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GEN. FRANKO IŠTIKO SMARKUS

Sukviesti šeimos nariai ir geriausieji

MADRIDAS, Ispanija. — Gen. Francisco Franco antradienio 
popietę ištiko nepaprastai smarkus širdies smūgis. Ispanijos 
valstybės galva praleido pusantros valandos su premjeru Arias 
Navarro, bet už 45 minučių premjeras ir vėl buvo iškviestas į EI 
Pardo, oficialią valstybės galvos rezidenciją.

Paaiškėjo, kad gen. Franko iš
tiko antras širdies priepuolis. Jis 
dar nebuvo atsigavęs nuo anks
čiau ištikusio priepuolio, vengė 
susirinkimų ir ilgų atsakingų 
valstybės atstovų konferencijų, 
bet šis priepuolis 82 metų vals
tybės galvą ištiko nelauktai. Į 
gen. Franko rezidenciją buvo iš
kviesti patys geriausieji širdies 
ligų specialistai, bet tuo tarpu 
jie mažai ką galėjo padaryti. 
Tuojau j Madridą buvo iškviesti 
patys artimiausieji šeimos na
riai, kad galėtų dar pamatyti 
sergantį karo vadą.

Buvo pasklidę gandai 
apie mirtį

IŠ VISO PASAULIO

The major import markets
The Economist estimates of total registrations of new passenger cars during 1975

Total United States: 7.8 m
imported from: 
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Imports as a% of 
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Britain: 1.2 m
Imported from:

GERMANY
ITALY
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Italy: U m 
from:

Statistikos lentelė, britų ekonomistų paruošta, rodo Amerikoje gaminamų ir importuotu automo- 
bilių pardavinėjimą JAV.

TURKIJOS VYRIAUSYBĖ SUTIKO 
TARTIS DĖL JAV BAZIŲ 

Turkai taip pat yra pasiruošę svarstyti

VIENA, Austrija. — Trys nepažįstami asmenys įžengė į Tur
kijos pasiuntinybės rūmus trečiadienį, susirado ambasadorių Da
nis Tnaligilį ir vietoje jį nušovę. Turkų pasiuntinybė yra pačiame 
Vienos centre, ambasadų kvartale. Pasiuntinybės tarnautojams 
nepavyko atpažinti pasikėsintojų, jie nepaliko jokio pareiškimo 
ir nepaaiškino, kuriais sumetimais jie nužudė ramiai pareigas 
einantį ambaasadorių. Vienos policija tuojau atsistojo ant kojų, 
bet iki šio meto jai nepavyko sučiupti pasikėsintojų. Nužudę am
basadorių, visi trys vyrai išėjo iš pasiuntinybės ir dingo.

.... ._ .... . .. ... ... . t ■
Madridą tuojau aplėkė gandai 

apie gen. Franko mirtį. Ispanų 
tarpe vyrauja įsitikinimas, kad 
du širdies smūgiai, seką vienas 
antrą poros savaičių laikotarpy
je, atneša mirtį, nuo dviejų smū
gių negali išgelbėti net ir geriau
sieji širdies specialistai, todėl 
premjeras ir sukviesti į oficialią 
rezidenciją artimiausius šeimos 
narius. ■'

Premjeras pridėjo, kad pas
kutiniame pasikalbėjime gen. 
Franko jaudino Įvykiai užsie
niuose ir Vakarų Europos vals
tybių nutarimas nutraukti pre
kybą, kol nepaaiškės tolimesnė 
dabartinės Ispanijos politika. 
Kalbos apie gen. Franko mirtį : 
pasklido ir užsieniuose, bet vė
liau jos buvo atšauktos, nes gen. 
Franko dar gyvas. Geriausieji 
gydytojų duoti vaistai — visiš
kas rumumas.
Kas valdys neramią Ispaniją?

Visuomenės, karo ir valsty
bės sluoksniuose keliamas klau
simas, kas valdys Ispaniją? Fen. 
Franko patvarkymai; pravaryti 
per dabartinį “parlamentą”, lie
pia 8 dienų laikotarpyje dabar
tinį princą paskelbti Ispanijos 
karalių. Atrodo, kad net ir gen. 
Franko parinkto parlamento na
riai nelabai nori skelbti naują 
karalių, kada pasaulyje jau ma
žai tų karalių beliko.

Eina kalbos, kad princas Juan 
Karlos turėtų ir vėl laikinai per
imti krašto valdymą, bet jis ne
nori tokio žingsnio imtis. Jis 
imtųsi, jei krašto valdymas jam 
būtų visiems laikams, o ne tik- . 
tai laikinai.

Pasakojama, kad princas yra 
linkęs naudoti demokratinius me
todus ir gražinti kraštui reika
lingą ramumą ir darbo nuotaiką.

W0LSBURG, Vokietija. — 
Reuterio pranešimu, Volkswa- 
ge n automobilių firma per pir
muosius šių metų 9 mėnesius 
pardavė visame pasaulyje (iš
skiriant Braziliją) 1,265,000 VW 
automobilių, tai yra 3.9% dau
giau kaip per tą patį periodą 
praeitais metais.

MICHIGAN CITY, Ind. — In
dianos valstybinio kalėjimo Mi
chigan City sargas'Charles Haw
kins, 48, suimtas ir kaltinamas 
parūpinęs kaliniams revolverį, 
kuriuo grasindami šeši kaliniai, 
pasigrobė įkaitais patį kalėjimo 
viršininką ir keturis kitus asme
nis, šio spalio 11 dieną buvo pa
bėgę iš kalėjimo, bet netrukus 
visi šeši buvo sugaudyti ir grą- ■ 
žinti Į kalėjimą.

WASHINGTONAS. — Praeitą 
pirmadienio rytą pastebėtas Įsi
laužimas į prezidento Fordo rin
kimų komiteto ofiso patalpas 
priminė 1972 metais įsilaužimą Į 
demokratų vyr. būstinę, pagar
sėjusią Watergate. Prezidento 
Fordo komiteto sąskaitininkas, 
atvykęs Į ofisą, pastebėjo, jog 
kažkieno bandyta geležiniu lauž
tuvu atidaryti dokumentų spin
tą, bet be pasisekimo. Iš ofiso 
nieko nepaimta ir nieko nepa
gauta.

MIAMI. Amstar korporacijos 
pirmininkas Robert Quittme- 
yer pranešė, jog norint pasiekti, 
kad tiekimas patenkintų parei
kalavimą teks šiek tiek pakelti 
cukraus svarui kainą, kuri šie
met yra 15 nuošimčių pigesnė, 
kaip buvo suvartota 79 milijonai 
metrinių tonų ir pirm. Quit me- 
yerio tvirtinimu šiemet cukraus 
suvartojimas sieks 105 milijonų 
metriniu tonu. Tokio kiekio cuk
raus nebūsią galima pagaminti, 
jei kainos nebus pakeltos.

WSHINGTONAS. — Aliejaus 
pramonės eksporto ek pertas 
Herbert Hugo pranašauja, kad 
gazolino kainos šiemet, nuo da
bar iki ateinančio pavasario, dau
giau nepakils kaip trimis ar ke
turiais centais galionui. — So
vietų Sąjungos aliejaus vicemi- 
nisteris' Džander Hachov pasi
kalbėjime su Dow Jones biule
tenių redaktorių pareiškė, kad 
Vakarų tvirtinimai, jog energi
jos krizė Sovietų Sąjungoje tęsis 
ilgą laiką, yra “tušti plepalai”. 
Iš JAV kompanijų pirktų in
strukcijų dėka Sovietų Sąjunga 
savo aliejaus produkciją ateity
je žymiai padidinsianti.

NEW YORK AS. — Nepaisant 
ekonominių problemų rinkimi
niais metais, Dan’s Review pra
nešimu biznieriai didžiausia dau
guma balsuos už prezidento For
do išrinkimą. “Prezidentas For
das yra žinoma asmenybė, ko ne
galima pasakyti apie kitus kan
didatus”, pareiškė Thomas Rūs- 
sell, firmos Federal-Mogul pre
zidentas, “Ultraliberalus prezi
dentas ir.ultraliberalus Kongre
sas sunaikintų visą ekonomiją”, 
įspėja Raymond Molli gan, Ligett. 
& Meyers firftios prezidentas, i
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MAO PATARĖ H. KISINGERIUI 
SUSTABDYTI DETENTĘ

Kisingeris pareiškęs, kad pasitarimas 
buvęs labai naudingas

PEKINAS, Kinija. — Kinijos sostinėje eina kalbos, kad
-nijos-komunistų partijos pirmininkas Mao Cetungas patarė sek
retoriui Henry Kisingeriui susbtabdyti dabartinę detentės poli
tiką keliais sumetimais. Mao Cetung yra įsitikinęs, kad detentės 
politika veda visą pasaulį prie naujo didelio karo. Jis aiškinęs, 
kad Kisingeris klystąs, jeigu jis manąs, kad detentė išvengs karo. 
Mao naudojo svarius argumentus savo tvirtinimams paremtLMao 
Įrodinėjo, kad JAV bus įveltos Į karą ir labai smarkiai nukentės.

Mao nepasitiki 
Kremliaus valdovais VĖLIAUS10S ŽINIOS

Kinijos komunistų vadas ne
pasitiki dabartiniais Kremliaus 
valdovais. Jis yra apgavę kitus 
žmones, apgaus ir amerikiečius.

Sekretorius Kisingeris nesiti
kėjo pasimatyti sn Mao Cetun
gu, buvo paskleistas gandas, kad 
jis negaluojąs. Bet antradienį 
jis gavo kvietimą iš paties Mao 
Cetungo tuojau atvykti į jo re
zidencija ir pradėti pasitarimus.

Pats Kisingeris nieko nepasa
koja apie pasitarime liestus klau
simus, bet jis tiktai pabrėžia, 
kad pasikalbėjimas su Mao Ce
tungu buvęs naudingas. Nieko 
nepasakoja ir kiti du JAV am
basados patarėjai, dalyvavusieji 
Kisingerio pasikalbėjime su 
Mao Cetungu.

Kisingeris bandė aiškinti detentę

Sekretorius Kisingeris pareiš
kė, kad kiniečiai nesuprantą da
bartinės detentės politikos. JAV 
bando susitarti su Sovietų Sąjun
ga dėl atomo ginklų kontrolės. 
Jeigu šis reikalas galėtų būti 
teigiamai išspręstas, tai tada bū
tų galima išvengti "karo ilgesnį 
laikotarpį.

Mao cetungas yra įsitikinęs,, 
kad dėl atomo ginklų kontrolės 
nepavyks su rusais susitarti, nes 
sovietų valdžia susitarti nebe
nori. Kisingeris jau susitarė su 
Kinijos valdovais, kada prezi
dentas Fordas atvyks į Kiniją, 
bet jis nenori laikraštinikams su
sitarimo datos sakyti.

FBI aiškinasi
Investigacijos komisijai 

klausinėjant FBI, paaiškėjo, kad 
nužudytasis Lee H. Oswald bu
vo parašęs raštą ir jį įteikęs FBI 
valdininkui-tardytojui. Raštas 
buvo įteiktas maždaug 10 dienų 
prieš nužudant Oswaldą ir, 
sak FBI valdininkų, raštas 
po sunaikintas lapkričio 22

James B. Adams, vienas

ap-

pa- 
ta- 
d.

iš

o Dr. Kazys Bobelis, Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirminin
kas, ir kun. Juozas Prunskis iš
vyko Į Washingtoną, kad tre
čiadienį galėtų* dalyvauti nevy
riausybinių organizacijų vadovų 
konferencijoje. Jiedu turės pro
gos pasiinformuoti ir kitus pain
formuoti, kas darytina dabarti
niu tarptautinės būklės momen
tų. Dr. Prunskis ..trečiadienio 
naktį grįš į Chicago, o Dr. Bobe
lis ketvirtadienį dar aplankys 
kongreso atstovus ir įtakinges- 
nius administracijos pareigūnus.

Gen. Franko sveikata labai 
silpna. Jis atsigavo po smar
kaus širdies smūgio, bet jo 
pulsas silpnėja. Geriausieji 
širdies specialistai jam įsakė bū
ti labai ramiam. Valstybės rei
kalai pavesti tvarkyti premjerui 
Arias Navarrui.

♦ Atstovų rūmai atidėjo Ki- 
singerio klausimą dar vienai sa
vaitei. Kongreso komiteto na
riai nepatenkinti sekretoriaus 
nutarimu nerodyti komiteto na
riams nariams Kipro salos įvy
kius liečiančiu dokumentu .

Sekretorius Kisingeris, skri
sdamas iš Pekino, sustos Japo
nijoje ir informuos vyriausybės 
narius apie Kinijoje aptartus 
klausimus ir prezidento Fordo 
kelionės paruošimus.

♦ Prezidentas Fordas turėjo 
ateinantį mėnesį Europoje susi
tikti su Sirijos prezidentu Asa- 
du, bet greičiausiai, kad šis su
sitikimas neįvyks. Sirijos pre- 
zndentas reikalauja pripažinti 
dideles teises teroristams pales
tiniečiams.

Kanados paštininkai 
streikuoja

Peireitą antradienį sustreika
vo kone visi Kanados paštinin
kai. Streikuojama Ottawoje, 
Toronte, Montrealyje ir kituose 
didesniuose miestuose. JAV paš
to tarnyba praneša, kad bet 
koks pašto siuntinių, įskaitant 
ir laiškų, siuntimas į Kanadą yra 
sustabdytas. Anksčiau pasiųs
toji pašto siunta bus gražiu tair 
išdalyta siuntėjams. Laiškų pri
vatūs pasiuntiniai bei šoferiai 
nėra streiko paliesti, bet paštuo
se, nesant laiškų, skirstytojų, jie 
negalės vykdyti savo pareigų.

Kanados pašto vyriausias vir
šininkas pareiškė, kad valdžios 
derybų valdininkai nepradės de
rybų iki Kanados pašto tarnau
tojų unija nepriims “galutinį” 
valdžiosios pasiūlymą — padi
dinti algas 37%, t. y., 1.70 į va
landa laike 30-ties mėnesiu. Da
bartinis pašto tarnautojų atly
ginimo vidurkis yra S4.59 vienai 
darbo valandai.

Laike 18 mėnesių, Kanados 
pašto tarnautojai jau streikuoja 
antrą kartą.

Jeigu būtų asmeniškas kerš
tas prieš turkų ambasadorių, tai 
prieš jo gyvybę būtų kėsinęsis 
vienas vyras. Pareigas einantį 
ambasadorių užpuolė trys vyrai, 
todėl manoma, kad pasikėsini
mas darytas politiniais sumeti
mais. Policija mano, kad grai
kai, nepatenkinti turkų karo 
veiksmais Kipro saloje, galėjo ši
tokiu būdu keršyti didelę Kipro 
salos dalį okupavusiems tur
kams. Policija laukia žinių, kad 
galėtų žinoti, kuria kryptimi ieš
koti pasikėsintojų.

Austrijos premjeras labai 
nepatenkintas, kad Vienoje bu
vo padarytas toks žiaurus kerš
to veiksmas. Jis įsakė policijai 
naudoti visas priemones nusikal
tėliams išaiškinti.

Vyrai kėsinosi 
nužudyti prezidentą

LOS ANGELES. — Dar rug- 
piūčio 26 dieną Santa Barbara, 
Cal., buvo sugauti beplėšiant 
krautuvę Bary Steven DeSure, 
31 metų amžiaus, ir Preston Mi
chael Mayo, 24 metų, kurių bu
tą kratant policija rado smulkiai 
išdirbtą planą kaip nužudyti pre
zidentą Fordą, kai jis atvažiuos 
i Kalifornijos sostinę Sacramen
to. Pagal tą planą, nukreipti 
policijos ir visuomenės dėmesį 
kiton pusėn, DeSure'turėjo bom
bomis susprogdinti miesto kana
lizacijos vamzdžius, o Mayo tuo 
pačiu metu šauti Į prezidentą. 
Data pasikėsinimui buvusi pa
rinkta rugpiūčio 27 d., bet abu
du piktadariai buvo suimti rugp. 
26 d.

Išaiškinta, kad DeSure jau vyriausybė ateinančią savai-

Ankara, Turkija. — Turkijos 
užsienio ministeras Ishan Sabri 
Caglayangil pranešė Amerikos 
ambasadoriui Ankaroje, kad tur-

buvo pernai siųstas Į Warm' 
Springs, Montaną valstybinę I 
proto ligų ligoninę ir jau tada j 
grasinęs prezidento gyvybei. Jis

tę yra pasiruošusi pradėti pasita
rimus su amerikiečiais dėl Ame- 

Į rikos karo bazių atidarymo Tur- 
ikijoje. JAV kongreso nutarimas 

apygardos teismo teisėjui pa- parduoti turkams būtinai reika- 
rašęs notą grasindamas, kad Aš ]įngų ginklų yra pirmas žings- 
nužudysiu Jungtinių Valstybių njg tinkama kryptimi, bet reikia
prezidentą. Aš ji nusprogdinsiu 
stačiai j pragarą”.

išaiškinti daugiau dalykų, jeigu 
norime glaudžiau bendradarbiau
ti.

FBI viršininkų, tai nenuneigia, 
bet teigia, jog tas raštas nelie
tęs John F. Kennedžio nužudy
mą. Valdininkai prisimena, jog 
tame Oswaldo rašte grasinančiai 
buvo reikalaujama, kad FBI pa
linktų ramybėje jo žmoną.

OAKLAND, Calif. — Areštuo
ti keturi vaikėzai, kaltinami tri
jose vietose padėję netikras 
bombas ir savo rašytus “reika
lavimus” paleisti iš kalėjimo Pa
triciją Hearst. Suimtųjų amžius: 
Vienas 14 metų kitas 15 metų, 
o kiti du po 16 metų.

Izraelis planuoja

JERUSALEM. — Izraelio ka
rinė vadyba atsargiai laikosi ne
išprovokuoti didesnės Sirijos mi- 
litarinės veiklos išilgai Golano 
aukštumų išvesta demarkacijos 
linija. Iš šykščiai koresponden
tams teduodamų žinių spėjama, 
kad Izraelis vengia įtampos pa
didėjimo iki lapkričio 30 d., ka
da Jungtinių Tautų taikos išlai
kymo mandatas baigiasi. Iš ki
tos pusės atrodo, kad Sirija lap
kričio 30 d. datai artėjant sten
giasi ko daugiau išpūsti nervų 
karą.

Užsienio mjinistras taip pat 
informavo Amerikos ambasado
rių, kad Turkija yra pasiruošu
si svarstyti visus Kipro salos as
pektus. Kipro salos klausimus 
reikia svarstyti ir rasti priemo
nes jiems išspręsti, bet turkai 
neleis graikams primesti salos 
gyventojams savo valios ir 
skriausti saloje gyvenančius tur
kus. Turkai pageidauja, kad ir 
dėl bazių būtų padarytas susi
tarimas, paremtas kitais princi
pais. Turkai nori, kad bendra
darbiavimas su amerikiečiais bū
tų glaudesnis ir būtų didesnė ga
rantija ateičiai. Turkai yra pa
siruošę daryti nuolaidas Kipro 
saloje, bet jie nori didesnių ga
rantijų dėl ginklų ir reikalingos 
amunicijos. Turkai nenori, kad 
JAV kongresas ateityje uždraus
tų jiems pirkti būtinai reikalin
gų ginklų.

Ateinantį sekmadienį 
atsukti laikrodžius
Dienos šviesos taupymo laikas 

Chicagoje ir visoje Amerikoje 
baigiasi ateinančio sekmadienio 
spalio 26 d. antrą valandą ryto 
ir nuo tos dienos ir valandos iki 
pat ateinančių metų balandžio 
mėn. paskutinio sekmadienio 
grąžinamas standartinis laikas.

Taigi, nepamiršti savo laikro
džius pavaryti visa valandą atgal

♦ Prez. G. Fordas, ateinantį 
mėnesį nuvykęs i Pekiną, pasi
matys su pačiu Mao Cetungu 
tarptautinei politikai aptarti.

Frank Zarbo, prezidento Fordo 
skirtas ir kongreso patvirtintas kraš
to energijos reikalams tvarkyti. Jis 
pareiškė, kad šiais metais kraštui gali 
kiek pritrūkti gazo šildymui, bet tas 
trūkumas nebus toks didelis. Jis vis- 
dėlto patarė gyventojams pasiruošti 
iimokti vartoti kiek mažitu g>xo, ne- 1 šeštadienį gulti einant arba sek- Įšilta 
gu paprastai suvartojama dabartiniu , .. . .. L, »
y metu. madienj anksti atsikėlus. (Saul

M-

Vėsiau.
galimas lietus.
teka 7:11, leidžiasi 5:49.
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DR. ALEKSANDRAS FLATERIS

KUNIGAIKŠTIJOS TEISĖS APŽVALGA

val- 
pri- 
už- 

karo

(Tęsinys)
Bielsko seime aukštieji 

djninkai savo kai kųrjų 
vįlegijų atsisakė, kad 
tikrintų krašto vįenybę
su Maskva akivaizdoje. įvedus 
parlamentarinę santvarką, at- 
puo ė reikalas duoti bajorų Juo
nį. i naujų privilegijų, nors at- 
ski iems bajorams buvo tei
kiamos ir toliau privilegijos kir 
rios lietė žemės valdymą, sky
rimą į tarnybas ar šiaip kokį 
svarbesnį reikalą.

Privilegijos dvasiškiams bu
vo duotos Vilniaus, o vėliau 
Žemaičių katalikų vyskupi
joms, o po to išplėstos ir kitų 
tikėjimų dvasiškiams. .Jos at
leido bažnytinius dvarus nuo 
mokesčių mokėjimo ir karei
vių pristatymo prievolių, o 
dvariškius pavedė bažnytinių 
teismų jurisdikcijai.

Miestams duodamos privile- 
gi os nekūrė savotos teisės, bet 
recipavo tą, kuri buvo vokie
čių miesto Magdeburgo 'išdirb
ta. o vėliau plito į rytus; ši 
Magdeburgo teisė sudarė mies
te savivaldybės pagrindą. Ji 
nebuvo suteikta iš sykio visiems 
Lietuvos miestams, bet buvo

duodama kiekvjęnapi miestui 
atskirai: pirmasis ją gyvo Vil
nius 1387 metais, po to Brasta 
1390 inetąis, Gardinas 1391 me
tais, Kaunas 1408 metais, ir 
taip toliau, per visą senosios 
Lietuvos nepriklausomybės lai
kotarpį, iki 1795 Lietuva pa
teko rusų valdžion. Pradžioje, 
Magdeburgo teisę suteikdavo 
valdovas, o vėliau, įvedus par
lamentarinę santvarką, seninas.

Atskiros tautinės ir tikvbi- V 
nes mažumos, kaip žydai ir 
totoriai, irgi buvo gavusios 
privilegijų nustatančių jų tei
ses bei pareigas.

Buvo privilegijų suteiktų at
skiroms valstybės dalims:

Lietuvos branduoliui, Že
maičiams ir įvairioms Rusijos 
sritims. Iš sritinių privilegijų 
pažymėtina Kazimiero 1441 m. 
Žemaičiams suteiktoji, žemai
čiai nesutiko pripažinti kara
liaus Kazimiero savo valdovu. 
Tik gavę autonomiją ir teisę 
rinkti vyriausią krašto parei
gūną, Žemaičių seniūną jie 
Kazimierą pripažino savo val
dovu; be to, valdovas žadėjo 
nė savo antstolių į žemaičius 
nesiųsti.

taip pai išleido 
benarą baudžia- 
nustatantį baus- 

nusikalti-

Lietuvai 
teisynų, 
už kaikuriuos

Šis Kazimiero teisynas,
vadinamas 

įsigaliojo 1468 
vėliau

Dkl.:i A' Y. .■.!""il:šlijc_' pd- 
daluiimas į pavietus ir su juo 
susijęs įvairių vietinių savitu
mų panaikinimas Žemaičių 
nelietė. Jų skirtinga adminis
tracinė santvarka išsilaikė iki 
1795. Nuo 1441 metų privilegi
jos suteikimo Lietuvos valdo
vas ėmė titulyotis Lietuvos, 
Rusų ir žemaičių Didžiuoju 
Kunigaikščiu.

Kąziuiięrąs 
visai 
mąjį 
mes 
mus.
originalo kalboje 
“Sudiebnik”, 
metais, o jo nuostatai 
buvo panaudoti, parengiant 
Lietuvos Statuto straipsnius' 
liečiančius baudžiamąją teisę.

LIETUVOS STATUTO 
ISTORIJA

Iki XVI amžiaus pradžios 
Lietuvos teisė nieku ypatingu 
nepasižymėjo — privilegijų ir 
siaurą teisės sritį apimančių 
teisynų buvo daugelyje anų lai
kų valstybių. Tačiau jau pra
džioje XVI šimtmečio ėmė 
reikštis bendras viso krašto 
bajorų noras turėti vienodą, ra
šytą, visas teisės sritis apiman-: 
tį statutą, galiojantį visai Di
džiajai Kunigaikštijai. Kai 1514 
seimas paparšė Žygimantą Se
nąjį išleisti visuotinį teisyną, 
prasidėjo milžiniškas teisės kū
rimo ir tobulinimo darbas, ku
ris — su pertraukomis — tęsė
si septyniasdešimt metų su virj 
šum. Galutinė trečioji, Statu
to redakcija įsigaliojo 1588 me
tais. Karaliui sutikus patenkin
ti seimo prašymą, buvo suda
ryta Statutui parengti komisi
ja, kurios darbui vadovavo 
kancleris ’ Albertas Goštautas; 
žinių apie tos komisi jos veiki- 1 rečio j o
mą užsiliko nedaug. 1529 me-.1 
tais, ]

Richard Helms, dabartinis JAV am
basadorius Irane. Savo laiku jis buvo 
ČIA direktorius. Jam teko vadovauti 
šiai įstaigai Watergate bylos pradžio
je. Jis jau du kartu buvo iškviestas, 
iš Teherano liudyti kongreso komite
tams apie tos įstaigos vestus darbus. 
Dabar jis ir vėl iškviestas kongreso 
komitetams papasakoti, kaip jo vado

vauta Įstaiga rinko informacijas.

1569 m. Liublino seimas, ku
riame buvo sudaryta unija su 
Lenkija, nutarė paskirti vėl 
naują komisiją Statutui per
dirbti, jo nuostatus suderinti 
su Lenkijoje veikiančiais įsta- 
.tymaįs- Tačiau paskirtoji ko
misija iširo, pavesto darbo ne
atlikus!. Tolimesni Statuto pa
taisymai buvo ■ svarstomi pa- 
yjętų seimeliuose bei seimelių 
rinktų latstovu suvažiavimuo
se, visai neatsižvelgiant į Liub
lino seimo nurodvinus. Tokiu 
būdu, trečiąją Statuto redak
ciją rengiant, .dalyvavo visa 
plačioji bajorų visuomenė, o 
galutinis suformulavimas buvo 
atliktas Lietuvos valstybinėje 
kanceliarijoje vadovaujant Eu
stachijui Valavičiui ir. pakanc- 
leriui Leonui Sapiegai.

Statuto autoriai 
norėjo išlaikyti Lietuvos val- 

i ir 
Lietuvos interesams

savanorių Romos katalikų misi-į kančią £U bet kokį? &>tijqs, Lat
vijos ir Lietuvos aneksija, taip 
pat netvirtinti jokius kitus Eu
ropos valstybių sienų pakeiti
mus 2-jo pas. karo metu.

Atkreiptinas dėmesys į prof. 
Berkio teigimą dėl rytų Europos 
kilmės amerikiečių laikysenos. 
Deja, su apgailestavimu turime 
sutikti, kad Lietuvių Bendruo
menės politikieriai ir besąlygi
niai j uos remianti spauda bei kai 
kurie lietuviškų radijo valandė
lių vedėjai palaiko Sov. Sąjungos 
aiškinimus. Jiems Helsinkio kon
ferencija tapo geru įrankiu Altui 
griauti. K. Petrokaitis

Beatifikacija yra pirmasis 
žingsnis j šventojo statos#. Į

Netikslus Helsinkio pareiškimų 
aiškinimas, nanriingag 

Sovietų Sąjungai
Latvių kilmės dr. Al. V. Ber

kis, istorijos profesorius iš 
Farmville, Va., Human Events 
savaitraščio 41 nr. rašo, kad Sov. 
Sąjunga jau nesilaiko Helsinkio 
deklaracijos, pažeisdama jos 
pagrindus. Sov. Sąjungos oficio
zą#; Pravda primygtinai tvirtina, 
kad pagal Helsinkio deklaraciją 
Europos Bendrosios rinkos vals
tybės privalo teikti finansinę ir 
ekonominę pagelbą Portugalijos 
komunistuojantiems perversmi
ninkams, nors didelė šio krašto 
gyventojų dauguma balsavimu 
pasisakė už demokratinę san
tvarką. Nežiūrint to, sovietai 
atvirai remia priešingus demo
kratijai Portugalijos komunis
tus.

Ta pati Pravda savo vedama
jame pakaltino JAV gynybos 
sekr. James Schlesingerį už sie
kimą grąžinti šaltojo karo lai
kotarpį ir už gąsdinimą Ame
rikos mokesčių mokėtojų, tikslu 
jų sąskaiton didinti apsiginkla
vimo biudžetą. Aptaręs šiuos pa
grindinius Helsinkio deklaraci
jos pažeidimus, prof. Al. Y. Ber
kis rašo:

— Pagal Sov. Sąjungos aiški
nimą Helsinkio susitarimai pri
pažįsta Europos valstybių sienas, 
buvusias po 2-jo pasaulinio karo. 
Yra visiškai aišku, kad milijonai 
Amerikos piliečių, ypatingai vo
kiečių, estų, latvių, lietuvių, ven
grų, rumunų, čekų ir kitų rytų 
Europos kraštų kilmės ameri
kiečiai niekuomet nepriims Sov. 
Sąjungos interpretacijų.

— Helsinkio deklaracija nėra 
tarptautinė sutartis. Tikslu iš
aiškinti Helsinkio pareiškimų 
politinę prasmę ir pašalinti bet 
kokius nesusipratimus ateityje, 
suinteresuoti amerikiečiai turė
tų skatinti JAV kongresą ir se
natą priimti rezoliuciją, nesutin-

Popiežius palaimino 
keturis europiečius
VATIKANAS. — Popiežius 

Paulius VI palaimino (beatifika- 
vo) keturis europiečius misio
nierius tikslu .patraukti daugiau

lio 19 Pasaulinė Katalikiškų 
Misijų Dieną buvo įstatyta lenkė 
Sesuo Marija Teresė Ledochovs- 
ka, pranešime pavadinta austre, 
įsteigusi sodaliečių ordino misi
jas Afrikoje, kovojusi již vergi
jos visur panaikinimą; kun. Jo
seph Freinademetz, misioniera- 
vęs Kinijoje, kur 1908 metais 
mirė savo mirtimi; kun/Arnold 
Janssen iš Vakarų Vokietijos, 
įsteigęs bent tris misijas tarp 
1875 ir 1896 metų, ir vyskupas 
Charles Joseph Eugene de Maze- 
nod, vyskupavęs Marselyje, 
Prancūzijoje, ir įsteigęs ir pats 
vadovavęs “Nesuteptos Marijos” 
(Mary Immaculate) ordinui.

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENASB
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La Salle, PQ., Montreal 690, 

Canada (Reguliari’ prenumerata — $10.00)

Prašome isKirpti jr priausti (Pavardė įr vardas)
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ieko nėra gražesnio apie, namus, • kaip gražiai žaliuojanti pi.e- ‘ 
vėlė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne r( 
visur galima gražias sodybų pieveles. . išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapiu agronomo A Sęštoko knygelę, ' 
kuri vadinasi ' ‘S- n
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KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai oku

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00.
J. Jasminas, Ą KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykių 

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

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Grąžus leidinys, 127 pšl. Kaina $3.00.

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą. praėjus penkiolikai me-j sabinį savarankiškumą 

tų nuo Statuto komisijos suda- pakeisti ----------  —----
is Statuto teks- PI-iešingus Liublino unijos nuo-

vių
Čia

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip < 
žolę užauginti, kaip-’žemę tręšti ir prižiūrėti.- Naujienos šią’ knygelę .j 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę. Įsigyti už $Į25- Jeigu A 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $L50 čekį - j 
arba Money _OrdėrĮ," o mes knygelę jam, pasiųsime. Pinigus prašome rt 
siųsti tokiu adresu: - ‘1

PLIKI KNYGA,-PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

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

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

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

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

čekį arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:

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

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

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir falangoje Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50 Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliiimi.

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

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psL Kaina $1.50

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 

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

rymo, pirmasis ______ __ _
tas buvo suredaguotas,., kara
liaus patvirtintas ir tapo vei
kiančių įstatymu.’

Nors naujasis statutas buvo 
keliolikos metų darbo vaisius, 
visuomenė nebuvo juo paten
kinta. Jąu 1544 m. seimas pa
prašė naująjį valdovą, Žygi
mantą Augustą Statutą patai
syti. Vėl buvo paskirta komi
siją, kurioje turėjo dalyvauti 
lygus skaičius katalikų ir sta
čiatikių. Tuo buvo simboliškai 
pabrėžta tendencija sulyginti 
abiejų tikėjimų žmonių teises. 
Žymiausias komisijos narys bu-

status. Iš Statuto teksto sunku 
suvokti, kad unija jau buvo 
įvj'kusi. žodis “valstybė” vi
sad reiškia Lietuvos Didžiąją 
Kunigaikštiją, ne bendrąją 
Lietuvos - Lenkijos Respubli
ką, ir ne Lietuvos piliečių tei
sės statuto po senovei buvo ri
bojamos. ' •

Aišku nebuvo vilties, kad 
seimas, kuris tais laikais bu
vo bendras visai Lietuvos - Len 
kijos Respublikdi, sutiktų ši
tokį Statutą priimti.. Todėl no
rėta, kad valdovas Statutą pa
tvirtintų be seimo pritarimo.

• įTam pasitaikė patogi proga, kai 
vo žemaičių vyskupas ir garsus Sleponui I!alorui mirus> ■ len. 
teisės žinovas Jonas Dprnaniev- kai(|u karalįu< žvgi_ 
skis. Be eilės įvairių, asmenų,lmantv Va h.
kurie praktiškam gyvenime Habsburgir tip jn šalinin- 

k,i Prasidėjo pi’įie.Hnis karas. 
Lietuviai žadėjo remti Žygi
mantą, su sąlyga, jis pa
tvirtintų naująją .Statuto re-.

^akciją. Po ilgų .derybų, kurio
se Lietuvos delęgacijai vado

vavo pakancleriš Leonas Sa
piega (Valavičius jąu buvo mi
ręs). Žygimanfp šalininkai 

Lenkijoje sutikoją sąlyga pri
gimti, ir naujasis karalius Sta

tutą (be seimo pritarimo) pa
tvirtino. Drauge davė Sapie
gai privilegiją, nuteikiančią iš
imtinę teisę Statutą spausdin
ti originalia rusų kalba ir len
kiškame vertime. Ankstyves- 

pnieji Statulai nebuvo buvę at
spausdinti. -

(Bus daugiau)

rių Lietuvos dalių papročių - 
teise ir privilegijom, prie Sta-Im 
tuto taisymo dirbo du užsienio įv 
universitetus baigę teisės dak
tarai: Augustinas Rotundas,1 
Vilniaus vaitas, ir Petras Roi-: 
zijus, kilęs iš Ispanijos, Varnių 1 
kapitulos kanauninkas ir Kra
žių klebonas, vėliau tapęs Vil
niaus kapitulos prelatu ir Sv.1 
Jono bažnyčios klebonu. Ro-I 
tundo ir Roizijąus dalyvavi
mas statutinės komisijos dar
buose užtikrino romėnų ir ka
nonų teisės įtaką naujajai Sta
tuto redakcijai. Komisija dir
bo daugiau kaip dvidešimt me
tų. Jos sąstatas keitėsi. Buvo 
leidžiami nauji įstatymai ir 
Statyto projektas turėjo ir juos 
aplipti. Tų naujų įstatymų 
svarbiausias buvo jau minėta 
1564 metu Bielsko privilegija. 
Įvedusi Lietuvai parlamentari
nę santvarką. Bielsko privile
gija vertė jau parengtą naujo 
Statuto projektą per dvejus me
tus paskubom iš pagrindų per
dirbti. Antroji Statuto redak
cija buvo Žygimanto Augusto 
patvirtinta ir įsigaliojo 1566 me j 
tais. Ir štai, dar tais pat jne-i 
tais, kilo balsų, reikalaujančių 
naująjį Statutą toliau taisyti, SKAITYK P/TS IR PARAGINĘ 
o seimas išleido įstatymus, pa-i KITUS SKAITYTI 
keičiančiu skai kuriuos Stalu- -f NAUvIBNĄSI . f t < t - . “ '

I to nuostatus.
Chicago, Hl. 60608

egg big enough to buy 
your own. U.S. Saving
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PETR. TARUUS

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

Jo kūrybos momenty apybraižos.
(Tęsinys)

Roman Suta, latvių moderninio 
meno veikėjų labiausia prasisie
kęs vadovas, savo darbuose ku- 
bistinio meno šalininkas ir me
no istorikas, bene 1928 metais 
Kaune skaitė meno reikalams 
svarstyti skirtą paskaitą ir tai
kėsi pareikšti anksčiau paminė
tą nuomonę apie Čiurlionio kūry
bą. Toks tvirtinimas, žinoma, pa
grindo neturi.' Jis galėjo atsiras
ti tik todėl, kad buvo bandoma 
Čiurlionio kūryboje ieškoti filo
sofinių paslapčių, kurios kiek

vienam asmeniui gali įvairiai at
rodyti.

Turime rimtą meno teoretiką 
Vytautą Kairiūkšti, irgi, reikia 
pasakyti, kubizmo šalininką sa
vo darbuose. Jis tur būt taik
liausia išsireiškė apie Čiurlionio 
kūrybą. Jis rašė:

“Neįmanoma žod’iais atpasa
koti minčių, nuotaikos ir jaus
mų, kurie sudaro Čiurlionio pa
veikslų turinį’’. Tat turėtų reikš
ti, jog kiekvienas Čiurlionio pa
veikslus gali savotiškai supras
ti ir jausti. Kiekvienas, žiūrė
damas į Čiurlionio paveikslą ga
li susikurti sau atskirą legendą. 
Jis sau bus teisus, nors kam ki
tam jis galės atrodyti klaidingas.

Jau minėtas Augustinas Sa
vickis labai uoliai nagrinėja Čiur
lionio kūrybą, analizuodamas jo 
tematiką, ieškodamas jo min
čių ir idėjų gilesnių ištakų. Jo 
patiekiami Čiurlionio užrašų 
knygučių eskizai pagelbsti su
rasti jo meninių sprendimų pa
grindus.

Ne jis vienas rūpinasi čiurlio-
M. K. Čiurlionio antkapis Rasų kapinėse, Vilniuje. ’

Minėtas ru’as — disidentas, 
kurs dabar yra vakaruose dar 
priminė Maskvoje dideliu pasi
tenkinimu didžiarusiškai nusi
teikusių asmenų priimtą gruti- 
jonišką Stalino kalambūrą: 
“Kaunas — poka u nas”. Taigi, 

. Maskvos ortodoksų buvo rasta 
i laikina išeitis, jeigu Kaunas mfi- 
Isų, tai ir Čiurlionis gali būti mū
sų. Ten jau ne pirmą kartą da
romi sprendimai: anksčiau nie- 

Į kinamas ir šmeižiamas autorius, 
j jeigu tai būna politiniu požiū- 
j riu naudinga, vėliau pripažįsta
mas savu.

Nutraukęs visus ryšius su 
Maskva, Rom. Halip atsidūrė va
karuose atvirai išpasakojo savo 
patyrimus Kaune. Ir nėra jo
kio pagrindo jam netikėti, nors 
jis tolimas lietuviams vis tik pa
siryžo būti atviras ir nušviesti 
kaip tikrumoje Maskvos ortodok
sai žiūri į mūsų Čiurlionį.

Rerichas apie Čiurlionį
Vienas įžymiausių vyresnės 

kartos rusų dailininkų, Nikalo- 
jus Rerichas, kurio vardu net 
New Yorke yra meno muziejus, 
apie Čiurlionį taip rašo:

vieną tikros vertybė’ pnpa’im- 
mą. Ten, kur branginami savi 
didvyriai, kūrėjai ir darbštuo

liai, ten galima ir šviesi ateitis. 
I Gana buvusio tamsuoliškumo, 
kada įvairiose istorijos kryžke
lėse matėme, kaip geriausi žmo
nių pasiekimai buvo trypiami ir 
šmeižiami. Gana tamsuoliško 
neigimo!”

Dar verta prisiminti ir tokius 
Rericho pasisakymus:

“Atsimenu, su kokiu akmeni
niu skepticizmu daugely sluoks
nių buvo sutinkami Čiurlionio 
kūriniai. Užkietėjusių širdžių 
nelietė nei formų iškilmingumas, 
nei giliai apgalvota tonų harmo
nija, nei puiki mintis, kuria bu
vo persunktas kiekvienas tikrojo 
menininko kūrinys. Čiurlionis 
iš karto pateikė savo stilių... Tai 
buvo jo menas, jo sritis. Kitaip 
jis negalėjo nei mąstyti, nei kur
ti”.

Apie patį Nikalojų Rerichą rei
kia pasakyti, kad jo vardas pui
kiai žinomas visame kultūrinia
me pasaulyje. Jis buvo pažan
gios Petrapilio menininkų orga- 
nizacijos_“Meno Pasaulis” pirmi-

tais laikai’, kai čirr.’io- 
I nis, atvykęs į Petrapili, dėjo pa- 
; stangas pasireikšti Petrapilio 
meno gyvenime. Rerichas dau
geliu atvejų pagelbėjo Čiurlio
niui prasimušti pro “akmeninį 
skepticizmą”, kaip jis sako, ir 
laimėti pripažinimą gilesniųjų 
meno vertintojų. I^enino per
versmo metu Rerichas buvo už
sienyje ir jau nebegrįžo į So-, 
vietų Rusiją. Jis savo gyveni
me pagamino iki 7,000 paveiks
lų. Ilgesnį laiką gyvendamas In
dijoj, Himalajų kalnų papėdėje, 
jis įsigilino į rytų filosofiją ir 
paskelbė visą eilę įsidėmėtino tu
rinio raštų.

(Bus daugiau)

C-S.-.-L'.'gj. it r j r""ii i

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicanos lietuvių gyyenimą 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 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

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

— “Sunkūs žemės keliai buvo 
Čiurlioniui”.

Tas pats N. Rerichas toliau 
sako;

“Jis atsinešė naują įdvasintą 
tikrąją kūrybą. Ar to negana, 
kad pasipiktintų laukiniai derg- 
liotojai ir žemintojai? Į jų apdul
kėjusią buitį bando prasiskverb 
ti kažkas naujo — argi nerei
kia griebtis žvėriškiausių prie
monių, ginant savo sąlyginę ge
rovę?

Rerichas vadino Čiurlionį pri
gimties Įkvėptu dailininku. Tik 
toks būdamas, jis vienu žygiu 
sukūręs savo stilių, savo tonų 
koncepciją ir harmoniją ir ati
tinkančią konstrukciją.

Daug vėliau, kai Rerichas jau 
buvo New Yorke, jis patyrė, kad 
Čiurlionis Nepriklausomoje Lie
tuvoje gauna vis didesnį pripa
žinimą ir jo vardas apsuptas 
meile ir pasididžiavimu. Tada 
jis teikėsi lietuvių adresu para
šyti tokius žodžius:

“...jeigu Čiurlionis pasidarė na
cionaliniu vardu ir tapo lietuvių 
tautos. pasididžiavimu, visa šir- 
džia džiaugiuosi.. Visais amžiais 
visos tautos, turi sveikinti kiek-

$5.00

$5.00

$1.00

$3.00

$2.00
$5.50

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA o*
Naujienose galima gauti puikiy knygy, kurios papuoš bet kokią 

knygy spintą ar lentyną.

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 psL S&-00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl. _______ $6.00
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas. Gra

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

RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta — S3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; n dalis, 225 psl., įrišta 
tais viršeliais _______________

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

S3,00. minkš-

Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl. _____________________
P. Lfūcffiuvlenė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU.

Jsnina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai
170 psL __________ __________________________

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 
puslapiai __________________________

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

; 1739 S. Halsted St, Chicago, UI. 60608. — TeL HA 1-6100

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.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Auguttilfyti-ViIEIūnlenė, 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 $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 169 

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

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

“Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras,. ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

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

55 psL S1.00.
18. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,

nio populiarinimu lietuvių visuo
menėje. Didžiausiu atsidėjimu 
meno veikėjai stengiasi, kad 
Čiurlionio vardas įsistiprintų 
žmonių sąmonėje. Dauguma pe
riodinių leidinių išeinančių da
bar Vilniuje daug vietos atiduo
da Čiurlioniui. Apsčiai meilės 
ir pagarbos sulaukė Čiurlionis. 
Tai tiesa.

Bet... Tiems menotyrininkams 
Vilniuje, kurie bando Čiurlionio 
kūrybą tyrinėti, reikia peržengti 
aukštą slenkstį. Tos dogmos, ne 
meninės, bet politinės dogmos, 
kurios dabar tvarko ir nurodo 
meno kūrėjams darbo kryptį, nė
ra aplamai palankios Čiurlioniui. 
Iš viso Čiurlionis, turime atvi
rai pripažinti, neatitinka dabarti
niam Vilniaus klimatui, koks įsi
galėjo Lietuvos padangėj. Tiesa, 
apie tai viešai šiuo tarpu nekal
bama, mandagiai nutylima, nie
kur griežtai nepabrėžiama, kad 
Čiurlionis, jeigu pakenčiamas, 
tai tik istorinėje perspektyvoje. 
Pilno ir visai atviro pripažinimo 
Čiurlionio bent šiuo tarpu Vil
niuje netenka tikėtis.

Pagaliau į spaudą .pateko ži
nios apie Maskvos ortodoksų 
grubiausi išpuolį prieš Čiurlionį. 
Pasirodo, jog kai tik didžiaru- 
siškoji agresija pasiekė Kauną, 
Čiurlionio galerija buvus uždary
ta. O pats Čiurlionis buvęs titu
luojamas buržuaziniu meninin
ku, neatitinkančių dabartiniams

ma klausyti kompozitoriaus — 
dailininko patefono plokšteles. 
Ten pat radau ir eilę monogra
fijų apie jo kūrybą, o taip pat čia 
yra ir Čiurlionio paveikslų repro
dukcijos.

Prieinu prie, merginos, kuri 
priiminėja atvykstančias ekskur
sijas. Klausiu:

— Ar šis muziejus pastatytas 
jau Sovietinės Lietuvos laikais?

Mergina tyli.
Palaukiau, kol publikos pasi

darė visai maža ir artinos mu
ziejaus uždarymo laikas. Tada 
vėl prieinu prie ekskursijų va
dovės, susipažįstu, paminiu savo 
visus titulus, primenu, kad esu 
du kartus laureatas. Sakau, kad 
iš jaunystės metų esu didžiau
sias Čiurlionio garbintojas. Po 
ilgesnio pasikalbėjimo, palengva 
pradėjau nujausti, kad tarp ma
nęs ir šios ekskursijų vadovės 
užsimezgė tam tikras pasitikėji
mas, kurs buvo išprovokuotas po 
mano- nevykusio paklausimo — 
kada, būtent, šis muziejus Įsteig
tas?

Mergina neramiai pasidairius 
aplinkui, parašė man raštelį:

— Iš eikim oran, čia mus kas 
nors gali girdėti.

Perskaitau ir linkterėju gal
vą, duodamas ženklą, kad su
prantu situaciją. Ekskursijų va
dovė tuojau paima iš mano ran
kų raštelį ir čia pat jį smulkiai 
suplėšo.

GEROS DOVANOS
iios KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

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

- D r. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik _________ $2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba 

money orderį.

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

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

laikams.
štai pašnekesys paskelbtas 

spaudoje, kurs įvyko pačioje 
Čiurlionio galerijoje Kaune. Jis 
mums atidengia tikrąją padėtį, 
kokioje faktinai yra atsidūręs 
Čiurlionio vardas Kaune. Vie
nas iš tų rusų disidentų, kuris 
apleido Sovietų Rusiją, Rom. 
Halip rašo:

...“jau nusprendęs apleisti So
vietų Rusiją, aplankiau širdžiai 
mielus kampelius. Atvykau ir į 
Kauną. Įspūdingas meno mu
ziejus, pavadintas Čiurlionio 
vardu. Jame yra salė, kur gali-

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato peL, daug paveikslą. Kaina 12.00.
Persiuntimui paltu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, uisakiurios 10 ar daugiau egaemplioriij. 

nemoka palto persiuntimo iilaidą.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunžiant čekį ar Money or

der] tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Išėję oran ir vaikščiodami nuo
šaliai kalbėjomės. Ekskursijų va
dovė turėjo per petį pasikabinu
si radijo aparatą, kurs visą lai
ką grojo. O tuo pačiu metu ji 
man pasakojo, kad ši Čiurlionio 
vardo galerija pastatyta dar va
dinamais “buržuaziniais” laikais. 
O toliau negarsiai ji man sakė, 
jog užėmus Kauną sovietų ka
riuomenei Čiurlionio galerija tuo
jau buvo uždaryta. Iš tos gale
rijos buvo išimti ne tik kai ku
rie Čiurlionio, bet ir visos eilės 
kitų lietuvių dailininkų kūriniai. 
Prasidėjo ilga ir labai sunki 
Kauno ir Vilniaus lietuvių inte
ligentų kova dėl šios galerijos. 
Ilgai teko lietuviams įtikinėti, 
kad Čiurlionio Galerij’os uždary
mas slėgiančiu būdu paveiks į 
visą kraštą, kad Lietuvos žmonės 
bus beviltiškai nusiteikę, jeigu 
jų gerbiamo Čiurlionio kūryba 
bus paniekinta. Vietiniai rusai 
šio reikalo, žinoma, negalėjo iš
spręsti. Buvo kreiptasi į Mask
vą.

Taip, tiesa, po kiek laiko Čiur
lionio Galerija buvo vėl atida
ryta, bet ten jau nebebuvo dau
gelio ir Čiurlionio ir kitų daili
ninkų paveikslų. Kaipo pavyz- 
į, ekskursijų vadovė man paro- 
ė Čiurlionio paveikslo repro- 
ukciją — “Žinia”, kuri esanti

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

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

7H%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

5'74%

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

ĮMHfta 1928 metri*. TeL 421-3079

Įftalgoc pietuose kiemas aatomobūiami pastatyti.
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Sovietinė “baltistika"
Sovietų karo jėgoms pasistūmus į vakarus ir pagro

bus Karaliaučiaus universiteto Rytprūsius liečiančią is
torinę medžiagą, sovietų valdžios propagandistai sugal
vojo išnaudoti tuos šaltinius saviems tikslams. Be to, so
vietų valdžia išvalė visus Lietuvos, Latvijos ir T,enki jos 
knygynus, kuriuose taip pat buvo sukaupta gana daug 
Lietuvos istoriją ir lietuvių kalbos praeitį liečiančios me
džiagos. Rusai, įkinkę į tą darbą su okupantu bendra
darbiauti pasišokusiais lietuviais, pradėjo naudoti bal
tistiką savo galiai plėsti.

Kad galėtų savo pusėn patraukti pagrobtų kraštų 
patriotus ir praeities tyrinėtojuSj jie ekspansijos dar
ban įtraukė lietuvius kalbininkus, istorikus ir net litera
tūros žinovus. Okupantams — tai ne naujas dalykas. 
Kaip savo laiku vokiečiu istorikai ir kalbininkai Mar- 
tensenai į vokiečių ekspansijos darbą buvo įtraukę kelis 
lietuvius kalbininkus, nepajėgiančius atskirti pelus nuo 
grūdų, taip rusai panaudojo savus ir Lietuvos kalbinin
kus slavų hegemonijai plėsti.

Bet rusams taip nesiseka, kaip sekėsi vokiečiams. 
Visa eilė lietuvių praeities tyrinėtojų patikėjo vokiečių 
pakištais mitais, o lietuviai, ilgai nelaukę, demaskavo 
rusų ekspansijos šalininkus. Komunistų išgarsintas ling
vistas V. Toporovas net parašęs specialią studiją apie 
Rusijos vakaruose esančius lietuvių kilmės upių vardus. 
Vilniaus universiteto kalbininkai, patyrinėję Toporovo 
studiją, nurodė visą eilę klaidų. Jeigu Toporovas būtų 
susipažinęs su pagrindiniais lietuvių kalbos žodžių kai- 
taliojimosi dėsniais, tai jis tiek klaidų savo studijoje ne
būtų padaręs.

Dar labiau akis rusams kalbininkams badė nuo Prie
nų kilęs jaunas lituanistas ir baltistas Jonas Kazlauskas. 
Jis baigė ne tik Vilniaus universiteto filologijos skyrių, 
bet jis turėjo progos gilinti savo filologijos žinias pa
čiuose svarbiausiuose savietų kalbų mokslo Įstaigose. 
Prof. Kazlauskas, giliau susipažinęs su lietuvių kalbos 
šaknimis ir sovietų universitetuose dėstomomis teorijo
mis, savo darbais griovė vieną “sovietinio mokslo” te
oriją po kitos. Jo parašyta “Voprosy jazykoznanija” 
vertė sovietų kalbininkus plaukus rauti-iš gėdos. Mažai 
jie ką težinojo apie lietuvių kalbą, dar mažiau jie galėjo 
pasakyti apie studijas tai praeičiai pažinti. Kada Kaz-
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— Kada parduosime smuklę, aš pats 
nueisiu pas kleboną. Reikia tėvų ir gimi
nių atminimui mišias užprašyti. Ir tai ne 
vienas. Duosiu ir už neatmenamas nie
kieno vėles. Ar mažai vra mirusiu, kurie 
yra lankę ir mūsų pačių smuklę ir kurie vi
sai liko užmiršti tą pačią jų mirties dieną.

Jai išėjus į bažnyčią, likęs visai vienas 
namuose, tarėsi radęs progą giliau pa- 
pažvelgti į savo sielos vidų, kaip labai ji 
yra nuodėminga. Nebuvo baisu. Jam ro
dėsi, negali skaityti savęs prie didžiųjų 
nusidėjėlių. Nieko neužmušė, nė apiplėšė. 
Buvo doras ir savo šeimoje, nelakstė pas
kui kitų moterų sijonus. Kas be ko, kad 
burnelę išmesdavo ir kartais supykęs ir rie
biau nusikeikdavo. Tik prie vieno dalyko 
ilgiau sustojo, ir tai buvo surišta su smuk
le ir tais latrais — pijokėliais.

Jautėsi kartais juos kiek ir apsukęs, bst 
tai įvykdavo ir nebe jų pačių kaltės ir su
sidariusių sąlygų. Tie pijokėliai jam kar
iasi nunešdavo pinigo. Išgeria, įsiskolina, 
o paskui nė akių neberodo. Neduosi, lyg 
nepatogu, duosi, pinigą prarasi ir nusto
si lankytojo. Reikia iš kur nors nuostolius 
atsigriebti, o kur kitur, jei ne iš jo drau
gų pijokėlių. šiaip nesukdavo, bet kai jau 
pasigerdavo, tai kartais ir du kart už tą pa

Tautybių pi ublvAsi
Šių metų spalio 3 — 4 dieno

mis Detroito Universitete įvy
ko simpoziumas, tema — “Na
cionalizmas Sovietų Sąjungo
je ir Rytų Europoje Brežnevo 
bei Kosygino laikais”. Simpo
ziume dalyvavo mokslininkai
iš įvairių JAV bei Kanados blemos dimensijos Sovietų Są-

f r

universitetų, buvo bendrai su
rengtas Detroito Universiteto 
ir Michigan Tautybių Tarybos.

Penktadienį, spalio 3 d., prieš 
antrą valandą Detroito Uni
versitete prasidėjo pirmoji se
sija, pavadinta “Tautybių pro-

j lauskas, atstumtas Vilniuje, drįso ieškoti reikalingų su
mų pačioje Maskvoje, čekistai jį suėmė ir, kad daugiau 

, valdovams nekvaršintų galvos, paleido į Vilijos vande- 
1 nis “baltistikai pinigų ieškoti”.

Kostas Korsakas, daug apdairesnis ir gudresnis už 
Joną Kazlauską, lietuvių kalbos istorijos ir baltistikos 
žinias plėtė pagal Maskvos nurodymus, o ne pagal litu- 
nistikos ir baltistikos studijas. Vietoj Vilijoje žuvelių 
gaudyti, Kostas Korsakas tapo akademiku. Susidėjęs su 
Juozu Žiugžda, jis klastojo Lietuvos praeitį ir plėtė “bal
tistikos studijas”. Jis ir praeitą savaitę paruošė Litera
tūrai ir Menui savo studiją, pavadintą- “Baltistika: dar
bai ir perspektyvos”. Joje Korsakas pamini, ką Kazlaus
kas yra padaręs baltistikos srityje, nepaminėdamas, aiš
ku, jo vardo; primena sovietų filologų indėlį į baltisti
kos studijas ir pabrėžia, kad Amerikoje besidarbuojąs 
V. K. Smolstygas parašė monografiją apie prūsų kalbos 
fonetiką ir morfologiją.. Jis pamini ir Amerikos kolegi
jose dėstančio kalbininko J. F. Levino slaviškus elemen
tus prūsų kalbos Elbingo žodynėlyje. O savo studiją Kor
sakas susumuoja šitokiu paskutiniu paragrafu:

“Baigiant prisimintinas vienas, manding, reikš
mingas epizodas iš tarptautinio baltistų bendravi
mo. Kai pernai “Lituanistinės bibliotekos” serijoje 
pasirodė ketvirtu leidiniu “Pirmoji lietuviška kny
ga”, šis leidinys buvo nusiųstas į JAV ir Mažvydo 
katekizmo vertėjui į anglų kalbą, prof. Gordonui 
Fordui juniorui. Savo padėkos telegramą, surašytą 
angliškai, Gordonas Fordas baigė — maloniai nuste
bindamas — populiariu šūkiu rusiškais žodžiais: “Da 
zdravstvujet sodružestvo”. Išties, tai ir filologams 
labai aktualus -kreipinys, prasmingai atsiliepiąs- šian
dieninę prablaivėjusią tarptautinio gyvenimo atmo
sferą. Tad reikia tikėtis, jog šitokia dvasia tolydžio 
auga ir plėsis baltistų mokslininkų bendradarbiavi
mas, vis labiau stiprės jų tarpusavė draugystė”. (Li
teratūra ir Menas, 1975 m. spalio 18 d., 4 psl.).
Korsakas nėra joks lituanistas-ir dar mažiau — bal

tistas. Korsakas yra kritikas, mokėjęs didelę dalį sava
rankiškai galvoti nemokėjusių lietuviškų literatų pasukti 
į sovietinio imperializmo pusę. Korsakus tai darė Kaune, 
apgaudinėdamas profesorių Petrą Leoną, jis tai darė 
Kauno kalėjime, jis tai daro šiandien- Vilniuje, savo so
vietinę politiką jis tęsia net ir Chicagon atvažiavęs pasi
tarti su senais savo bendradarbiais. Korsakas tą patį 
darbą daro ir tapęs akademiku, pastatytu baltistikos ju
dėjimo priešakiu. Ne naujovės baltistikoje, nė naujos 
studijos lietuvių kalbos praeityje, bet rusiškai parašytas 
sovietine baltistika susidomėjusio Gurdono Fordo sveiki
nimas jam rūpi. Savo darbo- gale Korsakas aiškiai pa
sako, kad jam labiausiai rūpi “prasiblaivėjusi tarptauti
nio gyvenimo atmosfera”, vedanti baltistus mokslinin
kus į rusišką bendradarbiavimą. Korsakui ta “rusiškoji 
dvasia” davė ramybę ir dideles- privilegijas, o tikrą balti
stą Kazlauską ta-dvasia užmerkė akis ir užtroškiri’oi

tį stiklą paimdavo. Taip žinūrint iš kolek
tyvinės atsakomybės pusės — vienas pi- 
jokėlis išlygindavo kito jo bendruomenės 
nario padarytą skriaudą. Arba vėl ką da
ryti jei žmogus geria, geria, pasigeria ir 
vis dar prašo pilti. Įpylė, stiklo nebenu- 
laiko rankose, daugiau kaip pusę išlaisto. 
Neduosi, kitur nueis, pinigų dar turi, vis 
tiek pragers ir grįš tuščiomis kišenėmis. 
Tad duodi ir pilti tik pusę, vistiek žinai, 
kad nieko nebemato, dar priešingai dary
damas, sau pasidarysi darbo, vis barą va
lyti, šluostyti. Kažin kaip į tai žiūri prie 
dangaus svarstyklių, bet čia imant biznio 
padorumo atžvilgiu, beveik visi smukli
ninkai taip daro.

— šiaip, — mąstė, — aš jų ir neskriaus1 
davau, nė apvogdavau, blaiviam stovyje 
esant, daugiau į knygą skolos neįrašyda
vau. Kuomet pasitaikydavo, kas palikda
vo net ir girtas su pinigais piniginę, jei ir 
nebeatsimindavo, vis tiek viską iki cento 
sugrąžindavau. Tos abejonės pagrindinai 
neišsprendęs, jis nutarė pasitikrinti kuo
met nors pas kunigą.

Nors dar buvo beveik pora valandų iki 
smuklės durų atidarymo laiko, jis nuėjo į 
ją. Norėjo lange iškabinti tą nepaprastą 
skelbimą apie savo smuklės pardavimą. 
Buvo svarbu jam, kad praeinantieji žmo
nės, eidami į bažnyčią galėtų pasiskaityti. 
Pasiliko ir pats smuklėje stebėti, ar daug 
kas spės dar šiandien perskaityti. Neuž
ilgo pradėjo skambinti mišioms. Greit

Jungoje h* Rytų Europoje**. Pir
moji kalbėtoja iš Carleton uni
versiteto Kanadoje profesorė 
Teresa Rakowska - Harmstone 
bendrai apibūdino tautybių 
politikos studijas. Paminėjo, 
jog bestudijuojant Sov. Sąjun
gos tautybes, perdaug pabrė
žiama disidentų skundai ir 
veikla, o negana dėmesio duo
dama toms socio — ekonomi
nėms problemoms, kurios pa
veikia visos tautybės liaudį. 
Nagrinėdama dabartinę tauty
bių padėtį Sov. Sąjungoje, prof. 
Rakowska - Harmstone sakė, 
kad tautybių nacionalizmas au
ga kartu su modernizacija ir, 
kad komunistų partijai nesise
ka tokį vystymąsi sustabdytu

Antru kalbėtoju buvo Flori
dos Tarptautinio universiteto 
profesorius Ralph S. Cleni. Jo 
tema — demagrafiniai pasikei
timai Sovietų Sąjungoje. Anot 
prof. Clem, kiekviena tautybė, 
kuri pereina modernizacijos 
procesą, lygiagrečiai pereina 
demografinių pakeitimų proce
są. Europinė Sovietija, pasie
kusi paskutinį modernizacijos 
etapą, yra taip pat pasiekusi 
demografinių pasikeitimų pro
ceso galą, kuris charakteri
zuojamas žemu naujagimių 
laipsniu.

Azijatinė Rusija, būdama 
Žemesniame modernizacijos 
etape, turi labai aukštą nauja
gimių laipsnį. Kadangi visur 
Sov. Sąjungoje anksti mirštan
čių- procentas' yra visai mažas, 
tai Rusijos Rytų tautybių gy
ventojų skaičius, palyginus su 
Vakarų tautybėmis, kasmet 
smarkiai auga. Prof. Clem iš
kėlė įdomų faktą, kad Sov. 
Sąjungoje vienas iš keturių rū
stį gyvena ne rueiškose terito
rijose.

Trečią paskaitą skaitė Wil
liam O. McCagg, profesorius 
iš Michigan valstybinio univer
siteto. Jo tema — etninės pro
blemos Rytų Europoje. Kalbė
damas apie sovietinius — Rytų 
eųropietinius santykius, pa
stebėjo, kad kiekvienas iš aš- 
tuonių satelitinių kraštų, ne
žiūrint Brežnevo doktrinos, 
sekė savo tvirtai nusistatytą na- : 
cionalistinę programą. Tačiau, : 
ne kiekviena R. Europos vals
tybė taip aršiai gina savo ma
žumų nacionalistinius sieki- • 
mus. Prof. McCagg iškėlė Len
kiją, kaip labiausiai šovinistiš- 
kai nusiteikusią kitų tautybių ' 
atžvilgiu.

Po vakarienės, apie 7:30 vai., : 
visi susirinko antrai sesijai, i 
Kadangi dvejos svarstybos vy
ko tuo pačiu laiku, reikėjo : 
pasirinkti vieną arba kitą. EI- ' 
tos bendradarbis nuvyko į pro- ; 
graznoje trečiąją pažymėtą se- : 
siją. Jos tema — “Tautinės pro- Brock universiteto ir Janis J.

gatvėje pradžioje pasimatė skubančios mo
terys. Paskui ėjo pavieniai vyrai ir šeimos 
su vaikais. Dideliam jo nustebimui nevie
nas nesustojo prie jo lange'iškabinto skel
bimo ir visi skubėjo ten, kur šaukė varpai.

Varpams’nutilus, greit gatvė vėl pasi
darė šventadieniškai tuščia.- Retai kuomet 
praskubėdavo ir koks automobilis. Priėjo 
prie lango ir žiūrėjo į gatvę. Tiksliau pa1 
sakius, į kitoje pusėje esantį jaunų Vais
medžių sodą. Kampinę vietą turėjo už
ėmusi degalų pardavimo kompanija. Iš 
jos dirbtuvių tarpais pasigirsdavo skam
bančios geležies garsas,’ bfet pats privažiuo
ja įnašai kiemas buvo tuščias. Tuoj greta 
to kiemo stovėjo raudotiiį plytų dviejų 
aukštų namas ir užjo nominalaus sklypo 
diduma sodas, į kurį jiš dabar žiūrėjo. 
Prisiminė, kuomet jis pirito šią stnuklę su 
namu, tas greta jo esahtft slčlypas buvo 
tuščias, kuris, kaip vėlinti- sužinojo, pri
klausė, tam pačiam namd saVininkui. Po 
keliolikos metų, kada tak jo kaimynas ki
toje gatvės pusėje išėjo į pensiją, tuščia
me sklype pradėjo sodiritf jaunus vaisme
džius, dekoratyvinius krūmus ir daryti lys- 
neišmintinga, nors gal ir smagus darbas 
voles, gėlynams. Tada jam rodėsi visa tai 
laiko praleidimui. Manėsi kad daug geriau 
savininkas būtų padaręs, jei pats neįsteng
damas pastatyti kitą namą, būtų parda
vęs sklypą kitiems. Iš tų gėlių ir vais
medžių jokios naudos neturės, o mokes
čius už sklypą vis tiek reikės mokėti. Da

KAN. V. ZAKARAUSKO VIEŠAS PAREIŠKIMAS
_ LB Tarybos pirmininkui p. A. Rugieniu!.

Pranešu Tamstai, kad po to, kai dabartinės JAV LB vadai 
nuklydo nuo tiesioginių LB Amerikoje tikslų bei jos darbo barų, 
ir dėl to išėjus iš Tarybos sąstato mūsų iškiliesiems LB veikėjams: 
dr. K. Bobeliui, dr. Z. Danilevičiui, dr. L. Kraučeliūnui fr*p. T. 
Blinstrubui, nematau prasmės būti dabartinės Tarybos sąstate.

Su pagarba '

blemos Ukrainoje kultūrinės ir 
religinės dimensijos nuo 1964 
metų”. Trečiosios sesijos pir
mas kalbėtojas buvo prof. R. 
Bociurkiw iš Carleton univer
siteto Kanadoje. Paskaitinin
kas pareiškė, kad įvairios uk
rainiečių religijos yra Sovietų 
valdžios labai persekiojamos. 
Viena religija, unitai, yra ypa
tingai persekiojama ir net už
drausta jai veikti. Rusai nori 
visus ukrainiečius suvaryti į 
ortodoksų bažnyčias, kad val
džiai būtų lengviau tikinčiuo
sius tvarkyti. Todėl unitai turi 
įšventinti kunigus slaptai.

Prof. Bociurkiw paminėjo 
visą eilę kitų valdžios perse
kiojamų religijų.

Antras šios sesijos prelegen
tas — prof. Mykolą Stepanen
ko iš Central Michigan univer
siteto, ribojosi tik ukrainiečių 
vedama kova prieš rusifikaci
ją. Jis paaiškino apie Morozo 
ir kitų ukrainiečių disidentų 
bylas. Viena iš jo išvadų buvo, 
jog Ukrainos nacionalistinis 
judėjimas esąs pavykęs ta 
prasme, kad padeda išjudinti 
tokius asmenis, kurie anksčiau 
nejautė jokio sąlyčio su Ukrai
nos kultūra.

šeštadienį, spalio 4 d., įvai
rių tautybių sesijos tęsėsi nuo 
10 vai. ryto iki 9:30 vai. vaka
ro. Atskiras sesijas turėjo šios 
tautinės grupės: latviai, slo
vakai, vengrai, lietuviai, alba
nai, gudai, kroatai, armėnai, 
lenkai, estai ir žydai. Viena 
sesija buvo skirta Centralinės 
Azijos, Gruzijos, Azerbeidžia- 
no, Moldavijos ir kitų Sovietų' 
Sąjungos teritorijų etninių gru
pių reikalams tvarkyti. Visos 
sesijos pavadintos vienu šablo
nišku vardu, tik keičiant res
publiką: “Vystymasis Latvijo
je nuo 1964” ir taip toliau. Se
sijos vyko grupėmis, po tris iš 
karto tuo pačiu metu,' tad ir 
prie geriausių norų tebuvo ga
lima dalyvauti tik trečdalyje 
posėdžių. Eltos bendradarbis 
spalio 4 d. pasirinko latvių, 
lietuvių ir gudų posėdžius.

Latvių sesijai vadovavo ra
šytojas Arvids Ziedonis, Jr., 
Muhlenberg kolegijos profeso
rius. Kalbėjo dar du jauni pro
fesoriai: Juris Dreifelds iš

bar, kai žiūrėjo į tuos paaugusius žydin
čius vaismedžius, apkibusius baltais žie
dais dr dekoratyvinius krūmokšnius rau
donai violetiniais žiedais, buvo tikrai gra
žu ir akiai ir širdžiai. Prisipažino pats sau 
buvęs suklydęs, kaip ir vakar dėl to ne
paprasto svečio atsilankymo jo smuklėje.

Aiškume dėlei reikia pasakyti, kad Jo
nas Kannė nebuvo koks išmokslintas 
žmogus, bet gana protingas ir praktiškas, 
šiek tiek buvo pramokęs rašto savo gimti
nėje, o’čia Amerikoje daugiau apsitrynė. 
Paskaitydavo laikraščius, bet savo gal
vos kokiais moksliniais veikalais niekada 
nevargino. Ir vakarykštį įvykį jis sau ne
aiškino kokiu nors atsitiktinumu dėl įsi
gėrimo, nusilpimo, ar galimo nervinio su
trikimo. Visą šį reikalą jis ėmė taip, kaip 
suprato ir atrodė tai tikra ir realu. Jam 
buvo aišku, kad tas jo svaigus malonus 
nualpimas įvyko po to, kai anas svečias 
pažvelgė į jį savo nuostabiai šviečiančia 
akių šviesa. To paties žvilgsnio jis buvo 
trumpam momentui atplėštas nuo žemės 
ir pasijuto tarp žėrinčių žavia šviesa žvaigž
džių. Būdamas dabar smuklėje tik pats 
vienui vienas , žvelgdamas į žydriąsias pa
danges pusbalsiai kalbėjo:

— Ir kas buvo tas svečias?... Dievas. 
Bet ar galiu taip tikėti. Dievas dangaus 
ir žemės Sutvėrėjas atvyko pa Joną Kannę 
ir dar į tokią vietą, kaip smuklė. Jei ne 
Jis, tai vistiek turėjo būti Jajo pasiųstas 
pateptasis pasiuntinys. Mano akyse Jo var
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Penikis iš: Indianos universite
to: Juris DreifeMs buvo ir ge
rai pasiruošęs ir turėjo laiko 
apie pusantros valandos. Jis 
dėstė latviu tautos padėtį. Daug 
laiko skyrė švietimo būklei pa
vaizduoti — žodžiais bei skai
čiais. Kalbėjo apie natūralų bei 
mechaninį gyventojų prieaug
lį, apie migraciją, industriali
zaciją, dvikalbiškumą, vedy
bas, skyrybas, moterų vyrų su
simaišymą, alkoholizmą esą, 
latviai jbei estai alkoholyje 
skęsta, ir tik vieni lietuviai iš 
Visos Sovietų Sąjungos latvius 
alkoholizme pralenkia).

Prof. Janis Penikis pirmąjį 
kalbėtoją tik papildė, paryš
kino. Jis pastebėjo, jog latviai 
aplamai apatiški; pesimistiš
ki, jiems reikia kontaktų su 
pažangiais užsienio kraštais. 
Industrializacija^latvių mies
tus pavertė daugiau nei pusiau 
rusiškais ir sovietinis kolonia
lizmas tebesitęsia visu bruta
lumu. Abiejų kalbėtojų išva
dos gana pesimistiškos. (E.).

Būti JAV farmeriu 
brangiai kaštuoja 
RALEIGH, N. D. — Paveldė

ti farmą ir pasidaryti farmeriu 
JAV-bėse darosi nebeapsakomai 
išlaidinga. Daug šeimų’ neišga
li sumokėti federalinius žemės 
nuosavybės mokesčius, ir dėl to 
tūkstančiai ukių-ūkelių nuo 
šiaurinės Karolinos iki Oregono 
nueina niekais; kai kurie parduo- 
darni stambioms farmų korpo- 

'facijoms, kitus išperka galingi 
supermarketai automobiliams 
pastatyti aikštėms ir naujoms 
naujakurių kolonijoms namams 
statyti.

Farmų ir farmeriu luomo ny
kimas Amerikoje prasidėjo jau 
nuo 1930 metų, kuomet dar kiek
vienas ketvirtas amerikietis- te
begyveno farmose. šiandien far- 
mose bėra tik vienas iš 25 ame
rikiečių... šiandien daugelis ūki
ninkų dar laikosi parduodami po 
gabalą savo žemės mokesčiams 
apmokėti; kiti keliasi Į miestus.

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

ŠVIESA.

du parodė stebuklą, davė išganingą ženk
lą. Ir koks jis yra Didis tokį nuostabų pa
saulį sukūręs...

Nors nei laikraščiai nerašė, nei per ra
diją niekas nesakė, bet apie aną nepažįs
tamąjį vyrą, vaikščiojantį po Čikagą, skli
do gandas. Įvairiai kalbėta, spėliota apie 
tą nepaprastą asmenį. 'Niekas jo arčiau ne
pažino, niekas nežinojo, kur jis gyvena ir 
ką veikia. Bet laikyta tikru dalyku, nes 
jis tai vienur, tai kitur tikrai pasirodyda
vo ir palikdavo gilaus įspūdžio. Jam norė
ta priskirti stebukladario vardas, nors jis 
akivaizdžių stebuklų nedarė, akliems 
negražindavo regėjimo ar kurtiems girdė
jimo. Nesakė nė,kalbų, pamokslų ir ne
rinko sau pasekėjų. VisAs jo stebuklin
gumas reiškėsi jo akių žvilgsnyje, nes jam 
pažvelgus, žmogus pasijusdavo nepaprajp 
toje būsenoje.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį

NAUJIENAS
Jos visad rašo

TEISYBĘ



Tffixr. ra wn« — ■
DR. ANNA BALIONAS

IB QEBKLtS LIGOS 
3858 W. «3rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. tC G. BALUKAS 
AXM61R1JA IR MOTERŲ LIGOS 

GtfitJCOLpOINA CHIRURGIJA 
644» S®. Pulųskl Rd. (Crawford 

Medical Building). T.L LU 5-6446
Priima ligoniua pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C. K. BOBELIS 
IMKSTŲ IR ALAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
leist. 615-0533 

' Fax Valley Madkal Center 
660 SUMMIT STREET 

ROUTE 54, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71c STREET 
,Qfi*ts: JiEmlock 4-5849 

xszicL 338-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
sstad, penktadienį nuo 1—3. treč. 

įr jfožUd. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARG1S
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wartcasrtsr Community klinika* 
Medicinas dlrekterlua,

JIW S- Manbelm R<L Wartchsrtw, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 
* antrą keFariienl 8—3 vai.

TeL 5624D27 arba 562-2728.

REZ.: GI’8-0873

DR. W E1SIN - E1S1NA5 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA
6132 So. Kedzie Ava, WA 5-2670

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

,r----- TEL — BE 3-5393

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
'SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
- 5907 Wart 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
• y Tek: 5614605 ir 489-4441 

ODOS ,LIGOS — CHIRURGIJA 
.•> OFISAI:

1002 K WESTERN, avė.
(Prie Western Ave.- kampo) 
5214 No. WESTERN AVE.' 
Valandos pagal susitarimą.

-,-SfUc t»L; .HE 4-Į8U 
Rartdencilos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VAT.ANT)OS: Pirmadieniais.'antradie-! 
niais ketvirtadieniais ir penkta- 

-? jKęhiaFk nUo'3 iki 7 vaL popiet.
Tik susitarus; J
Trečiadieniais uždaryta.

A. a. pulkininkas Andrius Butkunas
šių metų spalio 11 d. St. Chai* 

les, HL mirė pulk. Andrius 
Butkūnas. Mažai žinomas kaip 
visuomeninkas, bet gerai ži
nomas karys, aktyvus kovo
tojas dėl Lietuvos laisvės. Da-
lyvavo kovose su bolševikais, 
bermontininkais ir lenkais. Ap
dovanotos 2 Vvčio krvžiaus or
dinais. Tokių asmenų su 2 Vy
čio kryžiaus ordinais iš viso 
buvo labai mažai, laisvajame 
pasaulyje yra dar vienas gen. 
štabo pulk. Juozas Lanskorons- 
kis, gyvena Europoje.

A. a. Andrius Butkūnas gimė 
gegužės 1 d. 1890 m. Gražionių 
vsd. Radviliškio valse, Šiaulių 
aps. Mokėsi Liepoj aus gimna
zijoje. 1911 m. buvo pašauktas 
karo tarnybai į rusų kariuome
nę. Kaip aukštas ir gražus vy
ras, buvo paimtas į gvardiją. 
Tarnavo gvardijos kavalerijo-

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

f",T": UI-ILJ" .. - 11..... ...........
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G E L I N Y C I A 

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

*H *ui Will 'T II "h    i^T“Ti nn-n-^T 

4

r PERKRAŪSTYMA1 v ' J 

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R, Š E R Ė N A S 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkrausimas 

iš įvairiu atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Piace 

Tel.: FRontier 6-1882
Į

je gusarų pulke. 1914 m. pra
sidėjo I pasaulinis karas, gvar
dija buvo pasiųsta į frontą. Da
lyvavo kovose su vokiečiais Ryt 
prūsiuose ir Lietuvoje. 1917 
m. baigė karo mokyklą Žito-

DR. FRANK PLECKAS
— OPTOMETRISTAS

K A T.R A LIETUVIŠKAI
MII W. 7'lrt St. — Tel. 737-5149
Tikrinu akis Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SElBUTtS 
. J INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
WEST A3rd STREET

Vai: antrai nuo 1—4 po pietų. 
kerirtad. nuo 5—7 vaL vak.

• Ofieo telef.: 776-2880 
Nauįas rtz. telefu 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, sp»«- MOTERŲ ligosi 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tek: PR 8-1223
OFISO-VAL.: pirm, antrad., treciai 
Ir penkt 2-4 ir 6-8 vai vak. šeštadie-1 
Biaii 24 vai. po pietų ir kitu laiku1 

pagal susitarimą._

X, Tumasonis, M. D., S. C.
c p I R u R G A s 

MM WBST 71 ft STREET - 
jOfkP ^*^4 wHE|nloęk 4-2123 

tarid. tflefu G|b$on 8-6195 
priimt ligoniui pagal susitarimą. Dėl 
^gtaados ąkambinti talef. HE 4*2123. 
J ai nes taili epia, tai telef. GI 8^61P5.

SOPHIE BARČUS
i RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

715° So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629 
k--------- -----------

POMST HILES HURT 
oor FOREST nUENM

P. ŠILEIKIS, 0. P.
^J| QRXHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Įf Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
mt dažai. Speciali pagalba kojoms

• (Arch Support*) ir L t
VaL: B—41 Ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
1150 Wait 63rd St* Chicego III. 60629

Telef~ PRoepect 6-5064

Ow -e&fifc hat ae Aefeaae 
tfttaK th* ctreleat «** ol Are. 

So pleaa* foflov Seookry’i ABCc 
Aheap bold Mdiaa dll coM. 
*• earn te Am** aft canp6cau 

Mir A* aahtt, «*4 4ra*e 
Sbaaa acai*. Cnaah a* 
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myre. Tarnavo pėstininkuose. 
Rusijoje įvykus revoliucijai ir 
demobilizavus armiją, 1918 m. 
grįžo į Lietuvą ir apsigyveno 
Gražionyse.
1918 m. pabaigoje rusų bolše
vikams veržiantis į Lietuvą, iš
ėjo partizanauti. Partizanų 
skaičius buvo mažas, daugiau 
verbuoti negalėjo, nes neturė
jo ginklų. Nusprendė paslap
čiomis pasitraukti, vykti į Kau
ną ir stoti į Lietuvos kariuome
nę. Taip ir padarė. 1919 m. ko
vo 24 d. stojo į Lietuvos kariuo
menę, buvo paskirtas į 2 pėst. 
pulką, kuris tuo metu forma
vosi A. Panemunėje. Pulke jam 
buvo pavesta vadovauti 7 kuo
pą. Su šia kuopa Andrius But
kūnas (tuomet Butkevičius) ge
gužės 13 d. išvyko iš Kauno į 
frontą prie Ramygalos.

Lietuvos kariuomenėje tuo 
metu buvo virš 8.000 karių. 
Vyriausias kariuomenės vadas 
gen. S. Žukauskas, nusprendė 
pradėti vykdyti didįjį puolimą, 
kad išvytų bolševikuš iš Lietu
vos teritorijos. Puolimas pra
sidėjo gegužės 18 d. A. Butkū
nas dalyvavo kovose, užimant 
Panevėžį, Subačių ir Kupiškį, 
(gegužės mėn.), vėliau užimant 
Obelius, Aleksandravėlę ir Su
vieką. Birželio mėn. Lietuvos 
kariuomenei buvo įsakyta su
stoti, ,kad pasilsėtų ir susitvar- 
kvtu.

Rugpiūčio mėn. pabaigoje 
prasidėjo paskutinė operacija 
prieš bolševikus. Andriui But- 
kūnui buvo pavesta vadovauti 
2 pėst. pulko 3-ju batalijonu. 
Pasižymėjo rugp. 26 d., užim
damas Raudinės dvaro aukš
tumas. Raudinės dvaro užėmi
mas turėjo strateginę reikšmę, 
priešas buvo priverstas pasi
traukti visu frontu. Sumaniai 
manevruodamas, rugpiūčio 30 
d. priėjo prie Kalkėnų ir susto
jo. Bolševikai tapo iš Lietu
vos tapo išvyti.

Tais pat metais spalio ir lap
kričio mėn. A. Butkūnui teko 
kariauti su bermontininkais. 
Dalyvavo Šiaulių operacijoje, 
kautynėse prie Radviliškio. 
Lapkričio 21 d. anksti rytą su 
būriu kareivių prasiveržė pro 
bermontininkų saugą, nužy
giavo apie 30 km. ir užėmė Alek 
sandrijos dvarą prie Šiaulių 
miesto. Sukėlė paniką bermon
tininkų tarpe Šiauliuose. Ga
vės įsakymą — pasitraukė. įvy
ko paliaubos, besitraukiančius 
bermontininkus teko persekio
ti ir žygiuoti per Žemaitiją. 
Poilsiui buvo įsakyta apsistoti 
Mažeikiuose. Bežygiuojant, 
Tirkšlių miestelyje Andrius 
Butkūnas susitiko su vietos mo
kytoja Sofija Songailaitę, ku
rią pamilo ir 1920 m. vasario

I mėn. vedė.
1920 m. dalyvavo kovose su 

lenkais. Lapkričio 21 d.,vado
vaudamas 2 pėst. pulko 3-čią 
batalioną, užėmė Giedraičių 
miestelį. Tą pat dieną įvyko 
paliaubos. Tai buvo paskutinis 
žygis kovoje dėl Lietuvos lais
vės. Daugiau velioniui nebe
teko kariauti.

Kovoms pasibaigus dar ilgai 
tarnavo 2 pėst-. pulke, buvo 
perkeltas į 4 pėst. pulką, vė
liau į Karo mokyklą ir 1934 — 
1940 m. buvo <8 pėst. pulko va
du, kuris stovėjo Šiauliuose.

Bolševikams okupavus Lie
tuvą, buvo atleistas nuo pulko 
vado pareigų ir paiiuosuotas iš 
kariuomenės. Apsigyveno Rau
dondvaryje, gyveno tyliai, nie
kur nesirodė tad ir išvengė iš
vežimo į Sibirą, 1944 m. drau
ge su šeima apleido Liefuvą, 
pasitrankė į Vakarus, g\veno 
Hanoverio provincijoje. 1949 
m. persikėlė į .4 A V’ ir apsigyve- 

Ino St. Charles miestelyje.
Velionis buvo gabus ir ener-

I Savininkai ploja 
neapgalvotai

šių metų epalio 17 d. įvyko 
Marquette Parko namų savinin
kų draugijos susirinkimas. Atli
kus atidarymo formalumus, sek
retorius skaitė praeito susirin
kimo protokolą. Į namų savinin
kų draugiją buvo priimtas agro-

gingas vadas, rūpestingas, 
griežtas, bet teisingas. Džiaug
davosi lietuviu kultūriniais ir 
ekonominiais laimėjimais. į po 
litinius reikalus nesikišo, bet 
uoliai sekė skaitydamas laik- 
daščius. Išaugino gražią šei
mą: 3 sūnus ir dukrą. Visi gy
vena JAV ;ir jau sudarė savo 
šeimas.

Palaidotas spalio 14 d. St 
Charles kapuose. Palydėti į 
amžino poilsio vietą susirinko 
gan didelis lietuvių būrys, bu
vo atvažiavusiu iš Ghicagos ra- 
movėnų ir birutiniųkių.. Jo 
karstą nešė ramovėnai ir anū
kai. Kunigui prie kapo sukal
bėjus maldą, trumpą, bet gra- 
•žią kalbą pasakė generolas M. 
Rėklaitis. Velionio žmonai So
fijai buvo įteikta vėliava, su 
kuria karstas buvo uždengtas. 
Sugiedota Marija, Marija... ir 
Lietuvos himnas., Gražiai gie
dojo susirinkusieji įr velionio 
anūkai. Ilsėkis ramybėje.

Liūdinčiai šeimai, žmonai 
Sofijai, dukrai Aldonai, sū
nums Romanui, Andriui ir Vai
dotui, seseriai Irenai ir jų šei
moms reiškiu gilią užuojautą.

Kazys Ališauskas

Velža. .Paskaičius Šią vie
tą, aiuūrmkime buvusieji namų 
savininkai džiaugsmingai paplo
jo-

Sekretorius visai nusirašė, o 
susirinkusieji buvo pasimetę, 
nes nežinojo už ką jie plojo. Agr. 
Velža, būdamas Marquette Par
ko Lietuviu Bendruomenės pir
mininkas, toje orgąnūacijoje pri

virė tiek daug košės, kad iki šio 
meto ųegali susidoroti ir tą ko
šę išvalyti.

Velža nusavino teisėtos Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės 
taupymo įstaigoje laikytus pini
gus. Dėl to iškilo byla, kurios 
galo šiandien dar nesimato; iš
leido biuletenį, kuriame buvo iš
koneveiktas Marquette Parko 

apylinkės tuometinis pirminin
kas Jqnas Vaičiūnas įr visa tuo
metinė valdyba.

Namų savininkai, matyt, ne
žinojo Vėlios žygdarbių. Jeigu 
būtų žinoję, tai kitos organizaci
jos veikėjo, privirusio toje orga
nizacijoje košės, nebūtų ploję. 
Jeigu Velža, vartodamas jam ge
rai pažįstamus metodus, privirę 
košės ir jos neiškošė vienoje or
ganizacijoje, tai lietuviams na
mų savininkams reikia daboti, 
kad jis ir kitoms jos organiza
cijoms to nepadarytų.

Susirinkimo dalyvis

Susirinkimų
PRANEŠIMAI

— Chicagos Lietuviy Suvąlkiečiy 
Draugijos eilinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, spalio 24 dieną 8:00 vai. 
vak. Chicagos Savings bendrovės pa
talpose. 6245 So. Western Ave. Na
riai prašomi atsilankyti, nes jnra svar
biu reikalu aptarti. Po susirinkimo 
bus vaišės.

Eugenija Strungys, nut. rast.

ROŽEI TIJŪNIENEI
mirus,

jos vyrui Jonui ir artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia kartu liūdėdamas

Kostas Karoblis

A t A.
JAMES (IGNAS) RAKAUSKAS

Gyv. Burbank, California.
Anksčiau gyv. Brooklyn, New York. Detroit,

Michigan ir Chicago, Illinois.

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

■*” - <•-/ ‘f ♦* f
Amerikoje išgyveno 69 metus.
Paliko nuliūdę: 2 dukterys — Adelė Oksas ir Aldona Nugarus, ; 

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

Velionis buvo vyras Benediktos, mirusios 1964 metais.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje7‘2533 West 71st •

Street. ’ ”k,'5fc
penktadienį, spalio 24 dieną 10:00 vai. ryto bus lydintas iš ko- : 

p|yčios į Lietuviu Tąutines kapines.
Visi a. a. James Rakausko giminės, draugai ir pažjstąmi nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sute|įti jam paskutinį pątar- 
nayimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, anūkai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Petkus ir Sūnus, Tel. 467-2345.
................     l>'rrf

AGRONOMAS

JONAS BERTAŠIUS
Gyv. 7041 So. California Ave.

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

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

— Sigutė Užukienė, žentas Juozas, ir Nijolė Maskaliūnienė. žentas 
Leonas, anūkas Linas, se&o Bronė Gadeikienė su šeima, pusseserė 
Jadvyga Sakąlienė su šeima ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. 
Sibire liko sesuo Juzė Kryžienė su šeima. * • • * r

Vietoj Sėlių prašoma aukoti Lietuvių Tautos Fondai.
Ketvirtadienį, 2:00 vaL p. p. kūnas bus pašarvotas Petkaus Mąr- 

fluette koplyčioje, 2533 W. 71$t Street
Atsisveikinimas įvyks penktadieni 7:30 vaL vak.
šeštadieni spalio 25 dieną 10:30 vai ryto bus lydimas iš koply

čios į šv. P. Mąrijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pa
maldų bus laidojamas Lietūvių Tautinėje kapinėse.

‘ Visi' a. a. 'Jono1 Bertašiaus giminės, draugai ir pažįstami nuųšir- 
dfiai kviečiami daH-vaufi laidotuvėse ir suteikti’ jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

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

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. TeL <76-2345.
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI
"Pabusk, kursai miegi ir kalkis ii numirusią, tai Kristus apžries 

tava". — Efez. 5:14. T . j
r “■ - .■ ■ *

• a •

Kuomet krikščionio akys ir ausys atsidaro ir jis pamato tikrąjį pasau
lio, stovį, jis turi atsikelti lyg iš numirusių ir pradėti veikti, kontroliuoti 
ir tvarkyti savo kūną, atsitraukti nuo nuodėmių ir nuo viso, kas bloga ir 
pasistengti uoliai vykdyti teisingumo ir meilės įstatymus. Pabudęs, atsi
kėlęs ir apsišvietęs žmogus nebenorės paremti nuodėmingus tamsybės dar
bus. Jis stengsis kovoti prieš ir nepasiduoti pasaulio gundymams ir pagei
dimams ir šėtono apgaudinėjimui. Apie didyjį žmonijos priešą šėtoną, yra 
parašyta, kad jo tikslu ir pasikėsinimu yra suvedžioti visą pasaulį. Kalbėda
mas apie jį apaštalas sako: “Nenuostabu, nes pats šėtonas persirengia į švie
sos angelą”. — 2 Kor. 11:14, 15.

Visi tipo, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? | tę klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokama L Rašykite:

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

CHICAGO, ILLINOIS 60629. 
iV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
“4IKSTŽ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

..... ................................................................... .... . ■ ..................... , ■ ........... .......

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehil! 6-2345-6

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

ambulance 
PATARNAVL 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.
it

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DAuYSE.

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

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

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

. —MM—II I "

GEORGE F. RUDAHNAS I
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds M138-H3S Į

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) Į

2424 WES'!' 65th STREET KEpuoiic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672 I
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, IIL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phene: YArds 7-1311

______________ _______________________

s eKienee twchsday, October 23, 1975



Laikraštininkas W. Anderson
Lietuves gynėjas

HELP WANTED FEMALE
Dtrtoininkiu reikU

JAV sostinėje besidarbuojąs 
laikraštininkas William F. An
derson yra vienas pirmaujan
čių amerikiečiu žurnalistu, k u- 
rį didžiausias Chicagos dien
raštis "’Chicago Tribune" pa
rinko. į
Washingtone.

W. Anderson

Laikraštininkas W. Ander
son lapkr. 22 d. atvyks į Chi- 
cagą. Išreikšdami savo dėkin
gumą, lietuviai vadovaujant 
Amerikos Lietuvių Tarybai, 
ruašia jam ir kongresnianui

savo pagrindinį biurų Derwinskiui pagerbti banketą 
Į Pick - Congress viešbuty, kil

savo į1 kūne kviečiama kuo gausiau 
iške-1 lietuvių dalyvauti.

• l pavojus Lietuvai} W. Anderson yra patyręs
. Jis “Chicago 

j Tribūne’’ dienrašty dirba jau 
j nuo 1956 m. Iš pradžių buvo 

puslapių

lė kylančius
ir kitoms Baltijos valstvbčms. laikraštininkas.
kas paskatino lietuvius, lat-j......
vius ir estus nusiųsti į Washing-!
tona dešimtis tūkstančių laiš- reporteris, paskiau 
kų ir telegramų. Tai padėjo su- laužymo redaktorius, politinio 
silaukti didelio prielankumo'skyriaus redaktoriaus pavaduo 
iš kongreso narių ir pagelbėjo i tojas, o nuo 1969 m., kaip pasi- 
išgauti pareiškimą iš preziden! žymėjęs ypatingais gabumais, 
to Fordo, kad Lietuvos įjungi-j perkeltas į Washingtono “Tri
nias į Sovietų Sąjungų nebus; hune” biurą. Pasižymėjo ki- 
pripažintas. tus pralenkiančiomis informa

BILLER
PI ST

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. BiRKHOFF (650 West) 
CHICAGO. ILL.

487-9191
t »

BENDRIEMS RAŠTINĖS 
DARBAMS

Mažoje patrauklioje raštinėje • reika
linga mergaitė, patyrusi raštinės 
darbuose, mėgstanti įvairias raštinės 
pareigas. Mokėjimas rašyti mašinėle 
ir gabumas kalbėti telefonu yra rei
kalingas. Pilnas darbo laikas. Išim-

* tinai geras atlyginimas. 
Veltui gydymas.

Turi kalbėti, skaityti ir rašyti 
Angliškai.

FILLIP METAL CABINET
826-7373

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

WILLIAM F. ANDERSON

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS —

1 NOTARIATAS — VERTIMAI.
] VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti 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
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1S62 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA ^NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

cijomis iš Pentagono, iš toli
mųjų erdvių skridimų.

Karo metu jis savanoriu tar
navo laivyne nuo pat 16 savo 
amžiaus metų. Buvo Pacifiko 
fronte, tankų transporto lai
ve. Studijavo lowos valst. ir 
Tennessee universitetuose. Kaip 
laikraštininkas jis anksčiau yra 
dirbęs Greenville, Knoxville 
ir Nashville, Tenn, bei 
tono, Ohio laikraščiuose, 
pat tarnavo kariuomenės 
raščio Okinawos biure.

W. Anderson yra dar
nas, 48 m. laikraštininkas ir 
Lietuvos reikalui dar gali daug 
pasitarnauti, ypač> kai jo atsi
lankymas į Chicagą dar labiau 
sustiprins jo ryšius su lietu
viais.

Day- 
Taip 
laik-

jau-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENg — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 • Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas {vairiy prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

RENTING IN GENERAL 
Nuomai

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIŲ de
koruotas butas 3-čiame aukšte iš 
priekio prie 33-čios ir Lituanica. vy
resnio. amžiaus porai arba suaugu
siam be įnamiu. Yra du šildymo pe

čiai. Tel. VI 7-0818.

AN (MALS—DOGS—BIRDS—P ETS 
Gyvuliai—šunys—Paukščiai, ate.

DOVANOJAMI GRAŽŪS KAČIUKAI, 
žmonėms, kurie myli gyvulius. 

Skambinti OL 2-0306.

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 
i mėn. Prašo $50,000. Marquette Par
ke.

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

auto 
arti

ir 2

dalyje

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

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
Tel. WA 5-27372501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629.

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

maistas, doleriniai Certifikatai.
V. VALANT1NAS

NAUJIENOMS šiemet suėio 60 metų. Minfnt ta sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išliktthitI skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtų lietuvių laisve, 
neldamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar jų įgalioti
niais.

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

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

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
skelbdama platinimo valu kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pevyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chlc«go|e Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei mėty — 516.00, 

JAV vietose matams 
— 7.50. Užsieni uo
te valty nemokamai.

trims mėn. — S330, vienam mėn. S3.00. Kitose 
— S26.00, pusei mėty — S14.00, vienam mėn. 
m — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama

Praloma naudoti žemiau esančią atkarpą.

ALTo Informacija
LAIŠKAS JAV VYSKUPAMS

Ryšium su skaudžia prie
spauda ir religiniu persekioji
mu Lietuvoje Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininkas dr. 
Kazys Bobelis pasiuntė raštą 
JAV katalikų vyskupų konfe
rencijos prezidentui arki v. J. L. 
Bernardin raštą, kuriame pri
menami pagrindiniai perse
kiojimo faktai Lietuvoje, nau
ji areštai ryšium su Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika ir 
prašoma, kad JAV vyskupai 
savo konferencijoje pasmerk
tų tuos priespaudos veiksmus, 
pareikalautii žmogaus Teisių 
komisiją ištirti tuos prievartos 
veiksmus, vyskupijų laikraš
čiuose daugiau skelbtų apie 
tikinčiųjų priespaudą už gele
žinės uždangos.

AR DABAR KELTI 
LIETUVOS REIKALĄ 

JUNGTINĖSE TAUTOSE?
Spaudoje pasirodžiusios ži

nios, kad bendras Baltiečių 
komitetas pritaria kongresma- 
no A. Bell pasiūlytai rezoliu
cijai, kuria reikalaujama Lie
tuvos klausimą iškelti Jungti
nėse Tautose, neatitinka tikre
nybę. Bendro Baltiečių komi
teto pasitarimų protokoluose 
atžymėta, kad tai rezoliucijai 
šiuo metu neteikiamas pritari
mas. Didelis procentas Sovie
tų Sąjungai pataikaujančių tos 
organizacijos narių dabar ne
sudaro palankių sąlygų Lietu
vos reikalus kelti Jungtinių 
Tautų forume.

solistė dar padainavo “Saule
lė motulė’’. Teko nuoširdžiai 
pasidžiaugti tokiu gražiu solis
tės dainavimu. Jaunystė ir ma
loni šypsena spindėjo solistės 
veide, o dainos žodžiai sklL 
do, lyg plaukte plaukė per salę.

Tautiečiai susirinkę į Cice
ro parapijos salę, su dideliu 
entuziazmu džiaugėsi tokiu 
puikiu solistės dainavimu. Ten 
ka dar pažymėti labai švariu 
lietuvių kalbos žodžių tarimu, 
kas šiandien jaunimo tarpe ne 
taip lengva rasti.

Antroje programos
Čikagos Vytauto D. šaulių rink 
tinės meno mėgėjai suvaidino 
Juozo Petrausko parašytą ir 
aktoriaus' Alfo Brinkos rėži-, 
suotą dviejų veiksmų komedi
ją: “Prakeiktas raštelis”. Vai
dino J. Petrauskas, S. Petraus
kienė, J. Narušiūnaitė, P. Tom
kus, K. Juškevičius ir K. Kve- 
čas. Grimas Alfo Brinkos.

Vaidino puikiai, . o cicerie- 
čiai turėjo progos linksmai pa
sijuokti. Valdybos vardu Sta
sys Bernatavičius padėkojo so 
Jistei Jūratei Tautvilaitei, ak-; 
toriui Alfai Brinkai, šaulių 
rinktinės meno būrelio vadovui c - < \
Juozui Petrauskui, vaidinto
jams ir publikai.

Trečioje programos dalyje 
buvo vaišės. Ponios, Pranske 
vičienei vadovaujant, buvo pa-, 
ruošusios tikrai puikius užkan
džius ir prie vaišių stalų laisvi 
pašnekesiai užtruko dar porą 
yalandų.

Buvo atvykusių ir iš toliau, 
kaip iš Wisconsino Dr. Balčiū
nas, solistės tėvelis Dr. Taut
vilą ir kiti. S. Paulauskas

— Dalia ir Al. Juškys, Chica
go, III., ilgą laiką svajojo ištir
ti Pietų Amerikos indėnų meną 
ir tuo tikslu prieš 5 metus buvo 
išvykęs Į Amazonės džiungles, 
kuriose.išbuvo 6 mėnesius. Grį
žo be cento, bet parsivežė, dideli 
patyrimą apie primityvių žmo
nių meno polėkius ir jų kūrybos 
pareikalavimą moderniame pa
saulyje. Vėliau jie sudarė atitin
kamus ryšius ir po kelionių ati
darė Primitive Arts krautuvę, 
1750 Np. Clark St., Chicagoje. 
D. ir A. Juškių kelionės ir jų 
turtinga krautuvė tapo šių die
nų sensacija. '

— Reorganizacinė Lietuvių 
Bendruomenė rengia konferen
ciją š. m. lapkričio mėn. 16 d. 
puošniame viešbutyje, Shera
ton Motor Inn., esančiame Ci
cero kaimynystėje, 5400 So. 
Cicero Avė. čikagiečiams ši 
vieta yra gerai žinoma, šiame 
viešbutyje jau yra buvę net keli 
lietuvių organizacijų suvažiavi
mai, konferencijos, čiapasėdžia- 
vo Altą, Balfas ir kitos organi
zacijos.

R. L. Bendruomenės
- - ,. Valdyba

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 
SEKMADIENI 12—5 vai. popiet 
LEMONTE, 611 HOUSTON ST. 

4 metų senumo 3 miegamųjų muro re
zidencija^ mašinų garažas. 

TIK S47,500.
BUD’S REAL ESTATE 

TEL. 257-5861

Mar-

gara- 
Air

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

GARSINKITES naujienose
f _ NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL — THURSDAY, OCTOBER 23, 1971

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, 

Chicago, m. 60608

Į Į Siunčiu  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

Jūratė

CICERO
Spalio mėn. 19 d. Cicero reg. 

lietuvių bendruomenės apylin
kės valdyba surengė gražią 
kultūrinę popietę.

Pirmiausia solistė
Tautvilaitė, prisitardama gita
ra, padainavo: “Tu man pa
tinki anksti rytą”, “Tave aš 
pamačiau”, “Kur tas šaltinė
lis” ir “žveng žirgelis”. Susi
rinkusiems nenustojant ploti,

— Pijus švelnya iš Brighton 
Parko apylinkės atsiliepė į plati
nimo vajų ir užsisakė Naujienas 
vieneriems metams. Naujasis 
mūsų skaitytojas p. P. Švelnys 
yra remonto ir namų pagerini
mo kontraktorius. Šią verslo 
šaką jis gerai žino ir joje dirbo 
nuo pat pirmųjų Amerikon at
vykimo metų, daugiausiai pa
tarnaudamas lietuviams namų 
savininkams visame Chicagos 
mieste ir jo apylinkėse. Nau
jienų vadovybė dėkinga jam 
už dėmesį lietuviškai spaudai.

— A. Jurgutis, Montreal, P.Q., 
Canada, vajaus proga užsisakė 
Naujienas vienam mėnesiui, ža
dėdamas tinkamai su jomis su
sipažinti ir vėliau užsisakyti 
ilgesniam laikotarpiui. Naujie
nų vadovybė nuoširdžiai dėko
ja. Taip pat taria dėkui tiems 
asmenims, kurie supažindina su 
Naujienomis savo artimuosius 
ir padaro teigiamos įtakos. Jos 
yra siunčiamos susipažinimui 2 
savaites nemokamai pagal gau
tus pageidavimus arba prisiųs
tus galimų skaitytojų adresus.

.Sekantį sekmadieni, spalio 
26 d., Cicero jaunimo vai din to- 
jai atvyksta j Racine, šv. Kazi
miero parapijos mokyklos sa
lėje, 815 Park Ave., Racine, 3 
vai. po pietų suvaidins K virino 
Runimo dviejų veiksmų dramą 
“Laisvės Kaina”. Režisuoja, au
torius. Parengimą ruošia Ke- 
noshos Ralfo skyrius. Kviečia 
visus Wisconsino tautiečius pa
matyti šį nepamirštamą vaidi
nimą ir paremti Balfą.

Valdyba
(Pr).

Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto diplomantų išleistuvės 
bus spalio mėn. 26 d., sekmadie
nį, 3 vai. popiet Jaunimo centre. 
Visuomenė prašoma dalyvauti.

(Pr).

*■ šv. Kazimiero Lietuvių Ka
pinių Sklypų Savininku Draugi
jos susirinkimas įvyks šį sekma
dienį, spalio 26 d., 2:00 vai. po
piet, Gage Parko didžiojoj sa
lėj, prie 55-tos ir So. Western 
Ave. Visi, kuriems rūpi Lietu
vių kapinių reikalai, kviečiami 
dalyvauti. Bus svarbūs kapinių 
reikalų aptarimai. Draugijos 
nariams dalyvavimas būtinas.

Valdyba
(Pr).

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE" — TURI GERIAUSIA

PASISEKIMĄ. BIZNYJE .. -I

— Muz. V. Romanas, Wilkes- 
Barre Lietuvių parapijos vargo
nininkas, praplečia ir atjaunina 
chorą, kviesdamas į jį stoti jau
nimą ir aukštesniųjų mokyklų 
mokinius. .Chorą globoja para
pijos klebonas prel. Jonas 
Baltusevičius, žinomas Ameri
kos lietuvių visuomenės veikė
jas.

o Vasario mėn. 21 d. 1976 m. 
Jaunimo centre Įvyks Antras 
Užgavėnių Karnavalas. Gros du 
orkestrai, veiks užkandinės, ka
vinės, valgyklos ir barai. Ge
riausi kostiumai bus premijuo
jami. Įdomi programa ir staig
menos. Pradžia 5 vai. vak. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti. 
Įėjimo mokestis §5.00 asmeniui.

(Pr).

SAVI NAMAI — TVIRTOVĖ
LIUKSUS 17 M. MŪRAS. 2 

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

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

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

1% AUKŠTO 2 BUTŲ 19 m. mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patogumais. Pušų me
džio porčius. $32,000.

7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA. 
2 vonios. Gražus beismantas. 2 auto 
garažas. Tuoj galite užimti, 
quette Parke. $28.000.
2 BUTU 19 M. MŪRAS.' Mūro 
žas. Nauji atskiri šildymai,
cond. Karpetai. Įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35,700.

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

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

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

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

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT —- 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS

— 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).

4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 
Tel. 254-5551

LEMONTO APYLINKĖJE 
135-TA IR ARCHER AVE. 

Tel. 257-5861

Real Estate. Notary Public.
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimini v 
likvletimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

.T" --------- —    ; i ■ '...r——• ’

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3227 WEST 63rd ST^ CHICAGO 

TeleL 434-4660

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chlcsgo, III. 60632. Tel. YA 7-5980

L--------------------------  -r

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vienlntelf 
lietuvį kailininką

ChicagojeNORMANĄ

185 North Wabash Areno*

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

(buto)

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

NAMŲ PATAISYMAS 
Dirbame visokius darbus — sienas, 
lubas, langus ir duris, ir visi kiti dar

bai. Skambinti tel. 737-3687. 
Chicago, DI, — MIKAS.

HOME INSURANCE
Call Frank Zapolis

GA 4-8654
f m- KC

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai S64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis: 
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
T^IHu R E public 7-1 Ml
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