
IS VISO PASAULIO

Prancūzai plės
iMontanos valstijoje, Virginia City miestelyje dar tebestovi senos krautuvės ir mediniai šaligatviai, 

kuriais savo laiku vaikščiojo ilgaaulius batus dėvėjusios moterys. Prie gatvių stulpu būdavo prirai
šioti arkliai, kol atvykę fermeriai apsipirkdavo ir išgerdavo. Dabar į Virginia City retas ameri
kietis užsuka, nes ten nieko įdomaus neranda. Be to, istorikai ir praeitimi besidomintieji novelių 

rašytojai jau pakankamai prirašė apie šį aukso kasimo metu atsiradusį miestelį.

Kad ir neginkluotų marokiečių, ispanai nėra 
pasiruošę jų įsileisti į Sacharą

RABATAS, Marokas. — Karaliui Hasanui II-jam paskelbus 
beginklių marokiečių žygį į ispanų valdomą Sacharą, atsirado žy
miai daugiau savanorių, negu pats karalius manė.
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Jis buvo apskaičiavęs, kad at
siras apie pusketvirto šimto tūk
stančių, bet į porą dienų prisira
šė 362,000 marokiečių, norinčių 
žygiuoti į ispanų valdomą Sacha
ra.

Karalius Hasana pasižadėjo 
žygininkus nugabeni 50 mylių 
prie ispanų Sacharos ir paleisti. 
Kaip marokiečiai pasieks sieną, 
jau jų, ne karaliaus reikalas.
Turės patys apsirūpinti vandeniu

50 mylių kelione iki ispanų 
Sacharos turės apsirūpinti kiek
vienas žygiuoti į ispanų Sacharą 
savanoris. Karščio metu labai 
svarbus vanduo. Kiekvienas žy- 
giuotojas turės turėti savo mais- 

. tą ir vandenį. Jeigu Jam pavyk
tų peržengti sieną," tai vis viena 
ii* kitoje sienos'pusėje jam tek
tų gerokai žygiuoti, nes arti
miausias miestelis yra 45 mylių 
atstumoj.

prašo atsiųsti tarptautinį 
stebėtoją

MADRIDAS, Ispanija. — Is
panijos vyriausybė kreipėsi į 
Jungtines Tautas, prašydama 
siųsti kelis stebėtojus į ispahų 
Sacharos pasienį. Ispanijos vy
riausybė yra įsitikinusi, kad Ma
roko karalius Hasanas II-sis no
ri išprovokuoti incidentą Sacha
ros pasienyje ir iššaukti tarptau
tinį konfliktą visai be jokio pa 
grindo.

Ispanai stebisi, kaip dviejų 
dienų laikotarpyje galėjo pasira
šyti toks didelius savanorių skai
čius žygiuoti į Ispanijos teritori
jas Sacharoje. Marokiečių dau
guma skaityti ir dar mažiau ra
šyti nemoka, kaip jie galėjo pa
sirašyti prašymus karaliaus 
ganizuojamam žygiui?

Nušautas civilinės 
gvardijos karys

Ispanijos vyriausybė yra
sirūpinusi pačioje Ispanijoje pra
sidėjusiais neramumais. Netoli 
prancūzų pasienio, bet .dar ispa
nų laikomoje vakarų teritorijoje, 
Zaraus miestelyje, buvo nušau
tas civilinės gvardijos karys Ma
nuel Lopez Trivino.

Užvakar, visai prie sienos, 
dviem civilinės gvardijos ka
riams einant kairia Bidasoa upės 
puse, buvo paleisti į civilinės 
gvardijos karius keli šūviai. Vie
nas karys buvo lengvai sužeis
tas. Gen. Frankui įsakius sušau
dyti du jaunus vaskus, gyvybės 
jau neteko 9 civilinės gvardijos 
kariai. Vyriausybė rengiasi im
tis priemonių teroro veiksmams 
sustabdyti visame krašte.

CHICAGO. — Per praėjusį sa
vaitgalį Chicagoje įvyko šešios 
automobilių nelaimės, kuriose 
žuvo septyni žmonės.

INDIANOPOLIS, Indiana. — 
Senatorius Birch Bayh savo kal
boje automobilių darbininkų uni
jos susirinkime Ottawa, UI., pa
reiškė, kad jis kandidatuos pre
zidento rinkimuose.

or-

su-

MEKSIKOS MIESTAS. — 
Jauni Jungtinių Valstybių spor
tininkai plaukimo dekatlone lai
mėjo 10 aukso medalių ir pirmą
ją vieta su 47 medaliais. Kuba 
seka antroje vietoje su 32 meda
liais. . ,

PHOENIX, Ariz. Prieš prade
dant remontą nusausinus Grand 
Canal, netekusios vandens ir 
maisto vandeninės žiurkės (mus- 
kratai) dideliais skaičiais atsikė
lė į Phoenix priemiesčius, sukel
damos nemažą rūpestį gyvento
jams. Tų žiurkių kailiai yra nau
dojami kailiniams. Inžinieriai ra
mina,'kad baigus remontą ir ka
nalą vėl pripildžius vandeniu, 
žiurkės savo noru grįš į savo 
natūralias gyvenvietes prie ka
nalo.

BOGOTA, Kolumbija. — Val
džia pagriežtino kovą su narkoti
kų kontrobandistais, kurių su- 
draudimas ligšiolinėmis priemo
nėmis pasirodė visiškai nebeįma
noma. Kovos su narkotikų šmu- 
gleriais pagriežtinta po to, kai 
Kolumbijos prezidentas Alfonso 
Lopez grįžo iš Jungtinių Valsty
bių, kur turėjo tuo reikalu pasi
kalbėjimą su prezidentu Fordu. 
Kolumbija išsiuntė į Jungtines 
Valstybes kelis aukštesnius po
licijos valdininkus “karui” su 
kontrabanda reikalingų naujo
viškų priemonių įsigyti, šiemet 
Kolumbija suėmė 1,065 narko
tikų kontrabandininkus, iš jų 
136 svetimšalius (beveik visi 
amerikiečiai).

Spalio-October 21 d., 1975 m.

DETENTĖS POLITIKA GALI BŪTI

Dideliame bankete Kisingeriui pagerbti 
buvo aptarti abiejų valstybių santykiai

PEKINAS, Kinija. — Kinijos vicepremjeras Teng’Hsiaopin- 
gas didžiojoje Liaudies salėje suruošė nepaprastai didelį banketą 
atvykusiam valstybės sekretoriui Henry Kisingeriui pagerbti. Sa
lėje buvo aukšti dabartinės Kinijos valdžios pareigūnai, Ameri
kos diplomatai su patarėjais ir didelė daugybė kiniečių, gyvenu
sių Amerikoje ir pažįstančių amerikiečių naudojamus demokra
tinius metodus valstybės reikalams tvarkyti.

* Ispanijos užsienio minis- 
tras kreipėsi į saugumo tarybą, 
prašydamas skirti stebėtojus į 
ispanų Sacharos pasienj, kad vė
liau neišsivystytų naujas kon
fliktas. Ispanų valdžia neleis, 
kad ir beginkliams marokiečiam, 
veržti® f savo teritorijas.

Prasideda dvejų 
SLA narių teismas 
LOS ANGELES. — Dviejų 

SLA (Symbionese Liberation Ar
my) gaujos narių Joseph Remi- 
ro ir Ruseli Little teismas, ku
riam visa teismo kamera pada
ryta “neperšaunama” ir nuo 
bombų apsaugota. Remiro ir 
Little jaū buvę nuteisti už žmog
žudystę, dabar kaltinami nau
jais pasikėsinimais nužudyti ir 
sprogstamos medžiagos pas sa
ve sakymu. Jiedu šių metų pra
džioje buvo nuteisti visam amžiui 
kalėjimo už Oaklando mokyklų 
superintendento Marcus Foster 
nušovimą. Jiedu, kaip SLA na
riai yra artimi su Patricijos
Hearst pagrobikų pora — Wil- kare Kisingeris jau planuoja bu
liam ir Emily Harris. I ti Washingtone.

SOVIETU SĄJUNGOS DERLIUS ŠIEMET 
40 IKI 45 MILIJONŲ TONŲ MAŽESNIS 
Grūdus ir pašarą sovietai slaptai perka kiek tik gauna

MASKVA. — Po to, kai prezidentas Fordas praėjusią vasarą 
grūdų..pardavim ui, sovietams, paskelbė embarge^so vi etai, pradėjo 
slaptai javus milijonais tonų pirkti kituose kraštuose, kur tik 
gauna.

Nors pirkimą patys sovietai 
labai slepia, bet tiek jau žinoma, 
kad jie paslapčiomis užpirko tarp 
5 ir 8 milijonų tonų kviečių, ku- 
kuruzos ir sojos pupelių. Vie
šai Sovietų Sąjunga šiemet pir
kusi apie 16 milijonų tonų, iš 
jų 10.2 milijonų tonų Jungtinėse 
Valstybėse, nors kitais praneši
mais sovietai pasiryžę pirkti ar 
jau nupirkę maistinių grūdų apie 
23.7 milijonus tonų.

Per šešias liepos mėnesio die
nas sovietų rusai iš JAV-bių spė
jo nupirkti 9.8 milijonus metri
nių tonų kornų (kukuruzos), 
kviečių ir miežių. Toks didelis ir 
staigus pardavimas buvo paska
tas maisto produktų kainoms 
JAV-se dar pakelti. Preziden
tas Fordas nori grūdų pardavi
mą rusams atnaujinti kai tik 
bus pasirašyta ilgalaikė preky
bos sutartis su Sovietu Sąjun
ga. Dabargi slapta grūdų ir paša
ro supirkinėjimas įneša nepa
stovumą ir netikrumą viso pa
saulio rinkose. JAV Agrikultū
ros departamento nuomone, Mas
kva iš nežinomų1 versmių pirko 
slaptai apie 4, iki 5 milijonų tonų.

Grūdų pirkliai praeitą savaitę 
skelbė, kad Sovietai pirko Ispani
joje 100,000 tonų miežių, Ru
munijoje 400,000 tonų kviečių, 
Brazilijoje 400,000 tonų kuku
ruzos ir nuo 500,000 iki milijono 
tonų sopos pupelių ir Argentonoj 
keletą milijonų tonų kukuruzos.

Sovietų Sąjungos derlius šie
met krito 40 milijonų iki 45 mi
lijonų tonų žemiau negu buvo 
užplanuota.

Henry Kisingeris šeštadienį 
praleido Japonijoje, besikalbėda
mas su įtakingesniais politikais, 
o sekmadienį jis jau nusileido 
Pekine, kad pirmadienio rytą ga
lėtų pasitarti su Kinijos valdo
vais. Jam rūpi pietų Korėjos, 
filipinų salų ir kitų Azijos teri
torijų saugumas, šeštadienio va-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

o Dr. Vytautas Balčiūnas iš
rinktas Registruotos Lietuvių 
Bendruomenės Vidurio Vakarų 
apygardos pirmininku. Birutei 
Kemežaitei atsistatydinus, laiki
nai pirmininko pareigas ėjo K. 
Pocius. Dr. Balčiūnas, praeitą 
penktadienį padėkojęs už pasi
tikėjimą, tuojau davė instrukci
jas kiekvienam valdybos nariui 
įvairiems darbams atlikti.

♦ Danai patyrė, kad sovietų 
valdžia rengiasi išsiųsti Andrie
jų Sacharovą Į užsienį, kaip sa
vo laiku ji išsiuntė rašytoją 
Aleksandrą Solženicyną. Sovietų 
valdžiai nepatogu aiškintis dėl 
Nobelio taikos premijos pasky
rimo sovietų mokslininkui Sa
charovui.

♦ Ispanijos valstybės galva 
turi sunkią slogą. Oficialiai pa
skelbta, kad jis Besitars su karo 
vadais, kaip jis tai darė kiekvie
ną antradienį, o trečiadieni ne
sikalbės su civiliais visuomenės 
veikėjais ir kabineto nariais. Be 
slogos, gen. Franko kankina ir 
kraujo apytakos sutrikimai.

♦ Sekmadienio vakare Beiru
te vėl pradėjo tarškėti kulkosvai
džiai, 8 žmonės buvo užmušti, o 
pirmadienio ryte palestiniečiai 
užmušė dar keturis nieko nekal
tus miesto gyventojus. Valdžios 
išgauti susitarimai neveikia, nes 
mahometonai nenori atiduoti gin
klų.

♦ Pirmadienį dar keturi Ame
rikos aliejaus versmių specialis
tai pasiekė Izraelio dar laikomas 
Abu Randels aliejaus versmes.

Britanija prisibjo 
nuosavo Watergate
LONDONAS. — Britų minis- 

terio pirmininko Harold Wilsono 
viešas pareiškimas, kad jis pats 
pergyveno aštuonis kartus Į Wa
tergate panašius praeitais me
tais išlaužimus, sukėlė rimtą su
sirūpinimą valstybės saugumu. 
“Buvo ne vienas, bet aštuoni įsi
laužimai, kuriuos policija dabar 
tiria”, pasakė Wilson. Wilsono 
ofisas 10 Downing st. pradžioje 
tylėjęs, pagaliau pranešė, kad 
“per kelerių metų laikotarpį bu
vo padaryti keli įsilaužimai į 
kambarius, kuriuose laikomi Wil
sono . privatūs dokumentai. Tai, 
žinoma, nėra įtarimas, kad žur
nalistai būtų tuose įsilaužimuo
se dalyvavę”, pasakė Wilsonas.

Tokį posakį pats Wilsonas 
padaręs pernai rugsėjo mėnesį 
įvykusių rinkimų kampanijos 
metu, esą “pulkai” žurnalistų 
sarioja po kraštą ieškodami me
džiagos kad galėtų šmeižti ir 
teršti Darbo partiją.

PARYŽIUS, Prancūzija. — Iš 
Maskvos grįžęs prezidentas Va
lery Giscard d’Estaing pareiškė 
viltį padidinti prekybą su So
vietų Sąjunga.

Prezidentas tarėsi su Brežne
vu ir sovietų valdžios prekybos 
ministerijoje dirbančiais pirk
liais. Jam rusai prižadėjo padi
dinti dabartinę prekybą bent 
60%. Prezidentas susitarė su 
Maskva dėl sovietų gazolino. Pre
zidentas paneigė ■ gandus, -kad 
Brežnevas jo nepriėmęs dėl li
gos. Jis turėjęs kitų priežasčių.

BUENOS AIRES. — Saugumo 
policija susekė 40 mylių nuo Bu
enos Aires Argentinos kairiųjų 
partizanų Montonero slėptuvę, 
kurią paimti turėjo kovoti per 8 
valandas. Pagaliau kova baigė
si, kai dinamitu visas namas bu
vo susprogdintas.

BEIRUTAS, Libanas. — Sek
madienį vakarop po ramiai pra
ėjusios dienos, vėl įvairiose mies
to vietose pradėjo tarškėti šū
viai. Du asmenys nušauti ir 10 
sužeista. “Karas” tarp dešinių
jų krikščionių ir kairiųjų ma
hometonų iki šiol kaštavo 580 
užmuštų ir 1,350 sužeistų.

Roderick Hills buvo prezidento For
do Balty j u Rūmy patarėjas. Jis visą 
savo gyvenimą buvo valstybės tar
nautojas, teikęs patarimus aukštiems 
pareigūnams. Šiomis dienomis prezi
dentas Fordas paskyrė |j vertybinių 
popierių ir piniginių mainų Komisijos 
pirmininku.

Kaltinamas mėsos prezervatyvas

WASHINGTONAS. — Agri
kultūros departamentas planuoja 
priversti bekono augintojus iš 
plačiausiai pusryčiams vartoja
mo bekeno pašalinti “vaistą”, va
dinamą sodium nitrite arba vi
siškai uždrausti parduoti beko
ną tokį, kaip jis yra paruošiamas 
pardavimui.

Dr. Donald Houston,,JAV Ag
rikultūros departamento mėsos 
ir paukščių inspekcijos divizijos 
odministratoriaus asistentas, su 
grupe kitų ekspertų per 18 mė
nesių tyrė kaip mėsos paruošai 
vartojami “pagerinimai” atsilie
pia į vartotojų sveikatą. Chemi
kalas sodium nitrate, plačiausiai 
vartojamas kaip mėsos ypač be
kono prezervatyvas, teikia mė
sai “pa jauninančią” švelniai 
rausvą spalvą ir apsaugo mėsą 
nuo gedimo, taip pat apsaugo mė
są nuo apsikretimo mirtinai nuo
dingu botulizmu. Sodium nitra
te plačiausia naudojamas kaip 
prezervatyvas kumpių, bologna 
dešrą ir “karštų šuniukų” (hot 
dogs) paruošai. Dabar Dr. D. 
Houston ekspertų grupė nustatė, 
kad sodium nitrate (natrium ni- 
tricum) jungiasi su kitais che
mikalais ir pagamina naują che
mikalą, vadinamą nitrosamines, 
pripažintą esant ypač veiklių vė
žio sukėlėju. Reikšminga tai, 
kad bekone sodium nitrate gami
na daugiau nitrosaminų negu bet 
kurioje kitoje mėsos rūšyje.

Amerikos Mėsos Institutas 
pranešė, kad federalinėje priežiū
roje 1974 metais buvo pagamin
ta 1.4 bilijono svarų supiausty- 
to bekono ir kad tais metais 
amerikiečiai suvartojo valstijos 
inspektuoto bekono 1. bilijono 
svarų. Išskiriant bekoną, kitose

— JAV daro didelę klaidą, sti
prindama detantės politiką ir pa
sitikėdamas dabartiniais Sovie
tų Sąjungos vadovais, — pareiš
kė užsienio ministeris. — Deten- 
tės politika gali būti žalinga ne 
tik pasaulio taikai, bet ir pačiai 
Amerikai. Detentės politika ve
da prie dar didesnio karo, — na- 
stebėjo Kinijos ministras__ Nė
ra jokio pagrindo tikėti, kad de
tente pasiekė naują savo vysty
mosi stadiją, — pareiškė kinie
tis. — Tuo tarpu naujo pasauli
nio karo pavojus kasdien vis di
dėja.

Sekretorius Kisingeris aiški
nosi ir teįgiamai vertino dabar
tinę detentę. Jis pripažino, kad 
iki šio meto dar nepavyko susi
tarti dėl atomo ginklų kontrolės, 
bet vis dėlto tuo reikalu vedami 
pasitarimai, daromi kompromi
sai ir yra vilties susitarti. Jeigu . 
neoavyktų susitari, tai mažiau
siai lauktu momentu galėtų pra
sidėti naujas karas, kurio pirmo
mis dienomis būtų išžudyti mili
jonai žmonių.

Kisingeris kiniečius nustebi
no keliais kinietiškais sakiniais. 
Visi žino, žino, kad dabartinis 
valstybės sekretorius laisvai kal
ba vokiškai, prancūziškai ir an
gliškai. Be to, jis susikalba ke
liomis kitomis kalbomis. Kinietiš 
kai jis pasakė, kad nesunku su
ruošti banketą, bet labai sunku 
būti geru banketo šeimininku. 
Salėje buvę kiniečiai labai ati
džiai klausė kiekvieną Kisingerio 
pasakytą žodį. Kiniečiai yra 
mandagūs ir moka klausyti. Jie 
džiaugėsi, kad valstybės sekreto
rius atvyko į Pekiną.

— Kiekviena valstybė privalo 
vesti tokią politiką, kuri prie to 
meto sąlygų jai yra tinkamiau
sia, o pareiškė sekretorius. — 
JAV neleis kitiems primesti sa
vo hegemonijos, kaip jos visuo
met sakydavo, bet JAV išvengs 
bereikalingos akistatos, kada ga
lima išvengti pavojaus kitoms 
valstybėms. Vesdami šią poli
tiką, vadovausimės veiksmais ir 
tikrove, o ne kalbomis, — pasi
žymėjo sekretorius.

Sekretorius Kisingeris atvy
ko paruošti prezidentui Fordui 
kelionę į Kiniją ir suartinti abi 
valstybes.

1

Didžiausia Artimųjų Rytų 
taikos kliūtimi yra palestinie
čiai, leidę Arafatui jų vardu kal
bėti. Egiptas ir libanas su to
kiais palestiniečių atstovais ne
benori tartis.

Giedra, Šilčiau.
j Saulė teka 7:09, leidžiasi 6:04.

Jo žmona Clara Hills I mėsos rūšyse nitrosaminų ne- 
yra paskirta Namu statybos ir miesty , i . ta tt

plitimo komisiĮos sokr.tore, !rasta. pasakė Dr. Houston.
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
KQ<IQ< Rręfę ir jausmų dęrnos pagrindai
Naujausių mokslu žinių populiarus perteikimas 

-----  JONAS ADOMAVIČIUS^ M. D. 

SAVOS SVEIKATOS GERINIMAS
Kiekvienas esam savos sveikatos gerinto j as, tik liau

kimės nieko neveikę. Dešimteriopai dirbkime Įaimin- 
gesniam gyvenimui atsiekti. Mediciniškas raginimas

' isi bijom senatvės, nes ma
nom, kad senatvė yra tas pats 
kas sunki .nepagydoma liga. 
Tai'? buvo daugumoje iki dabar. 
Fet toliau taip neturėtų būti. 
Tik reikia.sąvę .suimti nagan ir 
pradėti tvarkyti su savimi da
bartinius medicinos patarimus. 
Bus iki šiol varžo įvairūs klai
dingi Įsitikinimai įvairiose gy-

kime, užsisėdėjime bei netvar
kingoje mityboje. Už tai mes bai
giame savo sveikatą, energiją ir 
pinigą lėkdami jas kiekvieną 
stebukladariu pasiskelbusį apga
viką. Gana mums taip save žu
dyti. Pradėkime reikiamai savo 
sveikata rūpintis. Tada mes ga
lėsime tvirta sveikata džiaugtis 
net šimto metų sulaukę.

versimo srityse. Ales klaidingai 
manome, kad sekmadienį bažny
čion nuėjimas ar dvasiškiui sa
vo turto užrašymas užtikrina 
mums amžiną gyvenimą po mir-. 
ties. O tikrumoje, sveika žmo
gaus nuovoka mums tvirtina, kad 
bet kur laimingas gyvenimas už
tiki inamas tik per džiaugsmą dėl 
padaryto vargšui gėrio. Lygiai 
neteisingai mes manome, kad pi
liulė ar kojų masažuotojas — 
ne gydytojas mums talkins mū
sų sunkiose ligose — kaulų su
minkštėjime, podagroje, nutu-

Nekartokime praeities klaidų.
Tik dar šiandien imkime taisy

ti praeities klaidas mityboje, 
galvosenoje ir elgsenoje, štai 94 
nietų senutė — tvirta kaip liepa, 
pereigą sekmadienį Sodyboje iš
dainavo dešimt dainų ir tvirtino, 
kad geros sveikatos pagrindas 
yra ’ buvimas visada geroj nuo
taikoj ir išmintingas savo gyve
nimo kryželių nešimas.

Aišku, daugiau ar mažiau įvai
ruodami visi trokštame taikos, 
ramybės ir pakankamam pragy
venimui lėšų, bet geros sveikatos

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai oku- 

piotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba/gražiai išleista. 
laO psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina S3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211- psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00. ' ' • ”

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

N A U J I E .N O S
1739 South Hąlsted Street, Chicago, III. 60608

PUIKI KNYGA, PARAŠYTĄ SU MEILE
I LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS |

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis- j 
g ta Chicago j e 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da- 
| Hų: Žemes ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: Žemės I 
g ūkio švietimas Lietuvoje.
Eįi ■ ,

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas I 
į nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su- 
I griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi- I 
| nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 

tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais | 
S ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

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

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

čekį arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:
Į NAUJIENOS I
1 1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 |

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

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

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

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk- 

| lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.
Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 

yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
j kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 

I siruota 300 psl. Kaina 7 doi.
ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 

Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose 
H Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
’ kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50. Yra taip pat 

i išversta į angių kalbą
D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į Lietu- 

f vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.
D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 

’ toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
i užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

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

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.
I 84 psl. Kaina $1.50.

‘ Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6O6OI 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu Ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaida. *

♦ Į *
, tai .J..i trckštr.r ’.? k;x>
(didžiausios ir ko labiausiai. Mat, 
be sveikatos nėra malonus gy
venimas, tada niekais virsta ki
tos žmogui teikiamos gėrybės, 
žinoma, visi norime būti jaunais
— už tai dažomės, rūbais grąži- 
nam'ės ir kitaip dirbtinai save 
jauniname. Čia vieno svarbaus 
dalyko negalima pamiršti: be 
sveikatos nėra jaunystės, nors 
kad ir kažin kaip save jaunin
tum dirbtinomis priemonėmis. 
Už tai nustokime vien lopais sa
vo sveikatą tvarkyti. Kaip lopas 
ant nudėvėto rūbo ne kokią nau
dą neša, taip ir nuvėvėtai sveika
tai maža ką padeda piliulė. Vi
sų pirma reikia nesudėvėti savą 
sveikatą peranksti. Tada svei
katos lopymas bus vietoj ir tas 
lopas ilgiau laikys. Juk visi ži
nom, kad 65 metų žmogus gali 
būti taip guvus, kaip keturias
dešimtmetis, ne(tgi dar išmin- 
tingesnis.Taigi, jei norime bū
ti jauni senatvėje, turime būti 
sveiki. Šiandien medicina žino, 
kad jaunimas su senatviškumu j 
derinas, tik mums reikia tą de- 
rinimą savo gyvenimo dalimi pa
versti. Be skausmo ir be didelių 
nemalonumų kiekvienas gali sa
vo gyvenimą palengvinti ir svei
katą pagerinti.' Tik reikia atsi
sakyti nesveikų įpročių bei 
kenksmingų prietarų. Dabar 
žmogaus sveikatą medicina su
pranta kaip daugeriopą sveiku
mą, o ne vien tik stipraus -kūno 
ture j imą. Pakankama sveikata 
apima sveikumą kūno, proto, 
jausmų, visuomeninių ir dvasi
nių dalykų. Taigi, pilna sveika
ta yra sveikata visuose virš mi
nėtose penkiose dalyse. Dabar 
daugumą neteisingai mano, kad 
žmogąus yra laimingas, j.ęi jo. 
kūnas yra sveikas. -Dar kiti ne
supranta, kąd vien mokslas — 
tai yra proto lavinimas.nepadaro 
žmogaus pilnaĮ. sveiko. Dabar 
dažnai kartojama, kad anas mo
kytas ir taip neteisingai elgiasi.- 
Čia turime pavyzdį, kad vien kū
no ir proto sveikumas dar neuž
tikrina žmogui pilnos sveikatos, 
jei jo jausmai bei visuomeninis 
gyvenimasėsti <4ąėžmbniškM-‘ 
Kiek dabar protingų ir kūnu svei 
kų žmonių tarpusavyje pešasi, 
kitus niekina, vienas kitam pa
vydi ir apkalbas ant nekaltų žino-' 
nių leidžia — visi tą gerai žinom. 
Mat,, kūno sveikumas ir proto 
aiškumas dar neužtikrina žmo
gui pilnos sveikatos. Reikia virš 
minėtų penkių sveikatų, kad 
žmogus būtų Dangui ir žemei 
priimtinas asmuo.

Chicagoje siautė dvasinė 
nesveikata

Prieš-virš šimtmetį Chicagoje 
gyveno labai protingas — sta
čiai genijus, bet savą asmenybe
— savo elgsena tikras sukčius. 
Jis įvedė gazo sistemą, jis su
tvarkė pakelto traukinėlio rei
kalus vidurmiestyje. Bet tą ir 
dar kitą darė ne žmonių gėriui 
bet savai naudai didinti. Jis pa
pirko. teisėjus, policiją, alderma- 
nus ir darbininkus. Taip buvo 
nusavinta už niekus žmonių nuo
savybės pakeltam traukinėliui 
įvesti. Jis mokėjo milijonus val
džios pinigu į savus maišus supil I 
ti, milžiniškus palocius įsitaisė 
dideles meno brangenybes įsigi
jo ir ištvirkėlių moterų būstines 
užlaikė. Jis buvo sveikas — stip- 
ras kūnu ir genealiai protingas, 
bet sukčius — žmonių skriaudi
kas-— jausmais nesveikas žmo
gus. Todėl taip daug blogo su
teikė Chicagos žmonėms- Tik be
galinės pastangos jausmais svei
kųjų asmenų aplaužė ąnam ne
dorėliui ragus. Matom, kad gė
ris daug sunkiau įgyvendina
mas ant žemės negu blogis, nes i 
dauguma žmonių blogį palaiko, 
nes nuo mažens jie nesti išaugi
nami visiškai sveikais asmeni
mis.
Lietuvių tarpe siaučia nesveikata

Ar ne tas pats darosi mūsų 
tarpe? Dabar mes politikuojame, 
prezidentui elgseną mėginame 
nurodyti, o nekultūringai Lie
tuvos praeitį mokiniams prista
tančio vadovėlio nesugebame iš- 
mėsti iš savų mokyklų. Mat, 
mes dar perlabaį esame su blo
giu susigiminiavę — už tai nie-!

kiname geras pastangas kiekvie
no saviškio ir užgiriame blogį, 
kurio visi geravaliai kratosi. Mes 
laikomės senos netiesos ne tik 
religiniam gyvenime, bet ir svei
katos srityje ir' lietuvybės palai
kyme.

Todėl visi stokime kovon su 
blogiu savyje ir artime. Tik ta
da mes pajėgsime gyventi ilgiau 
ir geriau — laimingiau. Laimin
gas gyvenimas neatsiranda iš 
pasakėlių, žmogus sukuria sau 
laimę pats savais darbais. .To
dėl nelaukime, kad kiti mums su
teiktų laimingą gyvenimą. Vie
toj laukę iš kitų, imkime patys 
kurti sau laimę šiame gyvenime. 
— tada ir anapus gyvenimas bus 
mums palaimingas.

štai dešimt ‘ atliktinų mums 
darbų, kad mes pajėgtume gy
venti ilgiau ir laimingiau. 1. Val
gyk mišrų maistą, naudodamas 
daugiau baltymų, vitaminų ir 
skysčių. Valgyk mažiau rieba
lų ir sunaudok mažiau kalori
jų. 2. Stenkis reguliariai tuš
tintis — už tai turi rupią duo
ną ir lietuviškus barščius kas
dieną valgyk, vengdamas čio
nykštės vatinės duonos bei ka
vos. 3. Ilsėkis pakankamai savo 
kūną ir protą bei jausmus at
palaiduodamas, ir laimingu besi- 
jausdamas. 4. Ugdyk savyje dar
bo pamėgimą ir savo gyvenimo 
dalimi paversk sau mėgiamus ir 
specialius užsiėmimus poilsio me
tu. 5. Palaikyk;linksmą nuotai
ką ir išmok pasakoti linksmus 
nuotykius. Ljaksmą nuotaika 
yra geriausias vaistas prieš ner
vinį įsiterpimą. 6. Venk bet ko
kio nervinio susijaudinimo. Iš
lieta niekam energija susilpni
na žmogų. Tada jis nepajėgia 
jokio gero darbp^atlikti. 7. Būk 
nuoširdžiai drau^Į|kas savo, na
miškiams ir saviems draugams. 
8. Stenkis džiaugeis dirbamu 
darbu. 9. Junkis. į visuomenini 
gyvenimą savo aplinkoje. Near
dyk kito atliekamą darbą, bet 
dirbk pagal galimybes: vienas 
už centą padarOj kitas. už dolerį. 
Abu darbininkai pagirtini. Tik 
nė vienas iš mūsų neturi trukdy
ti kitam atlikti gerus darbus. 
10. Stenkis toliau tęsti įsigijimą 
žinių, išminties ir patyrimo. Už 
tai klausyk paskaitų, lankyk kon
certus, meno parodas, vaidini
mus ir kilniadvasių žmonių pri
siminimus. Tada neturėsi nei 
laiko, nei noro peštis su kiekvie
nu nesveikuoliu savo dvasioje. 
Mes visada turėsime savo aplin
koje tvirtinančiųj. kad du syk du 
yra penki, o ne keturi. Tokių ne- 
girdėkime, su jais kalbon neiki
me — tik stenkimės tokius kuo- 
geriausiai gydyii-j'

Visi mediciniškų reikalų ži
novai tvirtina, kad perankstyvas 
senėjimas apturimas dėl sekan
čių pagrindinių keturių priežas
čių. 1. Dėl netikusio maisto. 2. 
Dėl neatsakančio savo kūno pri
žiūrėjimo ir dėl to kūną paverti
mu tikra lepše —• šlapia višta. 
Tik pažiūrėkime į tuos alaus ąso
čiais virtusius gėrikų pilvus — 
jų pilvas vos paiieša likusį gir
tuoklio kūną. 3. per anksti sens
tame dėl perdidelio dvasinio ir 
kūniško nuovargio, ues nemoka
me reikiamai ditbti ir tinkami 
savus nervus žaboti bei atsakan
čiai ilsėtis. Juk mes poilsio me
tu geriame kavą ir taip savo šir
dį plakte plakame/4. Sensta per 
anksti dar ir tai, kuris neturi 
prasmingo gyvenime užsiėmimo. 
Toks tik sėdi, plepa ir kitam pa
vydi. kam anas dirba, geriau at
rodo ir kam anas loterijoje išlošė 
pinigų, o ne jis, ’ Todėl dar kol, 
laikas tvarkykime bent dvejais 
būdais pirmiausia: 1. taupykime

Ko siekia artimieji Rytai, tai
kos ar karo? Šiandien nieks ne
gali tvirtai atsakyti. Viena aiš
ku, jog artimieji Rytai nesnau
džia, bet ginkluojasi.

Naujienose jau buvo rašyta: 
Iranas šiemet išleido ginklams 
pirkti beveik 9 bilijonus dole
rių. Kaip vakar (X. 16) “The 
Wall Street Journal” rašo, jog 
Pentagonas sutiko parduoti ara
bų valstybei Kuwait 300 Sid- 
winder tipo priešlėktuvinių ir

savą energiją naudingiems dar
bams ir 2. nusiteikime darbu 
džiuginti save ir artimą.

Kai nustosime didelio noro 
žmoniškai gyventi, tą pačią die
ną šuoliais senti pradėsime. Rū
pestis daugiau žmonių pražudo, 
negu sunkus darbas. Dar nie
kas iki šiol nemirė nuo džiaugs
mingo užsiėmimo — nuo artimui 
gėrį nešančio darbo. Apdraudos 
.kompanijų statistikos nurodo, 
kad ilgiausiai gyvena tie, kurie 
mažiausiai rūpinasi dėl mažmo
žių. Tu nė nepasakyk tūlam vi
suomenišku negaluojančiam mū
siškiui — politikieriui, prekybi
ninkui, šiaip darbininkui ar pro
fesionalui tvarkytis — jis šoks 

[kaip Įgeltas ir aiškinsis, kad jis
— jo darbas yra geriausias apy
linkėje. O vis tik mes turime iš
eiti prieš nusistovėjusį, visų 
priimtą blogį mūsų aplinkoje. 
Pirmieji kovoję prieš vergiją, 
prieš baudžiavą, prieš karus bu
vo apšaukti bepročiais. Linus 
Pauling, geriausias šiam krašte 
mokslininkas, Novelio premijos 
pakartotinas laimėtojas, vitami
no C naudos iškėlėjas ir kitų di
džių darbų mokslui atlikęs rei
kalauja, kas mes stotume prieš 
nusistovėjusį — visų priimtą 
blogį visa savo jėga ir prisilaiky
tume teisybės ir būtume arčiau 
gamtos. Nesvarbu, kad visur yra 
blogis, mes turime savo vieto
vėje kovoti su kiekvienu mūsų 
gyvenimą trumpinančiu negeru
mu. Yra šešios pagrindinės su-

sirgimui priežastys: 1. Dėl dva
sinio persitempimo atsiradusios 
— emocinės.2. Dėl netikusios 
mitybos. 3. Dėl nusinuodymo. 4. 
Dėl uždegimo. 5. Dėl nelaimin
go atsitikimo — akcidento ir 6. 
dėl paveldėjimo. Be abejonės, 
didžiausia susirgimo priežastis 
yra emocinė kilmės. Nesveikas 
emocijomis žmogus be priežas
ties abiminas, rūpinas ir nerims
ta. Toks jautruolis pavydį, ne
kenčia, be reikalo prie kito kabi
nas — toks kitą nori tvarkyti, 
pats tvarkos nebodamas.

Laužkime ragus kiekvienam 
mūsų apylinkėje turstančiam iš 
mūsų nesveikatos — tiek dvasi
nės, tiek kūniškos. Nepalaiky
kime nė vieno, kuris mūsų amžių 
trumpina savais patarnavimais, 
nors jis į mus ir ugnimi spjaudy
tų. Tik tada galėsime susilauk
ti ilgesnio ir laimingesnio gyve
nimo.

Pasiskaityti. Linda Clark: Stay 
Young Longer. A Pyramid Book.

sprausnppįj^ę lėktuvuose nau
dojamų raketų kiekį.
Prieš porų dienų įau nusjleido 
pirmas JAV transporto lėktuvas 
su ginklais Turkijoje, atnauji
nus jų pristatymų- O kur Sąudi 
Arabija, Egiptas, Sirija, Grai
kija ir t t O ką daro Izraelis? 
Jisai ne tik kad pats daug ga
minasi, bet už bilijonus dolerių, 
kaip Kisingerio pažadėta, gaus 
moderniausių ginklų iš Ameri
kos. Ar tie ginklai skirti tik 
arabų ir žydų vaikams žaisti?

Nors senai yra pasakyta: 
“Nori taikos — ruoškis karui”. 
Betgi šiais moderniais laikais 
visi senieji posakiai bei taisyk
lės apverstos “kojomis į viršų”, 
tad ar nepradės kada nors tie 
visi ginklai kalbėti savąja kal
ba? Tegu JAV aiškina, kad ji
nai visus ginkluoja tikslų išlai
kyti taikos pusiausvyrą. Reikia 
manyti, kad tais pačiais sume
timais . ir Maskvos daVartirųai 
“carai” remiami. Gal manysi
te, jog tai gryna sensacija? 
Betgi sensacijos mokslo pasau
lyje yra natūralus ir netgi, drį
stu tvirtinti, teigiamas ir rei
kalingas reiškinys, tad ką besa
kyti apie paprastą, eilinį gyve
nimą? - Vys. P.

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui 
7722 George St.

La Salle, PQ., Montreal 690,
Canada

* tik už $5.00 metams!
■(Reguliari prenumerata — $10.00)

(Pavardė ir yąrdas)

(Tikslus adresas)

O#

Prašome iSKirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

egg big enough to buy a little nest of

1739 So. Halsted Street Chicago, DI, 606Q8
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PETR. TARULIS

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

(Tęsinys)

Ir kai ji, kiek patylėjusi iš
kilmingai išdėstė projektą: iš
nuomoti tinkamą patalpą ir, pa
siskolinus pinigų, atidaryti smul
kių prekių parduotuvę — pirmas 
garsiai nusikvatojo Kastukas, o 
mes žiūrėjome vienas į kitą nu
stebę.

Gerai atsimenu Kastuko pro 
juoką pasakytus žodžius: “Įsi
vaizduoju namą už prekystalio 
stovinčią ir pinigus į kojinę kem- 
šančią”. Po to pabučiavo mamos 
ranką ir pasakė savo Įprasta “ne
pyk”.

niu ir tuo tarpu gyvendama ro- į čiomis ji?, kasdieninės rutinos 
mantinėmis nuotaikomis, ar ji , buvo įstumti j tokį akligatvį, iš 
pilnai pajėgė suprasti ir įsivaiz- kurio savo individualėmis jėgo- 
duoti kaip tikrovėje atrodys jos mis nepajėgė ištrūkti, 
būsimas šeimyninis gyvenimas? Mūsų soaudoįe ir visuomenė- 
Ar ji pagalvojo, kad gal ateis I Įe daug prišnekėta Čiurlionio ne
toks laikas ir jai teks aukotis, Į laimės tema. Ne viską pavyko 
teks pakelti nepatirtus sunku
mus?

Atsimenam, kad Sofija F.
žinau

Brolienė kiek įsižeidusi, nuti-. 
Jo, ir tuo baigėsi iškilmingas pa
sitarimas. O Konstantinas atsi- 1 Bortkevi ienei rašė: — 
sėdo prie pianino ir paskambino koks gyvenimas mane laukia iš
savo šposingą mažmožį: “Turė- materialinės pusės, ir nebijau 
jo popas šunį”... Ar tai buvo ge
rai, ar blogai, ar brolis norėjo 
.tuo pabrėžti, kad iškilmingas 
nuotaikas reikia pataupyti svar
besniems atvejams — nežinau. 
O gal jis norėjo mus pralinks
minti ir išblaškyti...

Taigi, jau anksčiau girdėjom, 
kad Sofijos dėdė pralotas Jaru- 
laitis svajojo ją išleisti už dva
rininko ar inžinieriaus ir patup
dyti ją, “kaip žąselę pūkų lizde
lyje, kad nereikėtų kišti rankas 
į šaltą vandenį”. O dabar gali
ma paklausti, ar Sofija iš anks
tyvesnių laikų nebuvo rengiama 
panašioms vedyboms? Gali bū
ti, kad ji pati dabar jau nebuvo 
linkusi aklai pamėgdžioti savo 
dėdei, gal šiandien ji turėjo ki
tokius troškimus. Bet jos išauk
lėjimas ir Įpročiai ar nekliudė 
jai greitai ir lengvai atsisakyti 
nuo Įsisavinto komforto? Pa
galiau, susituokdama su čiurlio-
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Lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
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juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. 4
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visai nebijau, tik nežinau, už 
ką man tiek laimės, tiek džiaug
smo”??
Tai gražūs žodžiai. Ji kalba 

anaiptol dar nepatyrusi jokių di
desnių trūkumų savo gyvenime, 

įjos svajonėse ateitis atrodė pui
kiai ir viliojančiai išgražinta, ne
turėjo jokių tamsių dėmių. Ba
nalus praloto posakis, kad “kai 
pinigų nėra meilė gadinasi”, ma
tyt, nebaugino jos, nes meilė tu
ri gi viską nugalėti.

Tikrovė pasirodė nepalygina
mai žiauresnė, negu buvo galima 
numatyti. Viskas išryškėjo pa
laipsniui. Suprantama, kad pa
čioje pradžioje, kai ji pirmu kart 
tik trumpam buvo nuvažiavusi į 
Petrapilį, o pavasariop sugrįžu
si į Lietuvą, svečiavosi čia Drus
kininkuos, čia dėdės praloto kle
bonijoje, ji dar neturėjo progos 
įsitikinti, kaip bus toliau, kai 
jie pasiliks vieni ir bus privers
ti savo jėgomis tvarkytis.

Tik antrą kartą atvažiavusi 
pas Konstantiną Į Petrapilį ir 

radusi savo vyrą, paprastai kal
bant, visai be pinigų ir be nu
matomų pajamų artimiausioje 
ateityje, Sofija veidas i veidą su
sidūrė su skurdu. Galimas daik
tas, kad ji tiesiog pabūgo tos 
padėties ir neišmanė kas daryti. 
Ir ne tiek svarbu, kaip tuo mo
mentu ji kalbėjo ir reagavo. Juk 
Konstantinas toks jautrus ir 
švelnus žmogus, be jokių žodžių 
— viską, matė ir viską suprato. 
Neabejotina, kad atsakomybės 
jausmas visu sunkumu užgulė 
Konstantino krūtinę.

Betgi Konstantinas stovi vi
sai atskirai. Jis tuo metu, dau
giau negu bet kada savo gyve
nime, tikėjo savo pašaukimu, jis 
buvo tvirtas savo pagrindiniuos 
nusistatymuos. Pasirinktas jo 
kelias buvo aiškus. JĮ neatlai- 
džiai traukė jo darbai, dėl kurių 
svarbumo jis negalėjo abejoti. 
Jis ryžtingai siekė savo tikslų 
ir nė minutės nesvyravo, kad tu
ri būti sėkmingas. O čia pat vis 
didėjantis jo vardo populiarumas 
dar labiau stiprino jo pasiryži
mus.

Jam ir Į galvą negalėjo ateiti 
mintis, jog reikėtų šiaip ar ki
taip pakeisti savo gyvenimą. Pa
galiau negalėjo gi atsirasti gre
ta jo tokia skurdi satyrinė “per
sona”, kuri pasityčiodama jam 
Į ausį pašnibždėtų: — “Mesk 
viską, mesk savo kūrybą ir eik 
Į kaimą vargonininkauti. Juk vi
si vargonininkai pragyvena”...

Konstantinas jautrus ir pilnas 
savigarbos vyras matė save ne
gailestingo likimo kilpoje sugau
tą. Jis nenumanė, kokia gali bū
ti išeitis, ko griebtis ? O visą pa
dėtį dar labiau sunkino Sofijos 
savijauta.

Prie šios jaunos šeimos nesu
laikomu tempu artinosi vis didė
janti grėsmė. Kas čia dabar kal
tas, kam ir kokius priekaištus 
galima daryti ? Nėra kam ir nėra 
už ką. Anų laikų visuomeninėje 
santvarkoje gyvendami, neju-

išaiškint', o taip pat ir ne visos 
naslartvg atidengtos. Tik viena 
tieka aišku, kad Čiurlionis, jeigu 
būtų gyvenęs kitomis, labiau nor
malėmis sąlygomis, nebūtų taip 
netikėtai susirgęs, ir dar taip ne
lauktai, kai buvo pilnas kūrybi
nių jėgų. ~

Baisi žinia: Čiurlionis serga
Prano Penkaičio atsiminimuo

se skaitome:
Po mūsų susitikimo su Čiur

lioniu už poros dienų atbėga kai
mynas studentas ir atneša bai
sią žinią: “Čiurlionis serga”. Jo 
žmonos prašomas, jis atėjo pas 
mane klausti, kokiai garseny
bei parodyti ligonį”.

Turimomis žiniomis, Čiurlio
nienė su vyru nuėjo pas garsų 
anais laikais neuropatologę, psi
chiatrą ir psichologą V. Bechte- 
revą, kuris tiek pasakęs, kad 
Čiurlionis yra pervargęs, išsekęs 
ir jam reikalingas ilgesnis poil
sis. Tarp kitko jis patarė apleis
ti Petrapilį ir pakeisti aplinką.

Pirmas Sofijos pasinešimas 
buvo, kiek galima nuslėpti nuo 
platesnės publikos vyro ligą, kad 
tai nepakenktų jo geram vardui. 
Suprantama, jog ji tikėjosi, kad 
tai yra tik laikinas negalavimas.

Kiek galėdami kreieiau abu 
čiurlioniai apleido Petrapilį ir 
išvyko tuos pačius Druskinin
kus, pas tėvus. Kokios buvo So
fijos tuometinės nuotaikos, pa
rodo jos laiškas Felecijai Bort- 
kevičienei, kurią ji matyti laikė 
sau artimiausiu asmeniu ir jau
tė jos pastangas ją globoti.

“Mano Geroji, — rašė Sofi
ja, — teisybės prieš Tamstą ne
būčiau slėpusi— pedaug Tams
tai tikiu, nes žinau, ką pati per
gyvenai — ir moki tylėti. Bet 
nei galvos, nei pajėgų, nei laiko 
neturėjau ilgiau rašyti. Petrapi
ly buvo labai blogai — buvo bai
sus pavargimas ir valandomis vi
sai betvarkė galvoje. Dabar 
daug geriau — pradedu tikėti, 
kad apsiefis be važiavimo ant 
didesnės kuracijos, nors dar nė
ra visai gerai kas link logiškų 
rokundų. Apie save galiu pasa
kyti tai, kad laikaus, nes turiu 
laikytis dėl jo — ir dėl kūdikio, 
kurs ateis jau gegužės mėnesyje.

Parašyk būtinai, meldžiu, kas 
ką sakė apie ligą ir kaip sakyta 
— taip baisiai nenoriu, kad plės- 
stųsi tarp svetimų žmonių gar
sas apie “o niepoczytalnosci” — 
suprasi Tamsta, kaip tai kenks
minga tokia reputacija, ypač dė 
dailininko”.

rinskiams 1910 m. vasario 6 d. 
sužinome, jog staigiai pablogė
jo ligonio padėtis. Ji rašė;

...Pas mus. blogai. Blogiau, ne
gu buvo Petrapilyje. Būtina pa- 
talrinti į ligoninę — sunkus pa
sirinkimas. Gal būt važiuosime į 
Šveicariją, bet veikiau pasiliksi
me netoli Varšuvos... Rudenį, 
gal būt, bus paroda (ištisa) Kro
kuvoje, o dar anksčiau Varšu
voje. Aš taip siaubingai pavar
gau ir taip man sunku rašyti, o 
rašyti tenka labai daug... Sa
vo skolą išsiųsiu Jums po kelių 
dienų—pinigus jau turiu... Drus
kininkuos bebūsuime ne daugiau 
2 savaičių.

Druskininkuos
Jadvyga Čiurlionytė atsime

na : — Tuojau po Kalėdų gavome 
Sofijos laišką, kad jie abu at
važiuoja Į Druskininkus, nes 
Kastukas esąs pavargęs ir blo
gai jaučiasi. Kaip paprastai, bu
vome išėję į plentą svečių pasi
tikti, kaip paprastai balto snie
go fone iš tolo pasirodė juodas 
taškas. Jankelis kažkoks susmu
kęs sustabdė roges. Brolis iššo
ko iš rogių ir kaip paprastai, 
nuoširdžiai išbučiavo mus visus. 
Namie ’laukė susirūpinę tėvai. 
Tačiau pakilusi brolio nuotaika, 
laikinai grąžino mums šventę. 
Tik brolienė buvo nepaprastai 
susirūpinusi. Vėliau, kai brolis 
atsigulė pailsėti, ji mums papa
sakojo apie jo ligą.

Broliai Petras ir Jonas, kurie 
tą žiemą niekur nebuvo išvažia
vę, paėmė Konstantinną į savo 
globą — lydėjo jį ilgų pasivaikš
čiojimų metu po apsnigtą Drus
kininkų mišką, skambino su juo 
keturiom rankom, kartais lošda
vo kortomis. Konstantinas ne
galėjo dirbti — skambino tik 
senai žinomus kūrinius, neimpro
vizavo ir nerašė. Teptuko taip 
pat neėmė rankas. Atrodė, kad 
jam labai reikalingas poilsis. 
Kartais per visą dieną žodžio ne
ištardavo, o kartais buvo triukš
mingai linksmas.

Netrukus atėjo prošvaistė. 
Brolis grįžo Į senas vėžes, page
rėjo nuotaika, suartėjo su visais 
namiškiais. Kaip visada susirū
pinęs jaunesniųjų mokslu, sėdė
jo su jais prie, harmonijos užda
vinių. .Vėl skambino ir improvi
zuodavo,\ bettos- improvizacijos. 
buvo pdtia&o&ps.^^iąš.: Tėvai

ir Sofija susėdę tarėsi, ką dary-. ną išvežti Į ligoninę netoli Var-
ti, kad sugrįžtų laimingos die
nos. Per tą laiką brolienė už
mezgė ryšius su buvusiais Var
šuvos draugais.

Kada atvažiavo senas brolio 
draugas Jonas Zaluska, kaip tik 
pataikė Į recidyvą. Brolio svei
kata tuo syk žymiai pablogėjo. 
Čia Zaluska pasirodė nepamai
nomas, ištikimas draugas, jis 
miegojo gretimame brolio kam
baryje, naktį budėdavo, dieną 
sugebėdavo užimti jo sąmonę po
kalbiais, dalyvavo bendruose pa
sivaikščiojimuose, guosdavo bro
lienę.

Nuostabu, kad Konstantinas 
nušvisdavo ir nepaprastai mei
liai žiūrėdavo į brolio Povilo vai
kus, kai jie pas mus atsilankyda
vo. Anksčiau Konstantinas mėg
davo su vaikais žaisti, stengėsi 
jiems ką nors malonaus sugalvo
ti. Tai ir dabar jo nuotaika pa
stebimai darėsi geresnė, kai matė 
tuos vaikus. Jis ir su manim, 
savo jaunesniąja seserim mėg
davo ilgiau pasikalbėti. Ir aš di- 
džiavaus jo šilta draugyste.

Kada atėjo laikas Konstanti-

šuvos, J. Zaluska važiavo kartu 
su jais ir tuo būdu palengvino 
Sofijos rūpesčius. Čiurlionis bu
vo patalpintas į privatinę psichia
trinę ligoninę Chervony Dwor, 
prie miestelio Pustelninkas. Už 
ligoninę teko gan brangiai mo
kėti, bet Konstantino draugai 
tas pats J. Zaluska ir Eug. Mo- 
ravskis surado mecenatą kuni
gaikštį Liubomirskį, kurs apsi
ėmęs padengti tas išlaidas.

Sofija Dobužinskiams rašė, 
kad daktaras Olechnovič, kurs 
gydė Konstantiną sakęs, kad 
“jam atrodo, jog viskas praeis 
iš karto”.

(Bus daugiau)
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Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jy suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, I1L 60608

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR “NAUJIENOSE" 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gusseri — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje S4.00 dabar tik .. ........... ... $3.00
Minkštais viršeliais tik _______ ____ ___________  S2.GC

> Dr. A.-J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. —
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik $2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arb< 

money orderĮ.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060S

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato paL, daug paveikslų. Kaina J 2.00.

Persiuntimui paltu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusio* 10 ar daugiai tgaempliorig. 

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

deri tokiu adrese

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Saugodami Konstantino taurų 
vardą, taip pat daugumas atsi
minimų autorių maža ką pasa
ko apiė jo ligos eigą. Kiek dau
giau randame apie tai J. Tallat- 
Kelpšos atsiminimuose. Jis sa
ko, kad Konstantinas staiga 
ėmęs kviesti žmoną krautuves 
ir užsakinėdavęs ypatingai bran
gias prekes. Tai buvęs ženklas, 
kad jis neteko realybės jausmo. 
O kada Tallat-Kelpša, Čiurlionie
nės pakviestas, atėjęs pas juos į 
kambarj, tai pamatę, kad Čiurlio
nis sėdi nusigrįžęs j langą ir nie
ko nenori kalbėti.

Artimiausiame laiške M. Do
bužinskio žmonai Sofija rašė:

“šiandien savaitė, kai mes 
Druskininkuose, kelionė buvo 
siaubinga sunki, bet pastarosios 
dienos praėjo taip ramiai, kad 
aš jau pradedu jgauti vilties. 
Oras Druskininkuose puikus, ap
link pušynas — pasivaikščioji
mai ir vonios labai gerai veikia. 
Nuotaika kinta į gerą, bet “idee 
— fixe” nepalieka. Kas bus to
liau nenoriu galvoti — man pa
čiai norisi pailsėti... tai turi pra-

Gyvam esant Čiurlioniui Ms- 
islavas ir Jelizaveta Dobužins- 
iai išimtinai buvo draugiški ir 
alankūs jam. Tad ir Konstanti- 
ui susirgus Sofija laikė savo pa- 
eiga palaikyti su jais kontaktą 
r tikėjosi iš jų sulaukti gerų 
atarimų bei nuoširdžios užuo- 
sutos. Tad iš jos laiško Dobu-

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

IsUifta 1923 met*!*. TeL 421-3079

Įstaigoc pfataoM kiemą* aotomoMBame pastatyti.

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-

ISLIC
IrrwM te MCLOOQ <

| — NAUJIVNOi, CHICAGO |( ILL, — TUESDAY, OCTOBER 21, 1971

Taupykite dahar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

?y4%

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša 
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Lietuvos vvčiai turi savo 
skyrių “Drauge”, ketvirtadie
niais pasirodantį, antrame laik
raščio puslapyje, “Lietuvos 
Vyčių Veikla” pavadinimu. 
Jame jie bando supažindinti 
lietuvių visuomenę su savo or
ganizacijos darbais.

šių metų spalio 2-rą tame 
skyriuje buvo 112 - tos kuopos 
susirinkimo aprašymas. Išspaus 
dintas buvo jis ne toks, kokį 
buvo to skyriaus redaktorė nu
siuntusi “Draugo” redakcijai. 
Ketvirtasis punktas buvo su
trumpintas, didesnioji dalis

tymas yra pats geriausias vaistas aistroms atvėsinti ir 
rasti bendrą kalbą svarbesniems darbams dirbti.

Be kelių kitų faktais neparemtų tvirtinimų, V. Sau
dargo straipsnio skaitytojai pasipiktino šiais netiksliais 
autoriaus tvirtinimais. Jis klausia:

Tikslus faktai mažina ginčus
Praeitą savaitę Lietuvos valstiečių liaudininkų re

dakcinės kolegijos redaguojamose “Akimirkose” buvo at
spausdintas straipsnis “Quo vadis, Domine?” Straipsnį 
rašė Australijoje gyvenantis liaudininkų veikėjas V. Sau
dargas. Susisiekimas su Australija lėtas ir sunkus, Lie
tuvą ir lietuvius liečiančios žinios Australijoje gyvenan
čius mūsų tautiečius pasiekia žymiai vėliau, negu kitus 
lietuvių centrus, todėl netenka stebėtis, kad ir Saudar
gas neinformuotas apie paskutinių savaičių įvykius.

Bet “Akimirkose” paskelbtas Saudargo straipsnis 
Naujienų skaitytojų tarpe sukėlė susirūpinimo. Vieni 
skambina, kiti rašo ir klausia, ar Naujienos jau keičia 
savo politiką, ar persimetė į Lietuvos “pardavikų” gretas 
ir kaltina mūsų krašto pardavimu visai nieko dėtus ir 
nekaltus žmones? Kiti klausia, kaip jos galėjo dėti kvik- 
linį straipsnį, kada kiekvieną dieną vis labiau aiškėja, 
jog tai ne tiesa. Praeitą savaitę kongreso atstovas Der- 
winskis ne tik lietuvių spaudos atstovams, bet ir keliems 
latviams tokias mintis turėjo išblaškyti.

Naujienos V. Saudargo straipsnio būtų nespausdinu
sios. Jeigu jau būtų atsiradęs reikalas tokį straipsnį dėti, 
tai jos būtų padariusios pastabas, taisančias kelis jame 
esančius netikslumus ir tik suspaustu oru daromus tvirti
nimus. Naujienos leidusios įvairių politinių įsitikinimų 
lietuviams turėti savo darbų'skyrelius, davė jiems ir au
tonomiją savo darbams aprašinėti ir įvykiams vertinti. 
Jei “Akimirkų” redakcija rado reikalo skelbti Saudargo 
straipsnį, tai ji norėjo savo narių tarpe išaiškinti Sau
dargo keliamus klausimus. ' Jeigu liaudininkams šie klau
simai būtų aiškūs, tai jų būtų nekėlę. Iškėlus klausimą 
viešumon, bus progos nustatyti tikslius faktus ir pasi
baigs ginčai.

Šia proga norime priminti ir buvusio prezidento An
tano Smetonos klausimą. Kol Lietuva yra pavergta, kol 
lietuviai stengiasi padėti pavergtiems broliams ir sese
rims atgauti laisvę, tai Naujienos tarpusaviu ginčų ne
kėlė, kad vieningiau galėtume siekti visiems lietuviams 
labiausiai rūpimo klausimo — Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės. Į tą klausimą, kitaip pažiūrėjo liaudininkų 
redaguojama “Akimirkų” kolegija. Klausimas buvo pa
gvildentas, iškelti viešumon keli platesniems sluoksnuiams 
nežinomi faktai ir reikalas baigtas. Tikslių faktų nusta-

“Labai įdomus klausimas, kodėl Vatikanas daly
vavo Helsinkio konferenijoje, kurios pagrindinis tiks
las buvo Antrojo pasaulinio karo rezuletatų politinis 
patvirtinimas, nors Vatikanas kare nedalyvavo”. 
(Naujienos, “Akimirkos”, 1975 m. spalio 17 d., 2 psl.). 
V. Sudargas netiksliai suprato Helsinkio konfeernci- 

jos tikslus, jis, matyt, nesekė dviejų metų pasiruošimus tai 
konfeerncijai sušaukti. Kad Helsinkio konferencija tu
rėjo tikslu patvirtinti “Antrojo pasaulinio karo politinius 
rezultatus” — niekas, net Brežnevas, netvirtino. “Antro
jo pasaulinio karo rezultatų” problema net dienotvarkėje 
nebuvo, todėl ir apie nesamo dalyko tvirtinimą kalbos 
nebuvo.

Brežnevas gyrėsi, kad Helsinkio konferencija “garan
tavo Sovietų Sąjungai dabartines sienas”. Bet tuo pasigy
rė tiktai Brežnevas. Prezidentas Fordas visai kitaip tos 
konfeerncijos tikslus interpretavo, o britų premjeras ais
čiai pasakė, kad Helsinkio konferencija sienų klausimo 
visai nesvarstė. Apie sovietinių sienų “garantijas” kal-
bėjo tiktai B. Kviklys. Vokiečiai visai kitaip galvoja šiuo 
klausimu. Jie tvirtina, kad niekas Helsinkio konferencijo
je Sovietų Sąjungai pagrobtų kraštų sienų negarantavo. 
Saudargas to nežino.

Helsinkiu suvažiavo valstybės galvos ne “karo rezul
tatų” tvirtinti, bet Europos taikos siekti. 34 Europos val
stybės, įskaitant ir Sovietų Sąjungą, nutarė-pakviesti Va
tikaną ne vien į Helsinkį, bet buvo pakvietę Vatikano ats
tovą ir tos konferencijos deklaracijai ruoštu Europos vei
kėjai tą žino, Australijoje gyvenantis Sudargas to nežino
jo. Bet labiausiai pasipiktinimą kėlė šis Sudargo tvirti
nimas :

“Paskutinis pavyzdys lietuviams yra Helsinkio 
- v konferencija, kur ir Vatikanas pasirašė, kaip skelbia 

kai kuri spauda, “Lietuvos inkorporacijos į Sov. S-gą 
pripažinimą”. Turint dėmesyje Vatikano įsipareigo
jimus Helsinkyje, lietuviai kunigai Lietuvoje turės 
pataikauti Maskvos politikai, norėdami toliau tęsti 
savo religinį gyvenimą, kuris bus prieš lietuvių tauti
nius interesus”. (Ten pat).
Vatikano atstovas, pasirašydamas Helsinkio aktus, 

Lietuvos inkorporacijos į Sovietų Sąjungą nepripažino. 
Jeigu Sudargas būtų susipažinęs su Naujienose skelbtais 
Vatikano oficialiais pareiškimais, tai tokios netiesos ne
būtų skelbęs ir pats dėl to nerimavęs. Lietuviai kunigai 
nesiskiria nuo kitų lietuvių. Kaip lietuvių tarpe atsirado 
Sniečkų ir Griškevičių, nuėjusių sovietų imperializmo tar
nybon, taip atsirado kun. Krivaitis,'padedantis okupantui 
pavergti lietuvius. Bet didelė lietuvių tautos dalis, jų tar
pe ir didelė Lietuvos kunigų dalis, priešinasi okupantui vi- į 
somis jiems prieinamomis priemonėmis. *

A. VTLAINIS - ŠIDLAUSKAS
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— O, ką gali žinoti, gal tai ir paskutinė 
ši baltoji dienelė...

Taip vaišės Jono Kannės smuklėje už
sitęsė iki po vidurnakčio, kuomet , pagal 
nustatytą tvarką, buvo laikas uždaryti 
smuklę. Prigesinus šviesas, svečiai ėmė 
skirstytis. Ėjo po du, po tris susikibę 
svyruodami ir nebesulaikydami besipinan
čių kojų. Prie durų susidarė tikra spūstis, 
kaip per atlaidus. Jie atsisveikinimui ki
lojo rankas, šaukė valio, bet jų žodžių ne
buvo galima besuprasti. Visi buvo taip gir
ti, kad tikriausiai, jei ne galvos skaudėji
mas rytą, nebūtų prisiminę nė kur buvo, 
ir kad atšventė smuklininko Jono Kannės 
gimtadienį. Stovėdamas vis dar už baro, 
j is’šypsodamasis mosavo išeinantiems ran
ka. Visiems išėjus, užsuko durų raktą, kad 
svečiai neužsimanytų atgal besugrįžti.

Priėjęs prie kasos, smuklininkas ati
darė jos stalčius. Buvo pluoštas pinigų. 
Tai buvo tie, kuriuos svečiai įmokėjo prieš 
pusiaudienį ir tie, kuriuos buvo atsinešęs 
iš kambario, manydamas mokėti už at
vežtą degtinę, bet jos kažkodėl neatvežė, 
nepristatė. Pažiūrėjo į ištuštėjusias bon- 
kas, bet tikėjosi užtekti iki pirmadienio, 
nes kuomet reikia mokėti pinigus, jos tiek 
daug neišgeriama.

Imdamas pinigus, jis atidžiai į juos 
žiūrėjo. Jam rodėsi jię labai susidėvėję, 
nusitepę, nors toji žalioji jų spalva tebe
buvo ryški. Netenka perdaug stebėtis, pa
galvojo, juk jie ėjo ir ėjo iš rankų į ran
kas. Juos priiminėjo darbininkų rankos, 
dažnai nešvarios, šeimininkės, prieš ati
duodamos 'krautuvėms, juos savo taukuo
tomis rankomis nuriebaluodavo. Jie jam 
rodės stipriai atsiduodu kažkokiu kvapu 
mišiniu. Labiausiai jautė iš jų dvokiant 
stiprų prakaito kvapą. Jam darėsi net keis
toka, kad jis viso to anksčiau neužuosda- 
vo, nepastebėdavo. Ir tas kvapas, jam ro
dos, buvo toks tikras, visai nejaučiant, jog 
tai buvo gyvai veikiančios vaizduotės pa
daras.

Paėmęs tuos pinigus į saujų. įėjo į 
kambarį ir numetė ant stalo, pats atsisė
do į minkštą kėdę. Miegas jo neėmė, ir jis 
norėjo dabar jaukiame kambaryje pasėdė
ti, pagalvoti, ką jam reikės veikti arti
miausiu laiku. Tas jų šeimos kambarys, 
vadinamas salonu, buvo tikrai jaukus. 
Turėjo minkštus baldus, gražų medinį sta
lą su originaliai išpjaustytomis kojomis. 
Sienos buvo gražiai jaukiai išdažytos. Be 
kryžiaus ženklo, gyvai taksinio sieninio 
laikrodžio, buvo pakabinti jo šeimos pa
veikslai, padidintos fotografijos, įrėmin
tos į paauksuotus rėmus. Fotografas buvo 
taip rūpestingai juos visus išdailinęs, jog 
jie atrodė daug dailiau, nei patys kasdie
niniame gyvenime buvo. Svarbiausia,' kad

nubi ?uLla
Vyčiai yra dėkingi “Drau

gui” už davimą vietos savo 
veiklai aprašyti. Ir pripažįsta 
jie laikraščiui pilną teisę ne
spausdinti savo puslapiuose 
to, kas nesiderina su jo už
imta linija. Tačiau ir vyčiai 
turi teisę duoti visuomenei ne
iškraipytą vaizdą apie savo 
veiklą ir nusistatymus. Todėl 
jie' skelbia “Naujienose’’ tai, 
kas negalėjo rasti vietos “Drau
ge”.

Minėtasis ketvirtas susirin
kimo aprašymo punktas, kaip 
jis buvo “Draugo” redakcijai 
prisiųstas, buvo šitoks:

“Kai buvo perskaitytos sei
me priimtos rezoliucijos, il
giau buvo sustota prie tos, ku
rioje užgiriamos Amerikos Lie
tuvių Tarybos, Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto ir 
Lietuvių Bendruomenės pastan 
gos Lietuvos laisvinimui ir ap
gailestaujami tarpusavio gin
čai. Diskusijų metu išryškėjo 
bendra visų nuomonė, kad tar
pusavio ginčus iššaukė Lfė tu
vių Bendruomenės įsijungimas 
į Lietuvos laisvinimo pastan
gas ir dabar vykstąs lenktynia
vimas su Amerikos Lietuvių 
Taryba. Todėl rezoliucija, už- 
girdama Lietuvių Bendruome
nės pastangas Lietuvos laisvi
nimui, užgiria tarpusavio gin
čų ir lietuvių visuomenės skal
dymosi priežastį ir tą skaldy-
mąsi paremia. Vienbalsiai nu
tarta pranešti centro valdybai, 
kad 112-ta vyčių kuopą protes
tuoja prieš tokios rezoliucijos 
priėmimą”.

Ta proga galima paminėti 
ir tai, ko nebuvo aname susi
rinkimo aprašyme. Jo daly
viai savo kalbose diskusijų 
metu reiškė pasipiktinimą Lie
tuvių Bendruomenės elgesiu, 
jos pastangomis kenkti Ameri
kos Lietuvių Tarybos veiklai. 
Lietuva rūpintis turime visi, ir
vyčiai stengiasi jai padėti, ir 
Lietuvos Reikalų Komitetą tam 
tikslui turi, bet jie neina į val
džios įstaigas, ir ten nuėję ne
sako, kad visą lietuvių visuo
menę’atstovauja vyčiai, o ne 
Amerikos Lietuviu Tarvba.

Susirinkime buvo išrinkta 
komisija tai rezoliucijai perre
daguoti. Pakeistas jos tekstas 
bus pateiktas sekančiam cent
ro valdybos posėdžiui, paro
dant, kokia ji būti turėjo, ko
kios nesąmonės buvo senojoje. 
Perredaguota, senosios išsireiš
kimų formą paliekant, atrodo 
ji šitaip:

“Kadangi Lietuvos vyčiai pa

nes pastangas išsaugoti lietu
višką kultūrą ir lietuvių kalbą 
mūsų išeivijoje, ir

Kadangi Lietuvos vyčiai ap
gailestauja, kad Lietuvos lais
vinimo darbas pastaruoju lai
ku nukenčia nuo jo dublikavi- 
mo valdžios įstaigose ir iš to iš
kylančių tarpusavio ginčų ir 
kartais nebroliškų mums kenks 
mingų žygių, kurie kelia pasi
piktinimą lietuvių tarpe ir da
ro juos pajuokos objektu kita
taučių akyse, todėl

Lietuvos vyčiai, susirinkę 62- 
rajame visuotiniame seime 
1975 m. rugp. 21 — 24 d. d. New 
Yorke, ragina mūsų veiksnius 
kuo greičiau užmiršti asmeni
nes bei organizacines ambici
jas ir siekti visų lietuvių vieny
bės ir susiklausymo”.’

Yra savotiška tos rezoliuci
jos priėmimo istorija. Kaip kad 
buvo istorija 1972-rais metais. 
Tada praėjo per centro valdy
bos posėdį nutarimas, kad Lie
tuvos vyčių organizacija įsi

jungia į Lietuvių Bendruome
nę, pasidaro jos dalis, ir vyčių 
kuopos jau bus Bendruomenės 
apylinkės. Posėdžio dalyviai 
nesiorieutavo, kas iš tikrųjų 
daroma. Seime paskui teirau- 
jantis, kodėl jie taip padarė, 
kodėl už‘tokį nutarimą balsa
vo, . vienas atsakė nesupratęs, 
už ką balsuoja, kitas nebuvęs 
posėdyje tuo metu, buvęs į 
prausyklą išėjęs.

Panašiai buvo Šiais metais. 
Seimo dalyviai nesuprato, ką 
iš tikrųjų ta rezoliucija reiškia, 
ir nesigilino per daug: išklau
sė skaitant, gal ir ne viską pil
nai nugirdo, ir skubėjo nupin
ti, nes jau pavargę buvo, a ir 
laiko nebebuvo diskusijoms.

Teko nugirski, kad vienas 
žmogus buvo atsivežęs į seimą 
tą rezoliuciją jau parašytą. 
Parašytą tų žmonių, kurie ir 
“Draugą” savo rankose turi.

Aleksandras Pakalniškis 
112-tos vyčių kuopos narys

Peroniene vėl prezidento kėdėje
Prieš porą dienų iš atostogų 

grįžusi Maria Estela de Peron 
vėl buvo iškilmingai įsodinta į 
prezidento kėdę. Kiek jos išvy
kimas į Andų kalnus atostogų 
buvo viešas ir triukšmingas, 
tiek jos sugrįžimas, galima sa
kyti, ,buvo slepiamas ir tylus. 
Jos grąžinimas į prezidentus, 
įsodinimas į prezidento kėdę, 
buvo atliktas valdžios rūmuose, 
nepranešant Argentinos visuo
menei, patylomis, neįsileidžiant 
reporterių. Ceremonijoms tik 
pasibaigus, tebuvo trumpai pra
nešta valdiškos agentūros apie 
įvykusį Peronienės “pašventini
mą”. Argentinos vidaus “ka
ras” neleido kitaip pasielgti.

Mitingas “sostui” paremti
Prezidentienės sosto kėdei

džia mitingo rengėjus atšaukti 
Peronienės garbei Teigiamas 
“iškilmes”.

Didelė mitingo apsauga
Valdžios organai, susirūpinę 

skerdynėmis, ėmėsi nepaprastų 
priemonių kraujo praliejimui 
išvengti: beveik 300 Buenos 
Aires miesto kvartalų, supančių 
mitingo aikštę, yra apsupta ir 
neleidžiama važinėti mašinoms. 
Kiekvienas įeinantis į tą rajoną 
stropiai patikrinamas ar neturi 
ginklų. Artimesnieji prie aikš
tės namai iškratomi, o gyven
tojai evakuojami.

Atrodo, kad Argentina ran
dasi prie pilietinio karo slenks
čio. Svetimų jėgų pinigai ir 
Lumumbos universiteto Rusi
joje paruoštų “specų” pastan-

paremti, spalio 17 dieną bu
vo rengiamas dešiniųjų pero- 
nistų ir jų šalininkų viešas, ma
sinis mitingas Buenos Aires, 
Argentinos sostinėje. Priešin
gos grupės, liberališkai nusitei
kę jauneliai peronistai ir, ypač, 
Montonero bandolerų sąjunga, 
pasiryžusi yra prezidentienės- 
šalininkų demonstraciją suar
dyti. Montoneros paskelbė, jog 
jie šaudys kiekvieną, kurs da
lyvaus dešiniųjų peronistų mi
tinge. Esą, tam tikslui yra pa
ruošta ginkluota grupė, kuri 
slaptai seksianti visus gatvėje. 
Jie skelbia, kad Peronienė yra 
tik dešiniųjų įrankis, liaudies 
išdavikė.

gos pradeda stipriau reikštis. 
Argentiniečiai žūsta kasdieną. 
Šiais metais jau yra'žuvusių per 
800 asmenų.

remia ir užgiria Amerikos Lie
tuvių Tarybos ir Vyriausiojo Buenos Aires mieste sklinda 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite- gandai, jog Argentinos karino
te pastangas Lietuvos laisvi- menės vadai, prisibijodami riau- 
nimui ir Lietuvių Bendruome- šių bei kraujo praliejimo, spau-

tuose paveiksluose jie neseno. Jo žmona 
ir jis pats atrodė juose tokie ryškūs, pilni, 
raudoni. Nesimatė nė vienos raukšlės vei
de ir nė vieno žilo plauko galvoje. O tie jo 
sūnūs, išskridę jau prieš keliolika metų, 
kaip gegužiukai, buvo tokie gražūs jau
nuoliai, dar net vaikiška šypsena tebežaidė 
ant jų lūpų, nors tuo fotografavimo melu 
abu jau buvo universiteto studentai. Tos 
jaukiai patraukiaėios fotografijos Joną 
Kanne grąžino i praeities laikus.

Pastūmęs toliau tuos vis dar jam pra
kaitu tebedvokiam ius pinigus, ėmė vis gi
liau nugrimsti į savo praeitį, kuri atrodė 
tokia nesena, neišblukusi, lyg visa tai bū
tų įvykę prieš keletą dienų. Greitomis pra
bėgęs savo vaikystę gausioje mažažemio 
šeimoje Jonas Kanne pasijuto lyg vėl pla
čiomis jūromis beplaukiąs į šį kraštą. Ir 
tai buvo, rodos tik vakar, kada jis netu
rėjo nė dvidešimts metų atnžiaus. Tada 
jo širdyje buvo susikaupę daug geliančio, 
palikus gimtąjį kraštą. Dar savo akyse te
bemalė, tebejautė išguldytą šieno pradal
gę ir jos kvapą. Iš akių nesitraukė, ir tos 
melsvos, kaip rugiagėlės jo mergaitės akys.

— Tikrai geras šis kraštas, — svarstė 
jii — bei pradžia buvo nelengva. Dole
riai ir čia amt medžių neauga, nežaliuoja. 
Tik prakaitas juos, kaip upės vanduo 
auksines smiltis, teišplauja. Gerai, kad 
sveikata visuomet buvo gera. Jai esant ge
rai ir kliūtys lengviau įveikiamos. > Su lai
ku galima ir į geresnio gyvenimo kelią

prasimušti. Po sunkaus darbo norėjosi ir 
jam su draugais išeiti. Buvo jaunas, o to
kiuose metuose ir moters siūlas greit pasi- 
velia. Pirma tik pašokti, pasiglamonėti, 
o paskui nepajunti, kaip ir pačios vestu
vinės problemos iškyla. Taip atsitiko ir 
jam su Mary, kažkaip netyčia ėmė ir susi
painiojo jų dviejų draugystės gijos. Gal 
įsilinksminę įsigėrę buvo, bet atsirado rei
kalas ir tai būtinas vesti. Nebuvo visai 
linksma pirmajai meilei dar neišblėsus. Su 
kartumu ėjo prie altoriaus, bet kitaip ne
buvo galima, negi bėgsi merginą palikęs 
su pavainikiu. Nesigaili, sveikus berniu
kus pagimdė, gera buvo žmona, nesėdėjo 
ant sprando, nedraskė akių., kaip kitos šio 
krašto moterys. Ne jos ir ne jo kaltė, kad 
jų dviejų vaikai nepasidarė, neišaugo to
kie, kaip savo širdyje puoselėjo.

Nebuvo Jonas Kanne patenkintas savo 
vaikais. Miestas juos sugadino. Taip rū
pestingai auklėjo, mokė ne sudrausti ne- 
pabūgdavo, bet vis tiek ne tokiais išaugo, 
kaip jo gimtoje žemėje. Ten vaikų pagar
ba ir meilė tėvams išsilaiko iki mirties. Net 
neturtingieji vedę, sunkiai dirbdami, ne
siskiria nuo jų, rūpinasi išlaikymu, globa, 
čia tie vaikai, kaip kokie gegužiukai, pa
augo purpt iš lizdo, ir daugiau tėvai ne
be galvoje. Nebent dar rodo savo gerą vei
dą, jei ką vis dar gauna iš tėvų, arba vi
sai jų neužsimiršta, žinodami esančius 
pasiturinčius ir bijodami nustoti jų po
mirtinio palikimo.
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SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Kol jo vaikai buvo maži, buvo tokie 
meilūs berniukai. Paskui jau kiek paūgė
ję, tuojau sprukdavo iš namų pas kitus 
gatvės vaikus. Tik paduodi, išsiprašo pi
nigą ir nebėra namuose. Pareina tik išal
kę, ar kai reikia eiti miegoti. Tiesa, buvo 
gabūs, gerai mokėsi, abu tikėjosi išmoks
linti inžinieriais, bet jaunesnysis vis dau
žės, trankėsi ir jo paties piktumui buvo 
pasekęs jo klaidos pavyzdžiu, turėjo vesti, 
nė inžinerijos nebaigęs. Su vestuvėmis 
jam pasibaigė ir noras toliau besimokyti. 
Gavo darbą, su laiku išsimušė į bosus, la
bai gerai uždirbo, galėtų jau daugiau tu
rėti susikrovęs pinigų banke, negu jis tu
ri, bet, kur tau, gyvena vienos dienos 
gyvenimu. Kiek gauna, tiek ir išleidžia. 
Tas pats dedasi ir su vyresniuoju sūnutn 
inžinierium. Daug kartų net ir jo prašė, 
bet, žinoma, juos tik sugėdino, pinigų ne
davė, nors, po to, jie ilgai nerodė nė 
akių, lyg tuo norėdami savo tėvus nu
bausti.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį

NAUJIENAS
Jos visad rašo

TEISYBĘ
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TBXT. PS MZH -
DR. ANNA BALIONAS

BK, GBRKLtS LIGOS 
W. 43rd Street

Vttlfrndot pagal susitarimą.

Mt K. G. BALUKAS
ĄKVHRUA IR MOTERŲ LIGOS

GMAtKOLOęma CHIRURGIJA 
6446 Se. Pvlwkl Rd. (Crawford 

Modkal Buildins). TeL LU 5-6444 
Prtire* fri^qpinf pagal susitarimą. 

Joi neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tehf. 495-0533

Fra Valley Medical Confer 
MR SUMMIT STREIT

ROUTE 0, ELGIN, ILL I HO IS

DR PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

2434 WEST 71w STREET 
O$*U: HEm lock 4-5449 

Roxidu 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirma dieniai> ir ketvirtad. 1—7 vai, 
atidai, pecktadwnj nuo 1—5. tree, 

ir toftad. tiktai susitarui.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Weefcheeter Community klinikai
/ M0&nes direktorių*.
iną S. Mandels Rd, Woatckrafor. ilk 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadieni 8—3 vai.
TeL 5*2.2727 arba 50-2728.

REZ.: GI. 8-0873
DR. W. E1SIN - E1S1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
Si 32 So. Kedxie Ava., WA 5-2870 

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

TEL, — BE 3-5893

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

3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą.

; ■ DR. K. A. V. JUČAS 
-.',Ž Tel4 561-4605 ir 4894441 . QDOS LIGOS — CHIRURGIJA A : ’ 'OFISAI:

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

OfiH feL: HE 4-1818 
lesideacilos: PR 6-9801

NL J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
J;’1454 WEST 71st STREET
LANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta- Į 
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet. 
Tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

ML FRANK PLECKAS
Y' OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
MII W. 71»t St. — Tel. 737-5149 j
T^ta-Į-na akis Pritaiko akinius ir ; 

“contact lenses”.
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

ML LEONAS SEtBUTiS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS. CHIRURGIJA 
206 WEST 63rd STREET 

VaLt antrad. nuo 1—4 po pietų. 
,c ketirtad nuo 6—7 vaL vak.

Ofise telef.: 776-2880
Naujas yex, telef.: 448-5545

AIDAS IS
PIRMAS POSfcDIS

New York, N. Y. ■— Lietuvių. 
Darbininku Draugija po va
saros atostogų pirmą kartą po
sėdžiavo 1975 - X - 12 d. Pirmi
ninkė Bronė Spūdienė atidarė 
ir pravedė susirinkimą. Kelį 
nariai pavėlavo. Viso dalyva
vo 21 narys.

Pirmininkė pasveikino susi
rinkimą E. Mikužiūtės vardu ir 
paaiškino, kad ji yra New Yor
ke, rūpinasi SLA reikalais ir 
negali šį kartą dalyvauti LDD 
susirinkime.

Susirinkimas vienbalsiai nu
tarė sumokėti 35 dl. ir įrašyti 
kuoposs adresą į Rūtos radijo 
draugijos leidžiamą knygą 35 
metij lietuviško radijo veiki
mo sukakčiai paminėti. Radi
jo programai vadovauja prof. 
J. Stukas.

GRADINSKAS
NAUJOSIOS 

TELEVIZIJOS 
BE LEMPUČIŲ 

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8. 
Sekm. ir tree, uždaryta į

'.JireJABiWMSW -,w » - '~f ūT»~ iii iM

GĖLININKAS
(PUTKAAI ESTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ava. — 585-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

Beverly Hills

%

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

PERKRAUSTYMAl

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA.
R.ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Piace 

TeL: FRontier 6-1882

i SOPHIE BARČUS
' -RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

! Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 vai. ryto. — šeštadieni ir sek- i 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

I Telef.: HEmlock 4-2413 '

715° So. MAPLEWOOD AYE. j 

CHICAGO, ILL. 60629
E —: .  ~ >

OR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Beadra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
ORsm; 202 WEST 59th STREET 

Teta PR 8-1223
OBTSO VAI*: Pi™- antrad.. trečiad. 
Ir nenkt 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie- 
niŲsM yal po pietų, ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

i . 2454 71U STREET
Qflsa ttląf.: HEmlock 4-2U3

*«zM. Gibson i-6195

Priimi ligonius pag*1 susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei saaisibepia. tai telef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS. 0. P.
^4 S ORTWOP6DAS-PROTEZISTAS

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

• (Arėk Supports) ir t t
V>L* 9__4 Ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2154 Wes* 63rd S*, Chicano III. 60G29

Telef- PRospec* 6-5084

JORIST FIRES HUXT 
oux rasjEST fkdeno*

NAUJORKO
Pirmininkė pranešė, kad 

vic. Adv. Steponas Briedis ne
galėjo dalyvauti dėl kairės akies 
operacijos. Spalio 4 d. išvažia
vo į ligoninę. Savaitę ten išbu
vęs grįžo namo ir yra daktaro 
priežiūroje. Taip pat lanko 
slaugė. Steponas 1975 - IX - 20 
atšventė 75-tą gimtadienį. Jo 
mamytė Briedienė neseniai 
šventė 100-tąjį gimtadienį.

Narys V. Šleivys buvo užpul 
tas plėšikų, primuštas ir 4 sa
vaites gulėjo ligoninėje, o da
bar stiprėja namuose. Dauno- 
rienė taip pat serga namuose 
ir telefonu pranešė, kad į su
sirinkimą neatvyks. Sunkiai 
serga dr. kun. P. Dagys ir ran
dasi ligoninėje. Susirinkimas 
vienbalsiai nutarė ligonius pa
sveikinti, pareikšti užuojau
tas, palinkėti greito ir pilno 
pasveikimo.

Jonas ir Viktorija Galiniai ne
seniai atšventė savo 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį ir 
buvo pagerbti.

Kilo diskusijos dėl pasklidu
sių gandų, ar vietos ALT ruo
šia 2 parengimus Lietuvos ne
priklausomybės atstatymui pa
minėti. Diskusijos atidėtos ir 
pasiūlyta atstovams tą klausi
mą pirma aiškintis vietos ALT 
os posėdyje.

Pirmininkė pranešė, kad 
pakartotinai tenka nugirsti per 
radiją apie Baltų valstybių ga
lutinį įjungimą į sovietų ru
sišką imperiją. Toki praneši
mai, matyti, atsirado dėl sklei
džiamos rusų komunistinių im
perialistų propagandos; jų 
agentų skleidžiamos propagan
dos visame pasaulyje; jų su
klaidintų žmonių skleidžia-, 
mos neapgalvotos nuomonės ir 
tų asmenų, kurie nepripažįstą 
reikalingumo vesti dvigubą po
litiką arba meilų saldžiažo- 
džiavimą ilgose diskusijose su 
b olše vikiniais imp eri alistais, 
kur siekiama, kad ilgiau ne
užsiliepsnotų pasalinis ato
minis, viską naikinantis karas.

Deja, visi daviniai rodo, kad 
nė viena valstybė šiuo momen
tu atominio karo pradėti ne
gali. Nė viena valstybė neturi 
reikiamų slėptuvių apginti sa
vo žmones nuo atominių sprog
menų, nors atominių bombų 
yra prigaminta daugiau, ne
gu jų reikią paversti dykuma 
visą pasaulį.

Iki šiai dienai atominės bom 
bos buvo gaminamos, su tikslu, 
kad jų skaičius pralenktų prie
šo bombų skaičių ir ši tokiu- pra 
našumų pagąsdintų priešą, ir 
atgrasytų nuo pradėjimo ato
minio karo.

Iš Ęinijos seniai ateina ži
nios, kad ten rengiamos slėp
tuvės prieš atomines boinbas, 
o iš Europos atėjo dar nepatik
rintos žjnios, kad komunisti
niai imperialistai kasa kariš
kus įtvirtinimus buvusįps Vo
kietijos sienų linija, kur anks-

Simus Kudirka v
Simą* KdAnka* VLIKo siun

čiamas, ujpąlio 14 d. išvyko į 
Daniją. Jis spalių 17 — 19 die
nomis Kopenhagoje, Danijos 
Parlamenta rūmuose, bus liu
dininkas Sovietų Sąjungos 
kaltinimo “Tribunole”, pava
dintame “The International 
Sacharov -Hearing” Sovietų 
Sąjungą bus kaltinama žmo
gaus teisių nepaisymu, būtent: 
ideologinis ir politinis perse
kiojimas, religinė priespauda, 
tautinių mažumų persekioji
mas. Kudirka buvo aprūpin
tas gausia dokumentine me
džiaga, paruošta anglų ir rusų 
kalbomis. Dar anksčiau į Ko
penhagą Vilkas nusiuntė geno
cido parodai ir kitokios medžia
gos. Liudyti į Kopenhagą vyks 
ir Jonas Jurašas iš Vokietijos.

Nepaprastai įdomus supuo
limas, kad prof. Ą. Sacharovui, 
už jo nenuilstamą kovą dėl 
žmogaus teisių leisvės Sovietų 
Sąjungoje, spalio 9 d. buvo 
paskirta Nobelio taikos premi
ja.

Iš viso bus apie 20 liudinin
kų, buvusių ilgamečių koncen
tracijos stovyklų, kalėjimų ka
linių ir šiaip persekiotų ir nu
kentėjusių' asmenų. Tarp jų 
minimi: A. Solženicyas, V. 
Maksimovas (žurnalo “Konti
nente redaktorius) ir daug ki
tų rusų, du Volgos vokiečiai, 
vienas Krymo totorius, vienas 
armėnas, keli žydai.

“Tribunolo” sudėtyje yra

V9 9 Q a 6aziuoja į Daniją 
neseniai iš Lietuvos išvykęs 
prof. A. Štromas, dabar gyve
nąs Anglijoje; Simon Wiesel- 
tal iš Austrijos, nusikaltusiu 
nacių ieškotojas ; dr. K. Gers- 
tenmeier, buv. Vokietijos Bun
destago pirmininkas; Ęugenę 
Ionesco iš Prandūzijos; Viltor 
Sparre, Haakon Lieiš Narve-: 
gijos, dr. Martin Dewhirs, dr, 
Leszek Kolakowski (lenkas), 
žurnalistąs Victor Zorra, pty>f. 
Michael Bourdeaux, žurnalis
tas Leviu iš Anglijos ir kt. Be 
to, į “teisėjus” yra pakviesti vi
sų Danijos parlamento parti
jų lyderiai, šitą “Tribunolą” 
ruošia Bendras Rytų Europos 
Ekzilų Komitetas Danijoje. 
(E.)
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JVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
"M padarysiu ii tavęs didalę tautą ir palaiminsiu tave Ir tu busi 

palaiminirnas*V— 1 Mozės 12:1 i
a e o

Apaštalas Petras, Dievo dvasios vadovaujamas, aiškina, kad pasišventu- 
sieji Kristaus pasekėjai yra ^šventoji tauta“, 4<Dievo tauta”, tikroji bažnyčia, 
per kurią bus palaimintos visos žemės giminės. (1 Pet. 2 sk., Gal. 3:16, 29). 
Dabar Kristaus pasekėjai yra niekinami ir laikomi nevertais jokios pagar
bos, bet artinasi laikas, kuomet Kristaus vardas, o kartu su juo jojo pasekė
jų vardas^ bus išaukštintas ir pagarbintas visoje žemėje. Mes laukiame to 
laiko, kada šventoji tauta, kuri dabar yra paniekinta ir laikoma keistais 
žmonėmis, palaimins pasaulio beturčius, kurie dabar laikomi šėtono vergi
joj. Jiems bus suteiktos gėrybes už esamojo laiko blogybes,

Vtąi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bat kur yra mL 
rvąia|i? 1 ta klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausit* 
nemokamaL Rašykite:

ąsa
F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 60629.
ŽV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

WY U 
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Or Wc ae defeat
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So pleMc foiloY Smoke/f ABCc 
Ahwff koU MMtba till ooM. 
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ok* Jtwa
tiMMA ftfaia. Crnh aM

Dervinskio rezoliuciją Nr. 401, 
kur siekiamą, kad po Helsin
kio kąonferencijos JAV vy
riausybė tvrirtai pareikštų, 
jog Baltų valstybių inkorpora
vimas į Sovietų Sąjungą nepri
pažįstamas ir nebus pripažin
tas. Paskelbta ir ALTos pra
šymas rašyti laiškus Atstovų 
Rūmų Foreign Affairs Komi
teto pirmininkui ir nariams. 
Laiškų ■ pavyzdžiai ir adresai 
yra pas visus žinomesnius ALT- 
bos narius. Yra ir pas šių eilu
čių autorių, pasiekiamą tele
fonu 455 — 7330.

Šiuo diskutuotu klausimu bu
vo ir kitokių nuomonių. Pirm. 
Bronė Spūdienė uždarė susirin
kimą, o visi susitarė pasilikti 
prie kavutės, pasitarti visais 
kultūriniais reikalais ir reika
lėliais.

Viešnia J. Radvilaitė, pri
statyta pirmininkės, padaina
vo arti 10 lietuviškų patriotinių 
dainų. Didesnė dainų dalis šia 
me krašte mums nebuvo gir
dėtos. Ji padainavo po vieną 
dainą rusų, lenkų ir čekų kal
bomis, Pažymėtįųą, Kad J. Rad
vilaitė yra gimusi ir užaugusi 
Lietuvos žemėje, bet kaimy
nų išsidalintoje srityje ir lai
komoje priespaudoje ne vien 
ideologinėje, h»ęt ir tautinėje. 
Ji į Ameriką atvyko liepos mė
nesyje.

Jonas Jt. G.aidys

Clevelando pensininku 
važinėjimas autobusais

Anksčiau pensininkąi turėjo 
papigintą važinėjimą autobu
sais; tik to papiginamo nebūda
vo važiuojant vakarais (tarp 
4 ir 7 vai.) ir rytais (ligi 9 vai.). 
Tas papiginimas buvo įmoka
mas autobuso šoferiui už tam 
tikrą etiketę, kurios kaino buvo 
25 centai. Ueturint etiketės, ga
lima buvo sumokėti įteikiant 
30 centų. Persėdimui į kitą au
tobusą kaštuodavo tik vieną 
centą.

Dabar viskas pasikeitė. Va
dinamosios kombinacinės etike
tės, kurios kaina buvo po 25 
centus dabar du kartus piges
nės, nes už aštuonias reikia mo
kėti vieną dolerį. Buvo numa
toma, kad vakarais (nuo 7 ligi 
6 vai.) ir rytais '(nuo 7 ligi 9 
vai.) tos etiketės negalioja, ir 
tada tenka mokėti tokią kainą 
kaip visiems žmonėms yra nu
statyta.

Tačiau greitai viskas pasikei
tė, būtent: visiems pensininkams 
visomis valandomis galima, taip 
sakant, dykai važinėti visais 
autobusais. Taigi tos kombina
cinės ir persėdimo etiketės nėra 
reikalingos. Pats važinėjimas 
yra nemokamas; reikia tik įli
pant į autobusą parodyti šofe
riui pensininko pažymėjimą su 
foto nuotrauka.

Toks autobusų administracir 
jos patvarkymas daug kam dar 
nėra aiškus, nes nežinia: ar il
gai jis tęsis. Vis dėlto tenka 
pasakyti, kad toks patvarkymas 
yra labai geras, nes pensinin
kams sudaro didelių patogumų. 
Būtų labai gera, kad ir kituose 
Amerikos miestuose būtų pasi
rūpinta nemokamais pensinin
kų vąžinėjimais.

A, Kelmutis

TtVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
“Aikštė automobiliams pastatyti

I

SusiriuClnųj
pranešimai _

— Utenos Apskrities klubo mėne
sinis susirinkimas Įvyks antradieni, 
spalio 21 ęĮ, 7 vai. vakaro. Vaičaičio 
svetainėje. 4258 So. Maplewood Avė. 
Turimę daug visokių reikalų aptarti. 
Prašom visus klubo narius atsilan
kyti. P<x susirinkimo bus vaišės.

Klu^o Vąldyba

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA

DAIMID
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 So. CALIFORNIA A VENĮ TE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

čiau iš kitos pusės buvo Lietu
vos ir Lenkijos sienos. O kas 
žino, ar jie nekasu ir kitur?

Jeigu čia paminėti įtvirtini
mai iš tikrųjų yra statomi, vis- 
tiek nėra žinoma ar ten stato
ma gilūs požeminiai įtvirtini
mai, ar raketų lizdai, ar tie
siog skleidžiama propaganda 
mus ir kitus vakariečius su
klaidinti. Nesunku pastebėti, 
kad komunistinis impcrializ^ 
mas nepajėgdamas pralenkti 
JAV atominėms bomboms, 
pralenkia propaganda. Visą 
laiką jie stengiasi įtikinti žmo
niją, kad koųiunistinis impe
rializmas visur laimi. Esą lai
mi ir sutartimis. O kai skurdo 
spaudžiami pąsirašo nepalan
kią ar imažai naudingą sutartį 
— jie susitarimų nevykdo ar-1 
bą stepgia^i aiškinti komunis
tinio imperializmo naudai.

Tokios aplinkybės neturėtų 
paveikti ir vesti JAV politiką 
komunistinio imperializmo 
naudai, šias eilutes rašančiam 
teko paskelbti kongresmano

DANTŲ GYDYTOJA

ROŽĖ PAURYTe , TIJONIENĖ
Gyv. Chicagoje, Illinois

Mirė 1975 m. spalio mėn. 18 dieną, $:00 vaL ryto, sulaukusi 73 
metu amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Zarasu aps., Antazavės vis., Rudiš
kių kaime. ‘

Amerikoje išgyveno 26 metus.
Paliko nuliūdę vyrąs Jonas Tijūnas, daug gimiųių bei artimųjų 

Lietuvoje, Amerikoje ir Brazilijoje.
Priklausė Vy^ajito Didžiojo šauliu Rinktinei ir kitoms organiza

cijoms.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 7jst 

Streęt.

Atsisveikiuiąiąs su velione ivyks spalio 21 cL, 7:30 vai. vakaro 
koplyčioje.

Trečiadienį, spąlio 22 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima is koply
čios į švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojama šv. Kazimierą Lietuviu kapinėse.

Yisi a. X Rožės Payrytės - Tijfiniehės giminei, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutelkti jai pas
kutinį patarnavimą įr atsisveikinimą. ’

Nuliūdę lieka:
Vyras Jonas ir artimieji.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tel. GR 6-23^5.
1 .. .. ip hTT.__T'^ —”—’— --------- - —‘ T"Į*1—7 ——----————

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Aasociacijos

ambulance 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL
'A

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DAuYSE.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, 11L Pkone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4.348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LTTUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-113$

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 65th STREET KEpuonc i-UU
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4410

3364 So. HASTED STREET Phene: YArds 7-1911

.yzTHAiDifMes; gHKAgo KILL — Wesbay. October 21, 1975



Ponietė Toronto Lietuviu Namuose
Vienas svęčias, skaniai pa

pietavęs Lietuvių Namų sve
tainėje, pasakoją prie to pa
ties stalo esantiems bičiuliams, 
kad paskutiniu laiku jis pasi
juto tarsi ką pametęs. Ar net 
kažką brangaus praradęs. 
O atsitikę taip, kad lietuviškoj 
periodikoj jis perskaitęs tęsi
nių serijų apie praeitos vasa
ros kelionės įspūdžius Europo
je. Kas būdinga, kad jis nė tik 
galvojęs dalyvauti toje ekskur
sijoje, bet buvęs pažįstamų 
net ragintas. Ir kaip ten atsi
tikę (ko jis negalėtų nei pats 
paaiškinti), kad jis susilaikęs 
nuo tos kelionės.
, O dabar, kai jis skaitęs ke
lionės įspūdžius apie Romą, 
apie ten įrengtą lietuvišką kop
lyčią ir apie ten įvykusius Ben
drijos rinkimus, kuriuose figū
ravo net kelių torontiškių pa-

pilietis. Pirmiausia, jis mėgina 
raminti nuo ekskursijos atsili-l 

vardės, jis negalįs nusirainin- kusį tautietį. Jis aiškino,’ kad 
ti. Jis tiesiog neišpasakytai gyvenime 
gailisi, kad vasarų neįsijungęs' 
į tą ekskursiją.

Ne dėl to, kad jis būtų norė
jęs dalyvauti tuose rinkimuo
se, ar būtų planavęs patekti į 
Bendrijos vykdomą organų. O 
ne. Apskritai jis svajojęs dar 
kartą pamatyti Europą, apžiū
rėti šventąjį miestą ir gauti po
piežiaus palaiminimų. O pra
leidus tokią progą, jau niekas 
niekuomet jos nebesugrąžins.

Tiesa, jis galėtų planuoti to
kių kelionę sekančiai vasarai, 
jeigu atsirastų panaši galimybė, 
bet jau nebebus toji vaišinga 
savų torontiečių ir brolių ame
rikonų kompanija.

Rainiai klausydamas, bet 
palaukęs kol užbaigs postrin
gauti nusiminęs tėvynainis, iš
sitaria kitoje stalo pusėje sėdįs

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

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

GAUNAMA ^NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, Hl. 60629 : TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas {vairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

MOVING — Apdraustas per kraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

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

maistas, doleriniai Certifikatai.

.JUBILIEJINIŲ )WŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS Hemet suėjo C0 meto. Minint ta sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lleturių 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 pavergtų lietuvių laisve, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ir jų įgalioti
niais.

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

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

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

trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn.
se — $31.00 metam*. Susipažinimui siunčiama

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

; visko pasitaiko; 
mes visi praleidžiame daug ge- 

'. rų progų ir vėliau dėl to nesiel-j 
vartaujame.

Toliau kalbėdamas raminto-1 
jas sako, kad jis irgi esąs skai
tęs tuos kelionės įspūdžius bro
lių amerikonų savaitinuke. Bet 
jis turįs prisipažinti, kad tos 
kelionės apybraižos nepadarė 
jam didesnio įspūdžio. Viena 
ir svarbiausia, kad jos nebuvę 
pasirašytos ir tai sumenkino jų 
tikslingumą. O antra, jo dė
mesį atkreipęs ekskursijos ope- 
ravinias skaitlinga apimtim. 
Ar tai ją pervežant didžiuliais 
autobusais, ar bendrai apnak- 
vydinant, ar visus maitinant. 
Kaip jis pats esąs patyręs, to
kie masiniai susigrupavimai, 
be galo išvargina keleivius.

Ypatingai jam buvusi keista 
toji aprašymo vieta, kur eks
kursantų autobusas įstrigęs Į 
Romos miesto judėjimą, pa
vėlavo kebolikų minučių ir 
keliautojai, * . nuvykę prie tos 
vadinamosios' lietuvių koply
čios, rado uždarytas duris. Ir 
ką jie nedarę, jr'kaip neprašę, 
niekas jiems neatidarė tų durų. 

Z ’ A .

Reikia tik: Įsivaizduoti kelei
vių nusivylimą ir jų nepasiten
kinimą. Išsirengus tokiai ke
lionei į šventąjį miestą ir ne
pamatyti jame esančio devin
to pasaulio stebuklo. Ar kaip 
kitaip būtų galima pavadinti 
tą keistąjį sumanymą. Tą mū
sų pinigėliais pusę milijono kai 
navusį, Romos katakombose 
pastatytą, nieko bendro su lie
tuviškumu neturintį, ekstra
vagantišką užsimojimą. O dėl 
popiežiaus audiencijos jis irgi 
esąs pesimistinės nuomonės. 
Jam esą tik keista, kad 
vi ai ten taip veržiasi, 
mūsų žmonės nežinotų, 
sai nekreiptų dėmesio į 
kano vedamą kietą, jokių sen
timentų neturinčią politiką.

Kaip gi kitaip būtų galima iš
aiškinti paskutinį Vatikano el
gesį ir jų pareikštą protestą dėl 
Ispanijos vyriausybės pasmerk
tųjų? Tuo tarpu-mūsų krašte 
ne tik žudomi žmonės ir kanki
nami kunigai. Ne tik uždari
nėjamos bažnyčios ir išniekina
mos vienuolės, o. popiežius ne 
tik nekreipia į tai dėmesio, ne
tik dėl to viešai neprotestuoja, 
bet atrodo, kad jis yra visai pa-; 
įniršęs šlovingąją Marijos že
me.

O mes su kartkartėmis pra- 
siveržiančiom aimanom dar 
sielojamės dėl lietuvio kardi
nolo nepaskyrimo. Mes tokie 
nereikšmingi, dėmesio neverti, 
katalikiškam pasauliui neži
nomi žmonės.

S. Pranckūnas

JAV vietose metams 
— 2-50. Uitlenluo- 
m vai te nemokamai.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, 

Chicago, TIL 60608

[ Į Siunčiu dob Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuviškų spaudų.

|~1 Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
f _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — TUESDAY, OCTOBER 21, 1975

, lietu- 
Tarsi 
ar vi-
Vati-

“Karas” Argentinoje
Argentinos prezidentei Maria 

Isabela Peron prezidentaujant, 
pogrindyje esančių bandolerų 
veikla ir terorizmas ne tik ne
sumažėjo, bet, priešingai, gero
kai padidėjo: per 16 jos prezi
dentavimo mėnesių, visoje Ar
gentinoje tapo nužudyta nema
žiau visokio rango 800 žmonių. 
Vien tik šiais 1975 metais žuvo 
530. Argentinos vidaus “kare” 
žūsta civiliai žmonės, policinin
kai, kareiviai ir pogrindžio “ar
mijos” bandolerai — liberalai, 
dešinieji, socialistai ir komu
nistai. Įdomu, jog dandolerų ei
lėse bekovodami žūsta ir kuni
gai. kaip Brazilijoje, Kolumbi
joje.

Moteriški prezidentienės ner
vai neišlaikė tokio nesibaigian
čio “karo” ir išvyko į Andų kal
nus atostogų, iš kur grįžo tik 
spalio 17 d. Jų pavaduojąs Ar
gentinos seimo pirmininkas Ita
lo Luder, stengdamasis sutram
dyti žudynes, sudarė apsaugos 
tarybą ir įsakė kariuomenei Įsi
velti į “karą”. Pirmasis kariuo
menės “mūšis” su pogrindžio

>

£3

Plum Brook miestelyje JAV Energi
jos šaltinius, studijuojanti administra
cija pastatė paveiksle matpmą 100 
pėdy aukščio bokštą. Viršuje, yra 
įrengtas motorėlis su dviem malūno 
sparnais. Sparnus pradeda sukti 8 
myliy vėjas. Kada vėjas pradeda 
pūsti 19 myliy greičiu per valanda, 
tai tas iškeltas motorėlis pagamina 
pakankamai elektros energijos, reika
lingos 30 namy aptarnauti. Naudin
gam darbui Įkinkytas vėjas gali pa
dėti išspręsti . energijos in aliejaus 

stoką šiame krište.

gančią Formozoje esantį kalėji
mą. “Mūšio” metu žuvo 14 ka
reivių ir 15 bandolerų.. .. _

Antrasis “mūšis” Įvyko Andų 
kalnuose, Tucuman kalnagų-' 
bryje, kur žuvo 7 kareiviai, ir 
30 bandolerų; 30 bandolerų 
buo paimta Į nelaisvę. Tai. tik 
žymesni Argentinos vidaus kuro 
pavyzdžiai. Smulkenių “karo” 
susidūrimų priskaitoma šim
tais. . •

Patys Argentinos laikraščiai,. 
“La Opinion”, “La Nacion” ir 
kiti pabrėžia, kad kraštas yra 
nors ir nepaskelbtame, bet vis- 
dėlto tikrame kare. Gi Argen
tinos jarmijos vadas , gen. Jose 
Montes, vieno žuvusio karininko 
laidotuvių proga’ pasakė, jog 
nuo šios dienos , kalba bus tik 
ginklų kalba. ...

Visoje Pietų Amerikoje, ue 
vien Argentinoje^ daugumoje 
dvasiškų a yra įsivėlusi pogrin
džio revoliuciniame judėjime, 
padrąsinant Brazilijos kardino-^ 
lui Dom Helder Čaihara. Maty
ti jiems tokiu atveju -Kristaus, 
mokslas ir Evangelija nega
lioja. / ' JV. P. >

— Elaine GogyU' iš Kennedy 
aukšt. mokyklos buvo tarpe 
šešių princesių, iš kurių išrinko 
tos mokyklos šiųlnokslb metų 
grožio karalaitę. • Betty Gogytė 
yra pasižj-mėjusūsportininkė ir 
St. Paul aukšt. mokyklos mer
gaičių beisbo komandos kapito
no pavaduotoja.

— Saulius Germanas išrink
tas Rice aukšt. mokyklos Mo
kinių tarybos iždininku. Mo
kykla yra Čhicagos -pietvaka
riuose, joje moklfel ir mokosi 
gana daug lietuvių, pasižymė
jusių sporte ir moksle.

— Mildred Jakaitienė iŠ Brid
geport© aylinkės . gavo pagyri
mo raštą iš 26-to mokyklų dis
trikto ir vietos- policijos vado
vybės už ypatingai puikų darbą 
ne tik saugojant mokinius nuo 
eismo nelaimių, bet ir rūpinan
tis visų gyventojų saugumu bei 
švara aplinkoje.

— Adv. Charles P. Kai moty
vuotu raštu Southtown Econo
mist laikraštyje pasisako prieš 
loterijos legalizavimu visoje 
Amerikoje ir prie! federalinės 
valdžios dalyvavimų loterijos 
operacijose.

— Ponia Marija Zaranka- 
Almari, Geneva, HL, platinimo 
vajaus proga užsisakė Naujie
nas vieneriems metams. Naujie-

? > A' r. ; K vi »

HELP WANTED — MALE 
Darbjnkikv Mikl*

AUTO BOibY MEN
NEE3JED 

Must be experienced. 
APPLY IN PERSON 

JOHN BLOCHL BOD SHOP 
on Torrence. 1 mile north of 

Route 30. Chicago Heights, 
Phone 758-3600

žodžius Naujienų skaitytojui, 
kuris pasakojo poniai Marijai 
apie Naujienas ir jų teigiamų 

j Įtakų visiems Amerikos lietu- 
I vianis, ypatingai šiais pasimeti- 
’mo laikais. Naujienos remia vi
sas demokratines Amerikos lie
tuvių bei išeivijos jėgas ir nau
dingus visiems lietuviams ben
druosius darbus taip pat išreiš
kia demokratinės bei tyliosios 
daugumos nuomonę.

— Ponia Edith Aluzas paskir
ta Čhicagos Parkų Distrikto 
specialių programų vedėja. Jos 
žinioje bus Įvairūs masiniai 
renginiai jaunimui ir pensinin
kams. Ponia. Aluzienė yrą bai
gusi fizinį auklėjimų American 
kolegijoj, domėjosi sportu ir 
vadovavo sporto bei pramogų 
aktyvui įvairiuose miesto par
kuose nuo 1942 metu.

—i Christian Anti - Commu
nism Crusade, P. 0. Box 890, 
Long Beach, Cal. 90801, ruošia 
prieškomunistinės veikblos se
minarus š. m. lapkričio 28—30 
d. Inn of Tomorow viešbutyje, 
1100-10 W. Katella Ave., Ana
heim, Cal. Kviečiami prieško- 
munistiniai veikėjai, tylioji dau- 
guma^ abejingi ir bendradar
biaut oj ai bei tiltų statytojai. 
Duodamos stipendijos mokyto
jams, studentams, kunigams ir 
policijos tarnautojams. Kreip
tis bei registruotis nurodytu 
adresu. Tel. HE 7-0941. Semi
naro. lektoriais bus komunizmo 
ir naujosios kairės žinovai: dr. 
Schwarz, dr. Judd, iprof. Rice, 
"Whitehall, Philbrick, Watson, 
Miller,- Dunner ir kiti. Bus 5 do
kumentiniai filmai, laisvi pasi
kalbėjimai j diskusijos. Tuos se
minarus yra lankę kai kurie lie
tuviai, Įtakingi'‘visuomenės .bei 
jaunimo organizacijose.

— Amelija ir Charles Praspa- 
las, Cleveland, Ohio, atostogau
ja Kneipp Springs vasarvietėje 
ir sanatorijoje, Rome City, In
diana. ši poilsio bei chroniškų 
ligų terapijos vieta yra žinoma 
visoje Amerikoje savo puikia 
aplinka, geru maistu ir Msgr. 
Kneippo gydymo metodais už 
neinfliacinę kainą. Žiemos me
tui yra. specialios žemesnės kai
nos. Kneipp Springs rezidentai 
ir vasarotojai visuomet mielai 
prisimena Maestro Mikulskį ir 
kitus klevelandiečius, nes jiems 
kasmet atostogaujant būna Įvai
rios programos. Charles Pras- 
palas nuo pat jaunų dienų pra
dėjo taranuti federalinės val
džios mokesčių inspektorium ir 
jau dabar yra pensijoje. Jis ir 
jo žmona yra gimę Amerikoje, 
bet puikiai kalba lietuviškai ir 
nėra praradę geruosius lietuvių 
papročius.

Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų D-jos metinis 
Banketas Įvyks spalio 25 d., šeš- 
tadienĮ, 7 vai. vak. Vyčių salėje, 
2451 W. 47 St. Bus šalta ir kar
šta vakarienė, Įvairios banketo 
pramogos, šokiams gros A. Ra- 
monio orkestras. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. (Pr).

♦ Lietuviškoji visuomenė kvie
čiama aplankyti American Aca
demy of Art mokytojo Arvydo 
Algmino tapybos paveikslų pa
rodą, kuri bus atidaryta Čiurlio
nio viršutinėje galerijoje Jauni
mo Centre šio mėn. 31 d., penk
tadienį 7 vai. vakaro. Lankymo 
valandos: spalio 31 d. nuo 7 iki 
10 vai. vakaro, šeštadienį ir 
sekmadienį, Ipakričio 1 ir 2 d. 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vaka
ro. Po to lapkričio 7 d. nuo 7 
iki 10 vai. vakaro ir lapkričio 
8 ir 9 dienomis •— nuo 10 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro. Adresos: 
5620 South Claremont, Chicago,

i
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nų vadovybė dėkoja jai už idė- vienas blokas į rytus nuo Wes 
puoius Kariuomenes jguią, sau- mesį. Taip pat tjrrfi padėkos tem Avė/ ‘ (Pr).

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS-ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOK&HMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAt’SKAS, Prezidentas <•

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ]

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

— Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų organizacijos 
banketas Įvyks spalio mėn. 25 
d., šeštadieni, 6 vai. vak. para
pijos salėje. Gros Ąžuolo Stel
moko orkestras. Geriausias šal
tas ir šiltas maistas. Meninė da
lis. Daug vertingų dovanų lai
mėjimams. Stalus užsisakyti 
telef. 778-2233 darbo valando
mis. Rengėjai

(Pr)L

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

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

mūro garažas. Seimai gvventi arti 
California ir parko. S21.500.

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

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

iy2 AUKŠTO 2 BUTU 19 m. mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patosu mals. Pušų me
džio porčius. $32,000.

7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA.
2 vonios. Gražus beismantas. 2 auto 
garažas. Tuoj salite užimti. Mar
quette Parke. $28.000.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildvmai. Air 
cond. Karpetai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35.700.

8 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauia elektra, alumin. lansai. 
$15,000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metu 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.

VALDIS
REAL' ESTATE

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

BUTU NUOMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI; NAMU IR NEKILNO

JAMO TURTO PIRKIMAS.
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate. Notary Public.

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

šymai ir kitoki blankai.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms,
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef, 434-4660

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

•------- --------- -—

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vieninteli
Uetuvj kailininką 

Chlcagoje

NORMANĄ

185 North Wah**h Avenue 
2nd Floor Chicago, Ill. 60601

eL 263-5826 
(jataigoa) ir 
677-8489 

(buto)

................. ......... ............................. '■ .............................. ..............--"y

SKAITYK IK KITAuZ PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINI

.DIENRAŠTI ’NAUJIENAS’ 
...... ..... ...... —....— - ——————-—---- -----

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
oerstatau 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. Bl. 60609. Tel. VI 7-3447

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

GA 4-8654

DĖMESIO 
62—S0 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $60 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Teisti REpubllc 7-1M1
*------------------- - __ <

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

TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 
ŠVIESĄ.




