
• '*'6iess w
*»* d‘v“'™ L I E T U V I ų LAIKRAŠTIS UZ TAUTOS LAISVI

—“A ' C- 2054Q 11 1 1 ■" 1 ■ ■ — 1 ■■■

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

The Lithuanian Daily News

1739 So. Hakted Street, Chicago, IlL 60608 
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

I

DRŪZAS JUMBLAT 
ATSISAKĖ TARTIS

Čade nelaisvėn pasidavė 300 karių, iš Sudano atbėgusių į Libiją, kovojusių 
su Chadafio jėgomis, o. dabar pabėgusių į Čado respublikos eiles.

CHOMEINI SUSTABDYS LAIVUS 
HORMUZO SĄSIAURYJE

TRYS AMERIKOS KARO LAIVAI Iš INDIJOS 
VANDENYNO IŠSKUBĖJO Į PERSIJOS ĮLANKĄ

Amus. Teisųjį** -vis-

< i^yrrtp’^pre

FEDERALINIS TEISĖJAS IŠTEISINO 
DANTISTĄ JUOZĄ KUNGĮ

TEISĖJAS IŠKLAUSĖ KALTINIMUS IR PAREIŠKĖ, KAD 
NĖRA JOKIO ĮRODYMO APIE NUSIKALTIMĄ
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CLIFTON, N.J.. — Dantistas metodus byloms ruošti, ir kurie 
Juozas Kungys buvo pradėtas 
klausinėti, ar jis vokiečių oku
pacijos laikais bendradarbiavo 
su naciais ir ar jis neprisidėjo 
prie Lietuvos žydų šaudymo.
67 metų dantistas labai pasipik
tino tokiomis žiniomis. Jis atvy
ko į JAV 1948 metais, išlaikė 
visus reikalingus egzaminus, 
gavo teisę verstis dantų gydy
toju ir vertėsi tuo amatu visą 
laiką. Atėjus pensijos metams, 
jis išėjo į pensiją.

Sovietų valdžia atsiuntė kaž
kokiai specialiai komisijai visą 
eilę dokumentų, ■ kūnuose kal
bama, kad Ąmerikos pilietybę 
turįs Juozas Kungys turėtų būti 
patrauktas teisman, iš jo turėtų 
būti atimta pilietybė ir jis turė
tų būti nusiųstas Lietuvos oku
pantams, kad galėtų jį teisti už 
padarytus nusikaltimus.

Dr. /Kungys fiepabijojo- teiš- 
-ma. ^Dantistas Juozas Kungys 

pranešė teismui, kad visi atsiųs
ti kaltinimai yra suklastoti, iš

yra priešingi Amerikos teismų; 
praktikai. Teisėjas nurodė, kad 
Amerikos teismai privalo būti į 
įspėti apie tokius ir panašius so
vietinius metodus.

Teisėjas paruošė ilgesnį ver
tinimą; kad Amerikos teismai 
žinotų, jog negalima pasitikėti 
tokiais metodais.

Federalinis teisėjas Debevoise 
turėjo progos pamatyti, kaip 
Kėdainiuose buvo apklausinėti! 
liudininkai prieš Juozą Kungį.] 
Sovietų valdžia paruošė garsia
kalbius ir surado vertėjus, ku-- 
rie viską išvertė į anglų kalbą.

Teisėjas atidžiai viską išklau
sė ir pareiškė, jog keista, kad 
federalinė valdžia leisdavo to
kius liudijimus pristatyti Ame- 

[ rikos teismuose. Aiškiai matyti, 
kad liudininkų, paruošime daly
vavo ne tik Sovietų prokuratū
ra, bet ir teisėjai. Aiškus daik
tas, kad viso to TeSsalo paruo
šime nagus btfrb' pridėjusi ir 
KGB. JAV speciali komisija ne- 

piršto išlaužti.: Rusąms rūpi su-! turėjo Į-tokių .liūdijimų.J.ęisti į 
daryti įspū^^tad^a/Lietuvos' 
buvo, ppiv.erstf bėgti . nedo
ri žmonėsĄ žmogžtfĮžfeū^užtat 

 

jie ic- klastoja kaltinimuš prieš 
fręijifįniys

pareiškė teisipui 
vayo - kbvdjė? prieš* pačius, 
buvo lietuvių rezistencijos ■ nąT 
rys prieš vokiečių okupacijąrj.

Federalinis teisėjas' Dickin
son Debevoise, išklausęs dantis
to' Kungio atsakymus į prokuro
ro klausimus ię išklausęs jo pa- 
reikimą teismui apie visą vokie
čių okupaciją ir lietuvių pasi-; 
priešinimą komusistams ir naš
čiams, paskelbė sprendimą ir 
pripažino dr. Kungį nekaltu, nes 
rusų atsiųsti kaltinimai nepa
remti jokiais faktais. Teisėjas 
atsisakė atimti Kungiui piliety
bę ir pranešė teismo sekretorei, 
kad New Jersey teisme pasilik
tų visi dokumentai ir paliudiji
mai, kurie nulėmė šį teisėjo 
sprendimą.

Pasirodo, kad į teismą buvo 
atvesta apmokytų agentų, kurie 
Kungio nepažino, bet prieš jį 
teisėjui liudijo. Teisėjas priėjo 
įsitikinimo, kad jie buvo iš 
anksto pamokyti, ką jie turi 
teismui liudyti apie Kungį.

Teisėjas suabejojo visais tais 
dokumentais, Sovietų prokura
tūros iš anksto paruoštais, nau
dojant Sovietų prokuratūros

ką -,i 
nėra ’

Jupžąs Kū ngy  šį. 'b^įj) -; be p a -

bė tėišmas- jam
linkį, baigti-savo ’dienas ramiai, 
apieĄp^^iš-.^al  tinimui- visai 
nesirūpinant. ' .

ŠisĄ teisėję Debevoise spren
dimas 'irl~ pareiškimai nuskam
bėjo visoje New, Jersey spaudo
je. Kungio advokatas William
son /labai patenkintas teisėjo De
bevoise. sprendimu ir norėtų, 
kad šio teisėjo nuomonė pa- 

j siektų'kitus teisėjus, į kurių
teismus-bus atvesti be jokio pa
grindo apkaltinti lietuviai trem
tiniai. . ''

Teisėjo Debevoise sprendimas 
ir nuomonė apie visą šitą rei
kalą apeis visus JAV teismus 
ir apramins visus tuos nera
muolius, kurie bijojo Amerikos 
teismo ir bereikalingai leido sa
vo santaupų dideles sumas lu
pantiems advokatams.

KALENDOReLIS

Spalio 13: Eduardas, Noruti*, 
Linveidė, Ąžuolas, Švykšte, Dul- 
ba, Nartas.

Saidė teka 7, leidžiasi 6:14.
Oras vėsesnis, lis.

Buvęs Japonijos premjeras 
Kakuei Tanaka gavo ketu
ris metus kalėjimo už 2 mi
lijonų dolerių kyšį iš Lock

heed korporacijos.

^WaWATKOJ SOVIETU RADARO 
i1- STOTYS VISAI NEVEIKĖ

SOVIETŲ VALDŽIA ATLEIDO AVIACIJOS VADUS, 
O DARAR SKELBIA, KAD RADARO STOTYS NEVEIKĖ

MASKVA, Rusija. — Sovietų viršininkas marš. Ogarkov pa- 
vyriausybė antradienį paskelbė, 
kad Kamačtkos pusiasalyje bu
vusios radaro stotys neveikė, 
todėl Pietų Korėjos keleivinis 
lėktuvas galėjo praskristi per 
visą Kamčalkos pusiasalį, rusų 
visai nepastebėtas. Kamčatkoje 
buvo trys radaro stotys erdvei 
sekti, bet nustatyta, kad du ra
daro stotys visai neveikė, pra
neša Associated Press.

Sovietų kariai patyrė apie P. 
Korėjos lėktuvą, kai jis Įskrido 
į Sachalino salos erdvę. Tada 
pakilo astuoni Sovietų karo lėk
tuvai vytis pietų korėjiečio, bet 
negalėjo pavyti.

Sovietu kariuomenės vadovy
bė pirma atleido aviacijos gene
rolus už tai, kad Kamčatkoj ne
susekė Pietų Korėjos lėktuvo, 
o dabar atleis visus tuos inži
nierius, kurie Kamčatkoj pasta
tė radaro stotis.

Tas pats pranešimas sako, 
kad Sovietų lakūnai ir kariuo
menės vadovybė nežinojo, jog 
pro Kamčatką ir Sachaliną pra
skrido Pietų Korėjos keleivinis 
747 lėktuvas, vežęs 269 kelei
vius.

Sovietų lakūnai buvo įsitiki
nę. kad ten buvo Amerikos ka
riškas žvalgybinis lėktuvas. So
vietų lakūnas, šovęs į lėktuvą 
rugsėjo 1 d. naktį, taip pat buvo 
įsitikinęs, kad ten skrenda ka
riškas Amerikos lėktuvas. So
vietų lakūnas nežinojo, kad su
naikino keleivinį lėktuvą. Ma
tomai, iŠ pranešimo gaunasi 
įspūdis, kad Sovietų vyriausybė 
nenori, kad susidarytų bloga

J nuomonė apie Sovietų lakūnus.
Sovietų kariuomenės štabo

skelbė netikslų pranešimą apie 
įvykius Sachalino salos erdvėje. 
Lakūnai skaito jį drąsos netu
rinčiu žmogumi.

Pi-
iš

ka-

50,000 DEMONSTRAVO 
ČILĖS SOSTINĖJE

SANTIAGO, Čilė. — Praeitą 
antradienį į Čilės sostinę suva
žiavo 50,000 gyventojų ir pro
testavo prieš .prezidento A. 
nochet nenorą pasitraukti 
prezidento pareigų.

Sostinėje yra batalionas
rių, kurie būtų galėję protes
tuotojus išvaikyti, bet vadovybė 
nenorėjo erzinti tokio didelio 
nepatenkintų gyventojų skai
čiaus. Kariai gali vykusiai išvai
kyti porą tūkstančių protestuo
tojų. bet kai susirenka žmonių 
jura, tai nieko negali padaryti 
išvengiant kruvinos konfronta
cijos. Žmonės ramiai maršavo 
ir reikalavo, kad prezidentas 
pasitrauktų iš pareigų, nes jo 
režimas jiems jau įgrisęs.

Demonstraciją suorganizavo 
penkios uždraustos politinės 
partijos.

— Pranešimai sako, kad bu
vęs Izraelio gynybos ministcris 
susidraugavo su buteliu, rami
nančiu nervus. Jis labai nepa
tenkintas. kad teismas jį atleido 
iš kariuomenės vadovybės.

‘— Sakoma, kad Beginąs pa
tenkintas, atsikratęs vadovybės, 
nes jis žinojo apie sunkią Izrae
lio ekonominę būklę.

— Beginąs graužiasi, kad pa
liko Izraelį mažesnį negu rado.

NEŽINO, KĄ DARYTI 
SU PINIGAIS

VARŠUVA, Lenkija. — Soli
darumo unijos- pirmininkas Le- 
šek Valensa 'žino, kad laimėjo 
Nobelio laikos premiją, bet iki 
šio meto niekas jam nepasakė, 
už ką jam davė tą taikos pre
miją. Pačioje Lenkijoje jis pa 
jėgė sukelti daugelį darbininkų 
kovai prieš režimą, bet apie tai
ką tuo tarpu nieko nebesigirdi.

Patyręs, kad gali gauti $200 
tūkst., jis visiems pareiškė, kad 
pinigus atiduos katalikų bažny
čiai. žmona patarė turėti gal
voje šešis vaikus, kuriems rei
kės pinigų apsirengti ir į mo
kyklą eiti. Bėdon patekę Soli
darumo nariai prašo pagalbos. 
Atrodo, kad jis skris didelę dalį 
Solidarumui.

laivynas perka Irano naftą, nes 
ji geros rūšies.

Mula Chomeini šiomis prie
monėmis nori apginti savo naf
tos versmes, bet vargu jam pa7 
vyks. Jis nenori baigti kovų su 
Iraku, nors Irano ginkluotos pa
jėgos nepajėgia prasiveržti į 
Iraką. Chomeini reikalauja, kad 
būtų atleistas iš pareigų dabar
tinis Irako prezidentas Sadam. 
Bet Irako prezidentas nesiren
gia trauktis Gautus lėktuvus 
jis naudos ir prieš Irano karius. 
Amerikos karo laivai garantuos 
laisva naftos išvežimą iš Persi
jos įlankis.

WASHINGTON, D.C.— Trys 
Amerikos karo laivai iš Indijos 
vandenyno antradienį išskubėjo 
į Persijos įlanką, kad galėtų ga
rantuoti prekybos laivų laisva 
judėjimą Persijos įlankos van
denimis.

Irano valdytojas Chomeini 
antradienį paskelbė, kad jis su
stabdys visus transporto laivus 
Hormuzo sąsiauryje. Jeigu Ira
no valdovo grasinimas būtų 
įvykdytas, visa eilė arabų vals
tybių negalėtų išvežti savo naf
tos iš vakarinės Persijos įlankos. 
Uždraudimas išvežti naftą pa
liestų Abu Dabį. Katarą, Kuvei
tą, Iraką ir Iraną. Chomeini pa
skelbė, kad Iranas sustabdys sa
vo naftos siuntimą' į Vakarus.

Jeigu Irano artilerija ir kare 
laivai sustabdytų naftos išveži
mą iš minėtų arabų valstybių, 
tai laisvasis pasaulis netektų 
daugiau negu 20 nuoš. naudoja- 
mosjiaftos. .

~ Šavo laiku'įprež. TarR riš""F 
dabar prez. Reaganas pakarto
jo, kad. JAV neleis niekam su 

/stabdyti laisvo naftos išvežimo 
iš minėtų valstybių.

Irano valdovas Chomeini ry
žosi imtis šių priemonių prie' 
visas arabu valstvbes, kai Irako 
vyriausybė gavo iš Prancūzijos 
geroką kiekį greitųjų karo lėk 
tūvų, kurie gali apginti trans
porto laivus, išvažiuojančius iš 
vakarinių Persijos įlankos van
denų. Amerika nieko negali pa
daryti Tranui, jeigu jis nepar
duos savo naftos Vakarams, bet 
JAV gali garantuoti laisvą naf
tos pervežimą Hormuzo sąsiau
riu, kurį kontroliuoja Iranas.

Iranas labai pasipiktinęs 
prancūzų vyriausybe, kuri par
davė Irakui 30 greitųjų karo 
lėktuvų.

— Jeigu Irakas pi kenks Ira 
no naftos versmėms, lai Iranas 
sustabdys naftos pardavimą Va
karams ir sustabdys naftos 
transportą Hormuzo sąsiauriu.

šitas Chomeinio viešas prane
šimas sukėlė ant kojų

i Persijos įlankos pakraščių

BEIRUTAS, Libanas. — Visų 
politinių partijų vadai antra
dienį turėjo suvažiuoti į Babda 
miestelį ir pradėti pasitarimus 
apie taikos atstatymą visame 
Libane. •

Visi buvo susitarė pradėti pa
sitarimus tuojau po pietų. Ame
rikiečiai ir Libano valdžios at
stovai paskelbė, kad ten bus nu
bartu laiku, bet drūzų vadas Va
lid Jumblat pranešė, kad 
ruošė pasitarimuose jis 
dalyvaus. Jis pirma turi 
rai aptarti kelis svarbius
simus, reikės padaryti drūzams 
nuolaidas, o tada gal jis ir ateis 
į pasitarimus.

Ne viena karta buvo bando
ma pasikėsinti prieš Jumblato 
gyvybę, todėl jis dab/T labai 
atsargus ir nenori perdaug rizi
kuoti, jeigu jam nebus užtik
rinti drūzų pageidaujami lai
mėjimai. Jis nelinkęs prie tuš
čių pasitarimų.

bend- 
nebe- 
atski- 
klau-

— Naujas Izraelio premjeras 
šamir yra įsitikinęs, kad dabar
tinė koalicija neilgai išsilaikys. 
Jis planuoja naujus rinkimus.

— Izraelio gyventojai pradė
jo krautis maisto ir kilų prekių 
itsargas. Matyt, jog kas nors 
prasitarė, kad šekelis bus nu- 

vals- vertintas, tedėl žmonės ir pra- 
j dėjo pirkti daugiau prekių iš 

šitas, krautuvių.
sukėlė Į ------

antradienį kilo didelės Amerikoj vyriausybei ir karino- ; - T.-e; 'd
menės vadu tarpe. Amerikos 1 kainavo $395

ne- 
vis

— Nikaraguoje jaučiamas
rimas, nes sandinistų tarpe 
labiau kyla nepasitikėjimas F. i I „ .
Castro agentais ir komunistais. | lybes.

____________ I Didžiausią susirūpinimą
— Sind Provincijoje, Pakis- ’ Cromeinio nutarimas 

tane, 
riaušės,

viS'S

Sovietų delegacijos pirmininkas Ženevoj prasitarė, kad Sovietų delegacija 
nutrauks pasitarimus ir išvažiuos Maskvon, jeigu amerikiečiai išdėstys 

atomines raketas Vakarų Europos valstybėse.
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Portretas “Jėssica” (naujausias darbas)Dail. M. Šileikis.

priemonė, iš anksto nustatyta 
masriią. Maširid gi nekuria, nė-

Dailininkas Mikas Šileikis taria žodį kažkurios 
parodos atidarymo proga.

JO 90 MĖTŲ SŪKAKTUVINĖS l’AkObOS PftOGA 
ritfĮ~1lli nin'lHil inifit!r........

išsilavinimą. Europos meno įta
ka nebuvo žymi, lajiau vyravo 
pomprcsionistinis, jei galima 
taip sakyti, stilius. Impotinuta- 
sis ab-traktas tada silpnai reiškė
si ir mokyklai netiki ė jokios įta
kos. Jūsų minėta regionalinė 
dailininkų grupė: Grant, Wood, 
T. H. Benton, R. MSrsii ir kiti 
atsirado daug yėliąii, atseit, ėko-

akvarelių parodos dar neturėjau. 
Jėi Ehevas dar leistų, tai tokiai 
paraJai pas mane, tikrai, yra su
čiaupę d.-lugybė darbų. Šiai pa
rodai esu parinkęs darbų nuo 
1923-jų metų bei vėlesnių, ir pa
čių vėliausių — šiųmetinių. 
Puriu prisipažinti, kad specialiai, 
lietuviškai kultūrai, kas liečia 
tapybą, gal per mažai tedaviau. 
Straipsniais spaudbjfe apie dailę, 
gal ką ir daugiau atlikau. Ką at
likai! ar dar atliksiu, sunkiai be- 
pa’keičiama, b du kartus niekas 
gi negyvena.

— cnioai, Lavai ačiū, Jubihate, 
u*, a ix3 u luiku ir nUoscriiZLas pu- 
^Lūnyuš i malto kaa ir

bet visiems 
muikMus. — 1 e-

Lfutcic lutuos praskiei-

uriiUlš VtSuOiiLCutiL utluyidil p<i-

jūsų LUuai suKOių asmeny- 
Oę.

Po vasaros karščių, kai]) įpras. 
ta, tarp kitų kultūrinių (ir ne 
taip kultūrinių) parengimų atei
na ir dailės parodų sezonas. Pa
aiškėjus, kati pirmoji šio sezono i 
dailės parodu Čiurlionio Galeri
joje, Ine. yra rengiama dail. Mi
kui Šileikiui jo amžiaus 90-čiai 
metų atžymėti, gavau malonią 
progą pas jį apsilankyti, išsikal
bėti ir, jam sutikus, pasikalbėji
mą spaudai atiduoti.

Dail. M. Šileikis visuomenei 
yra gerai žinomas ne tik meno u O
darbais, bet ir iš spaudos žodžio. 
Kiek seniau visi .kas savaitę 
skaitydavome “Naujienų” lei
džiamas ir jo redaguojamas “Me
no Žinias“, kurias jis pats, veik 
ir užpildydavo labai įdomiais, 
dailės problemas liečiančiau, 
striaipsniais. Netrūko jo straips
niu ir kituose laikraščiuose bei 
žurnaluose. Be to, reta dailės pa
roda praėjo, neįsirikiavus jam 
su gausiais tapybos ir akvarelės 
darbais.

bet piiežftstis buvo ta, kad nė- 
noi e.au eiti rusu caro kariuol- 
mėnėn. — NetUiėjau Amerikoj ė 
nei giminių, nei draugų, o tik
tai pažįstamą artino' kaimynb 
ounų. kinis stiuko mane priimti, 
Kai ątvyksiu pas jį r pėnftsyfviu.- 
biją, ičn teko rasti dąūgiąri 
savo p'aiapijos lietuvių, kurtė 
man išrūpino sunkų aaibąąfed- 
no fabrike.

1929-40 m. Jie, ar koiš kitas dai
lininkas, main jokios įtakos ne
turėjo. Jei ir turėjei, tai didysis 
Amerikos portretistas, ekspa
triantas John Singer Sargent. ’

— Palaikant su Jumis! ryšius, 
jau seniau yra tekį pis J ils lan
kytis ir būti Jūsų ir Jūsų -mielos 
žmohos draugystėje; — Lietuviš
koje visuomenėje yra žinoma, 
kad. per diikštl išgyvenote skati-Į 
aų savo žmonos netekimą. Daž-* 
niadsiai dailininkai yra vieniši, 
Ir kartais keisti individai.. Isto^ 
rija žino daūg. nenormalumų jų 
vedybose. Gbl ką nors pcpashko-. 
iumėte if apie Jūsų su žrįhonct 
vedybinio gyvenimo laikotarpi?.

— Po 49 metų laimingo vedy-t 
binto -gyvenimo; pergyvenai/ ir 
dab&r vis dar skaudu maiib. my- 
dmbsios gyvenimo draugės ne
ikus. Mano žmona Paulina tre. 
jetą meto''už- manė' buvč> vyrės-j 
ne, aš ją vadindavau '‘mamyte” 
ar bai ‘rnd'ž ; J r nesupykdavę; už 
pia^ariUriVimą. - Ta r bd^jha. 
no taerop&iirijgi metai?
važių eidavome į .gamtą r. ^ai-t^y-i 
j”, o* ji nuobodžiauti... Ji!;myt(ėjo, 
gamtos gi ožį. "Beveik visuoriet 
Ką gražesnio pastėbęjrisi;.iriai!

Jonas Triėys

F. S. Dail. Miko sueikio paro- 
ua aau.aicma spalio 14 a., i;v. v. 
ciuriionio Gaieiijos, inc., patal
pose (ivuuianiu isavings Jtšanks), 
4uoa Arcner Av, Cmcago, Ui., 
ir tęsis iki spalio 2a a. imamai.

Lietuviška ir ne lietuviška vi
suomene su riuosiiaumu lauKia. Į 
ma atsilankant. Keta proga pa-1 
sigrožeci ilgaamžio aaiiiniUKO 
kūryba ir pasimatyti su. pačiu 
jubiliatu., ;

MANO ŠIRŠĖ
Nežinau, iš kur mane bute 

vėlai rudenį atsirado širšė. Kai 
aš sėdžiu prie lango, ji atskren- 
pfa ir vaikštinėja ant lango stik-

Ne kaitą stebėdamas jo pro- 
ūuktingumą dailėje, žiūrėdavau Į 
jį kaip fenomeną, kuris visa kam 
landa laiko: tapo gamtoje, kuria 
;avo kompozicijas studijoje, daž
nai rodosi spaudoje, aktyvus vi
suomenės organizaciniame dar- 
be ir, taip gi, ne retai pasirody
damas ir lengvesnio žanro paren l 
gimuoše. Visur aktyvus, socia
lus, nuoširdus, jautrus ir nuose
klus džentelmenas. Juk ir da
bar. kaip reta pagal amžių, ak
tyvus Čiurlionio Galerijos. Ine. 
(^rektorius ir ne iš vardo, bet 
"motoras’' A. Liet. Dail. S-gos 
pirmininko pareigose. Tikrai 
nuostabą kelia kai prie to dar 
matai jj betriūsiantį prie naujų 
jo kompozicijų studijoje, o ir j 
gamtą dar paekskursuoja. Be
ieškodamas etiudų ir grybų ne
pamirši i 
pilna.

dabar suprantu ir skaudžiai per
gyvenu, kaip gyvybė yra kiek
vienam brangi ir gep^teičiamai..

Kai širšė pęę^&ias dienas ne. 
pasij-OdS-^^jos ieškojau visur: 
antsėlių vazonų, ant langių, — 
nėra! Pamaniau, ji gaLbadū nu
žiurę? Gailėjausi, k 
dėhs jai nepadaviątf^į^

Viėną rytą fh'an berašant, ant 
popieriaus nutūpė mario pasi
gestoji širšelė. Aš pfadžiiigau, 
kald1 ji atsirado. Užrėplioįo aht 
mano rankos. Aš stebėjai!, už
miršęs, ką radau. Josios švifesūs 
du sparneliai nėjudėjo, geltonas 
liemuo persišvietė juodais dry
žiais prieš saulę nuo lango. Ji 
neįkando į rariką. Pavaikščiojo 
ir nuskrido ant palangės. Aš pa
dėjau ant lėkštės vandens, norė
damas savo viešnią pavaišinti. 
Stebėjau, kaip ji čiulpe nei kfe- 
ietą minučių. Aš bUvau paten
kintas,. ir pažadėjau ją vaišinti, 
kol ji čia bus.

Laukiau, bet mano širšelė 
daugiau nepasirodė. Mdnvbuvo 
jos gaila. Gal ji kur pasislėpufei 
užmigo?...- • " ■

Iš Miko šileikio “Liucijos”

' io, lipa aukštyn ir žemyn. Pake
lia sparnelius;, pasikapsto savo 

. Įaibutėm 'kojytėm, -būtinai nori 
Į išskristi ilaiikah, bet stiklas he- 
; leidžia. Tada kažkur dingsta ir 
per keletą dienų- nepasirodo. Aš 
pamatydavau, kadi ji gal išskri
do lankant duris atidarant. Su
šals, pamaniau. Buvo jau snie
go iškritę.

Aš pastebėjau, kad ji kažko 
ieško, ilgiši h nerimsta. Po kiek 
laiko mano salibnėJyjė vakare, 
širšė nutūpė šilta manęs ant so
fos atramos. Tu atsiradai, aš

I nė van

io ką paikiau, sūslddio įspūdis, 
kad esu baisus modernizmo prie
šas, bet, iš tikrųjų, tai būtų ne 
liesa. Kaip Čiurlionio Galerijos, 
Ine. direktorius ir premijų me
cenatas, nuoširdžiai užtaria vi
sus iįailininktis, kuriė atsiunčia 
galerijos parotoms sdvb SbštralL 
tinitis darbus. bū, kokiarh 
“izrriiri” darbas būtų ptoiklriži- 
mas — jis tūri sukelti grožio, es
teri rifo pasigėrėjimo ir dvasiai 
emocinio peno. Nekenčiu tik 
absūfdd. Pavyzdžiai^ aš labai 
vertinu dail. Prano DbmŠšičlO 
ekspresionistinę kūrybą.

— Fiziniai esate ūui jlatumka- 
i imu stiprus. IS.OKIU yia ausų, J u- 

uieiluie svajone (yal siapia.'j 
uuun K,ą nlmjo musii hei,uoiSKO-

. ju menu Kanarai.' — &<.nau, kuu 

uiiiiic nepaprastai aaug savo m- 
pyO&s ir artVarėles kurmių, ku
lių tarpe yra ir lokių, Kurių vi
suomene adr nėra mačiusi, jao- 
mu, ką parinkote šiai 3U metų 
sukaktuvinei' parodai, ir koki 
apibūdinimą jai duodate?

— Nepajutau, kaip mano 90 
metų suurpo. Gal dei to,'Kad vi
są savo gyvenimą sunkiai dir- 
oau, meKaida nedyKinejau taip, 
ząų," ką^taįs tėkdėvoįlnlio.'kaiku-

oefe «turfu'daug. BpėųiaŪpš 'savo

’ ", L S ’

’'.'V''-;. K Ali AL ILS
. Senas karalius, sėdėdamas prie 
lango; užsisvajojęs žiūrėjo į mies 
to aangoraižrus. Stebėjo, kaip 

’ gatvėse elektpos šviesos mirga 
languose; Kaip’ ’fškėftieji trauki
niai' nesibaigrarftdis tiltais rieda, 
praienkilami vienas kitą; kaip 
dirbtuvių dūintraiikiai rūksta ta. 
rytūhi degantis miškas, skendi 
tusioje migloje.

Karalius šūsinląštė ir galvo
jo: Milijonai žžnonių. sudėjo savo 
protus ant kūrybos aukuro, vi
sa tai jie sukūre ir vis tebekuria, 
.išgalvoja naujas mašinas^ kurios 
vis greičiau šukas), greičiau va
žiuoja ir traukia sunkiausius 
krūvius; iškasė ilgiausius tune
lius po kalnais, po upėmis, po 
miestais, kuriais landžioja grei
tieji traukimai, - kaip kurmiai... 
žmonės nori būti ifcaesiiiais, ne- 
^u jie yra. žmogus šiame pasau
lyje yra vienintelis protingas gy
ventojas. Bet ne visada pasaulį 
valčįo,tiktai pfotirigiėji žnioneš. 
Pasaulį per arrižiuš valdė patys 
žiaurioji despotai, į>asidaię ka. 
raliais ir diktatoriais rriūsų lai
kais.

Karalių.- pajuto hūšifninimo ii 
iavęs nuVerti nnnb šfovelę, kuri 
pastūmėjo jį į >ąžidės kompro
misą ptieš milfjoriūs protingųjų 
žmonių, prieš jū tldrbilš, kui 
kiekvienas pilietiš daug gero ir 
naudingo žmonijai atliko.

— Kas gi yra karalius? — gal
vojo karalius. — Kokią reikšmė 
įiš net tuomet turėtų- j^*gf ne
būtų žmogaus išf&iiihų, mokslo 
rtėi į>ažahgt>š. Tiibrrfėt jis valdy
tų Kandą pusiaufcinių žmonių, 
kurie net tinkamos pagarbos ka
raliui nėmbkėtų pareikšti. Bet 
ir šiandien yra kitaip? Karaliau?. 
(Vdybė labai grėit mažėja kai 
žmogaus protas atlieka Mi. ko 
karaliai negali atlikti. Karaliai, 
kurių galioje ir žrtrioje /Fa kiek- 
yieiiaš pavaldinys ir Visa jo vals
tybė. tūrėtų Uatys mokėti \rifca tai 
kurtų ką gali atlikti ir jų paval 
Jūriai Ar aš pamačiau mliastuš. 
paleidau, laivus jūromis plaukio
ti,^ ar aš išradau radiją, televi
ziją, argi aš išradau atominę 
ene“gįją. Pagaliau, aš nė nesva- 
Joj<w3 kMįj žmogus fąąda įtort

ką sukūrė, kuriuos aš vadinu 
savo pavaldiniais ir net pilie- j 
ciais. Šviesūs žmonių protai už- 1 
teinde mano ir mano protėvių 
majestotišką didybę. Kadaise 
drebėjo žmonės nuo mūsų žo
džio, bet jie nepagalvojo, kad bu- ; 
vau Visiškas rienau/dėlis. Viskas- 
yra sena apgaulė, kad žmonės

— Kas buvo pats pirmasis, aki- p-asakyaavo.. Nevengxia(V6' dtou.- 
iinas Įnaue.i mokytis dailės? -- giškai ir pakritikubtF. ^iš'vrsrio-į 

inet klaiisdavau/ kaip jai atro
do? Jeigu ji pąsakydtivo, kad 
hot so hot, tai žinojau, kad. nę-; 
gerši; ' • \r,T'

Tiesa, bendrai dailininkai, yra 
nervingi ir nesugyvėnariii, bet 
nemažai yra, žinoma, ir išimčių. 
Dažniausiai dailiiiirikai yra ne
turtingi, tddėi priverstinumas 
gyventi ir dirbti -blogose sąly
gose neretai rėflėkšuoja ir į jų 
vedybinį gyvėriima.

;— Daitg rašote dailės klausi-, 
inais lietuviškoje spaudoje,, tad 
nenuostabų, kad sekate visą pa- 
saulinę dailės vystymosi eigą. — 
Būtų įdomu išgirsti Jūsų nuo
monę, kaip veitinate šios aiifrd- 
.slps industrines fazes pagimdy
tąjį abstraktinį ekspresionizmą 
— pop-op art bei fotografinį red-: 
lizmą^ Ar kcnnpiuteįiai diktuos 
illtilęį ir ar. nematote ženklų į 
grįžimą atgal • Į prancūzų akd- 
aeminę tradiciją? .

— Sekiau mėlio raida ir ra
šiau. — Staigų posūkį ir stip
rios įtakers padaiė į Ariieiikds 
muziejus Įsibrovęs savo abstrak
cijomis radikaliųjų pažiūrų" me
to avatigardSs. Pav. pOnta Lo2 
gdn, kurios jr.iStuiTgOmis buvo 
Įsteigtas “amžiriašis”; milijoninis 
loirdaš Cfricago’’s Da I lės Institu
te, sustabdė savo*meanių prė- 
mijų skyiimą iūitituie už ab
strakčius dairius. JeŠ prėmijds 
buvo ne taip 3au'tauzos: į>b viė- 
tią. du ir i.et po tris tūkstančius 
Kiekvienai pa‘ro«aį. Ji if knygų. 
pta'ašė p.otesttiotlittTid p ieš į 
Jiltėš Irižtttiftą abWiklihiu dar. 
les darbų Įsileiditrią. tMėš rašy
dama susikviėiė gtūjiįj fealistb 
dšiirninkd kurių
tafpe riihb ir ‘kulptd-.
rius Gatzo'n Bctjd'dtft. iškalęs, 
JAV prėžideritų Žfitištoš South 
Dėkota kulniioše. ./ sdfb kiiygį 
patalpino visų" liricBiirrtRli sąra
šą į kuriu tarpą lr ttuffib pavar
dė patėkb

Kits liečia dailės vystymai 
etaįfūs, h’tmpal tik pasisakysiu 
’raiif šiU'ThoJflę : i į,- abstia^usis 
Čkspn;<i<'nizm- s, tai galva taaiše,' 
i\ ktt^iilUtis ftalizmas gal tin-

Tuo laiku atvykusiems Įsikūri
mo 'salygos nebuvo lengvos, tali 
■ir toks pasirinkimas atrodytų 
lyg ir koks tai nepraktiškas liuk
susas. Tuo pačiu gal trumpd: 
papasakotumėte apie savo, md- 
nau, nelengvą odisėją į dailės 
pasaulį.

— Sąlygos nebuvo lengvos — 
net žiaurios. — Plieno fabrike 
neilgai oirbau ioic>ėl, kad susir
gau trūkusiu apendicitu. Po 
pakartotinos operacijos.; išvykau 
; Bostoną. Dirbau “Keleivio*" 
.-paustuvėje, o laisvalaikiu lari- 
Kiau Bigei low High School; vė
liau Bosimo miesto meno mo-. 
kyklą ir dar vėliau Pelėgrini pri
vačią studiją. Menuli literatū
ra žavėj aisi jau ir Lietūvojė. 
Alano oe^ės Kiimanskai prehd- 
meravo Seinuose leiažiamą “Sal
ti n į . Amerikoje aš pasigedau* 
viso to, ką turėjau Lietuvbjė/ 
,\Oxejau gtįžti vėl atgal į Lie
tuvą, bet, prasidėjus pirfnajam 
pasu uliniam karui, buvo hėbeį- 
.n,i neina.

— Kaip stisikūrėte savo kury- 
oai stmų.' — Atrodo, Jūsų stu
dijų mėtitis Amerikoje dar nė- 
ouvo stipraus savistovumo dai
lėje. Patys Amerikos dailinin
kai. savęs išbaigimo kristaliaci- 
jai, dažniausiai leisdavosi į Ro-

pasiuogauja. Visur jo "lQ- tongriu ar kur kitur Euro-

r; ii'p..i visą suminėti, 
a Liot,narinė knyga, 
šči> skiltyse sunkiai 
Skaitytojams perduo* 
> tą jubiliatui patiektų 
ieisdama? jam pačiam

p ro- 
iš ten impor- 

Su nedidelėmis iš
kili p Grant Wood.

Sltudrt Curry Thomas
išeitu st 
kas laiki 
įmanoma, 
siu tik ke 
klausimų, 
pasisakyti

— J ūs u kaleidoskopinis gyve
nimas. Jubiliate, yru tok-s įvai
rus ir sudėtingas, kad nežinau 
nei kuriuo klausimu mes pradė
tume kalbėti, bet tikiu, kad šis 
proga Naujienų skaitytojams bū
tų labai Įdomu išgirsti Jsūų pa
ries pasipii«(koj mą. kokios prie-\ 
žastys Jus privertė padaryti i 
\pfendima leistis nežinomon ke-Į 
lidnėn i Amerika. — Jėi 
jote gim nių bei draugų, tai dar, 
suprant ;n>a. bet jei nieko, tai lei- 
dotės neiinomybėn pasitikėda
mas saro lai me9

Taip; le:<f..u>i nežinomybėm

joil Mokyklų dėstytopus 
e^ūią taip pat 

.uoaavosf 
intirnis 

j o n n
-iart bcfiton. Reginald Mahlik 
JhfUles Burchįield it kt.. khrle 
Saugo grynai Amerikos kultūro
je kiti — dauguma savo stilii^ 
atsivežė bei čia pat buvo suftir- 
uun i pagal Europos sukirptu^. 
Manau, teko savyje daug išgy
venti. kol pats save susiradote?

— Bostono mene mokyklos? 
kurias lankiau, patarė pasirinkti 
ivi akredituotas meno mokyklas

Philadelphijos M erto 
miją arba Chicago's Meno Ifiil? 
otn. kur gausiąs, baigęs ptmdš 
reisus, diplomą. Aš pabrinkau] 
Mėoc tri>dtdfą h 1^19 ffi. įštd- .. . ..
mu lankytis jati aukštesnėse kfi. I lot tik'rtožii trtisimančiam žmd- 
-ės?. Dėstytojai ir profesoriai,] tai. nes lokioje kūryboje dažnai 
tie.-a. daugumoje feuropiečiaJ. trūksta esto! 
kitkvienas turėjo savo stilių iri kompiuteriai mechaniška

Tai koks iŠ manęs karalius? Ko- 
kitt taAno paskirtis vaidyti Už sa
ve protingesnius žmones?

Taip, aš nieko gero savo pa
valdiniams. Mand kaliniai vis-

turėtų ko klausyti, bijoti ir gar- praidfciugau. Gerai^ mudu dabar 
bintr. Juk aš pats esu belaisvis, -j 
Jeigu manęs nesaugotų budrūs 
sargai, tai gatvėje pasirodžiusį 
greit sumedžiotų mano priešai... ■ 
Juk aš gera valia valdyti nega-Į 
Ii u. Mah reikalinga prievarta,’ 
bausmė, reikalinga kariuomenė, 
milicija, ginklai, kad mane gin- į 
ų nuo daugelio priešų. Karalių ’ 

gyvenimas ir luomas pasidarė 
įsiškai nepopuliarus. Žmonės 

,uokus krečia iš karalių. Kituo- 
e kraštuose piliečiai renkasi 

srašto prezidentą ir jie yra lai
mingi, kai juos žmonės rentka, 
nes jie jais pasitiki, — jie yra 
laisvi. O kur piliečiams ant 
•pranufo uksirioglina diktatorius, 
tokiam aš nepavydžiu, nes ži 
įau, ka d jis >ave ir valstybę sta- 
.o į pavojų.

Karalius begalvodamas pavar
go, užmerkė akis ir užsnūdo. At
ėjęs tarnas išsitempė iši lesda
mas savo nugarkaulį ir tarė:

būsime ne vienti, būsime drau
gai. Man nebus taip liūdna, gal 
ir tau? Ji manęs nekanda, vaikš
tinėja ant daiktų, ant mano pe^ 
čių kajko ieško...

Man pagailo ito mažo vabalė
lio. Kitas tave sutraiškihtų, hėt 
nepagalvodamas, kad nieko nėra 
brangesnio už gyvybę; Gal ir 
aš būčiau tave užmušęs, bet ma
no (dvasioje įvyko nepaprasta pa- 

į. kaita, tavo, širše, dėka. Mata'u, 
kad tu mano nelaisvėje, bet be
galiu tavęs leisti laukan, kad tu 
ten numirtum. Būk čia, — man 
bus su kuo pasi kalbėti... nors t d 
manęs nesupranti, o aš tavęs gai
liuosi. Juk aš dabar esu vienas, 

j Mdho meilę, gyvenimo laimę, 
žmona nusinešė Į kapus. Aš tik

— Šviesiausias Viešpatie, lai
kas eiti pasilsėti...

Iš Miko šileikio “Liucijos”

— Čiurlionio Gblerlj'd, Ine. 
(4048 Archer Avė.) šį rudėta tu
rės keletą paiodti. Kuriu idipe 
spalio' ifiėri. 14 ęf. oils dail. Miko 

■ Šileikis gimtadiėriio proga if 60 
mėtų kūrybinio darbo pafoda. 
"šioje parčdbjė bris išstatyta rfė- 
mažai M. šileikio kūrinių, ktifių 
dar niekas nėra matęs. Įvertin
dami šio menininko kury eibę 
pajėgą ir jo amžių, neužmirški
me spalio l4 d.

;jrDaiIininki$: Mikas fwltikia prie dirbo

Cliicago, 8. lit Thursday, O<-tober K' 1!IX
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M. BRAKAS ' ‘ ' ,^7 I
VALSTYBIŲ NEBĖRA, BET KAI- 

MYNAI TEBEGYVENA Į
SKANDINAVŲ RAŠYTOJO PASTABOS APIE BALTIJOS 

KRAŠTUS DANIJOS SPAUDOJE

(Tęsinys)

Autorius, daug girdėjęs apie 
šią institūcrją, jos aplankyti, de
ja, nesuspėjo/ idlvį savaites prieš 
jo atvykimą Rygon, ji jau buvo 
likyiduota, policijai staigiai įsi-, 
veržas ir išbaidžiu^ Visą tūks
tantį ^prekiautojų. Kur i ta pre
kyvietė yra dabar, autorįui. nė- 
įjavyko sužinoti. ’’Bet kaip mag
netas pritraukia geležies krislą,' 
taip ir toji rinka tebeveikia kur 
norą . kitur, kitame miškelyje, 
tarnaudama tąm pačiam tikslui”.

. j Rusinimas
. Jo vaizdas nėvjsais atžvilgiais 

toks, kokį iš Latvijos ar Estijos 
išsiveža eilinis iubišfas'arba yra 
pratęs'matyti išeivijos Maltietis 
savo vaizduotėje. Apie rusini
mo pavojus išėivijoje ir pačiuo-

Toki savo teigimą autorius pa
remia konkrečiais faktais.

Taline pVz, yra astuoni teat
rai, septyni jų estiški. Rygoj pa
dėtis ta pati: tik vienas, beje nu
skuręs bulvarinis teatras tarnait 
ja rusams, kurių Rygoje yra'. 
600,000. Beveik visuose latvių1 
teatruose yra klausytiivai verti-> 
mamš Į rusų kalbą. Bet tuose! 
šešiuose- vaidinimuose, kuriuos’ 
jam teko matyti, jis pastebėjo,! 
kad nedaug kas tais klausytuvaiš 
naudojosi, “gal tik kokia sauje-
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Dotnuvos Žemės ūkio akademija
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ašlinėje begalęš. Kure 
jja visų pjaauliu yra dide-. 

lė. Prie to visokie memorandu
mai, Tarybos ir Valdybos posė
džiai ir protokolai, Eltos biule
teniai lietuvių ir anglų kalbo
mis, adresai, aukotojai etc. Rei
kia dalyvauti ir lietuviškoj rep
rezentacijoj: čia ir priėmimai 
prezidentūroj, žymenų įteikimai 
nusipelniusiems politikams — 
kongresmanPains ir senato
riams, Vasario 16 minėjimai 
JAV Kongrese, priėmimai at
stovybėse ir 1.1. Neveltui Lietu
vių Krikščionių Demokratų Są
jungos suvažiavime Čikagoje 
š.m. gegužės mėn. girdėjosi

sponden-naujųjų išeivių atvyko į Ame
riką per šią katalikų organi
zaciją.

(Bus daugiau) > \ 
LKDS biuletenis

Lenkas Janovičius buvo pa-į 
šauktas stoti į kariuomęnę. Gy-£ 
ven darnas toliau nuo centrų ar£ 
net u rėdima's pinigų, jis pėsčias* 
atžygiavo stoti prieš komisiją.^ 
Svarbiausia, kad to kelio eiti“ 
jam teko net-117 .mylių- .

Komisų? pasitikrino ir nutarė; * 
“Blogos kojos — nepajėgs atlai-? 
kyti žygio”, \ ?

to stoka,'kultūros srityje pini
ginėm išlaidom, kaip atrodo, 
ribų nėra. Apie.teatrų.aprūpini
mą pinigais autorius rašo: “Nie
kad asksčiau savo gyvenime Be
užtikau teatro direktorių, kurie 
man, be jokių rezervų, būtų pa- 

mp pavojus išėivijoje ir pačiuo- Į reiškę: “Pinigai mums'jokios pro
se Baltijos kraštuose esą kaL. daug SudduriamaLia su paral blemce nesudaro. Mes gauname, 
bama su visai rimtu pagrindu. zq^lzoii. ; r«i 1 kiek prašome”. Ir kai matai te.
Ėstų ir latvių skaičius mažėja, 
o rusų d’dėja. (Autoriui buvo 
aiškinama, kad Lietuvoje, padė
tis, geresnė; dėl. 'katalikiškos re- 
zistėncijo’š pajėgumo). Rusų yra 
aiški dlaugųpąa Estijoje ir Latvi
joje. Rygoj et ebėra.■tik 25% lat
vių, ; Priežastis, ne tiek ta, kad 
latvių skaičius-mažėja, kiek ta, 
kad rūšų imigrantų skaičius nuo
lat auga/.; Šiandien 'Rygoje' yra 
80(0,000, gyventojų, ir greit jų bus 
j ąu.viepas, milijonas. ,,
F “Ketmias'desimt: metų po ūž- 

grobimo B.dtųos ; kraštai rusų 
ryjamiJramiai be jokio triukšmo 
iš Vakarų pusės. Jie bus beveik 
ir suvirškinti”, šitokiu visai aiš
kiu tvirtinimu.' autorius .'sąmo
ningai'nčąi pabrėžti,’■ kad rusi
nimas - nėių . tik “keista detalė, 
bet’pavyzdys, kaip galinga vals
tybė labai efęktyviar gali šutriūš 
kinti tnjų tautinių valstybių ne- 
pr.ikląusbniybę> tiesioginėje' mū 
sų pačių kaimynynstėje”. , •- 

Tačiau autorius pastebi, “kad 
kfiltuto’s; ir kilbos reikaluose' pa.- 
dėtis'; truputį- kitokia.. Netiesą. 
kącTšbvįetai bando.surusinti taip 
pąf 4 ir "es.bų j bei latvių . kultūrą. 
Pliki.faktai ,rę^b kitką. Rusai me 
todiškai' iirĮsėkmingai-remia tau- 
tinę ^kultūrą yisose. sišt^e: mė-. 
hbyįtė^atg^į^ątr^Į^nę^aį:' 
bu- apie’’inėhp;: laisvę J 6 ^k apie- 
k}dųsc^nųt'‘kblžėm reikalam nau- 
•ddjąrniiyąlstybės' pinigai. Jie, be 
abepmeš- leidžiami’ tautinei kul
tūrai remti

Rusu kultūra
fe

“Klausimą galima apsukti ir* 
antraip: kokių kultūrinių gali-’ 
mybių teikiama šiandien rusams, 
kurie juk sudaro tokią vyraujan
čią daugumą Estijoje ir Latvi-?

! blemos nesudaro. Mes gauname, 
doksu: ta armija rusišku i Bal-I klek Prašome”. Ir kai matai te- 
tijos-kraštus imigruojančių darJ atrinės veiklos lr. l)a'

statymų kokybę, lengvai gali su
prasti, kad taip iš tikrųjų ii yra. 
Meno lygis augštas, vaidyba to
bula ir scenografija tiesiog ne- 

Būdingas pavyzdys 
I yra poeto Rainio veikalo “Juo-

bininkų kultūrinių poreikių at
žvilgiu. traktuojama maždaug 
taip pat, kaip tie darbininkai, ku
rie švedijon atkviesti iš Turki
jos. , Paklausti man pažįstami PaPrasta- 
latviai, kokia priežastis tokios’ . . . ,. .

'keistos kultūrinės priespaudos iš! ?aPas lr septym jo broliai a- 
bai ištaigingas pastatymas, koks 
mūsuose dėl pinigų stokos var
giai būtų įmanomas. Mačiau ir 
Elirabetos pastatymą; vien iš
laidos už aprangą prašoktų kiek- 
yieno eilinio švedų: teatro biu- 
džetą.

ta, kaldl iš vienos pusės turime T
• reikalo su tautine, mažuma, ku-i Būtu- gal kiek bruta.
ries kultūros šaknys siekia tūks.l Uaį tvirtinti: kai tenka pasirink, 
tančfu metu gilumą, o iš kitos] vantauną, pasiren.
nusės —’su'imigrantirite kultu- kamas Pastarasis. Arba - kai 

,ūa, kuri neturit nemariausiu tau] Parūkti duonos, nepaten- 
tiniu šaknų. Valdžia gi savo dė. I kimios,ento va1dinamas_ fantas- 
mesį kreipia į pirmąją”. Savo 

Tokį samprotavime, jis paįvairi
na'. šitaip: “Imigrantai atvaromi 
į .paująs dideles pramonės įmo
nės Rygoje, kurios visos nuolat 
reikalauja vis-’daugiau darbo jė. 
gos it kuriose leninistinis dlarbo

•keistos kultūrinės priespaudos iš 
•pavergėjų pusės saviems tautie
čiams, atsakė, (gal nevisai rim
tai’ pagalvoję): “rusai' kultūra 

Vuk nesidomi”. ■ 
4 - ’ * . . ■ . .4 Pats autorius j šį'klausimą at
isako šitaip:-“Tiesa'veikiau yra

gus.11. R.IU1VBC iciuu>suu« uaivu . . ___

antvertės išsiurbimas vyksta be! •? J ■ 
darbų trukdančių: meno, ir • kul- 
.tūros poreikių tenkinimo 'dlarbi1 
mihkąins. 'Kiek’-tai--liečia _imi- 
ų^ahtįnės, darbo jėgas’ komuniz- 
?Aas ir kapitalizmas kąrtaįs*nuo- 
^abi^panašilš^..''

TXuorta ir teatras

Kai kraštas kenčia ekonomi
nę krizę ir žmones vargina mais.

I tiškas teatro veikalas. Publikos 
i > f - -

niekad netrūksta,' visi bilietai r- . J • - .. . k - • * - s. *
tuoj išgrobstomi, visada ir visur 
jie išparduodami. Medalis vi
sada yra dviejų-'pusių: vienoje 
pusėje — gyva latviška kultūra 
ęivietinės sistemos rėmuose, ki-

— miškelis ties Jūrmala, kur 
; žmonės vaikštinėja tarp rriedžių 

su knygomis rankose”.. -
į . Kaimynai tebėra

k Baigdamas savo pranešimą, 
/autorius . skaitytojams pirimėna 
fbendrą visų trijų Baltijos tau
tų likimą, kad įsisąmonintų jų 
nelaimės artybę.
“‘Šis' žavingas, kartu ir keistas

VLIKO RAŠTINĖS TVARKYTOJA 
MARGARITĄ SAMATIENe

Daugelyje tautų yra pamink- sudeda milijonus Lietuvos lais- 
lų nežinomiems -kareiviams pa-vinimo ir lietuvybės puoselėji- 
gerbti. Juk kiekviena tauta turi mo reikalams, 
daugybę nežinomų didvyrių, 
nuo kurių didele' dalimi pareina 
krašto laisvė ir gerovė. Daugybę 
tokių nežinomų ar mažai žino
mų kareivių -turėjo ir turi lie
tuvių tauta, įskaitant lietuvišką . 
išeiviją. Tai tie tylūs darbinin
kai, kurie atlieką didelius dar
bus, aktyviai dalyvaudami poli
tinėj, kultūrinėj ar religinėj 
veikloj. Jie mažiau žinomi, nes 
neretai niekas nerašo apie jų 
darbus, p vis dėlto be jų būtų' 
sunkiai Įsivaizduojami Lietuvos 
laisvinimo ir lietuvybės išlaiky-’, 
mo darbai. Tai yra. tie tylūs dar
bininkai, : ta ramioji dauguma,; 
kurie auklėja mūsų jaunimą, 
stato vaidinimus,, ‘operas, daly- 
vauja choruose,; dirba mokyklo
se ir tėvų komitetuose, veikia 
'įvairiose organiazcijose ir tyliai 
remia mūsų institucijas, stovin-1 
,čiaą Lietuvos vadavimo, lietu-' 
vybės išlaikymo ir šalpos, srity-į 
se. Jie. išlaiko mūsų spaudą, ’ 
.knygųį- Ieidyklas^feparapijas ir .

—-------- ' j:
— Kiekvieną sykį, kai išgeriu'' 

keletą čėrkučių degtinės, nebe-;, 
esu tinkamas darbui?Turėsiu bū-L 
tinai paliauti.

— Gerus degtinę?
— Ne, dirbti.

lis yra VLIKo galva, o ponia 
Margarita Samatienė yra VLI
Ko širdis.

Apie savo įsitikinimus p. Mar
garita savo laiku rašė LKDS 
Centro komitetui! “Lietuvių 
Krikščionių Demokratų ideolo
gija ir principai mano paveldė
ti, ugdyti mano tėvų, Antano ir 
Onos Staknių, kurie, gyvendami 
Amerikoje, dar prieš pirmąjį 
pasaulinį karą reiškėsi LKD 
veikime ir jį tęsė grįžę į Lietu
vą. ..” Gimusi Amerikoj, su tė
vais grįžo į besikuriančią nepri-1 
klausoma Lietuva. Mokėsi Pa
langoj ir vėliau šv. Kazimiero 
gimnazijoj Kaune. 1947- m. su 
savo šeima grižo į Ameriką. 
Prasidėjus tremtinių Įkurdini
mui Amerikoje, 1948 m. buvo 
pakviesta dirbti NCWC (Na
tional Catholic Welfare Confer
ence) lietuvių įkurdinimo sky
riuje. 1950 m. J.'Laūčkai iš šios i. 
įstaigos perėjus dirbti į Voice of1 
America, likusius du metu r NC
WC įstaigoje tvarkė atvykstan
čių lietuvių reikalus. Dauguma

ENERGY
WISE

. - A

Change tu oil and 
f Iters every 3,000 ta 
$,000 miles to svcK 
weblog jaecūk*"1' 
tatbi * Bom .M [

. Viena iš tokių -tylių ir nepa
keičiamų darbininkių yra Vy- 
riausiooj Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto įstaigos vedėja p. Mar
garita Samatienė. Jos patirtis ir 
laisvas lietuvių ir anglų • kalbų 
žinojimas yra neįkainojamos 
vertės VLIKui, o tuo pačiu ir 
Lietuvos laisvinimo reikalams.

I

Atvykusius svečius priima su 
šilta šypsena ir interesantai 
tuoj pat pasijunta kaip namie. 
Įstaiga gerai sutvarkyta, VLIKo 

’ leidiniai įvairiomis kalbomis 
1 yra sudėti jiems skirtose vietose 
ir, svečiui paprašius informaci
jos, nereikia raustis po^ stalčius 
ir sandėlius, ieškant pageidau
jamos informacijos. D^ug infor
macijos suteikiama telefonų. O 
tų pasiteiravimų .yra daug: 
kreipiasi senatoriai ir kongres- 

i manai, ministerijų’ atstovai ir 
. patarėjai, žurnalistai, profeso

riai, studentai etc. Ponia Mar
garita visada yra “kurse.” ir jai, 
nereikia sakyti, kad aš jus pa- 

; šauksiu rytoj ir suteiksiu pagei
daujamą informaciją.' ' V?- »

Raštinė gauna daugybę spau
dos įvairiomis kalbomis iš visų 
pasaulio kampų. Ponia Sama
tienė skaito viską. Svarbesnius 
straipsnius ir žinias atžymi ir 

i atkreipia Vyriausiojo Lietuvos 
”, Išlaisvinimo Komiteto pirmi-

pasaulis yra ne kur nors toli, an
troje šios planetos- pusėje, bet 
prie pat mūsų. Kai vasaros die
ną stovi .rytiniame Gotlando sa< 
los pajūryje, tai horizonte gali 
pastebėti debesų kamuolius, ku^ 
rie telkiasi virš žemės anoje vi, 
sai netolimoje jūros pusėje —

v A - | 131C11OV U11111U IkUllllVCllF pil 1111“

virš Latvijos. Kadaise ten trys ninko dr Razio į kity-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲA^IERIKO JE 
yra seniausia, didžiausia, ir turtingiausia lietuvių fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus'.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
.darbųjį dirba. ■. ••'; v .

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudę sava nariams,'v -i

į . SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. ŠLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

. Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
Susivienijime, apsidrausti iki $10,000.

t SLA apdraudžia ir Taupomąja apdrauda. — Endowment 
Insurance, kuri ypač • paudinga jaunimui,, siekiančiam

'■ tą ir mėgina perskaityti vaka-

i
'JI

5

Atdara šiokiadieniais nuo

rais ir savaitgaliais.
Įvairiausiu’ darbų Vyriausiojo 

Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto

Eif Juozo Adomaičio — Dėdės"1 Šerno gyvenimas. Tai ne mom 
gyvenimo bruožų apraiymar/bet tilteli to lafkcrtarplo buitie* Hte>

priklausomas valstybes, šian 
dien tų valstybių nebėra, bet 
mūsų kaimynai kaip buvo, taip 
jie ten. ir tebėra”. T..Ž-,

aukštojo mokslo ir jų1 gyvenimo pradžiai. ■
■ ■ ■ - . .. ‘ ' ■ . ’ - ' 

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudar už 
$1,000. apdraudoš sumą temoka tik £3X)Q’ metams.

■ SLA— kuopų- yra visose Hetiraiį koJooijose..
Kreipkitės' į savo apylinkės kuopų veikėjus, ' 
jie '.Tunu, mielai pagelbės j SLA Įiirašytt\

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th SL, New Ywkr N.Y. .10001 

Tel. (212) 563-2210 7;

imūsų kaimynai turėjo sdyp fe- VLTKo pareigūnu dėmesį.-^stai- 
priklausomas ? valstybes, ^.’gOs valandų. šiam darbui heuž- 

tenka. Vas vakarą ponia parsi
neša glėbius spaudos j sayo bu-

rffcrr»aHq psndtnlmsJ^te fa vertfateJ J vokieEų E*

maisteli bollevTEų oktepadfaf meteli. Kfiyg

j jit

I
3 — Naujienos, Chicago, 8, HL Thursday, OctoWr 13, 1913I

Nl

1 jį JULIUS JANONIS, poetai te revoUodonleteM, norapra 
|a« te Ualdhigal tnterpretuojainas gyvenime te politikoje^ tik Bi 
tvtįjlo Jalinsko knygoje apie Juliana Jtnonlo gyvenimą te poe> 
aljf. Dabtr būtų j| gątima pavadinti kovotoju ui imogaui tebee 
Knyga y Sddlo tennAte, 2B5 pudapte, kainuoja

1 ?.

' > LITER ATORA, lietuviu Bteratūros, meno te moIA
HS4 m. metrašti!. Jame yra vertingi niekuomet nelemtą, Vine* 
Krtvėe, Igno fiapeHo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko* 
7. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus te V 
Metisus straipeniai bet studijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Cfuriionio. M. AfleDdo, V. Kašubo®, A, Rakštelė* te A. Yirv 
ktteytxM poveikiais. 365 pusi knyga kainuoja tik $3.

> DAINŲ iVENTSS LAUKUOSE, poetės, rašytojo! te tet 
tfnfa lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dahn 
šventei bei fa Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti te nedalnuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu' rtiliuml te surinktais duomenim# 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi, kainuoja H

JSomlal p&rtiyt* rtudija tple RyEprffiriuM, remianti! PalalnSi B

y KJ LAUKIS LŠM2, raiyEoJoi Petronė^ 
knal Ir ndntyitpfe iūta^nte te vfetaS HSprH< Heteroje te pte>

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago; IH 60629 TeL 525-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
M ARDA NOREIKIENĖ
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SIUNTINIAI J LIETUVA
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Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

Ml-W.i69th St, Chioego, HL 60629 * TeL 925-2737

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 ,W. 71st St., Chicago, I1L

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI * FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS *

Sekmadieniais nno 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas
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Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

netnvin?

lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 
tr patarė mums toliau studijuoti
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na. Iki šiol skelbėme, kad Maskva pavergtą Lietuvą at- J- KLAUSEIĘIS 
skyrė nuo laisvojo pasaulio geležine siena, o Br. Nainys 
savo paskaitoje skelbia, kad ją geležine siena atskyrė. 
išeivija.

vius įjungti į LB-nę. Taip, ji kviečia visus lietuvius vyk
dyti joje jiems nustatytus uždavinius, apie kuriuos jau 
anksčiau minėta. Labai liūdna, kad iki šiol Bendruome
nės vadai visų lietuvių nepajėgė apjungti, o priešingai 

$40oo|— ^e’ kuri1! tarpe yra ir Br. Nainys, patarnavo jos 
$22.00 suskaldymui.
?$too Betgi Lietuvių Charta nereikalauja, kad reikia visus 
— lietuvius suvaryti po vienu stogu. Užmojis suvaryti po 

vienu stogu būtų nedemokratiškas, o totalistinis. Tai būtų 
$24.“ vienos, atseit, frontininkų partijos diktatūra, kas svetima 

■ 1 Lietuvių Chartos dvasiai ir visiems demokratinio nusi- 
užsiemuoaK — teikimo lietuviams. Jis sakosi, kad nesvarbu ko reikalauja

metama -- ------------------------ $4&oo Chartos paragrafai, bet jam svarbu tik logika. Atrodo,
------------------ -- -■ • ■ — jog jis non pareikšti, kad ji parašyta tų, kurie neturėjo 

Naujienos einą Uadien, išskiriant logikos. Toks jo tvirtinimas rodo, kad šis paskaitininkas 
tadienhffi. Lridžf* Naujiem Bendro- tikrai kalba be logikos. Kokia būtų Lietuvių Charta, jei 
vė, 173& So. Halated Street, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-8100. nebūtų logikos !

——------;—•Tiesa, kad Chartos dėsniai neamžini. Apie jų amži-
Order^karto^u 340061 numą niekas nekalba. Juk nieko nėra amžino, nei pats

Br. Nainys neamžinas. Bet kol tie dėsniai nėra veiksnių 
pakeisti, reikia jais vadovautis. Jei Lietuvių Charta sako, 
kad LB-nė yra įsteigta puoselėti lietuvybę bei jos kultūrą 
ir apjungti visus lietuvius, tai to reikia ir siekti, ries tai, 
kad ir netiesiogiai, patarnauja pavergtosios Lietuvos lais
vinimui. Tų principų negali keisti nei Br. Nainys, nei 
kiti, pasiteisindami tuo, būk tai pasikeitė laikai, kaip 
vienas aršus iš Kalifornijos Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto griovikas rašė, kad nudžiūvusios medžio 
šakos nei vėjo, nei lietaus, nei sausros nebejaučia, jas 
reikia išgenėti.

Žinoma, visiems yra aišku, kad jis tą taiko VLIKui, 
tam mūsų politiniam;veiksniui/Bet toks jo palyginimas 
yi’.a klaidinantis. Mūsų politiniai 'veiksniai nėra, nudžiūvę: 
medžiai ir nėra reikalo jiems pagelbėti samdyti svetimųjų 

i kbmėrciheš kompanijas. LB-riėi nėra reikalo jai skirtų 
Lietuvių Chartos uždavinių išsižadėti ir tiesiogiai įsi
jungti į politinę veiklą, nes tokiai veiklai yra jau minėti 
veiksniai. Br. Nainys skelbia netiesą, kad kai kurie jun
giniai (?) dėl savo interesų tos Chartos ir paprasčiausių 
gyvenimo logikos principų nepaisė.

Br. Nainys nevykusiai lietuvišką išeiviją sugretina 
su rusų caro išeivija ta prasme, kad anoji greitai išnyko/ 
o mūsoji dvigubai ilgiau išgyveno. Toks sugretinimas 
tikrai yra nefilosofiškas ir neakademiškas, ir neišmąs- 
tytas. Toks pasigyrimas jau buvo anksčiau spaudoje 
skelbiamas, kad, girdi, lietuviškoji išeivija patvaresnė. 
Bet tie, kurie tą skelbia, užmiršta tą, kad rusams, o ypač 
jaunajai jų kartai, Rusija yra jų tėvynė. Jos ekspansija, 
daugelio tautų užgrobimas kiekvienam rusui teikia tik 
pasididžiavimą.

Pagalvokime, kiek rusai Europoje yra.pavergę tau
tų, trečdalį Vokietijos ir pusę Berlyno. Nors rusui pa
bėgėliui gal dabartinis valdžios režimas ir nepatinka, nes 
ir pačioje Rusijoje atsiranda disidentų, kurie reikalauja 
kitokio režimo, bet jie nekalba apie laisvę.pavergtiesiems 
kraštams. Toks Rusijos išsiplėtimas kiekvienam rusui 
teikia tik pasididžiavimą. Tokia nuotaika, aišku, patar
nauja greičiau ištirpdyti išeivijos rezistenciją ir nusista
tymą prieš komunistinį režimą. Be to, faktas, kad Mask
va ruošė Rusijos pabėgėliams ir jų jaunimui išvykas į 

kad mūsų Yšeivija'yra atsitvėrusi nuo tautos geležine šie- Rusiją, jiems rodė laimėjimus ir “rojaus” gyvenimą.
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius,

Br. Nainys siekia visus lietuvius 
suvaryti po vienu stogu

Lietuvių Bendruomenės oficiozo redaktorių labiau
siai pykina pavergtosios tautos duoti Vyriausiam Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetui įgaliojimai. Jis juos vadina 
mandatais. Jie jam tik bereikšmis ir beprasmis mitas. 
Juos reikia pamiršti, nes jie jau seniai nebegalioja.

Beleista, kad jio tų įgaliojimų; neigimas yra lygiąr 
toks pats, koks ir okupanto statytinių. Jie skelbia,1 kad 
tauta jokių įgalįojiriįų -‘nėra davusi. kovoti dėl laisvės, 
neš ji “išvaduota”, “laisva”. Ir jie kartoja tą patį, ką ir 
Br. Nainys skelbia; kad nėra pąteptų, nei. nuskriaustų, 
nei aukštesnių, nei žemesnių, visi lygūs. Ir jis siūlo nu
imti “drausmės” sargybą ryšiams palaikyti su okupuotos 
Lietuvos lietuviais, reikia tai palikti kiekvienam apsi
spręsti pagal jo sąžinę. Bet nepasako kaip apsispręs tie, 
kurie neturi sąžinės. O tokių yra okupuotoje Lietuvoje, 
tokių turime ir mes išeivijoje.

O vis tik mus stebina, kad okupanto samdinių Įgalio
jimų neigimą kartoja ir Br. Nainys savo paskaitoje. Kam 
jis tuo neigimu patarnauja? Jis skelbia, kad tokiais Įga
liojimais bandoma tvarkyti ir mūsų Diplomatinę Tar
nybą. Tai grynas jo fantastinis kliedėjimas.

Jam nepatinka ir tai, kodėl mes manome, kad Ame
rika mus gali išgelbėti, o mažai kreipiame dėmesio Į ki
tas valstybes. Keista tokia jo “neakademiškoji” filosofija, 
kodėl mūsų dėmesys nukreiptas ’ tik Į J. A. Valstybes. 
Juk šiandien visos kitos tautos, išskyrus tik tas, kurios 
yra Maskvos sferoje, glaudžiasi prie Amerikos, bet Br. 
Nainys tuo nepatenkintas, jei ir mes iš jos laukiame mūsų 
laisvės kovai daugiausia paramos. Matyt, jis jau užmiršo, 
kad tik Amrikos dėka ir jis pats atsirado šioje šalyje. 
Jokia kita valstybė jo nebūtų išgelbėjusi nuo Maskvos 
budelių rankų.

Jis skelbia gryną netiesą, paprasčiau kalbant — melą,

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

Pastatau savo dviratį tankmėje prie storos 
eglės kamieno, patiesiu savo lietpaltį ir abu su
sėdame. Tamsa darosi vis tirštesnė ir, pagaliau, 
pasidaro taip tamsu, kad vienas kito nebematome, 
tik sėdime susikabinę, saldžioje meilėje paskendę 
ir siurbiame laimę lūpomis.

Trumpa vasaros naktis artėja prie galo. Lai
kas palikti šią saldžią prieglaudą, palydėti Feliutę 
iki jos durų, kol dar naktis, ir spausti dviratį na
mo, kad spėčiau parvažiuoti su tamsa, užsilipti 
ant šieno kūgio ir nuduoti, kad vakare sugrįžau 
nevėlai.

Jau buvau bekuždąs Feliutei į ausį, kad lai
kas keltis, tik tuo. momentu kažkas sušlamėjo, 
šlamėjimas buvo labai švelnus, bet tokioje tyloje 
aiškiai girdimas. Aš įtefripiflu klausą. Atrodė kaž
kas įtartino, bet nepavojingo. Juk galėjo koks gy
vulėlis tarp krūmų sujudėti, kokia palinkusi šaka 
tiestis.

— Petreli, ko tu taip klausais? — ji tyliai 
paklausė.

— Kažkas sušlamėjo.
— Gal koks paukštis. — Ji vėl stipriai prisi- 

giaudė prie manęs.
— Gal būt. — A ei įsisiurbiau į jos lūpas, bet 

tuo pat metu trakštelėjo užminta sausa šakelė.
Instinktyviai pašokau iš vietos, bet tuo pat

LENKIJOS LIETUVIŲ “AUŠRA
Lenkijoje gyveną lietuviai tu- jas yra Lietuvių Visuomeninės 

J18 aiškina, kad Lietuvių Charta įsako visus lietu- vien^ sayp kalba laikraštį Kultūros Draugija — LVKD. Re
— “Aušrą". I&eidžfcimi metųc- datuoja kolegija: A. Nevulis, 
re keturi nurperiai, 34 puslapių, vertėjas j lenkų kalbą (cenzū- 
5%x9H colių formato. Leidė- jai); E. Petruškevičius, redakto-

faktas, kad daugelis rusų išeivijos tam patikėjo ir grįžo. 
0 kur tuos sugrįžusius “apgyvendino”, tai jau kitas 
klausimas. Tuo tarpu mums kas kita: rusas yra oku
pantas, pavergęs mūsų kraštą, atnešęs vergiją lietuviui. 
Tad ar gali lietuvis patriotas tuo didžiuotis? šiandien 
jokia paslaptis, kad iš mūsų išeivijos tarpo atsiranda ir 
tokių, kurie, nuvykę į okupuotą Lietuvą, skundžiasi Ame
rikoje esama sunkia būkle, dėkoja P. Petroniui ir komu
nistų partijai už atneštą kultūrą ir gerovę, bet tik keista, 
kodėl jie ten nepasilieka, o grįžta Amerikon “vargo” 
vargti.

Bet už vis labiausiai Br. Nainį pykina pavergtos tau
tos suteikti mandatai Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetui. Jie jam atrodo pasibaisėtinu dalyku, todėl jis 
savo paskaitoje jų nereikalingumą kartoja visą laiką. Ir 
skelbia, kad LB-nė yra pati našiausia ir be jokių man
datų. Taip! Bendruomenei, kaip organizacijai, taip, kaip 
ir kitoms organizacijoms, mandatai neduodami, ir jų, 
tauta nedavė. Bet pavergtoji tauta, juos suteikdama 
Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui, neklausė 
nei Br. Nainio, nei tokių kitų. 0 jos valios paneigimas 
yra smerktinas nusikaltimas. Tokiu paneigimu jis nori I rhis; A. Uzdila sekretorius irsti, 
pasakyti, kad tik Lietuvių Bendruomenė yra viskas. Pasitarimams yra ir redhk

Liūdna, kad LB-nės oficiozo redaktorius neskiria pirmininkas J. S.
Lietuvių Tautos atstovybės nuo Įkurtos specifiniams už- Spausdina 3,000

davimams organizacijos. Vyriausias Lietuvos Islaisvmi-k metų pirmasis numeris 
mo Komitetas įkalba' tautos vardu ir jų atstovauja. O eiliniu pažymėtas 60-ju nnme- 
kierio vardu kalbės LB-nės organizacija? riu. Jei visą laiką..metuose bu.

; p ’ •» -! r 1L- T IX- • -U a -D - J V- vo ieidžiami kettfri-niimWiai' tai
-Br. Nainys skelbia kaltinimą, kad B-nes darbai yraų^tuvių “Aušra” yra 

brutaliai niekinami, šitoks jo ;kaltinimas. be .faktų yra T išsilaikiusi 15 metų. Apie laik. 
dęmągogiškas, tįksĮū sukelti5-išeivijoje erzelu Jis tvir- rašcio turinį pasisako rėdyto. 
tina, kad mandatais vsidovaūjantiš, LB-nė buvo pažeriu- |.M^s: k.
ta Į žemesnę, pakopą ir atimtas jos visuotinumas.'Toks 
jo kaltinimas rodo, kad jis jau nebegali net blaiviai gal
voti, kadangi tie jo linksniuojami “mandatai” tiek jį su
erzino, kad jis nebejaučia, jog lieja tulžies kartelį, net 
pats neišmanydamas kodėl.

Naivus jo aiškinimas, kad gyvasis ir aktyvusis lie
tuvis patriotas politinėmis partijomis nė kiek nesidomi. 
Jei jis taip kalba, manydamas, kad visi tokie patriotai, 
kaip jis pats, tai jis juos labai tamsiai pristato mūsų są
moningai visuomenei. Mat, tos partijos aklai uždarė sie
nas ir pastatė “drausmės” sargybą. Sunku suprasti, ką 
reiškia jo kaltinimas. Reikia abejoti ar jis pats suprato, 
ką jis tuo norėjo pasakyti.

Jis priekaištauja, kad atsirado tokių, kurie save pa
skelbė Liėtiivbs laisvės kovos vadais; ir tokiais jie laiko 
save iki šios dienos. Bet kas tie vadai, jis nepasako. 
Skaitant jo paskaitą, atrodo, kad lyg tokiais laikytų 
LB-nės vadus. Ir jis pats pripažįsta, kad tokie tautos 
nepašaukti vadai nereikalingi. Tiesa, kad tauta paverg
toje Lietuvoje pati kovoja, bet išeivijoje tai kovai vesti 
ji įgaliojo Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą.

Br. Nainys savo paskaitoje tvirtina, kad Lietuvių 
Bendruomenė yra vienintelis veiksnys, nes jis atstovauja 
visus. Visų jis neatstovauja, nes visų nepajėgė apjungti.

A> Svilonis

|?s.; - ' . . >
"Vedamoji šio “Aušros” nume

rio ir visų keturių . šiemetinių 
numerių tematika, tai Dariaus ir 
Girėno žygdarbio bei tragiškos 
mirties pen kiasdešimtmetis ir 
pirmojo lietuviškojo tautinio 
laikraščio “Aušros”, ėjusios 1883 
—86 m., šimtosios metinės.

žodžiu, mūsų žurnale bus gan 
daug istorinių straipsnių, minė- 

Į jihų. Dariaus ir. Girėnėo skry
džio per Atlantą minėjimui ren
gėmės jau. seniai, Tai atsispin- 
dėjo.ir musų žurnale.

ApTe devynioliktojo ..amžiaus 
' ‘Aušrą” retai mums tenka kal-

Š imtosioms “Aušros” meti
nėms skirti 3 straipsniai. “Ji ža
dino iš miego”, paties redakto
riaus parašytas. Daug citatų iš 
kitų raštų apie Basanavičiaus 
“Aušrą”. Yra iš lenkų literatū
ros, bet daugiau iš lietuvių ko
munistų raštų. Iš spausdintas 
J. Stoskeliūno gan ilgas straips
nis “Pirmojo tautinio lietuvių 
laikraščio kilmė”. Vandalinas

(Nukelta j šeštą purlapj,

momentu pajutau stiprų smūgį į dešinį šoną, pas
kui į kairį. Pritrenktas aiktelėjau ir atsirėmiau 
eglės kamieno.

— Kas čia, kas čia yra! — šaukia išgąsdinta 
Feliutė, bet į jos klausimą tik sušlamėjo šakos, 
greiti žingsniai nutraškėjo tolyn per mišką, ir vėl 
viskas nutilo.

Valandėlę stovėjau atsirėmęs medžio, kol 
man skausmas praėjo. Ji apkabino mane.

— Petreli, nebijok, neimk į galvą, koks pus
galvis bus numatęs mus ir atėjo pagąsdinti.

— Aš į galvą neimu, — sakau, tik mano šonai 
bus gerokai paėmę.

Daugiau jau nesisėdome. Palydėjau per miš
ką ir, kai jos namai buvo jau čia pat už kelio, mes 
atsisveikinome.

Mano dviratis rieda greitai vieškeliu per 
mišką. Aš jaučiuosi lyg didvyris, turėdamas taip 
stipriai mylinčią mergaitę, kuri net nebijojo visą 
naktį praleisti su manimi miško tankmėje. Ne
jutau baimės, nors mane būtų sutikę keletas ne- 
draugiškiausių bernų. Pasitikėjau savo dviračio 
greitumu, nes muštis jokio patyrimo neturėjau.

Pervažiuoju mišką be nuotykių. įvažiuoju į 
Pelkinės miestelį. Prasideda brukąs, dviračiu va
žiuoti nemalonu. Einu pėsčias ir veduosi dviratį. 
Visur tamsu — ir gatvėse, ir namuose. Tyltr ir 

‘tuščia, tik mano batai kaukši į gatvės grindinį, 
ir greitai stumiamo dviračio ratai šokinėja per 
bruko akmenis, ir jo retežis barška.

Pereinu gatvę pro bažnyčią, paskui turgavie

tę. Toliau gatvė leidžiasi žemyn ir brukąs dingsta. 
Užšoku ant dviračio ir negreitai riedu į pakalnę. 
Gatvė jau baigiasi. Toliau bus upė, tiltas ir vieš
kelis į kalną. Dar koks pusvalandis ir aš būsiu 
namie ant kvepiančio šieno.

Nors naktis, bet žara šiuo vasaros laiku nesi
leidžia ir papratusioms akims kelias gražiai bal
tuoja, važiuok dviračiu beveik kaip dieną.

Staiga kažkas išbėga iš namų į gatvę, rodosi, 
moteris:

— Palauk, palauk, o kur tu naktimis tran
kais? — negarsiai šaukia būtybė gatvėje if laiko 
išskėstas rinkas.

Neatpažįstu, bet man rodos, kad Julė, mano 
sesūo, nori pastoti man kelią. Ji bus numačiusi, 
kad aš drauge su Feliute jos namų link nuėjau. 
Ji laukė manęs, dabar nori pagauti ir išbarti. Ji 
kaip tik toje vietoje gyvena.

Aš nebijočiau susitikti tą patį berną, kuris 
miške kumščiais mane pavaišino, bet Julės su
tikti tikimi nenoriu. Ji tnane f mokyklą įstatė, per 
ją Natauskis mane globoja, h* štai dabar aš pasi
rodysiu jai palaidūnas, naktimis su mergomis be
sitrankąs, Ką gi aš jai pasakysiu, kaip jai pasi
aiškinsiu? Instinktas padiktuoja bėgti nuo jos, 
kad ji manęs neatpažintę.'-'Apsistiku ir spaudžiu 
atg^l? Pirmąja gatvele pasuku ir lekiu tolyn, pas
kui takais, per upės lieptą, laukų keliukais, ir di
deliu vingiu pasiekiu namus. Jau išaušė, bet Mor
ta ir jos vyras dar miega. Užsilipu kopėtėlėmis 
ant aukšto šieno kūgio ir įsisupu į guolį, širdis

plaka iš kelionėš dviračiu bei susijaudinimo, bet 
gretai nurimsta ir mėginu užsnūsti. Nors beveik 
nemiegojau, bet vistiek atsikeliu laiku. Nei Mor
ta, nei jos vyras neklausinėjo manęs, kada aš su
grįžau.

— Labai įdomu, — sako Marytė. — Ar su
žinojai, kas tave kumščiais apdaužė miške ir 
kodėl?

— Tas klausimas ir man ilgai nedavė ramy
bės. Aš įtariau Feliutę. Maniau, kad ji myli ne 
vien tik mane, kad ji turi daf ką nors kitų, šis 
patykojo ir mane pagąsdino. Netrukus, tačiau, 
paaiškėjo, kad Feliutės meilė man buvo gryna, 
kaip rasos lašas, ir pastovi kaip upelis. Ji jokio 
kito nemylėjo, tik mane vieną. f

— tai kas gi tave apkumščiavo? Gal miško 
eigulys?

— Ne, Maryte, čia buvo daug sudėtingiau. 
Aš tau papasakosiu, jei mano istorija tau dar nr- 
atsibodo.

— Man nepaprastai įdomi tavo gyvenimo is
torija. Aš galėčiau klausyti visą naktį. Prašau 
papasakoti.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR klTUS PAPAGINU (

SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS" l '
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WMfdieater Community kiiiukoc 
Medicinos dixoktorius
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkžti 
nreelial Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresui
Naujiem 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

TsL: 562-2727 arba 562-2728
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Tikrini įkiš. Pritaiko akiniuc 

ir “contact leoaM”,

» Yra susidaręs mitas, kad bul 
vės turi savyje diaug krakmolo, 
kuris žmogaus kūne tampa rie
balais. Esą, kad žmonės, kurie 
valgo daug bulvių, yra stori. Tik
rumoje vidutinė kepta bulvė tu
ri tik 90 kalorijų. Taip pat yra 
mitas, kad greipfrutas sunaikina 
bei pašalina iš kūno riebalus. 
Tikrumoje greipfruitas turi daug 
vitamino “C”, ir jo pusėje yra tik 
55 kalorijos.

e Kiniečiai turi gerą patarlę: 
“Prie savojo stalo valgyk taip, 
tartum būtum svečiuose pas ka
ralių”. ' .aAi

B Apie gerus daiktus, taipgi 
ir apie bananus, reikia dažniau 
kalbėti ir juos prisiminti darant 
savaitinį perkamo maisto sąra
šą. Bananai turi vitamino C ir 
B-8, potasijaus ir visą eilę kitų 
žmogaus kūnui reikalingų me
džiagų, o tik 85 kalorijas 100 gra
mų vaisiuje. Bananas buvo ži
nomas prieš tūkstančius metų 
pietiniuose kraštuose, nes auga 
be ypatingos priežiūros, Ameri
kon ji atvežė rienas ispanų ku
nigas, bet rinkoje nebuvo par
davinėjamas iki 19 šimtmečio vL 
dūrio. Ne visi žino, kad šventoje 
mohametonų knygoje — Korane 
rašoma, kad rojuje uždraustas 
vaisius buvo ne obuolys, bet ba
nanas.

® Artinasi šalnos ir daugelis 
moterų prieš tai nuskina gėles 
ir kiek galima ilgiau mėgina iš- 
ila-kyti Kambaryje. Rožių koto 
pjūvis dažniausiai būna jau 
apdžiūvęs ir mediena bei žievė 
mirusi, tai prieš merkiant ro
žes į vandenį, reikia mirusį bei 
apdžiūvusi stiebeli nuplauti. Ro
žės sugeria daug vandens, todėl 
jį reikia nuolat papildyti.

3 New Jersey Medicinos ir 
Dantų gydymo kolegijos profe
sorius dr John Bulibck tyrinė
jo ilgo gyvenimo paslaptis ir 
priėjo išvados, kad yra svarbu 
ne tik kūno, bet ir proto mankš
ta. Savo pastabas jis suvedė į 
10 punktų;

— Mažiau žiūrėti į TV ekraną.

1 a?iu, varnos Kfinkimu. airių ra. 
i mune, kiaulės snukiu (palygink 

su lietuviška “kiaulpiene”).
Prancūzijoje ir Italijoje pienių 

žiedlapius renka kaimo moterys, 
kurios neapsieina be jų, gamin
damos miršrainės ar dėdamas jas 
prieskoniu, kepant mėsą. Tuo 

I galėtume pasinaudoti ir mes. 
< Pienių lapams pilnai išaugus, 

juos nuskynus ir išdžiovinus, ga
lima naudoti ir arbatai. Kai pie
nės pradeda žydėti, jų lapai tam
pa kartūs ir todėl nebetinka nau-

• dojimui, tačiau jų žiedais ga- 
sijose. ' lime paskaninti kepamų omletą,

— Nevenkite savarankiško dar I Svarbu tik, kad žiedai būtų su- 
bo savo proto mankštai. Lietu- rinkti prieš pilnai pražystant, 
viai turi daug organizacijų. Pa. Gi pilnai prasiskleidę gelsvi pie. 
sirenkant, atkreiptinas dėmesys i nių žiedai gali būti naudojami 
į Lietuvos Dukterų Draugiją, | baltojo vyno gaminimui.
ir kitas.

— Lankykite muziejus, meno 
galerijas ir paskaitas.

— Domėkitės suaugusių kur
sais. Čikagoje suaugusių kur
sus ruošia miesto kolegijos.

— Turėkite kokį nors pomėgį, 
pavyzdžiui, daržovių ir gėlių 
auginimą.

— Pradėkite rašinėti laiškus 
toliau gyvenantiem giminėm ir 
pažįstafhiėmš. Mažiau naudoki
te teiefdrią. Bandykite bendra
darbiauti liėtityišfcbje Sp'aiidojė.

— Nuoboduliui išvaikyti gė-

Kiekvieną pienės daigą gali
ma nuplauti tris ar keturis kar
tus pavasario ir vasaros laiko
tarpiu. Po dvejų metų pienių 
šaknys iškyla. Tada jas reikia 
nuskusti, išdžiovinti ir pakepinti 
krosnyje ar prieš ugnį, kol visai 
paruduoja. Sumalus, gaunamas 
geras “kofeinas” — gardus ka
vos pakaitalas”.

• Išvaizda ir grožiu moterys 
rūpinasi -daugiau negu sveikata. 
Pvz. Uline is valstybėj yra 51,07p 
grožio salionų specialisčių, tai 
yra vienas 9"0 moterų. Tuo tarpu 
vienam gydytojui tenka apie 
1.000 asmenų.

* *

KRIAUŠES SIRUPE

$

jį Funeral Home and Cremation Service

Charles Stasnkaitis

(jiij S6-1314

hh^^hbbshh

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

EUDEI
—

GAIDAS“ DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tėt 927-1741 — 1742

iw

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDHIONED KOPLYČIOS

a

I

FLORIDA
I

taką chirurgija, "

PERKRAUSTYMAi

£

-■ I

>Mrqu»tt» Parka.

—- Aldona Daotew

INKSTŲ, RUSLIS IE 
PROSTATOS CHIRURGIŲ 
M54 WEST (3rd STRUT 

VihmdoK istnd. 1—4 popiM, 
tothrUd. I—7 t*L vak.

LėMūnal — Pilna apdraadc 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Cham 
ir VISA kortele*.

R. iERENAS. t«L 925-4963

( St. Petersburg, Fla. 337 If 
Tėt (8132 321-4204

AAbUO iElMOS VALANDOS

žc&tadieniaia fr aekūuliamialf 
nuo 8:30 iki 9‘M viL ryto. 
SMioa WOPA - 1W AM

Iron”. Ta? liūto dantis įvaizdis Į 
susidarė, lyginant pienės karpy-' 
tų žiedlapių galūnės su liūto ašt- 
ritį icfentų eile. Pienė dar vadi- 
nairia balionu, kairriiečio laikro-

HE

A. t Ai Rožės Tijtihienės - Paurytės

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

TeL — 523-3572
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t SŪNUS
Negailestingi mirtis 1975 m. spalio 1S i nutraukė Danty Gydytojo?

S “Lietuvos Aidai
KAŽI BRAZDŽIONYTt 

Pr**ran*A« v*eė|a

XA4£eš nuo pirmadienio iki penk
tadienio vaL Takam 

VlMa Lodo* ii WCEV 
banga 1400 AM. iį iemi.^icą gyvenimu, gilia me liūdesyje

vyrą JONĄ ir kitus artimuosius.

Labai greitai bėga laikas, rotiofc, tai neseniai buvo musu tarpe 
o štai jau aštuoneri metai, kai iškeliavo amžinybėn, kur susitiko — 
sūnų Vytautą, tėvus, brolius, seserį ir kitus anksčiau iškeliavusius. 
Palaidota Sv. Kazimiero Lietuvių kipmėse.

Gi mes, likusieji, sunčiame stvo maldas, prašydami ėnifosfo 
Dievo gailestingumo, o apturėjusi dangaus malonę užtars mus pat 
Visagalį, kad numirę galėtumėm susitikti ir gyventi amžinuoju gyve
nimu Viešpatyje. ? .

Tėvų Jėzuitų koplyčioje spalio 16 d.; sekmadienį. 11 vai. 15 nrin 
bus atnašaujamos šv Mišios už mirusios sielą. Prašoma artimųjų if 
nažistamu oris.minti ir bendroje maldoje dalyvauti.

JONAS TIJŪNAS

uzdovinius bei žaisti protą lavi- 
fiančniš žaidimtrš.

S Pasirodo, jog pienė, Lietu
voje dar vadinamas ir kiaulpie
ne, turi labai naudingų žmogaus 
sveikatai dalių: geležies, kalci- 
jaus, sodijaus, sufuro; potašo, vi
taminų A, B. C ir D. Senovėje 
pienės buvo naudojamos kaip 
vaistas nuo reumatinių ligų bei

daugiau domėtis geromis hrty- gydant žaįųųei.puo karštligės ir 
ęomis. Vengti pornografinių lėi- kepenų ligų.
dinių, nes jie protui nieko gera kalbose iš-
neduoda. .... i reiškiama skirtaingais vardais.

žiūrint .TV, pasirinka do-' pranėūzai ją vadina “liūto čtan- 
knmentiiiius filmus, diskusijas, l timi„ _ denį de Ron. čįa ?ng 
žinias ir visa kita, kas veikia įi įįgkjjį jbs pavadinimas ‘id'ande-
jūsų protą. ■

— Užsisakykite dienraštį ir se- 
kite žinias. " Maftb šapratimu, 
toks dienraštis, veikiąs į protą 
ir be propagandos, yra Naujie
nos. Jos duoda duomenis, d 
skaitytojas pats prieina Savo 
erotu piie išvadų.

— Dalyvaukite bažnyčios, PTA> 
ir klubu organizuojamose diskū-

AŠTUONERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Ap4rau*tt« parkraustyaav 
Ji įvairiu ttstvay.

ANTANAS VILIMAS
TaL 274-1M2 arte J7M954

715? Sa. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO. IL 40425

i

T«ML 778-U74

B
U WTIS 1110 AM b

tU4 V. Tirt Street
P
M

L stiklinė braškių uogienės, 
2-jų citrinų sunka, 
2 šaukštėliai sviesto, 
% stiklinės vermuto vyrio, 
10 kriaušių.

■ Cukrų sti švifestu pakaitinti 
iki rudumo, supilti citrinos sun-

Viską gerai išmaišyti. Sudėti per 
pusę slipiaustytas kriaušes ir 
trumpai viską pakaitinti.

Patiekalui atšalus, sudėti į 
' pailgą lėkštę: kriaušes per vidu

rį, į šbhuš kamuoliukais sufor
muotų vanilijos ai- braškių ledų 
ir viską užpiltirkriaušių sirupu. 
Valgyti ttibj pat.

Magdalena šulaitieriŽ

JUOZAS STASIŪNAS
Gyv. Brighton Parke, Chicagoje

Mhč po sunkios ligos 1083 m. spalio 11 d., 5:30 vai. 
popiet, sulaukęs 68 mėtų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Za
rasuose. Amerikoje išgyveno 33 metus.

Falflco nuliūdę: žtnona Bemice, pagal tėvus Vengrytė, 
sūnus Petras Kėntmėr, marti Kathy; Lietuvoje liko dvi se
serys — Bronė ir Ona su šeimomis bei kiti giminės, drau
gai ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje.

Priklausė BALFui.
Kanas bus pašarvotas ketvirtadienį, nuo 12 vai. iki 

9:30 vai. Vak., Satžda koplyčioje, 1711 S. Danien Avė.

Pertktadiėriį, spalio 11 d., 10 vai. ryto, bus lydimas iš 
koplyčios į St. Joseph parapijos bažnyčią. 48lh ir Hermitage, 
O PO’ gentirihgii pamaldų bus laidojamas SI. Mary Cemetery, 
Evergreen Park, Ill.

Visi a.a. .luoto Stasiūno giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę- lieka: žmona, sūnus, marti, seserys.
Laidotuvių direktoriai J. W. Satala ir Sūnus.
TeL 247-4757.

4348 So. Califotiiia Avenue

TĖVAS IR SŪNUS

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė;, Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
Tel: 652-5245

FRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

STEPONAS G LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

&24 West 69th Street — TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

Tel. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



Įtakingas komunistas Įspėjo vakariečius
Londono uienrašiis ‘Times” 

1983 m. birželio 30 d. išspausdi-

LENKIJOS LIETUVIŲ...
Atkelta iš 4 psl.

Junevičius yra parašęs taip pat 
anos “Aušros’ jubiliejui skirtą'no Jugoslavijos rašytojo, buvu-
straipsnį — “Savosios kalbos šio artimo maršalo Tito be nd ra- 
gaivintojai”. Straipsnyje daug darbic, vėliau virtusio jo kriti- 
citatų iš M. Daukšos, J. Basana-j k u, Milovano Džilc straipsnį — 
vičnaus, A. Vištelio, S. Gim_ j "Kodėl Vakarai neturi susilpnin- 
žausko, Ksavero Sakahusko-Va_ ti savo apsaugos”. Čia pateikia- 
nagėlio, J. 
tos ir kitų aušrininkų. j 

> “Aušros” minėjimas, kaip ža
dėta, tęsiamas ir antrajame nu
meryje. Pradžioje redaktorius 
nusiskundžia gavęs kritišką raš. 
jtą iš tarybų Lietuvos. Kas jį ra
šė, pavardes nesako. Laiške ra
šoma, jog (devynioliktojo am
žiaus “Aušros” pasirodymas, “su- 
prantma, yra didelis reikšmin- ambicijos 
gas įvykis lietuvių istorijoje, ta- krypti ir spartą, ginklų bei ka
biau ne pasaulinio masto įvykis”, rių skaičių ir didele dalimi le- 
Toliau laiško rašytojas sakosi ga- mia saugų ginklų bei naujos ka
lis suabejoti tokios gausybės 
straipsnių, kuriuos užsimota 
skelbti, tikslngumu.
į Seinų “Aušros” 

redaktorius atsako

Miliausko-Miglova-’ me jo vertimą.. RED.
i Kai kurios senos tiesos turi 

būti kartojamos,- nesvarbu kaip 
nuvalkiotos ar visiems žinomos 
atrodytų. Prie tokių priklauso 
ir kaikurios tiesos apie ginkluo
tę: ginklavimasis yra ypatingos 
valstybės politikos išdava, bet 
ne jos priežastis. Valstybės po
būdis ir jos valdančiojo elito 

nustato ginkluotės

ro taktikos atsiradimą.
I Vakariečiai nesupranta

Visai nereikėtų to sakyti, jei- 
i gu Vakaruose nebūtų klaidin- 
! gai įsivaizduojama sovietinė si-

“Ir iš tiesų suabejojau. Abe-! sterna ir dar klaiidingiau — jos 
goti tai juk labai žmogiška. Abe-J polinkiai plėstis pasaulyje. Tų 
jonės padeda surasti tiesą. ; polinkių atsisakyti sovietiniams 
, Ką gi, reikia sutikti su tuo, vadovams būtų nepaprastai sun- 
kad anos J. Basanavičiaus “Auš-1 ku, net jeigu jie norėtų taip pa
jos” pasirodymas neturėjo nė! daryti.
mažiausios įtakos pasaulinių! Klaidingas supratimas dažnai 
{vykių raidai. Tačiau šitaip sam-Į kyla iš žmonių taikingo ir kil- 
protaujant reikėtų turėti ome- i • 
hy ir tai, kad mažų mažiausia! 
jau nuo XVTII-,jo šimtmečio Lie- j 
Įuva aplamai nelošia svarbiau-' 
jšflomis kortomis nei pasaulio, 
nei Europos politikoje. Vadina
mi, visa kas vyko ir tebevyksta 
lietuviuose, turi vien tik lokali, 
Sės reikšmės. Jei galvoseną pa- . 
suksime šituo keliu, tuomet gal 
visgi reikės pripažinti, kad 
“Aušros” išleidimas buvo pačia-1 
me lietuvių tautintio atgimimo, 
nacionalinio sąmonėjimo centre/ ’.t- * i■< / ~ .1Nelengva šiandien atsakyti, 
koks buvo ‘‘Aušros” indėlis, bran ; .r. 1
dinant lietuvių tautiškumo po-^ 
jūtį, tačiau kažin ar gerbiamas 
minėto laiško Autorius būtų 
šiandien mokėjęs jį lietuviškai no straipsniu “Aušros programą 
parašyti, jei ne aušrininkų veik-' ir gyvavimas”.
la devynioliktojo amžiaus pabai- I (Kitą kartą bus apžvalgėlė, 
goję. Ir dar viena: šiandienė kaip Lenkijos lietuviai gerbia 
-mūsų. “Aušra” nepretenduoja Darių ir Girėną).

naus nusitfPa mišių ne
susipratimų istorijoje viusomet 
buvo. Turėtume net džiaugtis, 
kad visuomet atsira-Ja žmonių, 
kurie bijo karo ir trokšta, žmo
nes padajyii geresniais, o poli
tinę tikrovę — lengviau pakelia
ma. Kartais aplinkybės tokios, 
kad šie gerų norų žmonės pa
siekia kai kuriu teigiamų re
zultatų ir padeda išsaugoti tai
ką. Bet šiandien tokių aplinky
bių nėra. Velnias netgi juodės-j 
nis, negu įsiyaizdluojama.

Branduolinio karo siaubas ^v. 
galimu milijonų žmonių ir c:- 
vilizacijos sunaikinimu ypač pri
sideda prie klaidingo sovietinės 
sistemos supratimo. Skirtumai 
tarp politiniu sistemų, tarp Rytų 
ir Vakarų, atrodo nereikšmingi 
ir maži, kai juos palyginame su 
tokiu karu. Reikalavimai taikos 
ir nusiginklavimo, branduolinių' 
ginklų sumažinimo ir atitrauki-j 
mo iš Europos išreiškia tokį bran 
dūdinio karo suvokimą, kuri 
sovietų politinė propaganda 
veiksmingai panaudoja savo stra! 
teginiams tikslams.

Branduolinio karo pavojus visas savo privilegijas ir “eili- 
yra žiauri tikrovė, bet tokia yra ’ njų” diktatūrų galias, bet ir už- 
ir Sov. Sąjunga. Ir kol sovietinė valdė visas valstybės gyvenimo 
sistema pasilieka nepakitusi, 
Vakarai turi išsaugoti branduo
linę pusiausvyrą naujais 
dūdiniais ginklais.

Totalistinė sistemt

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

Item i L žmb4 — 
UAL KSTATI FOR SALI

Dr. Jonas Basanavičius

BUTŲ NUOMAVIMAS
1 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

♦ NOTARIATAS • VERTIMAI

Namai, Žemė — ParNevissM I 
UAL BSTATI PO* 1AL1

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMW , 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSIMOKEJIMAli

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: '* V
MUTUAL FEDERAL SAVINGS I 

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezident**
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl TeL 847-774?

INCOME TAX SERVICE
5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

; svarstyti ir vertinti pasaulinės 
! reikšmės įvykių. Šitai' kur kas 
geriau padaro tiek Lenkijos, tiek 
ir Tarybų Lietuvos spauldh. Mū
sų "Aušros” intencijos kur kas 
kuklesnės — keliems tūkstan
čiams Lenkijoje gyvenančių lie
tuvių priminti tuos, kurie anais, 
niūriais laikais taip atkakliai ko
vojo už pagarbą gimtajam žo
džiui ir savajai praeičiai.

Tuo besivadovaudamas visgi 
ryžausi tęsti užpradėtą pirmaja
me numeryje tematiką”.

Po šitokio redaktoriaus pasi
sakymo Basanavičiaus •• pradėto • 
sios “Aušros” minėjimas tęsia
mas ilgu ir įdomiu J. Stoskeliū-

Aleksas Ambrose,

bran-

j i
valdo

sritis. Sovietinė kompartija lai
ko visą išorini “kapitalistinį” pa
saulį priešu, laiko savo pareiga 
stengtis silpninti ir griauti jo 
politinę bei visuomeninę san
tvarką.

Visur mato priešus

Atstovaudamas karo metais 
jugoslavų partizanų sąjūdžiui, po 
karo — Jugoslavijos vyriausy
bei, aš: turėjau daugybę'susiti
kimų ir pokalbių su So v. Sąjun
gos politiniais ir kariniais vado
vais, iškaitant Stalina ir Molo
tovą. Beveik be išimties šie žmo

Sov. Sąjungą šiandien 
partinė biurokratija, kurį ne-! 
gailestingai saugo savo valdžios; 
monopolį. Toks sovietinės sis-! 

: temos bruožas visą nusiginklą-J 
vimo problemą padaro daug sun_] 
kesnę, negu ji atrodo, tiems tai-j 
kos šalininkams, kurie reikalau
ja Sov.; Sąjungą laikyti tokia 
pat valstybe,-kaip ir kitos; vals-’ 
tybe, kurios vyriausybę saisto' nės'rodė gilų priešingumą išori- 
tarptautinės sutartys ir įsipa-j nįam pasauliui ir ypač Vaka- 
reigojimai, kuri gali būti veiks-j

•’mingaiii morališkai spaudžiama, ]ęaras pasibaigė, Sov. .Sąjunga 
savo gyvenimo ir pasaulio vie-i buv0 įagiausjai nualintas kraš- 
šosios nuomonės. I įas su didžiausių aukų skaičium.

Per Rusijos revoliuciją ir pi- j jr v;s ;įj^k sovietiniai vadovai 
lietinį karą komunistų partija ]a.ikė taiką trumpa pertrauka,

kurią reikia panaudoti kito ka
ro“ pasirengimams. - Štai kodėl

užgrobė totalinę ir absoliučią 
valdžią. Tą valdžią ji turi ir j 
šiandien. Ji ne

:W ’

rams. Kai antrasis pasaulinis

šnipinėjimu. Mes taip pat gavo-
Pajamų bungalow — 1% aukšto mū-’ : raiamu DUngaiow — 172 dilbiu įname vartotus ir pasenusius gink- rįn^ 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas, 

lūs, kurie buvo tik perdažyti ir j Marquette Parko centre. Nebrangus.

- 2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas i du butus. Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY

nušveisti. Sovietiniai oligar
chai nepripažįsta draugų ar są
jungininkų, bet tiktai vasalus ir 
klusnias kolonijas. Ir dabar taip 
yra, nes išorinis pasaulis Scv. 
Sąjungai tebėra priešų pasaulis.

(Bus daugiau)

— Visuotinis metinis Čikagos 
ir apylinkių liaudininkų susi
rinkimas įvyks, gpalio 16 dieną 
10 vai. ryto “Sąrida'os” -patal
pose. Po susirinkimo! — vaišės.

— Cicero žvejų ir medžiotojų 
klubo “Ešerys” mėtinis lydekų 
balius įvyks lapkričių mėn. 5 d. 
8. vai. vak. JAV .kądo veteranų

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią

Chicagos lietuvių istoriją ____ ,,
(1869 —1959 metai).
664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina 515.
Persiuntimas — $L

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

' KAINA — $17. ’(Persiuntimui pridėti 51)’

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaigą .

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto loldta^ 
Dirbu ir užmiesčiuose, froh, 

garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Avė. 
Tol. 927-3559

D Ė M E S I/O 
62-W METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobili* 
Liability apdraudimas pensini*.

kams. Kreiptis:
A. LAURAITI! I 

4M5 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775

LmkBH

Dengiame ir taisome visu 
šių stogus. Už darbą garan- 
tuejame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avsnue 

Chicago, II 60629 
434-9655 ar 737-1711

tik išsaugojo gov Sąjunga tik iš dalies de
mobilizavo savo ginkluotąsias 
pajėgas, nesigailėjo jokių ūki
nių ir žmogiškų pastangų Dau
gų ginklų gamyboje. Maskva 
drąsino ir. savo pavergtuosius 
Rytų Europos kraštus stipnnt.
karinę galybę, drauge laikyda
ma juos visiškoje savo priežjū- 
roje, leisdamą jiems turėti 
menkesnius ginklus.

Mums, jugoslavams, rusai “pa 
(dėjo”: siuntė karinius specialis
tus, kuriems reikėjo mokėti per
nelyg dideles pinigų sumas, o 
jie dažniausiai užsiiminėdavo

ik

roję. Gruos Ruokio. Orkestras.
— Cicero namų savininkų 

klubo balius įvyks .-lapkričio
12 d. 7 vai. vak. parapijos salėj. 
Bus įdomi programa, šalta ir 
šilta vakarienė, o šokiams gros 
Gintaro orkestras. ;

Donald ir Barbara Petkus 
sulaujeė pjrmo anūko Daniel 

, ' kuris gimė 
spalio 11 d. «Jo tėvai yra Julie 
(Petkų diiktė)Vir Patrick Mee-j 

hanį ’ i
Sveikiname tėvus, tėvelius ir 

senelius Antaną Petkų su žmona.

— Parduodami burokėliai iš 
daržo. 12 centų svaras. 1191 Mc
Carthy Rd., Lemont. 257-5140!

KAIP SUDAROMI I 
TESTAVENTAI •

Tuo reikalu jums gali daugd 
padėti teisininko Prano ŠULO I 
paruošta ir teisėjo Alphonse I 
.WELLS peržiūrėta “Sūduvos”; 
išleista knyga su legališkomis. | 
formomis', ■ ‘f

Knyga su formomis ^auna-T 
ma Naujienų administracijoje. I

Laikrodžiai tr ImmgenyMi

1646 W«*t StTMt 
T»t tEpubUc 7-1941

U

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

, P.: NĘDAS, 4C59 Archer ?Avenue, 

L Chicago, III. 60632. Tai. Y A 7-59W

For constipation relief tomorrow.; 
. reachforEX-LAX’tonight. :<

Ex-Lax helps restore your system’s own natural
• rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning. _ 
Chocolated or pills, Ex-Lax

, “The Overnight Wonder.”

Read label and follow 
directions.
© Ex-Lax. Inc.. 1982

s

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio: 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 

Ave., Chicago, IL 60629.
autorių: 6729 So. Campbell

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

PRAKTIŠKAS NORAS
— Sakyk, Maryte, kurie vyrai 

| labiau patinka: juodbruviai ar 
šviesiaplaukiai?

— Atvirai pasakius, man la
biausiai patiktų tas, kuris pano
rėtų mane vesti.

Homeowners insurance
Good service/Good price

F. Zapolis. Agent 
3208’A W. 95th St

Everg. Parle, 111. (T77T
60642 - 424-8654 &

2J

DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose gaHma gauti nepaprastai {domius gydy
tojo, visuomenė? veikėjo ir rašytojo atsiminimu*.

Dr. A. Gtjmcb — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905 
metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* Ir 
»u*irūpinim$______________ ___________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūr*, įvelkata Ir 
groiifi. - Kietais viršeliais

Minkštais viršeliaia, tik 

Dr, A. J. Guasen — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
LMONES. Kelionės po Europą {spūdžiai. Tik ____

G* Hm* taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant II persiuntimo išlaidoms,

98.00

14.00
93.00

F2.06

I

Advokatas
GINTARAS P. CEPfiNAS

. Darbo valandos: Kasdien: nuo
9 vaL ryto iki 6 vai vakaro. 

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai d.
h pagal auaitarimą

TeL 776-5162 *
1649 West 63rd Street

Į . Chicago, IR 60629

advokatų draugija 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS

f

all smokes

Nuo 9 ryto tka 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal rosi tarimu

4606 S. Kedzie Ava.
Chicago, IJL 60629

TeL: 778-8000

PIRKIT! JAV TAUPYMO MNUS

— Naujienos, Ch.<ago, 8, FU. Thursday, October 13, 1983


