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AUKŠČIAUSIAS JAV TEISMAS LEIDO
PASILEIDUSIUS MOKINIUS PLIEKTI
Bet leidimas galimas tik daug formalum^ atlikus

WASHINGTONAS. — Jungtinių Amerikos Valstybių Aukš
čiausias Teismas patvarkė, kad viešųjų mokyklų mokytojai gali 
įkrėsti mokiniui nepaisydami mokinio tėvų noro ar nenoro.

Aukščiausias Teismas be ko
mentarų ir bepriešingos nuomo-' 
nės, patvirtino trijų šiaurinės 
Karolinos federalinio teismo tei
sėjų sprendimą pateisinantį fi
zinę bausmę ir nustatantį proce
dūras, kaip tą bausmę vykdyti.

Vieni advokatai nesutaria dėl 
Aukščiausiojo Teismo potvarkio 
legalės reikšmės tokiais atvejais 
kaip išpliekimas (spanking). Kai 
kurie advokatai abejoja, kad toks 
aukščiausios įstaigos patvarky
mas įpareigotų žemesniuosius 
teismus panašiais atvejais. Ta
čiau kiti advokatai tiki, kad to
kie potvarkiai kontroliuoja že
mesniuosius teismus mažiausiai 
iki Aukščiausias Teismas potvar
kį patikrina ir tuo klausimu pla
čiau pasisako.

žemesnysis teismas sako,’ kad 
mokinys turi būti iš anksto pa
informuotas, kad specialus nu
baudimas gali būti jo išplieki
mas ir kad mokinio tėvams rei
kalaujant reikia pateikti raštiš
ką paaiškinimą.

Taip pat reikalaujama, kad 
pliekimas nebūtų daromas, kol 
visos kitos drausmės priemonės 
nebuvo išbandytos ir negelbėjo, 
ir kad bausmės vykdymo stebėti 
turi bilti pakviestas mokyklos 
pareigūnas kaip bausmės liudi
ninkas.
r,

Libane prasidėjo 
civilinis karas?

BEIRUTAS. — Sekmadienio 
vakare atsinaujinęs susišaudy
mas tarp dešiniųjų ir kairiųjų 
milicijų, valstybės saugumo po
licijai pradėjus apšaudyti abi ka
riaujančias puses, tęsėsi per visą 
pirmadienį ir, kaip Vakarų spau
dos korespondentai tvirtina pra- 
sidėjį religiniai kivirčai išsiplė
tė į tikrą civilinį karą. Saugu
mo pajėgos su šarvuočiais ir 75 
mm. patrankomis deda pastan
gas atstatyti tvarką, bet stebė
tojai prisibijo, kad yra prasidė
jęs civilinis karas, ypač kuomet 
saugumai į pagalbą buvo pasiųs
ta ir kariuomenė, kuri šiaip su 
saugumo .policija neturi nieko 
bendro.

Prezidento sloga
WASHINGTONAS. — Prezi- 

entas Fordas daktaro patarimu 
pirmadienį nesikėlė iš lovos ir 
daktaras patarė kelias dienas su
lėtinti bei sumažinti veiklą. Prie
žastis — sinusų infekcija, kosu
lys ir virš 100 laipsnių tempe
ratūra.

Prezidento asmeninis gydyto
jas, laivyno admirolas Dr. Wil
liam Lukash prirašė vaistų nuo 
kosulio ir nosies užgulimo ir 
‘liepė atšaukti prezidento žadė
tą šį penktadienį kelionę į Pieti
nę Karoliną ir Gainesville, Fla,

IS VISO PASAULIO

SOVIETU VALDŽIA PASIRAŠĖ
PENKERIŲ METŲ SUTARTĮ 

Brežnevas siūlo parduoti amerikiečiams 
aliejų, eina derybos dėl kainų
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BONA, V. Vokietija. — Bre
meno miestas, per kurį nemažiau 
kaip 10 milijonų emigrantų iš 
Europos yra išplaukę į Ameri
kos Jungt. Valstybės, planuoja

.dalyvauti su Amerika dvejų 
šimtų metų sukaktuvėse nuo 
Amerikos Jungtinių Valstybių 
įsikūrimo. Bremene bus atida
rytas muziejus, kuriame pavaiz
duota visa per Bremeną į Ameri
ką imigrantų keliavimo istorija.

BUENOS AIRES. — Per as
tuonias valandas trukusio tarp 
kairiųjų partizanų ir saugumo 
policijos mūšio, bombomis ir kul
komis mūšio rezultate tik vienas
partizanas žuvo ir vienas poli
cininkas sunkiai sužeistas.

CHICAGA. —- Vėlai šeštadie
nio vakarą ar anksti sekmadie
nio rytą buvo padegtas šaldytu
vas — sunkvežimis su 35,000 
svarų jautienos mėsos, kurios 
vertė siekė §40,000. Sunkvežimis 
buvo per naktį paliktas prie jo 
šoferio namų 5516 W. Van Bu
ren street.

BOSTONAS — Massachusetts 
senatorius demokratas Edward 
M. Kennedy pateikė Kongresui 
įstatymo sumanymą, kuriuo nu
sikaltėliai už kai kuriuos nusi
kaltimus būtų privalomi baudžia 
mi kalėjimu. Jis skatina reika
lą įstatymu nustatyti minimum 
po 2 metus kalėjimo be jokios pa
roles už nužudymą, išprievarta
vimą, įsilaužimą, narkotikų par
davinėjimą ir apiplėšimą su gink
lu rankoje.

CORINALDO, Italija. — Po
licija rado viename- gtraže už
mūrytą ir pusbadžiu laikytą 22 
metų amžiaus moterį, kurią tuo 
būdu buvo įkalinęs jos meilužis 
Mercello Monteri, kurs buvo 
areštuotas. Miss Chantal Sabine 
Ghislain, 22 metų amžiaus iš Bel
gijos rasta be sąmonės, išbadėju 
si ir ištroškusi, bet daktarai tvir
tina, kad pagis ir susistiprės. 
Miss Ghislain apsigyveno pas 
Montesi praeitų metų rudenį ir 
netrukus buvo savo meilužio 
“gyva palaidota”.

SAN SEBASTIAN, Ispanija. 
— Baskų separatistų sąjūdis, 
prasidėjęs buv. Ispanijos prem
jero Luis Carrero Blanco 1973 
metais nužudymu, baigiant šio
mis dienomis dar trijų ispanų 
policininkų nušovimu, kovoje už 
baskų “tautos” nepriklausomybę, 
pasakė vienas atsakingas to są
jūdžio vadas. Bet baskai esą pa
sitenkintų ir ne visiška nepri
klausomybe, gaudami sritinę au
tonomiją. Labiausiai dramatiš
ką ir karštą kovą už baskų at
siskyrimą nuo Ispanijos veda at
kaklieji Franco priešai baskų 
partizanai, kurie priklauso sąjū
džiui, vadinama “ETA” (E. T. 
A. yra pirmosios raidės trijų bas
kų kalbos žodžių, kurie reiškia 
“baskų tauta ir laisvė”).

Šimtmečio pradžioje Montanos valstijoje, Virginia City miestelyje ūkininkai turėjo rūsius, ku
riuose buvo vietos vynuogių spaustas vynas, šiandien retas ūkininkas dar spaudžia vyną Monta
noje, bet rūsiuose ten dar yra pasilikusios didžiosios statinės, kuriose stiprėjo skanus vynas.

Turistai užeina pasižiūrėti, o kartais dar pajėgia išspausti skanaus skystimėlio.

.KISINGERIS... TARIASI - SU. KINIJOS
PREMJERU TENG HAIAOPINGU
Neatrodo, kad jis turėtu progos pasikalbėti 

su Mao Cetungu arba Čiu Enlajum
PEKINAS, Kinija. — Pirmadienį sekretorius Henry Kisin- 

geris praleido kelias valandas, besitardamas su dabartiniu Kinijos 
vicepremjeru Tengu Hsiaopingu. Kisingeris planuoja praleisti 
penkias dienas Pekine, kad galėtų aptarti prezidento Fordo kelio
nės dienotvarkę ir gyvenimo naujai iškeltus klausimus.

Sekmadienį buvusiam bankete, 
televizija rodomam visoj Kinijoj, 
vicepremjeras gerokai apsikapo
jo su sekretorių Kisingeriu. Vi
cepremjeras įrodinėjo, kad de- 
tentės politika veda prie karo, 
kuris gali būti labai kenksmin
gas pačiai Amerikai, tuo tarpu 
Kisingeris įrodinėjo, kad deten- 
tę gali būti naudinga žmonijai.

Premjeras čiu Enlajus 
sunkiai serga

Paaiškėjo, kad premjeras čiu 
Enlajus sunkiai serga. Joks už
sienio valstybės vyras net nuo 
rugsėjo pradžios su premjeru ne
simatė. Tiek težinoma, kad jis 
turėjęs sunkų širdies priepuolį ir 
dabar dar tebegulįs ligoninėje. 
Kisingeris tikėjosi su juo pasi
matyti, bet jis dar nėra pakan
kamai pasitaisęs, kad galėtų at
vykusius valstybės vyrus priim
ti.

Vargų jis galės pasimatyti ir 
su komunistų partijos vadu Mao 
Cetungu. Kisingeris būtų pa
tenkintas, jeigu jis galėtų išside
rėti prezidentui Fordui pasima
tymą su Mao Cetungu. Vice
premjeras pakvietė sekretorių ir 
jo žmoną pamatyti naują kinie
čių operą “Azalėjų kalną”.

SPRINGFIELDAS, III. — Nuo 
praeito antradienio pradėti par
davinėti tikėtai naujos Illinois 
valst. loterijos, kurioje už §1 
pirkęs tikėtą ir nuo jo nuplėšęs 
vokelį pirkėjas tuojau matys, ar 
yra laimėjęs ar pralaimėjęs, šio
je loterijoje laimėjimui skiria
ma daug prizų, pradedant dviem 
tos pačios loterijos nemokamais 

įtikėtais iki $10„000 pinigais.

Rusai valgo žodžius, 
ne duona 

O

MASKVA, Rusija. — Ameri
kos korespondentai, patyrę, kad 
Sovietų Sąjunga pasirašė pen- 
kerių metų sutartį javams pirk
ti, pradėjo juoktis iš sovietų in
formacijos pareigūnų. Ne vieną 
kartą jie informavo užsienio ko
respondentus apie nepaprastai 
gerą derlių Ukrainoje, Kazachs
tane ir Pabaltijo valstybėse, o 
dabar aiškėja, kad sovietų kol
chozai nepajėgia pagaminti pa
kankamai duonos.

Sovietų Sąjungos gyventojai 
turės valgyti propagandistų pa
gamintus pranešimus apie gerą 
Rusijos derlių ir apie stoką duo
nos. Sovietų propaganda buvo 
melaginga. Sovietų valdžia per
ka ir pirks javus Amerikoje.

Sirija ir Egiptas 
draugai ar priešai
CAIRO. — Egiptas ištraukė 

iš Sirijos savo kariuomenės da
linius, kurie ten buvo nusiųsti 
kaip arabų draugystės įrodymas 
kovojant 1973 metais prieš Iz
raelį. Susipyko nebesutardami 
kaip siekti taikos.

Egiptas atšaukė savo karinės 
aviacijos lėktuvus patyręs, kad 
Sirija indoktrinuoja Egipto la
kūnus prieš Egipto ir Izraelio 
laikinąją Sinajaus sutartį. Cai
ro oficialus komunikatas viešai 
paskelbė tai, kas buvo laikoma 
paslaptyje, būtent, kad Sirijo-

VELIAUSIOS ŽINIOS
o

o Pats Kisingeris nesitikėjo 
pasimatyti su Mao Cetungu, bet 
antradienį pats Mao Cetungas 
pakvietė Kisingerį užeiti pas jį 
į namus. Kisingerio žmona pasi
sveikino su Mao Cetungu ir tu
rėjo išeiti, o Kisingeris, George 
Bush ir Winston Lordo lydimas, 
tarėsi su Mao Cetungu Įvairiais 
abiejų valstybių reikalais. Mao 
eina 82-trus metus, bet jis yra 
gerai informuotas apie tarptau
tinius įvykius.

.♦ ČIA direktorius William 
Colby pasmerkė kongreso komi- 

j teto pageidavimą ištirti “laiškų 
skaitymą”. Komiteto nariai pa
kenkia valstybės saugumui.

■* Kad Kisingeris galėtų pra
siblaivyti nuo ilgų posėdžių, Ki
nijos užsienio ministras Chiao iš
vedė jį pasivaikščioti po Pekino 

i maloniai kvepiančias ..kalvas. 
| Tas vaikščiojimas jį tiek išvar
gino, kad jis jau antrą kartą ten 
eiti nenorės.

Kiniečiai laukia prezidento 
Fordo, bet jie nemano, kad daug 
naujo jis galės įnešti į abiejų 

I valstybių santykius. Kiekvienas 
klausimas bus iš anksto aptar
tas su Kisingeriu. Kinijai nepa
tinka Kisingerio detentės politi
ka.

♦ Iki pirmadienio Beirute tarš- 
Į kėjo kulkosvaidžiai ir granatos, 
Į bet nuo pirmadienio vakaro po 
| butus pradėjo landžioti ginkluo-
į tos gaujos ir vestis jaunus I 
rus.

♦ Krašto saugumo sekreto- 
! rius Schleisinger įsakė jo žinioje 
| esantiems pareigūnams neimti 
I iš ginklų gamintojų jokių dova
nų ir neiti į jų kviečiamas už
kandas.

j e buvo Egipto karinių pajėgų, 
kurios tačiau šiuo metu atšau
kiamos; tuo pačiu metu atšauk
ti namo ir Sirijoje klasės lankę 
egiptiečiai studentai, kurie pa
skirstomi į Egipto mokslavietes.

WASHINGTONAS, D. C. — Sovietų valdžia pasižadėjo pen- 
kerių metų laikotarpyje pirkti Amerikoje 30 milijonų metrinių 
tonų javų, — praneša Baltieji Rūmai. Sovietų valdžia pasižadėjo 
kiekvieną metąpirkti penkis milijonus tonų javų, nežiūrint koks 
bus derlius Rusijoje arba rusų laikomose teritorijose. Bet sovietų 
valdžia pasiliko sau teisę kiekvieną metą pirkti dar 10 milijonų 
tonų javų, jeigu jiems būtų reikalo.

Susitarimą pasirašė valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas Char
les Robinsonas, tris kartus skri
dęs į Maskvą ir javų pardavi
mą smulkmeniškai aptaręs su 
sovietų prekybos ministru N. S. 
Patoličevu. Korespondentai iš 
Maskvos pranešinėjo, kad pasita
rimai javams pirkti nutrūko, bet 
tos žinios buvo tiktai gandus 
praneši nė j ančių Amerikos žur
nalistų.- Susitarta Maskvoje, o 
vakar sovietų valdžia patvirtino 
Maskvoje papsirašytą susitari
mą.

Preridentas Fordas, praneš
damas kraštui apie padarytą su
sitarimą su sovietų valdžia, pa
reiškė, kad jis panaikinęs drau
dimą parduoti javus sovietų val
džiai. Tas draudimas galiojo iki 
šios dienos. Rusams susitarus 
pirkti javus ateinančiais penke- 
riais metais, uždraudimas panai
kintas. Sovietų valdžia javus no
rėjo užpirkti šiais metais, kai 
nepajėgė išauginti gero derliaus 
ir nemokėjo laiku jo nuimti nuo 
laukų. Prezidentas nenorėjo, kad 
sovietų valdžia šiais metais iš
pirktų visas Amerikos javų at
sargas ir pakeltų maisto produk
tų kainas. Kada sovietų preky
bos ministras įsitikino, kad jis 
ir šiais metais negalės daugiau 
javų pirkti, tai pasirašė penke- 
riu metu sutarti. *•4- 4,

Sovietų valdžios nutarimas už
sakyti tokį didelį javų kiekį ro
do, kad sovietų valdžia nepasiti
ki sovietų žemės ūkiu. Komunis
tinė sistema, 50 metų išnaudo
jusi žemdirbius, prisipažino, kad 
rusai ir visa jų kolchozinė siste
ma nepajėgia ir nepajėgs pasi
gaminti duonos žmonėms išmai
tinti. Duonos ir mėsos komunis
tinėje imperijoje užtenka tiktai 
kariams, policijai ir komunistų 
partijos nariams. Ukrainos, Bal
tijos ir Kazachstano žemės ūki
ninkai ne tik išmaitindavo ru
sus, bet parduodavo daug javų 
europiečiams, o komunistai ne
pajėgia pasigaminti pakankamo 
javų kiekio krašto gyventojams 
maitinti.

Amerikos darbo federacijos 
prezidentas George Meany pa
reiškė, kad susitarimas bus nau
dingas ne tik Amerikos farme- 
riams, bet ir uostų darbinikams, 
pakraunantiems laivus javais 
sovietų imperijos gyventojams. 
Susitarimas sako, kad sovietų 
valdžia privalės už javus mokėti 
auksu arba doleriais. Maskva 
pasiūlė parduoti kasdien po 200,- 
000 statinių aliejaus, bet nesusi
taria dėl kainų.

Chicagos meras Daley pra
šo kongresą priimti įstatymą, ku
ris neleistų žmonėms laisvai ne
šioti ginklų, dažnai vedančių prie 
žudynių.

Portugalija nebijo 
komunistų sukilimo

LISABONA, Portugalija. — 
Komunistuojantieji Portugalij os 
artileristai gąsdino perversmu, 
bet demokratinės Portugalijos 
jėgos komunistų, perversmo ne
bijo. Porto mieste demokratinės 
jėgos sušaukė masinį mitingą, 
kuriame dalyvavo 15,000 žmonių.

Maištą pakėlė 800 Porto arti
leristų, bet jie sudaro mažumą. 
Plačiosios portugalų masės yra 
priešingos komunistams. Jeigu 
komunistai drįstų pradėti suki
limą prieš dabartinę vyriausybę, 
tai jie pačių žmonių būtų sunai
kinti. Vyriausybės karo jėgoms 
nereikėtu kištis i konfliktą.

Porto mieste demokratai ne
leido komunistuojantiems Įele- 
mentams, priartėti prie karei
vinių, kai šios šaukėsi maištau
jančių pagalbos. Portugalai aiš
kiai nustatė, kad ne visi artileris
tai pritaria komunistams. Jeigu 
reikėtų ryštis kovon, tai didokas 
jų skaičius pereitų pas demokra
tus.

Javų pardavimas 
sumažins kainas

WASHINGTONAS, D. C. — 
Tvarkingas, planuotas ir su
tartas javų pardavimas Sovietų 
Sąjungai, nekels Amerikos mais
to kainų, bet gali jas gerokai su
mažinti, — pareiškė agrikultūros 
sekretorius Earl Butz.

Jis yra įsitikinęs, kad planin
gas javų pardavimas bus naudin
gas visai Amerikos ūkio siste
mai. Farmeriai galės gaminti 
daugiau javų, o už savo darbą 
gaus pinigų. Amerikos valdžiai 
nereikės mokėti farmeriams mo
kesčių už nesėjimą laukų.

Sekretorius Butz yra nepa
prastai geros nuomonės apie 
Amerikos farmerius. Jie gali ne 
tik išmaitinti visą kraštą, bet 
gali pagaminti dar du kartu tiek 
javų, kiek jų reikia J. A. Valsty
bėms. >

LONDONAS. — Apie 50,000 
žmonių iš visos Britanijos praei
tą sekmadieni maršavo per Lon
dono miestą, reikšdami pritari
mą planuojamam išleisti įstaty
mui, kuriuo būtų pagriežtinti 
abortams leisti įstatymai.

Vėsiau.
Saulė teka 7:10, leidžiasi 6:00.



VEIDAI

DARBAI

XII-JI METAI

Tokios progos dar nebuvo

Talkinta 
sukakties 
tam įvy- 
ir vedant 
. Suruoš-

šilininkui, kurie 
prie iškylos pa-

LEIDŽIA LIETUSIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Pirmąja šios Ramovės pir 
mininke išrinkta dar Lietu 
voje skautybėje daug pasi

nesenstant, gera bus pasvarstyti 
ir apie naujas sugestijas mūsų 
jaunimo labui.

Knygelėje 
žolę užauginti, 
pardavinėja, 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali 
arba Money Orderi, o mes knygelę jam pasiųsime, 
siųsti tokiu adresu:

Mindaugo dr-vė pirmai suei 
gai rinkosi spalio 20, Prisikėli 
mo muzikos studijoje. Visi atsi
nešė naujų sumanymų apie ru
dens iškylą. Draugininkas — s 
v. v. si. Linas Saplys, adj. s. v. si 
Arūnas Kalinauskas.

sueiga Įvyks spalio 26 d., sekm., 
Jaunimo Centro žemutinėje sa
lėje. Sueigą pradėsime šv. Mi- 
šiomis 9:30 vai. ryto. Po pamal
dų ten pat iškilminga sueiga ir 
smagus lauželis. Tėvai, skaUti- 
ninkai-kės ir svečiai maloniai 
kviečiami apsilankyti. Sesės ren
kasi 9:15 vai. ryto. Dėvime pil
nas vasarines uniformas.

cagos Aušros Vartų tunto suei
ga. Spalio 26 d., sekm., Nekalto 
Prasidėjimo lietuvių parapijos 
mokyklos salėje, 4420 So. Fair- 
field Ave., įvyks Aušros Vartų 
tunto sueiga. 10 vai. ryto — sv. 
Mišios parapijos bažnyčioje, o 
po jų sueiga ir laužas mokyklos 
salėje. Tėveliai ir svečiai malo
niai kviečiami apsilankyti. .

Visų kitų skaųtų-čių draugo
vių sueigas draugininkai ir lai
vų vadai paskelbs, suderinę lai
ką ir vietą.

Skautiškas ačiū Tėvams pran
ciškonams, ypač Prisikėlimo par. 
klebonui v. s. T. Augustinui, 
OFM, už leidimą naudotis pato
giomis ir ramiomis patalpomis 
dr-vių sueigoms. , . Č. S.

NAUJU
VEIKLOS METŲ

PRADŽIA

važiavimo (Korespondeneinio) 
' iuletenis Nr. 2, gautas prieš po
rą dienų, stebina Suvažiavimo 
Prezidiumo uolumu, griežtumu 
ir rūpestingumu, laikantis Su
važiavimo nuostatų, kurie šie
met liepos mėn. buvo Tarybos 
naujai priimti. Suvažiavimo Pre
zidiumas neatleidžiamai siekia 
išlaikyti darbotvarkės tarpsnius, 
kad su Naujais (1976 m.) turė- 
tufne naują išrinktąją vadovybę 
trejų metų kadencijai (1976— 
1978).

Pirmieji skautukai ir skau 
tukės greit parodė daug inicia 
tyvos, energijos ir sumanumo.

Abiejų vienetų valdybos nuo
širdžiai kviečia visus skautinin
kus ir skautininkes su šeimomis 
ir bičiuliais, taip pat ir visus lie
tuviška skautybe besidominčius 
svečius šioj šventėj dalyvauti.

v. s. O. Rbzniekieiiė

VIENAS IŠ KVIESLINIŲ ATVIRUKŲ/ 
kuriuos pasiuntė Chicagos skautininkų-iy 

šventės rengėjai.

reiškusi v. s. dr. Milda Bu 
... drienė.

Netrukus atsirado skautiškai 
veiklai remti pagalba — komi
tetai, Tėvų-Rėmėjų Draugija, 
Pkautininku-kiu Ramovė, Skau- 
tininkių Draugovė ir kiti Chica
gos skautų talkininkai. Su jų 
organizuota materialine ir mora
line pagalba, kilo vienetų vado- 
vai-instruktoriai, tuntininkai ir 
kitoki būtini darbininkai. Vei
kiant sutartinai, skautiška veik
la augo ir tebeauga.

Tr štai jau ketvirtis šimtmečio,

Jie greit susilaukė gyvo pri
tarimo ir paramos iš vyres

niųjų.
1949 m. Tėvų-Rėmėjų vardu 

imciatorė Kristina Grinienė, stei
giamajame susirinkime kalbėda
ma apie Chicagos skautišką jau
nimą, pasakė: “Mes jau susipaži
nome su skautais per laužą Mar- 
c uette Parke ir Geležinkelių Pa
rodoje. Jie puikiai reprezentuo
ja mūsų tautą. Ar ne laikas atei- 
f i talką? Tapkime jų rėmėjais, 
o ne žiūrovais”.

SKAUČIŲ SESERIJOS VADOVIŲ SĄSKRYDIS CLEVELANDE, 
įvykęs rugsėjo 27—28. Dalyvavo 130 vadoviy 
momis) 

VS — v. s. Ona ZaUskienė ir v

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629

Prasidėjus emigracijai iš Eu
ropos, nemaža lietuvių skauti
ninkų atkeliavo į Chicagą. Kilo 
mintis steigti vienetą, apjun
gianti visus Chicagos ir apylin
kių skautininkus-kes, vystyti sa
vitą veiklą ir padėti besikurian
tiems skaučiu-tu vienetams.

PASAKOJA
-r 1 _ - _ . _ ...

Chicagos Skautininkų-ių 
Ramovės istoriją

Biuletenis mašinėle rašytas 
(bet spaustuvėje multiplikuotas) 
gana stambus — net 36 pusla
pių. Pirmiausia, jame randame 
Suv. Prez. techininius paaiškini
mus. Toliau — LSS vadovybei 
rinkti galutinis kandidatų sąra
šas (su kandidatų skautiško dar
bo apybraižomis). Dar toliau — 
Suvažiavimo dalyvių pasisaky
mai bei siūlymai, finansinė s-gos 
apyskaita, Garbės Teismo pra
nešimas ir Suvažiavimo dalyvių 
sąrašas.

Šis Suvažiavimas yra labai 
gausus, kaip niekad anksčiau — 
net 515 dalyvių. Galima tik Įsi
vaizduoti sunkų Suv. Prezidiu
mo darbą, o dalyvių — rūpestin

gą susidomėjimą lietuviškosios 
sk&utybės ateitimi.

Į Liet. Skautų Sąjungos Tary
bą kandidatuoja trigubas galu
tinis skaičius — 55. Kaip esame 
minėję, išrinktųjų tebus 18. Į 
LSS Garbės Teismą — kandida
tų dvigubai, j LSS Kontrolės Ko
misiją — 4. Į Vyriausius Skau
tininkus (drauge su Pavaduoto^ 
jais) — 2. Į Vyriausias Skauti- 
nfnkes (su Pavaduotojom) — 2. 
Į Akad. Skautų Sąjūdžio Vad. 
Pirmininkus — 1.

šio Suvažiavimo Prezidiumo 
Pirmininkas — s. Antanas Bo
belis, New Yorke. Koresp.

Spalio 26 dviejų' junginių bendros sukaktuvės
“Iš mažo grūdo išaugo didelis medis”. Taip yra išsireiškęs 

vienos Chicagos skautų-čių sukakties proga v. s. fil. L. Grinius, 
entuziastingas pokarinių metų lietuvių išeivių jaunimo judintojas 
ir skautiškų vienetų pradininkas Chicagoje.

PROTESTUOJA 
RUSUOS VERGAI

Rusijos vergų darbo stovyklo
se, pietų - rytų pusėje nuo Mas
kvos, "pasišiaušė” vergai: jie 
pradėjo badauti, reikalaudami 
žmoniškesnio elgesio ir, ben
drai, geresnių sąlygų. Streikuo
jančių vergų raštiška peticija, 
susidedanti iš 15 punktų ir slap
tai išnešta iš Vergų stovyklos - 
kaceto, buvo įteikta užsienio 
laikraštininkams Maskvoje. Ją 
įteikė Rusijos kovotojai už žmo
gaus laisvę ir tėišes, trumpai 
disidentais vadinami; Disiden
tai sakė, kad jie. nežino, kiek

Dalis skautininkų Ramovės 
narių aktingai dalyvauja vietos 
skautiškų vienetų veikloje, ei
dami įvairias pareigas. Kiti gi 
mielai ‘talkina teisėjais įvai
riuose skautiškuose varžybose, 
konkursuose, kursuose, egzami
nuose ir kitur, kur tik jų talka 
prašoma.

Ramovės narių skaičius siekia 
arti poros šimtų, nors sueigose 
dalyvauja žymiai mažesnis skai
čius.

auga ir Chicagos Skatitinirt- 
kų-ių Ramovė ir Skautinin- 

kių Draugovė,
reikliai, budriai ir darbščiai 

Įsijungusios į bendrą lietuviško
sios skautybės veiklą. Šie du 
skautybei ištikimi vienetai šie • 
kia, kad lietuviškas jaunimas ei
tų tiesiu, LSS-gos statuto pažy
mėtu, keliu, kad tas mažas, prieš 
25-rius metus pasėtas grūdelis, 
virtęs dideliu medžiu, ir toliau 
neštų vaisių, naudingų Dievui, 
Tėvynei ir Artimui.

Abu šie skautininkų ir skauti- 
ninkių junginiai savo praeičiai 
prisiminti ruošia iškilmingą ju
biliejinę sueigą spalio 26 d., .5 
vai. p. p. Jaunmo Centro kavinė
je. V. s. fil. H. Plaušinaitienė 
trumpai apibūdins šių vienetų 
darbus bei pastangas. V. s. .1. 
Mikutaitienė su dainuojančiom 
skautėm pasirodys meninėj da
ly. Numatoma ir daugiau nuo
taikingų staigmenų programoje. 
Trie neskadieniškai paruoštų vai
šių bus proga ir apie ateities 
planus pakalbėti. Niekam nesto
vint vietoje, bet pagrindiniams 
lietuviškos skautijos idealams

Skaučių “Mirgos” dr-vė nuo
širdžiai dėkoja' visiems, kurie 
talkino iškylai Į šiaurę rugsėjo 
28 d. Ypatinga padėka p. p. Le- 
parskams, N. Genautytei, A. Ju- 
zukoniui ir V. 
daug prisidėjo 
sisekimo.

v. s. PRANAS NEDAS, 

buvęs ilgametis Chicagos Skautinin 
ku-kiy Ramovės Pirmininkas, 
finis JAV Vidurio Rajono Vadas

g PRAGA'.— Trys ginkluoti 
■amerikiečiai kareiviai, kurie per 
■klaidą perėjo sieną tarp Vaka
rinės Vokietijos ir Čekoslovaki
jos, buvo suimti ir po ilgų tar
dymų, įsitikinę, kad sieną per
žengė būdami paklydę, čekai vi
sus tris amerikiečius perdavė 
Vak. Vokietijai. Tą pačią die
ną cfeku "teismas kitą amerikietį 
Vietnamo karo veteraną Barry 
Meeker už lėktuvu pergabenimą 
trijų vokiečių, iš. Rytų Vokie
tijos Į Vakarų Vokietiją, nutei
sė 10 metų kalėjimo.

SODYBŲ PIEVELES
i surašyta viskas, kad liečia pieveles, 
, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. 
Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti

jaunais nariais, Chicagos skau
tininkų Ramovė bus pajėgi ir 
darbininga, kol šiame mieste 
klestės lietuviškoji skautybė.

v. s. Pr. Nedas
SODYBŲ PIEVELĖS ;

. . f- >
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė-, 
Kuri vadinasi

LS Seserijos -Vyr. Skautinin
kes įsakymu “Vėliavos” žymeniu 
apdovanotos —.D. Nausėdienė, 
V. Bumbulytė ir V. Vaitiekūnai
tė. Į vyr. si. laipsnį pakelta O 
Balsienė. Jaun. skautės A. Ber- 
neckaitė, L. Totoraitytė, D. Dū- 
daitė, D. Kalendraitė ir S. šer- 
naitė pervestos į., skautes kandi
dates.

Skaučių Įžodį davė R. Jonikai- 
tė, L. Žilinskaitė ir L. Radzevi
čiūtė.

Jaun. skaučių “Rūtos” d-vės 
sueigos bus kas dvi savaitės re
guliariai ir toje pačioje vietoje
— skautų būkle. Draugininke
— vyr. sk. v. sL Ašta Senkevi- 
čiūtė. Vilkiukams vadovauja s. 
v. si. Gailius Senkevičius, ir s. 
v. si. V. Asevičius.

1950 m. Brighton Parke, gy
dytojų dr. Mildos ir dr. Stasio 
Budrių kabinete, įvyko pirmo
ji sueiga, kurioje buvo įsteigta 
Chicagos Skautininkų-kių Ra
movė, kuriai šiemet sukanka 25 
metai.

žiemos sezono veikla pradėta 
pamaldomis Prisikėlimo bažny- 
čioje’spalio 5 d. Popiet “’Šatrijos” 
ir “Rambyno” tuntai didžiojoje 
salėję išsirikiavo sueigai, kuri, 
Įnešus vėliavas, pradėta malda. 
Specialiai parašytus jautrius žo
džius perskąitė/LS%DvąsiosiVąr 
dovas v. s.- Tėvas Augustinas, 
OFM. Perskaityti -. Vyriausios 
Skautininkes ir: tuntų Įsakymai, 
atliktas skaučių ir prityrusių 
skaučių Įžodis. Sveikino Kanados 
rajono vadeiva y. .s. VI. Morkū
nas. Sueiga baigta Tautos him
nu. Jai vadovavp s. v. si. V. Ase
vičius.

Aprašyta kaip 
Naujienos šia. knygelę 

už SI,25- Jeigu 
atsiųsti S 1.50 čeki 

Pinigus prašome

streiką ir kaip ilgai jis galėjo 
užtrukti. Disidentai dar paaiš
kino, kad Mordavijes kacetų 
grupėje yra 15 stovyklų, bet 
vergų skaičiaus jie nežiną.

Vergų peticijoje pirmiausia 
“reikalaujama” panaikinti bau
džiamuosius pastatus ir juose 
esančias kameras, kuriose “nu
sikaltęs” vergas kankinamas 
bado, šalčio ir neųžmoniškos 
nešvaros. Dokumentas, taipgi 
tvirtina, kad beveik ,< neįmano
mas valgyti virtas maistas tie
kiamas kas antrą dieną. Taip
gi vergai prašė dar panaikinti 
siuntinėlių, korespondencijos ir 
artimųjų lankymo suvaržymus, 
ir geresnės daktaro bei medici
nos priežiūros. V. P.

Narių amžius ir skautiška 
patirtis labai įvairi: vienus 
jau slegia kapa metų, o kiti 
vos dvidešimtį metų peržengę.

Skautininkų tarpe yra gana 
daug nusipelnusių aįsmenų, visą 
savo gyvenimą besirūpinusių ir 

| nėsūskaitomas valandas pasky
rusių, kad lietuviškoji skautybė 
augtų ir klestėtų. Jei ne jie, var- 

j giai, ar šiandien svečiuose kraš- 
I tuose žygiuotų tūkstantinės lie
tuvių skautų-čių gretos stovyk
lose, iškilmingose sueigose, šven
tėse.

Sukakti minėdama, Skautinin
kų-kių Ramovė turėtų pasi
džiaugti atliktais darbais ir ryž
tis nenuilstama ir toliau dirbti, 
kad mūsų jaunimas galėtų 
džiaugtis lietuviškąja skautybe. 
Nuolat pasipildydama naujais ir

Iš kairės (tamsiomis onifor- 
dabartinė Vyriausia Skautininke v. s. Lilė MHuklena ir buvusios 

Malvina Jon.kienė.

Per 25-erius metus keitėsi val
dybos ir vadovybė, bet veikla vy
ko sueigose gvildenant aktualius 
skautiškus reikalus, talkinant 
skautiškiems vienetams, daly
vaujant bendroje skautiškoje 
veikloje. Ręngiami vakarai, kon
kursai, išvykos.

Visi darbai sunku įvardinti
Vienas iš svarbesnių. kultūri

nių renginių— dramos veikalų 
konkursas, kuriame buvo premi
juoti trys dramos veikalai, Įtei
kiant laimėjusiems pinigines pre
mijas. Taip pat laužų paruoši
mo konkursas, ir laimėtojai Įteik
ta premija. Išleistas daiL y,.s*. 
Vlado Vijeikio spalvavimo są
siuvinis vaikams. 
“Skautų Aido” 50 m. 
minėjimui, išlejdžiant 
kiui paminėti leidinėlį 
paminėjimo akademiją 
ta dail. V. Dobužinskio kūrinių 
paroda. Talkinta budint įvairio
se parodose bei visuomeninio- 
kultūrinio pobūdžio renginiuose.

Eilinėse sueigose svarstomi 
Įvairūs skautiško gyvenimo rei
kalai, vedamos skautiškų klausi- 

dabar- mų diskusijos, susipažįstama su 
amerikiečių skautų veiklos me
todais bei veikla lietuviškuose 
skautų vienetuose. Pasidalina
ma kelionių po kitus kraštus įs
pūdžiais, pasigėrima kelionių 
filmais, skaidrėmis.



PETR. TARUUS

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

Jo kūrybos momenty apybraižos.
(Tęsinys)

Ligoninėje prie Varšuvos
Kaip visada Sofija šaukėsi 

Felicijos Bortkevičienės globos. 
O ji tarp kitko gal sėkmingiau
siai rinko aukas Konstantino pa
galbai. Sofija savo laiške įtiki
nėja Bortkevičienę, kad “esu ra
mi, kad įdėjau į gerą vietą, glo
ba labai gera ir pats daktaras 
Olechnovič labai giriamas ir kai
po žmogus simpatiškas”. O ki
tame laiške skaitome: — “Apie 
Konstantiną žinios kas kartą ge
resnės — ramus jau mažne vi
sai, vien “swiadomosc jeszcze 

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuos bet kokią 

knygy spintą ar lentyną.
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 psl. $4.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl................. $4.00
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, Gra

žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., Įrišta — S3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 psl., įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais ______________ ___________________ $2.00

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl. $5.50
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. _______________________________  $5.00
Juozas LiOdžiūs, RAŠTAI, 250 psl.....................  $3.00
P. Liūctžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 psL ____ ____________ ______________ v___ $1.00
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai

170 psL ___ ____ :__  $3.00
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 

puslapiai ______________________________ s___ $3.00
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.
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1739 S. Halsted St, Chicago, HI. 60608. — TeL HA 1-6100

; Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augujfaftyti. Vilclūnį»n«, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL S1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 163 

psL Kaina $3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLŪDI . LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. S2.00.
6. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenl^ TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie

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

“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl S1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL, $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga. 152 psl. $2.50.
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl.. $1,00.
, 13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psL $1.00.

14. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 psl., $1.00.
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. S2.50.
16. Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI. Mitologijos posmai. 

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

raštine arba užsakyti paštu, pridedant Čeki ar piniginį orderį.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

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

lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.
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Nesenai išėjusi laukta 'i
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

Persiuntimui paltu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai chorai grupė*, užsakiusios 10 ar daugiai egsempHorlij, 

nemoka palto persiuntimo Klaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arfJa pasiunčiant čekj ar Money or

der] tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608
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przycmiona”, bet nereik norėti 
taip greit, Gal Tamsta parašysi, 
kiek skatikų tikrai pas Tamstą 
yra... žinai Tamsta, kokia ma
no galva — būdama Vilniuje, no
rėjau dar sykį pas Tamstą užeiti 
— išėjau iš namų, vaikščiojau 
gatvėmis ir jokiu būdu negalė
jau atsiminti, kur tai man reikia 
eiti— paskui buvo pervėlu. Jei
gu tai tokia galva paliks — ačiū 
labai!...”

Ir toliau žinios apie Konstan
tino ligą buvo priešingos. Vie
nu metu Sofija Dobužinskiui ga
lėjo džiaugdamosi parašyti, kad 
“mūsų dalykai linksta į gerą 
pusę — gal būt liepos pradžioje 
Konstantiną išrašys iš ligoninės. 
Rodos, važiuosime į Palangą prie 
jūros.

Tuo tarpu, iš Sofijos laiško dai
lininko Dobužinskio žmonai su
žinome: “Neprisimenu, ar rašiau 
Jums, kad gegužės pabaigoje 
man gimė mergytė (Danutė) — 
auga gerai, sveika ir linksma.” 
Čia reikia priminti, kad Sofija 
artinantis laikui gimdyti, neva
žiavo nei pas savo tėvus, nei pas 

dėdę Pungės kleboną Jarulaitį, 
kiti spėja, jog tomis aplinkybė
mis ji vengė galimų kalbų, ry
šium su Konstantino liga. Ji iš
važiavo gimdyti į Minsko gu
berniją Čarneckių dcarp, pas sa
vo artimas drauges iš Krokuvos 
studijų laikų.

Ir vėl Sofija gauna liūdnas 
žinias apie Konstantino padėtį. 

■Daktaras jai pranešė, kad “atė
jusi visiška apatija — niekas jo 
nedomina, nieko jis nekalba, ne- 

■ klausinėja ir tikro brolio, kuris 
kiekvieną savaitę atvažiuoja iš 
Varšuvos, beveik nepažįsta”. Bet 
daktaras ją ramino, kad “turi pa
sitaisyti, kadangi negalavimas— 
grynai psichinis”.

Prieštaringos žinios apie Kon
stantino ligą ir toliau plaukė iš 
Varšuvos. Sofija Dobužinskiui 
vėl rašo 1910 m. spalio 18 d., 
pranešdama: “Pas mus dalykai 
tartum gerėja, nors lėtai. Vyras 
dar sanatorijoj, paskutinės ži
nios neblogos, bet kada tai baig
sis — niekas negali pasakyti. 
Šiuo laikotarpiu Čiurlionio daili
ninko populiarumas sparčiai au
ga. Jo paveikslai sudomino Eu
ropos meno veikėjus. Paryžiuje, 
rusų dailininkų surengtoje paro
doje buvo. išstatyti jo paveiks
lai “Rojus” ir “Demonas” Muen- 
chene įsisteigė vadinamas “Nau
jasis dailininkų susivienijimas”, 
kuriam vadovavo garsus daili
ninkas, abstraktinio meno pra
dininkas V. Kandinskis, ir at
siuntė kvietimą Čiurlioniui da
lyvauti jų naujoje parodoje. Ru
sų meno kolekcijomerius Baryš- 
nikovas įsigijo Čiurlionio pa
veikslą “Nojaus Arką”. Ir tasai 
paveikslas dabar yra Leningra
do meno muziejuje.

Brolis Stasys studijuodamas 
Politechnikos institute nuolatos 
sekė Konstantino sveikatos pa
kitimus. Jis rašo. — “Vasaros 
metu buvo laikotarpis, kada j am 
pasidarė geriau, ir jisai buvo per
vestas į atskirą ligoninės dalį, 
izoliuotą nuo kitų ligonių. Jam 
buvo leista skambinti fortepijo
nu ir, jam prašant, daktaras su
tiko, kad jam būtų duotos pa
stelės ir popierius. Tačiau buvo 
nustatytas tapybos laikui labai 
trumpas valandų skaičius. Kon
stantinas dėl to, matyt, kentėjo. 
Tad jis sumanė paslėpti tam tik
ras dažų atsargas ir žvakės ga
balus, o kada visi užmigdavo nak
timis be poilsio piešdavo. Rytais 
jis visus savo darbus paslėpda
vęs kaž kur už pečiaus. Kada 
ligoninės administracija tai pa
tyrė, tai atėmė iš jo visas pie
šimo priemones. Jis taip susi
jaudino, kad visus jau atliktus 
savo darbus įmetęs į pečių ir su
deginęs. Po šio liūdno incidento 
Konstantino sveikata vėl iš nau
jo pablogėjo.

Sulaukęs žymesnio sveikatos 
pagerėjimo konstantinas parašė 
Sofijai atviruką: — “Sveikinu 
Tave, Zose. Kastukas. “Tarnė 
pačiame atviruke brolio Stasio 
ranka dar prirašyta: “Galbūt, 
netrukus pasimatysime. Bučiuo
ju Danutę” (Danutė — Kons
tantino ir Sofijos duktė).

Jadvyga Čiurlionytė atsime
na: ,

“1910 m. pavasarį Druskinin
kuos namai ištuštėjo. Broliai iš
važinėjo/ Petras išvyko į Ame
riką pas Povilą, Jonas pas kun. 
Tumą vargonininkauti į Laižuvą, 
Stasys studijavo Varšuvoje ir 
kiekvieną savaitę važiuodavo pas 
Konstantiną į ligoninę. Aš li- 

I kau viena su tėvais. Motina daug 
pasakodavo iš savo jaunystės. Ir 

į staiga ateina iš Stasio laiškas: 
, “Kastukas pasveiko”... Atsime
nu. kaip abu tėvai, lyg vieno im
pulso pagauti, abu greta atsiklau- 
oė ir abu verkė... Tai buvo dė
kingumo ašaros. Netrukus buvo 
gautas ir Kastuko atvirukas: — 
“Vasarą praleisme Druskinin

kuos”.
O tuo tarpu ligoninėje Czer- 

wony Dwor prie Varšuvos įvy
kiai pakrypo priešinga, galima 
sakyti, jau tragiška kryptim. So
fija rašo apie krizės dienas: — 
“Kovo gale gavau telegramą 
apie staigų vyro sveikatos pablo
gėjimą, o nuvykusi ten, radau 
Konstantiną jau be sąmonės. Tai 
buvo smarkus plaučių uždegi
mas”.

Stasys Čiurlionis atsimena, 
kad “brolio sveikata pradėjo blo
gėti jau žiemą, o pavasarį darė
si dar blogiau. Pasirodo, kad 
Konstantinas nieko nepastebėtas 
išėjo toliau vaikščioti ir perša
lo. Plaučių uždegimas galutinai 
pribaigė brolio gyvenimą. Kovo 
26 d. atvažiavęs į ligoninę, radau 
jį visai silpną. Tačiau jis dar 
kalbėjo. Norint suprasti jo kal
bą, reikėjo prie jo prisiartinti”.

Mirties aktas
Kunigas S. Kučinskis sudarė 

Čiurlionio mirties aktą, kur nu
rodė, jog Raudoname dvare, kai
me Grodziske tūkstantis devyni 
šimtai vienuoliktų metų balan
džio 11 d. antrą valandą po pu
siaudienio atvyko Juzefas Gurs
kis ir Mečislovas Adamskis, abu 
tarnautojai Raudonajam dvare 
ir pareiškė, kad šių metų vaka
rykščią dieną devintą valandą va
karo mirė Mikalojus Konstanti
nas Čiurlionis trisdešimt septy- 
nerių metų amžiaus (tikrumoje 
Čiurlionis mirė, būdamas 35 me
tų amžiaus), gimęs nežinia kur, 
gyvenęs Raudonajam dvare, sū
nus Konstantino ir Adelės gimu
sios Radminaitės, paliko po sa
vęs našlauti žmoną Sofiją. Aki
vaizdžiai įsitikinęs Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio mirtimi, 
šį aktą dalyvaujantiems neraš
tingiems perskaičiau. Tik mūsų 
pasirašytas. Kun. S. Kučinskis.

Taip atrodė paskutinis Čiurlio
nio gyvenimo oficialus ženklas.

O

Čiurlionis muzikas ir dailinin
kas. Jo muzikalis palikimas ne- 
įkainuojamai brangus. Bet pir
moje eilėje reikia pabrėžti, jog
jis lietuviškas dainas pats sau 
surado, pats savarankiai jas įver
tino, net tada, kai su lietuvių 
šviesuomene neturėjo artimes
nio sąlyčio, nebuvo veikiamas 
jau tada plačiai pasireiškusio 
skatinimo vertinti liaudies dai
nas. Jis jas visada meilingai 
vadindavo“ mūsų dainelės” ir jas 
pažino ne iš Juškos, Rėzos ar ki
tų rinkinių, bet betarpiškai iš 
laukų, iš šienapiūvių, rugių kir
tėjų dainavimo čia pat už savo 
sodybos. Jadvyga Čiurlionytė 
sako, kad Konstantinas vasaro
mis gyvendamas Druskininkuo
se, jeigu išgirsdavo lauko dar
bininkų dainą, ypač jo pamėgtą 
“Bėkit bareliai”... jis būdavo iš
bėga į lauką ir atsidėjęs klauso
si, kol daina pasibaigia. Labai 
gerai suprantama, kad jis vie
noje vietoje apie lietuviškas dai
nas taip išsireiškė:

“...gerai dainas suprasti ir 
jausti tegali tik pats lietuvis, ir 
tai išgirdęs jas kur laukuose, 
kuomet dainininkas neprašytas, 
nelieptas, pats sau dainuoja... 
Kažin koks keistas skundas, rau
dojimas, ilgėjimas, širdies aša
ros girdėti... Tokios tatai seno
sios dainos”...

Panašiai jautriai galėjo išsi
reikšti gal būt vienas Čiurlionis, 
o tie jo žodžiai giliai prasmingi 
negali nepataikyti į kiekvieno 
lietuvio širdį.

Vilniaus Rasų kapinėse buvo 
palaidoti jo palaikai, buvo pasta
tytas tiems laikams įspūdingas 
jo paminklas. Bet pasibaigusi 
Čiurlionio žemiškoji kelionė, ne
nutraukė jo garbės. Jo vardas 
tolydžio kilo meno žmonių akyse, 
lis ne tik neužmirštas, bet vis 
langiau ir daugiau apie jį rašo- 
na ir kalbama.

čiiirlionio vertinimai

Čia matome nuostabų reiškinį: 
Čiurlionio vertinimas skirstosi 
į dvi šakas. Tuo tarpu, kai sve
timų tautų meno kritikai besąly- 
ginai ir nuoširdžiai Čiurlionio 
darbus tyrinėdami vis aukščiau 
juos vertina, vis daugiau linkę 
juos studijuoti ir aiškinti, tai 
greta to matome lietuvių tarpe 
prislopintas kalbas ir kartais re
zervuotus pasisakymus. Prade
dant Adomu Jakštu-Dambraus- 
ku buvo kritikų, kurie jeigu vi
sai ir nenuneigdavo Čiurlionio 
kūrybos, tai nedarė pastangų šį 
dailininką suprasti ir priimti.

Sugalvotas kaltinimas, kad 
Čiurlionis, girdi, nesukūrė savo 
mokyklos ir net pasekėjų kaip 
ir nebuvo. Tai labai paviršuti
niškas priekaištas, nes vėlesniais 
laikais atsirado balsų, vadinan
čių Čiurlionį neva moderninio 
meno pradininku. Labai dažnai 
prikišamas Kazys Šimonis, kiek 
yra vertas kaipo dailininkas, tai 
grynai pats per save tos vertės 
pasiekė. Gal Čiurlionis Šimoniui 
suteikė kai kurias sugestijas, bet 
Šimonis niekada nepriartėjo prie 
Čiurlionio. Tikrumoje Čiurlionio 
įtaka, ypatingai jaunesnėms lie
tuvių dailininkų kartoms yra 
žymiai gilesnė ir esmingesnė, ne
gu buvo anksčiau manoma.

Dar galima būtų prisiminti ir 
tokius meno kritikus lietuvių 
spaudoje, kuriems aplamai Čiur
lionis buvo “neįkandamas”. Apie 
tuos kritikus aštraus žodžio mė
gėjas Kazys Binkis kartą buvo 
išsitaręs:

“Kaip tu meną suprasi, jeigu 
paveiksle nėra numaliavota nei 
jaučio, nei asilo”.

Bet panašūs kritikai netylėjo. 
Tik toji aplinkybė, kad svetimie
ji vis plačiau Čiurlionį pripažino 
ir jo darbus iškėlė, naminius kri
tikus sulaikydavo nuo atviro bur
nojimo prieš šį dailininką. Ta
čiau kurtus urzgimas niekada 
nesiliovė.

.Čiurlionio pažiūra, kad menas 
neturi kartoti tai, kas jau yra, 
bet kurti vadinamąjį “antrąjį 
pasaulį”, visai artima moder
nistų manifestų dėsniams. Ta
čiau Čiurlionis su šiais radikalių 
pažiūrų meno novatoriais ne pil
nai sutampa, jis turi savo kelią 
ir tuo būdu turi būti vertinamas. 
Tiesa, kad Čiurlionis savo sona
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ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. _

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įetelrta 1*23 metale. TeL 421-307*

1 — NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL, — WEDNESDAY, OCTOBER 22, 1978

tose ir paveikslų rikiuose suku- 
| -ia visai naują neregėtą pasaulį.
Bet ten jis duoda mums žmo
gaus veido ir daiktų jo sustili
zuotus simbolius.

Vilniuje daug rašo apie Čiur
lionį dailininkas ir meno kriti
kas Augustinas Savickis (įžy
maus rašytojo Jurgio Savickio 
sūnus). Tarp ko kitko jis pa
brėžia :

“Čiurlionis savo simbolinėse 
kompozicijose panaudoja žmo
gaus veidą. Reikia iš karto pa
sakyti, kad savo paveiksluos 
Čiurlionis visiškai nesinaudoja 
portretiniais eskizais iš natūros: 
čia jis interpretuoja žmogaus at
vaizdą labai sąlygiškai, dažnai 
suliedamas jį su peizažiniais 
gamtos motyvais, panaudoda
mas, kaip gamtos personifikaci
jos priemonę”.

Taigi, Čiurlionio paveiksluos 
matome daiktus, ar geriau pa
sakius, jų simbolius, matome ir 
žmogaus veido atvaizdus, kaip 
čia pasakyta, “sąlygiškai” įterp
tus į bendrą dailininko kompozi
ciją. Abstraktinės formos Čiur
lionio paveiksluose nedominuoja.

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA j
5

Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų J 
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, jįj suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 311 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 1 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SU Chicago, Ill. 60608

r j
GEROS DOVANOS

ŽIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 
SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _________ S3.00 I
Minkštais viršeliais tik ________________________ 32.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik _________ 32.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį.

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

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-

e.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Tad reikia pripažinti kad Čiur- 
j lionio kūryba neitelpa nė į vieną 
[meno srovę, kokia buvo pasireiš- 
■ kusi jo darbo pradžioje, kaip ly
giai ji yra skirtinga ir nuo tų 
meno krypčių bei srovių, kokias 
teko pažinti jau vėlesniais lai
kais.

Tam tikru laiku buvo junta
mas pasinešimas daugelio Čiur
lionio kūrybos tyrinėtojų pir
mučiausia ieškoti jo paveiksluos 
paslėptų filosofinių idėjų. Kaipo 
kraštutinį tos srities išpuolį ga- 
Įima paminėti Romano Sutos 
tvirtinimą, kad — “Čiurlionio 
meno palikimas tėra tik genia
laus žmogaus užrašų knygutė”.

(Bus daugiau)

give...
so more win ūvaHEARTFUND
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Atsilikėliai pirmyn nežengia
Sovietų karo jėgoms okupavus Lietuvą, komunistų 

partijos nariai tapo pačiais galingiausiais žmonėmis. Jie 
galėjo atsistoti priešakyje valstybės, prekybos, pramo
nės ir švietimo įstaigų, okupantas jiems tas teises davė, 
bet jie, atsistoję priešakiu, nežino, ką daryti. Komu
nistų partijoje nebuvo nei vieno inteligento, kuris būtų 
galėjęs tvarkingai vesti velstybines įstaigas, liganines, 
kariuomenės dalinius ar švietimo įstaigas.

Sovietų valdžios ultimatumu ir Paleckio suorgani
zuotais “maršais” bei “protestais”, buvo nuversta Lie
tuvos vyriausybė, o veikusios įstaigos atiduotos komu
nistų vadovybei. Bet rusai tuojau pajuto, kad Lietuvoje 
nėra nei vieno komuisto, kuris galėtų vadovauti bet ku
riai svarbesnei krašto įstaigai. Mikasė ėjusi Sniečkaus 
dešiniosios rankos pareigas, pati universiteto nebaigusi 
ir jokio klausimo rimčiau nestudijavusi, Kaune buvo 
pats “šviesiausias protas”. Ji ne tik Sniečkui, bet ir Poz- 
dniakovui patarinėjo, kurį kalėjime buvusį komunistą 
skirti valdžios arba įstaigos vadovybėm

Lietuviai komunistai neturėjo net nei vieno apsitry
nusi© žmogaus. Jie buvo priversti ieškoti žmonių kitose 
partijose. Tokių, žinoma, jie rado. Jiems daugiausia 
patarnavo “mopro” sąrašai. Jeigu žmogus Lietuvos ne
priklausomos laikais aukojo Maskvos 'kontroliuojamai 
tarptautinei kalinių šalpos organizacijai, tai jis jau bu
vo geras ministerio, direktoriaus arba kitoms parei
goms. Kad reikalai neiškryptų ‘ iš vėžių, prie kiekvieno 
tokio “direktoriaus” rusai paskirdavo pavaduotoją, ku
ris daugiau žmonių nurodinėjo, ką priešakin pastatytas 
lietuvis privalo pasakyti, padaryti ir paskelbti. Pana
šiai komunistai elgėsi ne tiktai pačiame Kaune, bet ir 
kiekviename didesniame miestelyje ar apskrityje.

Bet ta pati nelaimė komunistus persekioja dar ir 
šiandien. Partijoje jau yra didokas aukštuosius mokslus 
baigusių žmonių skaičius, bet iki šio meto partija dar 
neturi patikimų komunistų. Paaiškėjo, kad neužtenka 
aukštos mokyklos diplomo geram komunistui. Dažniau
siai aukštus mokslus baigę žmonės vengia būti komunis
tais. Jie netiki partijos skelbiama “filosofija”, mato tos 
“filosofijos” didelius plyšius ir vengia imtis bet kokios 
atsakomybės. Jeigu šiandien valdžios priešakyje yra 
vienas kitas aukštus mokslus baigęs administratorius,
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Tikriausiai ir visai būtu nebelan- 
C

kę, bet žinodami, kad tie seniai turi užsi- 
kalę pinigo ir užpykę ko gero, ir mirdami 
nepaliks. Pikčiausia jam, kad jie ir at
važiavę taip ir žiūri į veidą, akis, kaip 
daktaras, norėdamas atspėti, ar tu dar 
ilgai gyvensi. Kartumą širdyje ir dabar 
pajutęs, jis kalbėjos pats su savimi.

— Ne, nepalikčiau jiems nė skatiko. 
Žinau tuoj vėjais paleis, ką aš sutaupiau. 
Bet ką aš turiu kitą daryti. Negaliu palikti 
svetimiems, kai kraujo balsas šaukia ir 
dar augina vėl vaikus...

Tų svarstymų metu žmona dar kelis 
kartus ragino eiti miegoti. Jis vis atsisaki
nėjo. Miegas visai neėmė, o jis ir savo gy
venimą dar nebuvo persvarstęs , numatęs, 
kaip jam reikės dabar savo gyvenimą pra
dėti tvarkyti nauju keliu po to, jo supra
timu, stebuklingo įspėjimo. Reikės, gal
vojo jis. atsisakyti pirmiausia įprasto 
smuklininko verslo. Smuklė, jo manymu, 
rodėsi gyvenimo pabaigai pasiruošti netin
kama vieta. Turėsiu prieš ką nors pradė
damas, samprotavo jis, pirmiausia pačia 
smukle atsikratyti. Taip galvodamas jis, 
pastūmęs dar toliau nuo savęs atsineštąją 
pinigų krūvelę, pasiėmė popieriaus ga
balą irųiieštuką.

KUNIGAIKŠTIJOS
LIETUVOS m KITŲ 
VALSTYBIŲ TEISĖ

Lietuvos Didžioji Kunigaikš
tija buvo pralenkusi daugelį 
tuometinių Europos valstybių

DR. ALEKSANDRAS PI.VTERIS mokslui yra mažai žinoma.
Vakarų pasaulyje egzistuoja 

dvi skirtingos teisės sistemas: 
su romėnų teisės tradicija susi- 

■ jusi Europos kontinento kraš
tų teisė, kurios pagrindinis šal
tinis yra įstatymai, ir Anglijos 
bei Jungtinių Amerikos Vals
tybių Common Law, kurios 
pagrindinis šaltinis yra teismų 
precedentai. Europos konti
nento teisė tobuliausią savo 
formą įgyja ją kodifikavus, 
nes kodifikacija įneša aišku
mo, pilnumo, sistemingumo 
ir nuoseklumo; tuo tarpu Com
mon Law mokykloje išauklėti 
teisininkai iš principo neigia 
kodifikacijos vertingumą, nes 
ši atimanti teisei lankstumą ir 
užkertanti kelią teisminei tei
sės kūrybai. Aišku, kad seno
ji Lietuvos teisė .priklausė pir
majai kategorijai. Kodifikaci
jos vertė buvo Lietuvos visuo
menės suprasta jau XVI am
žiaus pradžioje, kai seimas 
pirmą kartą paprašė Žygiman
tą Senąjį išleisti visai valsty
bei privalomą statutą.

Tarp Justinijono Kodekso ir 
modernios teisės kodifikacijos 
bangos, prasidėjusios XVIII. 
amžiaus antrojoj pusėj, pra
ėjo daugiau dvylikos šimt
mečių. Per šitą laikotarpį Lie
tuva buvo viena tarp labai ne
gausių valstybių sugebėjusių 
sukurti savo išsamų teisyną, 
tuo įrodydama aukštą savitos 
teisinės kultūros lygį. Tuo pat 
laiku daugumoje Vakarų Eu
ropos šalių veikė papročių tei
sė, kartais .privačių asmenų 
surenkama ir surašoma, šito
kia teisė- bent kiek didesnėse 
valstybėse negalėjo apimti vi
sos teritorijos, nes įvairių pro
vincijų papročiai skyrėsi. Prie 
žinomesnių papročių teisės rin
kinių priklauso įvairių Pran
cūzijos provincijų “Coutumier” 
ir įvairių vokiškų sričių vadi
namieji “Veidrodžiai”, kurių 
plačiausiai žinomas buvo lyg 
■salelės papročių teisės jūroje, o 
sistematingos teisės troškimas 
dažnai vedė į nekritišką kraš
tui svetimos romėnų teisės 
cepciją.

PRIEŠSTATUTINĖ 
LIETUVOS TEISĖ

DIDŽIOSIOS
TEISĖS APŽVALGA
savo teisės tobulumu, o Lietu
vos Statutas vargiai ras sau ly
gų XVI šimtmečio teisės pa
minklų tarpe. Deja, už Lietu
vos ir jos artimųjų kaimynų 
ribų, senoji Lietuvos teisė

tai dažniausiai yra pas komunistus persimetęs kitos par- 
1 tijos narys. Tokių persimetėlių šiandien galėtum rasti 
kiekvienoje įstaigoje.

Rusai žino, kad su perbėgėliais toli nenuvažiuosi. Jie 
eina kartu su srove, kol viskas eina “normaliai”, bet jie 
žino, kad mažiausiai lauktu momentu jie gali persimesti 
į priešų eiles. Rusai niekad nesivadovavo aukštus moks
lus baigusiais žmonėmis. Jie naudojo specialistus, bet 
šalia specialisto visuomet pastatydavo ir dabar dar tebe- 
stato partinius kursus baigusius žmones. Kiekvienam 
specialistui buvo ir yra aišku, kad partinius kursus bai
gusieji žmonės bus ištikimi partijai, bet jie visvien yra 
bemoksliai arba mažamoksliai. Aukštuose kursuose įka
lama partinė ištikimybė, bet neduodama bet kuriai sričiai 
reikalingų mokslo žinių.

Veik visos komunistų partijos ruoštos programos nu
ėjo niekais, nes viskas buvo daroma atgrubusiomis ranko
mis. Praeitais keliais metais Į partiją buvo suvarytas 
kiekvienas spartuolis, o dabar partijos nariu priimamas 
lenktynėse priešakin pasistūmėjęs darbininkas ar darbi
ninkė. Bet okupantas pastebėjo, kad daugiausia išmel- 
žusi melžėja tinka tiktai karvėms melžti, bet ne pieno 
ūkiui tvarkyti. Jie stengiasi tas melžėjas nuvežti į Mas
kvą, parodyti joms Kosyginą ir Podgorną, bet ir tos kt- 
lionės iš jos administratorės nepadaro. Administratorių 
nepadaro ir revizoriai, partijų sekretoriai arba milicijos 
vadai. Dabartiniu metu partijos vadovybė jau nutarė 
“duoti vidurinį išsilavinimą” darbininkams.

Komunistai visą laiką skelbė, kad jų sistema yra, pir- 
mon eilėn, taikoma darbininkų gyvenimui pagerinti. Jei
gu komunistai.imasi kokių planų, tai ne,okupuoto krašto 
gyventojams išnaudoti, bet “darbininkų gerbūviui page
rinti”. Bet tas darbininkų gyvenimas ne tik rusų paverg- 
tove Lietuvoje, bet ir visoje-Sovietijoje negerėja. Jie ma
to, kad tas gyvenimas negerės, kol patys darbininkai tų 
pagerinimų neįves. Dabar jau kita kryptimi bandoma 
kreipti partijos narių rekrųtavimą. Romanas Burba, 
okupuotos Lietuvos ministrų tarybos “valstybinio profe
sinio technikinio mokymo komiteto pirmininko pavaduo
tojas” aiškina komunistams ir visiems krašto gyvento
jams,kad profesinės technikos mokyklos privalo būti bū
simų “kadrų kalvėmis”. Mokyklas baigusių technikų ne
užtenka, reikia, kad būtų paruošti “vidurinio išsilavini-" 
mo darbininkai”. Jis mano, kad tik1 “išsilavinę darbinin
kai” galės atnešti tą gerbūvį, kurio komunistai per 55 
metus nepajėgė atnešti rusams ir nepajėgs atnešti paverg
tiems lietuviams.

Aukštus mokslus baigę komunistų vaikai didelės nau
dos komunistinei sistemai neatneša, vargu didesniais 
ramsčiais rusams bus “vidurinio išsilavinimo darbinin
kai”.. Lenino, Stalino ir Brežnevo sistema negera. Kol; 
nebus panaikinta ta sistema, .tai komunistams duoną tu
rės auginti Amerikos farmeriai, o ^mašinas tiems komu- 
nistams turės gaminti Amerikos darbininkai, nieko apie ,dimo parduoti ir paveldėti dva- 
komunistinę sistemą žinoti nenorintieji. ’ Jrus ir leisti dukteris už vyrų, o

Tuo metu iš miegamojo išėjo jo žmona. 
Buvo jau gerokai prašvitę, ir ji dėl rūpes
čio negavusi sumerkti akių apsisprendė 
eiti į ankstyvąsias mišias ir ten ilgiau pa
simelsti. Pamačius savo vyrą su pieštuku 
rankoje ir popieriaus lapą pasidėjus, pa
manė, kad jis per visą naktį skaičiavo sa
vo dolerius juostomis, kaip tai darydavo 
jis kiekvieną sekmadienį anksti atsikėlęs.

— Ko, Jonai, nėjai miegoti? Kas tau 
pasidarė? Matyt sergi ir nori šauktis dak
taro. Ar jau neužtenka laiko tam tavo do
lerių skaičiavimo sportui. Paruošiu pus
ryčius, pavalgyk ir nors dabar eik pamie
goti. Aš iš bažnyčios grįšiu laiku ir tave 
pakelsiu.

— O ne, mieloji Mary. Ne, aš miego 
nenoriu. Dolerių kaip kituomet neskai
čiuoju, netęsiu į juostas. Turiu daug rim
tesnių problemų. Pamatysi, ką aš ant to 
popieriaus lapo išdrukuosiu...

Keistą sportą buvo išsigalvojęs smuk
lininkas. Keldavosi ir sekmadieniais anks
ti, kaip ir paprastomis dienomis. Nubus- 
damas įprastu laiku, nebegalėdavo užmig
ti. Reikia pasakyti, kad smuklininkas kas 
dien daugokai su savo svečiais išgerdavo. 
Jam iš ryto nubudus, net rankos drebė
davo. Negalėdavo nė smuklės aptvarkyti. 
Todėl jis kiekvieną rytą tuoj atsikėlęs ei
davo į smuklę išgerti po keletą stikliukų 
ir po to. nustojus rankoms drebėti, apsi- 
ruošdavo, pavalgydavo ir sutvarkydavo 
smuklės patalpą. Taip darydavo ir sekma

re-

Kokia buvo etnografinės 
Lietuvos teisė iki krikščiony
bės priėmimo — žinių neturi
me. Pagrindinis teisės šalti
nis buvo papročiai, kurie įvai
ravo atskirose krašto dalyse. 
Jų surašymu niekas nesirūpi
no. Šiek tiek žinių apie pir
mykšte Lietuvos teise teikia vė- 
lyvesnės privilegijos. Pavyz
džiui, bajorams suteiktoji tei
sė be didžiojo kunigaikščio Įei

dieniais. Tačiau įstatymai draudė tokio-. 
mis dienomis atidaryti smuklę anksčiau 
kaip dvyliktą valandą. Laiko likdavo 
daug, tad jis atsisėdęs salone pasidėdavo 
vakarykščios dienos dolerius, banko kny
gutes ant stalo ir paėmęs mąstelį, pieštuką, 
popieriaus lapą, imdayo apskaičiuoti, ko
kią juostą galėtų nutęsti, jei jis juos visus 
po dolerį klotų vieną greta kito. Skaičiavi
mui dar naudojo dvejopą būdą. Vieną, tai 
kaip ilga būtij juosta, jei juos klotų išilgai 
ir kita — panaudojant jų plotį. Tas skai
čiavimas neįgudusiai galvai užimdavo 
daug laiko. Reikėdavo masteliu išmatuoti 
pirma doleri plotį ir ilgį. Paskui tą gautąjį 
coliais su trupmenomis skaičių dauginti iš 
turimo banko knygutėje įrašytos sumos 
dolerių skaičiaus. Tų .knygučių buvo ne 
viena, ir pati dolerių bendra skaitlinė bu- 
•vo virš septyniasdešijnts-tūkstančių. Dėl 
trupmenų, atsiradusių tfnatuojan dolerį, 
mastely lengva buvo ir,pasiklysti. Daž
niausiai tekdavo keletą įkartų perskaičiuo
ti. Dėl vaizdesnio tos juostos supratimo, 
smuklininkas ką turėdavo pas save po do
lerį, juostomis išdėdavo antstalo. Kai 
žmona grįždavo iš bažnyčios, Jonas Kan
dėjau galėdavo papasakoti jai, kad ištęs
ta tokia doleriais klojama juosta juos tę
siant net skersai būtų daug ilgesnė negu 
iki bažnyčios dung o išilgai klojant, tai 
būtų dar ilgesnė.

Jo žmona juokdavosi -iš tokio jo darbo, 
o kartais ir pabardavo.

našlėms ištekėti, 
galvoti, kad anksčiau bajorai 
tų teisių neturėjo ir gyveno di
delėje betarpiškoje valdovo 
priklausomybėje, nes žemės 
valdymas buvo tampriai susie
tas su karo pareigomis ir di
džiajam kunigaikščiui rūpėjo, 
kad žemę pirkę, ar užkuriais 
atėję asmenys sugebėtų tinka
mai tas pareigas atlikti. Pana
šiu metodu einant galima ban
dyti atstatyti kai kuriuos pir- 
mykštės Lietuvos teisės aspek
tus. Kitu Lietuvos teisės paži
nimo šaltiniu gali būti kronikos, 
bet jos daugumoje buvo sura
šytos Lietuvai nepalankiai nu
siteikusių ir jos gyvenimą ma
žai pažįstančių svetimųjų.

šiek tiek daugiau žinių yra 
užsilikusių apie teisę įvairių 
lietuviškos Rusijos sričių, at
seit, dabartinės Gudijos ir [Uk
rainos, nes jos turėjo savą 
teisinę tradiciją, siekiančią XI 
šimtmečio Kijevo kunigaikš
tijos teisyną, “Ruskaja Prav
da”. Tose srityse vietinė teisė 
paliko veikti, kai jos buvo 
įjungtos į Lietuvos Didžiąją 
Kunigaikštiją.

Keturioliktojo šimtmečio ga
le atsirado naujas teisės šalti
nis — valdovų privilegijos, ku
rias buvo duodamos luomams, 
atskiroms valstybės dalims ar 
atskiriems asmenims. Dides
nės reikšmės privilegijos įgijo 
1387 metais, kai Jogaila sutei
gė tris svarbias privilegijas: 
majorams, dvasiškiams ir Vil
niaus miestui. Nuo to laiko iki 
1529 metų, kai įsigalėjo pirma
sis Lietuvos Statutas, privile
gijos buvo, greta papročių, 
svarbiausiu teisės šaltiniu.

Bajorams duotos privilegijos 
lietė tiek administracinės, tiek 
civilinės teisės sritis. Tose pri
vilegijose buvo kartojami pa
sižadėjimai valstybės pareigū
nais skirti tik Lietuvos bajorus, 
o ne užsieniečius. Matyti, kad 
valdovui esant ir Lenkijos ka
raliumi ir- žymesnę laiko dalį 
gyvenant Lenkijoje, Lietuvos 
gyventojams rūpėjo apdrausti 
savo išimtinę teisę į valstybines 
pareigas. Antras svarbus pri
vilegijų elementas, tai plėti
mas asmeniškų bajorų teisių 
ir laisvių.

Tiek 1387 metų Jogailos su
teikta, tiek 1413 metais Ho
rodlėje Jogailos ir Vytauto 
duota privilegija lietė tik ka
talikus bajorus ir, matyt, reiš- ' 
kė valdovų norą skatinti žy
mesnius asmenis laikytis nau- 1 
jai įvesto tikėjimo, šios privi- • 
legijos taip pat reiškė lietuvių . 
katalikų pirmavimą valstybė- ' 
j e prieš rusus stačiatikius, nes ; 
daugelis Rusijos sričių buvo

— Esi tikras juokdarys. Kas kloja do
lerius .ant žemės. Papūsų vėjas, tiek ir be- 
matytum. Geriau jau nueitumei į bažnyčią 
pasimelsti. Numiręs paskui negausi nė pa
šventintos vietos kapuose.

— Matai, Mary, tau vis negali įtikti. Sa
kyk, ar tu pamiršai, kad malda ir darbas 
yra tas pats Dievo akyse. Be reikalo gąs
dini mane, dėl pašventintos vietos. Negi 
tau klebonas nepaaiškino, jog Dievas ant 
kryžiaus mirdamas, savo krauju visą žemę 
pašventino.

Kol žmona paruošė pusryčius, jis spė
jo išdrukuoti ir ant lapo popieriaus, ką 
norėjo paskelbti. Dedant ant stalo pusry
čius, jis ši raštą pastūmė, paragindamas 
perskaityti. Jai nebuvo lengva tai padary
ti, nes ji buvo dar mažiau raštinga ir už 
savo vyrą. Jai ėmė laiko, nors ir pažįsta
mą įprastą vyro rešyseną perskaityti. Ke
lis kartus pati sau skaičiusi patylomis, pas
kui garsiai perskaitė:

“PARDUODAMA SMUKLĖ 
SU NAMU AR BE NAMO

LABAI GERAI EINANTIS BIZNIS IR 
PARDUODAMAS TIK DĖL SENATVĖS”

Gūžtelėjusi pečiais ir atsidususi pakėlė 
akis į pusryčiaujantį vyrą, bet nesusigrie
bė ką jam pasakyti. Vyras valgė godžiai, 
kaip ir sveikas, ir jai neatrodė, jog tai 
būtų neprotingai parašyta. Jei ne tas bu
vęs širdies priepolis, prasimanytas gimta
dienis, jo nemigo naktis, ji būtų net apsi
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verčia mus dar nesenai prijungtos įr jų 
gyventojai dar pebuvo persiė
mę valstybine Lietuvon <sąmo- 

i ne. Vėlyvesnės privilegijos 
> mažįno teisinius skirtumus tarp 

abiejų tikybų bei abiejų tau
tybių bajorų, nors pilnas suly- 

, ginimas įvyko tik antroje XVI 
šimtmečio pusėje.

Lietuvos istorijoje svarbią 
vietą užima 1447 metais Kazi
miero Jagaijaidjo bajorams duo 
ta privilegija. Be įprasto anks
ty vesniųjų valdovų pggadų. pa
kartojimo, didysis kunigaikš
tis žadėjo nesikižti per savo 
valdininkus į privačių dvarų 
valdymą. Privačiose žemėse 
gyveną valstiečiai buvo atleis
ti nuo pareįgų ^valstybei, iš
skyrus kelių ir .tiltų tajsymą bei 
pastolis, o jų teisimas/buvo 
perleistas žemės valdytojui. 
Tokiu būdu nutrūko betarpiš
kas ryšys tarp valstybes ir vals
tiečių, o valstybės, funkcijos 
valstiečių atžvilgiu.buvo.paves- 
tos žemės savininkams. 1447 
metų privilegija sudarė pagrin
dą baudžiavos. įsigalėjimui Lie 
tuvoje. ■fe </■':

Vėlyvesnieji didiėjf ’ kuni
gaikščiai taip pat suteikdavo 
bajorams privilegijų,. kuriose 
buvo pakartojami ^.aiikstyves- 
niųjų valdovų pažadai, o drau
ge pridedama šis tas naujo. Žy
gimantas Augustas 1551 metais 
pilnai sulygino stačiatikių ir 
katalikų teises. Tais laikais 
tradicinis Didžiosios Kunigaikš
tijos piliečių suskirstymas į ka
talikus ir stačiatikius jau buvo 
nustojęs prasmės, nes protes
tantizmui plintant, daugelis 
asmeniu faktiškai nebepriklau
sė tam tikėjimui, kurio nariais 
buvo formaliai laikomi, o ne 
vienas tikėjimą keitė net kele
tą sykių per savo gyvenimą. 
Prie to paties ..valdovo, 1564 
metų seime ■ Bielsko- mieste bu
vo pagrindinai pakeista valsty
bės santvarka — įvestas parla
mentarizmas. . Visas kraštas 
buvo padalintas į pavietus, 
kurie turėjo savo savivaldybę, 
seimelius*, pareigūnus ir tei
sėjus. Pavietų seimeliai .rinko 
atstovus į seimą, be kurio su
tikimo negalėjo Jjūti -išleistas 
joks naujas įstatymas ar įves
tas mokestis. Privilegijų svar
bą gerai iliustruoja faktas, kad 
pagal naująją santvarką pa
vietų teismai negalėjo būti įves
ti tol, kol valdovas ir seniūnai, 
kurie pagal senąją santvarką 
drauge buvo ir teisėjais, patys 
nesutiko savo teisminių funk
cijų atsisakyti. Mat, teismo ga
lia buvo įrašyta į jų privilegi
jas ir niekas jos jiems negalė
jo atimti tol, kol patys jos ne
atsisakė.

(Bus daugiau)

kabinus, pabučiavus. Jau seniai ji galvo
jo, kaip būtų gerai, jei neturėtų smuklės. 
Būtų laiko bažnyčią ir kasdien lankyti. 
Galėtų abu ar viena nuvažiuoti aplankyti 
vaikus. Tie anūkėliai tokie meilūs, glaus
tosi, sėda ant kelių, čiauška visai nesibai- 
dydami nė jos senatvės. Jie taip gyvai pri
mena jos pačios augintus vaikus, Jkada bu
vo maži. Nieko iš jos pratariant nesulau
kęs, pats Jonas Kannė paklausė:

— Ką ar negerai? Kodėl tyli?...
— Gerai, Jonai, visai gerai, kad tik Die

vas saugotų tavo sveikatą.

Ne visai patiko toks jo žmonos atsaky
mas, bet jai ruošiantis bažnyčion, jis pa
ėmęs iš esančios krūvelės pinigų penkinę 
pasakė:

— Kai eis per bažnyčią aukų rinkėjai, 
įmeskį krepšį. Tegu žino, jog mums ne 
vien tik smuklė rūpi.

Paėmė ji šią penkinę išplėstomis aki
mis. Tas dosnumas jai irgi neatrodė svei
ko galvojimo vaisius, ypač kai žinojo-savo 
vyro įprastą šykštumą. Bet jis nė nepaste
bėjęs tęsė:

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį
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pedijoje “Britannica”. Visi 
straipsniai, penkioliktoje enci
klopedijos laidoje, 
nes “respublikas” 
autorių, kuriuos 
Sovietų Sąjungos 
įstaiga “Novosti”.
pabrėžia, jog kartais ši propa-

M. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR 8LAP1MO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
telef. 695-0533

Fax Valley Medical Center 
168 SUMMIT STRUT 

ROUTS 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71M STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

ResfC: 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

Ptrpu/Uniaii ir ketvirtad. 1—7 
šatrai, penktadieni nuo 1—0. 1 

ir fetad. tiktai aosžtanu.

.Moon — and the Soviet Union”. 
Los Angeles Times naudoja va
dinamuosius sindikatinės spau
dos raštus, tad manytina, jog

apie sovieti- 
esą parašyti 
rekomendavo 
propagandos 
Kolumnistas

ML PAUL V. DARG1S
•YtfYTOJAS IR CHIRURGAS

- WteKReelai Cemiwntty klinikos
• Sj' Įtedicfaee direkteries.

fail & Mlllkelm Ri, Westchester, 1IL 
VAXtiNfiOji 8—9 darbo dienomis ir kM aitrt ieitadieni 8—3 vaL 

Yet MM727 arte 562-2728.
....a i iu ——■—

GRADINSKAS
NAUJOSIOS 

TELEVIZIJOS 
BE LEMPUČIŲ

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998
Atid. 9—6; pirm, ir ketv, 12—8. j 

Sekm. ir treč. uždaryta

DR. W. EIS1N -EISIMAS GfLININKAS .Awim«b<ia ib urtTSDii i iftrte W fi 1* 1 11 f IV Iv. ' - *• AKUilRUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

A 6132 So. KodzJo Av»., WA 5-2670
Vtitfitoš pagal ausitarimą. Jei neat- 

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

0R. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 W«st 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

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

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY g. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ava. — 586-1220

VII.- .1 .

M. K. a. V. JUČAS
- TeL: 561-4605 ir 489-4441 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
OFISAI:

t 1002 N. WESTERN AVE.
(Prie Western Ave.-kampo)

v 5214 Nė. WESTERN AVE., 
Valandos pagal susitarimą.

. . . KUJU..1 .. -X-.L-........... .-u .ryy.y......■■ ■

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
GĖLINYČIA 

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

gandos įstaiga klaidingai supran
tama, kaip tarsi ji būtų žinių 
agentūra.

Straipsniai apie Čekoslovakiją, 
apie Lenkiją ir Kubą esą parašy
ti vietinių komunistų, tad nesą 
nė užsiminta apie 1968 metų rau
donosios armijos invaziją į Če
koslovakiją.

Daug dėmesio R. Misiūno 
straipsniui

Kolumnistas Grorge F. Will, 
kritikuodamas minimą enciklope
diją, remiasi ir prof. Romualdo 
Misiūno straipsniu, išspausdin
tu Slavic Review žurnale. Enci
klopedijoje vartojami tokie ter
minai, kaip “vadovaujanti poli
tinė organizacija”, “svarbiausia 
politinė organizacija”, “vyrau
janti politinė grupė”, “didžioji 
politinė partija” ir kt. Ir vis tai 
komunistų partijos aprašymuo
se, tartum be tos partijos sovie
to j oje dar būtų ir mažiau reikš
mingų partijų.

Kolumnistas Will pabrėžia R. 
Misiūno nuomonę, jog tokie raš
tai enciklopedijon patenka, ka
dangi Encyclopedia Britanica re
daktoriai nepastebi skirtumų 
tarp demokratijos vakarų pasau
lyje ir demokratijos komunizmo 
santvarkoje; taip pat nepastebi 
skirtumo tarp rinkimų arba bal
savimų vakarų pasaulyje ir so
vietų valstybėse. Esą, tai ne
reiškia, kad enciklopedijoje dir
bą vyrai yra persiėmę žalinga 
komunistine ideologija, bet jie 
geriau neišmano.

Atsiliepdamas Į enciklopedijos 
vieno redaktoriaus pasiteisini
mą kolumnistas baigdamas 
straipsnį pabrėžia, jog nėra rei
kalo Į žemę nuo mėnulio žvelgti, 
bet protingas ar nuosaikus as
muo čia ant žemės ieško nešališ
kumo valdžiose.

Dfltf t»L: HE 4-1818
R«dd9telloi: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

; VIDAUS LIGŲ SPEC.
^ ■>454 WEST 7Uf STREET

y JUTLAND OS: Pirmadieniais, antradie- 
nial«. ketvirtadieniais ir penkta- 
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet. 
Tik susitarus.

^Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
Mil W. 71«t St. — Tėl. 737-5149
Htrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
V1L pagal susitarimą. Uždaryta treč.

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R.ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 
323 West 34 Pi ace 

Tek: FRontier 6-1882

j SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

DR. LEONAS SEifiUUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

FROSfATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

VaL:. antrad. nuo 1—4 po pietų. ,

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

tai pažįsta, kas gero ir naujo Va
karų pasaulio filmuose, o taip pat 
šituo keliu išgirsta naujos muzi
kos.
Apie ūkininkas ir maldininkus

Sakyčiau, atsitiktinai nugir
dęs tuos du radijo pranešimus, 
maniau, kad tiek jų ir tebūta, 
bet kai trumpai prieš 10 valan
dą vėl radijo užsukau, išgirdau 
to paties reporterio iš Vilniaus 
balsą. Kalbėjo, bet jau buvo pa
baiga ir tik nugirdau, jog pami
nėtas senais nepriklausomo gy
venimo ūkininkas ir kolchozinin- 
kas. Pagrindinių išvadų nebe- 
išgirdau.

Dienos 12 vai. vėl buvau na
muose ir per tą patį radijo Jim 
Jackson kalbėjo apie religiją Pa
baltijo valstybėse. Sakė, jog nė
ra taip, kaip komunistai skelbia, 
jog ten išnyksta religiniai prie
tarai.

Radijo reporteris buvęs Esti
joje vienoje bažnyčioje. Ten į 
pamaldas susirinkę 500 su vir
šum maldininkų. Vyravo seniai, 
bet buvę ir jaunimo.

Lietuvoje jis aplankęs šv. Te
resės bažnyčią. Ji buvusi pilna 
įvairaus amžiaus maldininkų: se
niai, jaunavedžių poros ir vai
kai pripildę bažnyčią. Buvusi ko
munijos diena ir maži vaikai pir
mosios komunijos aprangoje ėję 
gatve.

Apie Amerikos politiką

Popiet, 1 vaL, kai ruošiausi 
ką nors Naujienoms parašyti, vėl 
per radijo iš' Vilniaus Jim Jack- 
son balsas, ši kartą jis kalbėjo 
apie Amerikos administracijos 
politiką Pabaltijo valstybių at
žvilgiu.

Paminėjo, ' jog prezidentas 
Fordas užtikrino Pabaltijo tau
tų atstovams, jog Amerika Pa
baltijo okupacijos nepripažįsta 
ir nepripažins.

Reporteris Jim Jackson tarė, 
jog nesvarbu, ką administracija 
sako, bet svarbu, ką daro.

Esą, Amerikos konsulo iš Le
ningrado nukeliavimas j Vilnių 
ir ten svečiavimasis su valdžios 
žmonėmis, Įskaitant ir tariamą 
Lietuvos TSR užsienio reikalų 
ministerį, esąs veiksmas priešių-

gas prezidento ištartiems nepri
pažinimo žodžiams.

Prekybos firmos iš Amerikos 
siunčiančios savo delegatus Į Pa
baltijo valstybes. Amerikos pre
kybos laivai sustoja Rygos uos
te su prekėmis bei iš ten paima 
krovinių.

Esą ženklų, kad Amerikos pa
siskelbtas Pabaltijo valstybių 
nepripažinimas stovįs ant pasku
tinės kojos.

Rusai nesimoko kitų kalbų
Tos pat dienos trečią valandą 

po piet vėl kalbėjo iš Vilniaus 
Jim Jackson. Pasakojo, jog ru
sai, kurie apsigyveno Estijoje, 
Latvijoje ar Lietuvoje, įžūliai 
nesimoko vietinės kalbos. Esti
joje sutikęs penketą metų ten 
gyvenančią rusę, kuri nemokėju
si estiškai žodį “prašau” ištarti.

Panašiai elgiasi rusai atėjūnai 
Latvijoje ir Lietuvoje. Reporte
ris pastebėjo, jog toks atėjūnų 
elgesys piktina vietinius gyven
tojus.

Daugiau nebeturėjau laiko to 
radijo klausytis ir nežinau ar 
Pabaltijo tema buvo dar kalba
ma. Paskambinau radijo stočiai, 
bet atsiliepė telefono automatas, 
jog raštinė savaitgaliui ir Ko
lumbo dienai uždaryta. Maniau, 
gal gausiu tų pranešimų tekstus. 
Tačiau, kai įstaiga uždaryta, o.1 
aš irgi apie savaitei - iš Los An- ‘ 
gėlės išskrendu į San Francisco, 
gal taip ir liks tiek žinių, kiek 
nugirdau. J. Klauseikis

naujienas
1 b rani

NAUJIENAS

Susirinkimų
PRANEŠIMAI

at-

at-
esą

Oftao telef.: 776-2880 
kUviar rex. telėfu 448-5545

715° So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629
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ŠVENTO RAŠTO P)
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Nugalėtojas visa tai paveldas, ir aš būsiu jam Dievas ir jis bus 

man sūnus4*. — Apr.

— Chic ag os Lietuvki Suvalkrečiy 
Draugijos eilinis susirinkimas įvyks 
penktadieni, spalio 24 dieną 8:00 vai. 
vak. Chieagoš Savings bendrovės pa
talpose, 6245 So. Western Ave. Na
riai prašomi atsilankyti, nes yra svąr- ‘ 
biu reikalu aptarti. Po susirinkimo 
bus vaišės.

Eugenija Strungys, nuf. rast.

KK1N1M

Čia kalbama ne apie Kristaus sužiedotmę Evangelijos amžiuje, bet apie 
tuos kurie, klausydami Viešpaties balso pasidarys jo avimis Tūkstantmetinio 
amžiaus pabaigoje. Apie juos yra parašyta Mato Ev. 25 Sk. “Tuomet karalius 
tars tiems: Eikite mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite jums nuo pasaulio 
įkūrimo priruošt karalystę'*, šitie paveldės ne dangiškus pažadus, bet žemę, 
kuri pradžioje buvo duota Adomui, kurią jis savo nepaklusnumu prarado sau 
ir savo polikuonims. Dievo paskirtu laiku Viešpats Jėzus viską atpirko ir. 
aisteigimo laikams atėjus, sugrąžins paklusniesiems visa, kas buvo prarasta. 
Psalmėje 37-je parašyta, kad “kantriai laukiantys Viešpaties gaus tėvainys-

Visi žifto, kad mirtis yri žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml- 
rvsUP? | tą klausimą atsake knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai* kasykite:

a o o
F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINtTOJA!

TĖVAS 1R SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

\»l// 2533 W. 71st Street
N Telef.'. GRovehill 6-2345-6

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

| TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
1 "Aikštė automobiliams pastatyti

EUDEIKISGAIDAS ■■ DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIA/JSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bcedra praktika, »pac- MOTERŲ ligos 
Ofteaas 2652 W6ST 59th STREET 

. ? - TėLi PR 4-1213
OFtBO VAL: pirm-, antrad.. trečiad.

pagal susitarimą.

y. TvmGSoniS/ M. D., S. C
CHIRURGAS

MM WFSf Hst STREET
Ofttd HEmtock 4-2123
tazkL telefu Gfbton t-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
ralandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei nestamepia, tai telef. GI 8-6193.
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P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparėtai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba ko j ome
(Arete Support*) it t. t
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Radijo reporteris apie
Lietuvą, Estija ir Latviją

Spalio 12 dienos rytą vos pa
budęs užsukau radijo KFWB 
(Westinghouse) stotį, AM 93 
banga, ši stotis-veikia visą parą 
ir nuolatos transliuoja žinias, 
tarp jų nemažai ir reklaminių 
pranešimų. Pataikiau taip, kad 
vienas radijo reporteris pradė
jo rekorduotą kalbą iš Vilniaus 
apie Pabaltijo valstybes.

Pasakojo, jog prieš 35 metus 
raudonoji armija okupavo Lie
tuvą, Latviją ir Estiją— ma
žas Pabaltijo valstybes. Jos 
esančios vakarų pasaulio kultū
ros, tad ir dabar pragyvenimas 
ir kultūrinis standartas esąs 
aukštesnio lygio negu kitur So
vietų S-je. Geresni esą butai, 
geresnis maistas ir net mergi
nos gražiau smėlio pliažuose 
rodančios.

Komunistinės santvarkos 
nešti gyvenimo pakeitimai
diskusijų objektai. Partiečiai gi
ria pažangą, o šiaip žmonės kal
ba, jog nauja santvarka atnešė 
priespaudą ir ne gyvenimo pa
žangą, bet žengimą atgal.

Pabaltijo valstybės esančios 
užplūstamos iš Rusijos atosto
gautojais, kurie čia randa geres
nes sąlygas negu kitur Sovietų 
S-je. Be-atostogautojų ir šiaip 
esą apsčiai apsigyvenusių rusų, 

.o tai vietiniams Pabaltijo vals
tybių gyventojams nepatinka.

Estija turi langą Į Vakarus
Sekmadienio rytas, spalio 12, 

po pusryčių sėdau savo darbo 
stalą aptvarkyti, nes perdaug 
apsikrovė laikraščiais bei iškar
pomis ir neatsakytais laiškais. 
Ir vėl klausau Los Angeles radi
jo KFWB. Tas pats reporteris 
(kaip nugirdau — Jim JacksOn) 
vėl kalba apie Pabaltijo valsty
bes, šį kartą labiau apie Estiją.

Estija, nežiūrint sovietų val
džios varžymų, nesanti visai nuo 
Vakarų pasaulio atskirta. Estai 
gali lengvai pagauti Suomijos ra
di j o žinias ir televizijos progra
mai Esąs ir šiok teks laiĮų su
sisiekimas iš Estijos- į Suomiją 
ir atgal.

Ir šitas su Suomija ryšys pa
dedąs estams nenutolti nuo Va
karų pasaulio. Per Suomiją es-

JAMES (IGNAS) RAKAUSKAS
Gyv. Burbank, California.

Anksčiau gyv. Brooklyn, New York. Detroit, 
Michigan ir Chicago, Illinois.

Afire 1975 m. spalio 17 dieną, 3:30 vai. popiet, sulaukęs 89 metu 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Viekšnių parap., Mažeikių aps.

Amerikoje išgyveno 69 metus.
Paliko nuliūdę: 2 dukterys — Adelė Oksas ir Aldona Nugarus, 

jos vyras Anthony, 4 anūkai — Richard Oksas, John, Robert ir Paul 
Nugarus bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionis buvo vyras Benediktos, mirusios 1964 metais.
Trečiadienį, 6:00 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Petkaus Mar

quette koplyčioje, 2533 W. 71st Street.
Penktadienį, spalio 24 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš ko

plyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. James Rakausko giminės, draugai ir pažįstami nuošir

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

Nuliūdę lieka:
Dukterys, anūkai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Petkus ir Sūnus. Tel. 467-2345.

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Assoc iacijos

ambulance 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL
* 

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DAuYSE.

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

A
AGRONOMAS

JONAS BERTAŠIUS
Gyv. 7041 So. California Ave.

Mirė 1975 m. spalio mėn. 20 dieną. 7:00 vai, ryto, sulaukęs 77 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje. Skuode.

Amerikoje išgyveno 24 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Ona, pagal tėvus Mainelytė, 2 dukterys 

— Sigutė tžukienė. žentas Juozas, ir Nijolė Maskeliūnienė, žentas 
Leonas, anūkas Linas, sesuo Bronė Gadeikienė su šeima, pusseserė 
Jadvyga SakaUenė su šeima ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. 
Sibire liko sesuo Juzė Kryžienė su šeima.

Vietoj gėlių prašoma aukoti Lietuviu Tautos Fondui
Ketvirtadienį. 2:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Petkaus Mar

quette koplyčioje, 2533 W. 71st Street.
Atsisveikinimas įvyks penktadieni, 7:30 vaL vak,
šeštadienį, spalio 25 dieną 10:30 vai. ryto bus lydimas iŠ koply

čios j šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pa
maldų bus laidojama^ Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. Jono Bertašiaus giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami' dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jauk paskutini pa- 
tamavifną ir atsisveikinimu

Nuliūdę lieka:
bnoni, dukterys, anūkas, seserys, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald A Petkus. TeL 476-2345.

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

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

GEORGE F. RUD MLNAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1U9

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 65th STREET KEpaonc /-1Z13
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

* 11928 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P* J. RIDIKAS
3334 8*. HASTED STREET Phone: YArds 7-1 >11
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Sulaikytas šnipinėjantis laivas
Primaną Simo Kudirkos nuotykį

Kubos “žvejų” laivas buvo stebimai dingo, išstovėjęs kelias 
sulaikytas JAV teritoriniuose dienas pakrančių iuoste. Anti- 
vandenyse, “bežvejojant” prie kąstristai kubiečiai, beaiškinda- 
New lujndon, prie karinės JAV pili ši įvyki, sako, kad laivo štai- 
povandeninių laivų bazės. Jisai I gus ir nepastebimas dingimas 
buvo atvarytas ir kelias dienas galėjo turėti kelias priežastis, 
laikomas pakrančių sargybos) 1) Nėra abejonės, kad laivas 
uoste Bostorfe. Sulaikytas šnipi-j buvo išleistas jo nenubaudus, 
liejantis laivas “Playa de Vara-j turint omenyje busimąsias po- 
dero” yra 232 pėdų ilgio, turi • litines ir prekybines derybas su 
radaro ir kitus elektroninius (-astro valdžia. Ksą, prekybos 
įrengimus. Jo įgula sudaro 77 busimoji apyvarta tarp Kubos 
jūrininkai kubiečiai ir 7 kari-Hr JAV galės būti didelė, todėl 
ninkai rusai. I^aivo kapitonas = šiais sumetimais ir buvo paro- 
taipgi es^s' i ūsas. Idyta geros valios gestas, \pac,

Manoma, kad “žvejų” laivas , kad prieš kelis mėnesius pana- 
“Playa de Varadero” šnipinėji- j šus bulgarų laivas buvo nubaus- 
mo tikslais sukaliojosi ties New {tas 400,000 dolerių suma. Tai, 
London esančia JAV atominių I anot kubiečių mostas, kuris su-

labai didelę demonsthaciją, susi- prieš IzraelĮ, 
darančią iš visų rytų Amerikos kiomis 
pakrantėmis gyvenančių kubie
čių: iš Majami, New Jersey, 
New-Yorko, Bostono ir kitų 
vietovių. ... ; .

3) Svarbiausia, jog galėjo 
įvykti incidentas ir pakenkti) 
dabar esančiai. rusų - amerikie

laivų baze. Toje bazėje stovin
tieji povandeniniai laivai visi 
varomi atomo jėga.

Minėtas “žvejų” laivas nepa- I

laužė JAV įstatymus.
2) Galėjo būti atvirkščiai vei

kianti propaganda, ypač, kad 
kubiečiai ruošėsi suorganizuoti

[dėdės ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
1 YRA GERIAUSIA DOVANA

I
 Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as

meniškai pažino, skaitė jc straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų. | 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ —• *! 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at-

Į simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA- 
| NO RUKO 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-

I jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 doL

f GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

čių detentei. Pavyzdžiui, jei 
koks nors vienas iš kubiečių jū
rininkų mestųsi plaukti Į Ame
rikos krantą, rusai iš laivo im
tų šaudyti į bėgantį jūreivį, o 
amerikiečiai policininkai, saky
sim, šaudytų į rusus. Kas ta
da būtų?

Įvyktų incidentas, kurs mums 
primintų Simo Kudirkos “nuo
tykį”, o Washingtonui privirtų 
nemalonios “košės”.

Laivui dar tebestovint uos
te, kaikurie kubiečiai spėjo iš
kelti plakatus, kviečiančius ku
biečius jūrininkus šokti į vande
nį ir plaukti Į Amerikos krantą. 
Tai pastebėjus, rusai karinin
kai tuojau jūrininkus nuvarė 
nuo denio. V. P.

tokiomia pat, ko- 
Pietų Afrika yra “apdo

vanota”.
“Ujamos” Čilės ambasadorius 

palaikė arabų pusę ir balsavo 
už rezoliuciją. Spėjama, jog jis 
tai darė, norėdamas susilaukti 
ekonominės ir politinės para
mos iš arabų pusės.

TEISĖJAS 
ALPHONSE F. WELLS 

ATSISTATYDINO

BILLER

J I _■»-------------------L.-

' WB.P WAkm> — FIMALE '
Darbininkių reikia

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th St., Chicago, Ill. 60629 s Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

UNO SMERKIA 
SIONIZMĄ

Jungtinių Tautų Socialinių 
reikalų, žmoniškumo ir kultū
ros komitetas pasmerkė sioniz
mą. Iš 142 komiteto narių, 70 
balsavo už rezoliuciją ir tik 29 
nariai prieš; 27 nariai susilai
kė nuo balsavimo. ' Komitete 
priimta rezoliucija smerkia, sio
nizmą, nes sionizmas nepriimti
noje formoje diskredituoja 
žmones. ' - 1 5

JAV atstovas Jungtinėse Tau
tose, Leonard Garment pareiš
kė, kad arabų remiama antisio
nistinė rezoliucija, kuri bus ti
kriausiai priimta UNO asamblė-

Teisėjas Alphonse 'F. Wells, 
ilgus metus dirbęs Chicagos 
teismuose, nuo šių metų spalio 
31 dienos iš teisėjo pareigų at
sistatydino.

Teisėjas keliais atvejais bu
vo skiriamas Chicagos teismų 
praktikai aptvarkyti. Kai Chi
cagos trafiko teismas buvo nu
sigyvenęs, teisėjas Wells bu
vo parinktas teismo autoritetui 
atstatyti ir trafiko nusikaslti- 
mus administruoti. Jo padėtais 
pagrindais šis- teismas dar ir. 
šiandien vadovaujasi.

GOOD FIGURE APPTITUDE. 
No shorthand required.

Steady employment.
9:00 A. M. to 5:00 P. M.

5 days a week.

LADY LORA 
COMPANY

8340 So. B1RKHOFF (6SO West) 
CHICAGO. ILL.

487-9191
jienas vieneriems metams. Nau
jasis mūsų skaitytojas p. J. Li- 
nartas gra gerai pažįstamas 
Chicagos, ypatingai Cicero apy
linkės lietuviams. Jis čia ilgą 
laigą gyveno ir turėjo Real Es
tate įstaigą, sąžiningai patar
naudamas savo tautiečiams, 
tarpininkaudamas nekilnojamo 
turto pirkime bei pardavime. 
Šioje verslo šakoje jis turi di
delį patyrimą. Naujienų vado
vybė dėkoja jam už-dėmesį lie
tuviškai spaudai ir lietuviš
kiems reikalams.

— Ponia Ona Mažeika iš Mar
quette Parko apylinkės išvyko 
į .Albuquerque, New Mexico. 
Frank Sakalas iš Beecham, Ill., 
išvyko žiemos metui į St. Pe
tersburg, Fla. Genovaitė Ged
vilą iš Miami Beach, Fla., išvy
ko Į Hot Springs, Akr.' K. G. 
Semaška iš Yale išvyko į Port 
Huron, -Mich. Anton Balsis, 
atostogavęs keletą savaičių pas 
savo gimines Oak Lawn apylin
kėje, grįžo į savo nuolatinę vie
tą, esančią Appleton, Wis. Po
nia Ema Berggruen iš West
field, Wis., išvyko Į Yorkville, 
Ill. Aleksas Plavichus iš Cleve- 
lando išvyko Į Bellflower, Cal.

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas'

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
Į VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė. — 778-2233

- -t--- --r- ■ "‘znr- - - .. ■.l - -- ----------------------- ------...... — —-■ $

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

Įrankiai. Hgu metų patyrimas.

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

V=— ■ ........ _ . . u • ■ ... <

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
C'------------- —————— ?-J—t. , i ........ —.-a.. ..... . i. .z

| SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
I Cosmos Parcels Express Corp.

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

!
 3333 So. Halsted St., Chicago, HI. 60603. — Tel. 254-3320

įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

V, VAL ANTINAS

.miETINIU jlETŲ
NAU.IU SKAITYTOJU VA.JUS

NAUJTENHKS šiemet suėjo ffO metu. inkaktL pirmojo
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus M HetmrSfcw suaodo* pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvą tr Ketuviu laisve,
neidamos ir nesidėdamos i sandėrfnM m okuuautafs rr ju galioti- 
niais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu institu
cijas ir remia visų lietuviu bendruosius darbus bel'tfkaiua.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu dauruna Šals pavimettmo. reto
rikos ir politiniu Hftiriiu laikais naudingos
ir reikalingos, net būtinos. Ne ve’hrf dmšijcee Naujiem 
nas yra mada Lai ta mada tampa jas urernnnenx^L

Todėl Nauiienų vadovybė ir Vafans Yomfsf4a JutfEeffnfu metu proga 
skelbdama platinimo vain kreipiasi i lietrriško®
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsipre^—Nairiferj^ tikslu sudaryti 
grandinę tolimecniems darbams re * < bįt visoe fttivijos
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, uW^mt riauzrtino lie^ 
turižkų reikalų renesanso.

joje, yra provokuojantis ir visą 
UNO darbą stato į pavojų. Tai 
didžiausia klaida, Įvykusi laike 
30-ties Jungtinių Tautų gyvavi
mo metų. Jungtinės Tautos 
faktinai ryžosi paremti antise
mitizmą, vieną iš seniausių ir 
niekšiškiausių rasizmo formų, 
— baigė JAV atstovas.

JAV ambasadorius prie Jun
gtinių Tautų, Daniel Patrick 
Moynihan, sušaukęs spaudos 
konferenciją, pareiškė,, parem
damas JAV atstovo pastabas, 
kad JAV, kartu su devyniomis 
Europos bendros rinkos valsty
bėmis, neparems tokios priešžy- 
diškos rezoliucijos? 1 i;:L:-X-?

Arabų -delegatas pabrėžė, kad 
rezoliucija pasmerkia-- tik sio
nizmą, kaip politinį judėjimą, 
suformavusį Izraelį; ' Sionizmas 
esąs rasinis ir: nacionalistinis, 
kuri ir smerkia rezoliucija. Žy
dų valstybės ir religinio juda
izmo rezoliucija- nesmerkianti.

Vakarų diplomatai mano, 
kad rezoliucija, smerkianti sio
nizmą, pastato Izraelio valsty
bę į tokią pat padėtį, kaip ir 
Pietų Afriką, kuri esanti iš-

Chicagoje teisėjas Įgavo ne
paprastai gerą 'nepaperkamo 
ir teisingo teisėjo vardą. Jam 
teko spręsti kelias sudėtingas 
bylas, kurias išsprendė prisilai
kydamas Įstatymų ir pagrindi
nių konstitucijos nuostatų.

Teisėjas Wells dalyvavo vi
suomeniniame lietuvių judėji
me, kelis metus vadovavo Chi
cagos Lietuvių Tarybai. Tei
sėjas yra pasiryžęs aktyviai 
dalyvauti visuomeniniame ame 
rikiečių ir lietuvių gyvenime.

OAK PARK, Įll. — Suimtas ir 
kaltinamas savo motinos nužu
dymu John Dougherty, gyv. 7277 
South Grove st. Mrs. Florence 
Dougherty, 76, buvo rasta namo 
rūsyje užmušta kūju Į galvą. 
Kaltinamasis prisipažino, kad jis 
su savo motina barėsi, tik nega
lįs atsiminti dėl ko barėsi.

r trumpai J _ —
. — Ponia Anna Bartaszaic, De

— S. ir J. Garadai, New Port 
Richey, Fla., pratęsdami prenu
meratą, atsiuntė penkinę Nau
jienų paramai. Po 4 dol. atsiun
tė: Jonas Girdžiūnas iš Union 
Pier, Mich., Tomas Miglinas iš 
St. Petersburg Beach, .Fla., Sta
sys Abramavičius iš Westfield, 
Wis., ir poniai Gna Dubra iš 
Rockfordo. "Naiijienų vado
vybė visiems rėmėjams, platin
tojams ir naujiems skaityto
jams nuoširdžiai dėkoja. Pla
tinimo vajaus proga Naujienos 
yra siunčiamos dvi savaites su
sipažinimui nemokamai. Visi 
prašomi prisidėti prie platini
mo. 1

— šv. Kryžiaus ligoninė pri
sideda prie Amerikos nepriklau
somybės 200 m. sukakties minė
jimo originaliu būdu: skirto
mis savaitės dienomis ligoninės 
kavinėje yra patiekiamas Įvai
rių tautinių mažumų maistas.

— Debra M. Jakimauskaitė, 
gavo 4-H klubų organizacijos 
stipendiją studijuoti Hlinois 
universiteto Circle campus. Ji 
buvo aktyvi 4-H organizacijos

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

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

(Pr).

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

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

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

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

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

1% AUKŠTO 2 BUTU 19 m. mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patogumais. Pušų me
džio porčius. S32.0Q0.

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

8 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauia elektra, alumin. langai. 
^15.000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
<571.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metų mūras 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$23.900.

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

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

VALDIS
REAL ESTATE

2625 West 71st St. TeL RE 7-7200

BUTU NUOMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
ARAUD IMAI. NAMU TR NEKILNO

JAMO TURTO PIRKIMAS.
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5554

M. A. ŠIMKUS 
Raal Estate. Notary Public, 

INCOME TAX SERVICE 
42S9 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.
- • . .. -...-„L-, i . .mi ... ■      —

varyta iš UNO asamblėjos už 
rasinę diskriminaciją. Rezoliu
cija atidaro duris sankcijoms

KAINUOJA: Chicago)* Ir Kanadoje potel _  S16J>0,
trims mėn. — S8.50, vienam mėn. S3 00. Kffw JAV mrtems
— $26.00, pusei metu — $14.00, vienam mėn. — 250. U&eniuo- 
te — $31.00 matams. Susipažinimui umttf rwm%©k>meL

Praioma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

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

į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS 

ADRESAS____________________ __ ____________ I Kongreso atstovas Otis Pike, atstovy 
i rūmy tyrinėjančio komiteto pirml- 
I ninkas, reikalauja, kad ČIA Įteikty 
I kongreso^ komitetui slaptus dokum^n- 
|tus, liečiančius ČIA organizacijos 
veiklu. Baltieji Rūmai nenori, kad tie 
dokumentai patekty į kongreso ko
mitetus, nes vėliau išeina j spaudu Ir 
padaro organizacijai dideliy nuo- 

stoliy.
GARSINKITĖS NAUJIENOSE

Kalb, III, švenčia savo gimtadie
nį spalio 27 d. Jčs duktė, ponia 
Olga Kern, gyv! Franklin Par
ko apylinkėje, ilgai galvojo, ko
kią dovaną pirkti mieliausiam 
visame pasaulyje asmeniui :— 
savo mielai mamytei. Ji prisi
minė, kad jos mamytė jai pa
sakodavo apie savo gimtąjį 
kraštą Lietuvą, džiaugėsi jos 
žmonių sekmėmfe, liūdėjo dėl 
nelaimių, domėjosi Amerikos lie 
tuvių veikla ir darbais visų tau
tiečių gerovei. Todėl ji jai už
sakė vieneriems metams Naujie
nas. Naujienų vadovybė dėko
ja poniai Olgai už tokį pavyz
džio vertą dovanos parinkimą 
ir kartu su ja sveikina jos mie
lą mamytę p. Anna Bartaszaic 
artėjančio gimtadienio proga.
_ Dr. Leonas Seibutis po su

negalavusios sveikatos jau su
grįžo iš Kanados ir sveiksta na
muose, dr. R. Nemicko priežiū
roje. 1

— Laura Jean Rackmtė iš 
Marquette Parko apylinkės ga
vo E. D. Neill stipendiją studi
juoti Macalester kolegijoje.

— Juozas Linartas, St. Pe
tersburg Beach, Fla., platini
mo vajaus proga užsisakė Nau-

narė. '
— Nemokamas regėjimo tik

rinimas bus spalio mėn. 29 die
na 9—11 vai. ryto ir 1—3:30 
vai. popiet Southwest kolegijos 
auditorijoj, 7500 So. Pulaski 
Rd., Chicagos pietvakarių gy
ventojams nuo 3 metų am
žiaus.

— Amerikos Lietuvių Daili
ninkų S-ga ruošia narių dailės 
darbų paroda, Čiurlionio gale
rijoj, Ine. 8929 So. Harlem Ave. 
(Midland Savings) š. m. lapkri
čio mėn. 8—16 d.

— Amerikos Lietuvių Daili
ninkų S-ga ruošia išsamų M. K. 
Čiurlionio minėjimą lapkričio 
mėn. 23 d. 3 vai. popiet Čiurlio
nio galerijoj, Ine., 8929 S. Har
lem Ave., Bridgeview, Ill.

♦ S. L. A. 134 Moterų kuopa 
stropiai ruošiasi prie savo ru
deninio parengimo — kauliukų 
žaidimo, kuris įvyks sekmadienį, 
spalio 26 dieną 1 vai. popiet 
Dariaus - Girėno salėje, 4416 S. 
Western Ave. >

Viešnioms ir svečiams pa
ruoštos gražios dovanėlės ir 
vaišės. Kviečia Komisija ir Val
dyba. (Pr)
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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. 60632. Tel. YA 7-5980

>■ ■ _____ ... ....l._

Didžiausias kailiu
pasirinkimas

pas vienintelį
lietuvį kailininką 7^

Chlcagoje ------NORMANĄ

185 North.Wabaah Avenue

el. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489

(buto)

2nd Floor Chicago, DI« 60601

SKAITYK IRKITAZ PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTI "NAUJIENAS*

BUILDERS'AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau menus visu rūsiu namo ap
šildymo pečius, air-eonditioning, van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

—IVHOMEINSURANCE’S

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

GA 4-8654

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ, 
523-8775

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST ė9th STREET 
Tolef.: REpubllc 7-1H1

‘ ■■■ HILLIS______ M. _1L.

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

TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 
ŠVIESA.




