PASAULIO

LOUISVILLE. _ Policija sek- 
madienio vakare panaudojo aša
rines bombas išsklaidyti demon- 
tracijai, susirinkusiai protes
tuoti prieš mokinių autobusais 
vežiojimą rasių integracijos tik
slais. Išsklaidyti iš miesto Shop
ping Center plazos, protestuo
tojai vėl susirinko kitoje neto
limoje'vietoje, kur policija pa
vartojo ašarines bombas.

HAGERSTON, MD. Valdiško
je žemėje policija rado beaugan 
čią marijuanos veislės kanapę, 
kuri buvo išaugusi iki 10 pėdų ir 
T1 Inčų. Policijos apskaičiavi
mu, iš to vieno augalo būtų bu
vę galima padaryti 300 cigare
čių.

LAKE WORTH, Florida. — 
Dešimties mylių Floridos “Auk
sinės Pakrantės” paplūdimių 
praeitą sekmadienį buvo užda
ryta kai netoli kranto praplau
kė didelis spiečius ryklių. Pas
tebėję “kelis tuzinus” ryklių At
lanto pakraščiu nuo Palm Beach 
plaukiančių pietų kryptimi mau
dyklių sargai įsakė visiems be- 
simaudantiems skubėti į kran
tą. Ar kur rykliai puolė besi
maudančius, žinių nėra.

BUENOS AIRES. — Kariuo
menė pradėjo krėsti vešlias ga
nyklas Argentinos šiaurėje, ieš
kodami gaujos kairiasparnių 
partizanų, kurie buvo užpuolę 
policijos postą Santa Fe užmies
tyje. Nemažiau kaip 40 riauši
ninkų ant motociklų šaudydami 
su didžiausiu triukšmu pravažia
vo postą nesustodami. Iš polici
jos pusės vienas sunkiai sužeis
tas, o užpuolikų policija spėjo 
penkis nušauti, jų tarpe vieną 
moterį.

ALLIAS, Tex. _ IRS (mo
kesčių įstaigos) valdininkai, Dal
las Morning News laikraščio pra
nešimu, pradėjo tirti sklindan
čius pranešimus, kad buvęs pre
zidentas Richard Nixon yra pa
sidėjęs milijonus dolerių užjū
riuose, Šveicarijos bankuose, bet 
paskaloms patvirtinti jokių duo
menų nerado. News pranešime 
pasakyta, kad tų paskalų prane
šėjas praeitą birželio mėnesį 
pristatė net fotokopijas, iš ku
rių galima matyti, kad 1969 me
tais pagal numeruotas apyskai
tas jis turėjo $5,920,000 Šveica
rijos bankuose.

“Tai yra rimtas teologinis da
lykas”, pasakė arkivyskupas 
Bernardin. “Visoje savo istori
joje Katalikų Bažnyčia moterų 
nešaukė būti kunigais”.

John Connally kandidatuos 
Texas respublikonų partijos są
raše prezidento pareigoms.

Pradžioje gali atrodyti, kad prieš akis matote keistus pinigus, bet 
atidžiau viską patyrinėjus, kaip tai daro Dean Warfe^ pasirodys, jog 
tai yra visai kitokį spausdiniai. Foto kameroms, nuolat fiksuojan
čioms judėjimą bankuose, kalėjimuose, aerodromuose, apartamen
tuose ir didelėse dirbtuvėse, reikia specialiu rutulini^ filmu., kurios 
yra gaminamos RCA elektro-optinėse dirbtuvėse, esančiose Pensil- 

^ vaniioje, Lancaster miestelyje^ ___?

NESUSITARIA SU BREŽNEVU DĖL
ATOMO GINKLŲ KONTROL

MASKVA, Rusija. — Komunistų partijos pirmasis sekreto
rius Brežnevas, susitikęs su prezidentu Fordu Vladivostoke, pra
dėjo pasitarimus atomo ginklų kontrolei. Prezidentas tada Brež
nevui pasakė, kad kontrolė turi būti efektyvi.

Jeigu Brežnevas galvoja, kad 
jis galės išvengti kontrolės, tai 
tada nėra jokios prasmės ves
ti tolimesnius pasitarimus. Vla
divostoke buvo aptarti keli pa
grindiniai klausimai, bet “smulk 
menos” paliktos tolimesniems 
pasitarimams. Dabar aiškėja, 
kad tos “smulkmenos yra pats 
svarbiausias dalykas.

Brežnevas nenori rodyti sandėlių

Prezidentas Fordas Vladivos
toke pareikalavo Susitarti dėl 
atomo ginklų kontrolės. Jeigu 
abiem valstybėms nepavyks su
sitarti, tai dada neturi jokios 
prasmės visi susitarimai. Brež
nevas prižadėjo reikalą sutvar
kyti, bet tik pareiškę, kad jam 
reikia daugiau laiko.

Brežnevas Helsinkyje turėjo 
susitikti su prezidentu Fordu ir 
susitarti dėl atomo ginklų kon
trolės, bet ir Helsinkyje jis pra
nešė prezidentui, kad jam dar 
reikalingi keli pasitarimai.

Buvo sutarta, kad užsienio 
ministras Gromyka. atvažiavęs 
į Jungtinių Tautų sesiją, pasi
matys su Fordu ir praneš sovie
tų sutikimą. Bet Gromyko atsa
kymo į kontrolės klausimą neat
vežė. Sovietų valdžia trukdo gin
klų kontrolės susitarimą.
Kissingeris turės vykti į Maskvą

Atrodo, kad sekretorius Kisin- 
geris turės vykti į Maskvą ir pa
dėti sovietų valdžiai pasirašyti 
atomo ginklus kontroliuojančius 
nuostatus. Kissingeris tikisi su
sitikti su Brežnevu ir aptarti vi
sus atomo ginklų kontrolės rei
kalus. Jeigu sovietų valdžia ne
sutiks leisti amerikiečiams pa- 
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| tikrinti sovietų ginklų atsargų, 
tai nebus jokio susitarimo.

Amerikiečiai taip pat nori, kad 
rusai parodytų greičiausią savo 
lėktuvą, bet sovietų valdžia tvir
tina, kad lėktuvas nėra strategi
nis, jis tinka tiktai gynybai, nes 
toli skristi negali. Amerikiečiai 
tvirtina, kad kuro jam galima 
duoti padangėse ir jis gali nu
skristi 2,400 mylių. Toks lėktu
vas Amerikai yra pavojingas.

Izraelio laivais 
plauks Suezo kanalu

JERUZALĖ. — Ateinančią sa
vaitę Izraelio laivai su krovi
niais pirmą kartą plauks per 
Suezo kanalą, kaip yra susitarta 
šiomis dienomis Izraelio ir Egip
to pasirašytoje Sinajaus sutar
tyje, praneša Izraelio ministe- 
riui pirmininkui Yitzak Rabinui 
artimi sluoksniai. Praplaukime 
data nustatyta šio spalio 22 die
ną.

Indėnų vasara 
sumušė rekordą

Po visą mėnesį trukusios ne- 
normaHai vėsios temperatūros 
nuo šio spalio pradžios atšilo ir 
pirmadienį termometrai Chica- 
goje pasiekė naują šilumos re
kordą — 88 laipsnių aukščiau 
nulio. Ligi šiol spalio 13 dienos 
šilumos rekordas tebegaliojo iš 
1956 metų, kai termometrai ro
dė 83 laipsnius, tai yra penkiais 
mažesnis už praeito pirmadienio 
rekordą. Tokia pat šilta, jei ne 
dar šiltesnė atrodo bus spalio 
14 diena.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

Venezuelos vyriausybė pra
eitą pirmadienį pasiūlė 900 mi
lijonų dolerių už konfoskuotas 
aliejaus versmių ir sandėlių tan
kų mašinas. Venezuelos alie
jaus versmės su visomis maši
nomis buvo nacionalizuotos, o 
dabar jos gavo pasiūlymą 15 
dienų laikotarpyje pranešti, ar 
nori imti 900 milijonų dole
rių.

♦ Alabamos gubernatorius 
George Wallace, pasikalbėjęs su 
premjeru Harold Wilsonu ir ki
tais politikais, išvyko į Belgiją. 
Jis aiškino britams, kad ame
rikiečiams jau Įgriso galinga 
valdžia ir dideli planai. Rinkimi
nę kampaniją Alabamos guber
natorius pradėjo Europoje. Pa
garsėjęs Europoje, jis kandida
tuos JAV prezidento pareigoms.

o Taifūnas, skubėjęs 100 
mylių greičiu, padarė nuostolių 
Hongkongui, o vėliau nusisuko 
į komunistinę Kiniją.

o Kinijos komunistams nepa
tinka tibetiečių šokių ir dainų 
grupės važinėjimas, po Ameriką 
ir dalyvavimas įvairiuose paren
gimuose. Komunistai norėtų, kad 

Į JAV uždraustų tibetiečiams trem 
tiniams bet kokią organizuotą 
veiklą.

o Politikai juodžiai kritikuo
ja demokratų partijos pirminin
ką Robert E. Strauss. Pirma
dienio vakarą 20 juodžių vadų 
pasiūlė rezoliuciją pasmerkti par 
tijos pirmininką, jis nekreipiąs 
dėmesio į juodžių reikalavimus. 
Jis nesitaria su juodžiais, kai ku
ris žmogus skiriamas atsakin
goms pareigoms.

♦ Prezidentui Fordui pasira
šius įstatymą, leidžiantį pasiųsti 
200 amerikiečių į Sinajaus kal
nus elektroninių stočių prižiūrė
ti, atsirado 800 norinčių vykti 
ir daboti kalnų kelius.

Spalio 22 dieną pirmas Iz
raelio prekybos laivas bandys 
plaukti Suezo kanalo vandeni
mis.

♦ Prezidentas Fordas pirma
dienį Baltuose Rūmuose priėmė 
du sovietų kosmonautus, kurie 
susitiko erdvėj su trims Ameri
kos astronautais.

Austrijos premj. Kreisky 
sudarė kabinetą, pakeitęs kelis 
vyresnio amžiaus ministerius 
jaunesniais žmonėmis.

MIRIMŲ NUO NARKOTIKŲ 
COOK APSKR. SUMAŽĖJO

Koroneris Dr. Toman praeitą 
savaitgalį pranešė, kad per rug
sėjo mėnesį apsinuodiję Cook ap
skrityje mirė 29 asmenys. Per
nai per tą patį laiką nuo narko
tikų mirė 46, bet per ištisus me
tus, atrodo, skaičius pasivys pra
eitųjų metų skaičių: šiemet per 
10 mėnesių nuo narkotikų mirė 
jau 323, pernai per 12 mėnesių 
mirė 349.

VIENTIANE, Laos. — Praei
tą sekmadienį šimtai tūkstančių 
Laos kareivių ir civilių “celebra- 
vo” 30 metų sukaktuves po Laos 
nepriklausomybės nuo prancū
zų atgavimo. Minėjime daly
vavo ir Vietnamo bei Kambodi- 

'jos komunistai.

TRUDEAU NUTARĖ NELEISTI 
ŪKĮ ARDANČIOS KOVOS 

Parlamentas pritars premjero ir pradėtai 
kovai prieš didėjančią infliacija

OTTAWA, Canada. — Premjeras Pierre Trudeau, pasitaręs 
su įtakingesniais liberalų partijos vadais, pirmadienio naktį per 
galingesnes Kanados radijo stotis paskelbė, kad jo vadovaujama 
vyriausybė nutarė įvesti algų ir prekių kainų kontrolę. Vyriau
sybės paruoštas algų ir kainų kontrolės įstatymo projektas bus 
Įteiktas parlamentui svarstyti antradienį. Turint galvoje, kad 
vyriausybė turi didelę persvarą parlamente,. reikia manyti, kad 
įstatymas bus pravestas ir pradėtas vykdyti.

Japonija gerinasi 
raudoniesiems

TOKIO. — Kuomet Jungtinės 
Amerikos Valstybės tebevengia 
diplomatinių santykių su daugu
ma Azijos komunistų valdomo
mis valstybėmis, Japonija sku
botai atidarinėja ambasadas ir 
mezga diplomatinius santykius 
kur tik galėdama.

Per praėjusius tris mėnesius 
Japonija tęsia diplomatines 
“overtiuras” su dviem senais 
Washingtono priešais — šiaurės 
Vietnamu ir šiaurės-Korėja-. Re
zultatais, pasak pačių japonų, 
galima tik džiaugtis.

Padėtis Portugalijoj
LISABONA. — Ministeris pir

mininkas Jose Pinheiro dar Aze
vedo perspėjo Portugalijos gy
ventojus, kad besiplečianti anar
chija gali priversti jo koalicinę 
vyriausybę atsistatydinti. Aze
vedo pirmadienio vakare pasakė, 
kad didėjantis kariuomenės ne
rimas ir civiliniai neramumai su
darė “nebepakenčiamą situaci
ją”, kuri gresia dabartinei šešta
jai koalicinei vyriausybei.

Pracūzų prezidentas 
išskrido Maskvon
PARYŽIUS, Prancūzija. — 

Prancūzijos prezidentas Valery 
Giscard d’Estaing antradienį iš
skrido į Maskvą, kur jis rengia
si pasirašyti Helsinkio deklara
ciją liečiančius nuostatus. Pre
zidentas pasimatys su Brežnevu 
ir susitars dėl galutinų smulk
menų. Sovietų valdžia pasiža
da išleisti į Prancūziją sovietų 
piliečius, vedusius prancūzus ir' 
prancūzes, duoti prancūzų žurna
listams vizas ir leisti prancūzų 
inžinieriams pastatyti milžiniš
ką hotelį Maskvoje.

Taifūnas Hong Konge
HONG KONG. — Taifūnas 

Elsie šimto mylių per valandą ir 
liūtimis praeitą antradienį nu- 
siautė šią britų koloniją Kinijos 
pašonėje, pridarydamas nemažai 
nuostolių laivams uoste ir su
žeisdamas mažiausiai 14 žmonių.

♦ Aastovo Don Edwards va
dovaujamas kongreso komitetas 
pradėjo tyrinėti Lee Harvey Os
wald© nušovimą. Kongreso ko
miteto nariai mano, kad Warren 
komitetas nebuvo pilnai infor
muotas apie Oswalda nušovusio 
Jack Ruby ryšius ir veiklą.

Premjeras pareiškė, kad vy
riausybė įvedė algų kontrolę 
visų didesnių bendrovių darbi
ninkams. Kiekviena bendrovė, 
kuri turi 500 ar daugiau darbi
ninkų, neturi teisės kelti darbi
ninkams algų. Tuo pačiu metu 
vyriausybė draudžia tems ben
drovėms imti brangesnes kainas 
už bet kokius gaminius. Vyriau
sybė negali leisti krašto ūkį ar
dančios kanadiečių tarpusavės 
kovos. Streikai ir kylančios kai
nos pakenks visam ūkiui.

Vyriausybė sudarys arbitra- 
cijos komisiją, kuri svarstys 
kiekvieną prašymą algoms pa- 

rkęltiK. turės svarstyti ir planus 
gaminių kainoms kelti. Dabarti
niu metu infliacija jau pradėjo 
kenkti krašto ūkiui. Kainos jau 
kelintas metas pakyla 11%, o 
nedarbas visame krašte taip pat 
didėja, .’šiandien Kanadoje be
darbių skaičius jau, siekia 7%. 
Krašte vyksta keli streikai ir 
planuojama dar kelis pradėti. 
Prasidėjusi ekonominė kova dar 
labiau pakels kainas ir pakenks 
visam krašto ūkiui.

Premjero kalba buvo drąsi, 
aiški ir įsakanti. Kanados parla
mente jis turi reikalingą daugu
ma ir buvo tikras, kad jau ant- 
radien. parlamentas jo prašymą 
patenkins ir priims algų ir kainų 
kontrolei reikalingus įstatymus. 
Tuo tarpu pats premjeras, ne
laukdamas parlamento nutari
mų, paskelbė, kad nuo pirma
dienio Kanadoje niekas negalės 
vesti krašto ūkį ardančios kovos.

Robert Stanfield, Kanados 
opozicijos vadas parlamente, pa
siklausęs premjero kalbos, pa
reiškė, kad “geriau vėliau, negu 
niekad”. Jis jau praeitais me
tais siūlė vyriausybei Įvesti al
gų ir kainų kontrolę, jeigu no
ri suvaldyti vis didėjančią in
fliaciją. Prograsyvios partijos 
vadas jau rinkimų metu reikala
vo įvesti algų ir kainų kontro
lę, bet Trudeau, tada pasisakė 
prieš bet kokią kontrolę ir lai
mėjo rinkimus. Bet šiandien, 
kada infliacija jau pradeda lies
ti kiekvieną sritį, tai ir premje
ras Trudeau ėmėsi jo prieš me
tus siūlytų patarimų.

*• Vokiečių vyriausybė pareiš
kė pageidavimą, kad šių metų 
pabaigoje komunistai išleis į va
karus dabar kalėjimuose be teis
mo laikomus 1,209 vokiečių.

šilta, delx'suota.
Saulė teka 7:03, leidžiasi 6ulO
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1739 So. Halsted StreetNijolė) Kergnauskaitė, 
vyresnioji skautįninkė

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Pastangos lietuvybei išlaikyti nesiriboja vien priklausymu 
organizacijai, lituanistinės mokyklos lankymu, dalyvavimu cho
ruose ir tautinių šokių grupėse.

Lietuviškumą savyje isugdysime ir išlaikysime tik tada, kai 
kiekviena pati tai daryti apsispręsime.

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILU - WEDNESDAY, OCTOBER 15, 1975

sesele Ignė Barijošiūlė ir Marija Saulaitytė

Gabijos ir Baltijos Jubiliejinę 
šventę, tuntinudui davė daug 
pasiūlymų. Nutarta padėti su
organizuoti žiemos iškylą.

P. A. Musteikis, Kultūros klu
bo pirmininkas, kreipėsi. vadovę 
Eleną Zubridkieoię prašydamas 
Židiniečių išsiuvinėti istorijos mu 
ziejui tautinius rūbelius lėlei. 
Lėlė ten bus išstatyta net kele
tą metų. Židinietės prižadėjo 
bandytų nors laiko duota labai 
mažai. - '

Tikrasis mūsų atgimimas lietuvybėje prasidės tik tada, kai 
kiekviena sau tarsime: aš noriu būti lietuve; aš noriu būti sąmo
ninga lietuve ir tokia būsiu, nesvarbu, kad kartais nepatogu ir 
sunku man būtų tai atlikti. /•; ...

'* Antroji mūsų-Šūkio dalis mus skiria Lietuvai. Ir to nei viena 
neišsiginame. Tik dažnai nesuprantame, kad tėvynė iš lietuviško 
jaunimo šiandien heroiškų aukų nereikalauja; tikra tėvynės meilė 
tačiau reikalauja gražios lietuvių kalbos.

Todėl nesakykime, kad mylime tėvynę, kai čia pat apsisuku
sios tik svetimai savo tarpe tesikalbame. ' . .

1975 metų Suvažiavimo. Prezidiumas nuoširdžiai sveikina vi
sus brolius ir seses, taip gausiai atsiliepusius Į LSS Tarybos Pir
mi jos kvietimą dalyvauti šiame suvažiavime. Prezidiumo nariai 
taip pat tiki, kad su Jūsų pagalba ir kooperacija sugebės atlikti 
užsidėtas pareigas. ’ - .

ziejui. Rugsėjo 10 dieną Detroi
to židiniečių būrelis turėjo savo 
pirmąją rudens sueigą. Buvo la
bai smagu visoms susitikti po 
atostogų ir pasidalinti įspądžiais, 
padiskutuoti stovyklas, židinie
tės sueigoje planavo artėjančią

Take stock in America
Buy ILS. Saving* Bool* & Freedom Sn«.—

Dvi škautininkės — Jauni
mo Kongreso entuziastės. Se
suo Igne MarijoŠiutė iš Putniam, 
Conn., šio mėnesio pradžioj išvy
ko j Pietų Ameriką talkinti jau
nimo kongreso ruošoj, šiame 
numeryje dedamoje nuotraukoje 
ji su Marija Saulaityte, ką tik 
grįžusia iš Pietų Amerikos, kur 
ji universiteto atostogų metu vi
są vasarą talkino kongreso ruošai 
M. Saųlaitytė, kelis kartui apke
liavusi didžiąsias lietuvių kolo
nijas .Pietų Amerikoj, gali nau
dingai patarti. Sės. Igne jau bu
vo jaunimo stovykloj Venecjielo j 
vieną savaitę, nuvyko Į Sao Paulo 
Brazilijoj, kur yra kongrešui 
ruošti v. s. kum A. Saul'aičio cen
tras. Ilgiau sustojusi Argenti
noj, vėliau vyks į Urugvajų.

Yoc woaldn’t like it, of ccaraa.
Yoc see, one of she nice 

things about buying U-S. Sa ring* 
Bonds is that you don’t hare ta.

Todėl LSS Prezidiumas seks 
T SS Tarybos nustatytą ir Suva
žiavimo Kvietime paskelbtą Su
važiavimo eigos darbotvarkę, ku
ri yra privaloma ne tik Prezidiu
mui, bet ir kiekvienam Suvažia- 
timo dalyviui. Prezidiumo na-

KELETAS
PRIMINIMŲ

mergaitėms Toronte steigiamas 
specialus būrelis. Lietuviškai ne
kalbančios mergaitės, 6 m. am
žiaus, galėtų įstoti į specialų 
jaun. skaučių būrelį, kurį bando
ma suorganizuoti. Kreiptis į tun- 
tininkę s. D. Keršienę, tel. 762- 
5521. ‘ ’

Rather, your country aak* 
that yoc aimply consider the 
many advantages of Sarinc? 
B'wjd*.

FirX of all, If you think 
Sey’rs a get-rich-quick acheroe, 
forget k. Bond* aren't for yon. 
They only pay off in the long 
h*wL Foe a quick return, there 
•ra a lot better vay* to make 
a bock.

They do pay off, however.
■w>«dMnanly •* a matter of fact

tokią nuomonę. Pareiga būtų 
ir visiems, besirūpinantiems lie
tuviška bei mūsų sąjungos ge
rove, įsijungti į aktyvesnį nuo
monių pasidalinimą. Juk ir pats 
redaktorius, v. s. L. Grinius, se
nas skautiškos spaudos vilkas, 
kviečia į žurnalą ir gerbia au
torių teisę nevaržomai skelbti 
konstruktyvias mintis.

Šis numeris 38 puslapių, paį
vairintas keturių foto bendra
darbių nuotraukomis, spaudė Vi- 
Vi Printing Chicagoje. Pag.

-įę Didelė tėvų talka Detroito 
Gabijos skaučių tuntui. Gabijos 
tuntas įsigijo naujų palapinių, 
tačiau perkant kiekvieną kartą 
yra susiduriama su problema: 
reikia pačioms pasigaminti me
dinius stulpus, nes metaliniai yra 
nepakankamai patvarūs. Čia 
ir vėl mus “išgelbėjo” p. Jonas 
Leonavičius, kuris stulpų priga
mino su magaryčiomis ir visus 
gražiai nudažė. Skautės jam yra 
labai dėkingos.

P.j Vytautas Rauckis davė 
sunkvežimį nuvežti daiktus į Ra
ką, o p. Leonas Petronis į Dai
navą pats daitktus nuvežė ir par
vežė. Dėkojame visiems tėve
liams, kurie mums vienokiu ar 
kitokiu būdu talkininkavo,, ir 
sunkiame stovyklų organizavi
mo darbe pagelbėjo.

Nelupinėk žiemės nuo gyvų 
medžių!

Išeidamas, savo iškylos ar sto
vyklos vietą palik tokią, kokią 
būtum norėjęs ją rasti — šva
rią, nepriterštą, neprišiukšlintą, 
ir, žiūrėk, kad būtų pakankamai 
gerų malkų sekantiems iškylau
tojams.

Gyvenk ir leisk gyventi! — 
neužmušk, nesužeisk, nekankink 
ir nevargink ar be būtino reika
lo nenaikink daiktų ar padarų, 
gyvenančių ar augančių atviro
je gamtoje, miške, lauke ar p.

Prisidėk prie to, kad tavo ap
linka taptų vieta, kur paukščiai, 
žvėreliai ir gyvūnėliai rastų prie
glaudą, maisto ir... draugų!

Būk tikras iškylautojas, kaip 
būni ir stovyklautojas.

APSISUKUSIOS, JAU KITAIP KALBAME
Kodėl? Nes neapsisprendžiame

TORONTO SKAUTĖS PAS DAILININKUS A. ir A. TAMOŠAIČIUS
Toronto Birutės draugovės skautės įžodžio proga pas dailininkus A. A.;Ta
mošaičius ju ūkyje prie Kingston©, Ont. Iš kairės I eilėje: G. Bajtaduonie- 
nė, D. Keršienė, O. Balsienė, P. Sapfienė, M. Vasiliauskienė, G. Stripinienė, 
I. Baziliauskienė; II eilėje: G. Tarvydienė, dail. A. Tamošaitis, E, Hamtkre- 

nė, dail. A. Tamošaitięnė,_E. Simanavičienė, O. Radzevičienė. ,;

X liaujas "Musų Vyčio” nu
meris. Su rudens veiklos pradžia 
mūsų redakciją pasiekė ir Akad. 
Skautų Sąjūdžio leidžiamas žur
nalas Mūsų Vytis.

Šiame numeryje dalyvauja 15 
bendradarbių, kurie įvairaus il
gio ir lygio rašiniais liečia są
jungos organizacines bei skau
tiškas temas, ieško pagrindų tre
čiajam Pas. Liet Jaunimo Kon
gresui, dalyvauja pokalbyje su 
Lituanistikos Instituto pirmi
ninku, šeši Tarybos nariai pa
teikia įspūdžius iš praėjusių me
tų rudens LSS Tarybos posėdžio 
Toronte.

Žurnalo smulkiuose skyreliuo
se pristatoma keletas naujų lei
dinių, pastabose keturių jaunų
jų įspūdžiai iš viešnagės Vilniaus 
lituanistinėse studijose, nekro
loginės G. Musteikytės ir prof. I. 
Končiaus apybraižos ir kt.

Gera, kad jautrieji sąjungi
niai rūpesčiai gvildenami. Tikė
tina, kad jais pasisakys ir kiti 
akademikai bei sąjungos vado
vai.

Čia, įdomiu sutapimu, paste
bėtini redakcijos paraštės žo
džiai,, saką jog “straipsniai ne
įpareigoja skautų vadovybės, lei
dėjų ar redakcijos”. O būtų ge
ra, kad įpareigotų pirmuosius — 
vadovybę: paskaityti, pagalvoti 
ir, gal, pareikšti vienokią ar ki-

Gražaus rudens iškylautojams
Gauk leidimą eiti per privačią 

nuosavybę ar pasinaudoti kokiu 
daiktu. ,

Jei tenka eiti per ūkio žemę, 
ypač pievas arba javų laukus, 
laikykis takų. Jei pramintų ta
kų nėra, eik apie lauką, jo eže, 
kraštu ar kokia vagą.

Obuoliai ir vaisiai soduose, 
daržovės lysvėse ir gėlės darže
liuose yra asmens nuosavybė! 
Deja, pasitaiko žmonių, kurie 
galvoja, kad visa tai, kas auga, 
yra ’vieša nuosavybė” ir priklau
so visiems. Taip nėra! i

Laikykis nustatytų ir parody
tų kelių.. miške,: Kitais eik, j ei 
tikrai, gerai juos jau žinai. . ...

Neliesk ženklų'įr. rody kliu,' iš
skyrus, kada gąli juos, pataisyti 
taip, kad jie by'tų patogesni ki
tiems keliautojams.

Patikrink savo užrašus apie 
ugnies kūrimą,' saugumą ir būk 
tikras, kad tai<moki praktiškai 
Įvykdyti.

Nedrožinėk ir neįpiaustinėk 
savo inicialų medžių žievės, me
dinėse sienose arba tvorose.

riai yra pasiruošę viską, kas jų 
tiesioginėje kontrolėje yra, įvyk
dyti laiku, neatsižvelgiant į dar
bovietės reikalavimus ar kitus 
asmeninius nepatogumus.

Paskelbtą darbotvarkė bus 
lengviau įvykdoma, jei Suvažia
vimo dalyviai susiriš tiesiog su 
Suvažiavimo Komisija, kompe
tentinga atitinkamus klausimus 
spręsti.

Komisijų veikimą pagal LSS- 
SN 21-mą str. koordinuoja LSSS 
Prezidiumas.

Antrasis Biuletenio numeris 
yra planuojamas šių metų spalio 
15 d. Jame talpinsime Suvažiavi
mo dalyvių sąrašą, Kandidatų są
rašą. taip pat bandysime įdėti 
Vadovybės skelbimus, Veiklos 
surašymus, Apyskaitas bei tuos 
Pasisakymus ir siūlymus, ku
riuos spėsime techniškai per
duoti.

Kadangi šių metų Suvažiavi
mo Kviesliu atskiro ląpo nutari
mų siūlymams išsiųsta nebuvo, 
tokią pasisakymų formą S-vo

kerei Koręspondencinio Suvažiavimo 
tarpsniai vykty ne

Prezidiumas jungia prie šio Biu
letenio ir prašo visus... Suvažia
vimo dalyvius rūpimais Sąjun
gos reikalais kuo gausiai ir grei
čiau pasisakyti. Siūlymus, pra
šome siųsti iki. spalio 10 d. siū
lymų formoje nurodytu adresu.

Kitus Biuletenio numerius 
planuosime pagal patiektos me
džiagos kiekį. Vadijų ir Sąjun
gos organų pranešimus-stengsi
mės talpinti tuojau juos gavę. 
Kai kurių šios kadencijos LSS 
Komisijų darbai yra atliktini 
vėlesniu terminu,- taip,’ kad ’ jų 
pranešimų Prezidiumas negali 
tikėtis gauti prieš gruodžio i:d.

Kad palengvinus Komisijos ir 
Prezidiumo darbą ir tuo įgalinus 
išlaikyti Jtoliiriesp.es Suvažiavi
mo datas, siūlymus prašome pa
tiekti kiek galima ‘ trumpesnius 
ir aiškiai,motyvuotus, ...į*’

Neužmirškime,, kad patiektai 
medžiagai visąi. perrašyti užims 
laiko, taigi bandykime ką galime 
patiekti' iš anksto ir, jei įmano
ma, forma, nereikalaujančia per
rašinėjimo mašinėle rašyta ant 
vienos lapo pusės.

Tad kviečiame visus į talką! 
Budėkime!

LSS Suvažiavimo Prezidiumas

JAUNIMO KONGRESO ENTUZIASTĖS: 
skautininke*

PRIE ĮSIVAIZDUOJAMO LAUŽO '
Vaidina Chicago* Kernavės-"skautės, , grįžusios iš Rako ąžuolyno į 

L.;’ Jaunimo Centrą.
i ' J i. ’ • J; Lintako nuetr.

K
DARIAUS ■ GIRĖNO LĖKTUVO — "LITUANICOS" MODELIS PO RAKO MIŠKO ĄŽUOLAIS 

Šiemetinėje-jChicagos Lituanicos tunto Laisvės vardo stovykloje.

Suvažiavimo tvarka 
bus išlaikyta,

jei visi aiškiai suprasime ben
dras taisykles, kurios tą tvarką 
nustatė. Praleiskime porą minu
čių studijuodami visus 1975 m. 
Suvažiavimo Nuostatus, bet ypa
tingą dėmesį atkreipkime į jų 58, 
59 ir 60-tą straipsnius. Nors tie 
Nuostatai daugumoje yra gana 
t.iškūs, yra pora straipsnių, ku
riuos Prezidiumui vienaip ar ki
taip teks interpretuoti. Tokios 
interpretacijos logika, tačiau, vi
sada bus paremta visos sąjun
gos interesu, kas dažnai gali 
reikšti daugumai priimtino kom
promiso suradimu.

Darbo yra daug ir jis turi 
būti atliktas laiku.

Jtoliiriesp.es


J

PETR. TARULIS

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

Jo kūrybos momenty apybraižos.
(Tęsinys)

Turint galvoje, kad Čiurlionis 
nuolatos gyveno savo pasaulyje, 
kad jo vaizduotėje vis gimdavo 
naujos meninės, šiuo tarpu, gra
finės idėjos, toks Čiurlionio fan
tastinis “apsisukimas” neturėjo 
nieko, tame tarpe ir Kelpšos, 
stebinti. Čiurlionis netarpiškai 
pasidavęs savo dvasiniams polin
kiams, galėjo Kelpšos nesivar
žydamas, čia “projektuoti” gra
finius sumanymus. Jokių spe
cialių išvadų, atrodo, nereikėjo 
daryti.

Kitas nuotykis su Kelpša dar 
keistesnis. Čiurlionis ir Kelpša 
abu mirę ir nei vienam, nei ki
tam nemetant šešėlio, vistik jau 
reikia nusistebėti. Kelpšos atsi
minimuose skaitome:

“Kartą Čiurlionis man labai 
pigiai pardavė vieną savo pa
veikslą. Jį man pasiūlė už vieną 
kapeiką. “Tai nebrangu”, — sa
ko ir aš nusipirkau”. — O ką 
būtent Čiurlionis galvojo, siūly-

damas paveikslą už kapeiką, ga
lima tik spėlioti.

Jau toks “pirkimas” tikrai 
keistokas. Ypač kad prieš kiek 
laiko Kelpša rodė Čiurlioniui ne
maža pinigų, daugiau šimto ru
blių, apie kuriuos Čiurlionis net 
Kymantaitei buvo parašęs...

Kelpšos atsiminimų pabaigai 
dar galim pridėti jo tokią pasta
bą: ...“Prieš Kalėdas Čiurlionis pa
prašė paskolinti pinigų. “Atva
žiuos žmona,, sako, — o aš ne
turiu nė kapeikos”. Tada jų ne
turėjau ir aš...

O štai dar vienas liudininkas, 
kurs sutiko Čiurlionį ir juo su
sižavėjo. Tai buvo studentas 
Pranas Penkaitis, vėliau jis reiš
kėsi literatūroje. Jis taip ap
rašo savo įspūdžius, susitikus 
Čiurlionį:

...“užėjau pas vieną pažįstamą 
konservatorijos studentą ir ten 
buvo Čiurlionis. Sveikindamies 
pažvelgėme vienas kitam į akis 
ir rodės, lyg būtume pajutę kaž
kokį, smagumą ir ūmai tapome 
vienas kitam brangūs. Mano 
prašomas, jis su savo draugu ke
turiomis rankomis paskambino 
kelias melodingas fugas. Buvo 
tai pirmutinis ir paskutinis 
skambinimas, kurį man teko is 
po jo pirštų girdėti. Nuo mano 
draugo su Čiurlioniu išėjome 
kartu prie jo laikinos buveinės 
Izmailo prospekte, mums nesi
norėjo, skirtis. Mano butas bu
vo porą šimtų žingsnių toliau. 
Jis panorėjo mane palydėti. Bet

PASAKAM. K. ČIURLIONIS

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

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS
Juozo Liūdžiaus Raštai

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

; ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU
88 puslapiai. Kaina $1.00.

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

“NAUJIENOS”, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.
t i r* . ..i X, 1

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

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
■ 1. J. Augutfiltyti. Yalčlūntanė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for
mato, 126 psL Kaina SI.—.
_ 2. jurjli Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.

3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL S1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina S3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
6. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

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

“Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00.
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1,00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
14. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl.. $1.00.
15. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
16. Alfonsas TyruoHs. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

55 psl. $1.00.
18. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti i Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

vJ O A AU XI W k-F,

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

kuomet priėjome prie mano bu
to, vėl pajutome, kad dar skirtis 
negalime. Aš vėl jį palydėjau, 
o jis vėl palydėjo mane. O pas
kui vėl iš naujo. Mes kalbėjome 
apie Lietuvą, apie meną. Jis my
lėjo ir vieną ir kitą giliai. Grįž
damas namo, aš stengiaus su
prasti jį ir radau, kad jam ge
riausia tiktų šie žodžiai: “nieko 
sau, viską kitiems”.

Nikaiojus Benua, rusų daili
ninkas, Aleksandro Benua sūnus, 
kurs vėliau pasižymėjo ypatin
gai scenografijoj, būdamas Mi
lano “La Seala” teatro dekora
torium, nepaprastai jautriai at
simena Čiurlionį:

“Aš tą dailininką tiesiog die
vinau, ir man net atrodė tada, 
kad jo siela apsigyveno mano 
kūne, nes aš viską suvokdavau 
ir jausdavau “čiurlioniškai”. Jo 
paveikslai mane pavergė, žavėjo 
tarsi kokie burtai ir sukeldavo 
ekstazišką džiūgavimą! Tas su
sižavėjimo Čiurlionio kūryba lai
kotarpis prasidėjo vieną gražų 
rytą, kai tėvo kabinete (Vasili
jaus salos I linijoj) aš pirmą 
syk išvydau — atremtą į sofą 
— paveikslą “Juodoji saulė”... 
Man tada buvo 14-15 metų, ir 
aš atsimenu kaip dabar, kad 

man kas į krūtinę smogė, ir šir
dis apmirė... Nuo tos akimirkos 
aš ėmiau godžiai sekti visą Čiur
lionio kūrybą, ir kai pas mus pa
sirodydavo koks nors naujas pa
veikslas (jis pats juos atnešda
vo “pažiūron”) aš tiesiog įsi
siurbdavau į juos akimis ir ge
bėdavau valandomis neatsitrauk
damas žiūrinėti kiekvieną deta
lę... Visa mano jaunystės kūry
ba buvo paveikta Čiurlionio, ku
rį aš ėmiau stropiai mėgdžioti, 
kurdamas ištisas paveikslų seri
jas, kurias tėvas vadindavo ma
no “čiurlionizmais”.

šių kelių asmenų, kurie yra 
labai skirtingi ir savo būdu ir 
pažiūromis, pasisakymai, nepa
prastai gyvai mums pavaizduoja 
Čiurlionį. To maža, šie pasisa
kymai dalinai paaiškina Čiurlio
nio gyvenimo kelius ir įsidėmė
tinus jo būsenos momentus. Su
sipažinę su šiais pasisakymais, 
mes pradedame suprasti kodėl bū 
tent tokia, o ne kitokia kryptim 
nuėjo mūsų didžiojo kūrėjo gy
venimas ir darbai. Daugumai lie
tuvių visuomenės visai iki šio 
laiko nepažinto Čiurlionio veidas 
pamažu darosi aiškesnis.

O kai vėl pažvelgsime į Čiur
lionio laiškus sužadėtinei ir vė
liau žmonai Sofijai Kymantaitei, 
tai po to, kai patyrėm ką kalba 
apie jį negausūs, bet arčiau jį 
pažinę asmenys, mums ir tie laiš
kai pasidarys aiškesni.

Konstantino “monologas”

Tiesą pasakius, skaitydami

1 "■ ---- ---------A

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato pel-, daug paveikslų. Kaina 12.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupė*, užasJdusioa 10 ar daugiai agsempUorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
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tuos laiškus, mes daugiau pa
juntame, kad Kymontaitės laiš
kai sudeginti, bet ir toji Čiurlio
nio jautrių laiškų savybė, kad jis 
labai retai atsako į Sofijos žo
džius, o vis kalba “nuo savęs”. 
Tiesa, jis džiaugiasi kiekvienu 
gauto laiško žodžių, vadina tuos 
laiškus “stebuklingais”, bet tik 
retkarčiais išskiria kurį nors pa
sakymą.

“Tavo laiškai teikia man vi
suomet, — rašo jis 1908 m. lap
kričio 30 d. — be mylimų žodžių, 
kažką dar brangesnį, ko Tu pati 
nežinai, ir aš.nežinau, bet taip 
visuomet yra. Truputį įsigilinus, 
galima aiškiai visada įžiūrėti tris 
turinius: pirmas, tai stebuklin
gi mylimi žodžiai, antras, tai 
sakinių tvarka, minčių eiga bei 
braižo charakteris, tonas — vi
sa tai, drauge paėmus, duoda 
kartais labai subtilią nuotrauką 
to “gyvenimo gabalėlio”, kuria
me rašytas tas laiškas. Trečia
sis turinys yra visada gražiau
sias ir vienodas visuose laiškuo
se, tik susideda ne iš žodžių, ir 
nieko nemoku apie tai pasakyti, 
nors taip stipriai jaučiu”.

“Argi mintys Tavo ir mano ne
susitinka kartais pusiaukelėje, 
kaip du besimylį balandžiai? Ir 
argi jos nežino daugiau už mus 
pačius? Nes ir ką gi mes gali
me pasakyti vienas kitam juo
do rašalo pagalba? Labai daug. 
Galime sukelti ašaras, raudonį 
pomėgio virpulį,- galime kalbėti 
taip jautriai kaip vakarais pa
sirodančios žvaigždės temoka 
kalbėti, galime pliauškinti bota
gu, kapoti kirviu, groti katarin- 
ka (tai aš kartais, nepyk) > arba 
čiurlenti, kaip šaltinis čiurlena, 
ar šnekėti kaip senas miškas šne
ka — ir apie kokius stebuklin
gus dalykus galima tokiu būdu,, 
juodam rašalui padedant kalbė
ti”...

...Ak Zose, kad tai tokį laiš
ką galima būtų prašyti, kur 
dingsta žodžiai, kai prasideda 
žmogus ? žmogau Tu mano vie
nintelis”...

Artinosi svarbiausia Čiurlionio 
gyvenime įvykis, taip bent ir jis 
pats galvojo ir kiekviena proga 
pakartodavo.

“Tik klausyk gerai, — rašo 
jis, — po nepilnų dviejų mėne
sių mūsų jungtuvės. Ruošiamas 
Naujas Gyvenimas ir man net 
baisoka iš to džiaugsmo... o kai 
pagalvoju apie tai, kad gyveni
mas turi dar labai svarbią ma
terialinę pusę, tai rodosi, kad 
kažkokie stiprūs ir šiurkštūs 
delnai kaskart smarkiau gniau
žia mano širdį. Bet tai tik aki
mirkos, o paskui ateina tikėji
mas — ir viskas yra stebuklin
ga, ir Tavo Kastukas yra laimin
giausias žmogus”.

Nors jo susirūpinimas šiuo 
tarpu buvo didesnis, negu bet 
kada, bet jis nepamiršta savo 
laiškuose paguosti sužadėtinę.

Jam kartais prasiveržia toks 
nusiminimas, kad jis prisipažįs
ta: — Tu neturi supratimo, kaip 
man sunku Tau rąžyti, kai nie
ko nei naujo nei džiugaus nega
liu parašyti”.

Bet jau kitame laiške jis ge- I 
resnėje nuotaikoje ir smagiai ( 
svajoja apie jų bendrą gyveni
mą: „.“dabar eisime drauge su I 
šypsena veiduose lygiai keliais | 
akmenuotais, lygiai pievomis žy
dinčiomis. Nebijau gyvenimo, I 
nesibijau dėl mūsų, bendrai už- | 
stosime ir palaikysime kits ki
tą... Aš žinau, kad gyvenimas ' 
visai kitaip atrodo, jei įsigilini į 
įvairias gyvenimiškas smulkme-

na* ir marmofius... o gyvenimo kiai įveikiami praktiški rūpės-į batą, o siuvėjas buvo 
rezultatas —darbas ir jo vertė.
Neriu, kad pas mus būtų “mū
siškai”, t. y. taip, , kaip Tu ir aš 
labiausia mėgstame. Noriu, kad 
mums būtų gera pas “Mus”, ir 
tikiu, kad įsirengsime taip ir 
pasistatysime patys savo “Na
mus”. Aš ne kartą matau mus 
namie šviesiame dideliame kam
baryje dirbančius. Zosė prie sta
lo rašo kažką stebuklingą, net 
raudonis nuplieskla Mylimą Ste
buklingą veidą, o aš baisiai už
imtas sonata, kuri turi būti ge
riausia iš visų iki tol buvusių, ir 
tartum nekreipiame vienas į ki
tą dėmesio, bet kraujas mūsų 
teka vienu tvinksniu ir mūsų 
minties sparnai susiliečia”...

Ir tame pačiame laiške vėl 
skaudus prisiminimas; — “Vai
keli auksinis mano, nepyk ant 
manęs, bet prašau Tavęs, nieko 
niekam nesakyk apie mano ma
terialinę padėtį... užeina kartais 
baisus ilgesys ir kažkoks nykus 
skausmas”...

Reikia spėti, kad sužadėtinės 
laiškai ne visada būdavo links
mos nuotaikos. Tad Čiurlionis 
savo atsakymuose bando sukel
ti gražesnes ateities viltis, ža
dėdamas ypatingas pramogas iš
taigingus pasivažinėjimus: — 
“Laimė yra su mumis, o jei liki
mas truputi erzina ir maivosi, 
tai toks jau jo įprotis. Pamatysi, 
kaip jis susigės, išvydęs mus 
drauge, giedrus, besišypsančius, 
pakeltom galvom, šviesiom akim. 
Pamatysi, suminkštės, bijo, kad 
gal mes be ’jo malonės norime 
apsieiti. Bus Kaukazas, Pary
žius, fiordai ir viskas, ko tik 
manoji mažoji Zoselė užsigeis. 
Skambinsiu Zoselei prieblandos 
valandomis,, o žiemą prie didžiu
lio židinio kalbėsim apie tai, kas 
buvo, ir apie tai, kas bus, bend
rai aptarsime naujus scenos vei
kalus”...

O 1908 m. lapkričio 19 d. jis 
primindamas, jog jų vestuvės 
sutartos per ateinančius naujus 
metus, pastebi, jog iki šios reikš
mingos datos liko tik 40 dienų.
— “Ar Tu tai supranti, Vaikeli 
mano? 40 dienų! Nežinau kodėl 
man tai. atrodo viena akimirka
— kai tuo tarpu valandos tokios 
ne kartą ilgos”.

Pasirengimas vestuvėms
Kaip tik pastaruoju-metu Čiur

lionį užgulė-ypatingai jam sūn

Ir i Ti
ško- 

los sąskaitom Konstantinas pa
kartotinai dėkojo Kymantaitės 
mamai, sakydamas, kad “iš vi
sų jėgų ir širdies bučiuoju ir dė
koju”. Jis nusivilko, kaip aiški
na, švarką ir patikrino, ar bus 
galima švarką pasiūti. Ir pri
ėjo tokios išvados: — “Vienu žo
džiu audeklas stebuklingas, o ei
lutė iš jo bus dar “stebuglinges- 
nė”. Baisiai džiaugiuos, kad 
taip puikiai viskas susidėjo, ir 
linksma man, kad taip rimtai į 
tuos dalykus pažvelgiau ir mata
vau. Tiesa, kaip tai juokinga?” 

Kitas Čiurlionio susirūpini
mas, iš kur gauti pinigų vestu
vėms ir gyvenimo pradžiai. Li
ko tik toji viena išeitis — pasi
skolinti. Buvo daromi ta kryp
timi bandymai. O kada jis gavo 
iš savo mokslo draugo Jono za- 
luskos laišką, kuriame buvo pa
sakyta pinigų reikalu: — “šiaip 
ar taip, gali pasikliauti, kad tai, 
apie ką rašei, bus sutvarkyta 
tikrai, gali būti tiktai kiek su
vėlinta”, tai jis tiek pradžiugo, 
kad šį pranešimą net sužadėti
nei pasiuntė.

(Bus daugiau)

ijai. Jis apie save buvo pasakęs, Į tas, kai gaudavo 10 rublių 
kad yra “paskutinis driskius”. 
Vestuvėms reikėjo šiek tiek pa
tariau apsivilkti. Gerai, kad Ky
mantaitės motina susiprato at
siųsti Čiurlioniui eilutei medžia
gą ir tuo būdu išgelbėjo jį nuo 
didesnio susirūpinimo, šį audek
lą, kaip jis sakė, atidavė “kažko
kiam Martynėnui”. Matyt, Pe
trapilio lietuviai studentai jam 
rekomendavo tą žinomą ir Pe
trapilyje pagersėjusį siuvėją 
Martynėną, kuris, kaip jis pats 
vasaroti sugrįžęs į Daugailius 
kaimynėms ir giminėms girda
vosi, kad siuva frakus advoka
tams, o “diestvitelnyje statskije 
sovietniki” (suprask, aukšti Pe
trapilio biurokratai) jam užsa
ko išeiginius “mundyrus”. Bet 
Čiurlioniui Martynėnas buvo ge
ras, pigiai paėmė — tik 15 rub
lių už pasiuvimą ir dar kitą “su
durtinį” kostiumą jam pagami
no, pasitenkindamas tik nedide
liais rankpinigiais, o kitų pinigų 
sutikdamas vėliau palaukti. Čiur
lionio laiškuose ši jo vestuvinių 
kostiumų istorija daug kartų pa
minėta. Vėliau jis užeidavo pas 
Martynėną, gerdavo su juo ar-

Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ ĮSTOKIJA |

PirmaĮama tome yrs 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai, 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
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DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį • Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašyta Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu 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 jį 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

įstrigtai! 23 mriri*.

palūkanų, priklausomai nuo {dėtos sumos ir 
jos išėmimo.

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

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.
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Kai lenktyniauja gudai su lietuviais
Naujienų skaitytojai jau žino, kad okupantas, pa

vergęs ne tik lietuvius, bet ir Lietuvos kaimynus gudus, 
privertė abiejų kraštų komunistų partijas, “tarybines” 
valdžias ir atsakingus pareigūnus pasirašyti lenktynia
vimo sutartis. Rusai gudus pavergė daug anksčiau negu 
lietuvius, todėl jie jau žinojo stachanovizmo, spartuoliš- 
kumo ir dabar paseklbto lenktyniavimo reikšmę. Praei
tais metais gudai lietuvius įveikė, bet šiais metais jiems 
bus sunkiau, nes lietuviai komunistai iš praeitų metų duo
menų vieną kitą dalyką pramoko ir “lenktyniavimui” tai
ko tas pačias kombinacijas, kokias jie yra verčiami tai
kyti kiekvieną dieną.

Lenktyniauja visa Gudija ir pavergta Lietuva. Kiek 
viena šių dviejų kraštų dirbtuvėlė buvo “pasižadėjusi” pa
gaminti daugiau prekių, negu panaši dirbtuvėlė paga
mins Gudijoje. Bet pats svarbiausias okupanto dėmesys 
buvo kreipiamas į Gudijos ir Lietuvos kolchozus ir sov- 
chozus. Maskvai visą laiką rūpėjo galimai daugiau iš
spausti iš Gudijos ir Lietuvos-laukų. Jiems rūpėjo Gudi
joje auginami rugiai, avižos ir grikiai, o Lietuvoje augi
nami rugiai kviečiai ir bulvės.

Specialūs Maskvoje leidžiamų Izvestijų trys kores
pondentai — I. Kasiukovas, O. Pavlovas ir M. Šimskis spe
cialiai važinėjo po Gudiją,. o vėlliau /parašė reportažą, 
kurį pavadino “Nugali meistriškumas”. Visoje sovietų 
valdžioje šių trijų vyrų reportažas sktitomas tokiu svar
biu dalyku, kad jis buvo atmuštas kituose sovietų laik
raščiuose. O Vilniuje leidžiamos Tiesos redakcija tą 
straipsnį išsivertė ir paskelbė visiems lenktyniaujantiems 
kolchozų vergams. Straipsnyje yra keli'svarbūs momen
tai, bet rusai sučiupo patį svarbiausiąjį — jeigu lietuviai 
nebus lenktyniavimo meistrai, tai jie tų lenktynių nelai
mės.

Bet specialūs Izvestijų korespondentai rado ir tokių 
dalykų, kuine lietuvius galėjo šiek tiek apramintu Lenk
tyniauja jau 50 metų komunistų pavergta Gudija. Ji tu
rėjo būti geriau panašiems lenktyniavimams pasiruo- 
šusišusi, bet taip nebuvo. Aptarę visus svarbesnius klau
simus, jie šitaip rašo apie lenktyniaujančią Gudiją:

“Žinoma, yra ir kai kurių trūkumų, organizuo
jant Lietuvos ir Baltarusijos žemdirbių lenktynia
vimą. Javapiūtės metu mes pastebėjome, kad kombai-

Ką lenktyniavimuose šaltkalviai daro, šiandien būtų 
sunku pasakyti. Nebent jie paskubomis taiso darbo metu 
sulaužytus traktorius ir sulankstytus kombainus, bet kai 
lenktyniavimo metu nėra specialiai skirtų derintojų, ku
rie gali nustatyti lenktyniavimui būtinai reikalingus duo
menis, tai tas lenktyniavimas neturi jokios vertės. Kaip 
tokius lenktyniautojus gali lyginti su kitais lenktyniauto- 
jais, jeigu nėra pagrindinių duomenų lenktynėms nu
statyti.

Bet Izvestijų korespondentai, javapiūtės 'metu pasi- 
švaistę po komunistinę Gudiją, paskelbė, kad jų lankytoje 
vietovėje hektaras'davė tiktai 20 centnerių grūdų, kada jis
turėjo duoti bent 27 centnerius. Net ir 27 centneriai yra 
labai mažai, bet kai komunistinių agronomų prižiūrimas, 
sovietinėms trąšoms tręšiamas ir lenktyniautojų nuvalo
mas hektaras duoda tiktai 20 centnerių, tai jau nėra kuo 
pasigirti ir nėra ko stebėtis, kad sovietų pirkliai liepos 
pabaigoje jau pradėjo zuiti po Šiaurės Amerikos grūdų 
pirklius ir užsakinėti duonai būtinai reikalingus javus.

Gudijoje vykdytas lenktyniavimas turėjo Maskvos 
žurnalistus įtikinti, kad lenktyniavimu mažai gudai pada
ro. Kol buvo vilties lenktynes laimėti, tai skubėjo, bet kai 
įsitikino, kad “neištemps”, tai visai rankas nuleido. Ame
rikoje ir visame laisvame pasaulyje niekas darbininkų ne
verčia lenktyniauti. Lenktyniaudami jie išvargsta, o vė-

trims mėnesi a  $7.50
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atspausdino PLB pirmininko 
p. Broniaus Nainio instrukciją 
LB krašto valdyboms. Ta pati 
instrukcija yra atspausdinta ir 
š. m. rugsėjo mėn. “Pasaulio 
Lietuvyje”, tik be kreipimosi 
“Gerbiamieji”. Pasirašyta tik 
Bronius Nainys PLB valdybos 
pirmininkas. Ten rašoma:

nininkai lenktyniavo su dideliu įkarščiu, o traktori
ninkų lenktyniavimas buvo lyg ir šešėlyje. Ir jau vi
sai formalus, ypač daugelyje Baltarusijos rajonų, vy
ko meistrų derintojų lenktyniavimas. Apie kokį ga
lima kalbėti lenktyniavimą, jeigu kai kuriose vietose 
apskritai nebuvo derintojų ir šaltkalvių grupių. Ne 

visur pakankamai atsakingai buvo žiūrima į sacialis- 
tinius įsipareigojimus. Minsko srities Staryje Dorogi 
rajone gauta apie 20 centnerių grūdų iš hektaro, šių 
metų sąlygomis lyg ir neblogai. Tačiau rajonai juk 
įsipareigojo nuimti vidutiniškai po 27 centnerius. Sa
kykime, oras sukliudė žemdirbiams, niekais pavertė 
kai kurias jų pastangas. Taip būna. Bet čia svarbu 
kitkas. Kai tik rajone suprato, kad įsipareigojimų 
“neištemps”, derliaus nuėmimą paliko, galima sakyti, 
savieigai. Girdi, kaip išeis, taip ir bus gerai. Ne, ne
gerai. Kai kuriuose ūkiuose blogai sutvarkyta ap
skaita. Kituose kolūkiuose javapiūtė užtruko dau
giau kaip mėnesį, o darbo planuose (esmėj — tie pa
tys įsipareigojimai) buvo numatyti visai kiti termi
nai: 10—12 parų. Dėl tokios pažiūros Į javapiūtę ra
jonas pagal derlingumą atsidūrė priešpaskutinėje vie
toje srityje”. (Tiesa/1975 m. rugs. 13 d., 2 psl.).

liau visai negali dirbti, bet darbininkų išnaudotojai komu
nistai šito dėsnio nesupranta ir verčia darbininkus sku
bėti, kol jiems rankas visai pakerta.

Nuoširdžiai ir sąžiningai dirbti pratusiems lietu- _____ 
viams teko sovietinių darbo metodų mokytis iš gudų. Ru- biams PLB valdybai, 
sai suniveliuos Lietuvą su komunistine Gudija.

“Gerbiamieji, Jau daugiau 
kaip mėnuo praėjo nuo Euro
pos Saugumo Konferencijos 
baigiamojo posėdžio Helsin
kyje, ir visi turėjome pakan
kamai laiko susipažinti su dau
gelyje laikraščių paskelbtu 
konferencijos baigiamuoju ak
tu, valstybininkų, intelektua
lų, religijos hierarchų bei spau

dos kc mentalu, ių nuomonė
mis ir apie 35 valstybių atsto
vų pasirašytą dokumentą su
si daryti pakankamą vaizda 
jam įvertinti”.

Ponas B. Nainys sako, kac 
tas Helsinkio aktas (prez. For
das jį vadina deklaracija Taip 
jį vadina ir kitų valstybių at
stovai) buvęs paskelbtas “dau
gelyje laikraščių”, bet keliuo
se laikraščiuose jis nepasako
ir nei vieno laikraščio pavadi
nimo nepamini. Taip pat ne
panaudoja tos deklaracijos 
nei vieno paragrafo savo tei
gimams patvirtinti. Naudoja
si pašaliečių bendrais pasisa
kymais, o ne tarptautinės tei
sės expertu nuomonėmis. Iš
eitų, kad jis, B. N., tos dekla
racijos iš viso nėra matęs ir 
skaitęs. Taip pat nepasako, 
kokie valstybininkai ir kiek 
jų, kokie hierarchai ir kiek jų, 
kokie spaudos komentatoriai 
ir kiek jų pasisako prieš tą 
Helsinkio deklaraciją?

Čia į pagelbą ateina JAV LB 
Visuomeninių Reikalų Tary
bos pirmininkas p. Algimantas 
Gečys. Jis apie du mėnesius 
kruopščiai rinko intelektualų, 
valstybininkų, įvairių laikraš
čių komentatorių — kolomnis- 
tų pasisakymus prieš Helsinkio 
deklaraciją. Reikia manyti, 
kad tą savo darbą jis atliko 
nuosekliai ir sąžiningai. Ir jį 
paskelbė 1975 m. tugsėjo 25 d.
“Drauge”, pavadindamas “Iliu
zijos Bolševizmo Atžvilgiu”. 
Tuo savo straipsniu ponas V. 
R. Tarybos pirmininkas Algi
mantas Gečys norėjo pažeminti 
ALTą ir suniekinti jos pirmi
ninką Dr. K. Bobelį.

Dabar paveizėkime į tuos jo 
dviejų mėnesių darbo vaisius. 
Iš 100 senatorių ir 435 kongres- 
manų tesurado tik 2 kongr., o 
kur 50 gubernatorių, kur vals
tijų senatoriai ir kongresma- 
nai, kur ambasadoriai ir kiti 
aukštieji valdžios pareigūnai, 
kurie sudaro apie kelioliką 
tūkstančių intelektualų — uni
versitetų profesorių tesurado 
vos tik vieną vienintelį Stan- 
fordo univer. prof. Dr. Ronald 
Hilton. Iš 157 JAV dienraščių 
ir 101 žymesniųjų žurnalų, te
surado tik 5 dienraščius ir 6 tų 
dienraščių kolomnistus — ko
mentatorius, kurių yra keli tūks; 
tančiai. Patiektieji duomenys 
daugiau kaip apgailėtinai men
ki.

A. Gečys savo straipsnio re
zultatais parodė kad ALTa ir 
jos tpirm. Dr. K. Bobelis buvo 
teisus, o smarkų, niekinantį ir 
pažeminantį kirtį kirto savo 
vienminčiams ir bendradar- 

, o ypač 
jos pirmininkui p. B. Nainiui,

parodydamas jų visišką pasi
metimą ir nesusigaudymą.

Dėl religijos hierarchų rei
kia pasakyti, kad katalikų 
bažnyčios aukščiausias hierar- 
chas — popiežius, persavo įga
liotinį, ant Helsinkio deklara
cijos padėjo parašą. Ir čia p. 
B. Nainys prašovė pro šalį.

Pasiskaitykime, ką toliau 
p. B. N. rašo: “PLB nuomone, 
šis Helsinkyje 1975 m. rugpiū-
čio 1 dieną pasirašytas doku
mentas Europos valstybėms 
yra žalingas, nes juo jau ofi
cialiai yra įteisinta Sovietų Są
jungos hegemonija Rytų Euro
poje”.

Ar ne juokinga? 32 Euro
pos valstybių vyriausybių gal
vos ir tų vyriausybių ekspertai, 
dvejus metus ruošę tą deklara
ciją, kurioje 'reikia manyti, 
kiekvienas sakinys ir to saki
nio kiekvienas žodis buvo pa
galvotas, ir to žalingumo savo 
kraštams nematė. O jį pamatė, 
net tos deklaracijos 1 neskaitęs 
p. B. Nainys prieš Helsinkio 
deklaracijos pasirašymą neį
spėjo Europos valstybių ir 
joms nenurodė, kur toji žala. 
Juk jis būtų pasidaręs pasau
line garsenybe. »

Toliau — “..., turėjome la
bai nusivilti, nes Helsinkio ak
tą pasirašiusieji užtikrino So
vietų Sąjungai karo metu iš
plėstų sienų neliečiamumą”.

Deklaracijoje, rodos, kal
bama ne apie išplėstų valsty
binių sienų, bet apie valsty
binių sienų neliečiamumą. O 
čia jau yra didelis skirtumas. 
Kas yra valstybės sienos? šita 
pirma dar reikia išsiaiškinti. 
Ar okupuotos ir nepripažintos 
teritorijos jau įeina į okupanto 
valstybės sienų apimtį? šiuo 
atveju ir Baltijos valstybės 
.sietuva, Latvija ir Estija.

Toliau — “... vos virš mili
jono gyventojų turinti Alba
nija bei viešoji Amerikos ir 
Europos opinija, Helsinkio 
akto nepripažįsta ir laiko Eu
ropai žalingu”.

Iš kur p. B. Nainys tai žino? 
lame jis matė ar skaitė Ame
rikos ir Europos viešosios opi
nijos apklausinėjimo rezulta
tus ir kas tai atliko? Atrodo, 
kad čia yra grynas nesusipra
timas ir niekų tauzijimas.

Prieš Helsinkio konferenci- 
;ą prez. Fordas Baltų atsto
vams aiškiai ir nedviprasmiš
kai pasakė, kad Baltijos vals
tybės iki šiol nebuvo ir Helsin
kyje nebus Sovietams pripa-
žintos. Ten bus pasirašyta ne 
sutartis, nustatanti sienas, bet 
tik deklaracija. Reikia ma
nyti, kad JAV tarptautinės tei
sės žinovai — ekspertai Hel
sinkio deklaraciją neblogiau 
išstudijavo už p. B. Nainį. Nuo

Baltų kalbų tyrinėtojai
Rugsėjo 25 d. Vilniuje prasi

dėjo baltistų (baltų kalbų) ty
rinėtojų tarptautinė mokslinė 
konferencija. Apie konferenci
jos uždavinius ir dalyvius prof. 
B. Mažiulis painformavo So- 
vietskaja Litva dienraščio 
(1975. IX. 26) korespondentą. 
Baltų kalbų grupei priklausan
čios lietuvių, latvių ir senųjų 
prūsų kalbos, ir daug kitų kal
bų sudaro pogrupes indoeuro
piečių kalbų. Mokslininkai 
ypatingai domisi lietuvių kal
ba, nes ji dadgiau už kitas iš
laikė archaiškus kalbos bruo
žus. Konferencijoje dalyvavo 
Sovietų Sąjungos, Europos ir 
JAV mokslininkai baltistai. 
Taip minimas JAV Pęnnsyl- 
vanijos universiteto prof. B. 
Smolstieg, Rytų Vokietijos 
prof. R. Ekkert ir B. Falke- 
gan, Berno universiteto prof. 
I. Lochar, rusas prof. B. Iva
nov, Krokuvos universiteeto 
prof. B. Smočinski ir Poznanės 
prof. M. Chasiuk, Mūncheno 
universiteto prof. I. Ranke. Abu 
Krokuvos universiteto profe
soriai studijuoja Lenkijos iš
likusių lietuvių kalbos tarmes 
(Punsko, Seinų). (E.)

o
Sao Paulo, Brazilijoj, išėjo 

123 puslapių knyga “A Viola- 
cao dos Diretos Humanos Na 
Lithuania Sob o regimo Sovie- 
tico 1971 — 1974” (Sovietų 
nusikaltimai prieš žmogaus tei 
sės Lietuvoje 1971 — 1974” 
Išleido Brazilijos Lietuvių Ku
nigų Draugija, spausdino laik 
raščio “Mūsų Lietuva’’ spaus
tuvė. ' (E.)

o-
Jurbarko rajone Mičiurino 

vardo sodas yra pats didžiau
sias Lietuvoje. Sodas užima 
468 hektarus žemės, jame au
ga daugiau kaip dešimt tūks
tančių vaismedžių ir nesuskai
toma daugybė vaiskrūmių. 
Sodo direktorius Algis Sruoga 
džiaugiasi,, kad sodas teužima 
tik penktą dalį ūkio '^ariamos 
žemės plotą, o duoda pusę vi
so ūkio pajamų (E.) 

pasirašymo dienos jau praėjo 
du mėnesiai, o JAV ir kitose 
valstybėse Baltijos valstybių 
atstovybės ir konsulatai kaip 
veikė, taip ir tebeveikia. Nie
kas dar nepasikeitė mūsų ne
naudai.

Kaip matome, ip. B. Nainio 
išsiuntinėtoji instrukcija ne
remta jokiais faktais, o tik 
lakia vaizduote ir tuščiais žo
džiais. A. Pleškys

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

A. HLAINIS - ŠIDLAUSKAS

OKAS TU?...
25

Tame jaunystės ir brendimo amžiuje 
žmoguje pasireiškia tarsi koks dvilypumas. 
Iš vienos pusėse jis pasirodo esąs labai sa
vanaudiškas. Rykliškai griebia viską be 
jokio dėkingumo jausmo, ką tik gali gau
ti iš savo tėvų ar bendruomenės ir ką pats 
gali pasiekti. Nori lyg viską išsemti iki 
dugno, ką gyvenimas jam gali duoti. Jo ir 
didžioji meilė, kaip taisyklė realizuojasi 
geismo aistrų patenkinimo smagumuose. 
Tas pats reiškiasi ir kitose jo gyvenimo sri
tyse. Smagumas, linksmas gyvenimas, sa
vo norų patenkinimas viską lemia.

Smalsumas viskam irgi yra toks neri
botas, kad net mokslo kelyje neretai tam
pa lemtingiausių veiksniu. Tai lyg pačio 
pasaulio palenkimas visam tam, kas jam 
yra Ivg naudinga ir malonu. Tuo pat laiku 
iš kitos pusės iškyla didžiųjų idėjų sieki
mas. Jis toks stiprus, kad už tai, ką jis 
myli, ką laiko dideliu šventu dalyku savo 
artimiesiems ar bendruomenei, tautos ar 
žmonijos labui, jis pasiryžta kovoti, auko
tis iki mirties. > J

Tikrai galvojo mokytojas Pitt Pcnn, kad 
šioje pasakoje slepiasi tikra liesa žmogaus 
amžiaus tarpsnių atžvilgių. Tame savo am
žiaus pirmajame tarpsnyje jis išauga, su
ręsta ir pasiekia aukščiausią savo fizinių 

jėgų išsiplėtojimo laipsnį. Jusliniame pašau 
lyje pagal savo žmogiškąją prigimtį yra jau 
viską išbandęs, patyręs, ir nebėra jokių 
paslapčių nei meilės horizontuose, nei 
pačiame gyvenime.

Tas pat įvyksta ir jo dvasinių polėkių, 
išminties bei žinojimo atžvilgiu. Jis yra 
pilnai sąmoningas savo elgesyje ir darbe. 
Daug atsiekęs ir profesiniame gyvenime. 
Net biologinio tęstinumo požiūriu — yra 
vedęs ir turi vaikų: taigi to amžiaus tarps
nyje jis yra pasiekęs aukščiausią savo gy
venimo viršūnę. Už jos prasideda kad ir 
lėta slinktis žemyn. Pradeda atiduoti gy
venimui , ką jis pats iš’jo buvo gavęs, tik 
padaugindamas visa tai tarsi keleriopai. 
Tai vyksta jo, taip vadinamaisiais, arklio 
metais, kas ryškiai atsispindi jo darbuose 
ir veikloje. Pirmuoju jo rūpesčiu dabar 
tampa pareigos šeimai ir bendruomenei ir 
savajai tautai.

Žinoma, jis dar nėra praradęs ir savo 
egoizmo, nes didelę savo darbų laimėto 
turto dalį atideda savojo saugumo užtikri
nimui senatvėje. Jam rodėsi būsiąs tiksTus 
apibūdinimas ir tų šuns metų. Žmogus 
jau yra apsčiai susikrovęs turto ir sukūręs 
dvasinių kūrybinių vertybių. Natūralu, ži
noma, rūpintis jų išlaikymu ir apsauga. 
Dargi lyg pačiam, dažnai nebegalint sun
kiai dirbti ar intensyviai kūrybiškai besi- 
reikšti, atsiranda tarsi proga investavimo 
būdu gauti tam tikrą pelną. O kaip tei
singa atrodė pasakoje išreikšta mintis!

Kada žmogui išsenka jėgos, pasivaidena 
pati mirties šmėkla, tada jį apima mirties 
baimė. Jis nenori, kad jo gyvenimo siū
las visai nutrūktų. Noras gyventi yra toks 
didelis, kad ir tie tariamieji vargo ir ne
galios beždžionės metai atrodo gražūs ir 
geri.

Sunkiai atsiduso dabar mokytojas Pilt 
Penu. Jo amžiaus būklė, jam rodėsi, vi
sai atitiko tuos jau beždžionės metus. Ir 
jam gyventi nors ir šuniškai, beždžioniš
kai yra dar verta ir prasminga. Pačios gy
vybės išlaikymas atrodo už viską svarbes
nis. Jį gąsdino ne pati mirtis, fiziniai 
skausmingai išgyvenaima, bet pats jojo 
susiformavusios asmenybės išnykimas, o 
labiausiai pati toji nebūtis. Ir kaip jis 
džiaugėsi atsikratęs nūb visatos problemų 
svarstymo, bet dabar turėjo lyg vėl nusi
minti. nes pasirodė, kad jis šia pasaka, 
kaip kokiu tiltu. perėjo»prie kitos — pačio 
žmogaus — dar svarbesnės problemos. Ne
galėjo dar susivokti, ar* tai atsitiko dėl jo 
valios susilpnėjimo, ar dėl kitų kokių prie
žasčių, tačiau staiga prisiminė graikų fi
losofo posakį: “žinau, kad esu, bet neži
nai, kas aš esu”.

Tokie klausimai anksčiau niekados ne
rasdavo vietos jo svarstymuose. Ir pačio 
žmdgatis jis visai nedalino į materialinį 
juslinį ir dvasinį — religijoje vadinamą 
sielą. Jo ankstyvesnių požiūriu buvo tik 
vienas ir tas pats žmogus su pasireiškian
čiomis jo psichinėmis galiomis, žinoma, 

tai nėra galima išskirti iš pačio žmogaus 
prigimties. Kaip visa tai atsirado su žmo
gaus gimimu, taip ir sunyksta su pačia jo 
mirtimi. Galima net mokslo atžvilgiu pri
eiti greičiau išvadų, kad tos protinės kūry
binės galios atsirado počioje gamtoje atsi
tiktinai ar net per kokią paklaidą, o gal 
evoliucijos dėka, tarsi kokiose lenktynėse 
tarp kitų gyvosios gamtos organizmų. Jam 
dargi atrodė, kad kitaip mokslininkai elg
tis ir negali, nes save apsijuoktų. Jų moks
linio tyrinėjimo laukas nėra dvasinis, o 
gamtinis — materialinis, paremtas dės
niais, kas savo turiniu galima pasverti, sei 
keti, matyti, apčiuopti arba pajusti visais 
savo pojūčiais. Tad ir aiškinimas, ko jie 
nežino, negali patirti, būtų tolygus kalbė
jimui apie nieką.

Grįžtant vėl prie tik ką permąstytų fi
losofo posakių, jam atrodė, kad “žinau, 
kad esu” yra daug svarbesnis už antrąją jo 
dalį. Antroji — tai lyg mįslė, ir neišspren
džiama nei matematikos dėsniais, ženklais, 
formulėmis. Tai dvasinis žmogaus pasau
lis, kurio jis savo protinėmis galiomis ne
gali nei aprėpti, nei pilnai pažinti. Jis 
gali tik bent kiek nujausti pasireiškiančio
mis savo protinėmis galiomis ir kitais, vien 
žhiogui tepriklausančiais, reiškiniais. Tai
gi, savęs žinojimas, “kad esu” yra lyg 
ženklas, skiriąs žmogų nuo visos kitos že
mės gyvūnijos. Tuo pačiu tenka sutikti, 
kad tas žinojimas yra ir visos žmogaus tra
gikus žemėje pažymys ir pradžia. Savęs 

žinojimas ateina iš žmogaus proto vers
mių. šalia to žinojimo rikiuojasi ir jojo 
kūrybinė galia, valia ir tos apraiškos, ku
rios tik žmoguje tegali būti randamos.

Keista ir lyg neįspėjama mįslė jam py
nėsi galvoje, kaip žemė išdaigino tokį dai
gą tarp visos gyvūnijos nesuskaitomos dau
gybės — žmogų , kuris nors turi tą pačią 
prigimtį, bet savo proto ir kitomis dvasi
nėmis galiomis išsiskiria, sudarydamas lyg 
neperžengiamą prarają tarp savęs ir visų 

.kitų gyvūnų. Galvojo, kad tai bus įvykusi 
kažkokia klaida. Didelė ir net tragiška 
klaida. Tų savo proto galių pagalba žmo
gus gali pakeisti ir pačios žemės išorinį 
gamtinį veidą. Bet tai dar nėra jo protinių 
galių riba. Kaip jau patys matome, galvo
jo jis, žmogus jau gali atsiplėšti nuo pačios 
žemės, peržengti žemės traukos ribas ir 
išvengti net pačio to dėsnio. Jis gali pasiek
ti erdvę, kur jokia gyvybė nebegali egzis- 
toti, gali savo kojomis paliesti žemės paly
dovą mėnulį. Dar to negana. Jis mėgina 
surasti priemonių, kaip pasiekti ir kitas 
planetas.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį
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JURGIS JAšINSKAS

ML ANNA BALIONAS
Anę, AUSŲ, NOOKS

2858 W. ttii Street
Valandos pagal susitarimą.

DR. L G. BALUKAS 
AKU8IR1JA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 S*. Pulaski Rd. (Crawford 

atedkal Building). TaL LU 5-6444
PHimi Ilginiu. Pagal mini tarime 

Jei neatsiliepia. skambinti 374-8012

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 615-0533 

Fex Valley Medkal Center 
860 SUMMIT STREIT 

ROUTS ILGJM, ILLINOIS

DR. PETS BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisu: HEmlock 43849 

Resfdu 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

PEnnadieuiąfs jj ketvirtad. 1—7 
tnfrad-, penktadieni nuo 1—5. 1 
, . ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westcfeastar Cammunity klinikos 
Medicinas dlrekterius.

1934 S. Manheim R£, Westchester, I IL 
VALANDOS: 3—-9 darbo dienomis tr

_ TąL 562^727 irU 5A2-2723.

REZ.: GI 8-0873

DR. W. EIS1N-HSINAS 
AKU AE RIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA
•ttt So. Kadžio Avo., WA 5-2670

Vilandos pagal susitarimą. Jei neat- 
ąHiepią,: skambinti MI 3-0001.

; TEL. — BE 3-5393

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

3907 West 103 r d Street 
Valandos ..pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
.. TeL: 561-4605 ir 489-4441 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA

. (i 1002 N. WESTERN AVE.
(Prie Western Ave. -kampo) 
5214 No. WESTERN AVE. 
Vylpndos pagal susitarimą.

Spaudos pabiros

pasku- 
iš mo- 
gaisro 
sirenų

(Tęsinys)

Prievartiniu būdu integruo
jamose mokyklose pamokų me
tu ar pertraukomis, pasigirs
davo gaisrą skelbiančios sire
nos. Visi moksleiviai 
bomis būdavo išvedami 
kyklų patalpų. Tokie 
buvimą pranešantieji
kaukimai dažniausiai būdavo 
neteisingi. Tvarkai prižiūrėti 
arba jai atstatyti, į mokyklų 
koridorius įvesti policijos pat
ruliai.

Kiek dėl tokių įvykių sugaiš
ta mokymo valandų ir kokia 
tose mokyklose buvo mokslo 
nuotaika , aiškinti nė nereikia.

Kovos prieš prievartinį vai
kų vežiojimą ir už jo vykdymą 
reiškiniai persimetė į suaugu-

GRADINEKAS
..... ■ .r----: --

NAUJOSIOS 
TELEVIZIJOS 
BE LEMPUČIŲ

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Sekm. ir treč. uždaryta

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

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

PERKRAUSTYMAI

Ofiso fol.: HE 4-1818
t«SdiNiti|o*: PR 6-9801

DR. j. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
Ž41I W. 71st St. — Tei. 737-5149
Ti-rrfes akis Pritaiko akinius ir 

4-.- “contact lenses”.
y»l pegni susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LIONAS SEIBŪTIS
’ " INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
WEST 63rd STREET 

yįih: aiitrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketiftad. nuo 5—7 vaL vak.

Ofise telef.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Buadra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Oflaaa: 2652 WEST 59th STREET 

TaL: PR 8-1223
iO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 

24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie- 4 Vai. po pietų ir kitu laiku 
pjgal susitarimą.

Ir

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

1454 WEST 71st STREET 
OflM Htef.s HEmlock 4-2123 
R«M. telef-: Gibton 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
ralandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei peatrijiepfa- Ui telef. GI 8-6195.

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA.

R.ŠEKĖNAS 
Tei. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tek: F Rentier'6-1882
j

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

LietuviŲ kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 vai. ryto. — šeštadienį ir sek-' 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.:

Telef.: HEmlock 4-2413

y

715° So. MAPLEWOOD AYE.

CHICAGO, ILL. 60629

POKKST rotES HURT

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Spaciili pagalba kojoms 
(Arch Support*) ir L L

_  *—4 ir 8—8. Šeštadieniais 9—1. 
1154 Wart 63rd St., Chicago. III. 60629
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siyjŲ gyventojų mases. Jau 1974 
metų vasarą prasidėjo didžiu-1 
lės demonstracijos: nepritariau 
tieji prievartiniam mokinių ve
žiojimui rėmėsi prieš tą įstaty
mą nukreinptu šūkiu: “Grą
žinkite mums tuo įstatymu at
imtas teises!”; tam įstatymui 
pritariantieji (juodukai) jų 
sąrašuose demonstracijose, ku
riose didelę dalyvių dalį suda
rydavo iš kitų, tolimų šteitų 
organizuotai atvykę pirmū
nai”, naudojosi šūkiu: “Kovo
kime prieš rasizmą!”

To pasėkoje užmokyklinės 
visuomenės atmosfera įkaito 
iki brutalių veiksmų: So. Bos
tone įvyko keli čia pasimaišiu
sių juodukų užpuolimai, iš 
kurių užpultieji gyvi išsigelbė
jo tik susidėjusių jiems palan
kių apystovų dėka; panašūs 
reiškiniai atsitiko juodukų 
gyvenamuose rajonuose — Mat 
tapoen ir Roxburyje, kuriuose 
ir šiandien yra pavojinga pa
sirodyti baltajam.

Vietinė Bostono administra
cija darė ką galėjo ir sugebėjo 
ne tik teisėjo Garrity išleistam 
integracijos įstatymui mokyk
lose įvykdyti, bet ir sukontro
liuoti dėl to įstatymo iškilu
sias tarp juodosios ir baltosios 
rasės gyventojų spontaniškas 
riaušes. Ne ką toji adminis
tracija tegalėjo padaryti, tu
rėdama savo žinioje 500 polici
ninkų, saugojančių integruo
jamas mokyklas, į jas prievar
ta autobusais vežiojamus moks
leivius ir tuo pačiu išorėje ino- 
kvklu vvkstanėias riaušes.

Pirmoji, 1974 mokslo metais 
vykdyta integracinė fazė “su
bliūško”, finansiškai (taksi] 
mokėtojams) kaštavusi dau
giau 18 milijonų dolerių.

Vieniša Lietuvos lauky žagrė, be laisvo nepriklausomos 
Lietuvos ūkininko ...

wwwwwvwm 

IR PAAIŠKINU 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI 
"Pisirenk pasitikti savo Dievą*. — Amoso 4:1X

ŠVENTO RASTO PAMOK1

Tikrasis būdas pasirengti pasitikti Dievą ir klausyti jo nutarimo apie 
amžinąjį žmogau likimą nėra, kaip paprastai manoma, pradėjimas pasi
rodyti gerais ir šventais tik tada, kai žmogus pasensta arba suserga ir 
pamato besiartinančią mirtį arba kokią kitą nelaimę. Prisirengimas pa
sitikti Dievą turi prasidėti nuo tos valandos, kai mes nusigręžėme nuo nuo
dėmės ir pasidarėme tikinčiais Nes tuokart mes esam* prašomi prista
tyti savo kūnus Dievui kaip gyvas ir šventas ir jam patinkamas aukas. 
Po to mes gauname jo dvasios ir pasidarome jo mokytiniais ir per visą li
kusį gyvenimą esame prirengiami dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin
goje karalystėje.

Vbd žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
rvsleįi? { tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

sinti nuostatus, kokios baus
mės gręsia tiems, kurie paban
dytų kokiu nors būdu kėsintis 
prieš teisėją arba jam kuo nors 
grąsinti.

Nors ir labai gudrios takti
kos laikydamasis, tas teisėjas 
šiandien susiduria su nenuma
tytais kliuviniais: Bostono po
licijos pareigūnai, matyt, ne
norėdami besivelti į praeitų 
mokslo metų eigoje patirtus ne 
malonumus iš vietinių gyven
tojų pusės, išreikalavo teisę, 
kad jie prievarta negali būti 
įpareigojami dirbti viršvalan
džius. Sekmadienį (7 rugsėjo) 
to išsikovojimo pasėkoje, prieš. 
8 d. rugsėjo mėn. prasidedan
čius mokslo metus, 120 polici
ninkų pranešė savo viršinin
kams, ikad jie serga ir rytoj 
tarnyboje nepasirodys.

Policijos vadas į tuos ser
gančiųjų pareiškimus paskel
bė grąsinimą: visi tikrai ar 
tariamai sergantieji bus dakta
ro patikrinti ir rasti sveikieji 
bus atitinkamai nubausti. Kaip 
tyčia tuo pat laiku pradėjo-- 
streikuoti mokytojai, negalė
dami susitarti su “Mokyklų Ko 
initetu” dėl atlyginimo ir dar
bo valandų mokyklose. Rašant 
šiuos žodžius, dauguma mo
kyklų uždaryta, nes nėra mo
kytojų. i .

Dieną ir naktį virš mokyklų 
birbę malūnsparniai nutilo. Ta
čiau į integruojamas mokyk-; 
las vedančiose gatvėse (skers
gatviuose ypatingai) ir aplink 
tas mokyklas budi šalmuoti 
policininkų 'būriai. Jie gink
luoti kaubojiškais pistoletais ir 
specialiai muštynėms paga
mintomis lazdomis. Nejauku 
praeiti pro tokias mokyklas pa 
vieniams, o grupėms (daugiau 
3 asmenų) uždrausta prisiar
tinti arčiau, kaip 100 jardų.’ 
Teisėjas yra išleidęs potvarkį 

. mokyklų prižiūrėtojams neleis
ti bet kokių susirinkimų jose, 

, jeigu tie susirinkimai šaukia
mi “priešbusinimo” reikalu. 
Ant artimų prie mokyklų na
mų istogų pritupdyta policijos. Kad aukotojai patys matytų kur 

, “sargų - angelų”; kuriems įsa-,’ 
kyta sekti gatvėmis judėjimą 
ir pranešinėti nurodytiems 
punktams apie kiekvieną įtar-; 
tinesnį susibūrimą. ,

Nežiūrint tokių apsaugos 
priemonių ir masinio policijos 
sutelkimo, nėra užtikrintas vi
siškai saugus mokinių vežioji- 

; mas iš vienos mokyklos į kitą:1 
autobusai ir juos lydintieji’ 
motociklais policininkai apmė
tomi akmenimis, plytgaliais ir 
kitokiais daiktais.

“Tautinės Gvardijos’’ ir štei
to “Taktinės kovos specialūs 
policijos” daliniai, pasirodę So. 
Bostone, buvo čia'sutikti kaip 
tikri okupantai ir naktimis pra
dėta užpuldinėti ne tik mašino
mis bepatruliuobančius, bet ir 
piketuoti jų. Stovyklavietes. 
Tokie išsišokėliai gaudomi ir 
areštuojami. Dieną ąr nakti
mis. Tokie areštuotieji dauge
liu atvejų yra mokyklinio am
žiaus jaunimas.

Protesto demonstracijos 
prie.š prievartinį vaikų vežio
jimą yra uždraustos. Tačiau 
motinos, kurių vaikai paskir
ti vežiojimui, pradėjo naudo
ti savotišką demonstravimo bū

Bostono mokyklose integraci
ją įvesti, turėdamas prieš akis 
praeitų metų to įstatymo vyk- 
dydo nepasisekimą, nenulei
do rankų: jis visą praeitą va
sarą, organizavo visokius pa- 
gelbinius komitetus, mokslei
vių kursus mokyklose tvarkai 
palaikyti, kaupė visokios rū
šies policijos dalinius moki
nių, į skirtingas mokyklas ve
žiojamų saugumui užtikrinti ir 
galimoriis gyventojų riaušėms 
malšinti. Jis savo talkininkais 
prisiprašė ne vien vietinės po
licijos,^ bet ir šteito, Tautinės 
Gvardijos ir net iš Washington 
no centrinės valdžios 100 “mar
šalu”. Imponuojanti jėga prieš 
prievartinį vaikų vežiojimą tė
vams įbauginti. Iš pradžių to 
teisėjo įstatymo įgyvendini-* 
m ui buvo sumobilizuota 1600 
“kautynėms” specialiai apmo
kytų policijos pareigūnų. Vė
liau tas skaičius buvo padidin
tas iki 2000-čių, sukauptų pa
čiame Bostone ir jo artumoje.

Vietinėje spaudoje ir televi
zijos kanaluose bei radijo sto
tyse tos policijos pajėgos buvo 
reklamuojamos ir vaizduose* 
rodomos (televizijoje) — ko 
kios jos galingos ir kaip gerai 
pasiruošusios įstatymo neklau
žadoms sutramdyti. Labai gud
ri ir apgalvota taktika.

Šių mokslo metų pradžia buvo 
ne rugsėjo mėn. 1 dieną, bet vie
ną savaitę vėliau — rugsėjo mė
nesio 8 dieną. Dėl kokios prie-! 
žalsties teisėjas mokslo metų, 
pradžią užtęsė — tik jam vie
nam težinoma. Pagal to teisė
jo parėdymą integruojamų mo
kinių skaičius iš praeitų metų 
numatytas 21,000 “kvotos”, pa
didintas iki 26,000. įjungiant] 
naujas integruojamas sritis. 
Ypatingai prieš tą prievartinį 
“businimą” nusistačiusį Char- 
lestav, Bostono priemiestis. Iš
leisdamas tokius parėdymus, 
teisėjas Garrity yra labai atsar
gus: jis leido viešumai, prieš( 
mokslo metų pradžią, apgar- dą: susirenka jų šimtai, daž-

na stumianti vaikų vežimėlį, 
kuriame tūno mažametis ber
niukas ar mergaitė — broliu
kas ar sesutė tų, kurie yra ver
čiami važinėti į tolimas mo-: 
kyklas; tos motinos žygiuoja 
gatvėmis. Jei policija pastoja' 
kelią tokiai demonstrantų riti
niai, — ji suklaupia ir meldžia-: 
si. Jų vadovai reikalauja pra
leisti, nesrinoterys einančios į 
bažnyčią. Nurodoma į kurią 
bažnyčią. Policija nedrįsta mal 
dininkes sklaidyti, procesija 
sueina į bažnyčios šventorių, 
ir prašo ■> kunigą įleisti jas į 
bažnyčią. Dauguma kunigų, 
solidarizuodami prievarta vyk 
domai rasinei “lygybei”, baž
nyčios durų neatidaro. Moti
nos pasimeldžia šventoriuje. 
Tik vienas kitas kunigas šiokią 
dieną atidaro bažnyčią ir lei
džia joje pasimelsti.

Tokio pobūdžio demonstra
cijos buvo pradėtos Bostono 
priemiestyje Charlestawne, čia 
pakartotos, o tos vietovės pa
vyzdį pasekė So. Bostono ir 
THyde Park priemiesčiai. Vė
liau, galima galvoti,
demonstracijų bus daugiau 
kitose vietose.

(Bus daugiau)

tokių 
ir

ROCKFORD, ILL
Užsibrėžta platus darbas

B. A. L. Fondo 85 skyrius me
tiniame susirinkime išrinko vai- j 
dybą dėl kitų metų ir visa seno
ji valdyba buvo vienbalsiai iš
rinkta. Jie ne naujokai, bet 
susipažinę su šalpos reikalais, 
kas jau matyti iš pereitų metų 
veiklos. Tai garbingai išėjęs į 
poilsį Dr. Valentinas Ploplys pir
mininkas. Vice pirmininkas Pet
ras šernas, sekretorė p. Morienė.

Tai pajėgūs, darbų nebijo ir 
lengvai suranda pagelbininkų,! 
kokių tik reikia.

Pirmas šių metų žingsnis, tai 
aukų rinkimo vajus — pasiry
žimas sukelti grynais doleriais, 
eiti per stubaš, su aukų lapais 
prisiųstomis iš Centro rankose.

sunkiai uždirbtą savo dolerį duo
da garbingam tikslui. Dabar lie- 

■ ka iš anksto pranešti Naujienų, 
Draugo ir kitos lietuviškos spau- 

. dos skaitytojams, kad ateis au
kų rinkėjai, su dideliu reikalu.

Nuoširdūs mūsų tautiečiai 
Baltui aukų nesigaili, nes tų do- 

j lerių visada trūksta.
Augustinas Kapačinskas at

vyko pas mane, pranešė apie 
Ralfo nutarimus. 85 skyriaus 
narių tarpe yra sergančių pvz. 
Petrutienė vėl serga. Balfo sky
rius notarė pasiųsti gėlių, o jis 
kaip tik apsiėmė tą darbą atlik
ti. Iš krautuvės gėles pirkti la
bai brangios, žada važiuoti į 
darželį, kūr gėles augina. Kaip 
ateis auką rinkėjai, tai mano di
delis prašymas — neatsisakyki
te. Lietus ar sniegas, rinkėjai 
ateis. žvalgas

Susirinkimę

PRANEŠIMAI

— Žemaičiu Kultūros KUjbę eili
nis aitriu sutrinkimas Įvyks trečia
dieni, spalio 15 d. 1 vai. popiet Gin
taro salėje, 2548 W. 69 St. Nariai I 
kviečiami atsilankyti, nes yra daugi 
svarbiu reikalu aptarti h* laikas pri
siruošti prie rengiamo “bunco party”. 
Po susmukimo bus vaišės.

Rožė Didžgetvienė, rast.

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

IV. RAiTO TYRINĖTOJAI
WMWAMWMWfJVMWJWVWMW+MWfffiMMNW

IEVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
■JIKSTe automobiliams pastatyti

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTaICA

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

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

MODERNIŠKOS AIE-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

.AMBULANCE 
PATARNAVu 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

L

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

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Ph«ne: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDAUNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-113S

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 VVKST 69th STREET KEpuoiic 7-1413
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

j 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, ŪL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3154 80. BASTED STREET Phane: Y Arda 7-1M1
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“BALTOSIOS” IR “JUODOSIOS” JĖGŲ 
‘SUSITIKIMAS” MARQUETTE PARKE

Iš didelio debesio lietaus beveik nebuvo

CHICAGO. — Prasidėjo nuo 2 valandos popiet gražią sau
lėtą dieną, sekmadienį, kai kelių milijonų įvairiausių etninių ma
žumų, rasių ir spalvų gyventojai palikę savo gyvenvietes išėjo į 
gatves ir parkus švariu, tą dieną be jokio “ozono” oru pakvėpuoti.

Marquette Parko apylinkėje 
jautėsi kažkaip “kitaip”. Šaligat
viuose, ypač prie gatvių sankry
žų, stovynėjo ir kažko lyg laukė 
visokio amžiaus abiejų lyčių 
žmones, o šaligatviais tai į vieną, 
tai į kitą pusę paspartintai 
vaikščiojo pastebėtinai didesni 
kiekiai išimtinai vyriškos lyties 
paauglių, juo arčiau prie 71 gat
vės juo daugiau.
• Prie Amerikos “nacių” vyr. 
būstinės, 2519 W. 71 st., iškel
ta gana didelė Jungtinių Valsty
bių vėliava ir naciu svastika ir 
ant to namo stogo stovėjo ke
liolika “rudmarškinių”, matyti, 
“fiurerio” pastatyti dėl rekla
mos. čia jau po kelis ir kelioli

ka pustekini bėgiojo paaugliai, 
apsivilkę baltais užsimaunamais 
marškiniais su “White Power” 
užrašais. Toliau 71 gatvėje ar
tyn Western Avenue ir tolyn be
veik iki Damen Avė. gatvė buvo 
ne tik nebepravažiuojama, bet ir 
nebepraeinama: daug judančių 
jaunuolyių, pasirengusių paro
dyti savo “baltąją jėgą” ir dau
gybę melsvuose švarkuose bei 
tokiais pat riaušėms malšinti 
šalmais galvas apsimauščiusių 
policininkų, kurie savo skaičiu
mi viršijo net “baltosios jėgos” 
rodytojus, šiaip viskas į vakarus 
nuo Western Ave. atrodė ramu 
ir nė vieno baltamarškinio ran
kose nebuvo matyti jokio ak

-IW- ■■ ------- »’     -..n—='“V-

GEROS DOVANOS
51OS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

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

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

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

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

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ® TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas Ivairiy prekiy. .

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

mens ar bonkos. “Fronto linija” 
buvo du blokai į vakarus nuo 71 
gatve kertančių geležinkelio bė
gių, kur svastikuotų naciukų bū
relis nekviestas pasišovė ginti 
baltųjų teritcriją nuo juodžių 
“invazijos”.

Policijai vadovauti superin
tendento padėjėjas Carsles Pepp 
perspėjo “neo-nacius”, kad pa
stebėjus bet kokį įstatymams 
ir tvarkai nusižengimą jų “mar
šas’” bus baigtas, nes policija 
nenori laukti, kol riaušės prasi
dės.

Iš priešingos' “fronto linijos” 
pusės prie 71 gatvės ir Damen 
avė. apie 150 “antinaėių” juo
džių susirinkę dvejose gazolino 
stotyse lauke baltuosius priartė
jant pradėti “mūšį”. Jų pozici
ja buvo pasirinkta skersai “bal
tosios jėgos” žygio kelio.

Apie tūkstančiui klausytojų 
vienas iš Evonstono atvykęs bal- 
tajėgis Richard Tedor, 26, pasa
kė “karštą” kalbą, pareikšdamas 
“Visi žmonės iki šios vietos spi
riasi “juodajai jėgai”. Jūsų dva
sia ir pasiaukojimas gali išgel
bėti šią apylinkę, šį kraštą ir 
mūsų baltąją rasę. Niekas ne
pajėgs -sutrukdyti šio maršo”. 
Bet maršas ne tik neįvyko, bet 
negavo progos net prasidėti. Dar 
toli nuo “fronto linijos” 71 gat
vėj ties Rockwell avė. maršuo- 
tojai nebetilpdami šalitgatviuo- 
se pasipylė į gatvę ir superinten
dentas Pepp “žygį pirmyn” ap
sukęs aplink įsakė grįžti atgal 
suėmė patį nacių “fiurerį” Frank 
Collin ir daugiau kaip 20 “na
cių”. Minia nebeturėdama kur 
žygiuoti, nesipriešindama grįžo 
ir pradėjo skirstytis, o rudmarš- 
kiniai nusvaidė į policiją savo 
“ginklus” — skardines, bonkas 
ir akmenis, sugrįžo į savo bu
veinę. Bet būreliai išsklaidytų 
jauniklių dar kurį laiką bėgiojo 
gatvėmis užgabinėjo policiją ir 
į ją svaidė “nebereikalingus” 
įrankius — bonkas, skardines.

. Matote ne paprastą drožinėjimą, bet moderniu Čekoslovakijos me
nininku didelę meno figūrą, pastatyta Vychodna parodoje.

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

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA J

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

VARŽO EKSKURSIJAS PO KRAŠTĄ
♦ * * . *

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp, 

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

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

maistas, doleriniai Certifikatal.
V. VALANTINAS

JUBILIEJINIU METU

Iš baltosios ir juodosios “jė
gų” konfrontacijos minėti ver
ti poras įvykių: būrys “baltosios 
jėgos” pradėjo vytis automobi
liu pravažiuojantį negrą, bet jis 
spėjo įsukti į skersgatvį ir pa
bėgo. Prieš pora savaičių pirkęs 
namą 7141 So. Oakley avė. neg
ras Frank Haley, 30, pamatęs 
kad prie jo namo susirinkęs apie 
200 būrys “baltosios jėgos” jau
nuolių šūkaudami pradėjo į jo na
mą svaidyti atsineštus įrankius, 
išėjęs laukan revolveriu nešinas 
iššovė Į orą ir antras negras 
išsinešė šautuvą, bet nebespėjo 
šauti kai policija jį ir Haley už
darė į “kvadrolį” ir nusivežė į 
policijos nuovadą, kur juos ap
kaltino laikymu ginklo be lei
dimo.

NAUJU SKAITYTOJU VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 50 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės Išlikimui skel
biamas Naujieną platinimo rajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtą lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos J sandėrius su okupantais ar ją Įgalioti
niais.

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir politiniu iliuziją 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 metą proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
gpaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonią gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišką reikalą renesanso.
KAINUOJA: Chicago]* Ir Kanadoj* metams — $30.00, pusei metą — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
__ $26.00, pusei metą — $14.00, vienam mėn. — 2-50. Užsieni uo
tą __ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

q Siunčiu dol. Naujienų prenumeratai Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS .-----------------------------------------------

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

JUODASIS 
MEKSIKOS AUKSAS

Meksikoje rasti juodoje auk-’ 
so — alyvos našūs laukai, rytų- 
pietų Meksikoje, Karibų jūros 
pakraščiuose, apytikriu skaičia
vimu remiantis, gali duoti apie 
12 bilijonų statinių alyvos. 
Tuo tarpu kad ir nedidelė aly
vos laukų eksploatacija sudaro 
rimtą Meksikos valstybės eko
nominį pagrindą. Prieš tai Mek
sika importuodavo 40 tūkst. 
statinių per dieną, o dabar jau 
ji eksportuoja apie 110 tūkst. 
statinių neapdirbtos alyvos. 
Užsienio prekybos deficitas, ku
ris pereitais metais siekė 2,6 
bilijonus dolerių, dar nėra išly
ginamas, bet laikotarpyje 4 
metų — 1976-80, tikimasi jau 
turėti pelno ir prekybos nuo
stolį padengti. Ypač, jog jau 
turima davinių ir tikimasi su
rasti naujus turtingus alyvos 
laukus Pacifiko pakraščiuose.

Alyvos eksploatacijos biznis 
Meksikoje nėra privačių biznie
rių rankose, bet šiuo atveju, 
naujiems alyvos Taukams iš
naudoti, bus sudaryta mišri 
bendrovė, kurios kapitalą suda
rys Meksikos vyriausybė, 
% privatūs Meksikos piliečiai 
ir % užsieniečiai.

Tarybinėje Mokykloje — Vil
niaus valstybinio pedagoginio 
instituto rektoriaus Įsakymas 
Nr. 20,. Vilnius, 1975 m. vasario 
14 d., Dėl dėstytojų atsakomy
bės organizuojant ir pravedant 
studentų išvykas.

Mokymo plane numatomos 
taip pat įvairios ekskursijos, 
meno saviveiklos, sportininkų 
kolektyvų ir kitokio pobūdžio 
studentų išvykos respublikos 
ridu j e, už jos ir šalies ribų, tu
ri didelę dalykinę, pažintinę ir 
ąuklėjamąją reikšmę, rengiant 
busimuosius mokytojus. Siekia- 
ma, kad studentai šiose išvykose, 
pedagoginės praktikos, darbo ir 
poilsio stovyklų, talkų žemdir
biams metu savo darbu ir elge
siu pateisintų tarybinio studen
to, būsimo pedagogo, komjau
nuolio, LSRS piliečio garbingą 
varda.

šioms išvykoms aukojamas 
nemažas akademiniams užsiė
mimams ir poilsiui skirtas lai
kas, skiriamos didelės lėšos. Jų 
sėkmė, formuojant jaunąjį spe
cialistą, priklauso nuo kolekty
vų vadovų, katedrų dėstytojų 
tinkamo ir savalaikio pasiren
gimo išvykoins::. ir, remiantis 
studentų aiktyvu, reikiamos 
drausmės palaikymo pačių iš
vykų metu. Būtina išvykų, re
zultatus svarstyti katedrose, ko
lektyvuose, informuoti apie iš
vykas ir ekskursijas dekanus, o 
esant reikalui ir rektoriatą.

Pastaruoju laikotarpiu pa
žeidus elementariausius studen
tų išvykų organizavimo ir pra- 
vedimo reikalavimus, susidurta 
su reiškiniais, turinčiais neigia
mą įtaką studentų ideologiniam 
auklėjimui, jų marksistinės pa
saulėžiūros formavimui.

pastebint, studentai savavališkai 
nuėjo apžiūrėti bažnyčios, ku
rioje, pasirodo, yra įrengtas ne
mokslinis, autiistorinis muzie
jus. Dėstytoja, tai sužinojusi, 
tuojau pat studentus išsivedė ir 
pravedė aiškinamąjį pokalbį. 
Tačiau sugrįžusi apie šį įvykį 
fakulteto dekano nepainfor
mavo.

. 1974 rugsėjo 4 — spalio 3 die
nomis gamtos - geografijos fa
kulteto studentų grupė, vado
vaujama e. doc. p. J. Tomkaus, 
talkininkavimo Šalčininkų ra
jono “Lenino priesakų” kolū
kyje. Nežiūrint griežto nurody
mo talkininkų vadovams, dėsty
tojui J. Tomkui nuolaidžiau
jant, buvo surengtos pabaigtu
vių vaišės su svaiginančiais gė
rimais. Tokio pobūdžio pabaig
tuvės ir kai kurių studentų el
gesys jų . metu pažemino talki
ninkų ir j Q vadovo orumą.

Anksčiau, lįepos 16—21 dieno
mis, atliekant praktiką prie 
Drūkšių ežero, e. doc. p. J. Tom
kus, studentų akivaizdoje prie 
laužavietės, be jokio rimto pa
grindo, susikivirčijo su atvyku
siais iš toliau turistais, šis ne
taktiškas iš dėstytojo pusės 
konfliktas, norint nenorint, Įgi
jo nacionalistinį pobūdį.

Į tokius ir panašius neigia
mus reiškinius reikia griežtai ir 
principingai reaguoti ir kiek
vienai katedrai ir dėstytojui iš 
jų daryti reikiamas išvadas.

Ryšium su tuo Įsakau:
1) Geografijos katedros e. 

doc. p. Juozui Tomkui už grubų 
drausmės pažeidimą studentų 
talkos žemdirb ... netaktišką 
elgesį su pašaliečiais studentų 
praktikos metu pareikšti papei
kimą.

2) TSRS istorijos katedros do-

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

NEAR 71st & CALIFORNIA
— 2 FLAT BRICK

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

925-9028 or 422-5545.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

WOOD WORKERS 
Experienced machine hands and 

cabinet makers.
Full time steady job. No layoffs.

Overtime.
Furniture and Wood Workers Union.

666-4673

o Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ... Naujienos buvo ir yra 
už demokratiją ir toleranciją. 
Deja, jos negali toleruoti Lietu
vos okupacijos tolerantų ir pa
likti įvairių tipų bendradarbiau- 
tojus visiškoje laisvėje. Todėl 
šio pasimetimo ir iliuzijų politi
kos laikotarpiu Naujienos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio ju
biliejiniais metais padvigubinti 
skaitytojus. (Pr).

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

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

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

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

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

7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA.
2 vonios. Gražus beismantas. auto 
garažas. Tuoj galite užimti. Mar
quette Parke. $28.000.
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
dymas. nauia elektra, alumin. landai. 
*15.000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metų mūras 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$23 900.

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

2 AUKŠTU MŪRAS, puikus 2x5 
kamb. butai ir 2 kamb. sausam beis- 
mante^vaaujas gazu -šildymas. Geras 
garažas. 'Arti mūsų. $26.500.

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

RUTU NUOMAVTMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO

JAMO TURTO PIRKIMAS.
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5554

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 I
Taip pat daromi vertimai, giminių j 
Iškvietimai, pildomi pilietybes p ra-1 

šymal ir kitoki blankai.

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
6 — NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL — WEDNESDAY, OCTOBER 15, W7»

"NAUJIENOS’ KTKKVIENO
L T E T U V I 0 

DRAUGAS IR BIČIULIS

be visa kd, 
:a. Supranta-

1975 birželio 29 — liepos 12 
dienomis istorijos fakulteto 14 
studentų grupė, vadovaujama 
dėstytojo, valandininko R. ša- 
lūgos, Joniškio, Akmenės rajo
ne, nusižemino bažnytininkams, 
įsiprašė į Klykalių medinę baž
nyčią, kaip į architektūrinį pa
minklą, klausėsi ^vietos klebono 
antimokslinių koinentarų (Kly
kolių parapijos klebonas yra 
Jonas Paliukas,^baigęs Kauno 
kunigų seminarijį 1909 metais. 
— red.), žiūrėjo jo gamybos 
filmus ir skaidi 
ir religine tema
ma, kad visa tai ^praktikos pla
ne nebuvo numatyta. R. šalū- 
gos, kaip nepatenkinusio pasiti
kėjimą, paslaugų atsisakyti.*. 
Jis institute nebedirba. Grupės 
seniūnas iš pareigų atleistas. 
Su studentais teko pravesti ati
tinkamus pokalbius.

1974 spalio 27 to paties fakul
teto II kurso studentų grupė, 
vadovaujama docentės A. Gai
galaitės, surengė pažintinę vien- 
dieninę ekskursijų maršrutu 
Pilaitė — Kernavė — Musnin
kai — Čiobiškis — Žasliai •— 
Elektrėnai — Vievis — Lentva
ris. Kernavėje, dėstytojui ne-

centei Aldonai Gaigalaitei už 
neinformavimą apie kai kurių 
studentų netinkamą elgesį iš- 
vykoje pareikšti įspėjimą.

. 3). Katedrų vedėjams per 10 
dienų su šiuo įsakymu supažin
dinti katedros narius ir su pa
siūlymais dėl šio įsakymo grą
žinti kanceliarijai.

VWPI Rektorius doc.
V. Uogintas

' (E).

— Kotryna Liutkauskaitė - 
Zavis, 78 metų amžiaus, iš Chi- 
cagos, 20 metų išgyvenusi Miami 
Beach, mirė spalio mėn. 5 d. va
kare. Ji buvo Naujienų skai
tytoja. Paliko vėlionės sūnus 
Jonas Zavis ir dukros — Mil
dred ir Ona Zavytės. J. Zavis 
yra Floridoje Real estate biz
nyje.

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

I Fe R R A ] 
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos | 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telet 434-4660
JL II ■lllllllll .J_________________ - ____________

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vleninteŲ
lietuvį kailininką

Chicago}©

NORMANĄ

ei. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

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

E1;. < 
— h mil rf

P! - .......—■w i , ..... ,

SKAITYK IK KITArtl PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTI ’’NAUJIENAS1'

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

Call Frank Žapolis 
3208^ W. 95th St.

GA 4-8654

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $60 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

" ~ ■ ”■ — ■ " ■ _ . ■ ■ " ■ ---------

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST'69th STREET 

Tel*fj REpublIc 7-1 Ml

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

TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 
ŠVIESĄ.




