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“TERORIZMAS” YRA LAISVĖS
ŠAUKSMAS, - SAKO VAŠKAI .

Pilietinio karo metu Franko atėmė vaškams 
visas savivaldybės ir žmogaus teises

GUERNIKA, Ispanija..— Vadinamas “terorizmas” yra ne kas 
kitas, kaip vaškų laisvės šauksmas, — Chicago Dailey News ko
respondentui Raymond R. Coffey pareiškė vienas įtakingas vaskas
profesionalas.

:— Reikia neužmiršti, kad vaš
kai turėjo savo autonomiją ir 
patys šimtmečius tvarkė dauge
lį savo reikalų. Vaškai priėmė 
katalikų tikėjimą, bet jie pasili
ko savo papročius, teisės nuosta
tus ir labai stiprias savivaldy
bės tradicijas. Ispanijos monar
chija pripažino vaškams plačias 
savivaldybės teises, o demokra
tinė Ispanijos respublika davė 
vaškams plačią autonomiją, ko
kią turėjo ir Katalunija. Vaškai 
kovojo respublikonų pusėje ir 
pralaimėjo.

Gen. Franko karo jėgos, užė
musios Vaskoniją, panaikino au
tonomiją, sušaudė daugelį savi
valdybės pareigūnų ir įvedė 
griežtus diktatūros potvarkius. 
Vaškai ilgus metus 'nžeko ne
sakė, bet paskutiniu metu pra
dėjo kelti balsą dėl pagrindinių 
žmogaus ir savivaldybių teisių, 
kurios jiems pilietinio karo pa
baigoje buvo atimtos.

Protestuoja 800 Ispanijos kunigų
Madridas, Ispanija. — Astuo

ni šimtai Ispanijos katalikų ku
nigų pasiprašė ir įteikė gen. 
Franko protestą, reikalaudami 
panaikinti mirties bausmę kovo
tojams už pagrindines žmogaus 
teises. Jie rašo diktatoriui, kad 
dabartinė Ispanijos valdžia nori 
sudaryti baimės nuotaikas visa
me krašte, bet baimė prie gero 
neveda.

Sukelta baimė, laisvės panai
kinimas, kontūzija sukelia ne
apykantą ir nekontroliuojamą 
pasipriešinimą, kuris nieko ge
ro nežada.

Kunigai smerkia teroro veiks
mus, bet jie taip pat reikalauja, 
kad būtų panaikinta mirties 
bausmė. Diktatoriui Franko pa
ruoštą pareiškimą pasirašė net 
832 Ispanijos kunigai, turį para
pijos ne tik Madride, bet visose 
Ispanijos provincijose.

Diktatoriui nepatiko 
dainininkas Serrat

Diktatoriui Franko ir jo va
dovaujamai vyriausybei nepati
ko geriausias Katalunijos daini
ninkas Juan Manude Serrat. Pa
gal vyriausybės įsakymą jis bu
vo išmestas iš valdiškos daininkų 
profesinės sąjungos ir uždrausta 
jam dainuoti Ispanijos radijo 
stotyse.

Manuel Serrat buvo išvykęs į 
Meksiką dainavimo ekskursijai. 
Meksikos vyriausybei pasmerkus 
jaunų žmonių sušaudymą, Ma
nuel Serrat pareiškė, kad jis nie
kad nepritarė diktatoriaus Fran
ko valdymo metodams. Jam pa
tiko Meksikos prezidento Eche- 
verijos nutarimas nutraukti san
tykius su diktatoriaus Franko 
valdoma Ispanija.

Oficialus valdžios kontroliuo
jamų profesinių sąjungų nuta
rimas sako, kad Manuel Serrat

IŠ VISO PASAULIO

-REYKJAVIK. — Islandija iš- 
plėtė savo teritorinių vandenų 
ribą nuo 50 mylių iki 200 my
lių ir įsakė savo penkiems kariš
kiems laiveliams ir vienam žval
gybos lėktuvui pašalinti iš nau- 
josioš zonos visus toje zonoje 
rastus svetimus laivus. Islan
dija randa būtina padidinti te
ritorinių vandenų plotą, kadangi 
žvejyba yra tos salos visas eko
nomijos pagrindas.
. TĘL AVIV. — Izraelio karei
viai okupuotoje zonoje — Golan 
aukštumose apšaudė ir sužeidė 
du Sirijos piemenis. Tai pirmas 
toks incidentas po 1973 metų 
spalio mėnesio karo. Izraelis ne
slepia susirūpinimo kai Sirija 
pagyvino savo kontaktus su So
vietų Rusija. Izraelio pareigū
nai Sirijos linkimą į Sovietus 
vadina “blogu ženklu”.

BUENOS AIRES. — Prezi
dentė Maria Estela Peron trečia
dienį grįžo iš savo mėnesį tru
kusių sveikatai pataisyti atosto
gų. Dar nežinia, kuomet jos pa
skirtas savo vieton Argentinos 
senatorius Italo Luder grąžins 
jai prezidento pareigas, bet spė
jama, kad tai įvyks šį penktadie
nį.

‘ KING BEACH, Cal. — Buvęs 
marinas Meller, įtariamas apiplė
šęs banką ir nužudęs Nevados 
policininką, buvo Lake Tahoe re- 
zorte pasigrobęs tris žmones 
įkaitais, bet išlaikęs 9 valandas 
juos paleido ir pats nuolankiai 
pasidavė suimamas. Pasiduoti 
prikalbėjo specialiai iš San Die
go lėktuvu atgabentas federa
linis šaunamų ginklų agentas. 
Meller buvo apsiginklavęs pisto- 
lietu ir šautuvu.

MADRIDAS. — Daugiau kaip 
800 katalikų kunigų pasirašė do
kumentą, kaltindami Franko val
džią sudarius Ispanijoje “baimės 
klimatą”. “Laisvės nebuvimas ir 
represijų subendrinimas sukėlė 
baimės, sumišimo ir desperacijos 
atmosferą, panašią į tikrą para- 
ližių”, skundžiasi pasirašiusieji 
kunigai, pirmoje eilėje reikalau
dami Ispanijoje panaikinti mir
ties bausmę.

EAGLE, Colorado. — Gaisras, 
kurs Colorado valstijoje sunaiki
no arti 5,000 akrų miškų ir pri
darė apie pustrečio milijono do
lerių nuostolių, skaitomas pik
čiausiu gaisru visoje Colorado 
istorijoje, pagaliau buvo suval
dytas, kai ugniagesių komandos 
baigė aplink degančius plotus 
iškirsti ir sukasti liniją, kurios 
gaisras nebeperžengia.

pasmerkęs nuteistųjų sušaudy
mą, todėl ir išmestas iš profesi
nių dainininkų sąjungos.

Astuonių mėty Susan Solomon, su tėvais, gyvenanti Scarsdake, N. 
Y., iš anksto pasiruošė išdaigu vakarui, kuris Amerikoje švenčia
mas Visu Šventu išvakarėse, pati pasigamino keturias baidykles. 
Viena panaši į lįktarnę, antroji į futbolą, trečioji Į krepšinio svie

dinį, o ketvirtoji į beisbolą.

SEN. ADLAI STEVENSON LINKĘS 
KANDIDATUOTI Į PREZIDENTUS

Sen.' Adlai Stevenson, demokratas - iš’ IllinoS, antradieni pa
sakė, kad aplinkybės gali priversti jį daryti du dalykus, kurių 
jis nenori, tai kandidatuoti f prezidentus ir paremti federalinę 
paskolos garantiją finansiškai sergančiam New Yorko miestui.

Charakterizuodamas save kaip 
nelinkusi siekti demokratų kan
didatu nominacijai į preziden
tus, Stevenson tačiau pasisakė 
tikįs, kad Chicagos meras Daley 
jį tikrai remtų. Jis galįs būti 
priverstas kandidatuoti, jei joks 
kitas demokratų kandidatas ne
gaus plačios visuomenės pritari
mo.

Stevensonas pasakė, kad tuo 
atveju, jei jis apsispręs kandida
tuoti, jo pirmas išbandymas bū
tų per kovo 16 d. įvykstančius 
pirminius balsavimus ir jei pasi
rodytų, kad jis turi apsčiai vi
suomenės paramos, jis kandida
tuotų tik kaip nacionalinis kan
didatas, o ne vienas kuris kon
vencijos pasirinktas “mėgia
miausias sūnus”. Jei Illinojuje 
jam nepasisektų, tuomet jis vi
siškai pasitrauktų iš kandidatų 
į kandidatus.

Paklaustas, ar tikrai jis yra 
linkęs kandidatuoti, sen. Steven
son pasakė, kad jo šeima neno
ri, kad kandidatuotų, bet sutin
ka remti, jei kandidatuos. Apsi
spręsti negalėsiąs anksčiau kaip 
iki ateinančio lapkričio vidurio.

Vienas iš vienuolikos 
tebėra dar nesuimtas

JAV Vidurvakarius praeitą sa
vaitę sujaudino žinia, kad iš dvie
jų kalėjimų beveik yienu metu 
pabėgo visas būrys labai pavojin
gų nusikaltėlių: iš federalinio 
Marion, Ill., kalėjimo šeši ir iš 
Greene apskrities, Ind., kalėji
mo penki. Lieka vienas dar ne
sugautas. Dešimtas sugautasis 
kalinys Henry Gargano, skaito
mas pavojingiausiu, kurs yra nu
žudęs du policininkus, buvo su
lenktas netoli Linton, Ind., einant 
geležinkelio bėgiais, be ginklo.

Pavojingasis Gargano suima
mas pasidavė ko ne su malonu
mu. Karingos nuotaikos sušvel-

Prezidentas išvengė 
automobilio nelaimės

HARTFORD, Conn. — Pa
auglių pilnas automobilis vėlybą 
antradienio vakarą per tris blo
kus nuo Civic Auditorijos, kur 
prezidentas pasakė prakalbą, 
jaune, 19-mečio, James Salani- 
tes vairuojamas Buick automo
bilis atsitrenkė į prezidento ne
peršaunamą automobilį. Prezi
dentas visiškai nenukentėjo, tik 
su juo važavusiam Connecticut 
respublikonų pirmininkui Fred 
Bibel kiek sužeista dešinioji ran
ka.

Prezidento automobiliui įlenk
tas dešinysis fenderis. Salanites 
vairuotame automobilyje važia
vę penki jaunuoliai irgi liko ne
sužeisti.

LISABONA, Portugalija. — 
Maištaujantieji kairieji karei
viai, kurie nebeklausė savo ka
rinio viršininko, bet susidraus- 
mino gavę iš vyriausio armijos 
viršininko pažadą atkurti trans
porto pulką, kurs buvo likviduo
tas. Maištaujančio dalinio karei
viai apleido artilerijos barakus, 
Porto mieste, kuriuos visą sa
vaitę išlaikė okupavę.

RARITAN, N. J. — Ortho 
Pharmaceutical kompanija at
šaukė Modicon gimdymų kontro
lės piliules, kurias vartojo apie 
50,000 moterų, kadangi tose pi
liulėse esą rasta mažiau estroge
no negu turi būti. Tos piliulės 
pradėtos parduoti nuo šių metų 
pradžios.

nėjimas aiškinamas tuo, kad be- 
sislapstant tenka išalkti ir iš- 
trokšti. Kai Gargano vienos šei
mininkės mandagiausiai papra
šė vandens, ji užtrenkė duris ir 
paskambino policijai.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

Atlantos miesto ir apylinkių 
mokytojai streikuoja, nors tei- 

I sėjas ir įsakė unijos vadovybei 
j baigti streiką. Unija teismui tu
rės mokėti didelę baudą.

■°- Portugalijos generalinio šta
bo viršininkas gen. Carlos Fabia- 
no buvo nuvykęs į Porto artile
rijos kareivines ir liepė atšaukti 
karo policijos apgulą. Jis sutiko 
leisti komunistams kariams pa
silikti tarnyboje, bet jie pasiža
dėjo nesikišti į krašto vidaus 
reikalus, ir neerzinti civilių.

•°- Islandijos karo laivai yra 
pasiruošę apšaudyti kiekvieną 
žvejų laivą, kuris drįs artėti, ne
gavęs leidimo arčiau, negu iš 200 
mylių'prie Islandijos. Du Islan
dijos karo laivai gins prie Islan
dijos esantį vandens ruožą.

o Demokratų partijos pirmi
ninkas Robert S. Strauss priža
dėjo tvarkingą konferenciją New 
Yorke ateinančių metų liepos 
mėnesį, kai bus parinktas demo
kratų partijos kandidatas prezi
dento pareigoms. Jis prižadėjo 
duoti juodžiams pakankamai lai
ko kredencialams: išaiškinti. --

o- Portugalijos premjeras Aze
vedo, apvalęs karo tarybą nuo 
komunistų, yra pasiryžęs išvaly
ti kiekvieną kariuomenės dalinį 
nuo portugalams svetimos ko
munistinės sistemos. Pirmon 
eilėn artileristai privalės padėti 
ginklus ir mesti politikuoti.

Pelningas biznis
SAN ANTONIO, Tex. — Pati 

neturtingįausioji iki šiol buvusi 
samdomų farmų darbininkų kla
sė, staiga pradėjo statytis pui
kias rezidencijas ir važinėtis 
liuksusiniuose automobiliuose.
Tokį staigų praturtėjimą įstaty-
mu saugotojai aiškina tuo, kad 
Meksikos pasienyje, Starr ap
skrityje susiorganizavo nauja 
Mafia. Narkotikai yra labiausiai 
pavojingas, bet nepaprastai pel
ningas “biznis”., kurs daugelį su
gundo ir įtraukia į kriminalą. 
Rezultate lūšnelės vargingai gy
venančių tėvų vaikai staiga pra
dėjo į mokyklas važinėti Grand 
Prix ir Continental limuzinais.

Vienintelė įstaiga, kuri galės 
staigių praturtėjimų priežastis 
išaiškinti yra IRS (pajamų mo
kesčių įstaiga).

I FBI įstaigoje dirbęs mokslininkas
I Dr. Frank Gordon, penkis metus lai
kęs paslaptį, dabar paskalb*, kad ji*, 
gavęs preiidento įsakymą, įo napildė.

'Jis n<«unaikino nuodingu chamikaly, mų jūroje rastus penkis nusken- 
nors 1970 metais buvo gavęs preil-l , . . . ._ , .

i donto įsakymą taip padaryti. • dusiO laivo jurdviUS

gavęs pr*iid«nto įsakymą, įo nepildo.

BREŽNEVAS-NORI DUONOS IR
MAŠINŲ, BET NETURI PINIGŲ

Sovietu valdžia ginklams išleidžia 
bilijonus, bet duonai nori paskolos

LONDONAS, Anglija. — Sovietų valdžia kreipėsi į Vakarų 
Europos ir Amerikos bankininkus, prašydama 300 milijonų do
lerių paskolos. Sovietų Sąjungos užsienio prekybos bankas krei
pėsi į tarptautinį banką, prašydamas didelės paskolos, nes Sovietų 
Sąjunga neturinti tvirtos užsienio valiutos.

Franko pasirinko 
griežtus ministerius

MADRIDAS, Ispanija. — Is
panijos diktatorius Franko, pa
tyręs apie nuotaikas kariuo
menėje, pakeitė trijų karo apy
gardų viršininkus ir paskyrė 
naują vadą civilinei gvardijai. 
Diktatorius nori turėti tokius 
policijos vadus, kuriais nelaimės 
metu jis galėtų pasitikėti.

Tuo tarpu vyriausybė paleido 
11 vaškų, kuriuos buvo atida
vusi kariuomenės teismui. Ka
riams atsisakius teisti suimtuo
sius, jie buvo atiduoti paprastam 
teismui, o prokuroras juos visus 
tuojau paleido, nes ■ prieš^'juoš" 
nebuvo jokių nusikaltimo įrody
mų. Vyriausybė mano, kad šis 
gestas bent kiek apramins aist
ras.

Jeigu Franko nenustos perse
kiojęs vaškų, tai šių kariškoji 
organizacija pradės šaudyti Vas- 
konijon paskirtus Franko guber
natorius. Civilinės gvardijos 
nauju viršininku paskirtas gen. 
Angel Campano.

Palestiniečiai ardo 
taika Beirutec.

BEIRUTAS, Libanas. — Bei-
rute maištuoja tiktai maža gru
pelė palestiniečių, įsibrovusių į 
komunistuojančias mahometonų 
organizacijas.

Įtakingesnieji Libano vadai 
ryžosi patys imtis priemonių tai
kai įgyvendinti. Vidaus reikalų 
ministerio Camille Chamoun sū
nus, atstovaująs Libano krikščio
nis; religinis musulmonų vadas, 
šeichas Mohamedas Jakubas, ir 
palestiniečių saugumo grupės 
viršininkas Abu Hassan suėjo 
tarp barikadų ir tarėsi apie nuo
latinės taikos įgyvendinimą ne 
tik Beirute, bet ir visame Liba
ne.

Tuo tarpu Libano karo maši
nos griovė miesto centre iškilu
sias barikadas. Krikščionių at
stovui drįsus pereiti į mahome
tonų valdytą sritį, buvo paleisti 
du šūviai, užmušę du libanie
čius.

WASHINGTON AS. — Buvu
sio prezidento Niksono 1972 me
tų rinkimo kampanijos komite
to pirmininkas pranešė, kad jo 
žinioje dar tebėra daugiau pus
antro milijono dolerių, į ku
riuos pretenduoja Watergate by
los dalyviai ir kitos “skandalo fi
gūros”.

♦ JAV pakraščių sargyba ren
giasi atiduoti Indonezijai Baha-

Sovietų Sąjunga susirūpino di
dele paskola, kai amerikiečiai, 
pradėję derybas penkerių metų 
javų pirkimo planai, jiems aiš
kiai pasakė, kad už Amerikos 
javus rusai turės mokėti auksu 
arba doleriais. Už šių metų javus 
rusai jau būtų pasiruošę atiduo
ti turimą auksą, bet ilgesniems 
užpirkimams rusams trūksta 
aukso ir pinigų.

Sovietų Sąjunga turėjo priim
ti valstybės sekretoriaus pava
duotojo Charles Robinsono pla
ną, nes kitaip jie ir šiais metais 
nebūtų gavę reikalingų javų. So
vietų pirkliai jau apsuko Kanadą 
ir Ameriką, užsakė pageidauja
mus javus, bet prezidentas For
das sustabdė javų pardavimą So
vietų Sąjungai. .Prezidentas pa
siūlė rusams penkerių metų pla
ną, kad neišmuštų iš lygsvaros 
Amerikos maisto kainų. Kai vie
nais metais Maskva nuperka di-

į dėsnius kiekius Amerikos javų, 
tai duona ir kitų produktai pa
brangta. Bet jeigu. Sovietų val
džia pasižadės pirkti didesnį ja
vų kiekį kiekvieną metų, tada tas 
pirkimas neatsilieps į vidaus kai
nas. Pradžioje sovietų valdžios 
atstovai nenorėjo apie tai kalbė
ti, bet iš Robinsono patyrę, kad 
be plano rusai ir šiais metais 
negaus pageidaujamų javų, tai 
sutiko su visomis amerikiečiu 
sąlygomis.

Sutikę priimti penkių metų 
planą javams pirkti, rusai pasi
juto be tvirtos valiotos. Sovie
tų valdžia visomis priemonėmis 
gaudo Amerikos dolerius, lupa iš 
kiekvieno turisto ir krauja di
delius muitus siunčiamoms do
vanoms, bet sovietinei valstybei 
niekad dolerių neužtenka. Sone
tų planuotojai norėtų pirkti Ame 
rikoje įvairių pramonės mašinų, 
bet ir toms prekėms Maskva 
neturi pinigų. Sovietų valdžia 
kelia savo rublio kainą, reikalau
ja daugiau dolerių už rublį, bet 
tarptautinėje pinigų rinkoje rub
lis yra bevertis, nes yra pagrįs
tas tiktai komunistinės valdžios 
žodžiu, o ne tvirta valiuta arba 
auksu.

Amerikos diplomatai, besitar
dami su rusais dėl javų, jiems 
priminė, kad sovietų valdžia ne
turėtų mėtyti užsieniečiams savo 
darbo vaisius — ginklus. Sovie
tų valdžia pasiuntė daug ginklų 
egiptiečiams, o dabar ginkluoja 
Siriją ir kitas arabų valstybes. 
Egiptas nenori ir nepajėgia mo
kėti už ginklus, kuriuos izraeli
tai iš jų atėmė.

Vėsiau.
Saulė teka 7:03, leidžiasi 6:08.



1
1

Spaudos p&biroš
(TęstoVs)

dieną bostone ftuvūšTuošė pir
miniuose balsavimuose išrinkti 
kūtoiidatuš j rriie’sto Valdybą 
(Mokyklą Komitetą, nftėsto 
konsulus), laimėjo tie kandi
datai, kurie buvo pasisakę 
prieš prievartinį vaikų vežio
jimą.

Nežiūrint okivaizdaus fakto, 
kad gyventojų dauguma yra 
priešinga teisėjo Garrity iš
leistam įstatymui prievarta 
įvykdyti mokyklų integraciją, 
vargu ar tūs teisėjas atšauks 
savo parėdymą.

Šiais mokslo metais Bostono 
ir jo priemiesčių mokinių ve
žiojimui iš vienos mokyklos į 
kitą ir jų apsuagai numatyta 
išleisti 30 milijonų dolerių...

advokataūti slaptA&Ais, kurių, 
atvirai prisipažįsta, Visai ife- 

( vėrttoanfi. “Negerbto ir bever
tinu slapukų. Asmuo, kurio 
sązfAė ranii, kuris neturi blogos 
valios Lą nors įžeisti, kaiti nors 
palcehkti, neturėtų būti bailiu 
ir veidmainingai prisidengti 
slapyvardžiu. Straipsnis pasi
rašytas slapyvardžiu praranda 
pusę savo vertės, 

slapukopatikėti 
mu”...

nes sunku 
objektyvu-

nuostabus 
nuvertinusi

kurijozas: 
slapukus

i

t

7. Pan'elė 
moka- ne tik 
uitis rašvti.

Birufė Keinežaitė 
kandžius straips- 
Ji neatsisako pa

Koks 
visaip 
(žiūr. Naujienų š. m. rugsėjo

pukiškumo vengiančiam J. Ja- 
šinskui. Ne už tai, kad kada 
nors jis būtų kur nors spaudo
je ją “pakibinęs”, kuo nors ją 
įžeidęs ar jos pavardę kur nors 
palinksniavęs, bet už tai, kad 
jis savo pabirose (1975. VI. 23 
d. Naujienose) “ne tik pa
smerkė, bet ir prakeikė” sla
puką — “Teatroinaną”, užsi-

; p.ViKi kNYGA, Parašyta su meile
. > LIETUVĄ! Ik ŽEMDIRBIAMŠ

Dr. Juozas Dauparas; ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Cincagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da- 
fių: žemės ūkio švietimp problemos ūkininkų krašte. II dalis: žemės 
Ūkio švifetimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų., sutrukdęs Lietuvos neprikįaus6jnjtb.ės,. gyvenimo 4r riėbūtų. su
griovęs gražiai išaugusių; ir sukiesi ėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ’ir. kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti. Ifetūvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti,pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absohutit lie tuvių tatitos dauguma. (88.12%) buvo ūkininkai ir po. pa
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra-arba, patys buvę ūki- 
ninkai, arba ūkininkų, vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 
liufiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nėbėsihori pertraukti. Knyga 
auionausskiriama .Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”; , ; .* . . . . .

Jynygos 300 puslapių su datig vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
'Gaunama Naujienose.’/ . .

©Edą arba-Money Orderi ■ siųsti tokiu adresu:

« 
lai.

1739 Šo. HALSTED STREET, CTIIČA’GO, ILLINOIS 60'608 
"Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Iii®A KisYbA GERIAUSIA DOVANA
Rhulienpsė 'galima gauti puikių knyg\i, Wtro* ’pa'pbol bet kokia 

J knygy spinta ar lentyną.
■$. thinnis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 psl.
,K. dietinis, DlfeNoJANT, gražiai Įrišto, 464 psl. .— 

; Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR.MINTYS. H. tomas, 
i . < žiais viršeliais. 336 .pst Kaina $8.00. Minkštais virš.

Prbf.. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LilĖfŪVliKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, 1 dalis. 208 psL, Įrišta— $3,00, minkštais vir- 

.šėliais —$2,00; Ii dalis, 225 psl., įrišti — $3,00. minkš
tais viršeliais ..... ......... ............. ................ ............ ........

» Prof.’S. kairri, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl.
Kiprai Bielinis; GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

tį šeliais.,. ------------------- ------ --------------------------------------
Juozas/Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl.......... ............. ...... ...........
P. Uūdžiuviene, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 'psl. ..........................     —
Janlrtž Nertinė, - TRYS TR VIENA, jaunystės atsiminima.! 

170 psl. .... .............. .......... .......................... --
M. ČudėYis, POVILAS MILERIS, biografuos bruožai 232 

puslapiai . ..... .............................. ................. ..........
j Knygak užsakant reikia pridėti 25 et. .pašto išlaidoms, 
j Naujienas,
« 173*4 ?». HAlMed SU, Chicago, [ft. 60608. — Tel. HA 1-6100

$3,00. minkš-

$6.00
$4.00
.Gra-
$5.00

$2.00
$5.50

$5.00
$3.00

$1.00

$3.00

$3.00

vių
Čia

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbfivjs, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapailnskas, SIAUBINGOS DffehOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Ka pači n skis, 1ŠĖ1V1O DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kurian&o ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. k00 psl. Kaina 7 dol.

čikAGi^tės spūdžiai Komunistų pavergtoj Lietuvoj. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, bruskininkuose. Kaune. Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjd fr ka jai Žmonės pasakė. 95 pst $150. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

O. Kužailfs, MAGIŠKUOJU KILIMU i VILNIŲ.^ Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ 1 ANALUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturftfo Ir afcitproipo propaganda bei 
Ulm4sltavifltti. Abi knygos nerašytos lengvu, gražiu stiliumi.

VJn«f» tomaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai. 105 t>sl. Kaina S2.00.

Vintai 'Žemaiti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTtJE. 
fi4 pat Kaina SI 50.

lie ir kiti leidiniai yra gautrami
fiAiijVfcNoSte, te. VialSted st., Chicago, 111. 6om>»
atsilankant darbe valandom!* arba ui«akant paltu Ir pribadant 

žekĮ ar pinlglng perlaida.
■■mw

Jeigu iš pirmo bandymo negali išvilioti St. Bernardo šunies patogaus automobilio, tai reikia 
panaJdoti raumenis. Panašiai pasielgė ir Floridos, Florai City 11 metp John Swett, kada tingi 
kalė Lola nenorėjo pasijudinti iš šiltos ir patogios vietos automobilio užpakalinėje sėdynėje.

Jam pavyko kalę iš auromobilio vis dėlto išprašyti.

mojusį suniekinti Chicagoje 
įsisteigusį Komitetą iš V. Vo
kietijos režisieriui J. Jurašui 
atsikviesti, taipgi ir patį Ju
rašą (Žiūr. 1975 m. balandžio 
mėn. 10 d. Naujienas).

Būtų visai supranįama, jei
gu (į tą “Teatroinano” maniš
ką “pasmerkimą ir prakeiki
mą’’ būtų atsiliepęs pats nu
keli tėjusis ir įrodęs savo išve
džiojimų teisingumą. įNe! Jis, 
tas vienas iš p-lės B. Kemežai- 
tės “negerbiamų, ir nevertina
mų slapukų”, neišdrįso bepa
sirodyti. Tačiau jo išsišokimą 

’ šokosi apginti jo “nevėrtinto-
| i toj a ir riegerbčja”. Lieka neat- 
I spėjama misterija: kokia tarp 
I jų abiejų giminystė ar rbman- 
■ 1 tiška draugystė? ;
f Panelės Birutės Kemėžaitės I kaltinamaj’ame akte gausų ,ci-

■ tatų iŠ mano “pūbirų”. Nė kiek 
! nemažiau graudingų pamokš-1 i Tavimų. Pavyzdžiui, prie ma-.- 

I no konstatavimo, kad Dr..Jo- 
| no Adomavičiaus įsfeigtoje 
■ .senelių kolonijoje” (berods, 1 “Lietuvio Sodybos“ vardu) “su 
- savo meniniais parengimais ak- 
'4 tyriai tebėsireiškia profesio- 
;5, nalo Bririkos “gengė” (gražiau 
iibūtų buvę pasakyti trupė.- At- 

sfprašau! J.) “Kaip neapsako- 
maf ryški lietuviško scenos me- 

h;. no nuosmukio žymė: Alfas 
'U Brinką stengiami išgelbėti lic- 

< tūvišką scenos meną karšinčių 
i! žiūrovų ‘akyvaizdoje’’, gerbia- 
į moji oponentė savo pamoksle 
| man, prikergia pastabą”, ... 
j Jašinsko pasišaipymas iš ramių 
T niekam skersai -kelią nestojan- 
T čių veiklių žmonių, yra daug 
1 labiau vertas jo paties sukur- 
< to “prakeikimo”.
< Klausiu: nuo kada ir kokiu 
'S' pagrindu visiems žinbmus tei- 

stogus faktus ir jų paminėji-
/ mą mes pradėjome laikyti pa- 
įs sišaipymu? Ar. dr; Jonas Ado-

Į mavičius, kaip idealistas, ne- 
į įsteigė senelių lietuvių koloni- 
ją? (Ir ar jo gausūs rašinėliai

I medicinos ir sveikatos patari
mo reikalais Naujienose nėra 
daugiausia skirti senesnio ani-1 
žiaus žmonėms?) į ar aktorius I dramos ~ sanibį^į leid6 
Alfas Brinką nepasirodo, ten, 
su savo meniniais -į ]----- : 1
mais, stengdamasis v išgelbėti I 

j lietuvišką sėėfioš ūieftą, kuris
ne vien Chicagoje,, /ftet visoje 
Amerikoje yra pasiekęs mer

I dėjimo stadiją? /.

Tuos abu v'vruS lietlivius ide 
( ;alisfajs pažįstu toro šėnų laikų

ir žmaū jų-MtoŠirchjlatsiciari- 
' m4 pasirinktoms profesijoms.

i ‘Kaltinimas pasiiaFpyinu iš jų
; veiklos viento kito toįTO faktop’ praeities dramos sambūrių”? 
j jiaminėjinią, yta datįgiau4 ne-

i gu skaudus įžeidimas, panunė- 
i jusiam.

j Prie p-lėš B. Kemėiaitčs pa 
moksle man skirto • posėkio:

I “Būtų protingiau pūrini Jašins- 
kui nespiauti į vandenį, kad 
nelekiu ateityje jam pačiam jį 
gerti, kai ateis eilė ir jam įsiri-

Encyclopedia. Britanica aiškinasi
Lietuvių, latvių ir estų reak

cija į “Encyclopedia Britannica” 
ne teisingai nušviečiančius, isto
rinius faktus, liečiančius Sovie
tų Rusijos okupuotą Baltijos 
kraštą, rado palankų atgarsi 
amerikiečių spaudoje. Matyti, 
baltų reakcijos dėka tapo smar
kiai užminta ant enciklopedijos 
redaktoriaus kulnų taip, jog vy
riausios redaktorių tarybos pir
mininkas Mortimer J. Aidėt ra
do reikalo aiškintis viešai spau
doje. (“Sųn-Timėš”, 1975. 10. 
12 d.). Anksčiau tuo reikalų ji
sai visiškai nesileido į jokias 
kalbas. .

Mr. Alder aiškina, jog straip
sniai, liečia Baftijus valstybes; 
nėra sovietų rašyti, bet vieno 
Vakarų Vokietijos istoriko ir 
taipgi Vakaru. Amerikos uni- 
versiteto profe$6rm. Besiaiškin
damas direktorius vienok .prisi
pažįsta, kad straipsniai . apie 
geografiją, ekonomiją ii? kultū
rą 15-kos okupuotų kraštų ra- ' 
syti jTa sorietiškų geografų ir 
ekonomistų, kurie buvo parįržk- 
ti. iš sąrašo,, patiekto/- Sovietų 
Rusijos žinių ; .agentūros ‘^o- 
yosti”. Pasak, direktoriaus Al
der, agentūra “Novošti” turinti 
puikią ateitį.

Atrodo, kad bendras Baltų 
memorandumas — raštas iš
siuntinėtas visoms pasaulio bi
bliotekoms ir ’universitetams, 
prašant nepirkti Encyclopedia

Britannica, kadangi jas turinys 
yra klaidinantis, palietė leidyk
los biznio sritį. Juk 30 milijonų 
dolerių, išleistų enciklopedijai 
paruošti bei atspausdinti, nėra 
tik 30-ties centų suma. Verta 
kuo susirūpinti.

'Iš ankstyvesnių direktoriaus 
aiškinimų, pasirodžiusių spaudo
je^ matyti, kad eciklopedijos lei
dykla nesiruošia greitu laiku 
skriaudą Baltijos tautoms ati
taisyti. Esą, tik 1977-8 metais 
tegelėš būti enciklopedijos klai
dingi straipsniai pakeisti teisin- 
gesniais. Atsižvelgiant į visa 
tai, reikėtų, kad baltai ir, ben
drai, visi okupuotų kraštų atsto
vai, sąjungos ir toliau neatlyž- 
tamąi spaustų enciklopedijos 
leidyklos vadovų kulnis.

Vcl. P.

Venl&uela suvalstybina 
alyvos pramonę

Užsienio alyvos kompanijos 
skaito, jog jos yra investavu
sios Venecueloje į alyvos pra
monę iki 5 bilijonų dolerių. Ta
čiau Venecuelos vyriausybė, nu
tarusi suvalstybinti alyvos pra
monę, tepasiūlė kompanijoms 
išperkamojo mokesčio tik 1 bi
lijoną dol. Alyvos kompanijos 
turi laiko 15 dienų apsispręsti, 
ar jos sutinka su ta kaina. Nu
statyta vieno bilijono stirna bus 
išmokėta valdžios bonais laike 
10 metų.

Venecuelos alyvos pramonėje, 
yra įsivėlusios net 29 JAV ir už
sienio kompanijos. Venecuela 
ištraukia iš žemės 2,4 milijonus 
statinių alyvos ir toje srityje 
jinai užima trečią vietą pasau
lyje. Venecuelos žemės alyva 
nėra geriausia, kadangi jos aly
va turi savyje nemažą kiekį šie-, 
ros, kuri sunkiai duodasi iš
skiriama.

Venecueloje biznis bujoja
Venecuela turi savo nuosa-’ 

vos alyvos pakankamai ir todėl 
joje gazolinas, palyginti, yra 
pigus: galionas paprasto benzi
no kaštuoja 15 centų,, o -gėrės-'

nio, taip vadtoatao oktaninio. 
— 34 cent galioni*. Tačiau 
venecueliečiai turi bėdos to auto 
mašinomis: kartais trūksta rei
kiamų dabą, aukštokos. kalios 
ir, svarbiausia, turi linkti už
sakymų eilėje net (metus, kad 
galėtų gauti pageidaujamą toa- 
šiną nusipirkti. Pavyzdžiui, po
puliari ir geriausiai parduoda
ma mašina General Motors kom- 
panijos yra “Nova”. Jos kaina 
siekia 4,730 dol. Auto mašinų 
pareikalavimas yra toks didelis, 
jog viršija pereitų melų parda
vimą 30%.

Venezueloje užsienio firmos, 
kaip General Motors, Mercedes- 
Benz, Italijos Fiat, Prari c Azijos 
Renaudt, Vakarų Vokietijos 
Volksvagenas montuoja masinas 
pačioje Venecueloje ir jotos da
lis, įstatymui reikalaujant, 
taipgi gamina vietoje. Praeitais 
1975 m. auto mašinų Venecue- 
lojė buvo pagamtota išviso 
70,84$, t. y., 25% 'daugiau negu 
praeitais metais. V. P.

įkaityk Vg Aidais patark 
sidiWx: W6kęatinį

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui 
tik už $5:00 itrttaiftąT

y L,% ’A-*
(Re'gūiiirl prelnflitėrtU .-^- $1()JP)

7722 George St.
La Salle, PQ.Z Montreal 690, 

Canada

{Pavardė ir vardas)prašome iškirpti ir prisiųsti ‘ 
su virš nurodytu 

prenumeratos 
mokesčiu.

(Tikslūs sdresas)

k ** t* * i r < T. A*..,.: jr
w ** /• . -—t. .

_________ - _ _ - ■■ - ----- > -

GEROS DOVANOS %
YlOŠ KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJlENO’sk 

SU DiDELfeMIŠ NUOLAIDOMIS: į

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata fr gfožiL 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 ’"dabar tik ...___

Minkštais viršeliais tik / __ L___ __________
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONfcS*

Kelionės po Europą įspūdžiai. Palte t& _____

Galimė taip pat užsisakyti paštu,'ĮrM 
money- erderį;*

čių priimti jtnane į 1° įsteigtą 
seneliams — “Lietuvio Sody
bą" ir būčiai! toliausiu akto
riaus Alfo Brinkos.ir jo grupės 
(“gengėš“) toje Sodyboje gy
venantiems rengiamų dramos 
vaidiinnimų žiūrovu.

Panelė, “Teatroinano” ad
vokatė, sakosi, neprieštarau
janti režisieriaus j. 
sikvietimui. tik jai 
keti, kad Jurašui 
komitetui rūpėtu
teatro 'įkūrimas ir jo ateitis, 

i nes kodėl niekas iš tų žmonių 
‘ nesistengė išlaikyti praeities

Jurašo at- 
supku iti- 
atsikviesti 
pastovaus f

jiems susi likviduoti? Man ro- 
paręngi-Į (jos, |am ftornjfe(uj rQ_

pi tiktai senšacih^ū fiaujo žmog 
aaus atsiradimu p'asįpitogauti 
ir pasigarsinti”...

I tą kaltinimą komitetui, 
klausiu panelę Kemežaifę: “kuo 
remdamosi. Gerinamopi, kal
tinate tą komitetą, kuriame 
Jūsų pačios pasisakymu, tėra 
tik trys aktoriai profesionalai, 
“ ... kad jie nesistengė “išlaiky

kiuoti į tų “karSinčią“ žiūro
vą grupę“.... pridedu priera
šą: į tą vandenį ne tik nešpiati- 
dau, bet jį kelintus metus su 
įiasigardžiavimu geriu. Ir jei
gu gx venčiAIj Chicag<Jjė,J)ūčiAu 
prisiprašęs dr. Joną Atftonavi-

Ar jie galėjo kaip “superma- 
nai’’, skraidyti po visą Arife- 
riką ir daboti, kad ne vieA Cfii- 
cagoje, bet ir kitur 'dramos toė 
nas klestėtų A fa- kuo remian-. 
lis galima kaltimti tą kdmite-. 
tą. jrig j>* vien “pasipinigauti 
ir pasigarsinfi” rūpinasi? čia. 
Gerbiamoji, man iškyla vaiz
das Liucipierrans, kuris, savo, 
įsivaizduotoje didybėje apsvai
gęs, “kaišioja kimius į sceninių 
sambūrių ratas Tr juos griau
na". .

(Pali arg A)

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. SO60S

tRxt yo« Mntply consider 4*

Bond*.

They only pay off in the long

$3.06
$2.00

Jf.eaDed

1739 So. Halsted Street Chicago, ih. 66608
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PETR, TARULIS

M, K. ČIURLIONIS PAVASARIp SONATA

Jo gimimo 100 mėty jubiliejui. Biografijos duomenys. 
Jo kūrybos momentu apybraižos.

(Tęsinys)

Bet priešvestuvinės Čiurlionio 
bėdos tuo nesibaigė. Jam reikė
jo' gauti indultą. O tokia ope
racija. Čiurlioniui pasirodė taip 
sunki, komplikuota, kad'j is vie
name laiške tiesiog sako: — 
“Ak! Tik su tuo indultu ar in-_ 
deksu — tai baisu. Verčiau de
šimts sonatų nutapyti!”...

Praktika parodė, kad tokius 
reikalus atlikti Čiurlionio charak
teriui buvo gana varginga. Jam 
tikrai buvo sunku ir painu įvai
riose raštinėse išsiaiškinti, o tuo
metinės bažnytinė biurokratija 
neskubėjo jam pagelbėti. Jis ap
lankė turi būti keleriopai dau
giau asmenų, negu faktinai rei
kėjo, kol pagaliau gavo leidimą, 
be Reikalaujamų užsakų susi
tuokti su Sofija Kymantaite.

Pavyzdžiu gali būti Čiurlionio 
dialogas su kažkokiu pralotu:

Norėjau išsirūpinti indultą, — 
sako Čiurlionis.

— Ak, indultą! erai, gerai

mano geralėjau. O koks tai turi 
būti indultas? — klausia pralo
tas.

— Toks paprastas.
— Indultas tai jau dalykas ne

paprastas ir duodamas išimtinais 
atvejais — primo: jeigu sutuok
tuvės numatomos be užsaku, se- 
condo: jeigu sutuoktuvės numa-1 
tomos draudžiamu laiku, tertio: I 
jeigu jaunieji yra giminės.

— Aha, tai man reikalingas 
toks indultas, kad stuoktuvės ga
lėtų įvykti be užsakų ir Nau
jųjų Metų dieną.

— O kodėl būtinai Naujųjų 
Metų dieną ir tai b eužsakų?

— Yra daug rimtų priežasčių.
— O būtent '
— Ilgai apie tai reikėtų kalbė

ti...
Pats Čiurlionis nujautė, kad 

čia būta šiek tiek humoro.
Pagaliau gruodžio 11 d. jis pa

rašė sužadėtinei: — “Turėjau 
flirtuoti su pačiu arkivyskupu 
— na, ir flirto rezultatas sėkmin
gas, šiandien išsiųsiu indultą, o 
po kokių penkių dienų jį turėsite 
Plungėje”.

Gyvenimiškuos reikaluos ne
patyręs ir aplamai, kaip sakoma, 
nepraktiškas Konstantinas pa
galiau suprato, kad jam neišven
giamai prieš vestuves teks iš
pažintį atlikti. Pajutęs tam tik
rame laipsnyje savęs prievarta
vimą, Kon stantinas pasiskun
dė tais laikais artimiausiam sa
vo bičiuliui kompozitoriui Čes
lovui Sasnauskui. Matyt, tikė
jos, kad jis, toks patyręs žmo-
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JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS
Juozo Liūdžiaus Raštai

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

i . . 88*-puslapiai. Kaina S1.00. .
Abi knygas galima gauti “Naujienose” arba pasiuntus 

pinigus tokiu adresu:
“NAUJIENOS”, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

$

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

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

--- -Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
I. J. Augustaltytė-Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 psl. Kaina $1.—.
_ 2. Jurglr Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psl. Kaina $2.00.

S. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina $3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8. AnatollĮus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. S2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

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

“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, S3.00
II. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-įį Ivrikos knyga, 152 psl. $2,50.
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

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

55 psl. $1.00.
18. Adomas Jaus, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. S3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.
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1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

gus, pagelbės jam išsisukti iš tos 
padėties. Bet Sasnauskas šio rei
kalo neėmė taip tragiškai, jis ge
raširdiškai nusišypsojo ir leng
vai pašiepiamas savo jaunesnį 
draugą, pasakė:

— Tai dabar ir gana, važiuoji 
tuoktis pas sužadėtinės dėdę — 
-kleboną, negi ten skandalą kel
si ir būtinai pasirodysi bedieviu...

Bet staiga, be paties Konstan
tino ypatingų pastangų, visas 
šis reikalas magišku būdu buvo 
sušvelnintas. Spėjama, kad Sas
nauskas, dvasininkų tarpe turė
jęs tiek daug pažinčių, slaptai 
viską pasuko Konstantinui palan
kia forma.

Pagaliau vargais negalais bai
gęs šiv bėdą, Čiurlionis dar apie 
tai pranešė sžadėtinei;

“Jau viską padariau, net iš
pažinties buvau — originalu bu
vo — rūkiau papirosą, gėriau 
vyną ir i,sipažinau, tik tyliai — 
ša!

Kostiumą “sudurtinį” turiu 
—- žiedai yra, tik atrodo, kad su
painiojau raides — ar SK ant 
didžiojo, ar ant’, mažojo ? Taip 
neaiškiai parašei, kad tikrai teks 
atsiskaityti su Tavim. Palauk 
tik truputį — o nusivaręs esu, 
kaip krokodilas. Jonukas (čia 
primenamas Jono Zaluskos pa
žadas tikrai atsiųsti pinigų) va
liutos dar neatsiuntė, ir dalykas 
kliba, bet jau viską sutvarkiau, 
ir kaip tik kelionei užteks. Ste
buklai dėjosi — atsimeni, sakiau, 
kad paskutiniu momentu turi bū
ti gerai. Tiesą sakant, galėtų 
būti geriau, bet man jau taip 
ilgu ir liūdna, ir kaip jau man 
gana to visko... Toks pavargęs 
esu ir man galvą truputį skauda!

Keistai besikaitaliojančiomis 
nuotaikomis gyveno CiurlionHs 
savopriešvestuvinėmis savaitė
mis. Nors jis turės papratimą 
dažnai klausinėti “ar nepyksti ?”, 
bet šiuo tarpu tos užuominos 
ypatingai dažnos pasidarė. Gali
ma spėti, kad jis laukė kokių 
priekaištų. Jis dideliu švelnu
mu savo laiške kalba apie ren
giamą nuotaikos drabužį ir sa
ko:

“žinai, man baisiai patinka 
rausvos Tavo liemenėlės. Jos tu
ri būti panašios į rožių lapelius, 
kurie apgaubia kažką stebuklin
ga — kaip Tu, mano Tu baltoji 
Gėlė. Ar pyksti ? Matai, kad ne
pyksti visai ir leidi apkabinti per 
'liemenį, priglausti, pasisodinti

Nesenai išėjusi laukta
Juozes Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00. 
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

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

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

ant kelių ir ilgai spausti, ir į Ta
vo akis žiūrėti, ir lūpas Tavo 
bučiuoti, ir baltus delnus su to
kiomis stebuklingomis taurio
mis linijomis ir takeliais, ku
riais kadaise sapne mano siela 
vaikščiojo — atsimeni?”

Tik labiausia keista, kad to
mis priešvestuvinėmis savaitė
mis, . jo neapleido nuolatiniai 
tamsūs nujautimai ir nesupran
tama baimė, kuri ir anksčiau jį 
aplankydavo. ••

“Tamsu, — rašo jis, —tar
tum saulė jau būtų nusileidusi, 
o juk tik 10 valanda ryto”. O 
gruodžio‘5 dieną jis rašo: —- 
“Zose, nepatikėtum, kaip man' 
sunku... Užėjo man šiomis die
nomis kažkoks nujautimas — 
kažkoks apmirimas, kurio nie
kaip negalėjau įveikti, šian
dien, gavęs Tavo laišką, atgijau, 
ir vėl šviesu ir vėl žmogus. Tik 
dar silpnas esu, kaip po sunkios 
ligos. Ar tai tiesa, kad perdė
tas jautrumas ir nedrąsa pra
našauja neišvengiamą staigią 
mirtį? O aš taip baisiai trokštu 
gyventi... Kiekvienas niekas 
man daro stiprų įspūdį. Sapne 
mačiau katiną, kuris bėgo tie
siai į mane tartum aklas ir 
kniaukė bosu, o jo galva buvo 
aplieta kažkokiais baisiais da
žais. Tai buvo taip baisu — ne
sijuok iš manęs, nes man darosi 
gėda”.

Beje, reikia dar priminti, kad 
toksai buvo Čiurlionio fantastiš
kas nusistatymas, jog sutuoktu
vės būtinai turinčios įvykti per 
Naujus Metus. Kaa dsužadėti- 
nė buvo tik prabėgom užsimi
nus, kad reikia galutinai nu
spręsti vestuvių datą, jis labai 
karštai atsiliepė:

“Ką tai reiškia — “nuspręsi
me galutinai jungtuvių datą”? 
Argi tai nenutarta? O Naujieji 
Metai ką į tai pasakys? Tai jau 
ne per Naujuosius Metus ? Ką Tu 
šneki? Naujieji Metai ir aš bū
sime labai nusiminę, jeigu iš
rinksi kokią kitą datą.

Kitame laiške jis neužmiršta 
šios temos: — “Naujieji Metai,. 
Naujas Gyvenimas, Nauja Kal
ba, Nauji Pasauliai! Zosele Vie
nintele mano, stebuklingesnės 
dienos neįmanoma išgalvoti, ar 
ne tiesa?”

Numanu, kad sužadėtinė pa
siskundė Konstantinui, jog jos 
teta atkalbinėja nuo sutuoktuvių 
su juo. Jis tuo nesijaudino ir 
raminančiai atsiliepė: — “Pasa
kyk tetai, kad be reikalo Tave 
erzina, — kad tai jau nieko ne
padės, ir kad galų gale, nors man 
truputį gaila, bet vis dėlto jau
čiu, kad tai daro iš geros širdies 
ir iš nebūtino rūpinimosi Tavo 
ateitimi”.

Patys paskutiniai prieš vestu
ves Čiurlionio laiškai pasižymi 
jautrumu, bet ne tokie nervin
gi, kaip anksčiau. Net patys sun
kieji, tie praktiški rūpesčiai jam 
jau neatrodo tokie baisūs, jis net 
pasidžiaugia, “kad “reikalų tvar
kyme dabar jaučiuos kaip delfi
nas bangose — baisiai maloniai i 
ir be galo laimingas”. • i 

Norėdamas pabrėžti savo ne
kantrumą, Čiurlionis sako: “—... 
diena po dienos, valanda po va- : 
landos artėja Mūsų Gyvenimas,

mano didi šviesa ir tikra laimė. 
Įsivaizduoju, kaip aš skaičiuo
siu verstus, važiuodamas iš Ma
žeikių...”- . ............

Sofija Čiurlionienė apie pačias 
jų vestuves atsiminimuose rašo: 
“Dėdė (pralotas) nori kelti iš
kilmingas vestuves — nenoriu. 
Kam man reikalinga ta Plungės 
“ponybė”. Dargi šliubo nesutin
ku imti Plungėje — prigarmės 
tiek žmonių į bažnyčią žiopsoti. 
Ne. Diplomatiškai įtikinu dėdę, 
kad šliubas įvyktų Šateikiuose. 
Ten klebonauja kun. Bajorynas, 
su kuriuo teko susidurti “Vil
ties” redakcijoje. Nuvažiuosime 
ir ten tyliai įvyks jungtuvės. Dė
dė sutinka. Konstantinas ■ atsi
veš brolį Stasį, atvažiuos ma
no artimiausia draugė Marinė 
Strukovska — ir jokių balių. Vis
kas į'vpksta, kaip numatyta.

Jaunavedžiai

J. Čiurlionytė savo atsimini
muose mini Konstantino susiža
vėjimą Sofijos šeimininkavimu:

“Kai prasidėjo pasakojimai 
apie Petrapilio jaunavedžių gy
venimą, Kastukas buvo sužavė
tas Sofijos sugebėjimais: ji bur
tininkė, ji pakelia savo burtinin
kės lazdelę,, ir ant stalo atsiran
da dieviški patiekalai. Toliau 
jis pasakojo maždaug taip: “Sė
džiu, tapau, Jir: staiga . mano- nosį
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pradeda kutenti kažkokie dan-, jo nuotaiką, ir jai pavyko — p° 
giški aromatai. Tai iš virtuvės I poros dienų poilsio tėvas vėl at
sklinda rožių, lelijų ir razetų 
kvapai, o primusas skamba kaip 

isto simfoninė poema", žodžiu, 
pradžia jų vedybinio gyvenimo 
buvo darni ir maloni. Bet jiems 
teko pasitenkinti tik menkais iš
tekliais. Apie jų kuklų gyveni
mą viename kambarėlyje atsi
mena Dobužinskis ir kiti. Bet 
Čiurlioi^is, viską pamiršdamas 
dienų dienas dirbo.

Tuojau po vestuvių Čiurlioniui 
atvykus į Petrapilį, jis pradėjo 
tapyti vieną stambesnių savo kū
rinių — “Rex”, šis darbas, su
dėtinga kompozicija ir gilios me
ninės idėjos, — Čiurlioniui sun
kiai vyko. D. čiurlionytė-Zubo- 
vienė iš. savo motinos pasakoji
mų, atsimena: — “Iš pradžių tė
vas “Rex” nutapė žalsvai mels
vą. Tėvas dirbo, kaip paprastai, 
neatsitraukdamas, pervargo, sa
vo darbu buvo nepatenkintas. 
Sykį įpuolęs į neviltį ir net norė
jęs sunaikinti. Tada Mama ėmus 
prašyti, kad pailsėtų, ji net ver
kus, ir jis jos paklausęs... Jie iš
ėjo pasivaikščioti. Mama pasa
kojus jam įvairius linksmus da
lykus, visaip stengėsi pataisyti

sistojo prie molberto, pertraukė 
paveikslą nauja šilta rausva spal
va ir sausio pabaigoje darbą bai
gė.

Sofija Čiurlionienė tuo metu 
irgi buvo aktyvis literatūros 
darbe ir spaudoje. Ji parašė 
“Viltyje” straipsnį “Dailės troš
kimas žmonių dvasioje (Liuosos 
mintys) ir pirmu kart pasirašė 
naują Čiurlionienės pavarde. Bet 
čia svarbiausia, kad jos “liuosos 
mintys“ ypatingai radikalios, 
persunktos nauja meno dvasia. 
Tačiau palygindami anais lai
kais pasirodžiusius paties Čiur
lionio meno reikalais pasisaky
mus, galime spręsti, jog Sofijos 
nusistatymai tais pačiais klausi
mais buvo nemenkoje jos vyro 
įtakoje. Ypatingai tai ryšku, 
sakysim, tokiame subrendusio 
meno žinovo pasisakyme:

“Dailė negali sekti to, kas yra 
— turi gaminti naujas vertybes, 
negali eiti paskui tai, kas yra — 
turi eiti neišmintais takais,- ne
gali būti baili, atsargi, negali bū
ti kaipo žvakelė užkampy, bet 
turi būti kaipo saulė, kuri atne
ša naują šviesą”. (b. d.)

Prof. Vaclovo Biržiškos

„ Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00. .
Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

- 1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

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

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo' paskaitą. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti. Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės’ šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia litęratūrine 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
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

■

SAVINGS&LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, lit 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.
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Labai miglota pozicija
Marijonų vadovybės pasamdytas b. kv. (Br. Kviklys) 

dienraščio politikai nustatyti, nuvedęs ne tik marijonus, 
bet ir jų vedamas organizacijas į akligatvį, bando sukinė
tis, ieškoti iš akligatvio išeities, griebtis naujų pozicijų, 
bet jam nesiseka. Jis žino, kur jis marijonus vedaf bet ki
tiems lietuviams jo pozicija yra labai miglota. Susida
riusios naujos padėties jis nepajėgia suprasti ir jos ver
tinti. Jis pamatė akligatvio galą, bet jis nežino, kaip 
apsisukti ir iš klampynės išvažiuoti.

Lengviausias būdas yra kitus kaltinti. Jis nenori pri
sipažinti, kad pats yra kaltas, bet jis kaltina komenta
torius, teisininkus, veikiančias diplomatines atstovy
bes ir visą eilę kitų “neišmanėlių”, kurie “džiaugiasi so
vietų valdžios atstovų džiaugsmu”. Jis net savo įžanginį 
pavadino “Ar verta džiaugtis tuo, kuo džiaugiasi Mas
kva”. Jis pats dažniausiai naudojasi Maskvos valdovų 
pareiškimais, savo pozicijai patvirtinti juos naudoja, bet 
vėliau bando sudaryti Įspūdį, kad kiti džiaugiasi tuo, 
kuo džiaugiasi Maskva”. Silpniausioji šitokio argumen
to vieta yra ta, kad jis nenurodo, kas “džiaugiasi tuo, 
kuo džiaugiasi Maskva”. Nepasakęs kam jis taiko savo 
strėles, jis ir toliau vadovaujasi Maskvos propagandine 
spauda miglotai savo pozicijai aiškinti. Jis rašo:

Bandoma iškelti faktą, _ kad JAV prezidentas,, 
prieš išvykdamas į Helsinkio konferenciją, padaręs 
pabaltiečiams palankų pareiškimą. Tačiau greitai 
išaiškėjo, kad tie jo žodžiai buvo tiktai miglota iliu
zija, nes netrukus jis kartu su kitais 34 valstybių 
atstovais Helsinkyje pasirašė dokumentą, garantuo
jantį dabartines Sovietų Sąjungos sienas, kurios, 
kaip žinoma, II Pasaulinio karo eigoje buvo jėga su
kurtos. Mums atrodo, kad nepalyginamai svarbes
nis dalykas yra JAV prezidento parašas po minėtu 
dokumentu, o- ne tai, ką jis prieš išvažiuodamas kal
bėjo. Dar kitaip — ne ką prezidentas pasakė, bet ką 
jis padarė”. (Draugas, 1975 m. spalio 13 d. 3 psl.).
Toliau Kviklys kalba, kad jis prieš akis turi Helsin

kio dokumentą, kuriuo laisvę mylinčiam lietuviui ir kitų 
pavergtų tautų nariui nėra kuo džiaugtis, nes “ta dekla
racija” davė laisvę okupantui daryti tai, ką jis nori”. 
Jeigu jis tame pačiame rašinyje būtų nurodęs, ko oku-

Įklys šia propagandine medžiaga naudojasi ir kiekvieną 
naują savo žingsnį remia, jei ne paties Brežnevo, tai jau 
V. Kuznecovo paskelbtais pareiškimais. Mes taip pat ži
nome, kad jis tą džiaugsmą bando primesti kitiems, ku
rie niekad komunistų laimėjimais, kad ir propagandi
niais, nesidžiaugė.

Jeigu Kviklys turi Helsinkio deklaraciją, tai jis la
bai gerai žino, kad toje deklaracijoje Lietuvos vardas ne
paminėtas. Nepaminėti ir kiti rusų pavergti Rytų Euro
pos kraštai. Kviklys taip pat turėtų žinoti, kodėl Lietu
vos ir kitų pavergtų valstybių vardai toje deklaracijoje 
visai nepaminėti Jis privalo žinoti, kad Amerikos Lietu
vių Taryba dar praeitais metais prašė prezidentą ir ki-. 
tus atsakingus administracijos atstovus, kad ruošiamame 
saugumo ir bendradarbiavimo susitarime nebūtų pažei
sti pavergtos Lietuvos reikalai. Kviklys taip pat žino, 
kad prezidentas Fordas prižadėjo Amerikos lietuviams 
ruošiamame dokumente neliesti Lietuvos teisių.

Lietuviams džiugu^ kad prezidentas savo žodį tesėjo. 
Jis ne tik pasitarimus vedusiems pareigūnams. įsakė tame 
susitarime visai neliesti pavergtos Lietuvos ir kitų Bal1 
tijos valstybių, bet ir pats prieš išvažiuodamas į Helsinkį 
pasikvietė Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininką Dr. 
Kazį Bobelį ir Alto valdybos narį, Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje prezidentą Povilą P. Dargi, ir jiems patvirti
no, kad Helsinkyje Lietuvos teisės nebus pažeistos. Tą 
savo pažadą prezidentas išpildė. Dokumente apie Lietu
vą, nekalbama, tai kaip Kviklys galėjo tvirtinti, kad Hel
sinkyje Lietuva buvo parduota?

Jeigu prezidentas ne tik didžiausių Amerikos lietu
vių organizacijų atstovams pareiškė, kad aneksija nebus 
pripažinta, tai kaip marijonų organo redaktorius Kvi
klys gali tvirtinti, kad prezidentas Fordas “garantavo 
dabartines Sovietų Sąjungos sienas” ir leido “okupantui 
daryti tai, ką jis nori?” Mes manome, kad Kviklys, jau 
įpūtęs daug miglų marijonams, bando tas miglas pūsti ir 
lietuviams katalikams, vis dar tebeskaitantiems marijo
nų organą.

Kviklys užmiršta, kad marijonų tarpe yra amerikie
čių, kurie netiki jo tvirtinimu, kad krašto prezidentas vie
ną sakytų, o visai ką kitą darytų. Amerikos lietuvių dau
guma tuo netiki, nors Kviklys pakartotinai tai tvirtintų. 
Akligatvin nuvairavusio Kviklio pozicija miglota, bet 
Amerikos lietuvių miglotomis pozicijomis jis neįtkins.
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Orderiu kartu su užsakymu.

pantas negalėjo daryti prieš Helsinkio deklaraciją ir nu
rodęs ką jam leido daryti ta nelemtoji Helsinkio deklara
cija, tai būtų matyti, kad jis bando nustatyti faktus. Mes 
visi žinome, kad okupacinės karo jėgos ir jų primesta lie
tuviams valdžia Lietuvoje darė, ką tiktai norėjo: be teis
mo šaudė, į kalėjimus kišo, į Sibirą ir kitas šiaurės Ru
sijos sritis siuntė lietuvius; atėmė jų žemę ir kitokį turtą 
be jokio atlyginimo; Lietuvos ūkininkų žemes atidavė 
kolchozų ponams rusams; pagrobę lietuvių įsteigtas spau
stuves, pasodino laikraščių priešakin Maskvai ištikimus 
agentus, kurie džiaugiasi kiekvienu propagandistų pa
skelbtu “laimėjimu”. Mes taip pat visi žinome, kad Kvi-

Floridoje gyvenantis visuo
menininkas Petras Šilas atsiuntė 
Naujienoms laiškutį, Draugo 
redaktoriui pasiųstą laišką ir 
prašo jį atspausdinti Naujie
nose. Laiškas yra visuomeni

nio pobūdžio ir visiems Lietu
vos laisvės reikalais besirūpi
nantiems žmonėms jis bus įdo
mus.

Štai abu laiškai:
Gerb. Naujienų Redaktoriau,

No;: (1975. 8. 27)
man rašydamas Draugo vyr. 
red. P. Garšva mane užtikrino, 
kad kuriuo nors gyvu klausimu, 
nors ir skirtingą nuomonę reiš
kiant, su dėkingumu mano 
laišką Drauge atspausdintų, 
bet pridedamąjį (Draugui pa
siųstą š. m. rgs. 19 d.) dar iki 
šiol nepatalpino. Todėl malo
niai prašau jo nuorašą atspaus
dinti Naujienose .

Su pagarba
P. Silas 
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Jūsų redakciniame straipsny
je — Autoriteto išlaikymas — 
š. m. rugsėjo 13 d. Pr. Gr. ne
nuosekliai blaškydamasis tarp 
policijos, vado ir visuomenės:

Sakyčiau tarp autoritetinio 
rėžimo ir laisvu demokratiniu 
apsisprendimu rinktis organi
zacijas, miglomis pridengda
mas nori nukreipti visuomenę 
nuo ALTos rėmimo. Ypač men
kindamas ALTos pirmininką, 
nors esminiai minėtu straipsniu 
lyg ir užsimota autoriteto iškė- 
limas ir net stiprinimas.

Beieškodamas “moralinio 
autoriteto’’ suranda netikrų va
dovų, jų laikinus žybtelėjimus, 
net, bendrai imant, klystan
čius, kurių klaidomis net 
priešas pasinaudoja. Dargi:

.. išnaudoja progas pakirsti 
vadovą ir vadovaujančių orga
nizacijų veiklai..Ir toliau 
lengvabūdiškai teigia, kad to
kių: “Netikrų vadovų į aukštu
mas kėlimo burbulas griauna 
pasitikėjimą ir autoritetą visų 
vadovybių, ypač kai kokie va
dovai iš reklaminių lapelių aiš
kina savo veiklos siekimus ir 
apgaudinėją visuomenę klai
dingais komentarais”. Jei Pr. 
Gr. būtų buvęs korektiškas, 
būtų ne tik nurodęs tuos, “ap- 
gaudinė jaučius komentarus”, 
bet ir juos pagrįstai atrėmęs.

Pr. Gr. straipsnio nenuosek
lumą ir nepagrįstą tendenciją 
ryškinant, reikia priminti, kad 
besiartinant Helsinkio konfe
rencijai ALTos rūpesčiu, jos 
pirmininkas, atsipalaidavęs 
nuo dublikatų, atliko mums 
nepaprastai reikšmingus žy
gius — darbus:

— Vasario 27 d. susitikimas 
su prez. Fordu buvo pagrindi
nis įvykis, tvirtai išjudinęs 
Baltijos valstybių šiolaikinės 
padėties rūpestį.

— Priėmime prez. Fordo pa
tvirtinimas, kad JAV politika 
Baltijos kraštų okupacijos ne
pripažinime nėra pasikeitusi, 
o iš Valstybės D-to darytos kliu 
tys sukėlė rūpestį.

— Paskatino griebtis prie
monių, kad valdžioj esantis ir 
keliantis rūpestį dvilypumas, 

būtų iškeltas plačiojoj spaudoj. 
Tam surastas ir prikalbintas 
iškilus žurnalistas Bill Ander
son.

— Ir to pasėkoj išvystyta 
laiškais stipri akcija, kuri į 
Baltijos kraštų reikalus atkrei
pė visuotiną dėmesį.

— Ir prez. Fordas rado rei
kalingu posikviesti liepos 25 d. 
Baltijos Tautų atstovus pakar
tojimui , kad ir po Helsinkio 
konferencijos okupacijos ne
pripažinimo politika nepasi
keis.

— Prezidentas buvo įrašęs į 
savo pasakysimą kalbą Helsin
kyje, kad JAV niekada nepri
pažino Baltijos valstybių už
grobimo teisėtu veiksmu ir to 
nedaro šioj konferencijoj ir 
JAV remia laisvės siekimus' Ry
tų Europos valstybių taikiu bū
du. Bet konferencijoj tai ne
buvo pareikšta.

— Šis išleidimas minėto teks 
to iš kalbos ir buvo audringų 
priekaištų sukėlėju, kurie nu
skambėjo ir tebeskamba ne tik 
JAV, bet ir plačiai pasaulio 
spaudoj.

— Prie dabartinės padėties 
šis prez. Fordo pasielgimas yra, 
kad ir kaip paradoksiškai skam 
ba, daug prisidėjęs prie Baltijos 
kraštų bylos garsinimo.

Ar Pr. Gr. turėjo geresnį bū
dą Baltijos tautų interesų gy
nime Helsinkio konferencijoj?! 
Jei ne, tai, ar nereikėjo Pr. Gr. 
šią Dr. K. Bobelio veiklą išryš
kinti ir tuo pačiu sustiprinti 
jo autoritetą! P. Šilas

Tęsia derybas su 
rusais dėl javu

MASKVA, Rusija. — Charles 
A. Robinson išvyko Į Washing- 
toną, nepadaręs jokio pareiški
mo spaudai. Vieni mano, kad 
derybos ilgamečiai sutarčiai pa
sirašyti yra nutrauktos, tuo tar
pu gerai informuoti ambasados 
pareigūnai- mano, kad pasitari
mai tęsiami.

Prieš porą savaičių buvo pa
kištas pasiūlymas, kad ameri
kiečiai mainais pirktų aliejų iš 
Sovietų Sąjungos, bet sovietų 
valdžia už aliejų nori gauti ara
biškas kainas. Kitiems rusai 
pardavinėja aliejų žymiai pigiau, 
o iš amerikiečių nori nulupti 
brangiau.

Iš rusiško aliejaus prekybos 
vargu kas išeis, nes rusai labai 
mažai to aliejaus gali parduoti. 
Jeigu jie negali parduoti ame
rikiečiams tokiomis kainomis, 
kokiomis parduoda lenkams ir 
rytų vokiečiams, tai dėl aliejaus 
neverta su rusais prasidėti.

Principe sovietų valdžia sutin
ka pasirašyti penkių metų sutar-

į tį javams pirkti, bet jie nori pirk
ti mažiau, kai pas juo* bus ge
ras derlius. Sandėlių javų atsar
goms sudaryti jie neturi ir nesi
tiki greitai juos pastatyti.

Iranas sparčiai , 
ginkluojasi

'Absoliutus Irano valdovas - 
šachas, turėdamas dideles pa
jamas už parduodamą žemės 
alyvą, stengiasi ne tik pakelti 
krašto pragyvenimo lygį, bet 
vienkart ir apsiginkluoti “iki 
dantų”. Iranas išleido įvairioms 
mašinoms ir ginklams pirkti 
1973 m. išviso apie 3,5 bilijo
no dolerių, 1974 — 7 bilijonus, 
o 1975 — net 9. šacho vyriau
sybė užsakinėja užsienyje pre
kes ir ginklus tokiais dideliais 
kiekiais, kad krašto valdininkai 
net nespėja juos tinkamai laiku 
priimti. Visi oro linijų ir Persi
jos įlankos uostai bei sandėliai 
yra užsikimšę prekėmis. Atplau
kę laivai netelpa uostuose ir turi 
laukti iškrovimo eilės net iki 3 
mėnesiu.

Kas įdomiausia, jog nupirk
tų mašinų ir ginklų dalys, juos 
bevežant ar iškraunant, kažko
kiu būdu nežinia kur dingsta. 
Pentagonas net paskyrė ir nu
siuntė į Teheraną administraci
jos ekspertą, kad jisai įvestų 
į normalias vėžes siuntų priėmi
mą, pakrovimą ir paskirstymą.

V. P.

CHICAGOJE PARDUODAMA 
SODYBOS PO 1 DOLERĮ
HUD (Housing and Urban 

Development Department) pra
nešė, kad 22 JAV miestuose 
greitu laiku bus parduodamos po 
1 dolerį nugyventos ir apleistos 
sodybos (homesteads)^ bet pir
kėjas turi prižadėti padaryti rei
kalingą remontą ir pasižadėti 
tokioje sodyboje išgyventi ne
mažiau kaip 3 metus. Bet re
montas gali kainuoti iki 58,000 ir 
10,000 dolerių. Chicagoje — 
Austin ir Roseland apylinkėse 
tokių namų sodybų parduoda nuo 
35 iki 40. Per visas * JAV-bes 
valdžios nuosavybėje yra apie 
66,000 tokių namų — nuo vienos 
iki keturių šeimų. Chicagos 
HUD komisionierius Larsen pa
sakė, kad miestai, kur tokius na
mus pati valdžia bus pataisiusi, 
pirkimo kaina bus daugiau kaip 
vienas doleris, šalia Chicagos 
minimi Gary ir Rockford mies
tai, kur ieškomi tokiems na
mams pirkėjai.
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Ir jei jo amžius nebūtų toks ribotas, ga
lima pilnai prileisti, kad tada jam ir pati ta 
didingoji visata pasidarytų, lyg pasiklai- 
džiojimas miškuose. Bet žmogus gali ir dhi 
daugiau. Jis savo proto galių pagalba gali 
skaldyti atomus, kurie skildami masiškai, 
galėtų sunaikinti pačią žmoniją ir visą gy
vūniją. Jis yra tarsi įžengęs į tokį galimy
bių vieškelį, kad, laikui bėgant, žmogus 
bus savo proto galiomis pajėgus ir pačią 
žemę išstumti iš jos orbitos ar sukelti tokią 
eksplioziją, kuri ją galėtų paversti pele
nais arba ją grąžinti į josios susikūrimo 
chaotiškąjį pirmapradį stovį. Baisu jam 
atrodė apie tai mąstyti, bet laiko perspek
tyvoje viskas galėtų įvyktiį

Lyg nenoromis mokytojas Pitt Penn 
ėmė mąstyti, kaip tas savęs žinojimas “kad 
esu” turėjo lemiamą poveikį ir į patį jo aš 
susiformavimą ir pačios žmogaus asmeny
bės. Viso to pasėkoje radosi tarsi konflik
tas tarp jo dvasinės būties ir gamtinės pri
gimties, lyg dviejų linijų susikirtimas. To
dėl pas žmogų atsirado nemarumo troški
mas, ir toks didelis, tarsi būtų persunkęs 
jo gamtinės ir dvasinės jungties asmeny
bę. Pitt Penn manė, kad tai dėlto atsirado 
jau net primityviose tautose religijos. No
rėdamas žmogus tą amžinumo nemarumo 

geismą patenkinti, kurio žemėje įkūnyti 
negalėjo, perkėlė jį į pomirtinį gyvenimą 
ir tas tikėjimas religijose užėmė, galima 
sakyti centrinę vietą. Jis uždėjo lyg kokią 
antspaudą ir visam žmogaus gyvenimui. 
Tik to poveikio dėka žmogus ir savo kūry
boje ieško būdų tą nemarumą apreikšti. 
Jam rodėsi, kad tai ryškiai atsispindi di
delės meninės vertės veikaluose, paveiks
luose — pastatuose ir kitose žmogaus dar
bų apraiškose. Keista jam rodėsi, kad to 
nemirtingumo geismo yra apsėsti lygiai ir 
tie, kurie netiki į pomirtinį' ir antgamti
nį pasaulį. Tai jie bent savo darbais ir kū
ryba nepaprastai rūpinasi kaip nors išlikti 
nemarūs istoriniai asmenys.

Paskui vis giliau grimsdamas į tuos klau
simus, jis ėmė net jaudintis. Vėl prieš akis 
atsistojo, tarsi kokia baisi šmėkla — mir
tis. Negalėjo susigyventi su fa mintimi, 
kad jis daugiau po jos nebeegzistuos. Ne-, 
būtis, kaip kokia amžinos tylos tamsa jį 
tragiškai baugino. Buvo taip slogu, lyg jis 
su kuo sunkiai grumtųsi ir kovotų. Tada 
jis pats save klausė, ar ši kova yra pačio 
su savimi, ar tai tik grumtynės moksliniu 
terminu tariant su tuo nieku.

Argi ir ten slėptųsi kažkokia paslaptin
ga jėga. Ir kodėl jis, rodos, jaučia jėgų 
išsekimą, ir jo valia jau nebeįstengia tam 
visam pasipriešinti. Tarsi kažkas būtų 
įsibrovęs į jo vidų, ir jis nebepajėgia ap
ginti nė savo įsitikinimų. Ima keistai jaus
tis, lyg jis būtų kažkieno perblokštas ir nu

galėtas. Jam pradeda darytis taip bloga, 
tarsi pristigtų ir pačio oro kambaryje. Gal
vodamas prasidaryti langą jis vėl pasiklau 
so, ar kartais nesigirdi tų žingsnių aido, 
kurie jį būro lydėję iki jo namų slenksčio. 
Gatvėje buvo tylu, ir niekas sunkiai neal
savo šalia jo. Pravėrė langą, įtraukė gai
rinančio oro į plaučius ir pasirėmė ant pa
langės.

Prieš akis atsivėrė plati miesto panora
ma. Jo akių žvilgsnis negalėjo aprėpti iš
sitiesusių miesto gatvių ir šalimais jų iš
sirikiavusių namų pastatų. Pro juos vienur 
kitur buvo prasistiepęs vienas kitas baž
nyčios bokštas. Tarp tų gatvių namų ma
tėsi įsiteipę tamsiai dunksą miesto parkai. 
Ties šaligatviais stovėjo vis dar nakties 
rimtyje sustingę nejudą medžiai.

Paskui jo žvilgsnis nukrypo į mėlyna
me danguje mirgančias Žvaigždes... Jam 
širdyje kilo kažkoks malonus, jaukus ir 
kartu nuostabus jausmas. Prisiminė vėl 
pasaulio susikūrimo teorija ir jis susimąstė.

— Visai patikima teorija, jog vyko toks 
pasaulio vystymosi procesas. Bet iš kur 
toje neaprėpiamoje erdvėje atsirado pir
moji dulkė? Pagalios ji, būdama negy
va, negalėjo daugintis, kaip blusos. Juk 
medžiaga, kuri gali keistis, priimti įvairių 
formų pavidalą ir kilminį pasikeitimą, 
pati savaime negali atsirasti, augti, dau
gintis, kaip lai esti gyvuose organizmuose. 
Be to, ir tas pats toks tikslingumas erdvė
se ir gamtoje ar gali susiklostyti nepapras

tu atsitiktinumu? Tad turėjo būti pirmo
ji priežastis, visa apimanti savo išminti
mi, davusi pagrindines linijas pačiam pro
cesui vystytis. Kas toji priežastis?... Argi 
toji priežastis, kaip religija tvirtina, ne
buvo ir nėra Dievas, taręs savo lemtingąjį 
žodį?...

IV
Po praūžusios audros per Čikagą, se

kanti diena vėl buvo giedri, saulėta ir šil
ta. Dar prieš vidudienį Jono Kannės smuk
lėje jau buvo visa “svita” susirinkusi. Taip 
jis vadindavo nuolatinius smuklės lanky
tojus. Jie, kaip ir senovės karaliaus dva
re, turėjo visi titulus, bet jokių pareigų 
nėjo, išskyrus gal tą kasdieninį alaus ar 
degtinės išsigėrimą, ko negalima laikyti 
pareiga, patarnavimu, už kurią, ne tik 
nieko negaudavo, bet patys smuklininkui 
pinigus mokėdavo. Apibūdinimas gal ne
buvo visai tikslus, bet jie visi buvo savo bū
du, išvaizda gana išsiskirią ir sudarė, jei 
taip galima išsireikšti, puikų smuklės dva
ro ansamblį, nors, žinoma, jie niekuomet 
nedainuodavo. Dainą smuklėje buvo ga
lima išgirsti tik savaitgaliais, kai darbinin
kai, gavę uždarbį, gausiai užplūsdavo 
smuklę ir betuštindami savo kišenes nere
tu atveju pradėdavo prikimusiais balsais 
traukti liaudies dainas.

Kai šią dieną Jono Kannės smuklėje 
buvęs įvykis pakreipė jo gyvenimo kelią 
kita vaga, ir nors jo liudininkai kitaip aiš

kino, dera žodis vienas ar kitas ar kitas ir 
apie juos pasakyti. Koks ten bebūtų dvaras 
be gudraus, išmintingo juokdario. Toks 
Jono Kannės smuklės dvaro juokdarys bu
vo Petras Krūmvaitis. Jis ir savo išvaizda 
tiko šioms pareigoms. Buvo labai mažo 
ūgio, didele galva, ilga nosim, nupliku
siu pakaušiu ir, be to, ėjo šlubuodamas, 
vilkdamas kairiąją koją. Jis buvo emigran
tas iš Europos, atvažiavęs tiesiai pro New 
Yorką į Čikagą, daugiau kur nebekėlęs nė 
kojos, bet jis viską žinojo ir galėjo papasa
koti labai juokingi] dalykų. Jo juokai — 
pasakojimai nebuvo užgaulūs kitu atveju, 
nebuvo nepadorūs, dažnai dar jį patį vaiz
duoją juokingoje pozoje, bet rodą jį buvus 
gudrų, tvarkant savo gyvenimą. Kai jam 
kada jų pritrūkdavo, jis tuos savo pasa
kojimus pradėdavo iš naujo. Labiausiai 
mėgdavo pasakoti, kaip jam būnant nuo
savybių pardavėju, sekėsi pardavinėti skly
pus ir namus. Taip kartą besikuriančio 
miesto pietinėje dalyje jis gavęs parduoti 
vieną gatvės kampinį sklypą, kurį buvo 
užgulęs didžiulis akmuo, ir niekas neno
rėjo jo įsigyti. Daug kas bandė jį parduoti, 
tačiau niekas nesugebėjo, bet kai paėmė 
jis, tai ir savaitei nepraėjus, sklypas jau 
parduotas ir tai su daugiau kaip šimtu pro
centų uždarbio. Pažodžiui papasakodavo, 
ir kaip tas pardavimas jam dėl gudrumo 
pavyko.

(Bus daugiau)
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ML ANNA BALIONAS 
AfaŲ, ausų, nosies 
IR GERKLES LIGOS 
1858 ft. 13ri Street

Detroito
Oficialus Detroito 
žurnalistų pokalbis

Valandoj pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
$kkUtlRIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
4444 S*. PuImEI Rd. (Crawford 

Nodical Building). ToL LU 5-6444 
Priimi ligoniui pagal susitarimu. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Dt C. ... IUD
TRESTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talaf. 695-0533 

Fax Valley Medical Center 
IM SUMMIT STREIT 

ROUT! U, ELGIN, ILLINOIS

M. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71ft STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5*49 

Retli: 3*8-2233

Šaulių stovykloje “Pilėnuose” 
spalio 4 d. (šeštadienį), esant 
gražiam orui, po atviru dangu
mi susirinko pokalbiui žurnalis
tai su stovyklos pirmininku inž. 

Į Alfa Šukiu. Pokalbį pradėjo žur
nalistų pirm. “Draugo” atstovas 
Vladas Selenis. Perstatė spau
dos atstovus: “Dirvos” Antaną 
Grinių, “Naujienų” Antaną Bu
kauską ir AB Radijo Klubo re
daktorių ir pranešėją Stasį Gar- 
liauską. Pakvietė “švyturio” 
kuopos pirm, i nž. Alfą Šukį pa
daryti pranešimą apie stovyklo
je nuveiktus darbus ir numaty
tus planus tolimesniems dar
bams vykdyti. A Šukys padėko
jo žurnalistams už suruoštą po
kalbį, pasidžiaugė turįs darbš-

OFISO VALANDOS: 
PirinldleiLiaii Ir ketvirtai 1—7 vai- 
ynffid,. penktadieni nuo 1—5, treč. 
f ježud. tiktai ausitami.

M PAUL Y. DARG1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchester Community klinikai 
Medicinos direktorius.

1938 1 Manheim Įtek, ftestchectėr, IIL 
VALANDOS: 8—3 darbo dienomis ir 

kū antpi Jrftadienl 8—3 vai. 
J’»L562-Ž727 arba 562-272*.

EEZ.: GI 8-0873

DR. W. E1Š1N • EISIMAS
AKUŠERIJA 1R MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
f ėltt 5o. kadžio Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 

• siliepia, Skambinti MI 3-0001.

a

, v TEL — BE 3-5893

tJR, A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS
- > 5907 Weit 103rd Street

ž. ^Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
. Tek: 561-4605 ir 4894441
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
- OFISAI:

lt<>2 N. WESTERN AVE.
(Prie Western Ave. kampą) 
5214 No. WESTERN AVE.

.Valandos pagal susitarimą.

J

tat: HE 4-1811
Wddenciloi: PR 5-9801

DR. 'J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

? dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet.
Tik susitarus.
Tree1 A dip.triaTs uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

. į; KALBA LIETUVIŠKAI
ŽIU W. 71st St. — Tel. 737-5149

- TH Writ akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

W pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, pūslės ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2& VvfeŠT ’63rt STREET 

VĮĮl; anffad, nuo 1—4 po pietį, 
kėtirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso teleK: 776-2880
Naujas rex telėf^ 448-5545

DR. YYT. TAURAS 
‘GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, MOTERŲ ligos 
Ofer 11Ž2 WbsY Š9th STREET

Tek PR 11 »3

oAsq>aj Ll: pirm-t antrad.. trečiad. 
Ir peak! 2-4 ir 6-8 vaL vak. šestadie- 
aiJbM Vai. po pietų ir kitu laiku 

w . pagal susitarimą._______

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

1454 WEST 71rt STREET
Offro Wlft.: H&nlock 4-2123 
kęsti. Hle^.: Glbson 8-6195

PrUm> ligonius pagal susitarimą. Dėl 
rajxndo< skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei deatailjepiA. tai telef. GI 8-6185.

R ŠILEIKIS, 0. P.
^HOPĖDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

• (Arch Supports) ir t, t
VaL: >—4 ir 6—8- šeštadieniais 9—1.
1*50 Watt «3rrf St., Chicaoo III. 60629

Tautu PRoapect 6-50*4

GRADINSKAS
NAUJOSIOS 

TELEVIZIJOS 
BE LEMPUČIŲ

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

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

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

UnksmuTno arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka- 

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

RCY PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — '586-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly HiHš 
GELINYČ1A 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai; PR 8-0833. ir PR 8-0834<

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai ■— Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA.
R-ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tek: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
! RADIJO ŠEIMOS VALANDOS \

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

715° So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629 —5

PORKT HMS HUTT 
OCX *3XEST nUNW

Owr vMfeU mi Mew 
tbt omelev etc of 6m 

So ple^e ioflcRr Smokey* t ABCr 
kold natthet tin 

Be w afl ceBaptam, 
ok Aewe
flMB. agaie. Creak aft 

wMirJhi ea^

naujienos
čią valdybą, kurią čia ir pristatė
— pats save, pirmą vicepirm. 
Antaną Sukaukską, antrą vice
pirm. Romą Macionį, sekret. Pe
trą Bitlerį, iždininką Vincą Rin
kevičių, šaudymo vadovą Julių 
Rimkūną, “Pilėnų” stovyklos 
statybos vadovą Antaną šiurkų, 
jaunimo vadovą Klemensą Urb- 
šaitį, moterų sekcijos vadovę ir 
kultūros reikalams Angelę Šukie
nę, pavaduotoją Ceciliją Balsie
nę, parengimo vadovą Juozą Kin- 
čių, “Pilėnų” komendantą Stepą 
Lungį, pavaduotojus Vincą At
kočiūną, Petrą Bukšnį ir kuopos 
kapelioną kun. Kazimierą Sfmai-

Pirm. A. Šukys savo trumpoje 
apžvalgoje pabrėžė, kad prieš 
dvidešimtmetį J. A. Valstybėse 
ir Kanadoje buvo atkurta Lie
tuvos šaulių S-ga Tremtyje. Pir
moji šaulių kuopa įsisteigė To
ronte, vėliau Čikagoje. Pagaliau 
1958 m. gruodžio mėn. buvo įs
teigta ir Detroite St. Butkaus 
kp. Praslinkus dešimtmečiui nuo 
Šaulių S-gos atkūrimo, 1967 m. 
sausio 15 d. Detroite įsisteigė 
“Švyturio” jūros šaulių kp. 
“Švyturio” kp. smarkiai augo. 
Pirmaisiais metais paaugo arti 
dviejų šimtų narių. Prieš tris 
metus, 1972 m. rugpiūčio mėn. 
25 d. “švyturio” kuopa įsigijo 
8 akrų žemės sklypą prie Man
česterio miestelio šalia Austin 
kelio. Buvo paruošti planai 
įrengti čia kuopos stovyklą “Pi
lėnai”. Dėl kalnuotos vietos iš
lyginimo teko išleisti daug pini
gų. žemės kasimo ir lyginimo 
darbai pareikalavo virš 12,000 
dolerių. Dabar jau irengta-.pa- 
togi valgykla, virtuvė, sanitari
niai patogumai, artezinis šulinys 
ir dirbtinis ežerėlis — maudyk
lė. Ežerėlio pagerinimui išleis
ta apie 3,500 dolerių, neskaitant 
daug darbo valandų įdėtų kuopos. 
šauliu talkininku.

Į “Pilėnų” stovyklą jau yra su
dėtą virš 24,000 dolerių. Numa
tyta artimoje ateityje įrengti 
sporto aikštę ir pastatyti žuvu
sioms dėl Lietuvos laisvės pamin-' 
klą, tris stiebus vėliavoms — 
lietuviškai, amerikoniškai ir kuo
pos. Aukos renkamos daugiau
sia iš dosnių kuopos narių. Iš 
šimtas dešimt kuopos narių, au
kojusių stovyklai, surinkta virš 
22,500 dolerių. Aukos Įvairios
— nuo 5 dol. iki kelių tūkstan
čių. Turima ir darbščių talkinin
kų : A. šiurkus, V. Rinkevičius, 
J. Rimkūnas, St. Lungys, V. At
kočiūnas, P. Bukšnys, moterų 
sekcijos vadovė A. Šukienė, E. 
Lungienė, A. Bukšnienė, G. Rim- 
kūnienė, A. Teličėhiehė ir kt. 
Beabejo, visus darbūs koordinuo
ja ir fiziniu darbu prisideda 
pirm. A. Šukys. Aukų rinkėjai: 
A. Šukienė, C. Balsienė, S. Lun
gys, V. Rinkevičius, J. Kinčius 
ir kiti. Stambesni aukotojai: 
M. Vitkus, j. Kinčius, K. Urb- 
šaitis, V. Rinkevičius, A. Šukys 
ir kiti. Dvidešimt septyni auko
tojai suaukojo 17,000 dolerių, 
kiti 30 šimtininkų 3,000 dolerių. 
Likusieji 55 aukotojai suaukojo 
2,000 dol.

Kultūrinė veikla,-
“Švyturio” kp. sekcijos vado

vė A. Šukienė su kifdmis mote
rimis kas mėtai ruošia tradici
nes kūčias. šiais metais buVo 
suruošti pirmos pagalbos kursai, 
gavo pažymėjimus 38 kursantai. 
Motėryš siūlės, Kapų puošimo 
dieną aplanko mirusiųjų kapus 
ir uždeda žvakutes. Lanko ligo
ninėse ir namuose seYgančius. 
šiais metais dar numatoma su
ruošti mezgimo kursus. Ruošia
mi pąręngirnai. Lapkričio 28 d. 
ruošiamas parengimas, yra pa
kviesta iš Toronto vaidintojų 
trupė “Aitvaras”. Vasario 16 
minėjime, Tautos šventė j e. ka
riuomenės minėjime Ir kitūose 
fninėjimuose,' visada šauliai da

lyvauja or^a'fiizuotai. Rėmė au- 
| komis radijo valandėlė, špėu-1 
dą bei kitaš institucijas, kuopos I 
pirm. A. šūkys veiklus ne tik 
“švyturio” kuopdje. Jis yra Liet. 
Inžinierių Sąjungos pirtm’YiinkAs,

Šaulių Sąjungos vykdomasis vi
ce;. irm.

Šiais metais numatoma su
ruošti didžiulę medelių sodini
mo talka, spalio 18 d. sėjama žo
lė. Ruošiami šaudymo pratimai. 
Žiemos metu nuo kalno su paš- 
liūžėmis bei ąu rogutėmis vyks 
slidinėjimai. Jei ežerėlis užšals 
bus galima pačiužinėti ir su pa
čiūžomis. žodžiu, apart vasaros 
pramogų bus pramogų ir žiemos 
metu. Nors šaudyklė laikinai 
sustabdyta, bet tikimasi greitu 
laiku leidimą gauti. Ateinantį 
pavasarį užplanuota įruošti spor
to aikštė ir ant kalno pavilionė- 
lis.

’ - IKaip matome iš pirm. A. Šu
kio pranešimo jau atlikta daug 
darbų, bet dar daugiau reikės 
atlikti. Tam dar trūksta daug 
lėšų, kas galite Šauliai ir ne šau
liai prašomi, prie to gražaus ir 
kilnaus darbo pagal savo išgalę 
prisidėti.

Žiburio Lituanistinės 
mokyklos koncertas-balius

Koncertas-balius su menine 
programa įvyks lapkričio 8 d. 
7 vai. vak. Kultūriniame centre 
9 Myle. Meninę programą atliks 
solistė Anyta Pakalniškytė iš 
Hamiltono. Apie solistę A. Pa
kalniškytę parašysiu plačiau se
kančią savaitę. Koncertą-balių 
ruošia Lituanistinės mokyklos 
tėvų komitetas, tikslu paremti 
šeštadieninę mokyklą. Visiems 
mums žinoma, kad šeštadieninė 
mokykla, tai lietuvybės išlaiky
mo židinys. Komitetas prašo, kad 
kitų parengimų bei subuvimų tą 
dieną nerengtų, bet jau yra iš 
anksčiau užplanuotas parengi
mas tai “švyturio” jūros šaulių 
ir jau yra pakviestas iš Toron
to vaidintojų trupė “Aitvaras” 
Į Lietuvių namus.

A. Sukauskas

Brighton Parkas
Iš Joniškiečių klubo susirinkimo

Joniškiečių Labdarybės ir Kul
tūros klubo eilinis susirinkimas 
Įvyko spalio Į7'd. Vyčių salėje.' 
Susirinkime "dalyvavo gausus na
rių skaičius.

Sueigą pravedė pirm. Julia 
Sadauskas. Narių vienos minu
tės atsistojimu pagerbta miru
si Konstancija Yuška. Jos arti
miesiems pareikšta užuojauta.

Rast. A. Kaly s skaitytas-pro
tokolas bei kitų valdybos narių 
pranešimai visi priimti. Kluban 
Įsirašė naujas narys Antanas 
Brokevičius.

Pikniko komisij'a: Antoinette 
Kaly s, Julia Sadauskas, Mary 
Meizis ir Anna Rudis raportavo, 
kad piknikas pasisekė ir padarė

gražų pelną. Kasper Krikščiū
nas ir Jonas Kalys daug pagelbė
jo dirbti mūsų komisijai. Taipgi 
dėkojame visiems darbininkams 
ir aukotojams.

Pirm, pranešė, kad turime vie
ną ligonę Pauliną Ehlaustas, ku
ri dar labai sunkiai serga. Lin
kime visi, kad greitai pasveiktų 
ir kad sugrįžtų mūsų tarpam

Sekantis priešmetinis susirin
kimas įvyks gruodžio 2 d. Vyčių 
salėje. 1 vai. po pietų. A. Kalys

Suvalkiečių Draugija
Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 

Draugijos po atostogų susirin
kimas Įvyko rugsėjo 26 dieną 
Chicagos Savings Bendrovės pa
talpose, 6245 So. Western Ave. 
Vadovavo pirm. Leonas Vasile
vas. Pranešta, kad mirė narė 
Anna Važelis. Susirinkimas ve
lionę pagerbė vienos minutės at
sistojimu. Jos šeimai išreikšta 
gili užuojauta.

Pratokolas ir valdybos rapor
tai, taipgi komisijų pranešimai 
viskas buvo priimta. Suvalkiečių 
Draugijai jau sueina 37 metai, 
kai draugija gyvuoja ir dirba 
gražius lietuviškus ir labdarin
gus dėl Lietuvos ir Amerikos lie
tuvių darbus.

Ta proga ruošiamas banketas 
lapkričio 22 d. Vyčių salėje, 2455 ’ 
West 47th Street. Šokiams gros j 
A. Ramonio orkestras. Durys 
atidaros nuo 7 vai. vakare. Va
karienė bus 8 vai. Įžanga 7 dol. 
asmeniui. Bilietai gaunami val
dyboj ar pas narius.

Pranešta, kad atostogų metu 
daug narių sirgo, bet daug bu
vo ir susirinkime. Visi turėjo 
gražias gardžias vaišes. Savings 
Bendrovės prezidentė Filomena 
Pakel fundino kavutę. Dėkui! 
Visi draugiškai praleido laiką. 
Kitas susirinkimas Įvyks toj pa
čioj .vietoj — Chicago Savings 
Bendrovėj, 6245 Šo. Western. 
Ąve., spalio 24 d. 7 vai. vakarė.- 
Prašomi nesivėlinti. Reiks ban
ketui ’galutinai pasiruošti. Bus 
ir vaišės. Korėspond. 'O. š.
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SKAITYK P/TS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI 
n A Ū j I E N A S

America’s very own native cranberry is a perfect choice to 
tereate a cake that colorfully sparkles with both patriotism anĄ 
goodness lor a July 4th barbecue party.

Along Mth your cake serve a Cranberry Rocket Punch, easCj 
prepared for twelve with two quarts of Ocean Spray cranberry 
Juice cocktail, chilled, 1/4 cup of grenadine syrup and 2 quarts of 
club soda. Simply add ruby-red cranberry rocks to keep cold, 
Kfake your berry-colored cubes by pouring undiluted cranberry 
Juice right into your fee trays instead of ftater. Thfe puhch is a 
Super thirst-quencher that will go along with your harfrYvyd 
foods and your fabulous dessert.

AMERĮ • CRAN FLAG CAKE 
(Makes 1 - 9 x 13 x 2 inch cake> 

package (181/2 ounces) yeHow cake mix 
1 teaspoon ground nutmer 
3 squares (3 ounces) semi-kweet chocolate, fniet 
1 pacicage (9 otmeės) frozen whipped topping, thawe<z 
1 caft Xl pound) Ocean Spray jellied cranberry »»ce 

1/2 cup fresh or frozen dry-pack blueberries
Prepare cake mix according to package directions aridlrig hut* 

jneg an^ grated chocolate to cake batter. Pour batter Info i 
greased and floured 9 x 13 k 2 Inch baking pan. Bake as directed 
on package. Remove from pan and cool on a rack. Piice cn a 
serving platter. Spread top and sidep with whipped topping. Cbm 
until ready to serve. Just before serving cut jefflea afcnberry 
sauce lengthwise into 1/2 inch thick slices. Cut slices lengthwise 
into strips 1 inch wide. Drain strips irefi on, absorbent pa^r. 
Place blueberries in rows in upper left hand cornet nf the ėake fo 
resemble fhe stars on the flag. Place canberry strips across cate 
to resemble stripes on the flag. It wMi be necessary to piece cran
berry strips to mate stripes ldc< enough for tetk Pfe^o ttripi 
Close together to hide jaming* ------
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ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI
"Palaiminti,'kurk nemato h- įtikėjo" — Jono 20:29.

o a m
Dąbar dar tamsu, kol dar neužtekėjo Teisingumo Saulė, kuri apšvie® ir 

savo spinduliais išgydys pasaulį ir pašalins visas abejones, baimę ir nesu
sipratimus. Todėl dabar Viešpats reikalauja tikėjimo ir žada atlyginimą ir 
palaiminimus tik tiems, kurie gerais darbais parodo savo tikėjimą. Mes gy
vename tikėjimu, o ne regėjimu ir stengiamės laimėti aukštąjį atlyginimą, 
kurį matome tik tikėjimo akimis. Mes esame paklusnūs Tam, kuris kalba iš 
dangaus, kurio balsą dabar tik nedaugelis girdi. Bet tie, kurie dabar yra 
paklusnūs ir eina jo pėdomis, gauna didesniu ir gausesniu palaimų, o neto
limoje ateityje bus išaukštinti ir gaus garbę, Movę ir nemirtingumą, ir 
dalyvaus su pagarbintuoju Kristumi jo karalystėje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mb 
ruslėifT^ .1 tį kiausifną atsake knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai, tašykite:

woo
F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 50629.
ŠV. RAITO TYRINĖTOJA!

TtVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

kA I// 2533 W. 71st Street
w fti Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

I tRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I ‘Aikštė automobiliams pastatyti

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

BARIAI:
Chicagos
Lietuvių
LaidotuVių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEŠTO 
DAlYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANIKA AVENUE. Phonė: YArds 7-3401

BUTKUS » VASAITIS
1446 86. 50th Ave^ Cicero, HI. PLohe: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
^319 86. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-113$

STEPONAS G LACK IR SŪNŪS
tlACKAWYCZ)

2424 WEST 65th STREET ItEpdonr /-r/ia
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

’ ii028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
33Ši Sa. HASTED STREET Phone: YArdt 7-ltll
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M. ŠILEIKIO PARODĄ
šių metų spalio ketvirtą die

ną inž. Domas Adomaitis, Čiur
lionio galerijos pirmininkas, 
atidarė dailininko Miko šilei
kio parodą Bridgewiew, Illi
nois, Midland Savings salėje, 
892!) B. Harlem.

į parodos atidarymą sussi- 
rinko daugiau 200 žmonių. Vi
si domėjosi iškabinėtais pa
veikslais, kalbėjosi su Miku ši- 
leikiu ir vertino dailininko il
gų metų darbą. Buvo daug mė
gėjų, bet‘buvo didokas skai
čius ir menininkų.

Inžinierius Adomaitis susi
rinkusiems tarė šiuos žodžius:

Gerbiamosios ir gerbiamieji.
Mūsų atgimimo dainius Mai

ronis pastebėjo labai svarią 
tiesą: “Idėjos į jei didžios, ne
miršta kaip žmonės”. Idėja 
steigti lietuvių dailės centrą —
galeriją čikogoje ir joje kaup- lininkai nepamiršo savo tautos 
ti lietuvių dailininkų kūrinius 
laisvai ir Nepriklausomai Lie
tuvai buvo ir vra tikrai didi.

Toji idėja rado gausų pritari
mą, buvo įkūnyta Čiurlionio 
Galerijos vardu, nemirė beveik 
20 metų, nemirs ir ateityje, 
nors jos sumanytojas ir siela a. 
a. dailininkas Zenonas Kolba 
jau kelinti metai ilsisi amžinuo-, 
ju poilsiu.

Pirmiausia, Č. Galerijos stei-j 
gėjai tikėjo, kad Lietuvos ver-j 
gija tėra laikina, kad šių lais
vės laikų tironija negali būti 
amžina, kad lietuvių tauta su 
šimtmetiniu valstybiniu paty
rimu negali būti nušluota nuo 
žemės, kada puslaukinės gen
tys gauna teises nepriklauso
mai gyventi. ,

Galerijos steigėjai siekė su
daryti sąlygas, kad bent dalis 
lietuvių kūrinių grįžtų savajai 
tautai. Jie turės byloti ateities 
kartoms, jog laisvajame pasau
lyje atsidūrę ar čia išaugę dai-

Dail. MIKAS ŠILEIKIS

ir jai skyrė geriausius savo kū
rybos vaisius.

Galerijos steigėjai taip pat

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

1739 So. Halsted St., Chicago, Hl. 60608
.. — T ■—-'z —-7---5-; ------

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
<........ .............. =====..... - .... ■■■<

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metu patyrimas.

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

» - ................. .......... :____________________________________ ....... . -^7

j SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320 
įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai.

maistas, doleriniai Certifikatal.
L V. V A L A N T I N A S

siekė, kad lietuvis kūrėjas leng
viau galėtų užmegzti ryšius su 
visuomene, be kurios jie nega
li nei gyvuoti, nei kurti. 
Čiurlionio Galerija buvo 
pagalbos ranka lietuviui 
ninkui ruošiant dailės 
das.

Steigėjų tvarkoma Čiurlio
nio Galerija per keletą metų iš
siskleidė, kaip tas gėlės žie
das, nes nebuvo gailėta nei 
darbo, nei asmeninio pinigo. 
Bet kaip Čiurlionio ’• “Karalių 
pasakoje”, kur kaimynai kara
liai negali atsigrožėti ir pasi
dalyti rankose laikomos lietu
viškos sodybos, Čiurlionio Ga
lerijai “de f acto” atimta iš 
steigėjų, buvo atsidūrusi užrak
tų keitėjų bei dvigubos buhal
terijos specų rankose. Laimei, 
Čikaga yra laisvės ir įstatymo 
krašte, kuriame įstatymų ri
bose kiekvienas gali ką nori 
Steigti ir savąją įstaigą — insti
tuciją teisiškai apsaugoti ją 
inkorporuodamas.

Mintyse Tamstos gal ne vie
nas klausiate, kodėl aš čia apie 
taLkalbu? 0 gi dėl dviejų prie
žasčių. Pirmiausia, dail. Mikas 
Šileikis, kurio paroda čia ati
daromu, buvo vienas iš tų tau- 
riųjų lietuvių dailininkų, įstei
gusių Čiurlionio Galeriją. Jis 
neb,5-kis metus buvo galerijos 
direktorius, — sielojosi jos rū
pesčiais, rašė spaudoje, su ki
tais padėjo ruošti meno paro
das, tvarkyti Meno Kūrinių 
Fondą ir atliko gausybę kitų 
darbų “statant jaunutę galeri
ją ant kojų”. Taigi, besigrožė
dami šia paroda žinokime, kad 
dail. Šileikis yra ne tik daili
ninkas, ne tik lietuvis patrio
tas, bet ir visuomenininkas.

Antroji priežastis dėl ko ,aš 
kalbu apie Čiurlionio Galeri
ją yra noras, kad Tamstos ir

Užtat, 
ir bus 
daili- 
paro-

Z visi lietuviai daugiau žinojų 
apie šį daHėš centrą, apie patį 
pirmąjį išeivijoj kaupiamą fon- 

i dą ir giliau suprastų jos kultū
rinę reikšmę ne tik išeivijai, 

I bet ir pavergėjai tautai. Be 
kūrėjo — dailininko ir visuo- 

i menės paramos galerija nega- 
I lės įvykdyti užsibrėžtų tikslų, 
— ji nepasidarys pasjalinės ap
imties lietuvių dailės centru. 
O kad toks centras išeivijai yra 
būtinas, -netenka daug aiškin
ti. Kas būtų nutikę su dail. Po-' 
vilo Puzino paveikslais po jo-> 
mirties, jei ne; Čiurlionio Ga
lerija, jau žiribine. Kas jau at-’i 
sitiko su ne vieno išeivijoje mi
rusio dailininko darbais, kaip 
Akstino ir kitų prie kurių ga‘- 
lerija nepajėgė prieiti taip pat 
žinome. Nereikia turėti iliu
zijų, kas ištiktų verti ogesniuo
sius kūrinius dabartinėj Lietu
voje. Dauguma jų yra laikomi 
dailiai-sudėti štąJČiuose, * leng
vai pakraunamuose į sunkve- 
žinrius. . .

Metams slenkant vis daugiau 
pasireiškia rūpesčio, kur‘atsi
durs geriausi dailininko dar
bai su kuriais dailininkas kol 
gyVas nenori skirtis. Kaip ki
taip, jei .ne per Čiurlionio Ga
leriją, galima juos išsaugoti 
savajai tautai be dailės speku
liantų pagalbos?;

Čiurlionio Galerijai reikia 
talkininku ir lietuviu visuome- 
nes nuoširdžios paramos. Ga
lerija verta talkos ir aukų, nes 
ji per graži, kad nesižavėtume, 
per svarbi, kad jos neremtu- į - t 
me. Steigėjų^ir jų kviestinių 
rankose Čiurlionio Galerija, 
yra saugi, valdžios ne tik glo
bojama, bet ir.prižūrima. Au
kos galerijai nurašomos nuo 
mokesčių, nes ji turi “tax ex
empt” teisę.

Atidarydamas šią parodą 
noriu pasakyti porą žodžių apie 
dail. šileikio kūrvba. Gamto
vaizdžius Šileikis kuria gam
toje, portretus —r modeliuojant, 
naturmortus —į .juos matyda
mas. Kaip dailipinkas yra pra
sitaręs, jo krūmus, medžius 
paveiksluose galėtume apeiti. 
Būtų per ilga pakartoti jo aiš
kinimus, kaip jis to savo kūri
niuose atsiekia. Galima tvir
tinti, kad Šileikio kūryboj nė
ra melo, bet tik meninė tikro-' 
vė. ■

Aš kviečiu Tamstas jo meni
ne tikrove pasigrožėti, susiža-

Ačiuvėti ir kai ka išsirinkti, 
už dėmesį.

.HELP WANTED MALE 
Darbininkų Raikla

WOODWORKERS
Experienced machine hands and 

cabinet makers.
Full time steady job. No layoffs.

Overtime.
Furniture and Wood Workers Union.

666-4673

MISCELLANOUS FOR SALE 
(vairūs Pardavimai

LIETUVIŠKI SŪDYTI IR RŪKYTI
. ; MĖSOS PRODUKTAI: 

lašiniai, kumpiai, skilandžiai, dešros, 
šoninės ir kitkas.

5200 So. WHIPPLE St.
CHICAGO. ILLINOIS 60632

< Gamintojas V. DŪKŠTAS. 
■J Tel. 778-2537 -

— Ane Nausėdienė - Kasiuly
tė ir Marta Kleinienė su sūnu
mi Jonu ir dukra Regina iš Va
karų i-Vokietijos (Lebenstedt) 
atvyko paviešėti pas Kasiulius ir 
Naujokus, gyv. Chicago j e.
Į1. U ». Ji. '

— Kun. dr, M. Kavolis ruošia 
Lietuvos Evangelikų Liuteronų 
Bažnyčios istoriją.
:■ ■ i ' ■ ■

— Kun. Petras Dagys, buvęs 
“Evangelikų Kelio” redaktorius 
ir Lietuvos kariuomenėje kape
lionu, gyv. New Yorke, sunkiai 
serga.

— Marija , ir Jurgis Naujokai 
atvyko iš Vak. Vokietijos. Sve
čiuojasi pas Jankus ir Naujo
kus. Jie prieš atvykimą j V. Vo
kietiją 10 metų išbuvo Sibiro 
tremtyje.

- — Anna Brazulis, guv. Wil
low Springs, 8274 Kean Avenue, 
iš senų laikų lietuvių pamėgto 
piknikams rengti patogaus so
delio savininkė, atsiųsdama 
metinės prenumeratos atnauji
nimo čekį, taip rašo: “Užmoku 
už laikraštį vieniems metams 
ir 5 dol. pridedu Naujienų pa
ramai”.

— K. Barzdukas, gyv. Rock
ford, Ill., apsimokėdamas pre
numeratą,. dar pridėjo 4 dol. 
Naujienų paramai’.*

— L. Jakaitis iš Hornby, Ont., 
Kanada, rašo: “Gerbiamieji, 
siunčiu Jums 32 dol. prenume
ratai, nors kainos taip kyla, kad 
iki metų pabaigos tikriausiai ir 
tiek neužteks laikraščio leidimo 
išlaidoms padengti”.

.' ■— VI. Juodis, Montreal Ka 
nada, apsimokėdamas prenu
meratą, dar pridėjo 2 dol. Nau
jienų paramai.JUBILIEJINIŲ METŲ NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS Philomenos Pakel padėką

REAL ESTATE FOR SALE Į REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui | Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISU INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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.

— Marija. Idzelis, gyv. Chica
goje, savo laiške rašo: “Siunčiu 
dar užsilikusį už 1975 metus 
prenumeratos skolos likutį ir li
kusius 3 dol. priimkite kaip 
kuklią Naujienoms paramą”.

— A. Dovydaitis iš St. Peters
burg Beach, Fla., atsiuntė 51 
dol. šekį, jį taip paskirstyda
mas: “26 dol. prenumeratai, o 
25 dol. kaip auką už gerą laik
raščio laikyseną”.

auto 
arti

ir 2

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

muro garažas, šeimai gyventi 
California ir parko. $21,500.

MODERNUS 4 BUTU mūras
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
$45.500.

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

1% AUKŠTO 2 BUTU 19 m. mūras' 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patogumais. Pušų me
džio porčius. S32,000.

7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA. 
2 vonios. Gražus beismantas. 2 auto 
garažas. Tuoj galite užimti.
quette Parke. $28.000.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro 
žas. Nauji atskiri šildvmai.

Mar-

gara- 
Air 

cond. Karpetai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35.700.

8 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauia elektra, alumin. langai. 
$15,000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metų mūras 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$23,900.

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

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

real; estate
2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

NAUJIENOMS šiemet snėlo 80 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus Ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neldamos ir nesidėdamos J sandėrius su okupantais ar ju Įgalioti
niais.

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

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

Todėl Naujieną vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo valu kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chlcagoje Ir K«nado|« metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mirt. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitos* 
— $26.00, putai metų — 514.00, vienam mėn.
m — $31.00 metami. Susipažinimui siunčiama

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

JAV vietose meti m t 
— 2.50. Uisltnlve- 
Mvaltf nomokimtl.

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, DI. 60608

Į Į 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

GARSINKITES naujienose
f — HAUJIINOS, CHICAGO I, ILL. — THURSDAY, OCTOBER 16. 1075

PHILOMENA PAKEL

Philomena Pakel, Chicago 
Savings & Loan Association 
prezidentė atsiuntė Naujie
noms šią padėką ir prašo ją pa
skelbti dienraštyje, štai josios 
padėka:,

Geriausiems pasaulyje žmo
nėms mano vieša padėka.

Aš norėčiau Jums padėkoti, 
brangūs draugai ir klientai, 
už Jūsų lojalumą ir paramą, 
kai laike paskutinių kelių sa
vaičių Pietvakarių parapija ir 
Kaimynystės Federacija bandė 
mus diskredituoti. Tos jų pas- 
stangos buvo absoliučiai ne
vaisingos.

Laike tos jų vedamos propa
gandos buvo daug melo, kai 
kaikurios melagystės buvo reiš
kiamos raštu. Bet daugiau bu
vo žodžiu. Jie bandė Jus suve
džioti ir suklaidinti. Jie pa-

rašė man laišką ir aš cituoju: 
“Jūsų laiške, parašytame rug
sėjo 19 d., buvo aiškus noras 
išnaudoti kai kuriuos mūsų lie
tuvius — amerikiečius gyven
tojus ir sukiršinti juos prieš ki
tus gyventojus, kurie taupo Jū
sų įstaigoje”. Išnaudoti! Jie 
net nežino to žodžio reikšmės. 
Jie išdalino lapelius su lietu
vių poros fotografija, pažymė
dami, kad jie nepasirinko 
ką nors iš lenkų, airių ar vo
kiečių? Ne, jie pasirinko lietu
vių,porą, kad įtikintų Jus, kad 
lietuviai šitas jų pastangas re
mia. Tai yra eksploatacija.

Jie norėtų tikėti, kad Jūs 
nežinote, kas darosi.

Tai yra didžiausia jų klaida. 
Tokia Ijų taktika nėra naujie
na nei mums, nei bet kur esan
tiems lietuviams. Mes matėme 
tuos įvykius Europoje ir visa
me pasaulyje. Bet dabar mes 
čia jų netoleruosime.

Jūs'sunkiai dirbote savo 
santaupoms sudaryti ir mus 
įpareigojote jas auginti ir pro
teguoti. Mes tą darbą dirbame 
50 metų, o Jūsų parama ir lo
jalumas per paskutines kelias 
savaites parodė hūums, kad 
Jūs esate patenkinti. Tai yra 
maloniausias jausmas pasau
lyje. Dėkojame Jums už tai la
bai.

Jūsų • ištikima

Philomena Pekel, prezidentė

— Viktoras Ūsas, Los Ange
les, (Cal., apsimokėdamas "už 
Naujienų prenumeratą pusei 
metų, dar pridėjo 5 dol. Nau
jienų paramai.

— P. Sims, gyv. Chicagoje, 
savo laiške rašo: “Maloniai pra
šau .Naujienų administraciją 
pakeisti mano adresą. Nuo spa
lio 10 d. išeinu į pensiją ir-išsi- 
keliu į naują vietą. Pridedu 
Naujienų paramai 3 dol. auką”.

— Šį, mėnesį apsimokėję pre
numeratą ir prisiuntę auką 
yra: Leopoldas Simanavičius, 
už prenumeratą pusei metų ir 2 
dol. auką, Victor Dambra, Ber
wyn. Ill., už prenumeratą me
tams, Eleonora ir Kęstutis 
Daknys, Gulfport. Flor., metinę 
prenumeratą ir 4 dol. auką, K. 
A. Katilius, Villa Park, Ill, ŪŽ 
prenumeratą, Augustas Orentas, 
Oak Lawn, UI. — prenumerždą 
metams ir 4 dol. auką, Z. Geczis, 
Glenwood, Ill., prenumeratą ir 
4 dol. auką, Mr.‘ ir Mrs. W. Hoff
man, Chicago, metinę prenu
meratą — nauji Naujienų skai
tytojai.. Naujienų Administra
cija nuoširdžiai dėkoja visiems 
apsimokėjusiems prenumeratą 
ir prisiuntusiems aukas.

— Archeologė Marija Gimbu
tienė yra pakviesta Chicagos 
Archeologų Draugijos kalbėti 
apie “Senosios Europos Pirmuo
sius Dievus” Oriental institute, 
1155 East 58th St., Chicago, pir
madienį, spalio mėn. 20 d. 8:30 
vai. vak. Lietuviai kviečiami 
dalyvauti.

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

Kviečia visus linksmai pra
leisti popietę. Valdyba

(Pr).

BUTU NUOMAVIMAS, ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO

JAMO TURTO PIRKIMAS. 
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE., CHICAGO

Real Estate. Notary Public, 
INCOME TAX SERVICE 

4239 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, glmlnly 
^kvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

Brang«nyMs, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

Didžiausias kailių 
. pasirinkimas

pas vieninteli 
lletuvj kailininką 7^

Chicagoje *-----

NORMANĄ

eL 263-5826 
(ptaigos) ir 
677-8489 

(buto)

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

—•——.............. .. .... —   SKAITYK IK KITAxt PATARKSKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTI ’NAUJIENAS'

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau 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 Zapoli 
3208’/2 W. 95th St.

GA 4-8654

■■■■ '” ■’ ■■■ ■ - - ~ ~ ■ . —

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai 560 pusmečiui autom&bilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ.
____________523-8775

■ HOME INSI

J1”' —---------------

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

' Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeM.: REpublIc 7-1941

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

TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 
ŠVIESĄ.




