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SOVIETŲ SAUGUMAS UKRAINOJE 
SUIMINĖJA “NACIONALISTUS”

MASKVA. — Užsienio korespondentai praneša iš Maskvos 
apie didelį slaptos milicijos aktyvumą. Kai kurie vadina šią sustip- 
rintąsovietų žvalgybos veiklą naujais “valymais”. Per kelias die
nas buvo suimta 21 asmuo, jų tarpe 19 Ukrainoje. Dvylika žinomų 
ukrainiečių suimta Kijeve, jų tarpe rašytojas Evgen Sverstjuk, 
kiti — Lvove. Jis, kaip ir kiti ukrainiečiai, kaltinami “nacionaliz
mu”. Kijeve buvo suimtas Belgijos pilietis, bet, matyt, ukrainie
čių tautybės turistas Jaroslav Doboj. “Pravda Ukrainy” rašo, 
kad Doboj kaltinamas priešvalstybine veikla.
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New Yorke grupė ukrainiečių 
tautybės moterų su vaikais’atvy- 
ko Į Jungtines Tautas ir ten per
traukė posėdžius, reikalaudamos 
sustabdyti intelektualų persekio 
j imą Ukrainoje.

Korespondentai praneša, kad 
jų sekliai, civiliai aprengti KGB 
valdininkai, pradėjo dar įkyriau 
korespondentus persekioti. Ko
respondentus, atvykusius pas ži
nomus sovietų valdžios kritikus, 
prie buto pasitinka milicijos 
agentai ir įspėja “į šį namą ne
silankyti”. Londono “Times” ko
respondentas ir jo žmona buvo 
sulaikyti prie Piotro Jakiro na
mo ir paleisti tik po pusvalan
džio su įspėjimu nesikišti į so
vietų vidaus reikalus.

Ypač reikšmingas yra sovie
tų milicijos aktyvumas Ukraino
je, kur visada buvo pastebimi 
gan stiprūs tautiniai ukrainie
čių jausmai. Reikšminga ir tai, 
kad suimtų tarpe yra daugiau
sia -rašytojai,‘' inteligentai. '.Už 
“buržuazinį nacionalizmą” daug 
ukrainiečių sunaikino Stalinas 
ir jo tarnai. Savo taktikos ne
pakeitė ir Stalino įpėdinis Brež
nevas.

Patys Maskvos rusai negali at
sakyti į klausimą, kodėl sovietų 
režimas taip staiga pradėjo su
iminėti įtariamus opozicijos na
rius. Spėjama, kad Kremliaus 
vadai nori visai užčiaupti bur
nas visiems galimiems kriti
kams prieš prezidento Nixono vi
zitą Sovietų Sąjungoje.

Sovietų laivai 
plaukia j uostą

WASHINGTONAS. — Sovie
tų žvejų laivai, pagauti prie 
Aliaskos teritoriniuose Ameri
kos vandenyse, pagaliau sutiko 
plaukti Į Adak uostą, palydimi 
Pakrančių Sargybos laivo. Ke
lionė Į uostą užtruks kelias die
nas. Dviejų sovietų laivų ir JAV 
ginkluoto kuterio 1 pasitikti iš
plaukė antras Pakrančių Sargy
bos laivas “Balsam”.

Nežinia, kas pakeitė sovietų 
kapitonų nuomonę. Valstybės 
departamento pareigūnai kelis 
kart dėl tų laivu buvo susitikę 
su sovietų ambasados pareigū
nais. Galimas daiktas, kad am
basada Įsakė sovietų laivų kapi
tonams nesipriešinti Pakrančių 
Sargybos įsakymams.

Baudos už žvejojimą teritori- 
nuose Amerikos vandenyse sie
kia iki 100,000 dol. vienam lai
vui. Be to, kapitonai gali gauti 
iki metų kalėjimo. Kai kuriais 
atvejais teismas gali Įsakyti kon
fiskuoti laivus ar jų tinklus.

— “El Universal”, Caracas 
dienraštis, Venecueloje, praėj. 
metų gruodžio 23 d. įdėjo ilgą 
Vieri L. Pericoli straipsnį “Si
mo Kudirkos byla”. Pericoli 
dviem atvejais, gruodžio mėn., 
yra rašęs apie Kiniją bei jos 
simpatijas Ukrainai bei Baltijos 
valstybėms. (E)

15 VISO PASAULIO

NEW YORKAS. — Dvi pro- 
stitutės, kurios New Yorke per
nai apiplėšė Vokietijos politiką 
Franz Joseph Strauss, atimda
mos 180 dol., buvo teisėjo pa
leistos, nes nukentėjęs kelis kar
tus neatvyko Į teismą. Straus- 
sas sako, kad jis labai užsiėmęs 
ir negalįs važinėti Į New Yor- 
ką. ' >

LOS ANGELES. — Teismo 
jury komisija priteisė artistei 
Loretta Joung iš NBC 559,000 
dol., nes ši TV stotis platino se
nas aktorės programas, kuriose 
ji atrodė senoviška, nemoder
niais drabužiais. Ji tvirtino, kad 
jos prestižui Europoje tos pro
gramos pakenkė.

Plečiasi negrų 
' neramumai

SALISBURY. — Jau trys die
nos Rodezijoje neramumus kelia 
negrai. Jie daužo baltųjų langus, 
plėšia krautuves, akmenimis puo
la pravažiuojančius automobi
lius. Dešimt baltųjų, jų tarpe 
katalikų vienuolė, buvo negrų 
primušti. Rodezijos kareiviai ir 
policininkai sužeidė nemažai ne
gru.

Riaušės kilo, kai atvyko britų 
komisija, kuri siekia sužinoti 
Rodezijos gyventojų nuomonę 
apie naują nepriklausomybės 
planą, kuris negrams neduoda 
jokių teisių politiniame Rodezi
jos gyvenime. .

Indijos valdžia 
ruošiasi rinkimams
NEW DELHI. — Indijos val

dančioji kongreso partija paskel
bė manifestą, iš kurio matosi, 
kad partija bandys išnaudoti In
dijos laimėjimą prieš Pakista
ną savo naudai. Manifeste pa
brėžiama, kad pergalė buvo Įma
noma tik kongreso partijai val
dant ir premjerei Gandhi vado
vaujant.

Partija ragina Indijos gyven
tojus kovo 5 ir 11 d. rinkimuose 
dvylikoje Indijos valstijų ati
duoti balsus už kongreso parti
jos atstovus. Neabejojama, kad 
premjerės Gandhi partija su
stiprins savo pozicijas.

— Pieno ūkio padėtis Lietu
voje kelia ypatingai partijos ne
rimą — tai matyti ir iš “Tiesos” 
vedamojo ^gruodžio 23). Pa
vyzdžiui nurodomi 1968 metai, 
kai iš karvės Lietuvoje viduti
niškai buvo primelžta daugiau 
kaip 3,000 kilogramų pieno. Da
bar — žymiai mažiau. (E)

— Gruodžio mėn. vidury Vil
niaus Filharmonijoje gastrolia
vo Italijos svečiai, Sasari mies
to kamerinis choras. Jis atliko 
G. Rossini Mažąsias iškilmingas 
mišias. (E)

1

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

fat Fira and Gtoma Lithus^an Dadf w Zjs^*

NAVJIKNOS 
rkg Lxtku«ai«A Daily N<w»

Puhh'abed by The Lithuanian New* Publiahing Co. Inc.
1739 So, Halsted Street, Chicago, HL 60608

HAymartet 1-6100
Oper One Million Lithuanian In The United Stef

Chicago, Ill. — Penktadienis, Sausio-January 21 d., 1972 m. Kaina 15c

Turkijoje jau pradėtas statyti tiltas, kuris sujungs du kontinentus. Tiltas eis per Bosforo sąsiau
rį ties istanbulu.

24 MIL. MARIJUANOS NAUDOTOJU
NEW YORKAS. — Vyriausybės sudarytos komisijos, kuri 

•'nagrinėja marijuanos naudojimo Amerikoje paplitimą, pirmi
ninkas Raymond Shafer televizijoje pareiškė, jog apie 24 mi
lijonai amerikiečių yra bandę rūkyti marijuana, tačiau du treč
daliai jų daugiau jos neberūko. Kitas komisijos narys, psichiatras 
Ungerleider, pabrėžė, kad alkoholis yra kenksmingesnis Ameri
kai, negu marijuana, tačiau tas nereiškia, kad marijuana yra ne
kenksminga.

Įvairių narkotikų naudojimas 
pasireiškė jau ir.Rytų Europo
je. Bulgarijoje speciali milicija 
gaudo narkotikų pardavėjus, ku
rie atvyksta su narkotikais iš 
Turkijos. Neseniai buvo suimta 
23 metų britų turistė, kuri atve
žė Į Bulgariją beveik toną can
nabis iš Afganistano. Ji gavo 
pusantrų metų kalėjimo ir turė
jo sumokėti 1,000 dol. baudą.

Pragoję narkotikus gamina 
slaptos laboratorijos, padažnėjo 
vaistinių apiplėšimai. Kitame 
Čekoslovakijos mieste buvo nu
bausti šeši jaunuoliai, kurie ga
mino opiumą iš vietinių aguonų. 
Narkotikų suėmimų pasitaikė 
Jugoslavijoje ir Vengrijoje.

Komunistinėms valdžioms 
skaudu, kad jaunuoliai, naudoją 
narkotikus, dažnai yra valdžios 
žmonių sūnūs ir dukterys, išau
gę “be klasių” visuomenėje. Iki 
šiol komunstinė propaganda aiš
kino, kad narkotikų naudojimas 
Vakaruose yra iššauktas kapi
talistinio gyvenimo negerovių 
ir' prieštaravimų.

Nacionalizmas
Afrikos šalyse

ADDIS ABABA. — Etiopijo
je Jungtinių Tautų Saugumo Ta
ryba sausio 28 d. rengia specialų 
posėdį, kurio reikalavo Afrikos 
valstybės. Manoma, kad šio po
sėdžio programoje bus Rodezi
jos, Pietų Afrikos ir Portugali
jos kolonializmo Afrikoje klau
simai.

Pietų Afrikoje padažnėjo neg
rų nepaklusnumo reiškiniai. Ne
seniai ilgai streikavo Ovambo 
kasyklų darbininkai, parodę su
siklausymą ir organizuotumą. 
Zulu genties gyventojai atsisakė 
prisiekti Pietų Afrikai ištikimy
bę, nes jiems nepatinką kai ku
rie P. Afrikos įstatymai. Visur 
Afrikoje pastebimas nacionaliz
mo pakilimas. Tas nacionalizmas 
liečia ne vie negrųpoziciją prieš 
baltuosius, bet dažnai pastato 
negrą prieš negrą.

Zambija išvaro negrus, kurie 
atvyko iš Rodezijos. Buvęs Kon
gas, Zaire gan žiauriomis prie
monėmis ištrėmė kitur kilusius

VĖLIAUSIOS ZIMIGS

+ Demokratų reakcija Į pre
zidento State of the Union kalbą, 
kaip ir tikėtasi, nebuvo palanki. 
Sen. Ed. Muskie pasakė, kad kal
boje nebuvo nieko naujo, ji bu* 
vusi tuščia.

+ Neoficialiomis žiniomis, 
Nato sekretorius pasiūlė Maltos 
premjerui Mintoffui 10 milijo
nų dol. pinigais ir ekonomine pa
rama virš to, ką Maltai žadėjo 
už jos bazes mokėti Britanijos 
vyriausybė — 24.7 mil. dol.

♦ Sovietų Sąjunga Į svečius 
pakvietė Bengalijos premjerą 
Mujibur Rahman. Vėliau numa
toma pakviesti Pakistano prezi* 
dentą. Matyt, Maskva siekia tar
pininkauti tarp suskilusio Pa
kistano dalių.

+ Madride jau 4 dienos neri
mauja studentai. Riaušėse po
licija nemažai studentų sužeidė, 
daug suėmė.

♦ Jeruzalėje vykstąs pasauli
nis sionistų kongresas nutarė 
Įsileisti į salę rabiną Meir Ka- 
hane iš New Yorko, žydų Gy
nybos lygos vadą, kai jis paža
dėjo, kad netrukdys kongreso ei
gos.

♦ Vakar Čikagos federalinia- 
me teisme buvo apkaltintas bu* 
vęs gubernatorius Otto Kemer. 
Praeityje jau du JAV guberna
toriai buvo patekę teisman, ta
čiau pirmą kartą istorijoje yra 
kaltinamas federalinio teismo 
teisėjas.

— Klaipėdos teatrui paminė
jus 25 metų veiklos (bolševik- 
mečiu) sukaktį, teatras pasta
tė Algimanto Zurbos dviejų 
veiksmu pjesę “Nemylėk ma
nęs”. ‘ (E)

— Dramos aktorei Antaninai 
Vainiūnaitei - Kubertavičienei 
1971 m. sukako 75 m. amžiaus. 
Valst. teatro dramoje Kaune ji 
yra suvaidinusi apie 250 vaid
menų. (E) 

negrus, dėl ko protestą pareiš
kė Tanzanija. Zambija nuo sau
sio 1-mos uždraudė kitų šalių pi
liečiams turėti biznius ar net tu
rėti akcijas biznio bendrovėse.

Kinijos užsienio 
reikalu ministeris t-
TOKIJO. — Kinijos žinių agen

tūra pirmą-kartą vakar pavadi
no paskelbtame pranešime Chi 
Peng Fei — užsienio reikalų mi- 
nisteriu. Iki šiol jis tebuvo “ei
nąs pareigas.” Ministeriu buvo 
seniai sirgęs ir sausio 6 d. mi
ręs Cheng Yi.

Naujasis ministeris, kaip ir 
daugelis Kinijos vyriausybės na
rių, yra buvęs kariškis, karo me
dicinos gydytojas. Jis komunis
tu tapo 1931 m. ir vadovavo vie
nos karinės apygardos politiniam 
skyriui. Nuo 1950 iki 1953 me
tų Peng Fei buvo Kinijos amba
sadorium Rytų Vokietijoje.

> ------ ■ ■ ■ —

Pernai buvo 
mažiau nusikaltimų

ČIKAGA. — Policijos virši
ninkas James Conlisk paskelbė, 
kad praėjusiais metais Čikagoje 
mažiau buvo didžiųjų nusikalti
mų: automobilių vagysčių, rim
tų užpuolimų ir vagysčių daik
tų 50 dol. ar daugiau, žmogžu
dysčių skaičius pakilo pernai iki 
828, daugiau buvo prievartavi
mų ir plėšimų.

Conlisk nurodė, kad didžiųjų 
miestų, virš 250,000 gyventojų, 
tarpe Čikaga nusikaltimų atžvil
giu nėra pirmaujanti. Net 45 
Amerikos miestai turėjo dau
giau nusikaltimų ir tik 10 mies
tų turėjo mažiau nusikaltimų už 
Čikagą.

Žinomas Amerikos laikraštininkas 
Jack Anderson sukėlė nemažai rūpės-
čiy vyriausybei, pradėjęs skelbti slap
ta informacija apie Amerikos politikę , . , — • j-jx-
Indijos - Pakistano kare. Vyriausybė daug suimtų. Tai dldžiau- 
pradėjo tirti, kaip laikraštininkas ga-'sįog juoduju riaušės prieš bal- 
vo slaptus JAV ambasadorių iš Indi- , .

jo* ir Kambodijo* raportu*. valdžią.

AMERIKA SIEKS GENERACIJOS BE 
KARU IR TAIKOS BE BEDARBIŲ

WASHINGTONAS. — Vakar prezidentas Nixonas pasakė 
kalbą — “State of the Union”. Kongreso Atstovų Rūmuose buvo 
susirinkę abiejų rūmų atstovai, Aukščiausiojo Teismo nariai, vy
riausybės ir kariuomenės vadai. Žiūrovų galerijoje buvo preziden
to žmona ir abi dukterys. Prezidentas kalbėjo pusę valandos, 
nors jo pranešimas Kongresui buvo tris kart ilgesnis. Pilną kalbą 
jis įteikė Atstovų Rūmų pirm. Carl Albert, iš Oklahomos.

Dauguma pritaria 
prez. Nixonui

PRINCETON. — Gallupo vie
šosios opinijos institutas patik
rino sausio 7-9 dienomis ameri
kiečių opiniją apie prezidentą Ni- 
xoną ir jo pareigų atlikimą. 
Skelbdama, kad 49% pritaria 
prezidento veiksmams preziden
tūroje, 39% — nepritaria ir 
12% — neturi nuomonės.

Amerikiečių pritarimą prezi
dentui daugiausia paveikė jo 
mažinimas kariuomenės Vietna
me ir ekonominė politika, kuri 
žada infliacijos sumažėjimą ir 
darbų padidėjimą. Nepritarian
tieji nurodė, kad prezidentas nė
ra “vadas”, ieškąs tik patogių 
progų sustiprinti savo pozicijai. 
Kai kurie nepatenkinti jo “tiltų 
statymo” politika komunizmo 
valdomų valstybių atžvilgiu.

Žydai prašo 
leidimo išvykti

MASKVA. — Devyni sovie
tų žydai mokslininkai, kurių so
vietų valdžia nenori išleisti emi
gruoti Į Izraeli, pasiuntė val
džiai pareiškimą, kurio nuora
šus gavo ir užsienio korespon
dentai Maskvoje. Mokslininkai 
bando atmesti oficialią valdžios 
politiką neišleisti sovietų vals
tybei reikalingų asmenų, kurie 
sustiprintų Izraelio mokslini ir 
technologini potencialą, o susilp
nintų — Sovietų Sąjungos.

žydų pareiškime mandagiai 
nurodoma, kad “milijonai talen
tingų rusų tautos žmonių leng
vai gali apseiti be žydų moksli
ninkų, kurie jaučia pareigą sa
vo žinias ir darbą panaudoti nau
jos tėvynės žydų tautai staty- 
me .

Pasirašiusių tarpe yra ir 
Aleksander Lerner, kompiuterių 
specialistas, buvęs iki jo pašali
nimo universiteto ’.s.

Įtempimas
Kipro saloje

NICOSIA. — Kipro saloje 
padidėjo įtempimas tarp grai
kų ir turkų, nes pirmadienį p- re 
niekeno žemes buvo nušautas 
jaunas graikų sargybinis. Nors 
taiką tarp tų dviejų tautybių 
prižiūri Jungtinių Tautų taikos 
kariuomenė, abi pusės laiko pa
sienyje ginkluotus sargybinius.

Kipro turkų radijas pavadino 
šį nušovimą “nelaimingu inci
dentu”, Įvykusiu po graiko pro
vokacijos. Graikų spauda vadi
na kareivio nušovimą “biauriu 
nusikaltimu, šaltakraujiškai įvyk 
dytu turko sovinisto”. Kipro vi
daus reikalų ministeris paskelbė 
atsišaukimą, ragindamas gyven
tojus laikytis šaltai.

♦ Rodezijos negrų riaušėse
nušauti trys, sužeisti 34 asme-

Prezidentas apeliavo į kon
greso narius, kad ateinančiais 
rinkiminiais metais jie, nežiū
rėdami politinių skirtumų, nors 
ir nebūdami vienodų pažiūrų, 
prieš akis laikytų valstybės rei
kalus ir jos gerovę. Jis priminė, 
kad daug jo pasiūlymų kongre
sas dar nepriėmė, nors kai kurie 
Įteikti prieš dvęjis metus, kaip 
šalpos reformos Įstatymas.

Palygindamas praėjusius me
tus su ankstyvesniais, preziden
tas nurodė, kad šiandien nebė
ra riaušių Amerikos miestuose, 
universitetai vėl tapę mokslo ži
diniais', nusikaltimai pradėjo ma
žėti. Washingtone jų esą 13% 
mažiau.

Prezidentas pažadėjo nesilp
ninti Amerikos gynybos, nors 
Amerika ir yra atsidavusi lais
vei ir taikai. Amerika laikysis 
savo įsipareigojimų, bet kiti ir
gi turi daugiau prisidėti prie tai
kos ir laisvės išlaikymo. Kalbė- 
damąs apie savo kelionę Į Kini
ją, prezidentas pareiškė, kad 

jis he iliuzijų žino,Jog.yra .di
delių skirtumų tai*p Amerikos ir 
Kinijos, tačiau reikia bandyti 
gyventi vienoje planetoje ir vals
tybėms, turinčioms skirtumų. 
Reikia ieškoti būdų tiems skir
tumams išspręsti.

Amerika gali būti išdidi. Ji 
niekada nepradėjo karo, niekad 
neišėjo prieš kitų tautų laisvę, 
o išeidavo tik laisvės ginti. Po 
karų Amerika visada buvo lab
daringa, šelpė kitas valstybes, 
davė paramą nukentėjusioms 
šalims.

Prezidentas suminėjo ženklus, 
rodančius, kad ekonominė padė
tis taisosi. Vis dar esą per daug 
bedarbių, nes pereinama iš karo 
laikotarpio i taikos laikotarpį, 
žiūrint Į ateiti, galima tikėtis 
“taikos be bedarbių”. Toks esąs 
dabartinės vyriausybės tikslas.

Suminėjęs Amerikos pažangą 
mėnulio programoje, preziden
tas hurodė. kad tuos pačius tech
nologijos stebuklus reikia pra
dėti taikyti žemėje žmonių gy
venimo gerinimui. Teks konku
ruoti su kitomis pažangiomis ša
limis, teks ieškoti pažangos pra
monės gamyboje, teks kurti nau
ją pramonę.

Prikišdamas Kongresui, kad 
apie 90 jo pasiūlymų dar nebu
vo išspręsta, prezidentas sumi
nėjo svarbesnius planus; šalpos 
reformą, aplinkos apsaugą, mie
stų paramą, švietimo reformą, 
transportą, darbininkų streikus, 
kurie ateityje turėtų baigtis ypač 
svarbiose transporto šakose.

Prezidentas nurodė, kad švie
timo lėšos ^uri būti parūpinamos 
kitais keliais, ne dabartinius nuo
savybių mokesčius keliant. Tie 
mokesčiai esą neteisingi, per di
deli, nelygūs. Jis greit pasiūlys 
reformas, kurios bus revoliuci
nės.

Baigdamas prezidentas vėl ra
gino visus pakilti virš politinių 
skirtumų ir dirbti Amerikos la
bui. kad ateinančios kartos ga
lėtų kalbėti, jog šis kongresas, 
iš tiesu, buvo didelis kongresas.
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GER! IR PRAŽŪTĮ NEŠĄS MALONUMAS
Malonumus naudokime

ai

KIŠKELIS, pasaka

6 pasakos ir D V Y- 
Abi gausiai ilius-

STENKIMĖS TEISINGU
ATSAKYMU PASINAUDOT

tos. Pasiskaityti. Science 173: 
1103-1107, 1971.

apie temperatūros, 
pas

GAUNAMA -NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE
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Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas
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KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senus 
Kai aitvarai 
Skrajojo po

Labai daug mediciniškoje 
literatūroje yra prirašyta apie 
skausmą, bet mažai apie malonu
mus. Tai labai suprantamas da
lykas. Juk skausmas, o ne ma
lonumas žmogų verčia lankytis 
pas gydytoją. O vis tiek gydyto
jas turi daug reikalų su malonu
mą žmogui teikiančiais dalykais. 
Tikrumoje gydytojas, būdamas 
Įsivėlęs Į karštą kovą su skaus
mu, kovoja ir su daugeliu malo
numų šaltą kovą: kovoja su 
svaigalais, rūkymu, persivalgy
mu, narkotikais; geiduliais ir 
laisvalaikio niekais praleidimu. 
Tokia, pvz., 22 metų amžiaus 
lenkaitė (čia gimusi) nuo 12 
metų rūkyti pradėjusi, nuo 18 
metų vienuolyne gyvenusi ir mo
kiusi iki mokyklinius vaikučius, 
po keturių metų dabar iš vienuo
lyno išėjusi, laisvalaikį nakti
niuose klubuose praleidžianti, 
nei konjako, nei tabako nuo sa
vų lūpų nestumianti, pragyve
nimą raštininkės darbu užsidir
banti, su tokia pat savo drauge 
atskirai nuo tėvų gyvenanti, pra
deda skųstis galvos skausmin
gumu- svaigimu, tarsi jai būtų 
žemė iš.po kojų pranykusi. Nuo
dugnus ištyrimas tokios ligo
nės suseka, kad toji buvusioji 
vienuolė nepasirengė jausmais 
subrendusio asmens gyvenimui 
nei namuose, nei mokykloje, nei 
.vienuolyne. Ji dabar griebiasi už 
ją žudančių malonumų, čia gy
dytojui tenka labai sunki užduo
tis: padėti žmogui, kai j am . per 
22 jo amžiaus metus tiek tėvai, 
tiek mokytojai, tiek dvasiškam 
luomui atsidavę žmonės kenkė: 
tušavo, dangstė tikrą gyvenimo 
- ; _________ __ f- :

savam gyvenimui, ne pražūčiai.
Psichologinis reikalavimas 

kelią visokiais tiek svietiškais, 
tiek dvasiškais blizgučiais, tikros 
žmogaus vertės savumų — tik
ro gyvenimo malonumų jam vi
sai net neparodydami. Kokia 
laiminga būtų toji 22-metė len-' 
kaitė, vos tik gyvenimą pradė
jusioj} ligonė, jei ji būtų nor
maliose — žmogų jausmais bran-1 
dinančiosę apistovose augusi. 
Tada ji būtų visam gyvenimui 
įsigijusi tikram malonumui pa
stoviausią pagrindą: apturėjimą 
džiaugsmo per kitam vien gėrio 
teikimą, šitokio malonumo ne
atsiekusi, ji griebėsi įvairiopo 
pakaitalo. Nei gimnazistės rūką-.' 
lai, nei vienuolyno ritualai, nei 
savarankiško gyvenimo naktiniai 
klubai, svaigalai... jai tikro 
džiaugsmo negali suteikti. Iš čia 
nuo žemės atitrūkimas, galvos 
skausmingas spaudimas su atei- ■ 
tyje susilauksimomis įvairiomis 
negalėmis. i

Pasukus į šunkelį, negali 
sveikatos ir laimės vieškeliu žy
giuoti. . Taip daugumas mūsų 
žygiuojam ir, kaip anie skied- 
ravabaliai, skiedryne dainuojam 
— ir tariamės džiūgaują. Tik
rai turim būti labai jausmais pa
krikę, kad dėl savo ankstybos 
pražūties džiūgaujame.
Piūtis didelė — piovėjų saujelė

Kovoje su svaiginimusi, dy- 
kaduoniavimu ir perdėtu seksu
alumu gydytojas dar sulaukia 
talkininkų. Daugelis religinin- 
kų jam mielai, tiesa įvairiopai 
pajėgiai, talkina. Vienok gydy
tojas vienas yra paliktas kovo
je su džiaugsmais rūkant ir lė
baujant, ypatingai, pastaruoju

£ L.,

vaiką maisto nuodijimu, 
dangstyti langus nuo priešų. 
Miega ant grindų, nes girta nu
puola nuo lovos, žmonės apkal
ba mus, kad mes nežiūrį savo 
mamos. Kaip mums elgtis. Mes 
visi dirbam — ją vieną namuo
se paliekam.

Atsakymas. Nusamdykit 24 
valandom prižiūrėtoją, mamai 
draugę, kuri malonumą turėtų 
senam padėt, o ne su senu gir- 
taut kartu. Visi dirbat, galite 
tai atlikti. Mama serga senat
višku nusiminimu, ji griebiasi 
apgaulingo malonumo: degtinėj 
ėmė skandinti savo nedalią. Tai 
labai sunki liga. Vien vaistais 
nepagydoma.- Visapusiškai gy
dyti ją reikia: maistas, vaistas, 
širdis, aplinka, priežiūra... Pra
džiai reikia kreiptis į gydytoją, 
tegul jis paguldys bent kelioms 
dienoms ligoninėn. Po to prasi
dės sunkiausias darbas vaikams:

savos motinos liguistų jausmų 
tvarkymas visapusiškas gydyto
jo globoje. .

Jei motina yra tikinti, tai pa
doriai tvarkomos parapijos žmo
nės galėtų talkinti: lankymu, at
sakančiu užsiėmimu, užjautimu, 
išvykomis į kultūringas vietas, 
šalia gydytojo talkos galėtų mi
nimai ligonei palengvinti Į sa
ve grįžti. Matom, kiek dar daug 
mums reikia dirbti, kad tokiems 
ligoniams tinkamą gydymą su
teikti pajėgtume.
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DĖDĖS SERMO GYVENIMO BRUOŽE
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gvveninm ir jų kieta, ideologine veikla.

- Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. 
Juozo Adomaičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija. Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 dol

elgesiu žmogui save žudant. Ap
gaulingų džiaugsmų keliais žmo
gus keliaudamas, niekina kaip 
įmanydamas kiekvieną jį iš to 
kelio išvestį mėginantį. Iš čia 
visų toli pramatančių j ų, žmo
nėms 'tikro džiaugsmo šaltinius 
nurodančių  jų niekinimas ne tik 
mūsų, bet ir kiekvienos kitos 
lėbaujančios žmonių grupės tar
pe. Nė nemėgink cukrininkui 
patarti cukrinę dietą, jis jos 
tik porai savaičių prisilaikys. 
Ji, mat, neteikia jam malonumo. 
Veltui tu priskirsi bedruskę die
tą didelį kraujo spaudimą turin
čiam, — jis geriau peranksti 
mirs, bet nuo druskos neatsisa
kys. Jam, mat, neskanu. 0 kad 
pražūtinga tokiam yra druska, 
nesvarbu. jausmais nesustiprė
jusiam. Veltui darbuosis dietos 
žinovas ligoninėj nutukėliui mai
stą sustatinėdamas, nurodinėda- 
mas. Jis jo prisilaikys tol, kol 
iš ligoninės lovos išlips. Dabar 
dar kita sunkenybė prisidėjo gy- 

■ veniman jausmais neparuoštam 
asmeniui: prieš sklerozę kovo
jant patariama žmoniška mity- 

įba (prudent diet). Tai tiesiog 
•pražūtis gomurio pataikautojui, 
j Toks malonumo siekdamas per- 
‘ sivalgyme, prikimštu pilvu dar 
gerokam savo gyvenimo vidur
dienyje ritasi duobėn. Ir tas 
taip besielgiąs tariasi pajėgęs 
džiaugsmo ragaut. O jau apie 
rūkymo žalą, nė neužsimink. Vi
si žino, kad ji vėžio, plaučių iš
siplėtimo, arteriosklerozės bi- 

, čiulis, vienok savų nesubrendu- 
' siu jausmų skatinami, draugau- 
jasi su ja ir tariasi gudriau už 

i nerūkančiuosius besielgia.

laikus,
ir laumės
laukus ...

S. Petersonienė
Poezija h- pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio, 
cruotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vende Frankiene • Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., S1.80.

4. Stase Vanagaite - Petersoniene, LAUMĖ DAUMė. 17 eilerasčių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes levų Zemeje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaites iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dot.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
raikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota daiL Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaiti, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijas posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
čiai bendravo su savo dievais, 54 psL, SI.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.
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Viską lemia žmogaus jausmų 
prirengimas džiaugtis tikru 
džiaugsmu: sau ir kitam gero 
darymu. Rūkorius visai nekrei
pia dėmesio, kad čia pat prie jo 
besirandąs dūsta. Taip nežmo
niškai besielgiančio suaugusiojo 
išmokytas jaunuolis rūko mari
juana ir jos įsigijimui lengva šir
dimi žudo žmogų, kad apturėtų 
savam nežmoniškam džiaugs
mui pagrindą. Nė nemėginkim 
jaunuolį gąsdinti smegenų su- 
džiuvimu, perankstybu karstu 
dėl narkotizavimosi: jis elgsis 
taip, kaip mes visi rūkantieji 
elgiamės: nei artimo kančia, nei 
mums čia pat prisistatanti per 
cigaretę sklerozė neišmeta ci
garetės iš dantų, nes Ji, dėl jaus
mų netvarkos, dar neiškrito iš 
rūkančiojo galvos. Jausmais ne
parengtas tikram gyvenimo 
džiaugsmui žmogus gėrisi nie
kais.

Taip ir džiaugiamės mes ne
vertais džiaugtis dalykais — ir 
perdažnai taip elgiamės. Gydy
tojo nepakentimą tokių ir pana
šių džiaugsmo šaltinių didesnė 
žmonių dalis pakenčia, nors ne- 
sitaiso. žmonės jaučia, kad mi
nėti džiaugsmai nėra žmogui 
naudingi. Vieno jie negali save

priversti tikro džiaugsmo keliu 
žygiuoti dėl savo dvasioje — sa
vo jausmuose nepasirengimu to
kiai kelionei. Tik visai į nie
kus virtusieji, ima koliotis, kam 
čia jiems trukdomas džiaugs
mas visokiais ten sveikatos su
metimais. Tokie yra sunkiai pa
taisomi jausmais susilpusieji. 
Jiems labiausiai pagalba reika
linga, bet sunkiausiai galima, 
nes jie tariasi sveikiausi esą.

Džiaugsmas, kuris teikia 
žmogui naudą

Visi suprantam, kad skausmas 
signalizuoja mums artėjantį pa- 
voj. Džiaugsmas gi, priešingai: 
daugeliui žmonių-atrodo, kad ne
turi jokio naudingo tikslo. Taip 
tikrumoje nėra.-' -šalia minėtų 
mums nenaudingų džūgavimų, 
yra naudingo žmogui džiaugsmo 
— malonumo. Todėl mums nepri
imtinas senovišku neišmanėliu 
tvirtinimas, kad kiekvienas 
džiaugsmas yra pragaro ugnies 
vertas. Taip nėra su visais ma
lonumais. štai tyrinėtojas M. 
Cabanac dabar paskelbė savus 
tyrimų duomenis mokslinėje 
spaudoje 
skonio ir uoslės jutimus 
sveikus ir nutukusius žmones 
įvairiose apistovose. Jis suse
kė, kad malonumas prilygsta 
naudingumui. Minėtais jutimais 
žmogus gali orientuotis apie iš
orėj esamus nemalonumus bei 
malonumus. Tais jutimais pa
tirtas malonumas gali nurodyti 
į žmogaus kūno vidinį stovį. Pvz., 
jei žmogus bus ilgesnį laiką šil
tam vandenyje, tai jis jaus ma
lonumą užpylęs šalto vandens 
ant rankos. Taigi, kad žmogaus 
kūno vidaus temperatūra bus 
aukšta, jis jaus malonumą nuo 
šalto vandens. Priešingai, kai jo 
kūno vidaus temperatūra bus 
žemą užpylimas šalto vandens 
ant jo kūno teiks jam nemalonu
mą. Išeina, kad žmogus apturi 
malonumą tada, kai jutimas tal
kina sutvarkymui kūno vidaus 
netvarkos. Panašius tyrimus 
minėtas Cabanac atliko su sko
nio jutimu. Pasaldinus kraują 
cukraus skiediniu, nemalonu es
ti ragauti saldumynus. Panašiai 
esti uostant apelsinų sirupą prieš 
ir po kraujo pasaldinimą. Taigi 
nuo žmogaus kūno stovio alkio 
ar prisisotinimo priklauso ir tai, 
ar žmogus apturės malonumą, 
ar nemalonumą. ' r < -

Išvada. Būkime akylūs — 
skirkime pelus nuo grudų. Ne
pilnai reikia kiekvienam sutik
ti su Voltaire garsiu posakiu: 
“Visų protingu tvarinių siekis, 
pareiga ir svarbiausias daiktas 
yra malonumas”, Patardami 
žmogui malonumą, turime atsi
žvelgti į jo naudą, o ne į apgau
lingumą. Dirbkime visi, kad 
kiekvienam pajėgtame suteikti 
nemeluoto džiaugsmo per talki
nimą žmogui įsigyti kuo gausiau 
kūno, proto ir jausmų sveika-

Motina degtinę kvortomis 
maukia, slaptai iš namų bėga, 

o kaimynai vaikus peikia
Klausimas. Gerb. Daktare, 

prašau patarti, kas reikia mums, 
vaikams, daryti su mūsų mama. 
Ji dabar po didelio susigraudi
nimo ėmė degtinę gerti kvorto
mis ir vietoje nenusėdėti. Ji 
niekam nieko nesakydama bėga 
nuo vieno vaiko gyventi pas 

kitą. Kiek pabuvojus apkaltina

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui isskleisti inažuų, deimantu spindinu žiedą, apkaišo medžių sakas 
erginiais, kaip konietenus ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste- 
uuKiui. Dramatiškai nesikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leiCLmų; x
1. J. AugusTaityie - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio lor- 

rnaio, 126 psL Kaina $1.—.
Z. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMES PAKOPOS. Elegijos, giesmes, poemos. 

Kišeninio lormato, 157 psL $2.UU.
O. Sutkp Juze, EILEKASC1A1 1R RASTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių naktine, 169 

psL Kaina $3.V0.
7 Kleopas Jurgelionis, GLUDI - LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. $2.00 
b. Anatolijus Kairys, AUKSINE SĖJA Eilėraščiai, 86 psL $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 
isvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.uu.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psi. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktine lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Šagalas, SAULELEJDZ1O SPINDULIUOSE. Eiliuoti kurine- 

iiai, 32 psL, $1.OU.
Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psL $1.00.
Eugenijus Gruodis, AGUO14OS IR SMĖLIS. Eiles, 70 psl., $1.UO.
Elena Tumiene, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2.50. 
Alfonsas Tyrudis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psi. $3.00. 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psL $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujiem: 

.aštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderi.

JMAUJ1E1N. OS,
1739 So. Halsted SU, Chicago, HL 60608

» is praontatf as a pobwc skMc# in cooperation w«C> The 
DepxrawN ot IM Treasury and Tbs Ad»arS*k»g Council.

Dreams 
for sale

in the back of his mind. A dream vaca
tion. A dream cottage. A dream car.

Dreams can be a lot more fun if you 
know you’re doing something to make 
them come true.

And that’s what the Payroll Savings 
Plan is all about. When you sign up an 
amount you. specify is set aside from 
each paycheck and used to buy.U-S. 
Savings Bonds.

Now Bonds mature in less than six 
years. That’s the shortest maturity 
period ever, and makes Bonds a practi
cal way to save for dreams you want to 
come true while you’re still young 
enough to enjoy them.

See the folks in the payroll office

Now K Bnnda p«y iwbs-wtf. teM to 
maturity of 5 prrrk W nxwdiw (<% tte fir< < 
yw). Bonck ai* repi^md if k«L. Stolen. ar £ 
dortroyrdL When needed they fflfl te <S«ted *• 
at your bank. tatewrt ia not aubiect to stato 
or local inm©? tarwu^nd federal tax may. * 
br drtorrod until Tw3erny>t>on.

Take stock in America
■ Now Bonds mature in less than six years.

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill 60608

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY, JANUARY 21. 1972



D. A. KIZLAITIS-KIZLYS

NAUJAS LEIDINYS APIE LIETUVOS 
ETNOGRAFINES SIENAS

(Tęsinys)
S.

V. ž. savo knygelėje nepatei
kia savo galutinos nuomonės, 
kokios lietuvių tautai etnogra
finės sienos (naujame persigru- 
pavime, kuris turi įvykti) bū
tų priimtiniausios. Jis tik kri
tikuoja visas tas paskelbtas nuo
mones, kurios paneigia lietu
viams teises Į svetimųjų seniau 
(ir dabar) užimtas teritorijas, 
pasiremdamas kitų autorių nuo
monėmis bei etniniais duome
nimis, kur lietuvių priešistori
niais laikais buvo gyventa. Iš 
pat pradžių savo knygelės jis 
sako; “Šio straipsnio tikslas, iš
einant iš mūsų istorinių, tauti
nių, politinių prerogatyvų, glau
stai paliesti ir panagrinėti, kai 
kurias Vakarinės Lietuvos et
nografinių sienų problemas, ir 
kas pozityvaus šiais reikalais 
dabar atliekama” (psl. 8).

Pirmiausia V. ž. primena, kad 
Lietuvos etnines sienas “visai 
aiškiai vakaruose ir šiaurėje nu
sakė 1359 m. Lietuvos valdovai 
Algirdas ir Kęstutis vokiečių 
imperatoriui Karlui IV derybo
se dėl Lietuvos krikšto NVroc- 
lave (Breslau). Jie reikalavo, 
kad Ordino “Lietuvai privalo 
būti grąžintos jos žemės pie
tuose nuo Mozūrų sienos upe 
Alna, upe Prieglių per Aisma- 
res į Baltijos jūrą, iš jos Į upės 
Dauguvos žiotis ir Dauguva ir 
Aivekste su kuršių, žemgalių 
ir lietgalių gyvenamais plotais, 
nes jie, matyti, buvo laikomi 
lietuviškomis kiltimis”, (psl. 10). 
Taip V. ž. cituoja prof. V. An- 
tonovičiaus knygos “Monografii 
po istorii Zapadnoj Rossii” — 
Kiev, 1885, L 90 psl. apie tas 
derybas. V. ž. dar čia prime
na, kad “to laiko Lietuvos val
dovai geriau, kaip kas kitas ži- 
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Lietuviams ~ reikalinga literatūra
*' Kiekvienas lietuvis' kuriam rupi' gimtinio krašto 'laisvė ir .lietu

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

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltų statytoju su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psL, kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas. 408 psl., kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai. parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

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.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., S4.00.

ČIKAG1ETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psL, $1,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į 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 stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultU- 
ripį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS, 
52 psl., $1,00.

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.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čekį ar Money orderi tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

nojo lietuvių žemių tikrąsias sie
nas” (psl. 10).

Toliau V. ž. pateikia dr. Mar
tyno Anyso nuomonę iš jo kny
gos: “Senprūsių laisvės kovos” 
(1968), kur jis aprašinėja Sem- 
bos-Sambijos ir Bartos (Maž. 
Lietuvos) lietuviškumą pagal 
vietovių vardūs. Jis rašo: “Į 
akis krinta, kad Sambijoje iki 
naujausių laikų randame daug 
lietuviškai skambančių, mažiau 
senprūsių ir mažai vokiškų pa
vadinimų (Anyso psl. 78). Or
dinas 1243 m. įkūręs Sambijos 
vyskupiją, kuriai buvo priskir
tos vietovės į rytus nuo jos. Vi
sa Nadravija, su jau žinomomis 
— vietovėmis — Tapguva, Vė
luva ir Labguva, toliau Skalavi- 
ja su Raganite, Tilže ir Gelda
pe (Goldapp), bei vėlesnio An- 
gerburgo (Unguros) apylinkė
mis. šita vyskupijos dalis vo
kiečių buvo ilgai yadinama — 
Litauisches Samland (Lietuvos 
Sambija), šitas faktas negin
čijamai rodo, kad jau tuomet 
(prieš užvaldant šiuos kraštus) 
Ordinas buvo susidūręs su gry
nai lietuviškomis šalimis” (Any- 
saa-psl. 164).

V. Žemaitis dėl šios etnogra
finės sienos sako: “Su šiuo fak- 
£u tenka skaitytis, kaip su apy
tikriai minimalia vakaruose lie
tuvių etnografine riba, nes dar 
lietuviškumu pagrįstų duome
nų galima rasti iki Paserijos 
upės vagos” (psl. 12). Tad, jei 
prie šios minimalės linijos V. ž. 
pagal savo įsitikinimus būtų pri
dėjęs dar trūkstančias sritis, tai 
jau ir būtų buvusi jojo pilnoji 
nuomonė lietuvių vakarinių sie
nų (ir įdėjęs žemėlapį), kurias 
jis būtų pasiryžęs ginti ir i įro
dinėti savo nuomonės teisingu
mą, pasirėmęs etnografiniais, 
istoriniais bei politiniais duo
menimis. Savo nuomonei susti-

Pakistano karininko žmona su vaiku prisijungė prie evakuojamu j 
Indiją pakistaniečiu kariu. Iš Bengalijos visi belaisviai ir ju šei

mos perkeliami į Indiją.

printi V. Ž. remiasi rusų etno
logo Kušner (Knyšev) raštais, 
kuris savo veikale: Etničeskie 
territorii i etničeskie granicy 
(Moskva 1951) rašo: “Prieš įsi
braunant vokiečių riteriams,,pie- 
tų-rytinėje Pabaltijo teritorijo
je į šiaurę ir į rytus nuo linijos 
Heiligenbeil (šventpilis), Pr. 
Holand, Allenštein (Alšėnai), 
Rastenburgo (Rastėnai) gyve
no vien prūsų lietuviai gyvento
jai (psl. 269, vertimas iš rusų 
kalbos, (Žem. psl. 12).

Panašiai per visą leidinį V. Ž. 
dėsto apie lietuvių etnografines 
sienas, cituodamas įvairių ra
šytojų nuomones ir kritikuoda
mas nepalankius (pangermanis- 
tų) raštus, pateikdamas kitų au
torių priešingas jiems nuomo
nes. Taip rašydamas, V. ž. duo
da daug rimtos Įrodančios me
džiagos, iki šiol dar nežinomos 
(bent niekur nevartotos) apie 
lietuvių, gyvenamas .(ir gyven- 
tas) vakarines sienas. Vieno čia 
stokoja, tai nors schematinio že
mėlapio lengvesniai orientaci
jai.

Jis palieka galutinį sprendimą 
sienų komisijai, kad abiem pu
sėm (didesnių ir mažesnių rei
kalavimų) susitarujs, aprašytų 
dokumentuotai pagrįstas lietu
vių etnines sienas. Kasžin, ar 
V. ž. ne per daug pasitiki sienų 
komisija?

Dėl rytų sienos V. ž. rašo: 
“Yra ta etnografinės sienos li
nija, kur slavų padermėms už
ėmus buvusios proistorinės Lie
tuvos valstybės žemes, ilgus am
žius liko pastovi dviejų tautų 
(šiuo atveju, lietuvių ir krivičų- 
gudų) etnografinė sienos linija. 
Peržengę šią sienos liniją į vie
ną, ar kitą pusę, yra jau ne au
tochtonai, bet kolonistai. šio 
kriterijaus mūsų visą laiką pa
sigendama” (psl. 68).

Čia V. Ž. remiasi lenkų prof. 
J. Ochmanskio raštais, išdėsty
tais gale savo leidinio (psl. 85- 
96) ir pridėtame trečiame že
mėlapyje. ši siena eina toliau į 
rytus bei pietus už linijos, nusta
tytos 1920 m. Lietuvos-Sovietų 
Rusijos sutartimi, ir vietomis 
nedaug kuo skiriasi nuo “Tikro
sios Lietuvos” (Lituania Pro
pria) 1566 m. pravestos sienos. 
Prof. Ochmanski ją pravedė pa
gal senus kilties vietovardžius:

Kryviče, Rusaki, Rusački ir Lit- 
va, Litovce, Litvinki.

Išeidamas iš lietuvių tautos 
ir valstybės proistorės, V. ž. pa
teikia įdomių duomenų apie lie
tuviškas kiltis. Jis yra nuomo
nės, kad rytiniai galindai (prie 
Okos ir Volgos) ir vakariniai ga
lindai (prie Vyslos), yra buvę 
proistorinės Lietuvos valstybės 
galiniai gyventojai, žemaičiai ir 
aukštaičiai yra ne kilties vardai, 
bet lietuvių tautos gyvenamų 
plotų (provincijų) geografiniai
pavadinimai. Aukštaitijai (auk
štaičiams) priklausė šios kiltys: 
centrinė (tikroji) Lietuva, Nal- 
šia, Devaltuva, Dainų va (arba 
Jotva-Sūduva), sėliai ir Lietga- 
la (Lietuvos galas, letgaliai-lie- 
tuviai galiniai), bet ne Latgala, 
latgaliai, kaip, dabar iškreipę, 
nori įpiršti latviai). Rusų kro- 
nininkas (Nestoras) rašė — Le- 
tigola, vokiečiai letti-lettigali. 
Latvio tautovardis yra atsira
dęs, įsisteigus Livonijos Ordi
nui, iš mišinio letgalių su liviais. 
Žemaitijai (žemaičiams) jis ski
ria šias kiltis: žemgaliai, kur
šiai ir karšiai, skalviai, nadru
viai, bartai, žemiai (samai-sem- 
bai) ir dalinai natangai, bei ga
lindai. Žemaitijos galinės kil
tys buvo žemiai pietuose, o žem
galiai — šiaurėje. Dalis kuršių 
susimaišę su livais išsiskyrė, o 
lietuvius — karšuvius Kryžiuo
čių Ordinas pagal principą — 
divide et impera, kad pabrėžti 
tariamą skirtingumą nuo kitų 
broliškų kilčių, pradėjo vadin
ti žemaičiais. (Livonijos kroni
kininkas Alnpeck rašė; Von Sa- 
maiten ein her gerannt, die sind 
auch lettowen genannt — žemai
čių kariauna pribuvo, jie tie pa
tys lietuviai buvo). Lietuvių va
karinės kiltys į vakarus nuo Pa
serijos (vok. Passarge), prieš 
Kristų ir po Kristaus laikais, 
apie 300 metų išbuvo gotų oku
pacijoje, kurios įtakoje susida
rė skirtinga tarmė; gotams išsi
krausčius, vėliau santykiau j ant 
su slavais ir vokiečiais (kryžei
viais) buvo jų įtakoje. Nemok
šai vokiečiui (kryžeiviui) ją XVI 
šimtmt. per vertėją netaisyklin
gai užrašant, ir gavosi dar la

today s FUNNY UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Toda/t FUNHY »;n pay $1.00 for 
each original "fonny" nted. Send aagt 
fo: Today", FUNNY, 1200 Watt Third 
St, Cleveland, Ohio 44113. .

i tian skirtinga prūsų kalba ir 
j tauta.

4.
Iš rašymo eigos (medžiagų 

sugrupavimo) matyti knygelė 
, buvo skubiai rašoma ir skubiai 
I spausdinama. Vietomis įdėtos 
i citatos iš nespausdintų raštų 
i (iš privačių rankraščių bei laiš
kų). Autorių biografijos rašiu- 

‘ šių, (bei rašančių) Maž. Lietu
vos klausimais įdėtos viduryje 
teksto; pranešimai apie projek- 

j tuojamus, bei atskirais lėidimais 
1 spausdintinus ateity raštus, bei 
į leidimų apimtis. Gelžinio raštų 
i temos, privatūs laiškai ir t. t. ir 
' t. t., sudėti taip pat viduryje 
j teksto, kai tokia medžiaga deda- 
Į ma bendrai pradžioje, arba net 
i aplankoje, ar knygelės gale, kaip 
I atskiras priedelis. Knygelės 2- 
i jam puslapy atspausdinta: “Tai- 
i sytas ir papildytas atspaudas iš 
' 1971 metų balandžio 17-gegužės 
. 6 d. Naujienų atkarpos, bet su
tikrinęs knygelės tekstą su at
karpos tekstu, bent iki 96 kny
gelės puslapio, nei taisymų, nei 
papildymų neradau.

Tuoj po visų tų pranešimų 
eina vėl rimti Įrodymai apie Ma
žosios Lietuvos gyventojų lie
tuviškumą, pasiremiant Dr. 
Franz Tetzner knyga; “Die Sla
ven in Deutschland”. Braun
schweig, 1902. Iš jos ilga ci
tata (psl. 28-29), kurioje rašo
ma; “Uhrspruenglich waren die 
drei Landschaften Sudauen, 
Nadrauen, und Schalauen rein 
litauisch”... (Iš senų laikų trys 
sritys — Sūduva, Nadruva, ša- 
lauja (Šiluva) buvo grynai lie
tuviškos) .

Ir toliai eina aprašymas, kaip 
nuo 1719 lietuvių kalbos varto
jimas Maž. Lietuvoje vis ma
žėjo... “Dar prieš 200 metų pri
klausė be dešimties dabartinių 
Rytprūsių apskričių, Karaliau
čiaus apskritis, Fišhauseno (žu
vininkai)., Vėluva, Girdava, Dar
kiemis, Gumbinė prie kalbančių 
lietuviškai sričių... Lietuviškos 
pamaldos Muldžiuos, Girdavoje 
nustojo veikti praeitam šimtme
tyje, taip pat Fischhauseno pa
jūrio kaimuose ir Karaliaučiu
je” (žemaitis iš Tetznerio — 
psl. 83-84).

Tad Įdėtoji ilgoka skelbimų, 
bei privačių susirašinėjimų per
trauka, po jų rimti lietuvišku
mo įrodymai, apsunkina skai
tytojui įsigilinti į medžiagą ir 
ją suprasti... Bet šie techniniai 
trūkumai, anaiptol, nemažina 
knygelėse turinio vertingumo, 

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

{steigta 1923 metais TeL 421-3070
įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

dėl to patartina kiekvienam są
moningam lietuviui jį gerai pa
žinti ir įsidėmėti.

5.

Per visą knygelę eina jos au
toriaus paskatinimas studijuo
ti lietuvių etnografines sienas ir 
daugiau susirūpinti lietuvių tau
tos sienų reikalu. Primena ap
sileidimą lietuvių sienų komisi
jos “vadovaujamos Antano Sme
tonos, lyginant su latvių komi
sija, visiškas tam darbui nepa
siruošimas ir nesiorentavimas”... 
“dėl to taip atsitiko, kad už 
siaurą ruožą amžinai lietuviško 
pajūrio prie Palangos iki šven
tosios uosto, mes atidavėme kele
riopai vertingesnę taip pat lie
tuvišką Aknystos žemės ruožą, 
bet to, daugelyje vietų perleido
me latviams lietuvių gyvenamus 
pasienio ruožus” (psl. 17).

Bebaigiant tenka priminti V. 
Žemaičio labai aukštai vertina
mus M. Gelžinio darbus ir infor
maciją, kad “M. Gelžinis sutik-/ 
tų parašyti dokumentuotą Lie
tuvos etnogr. sienų Vakaruose 
studiją”... “žodžiu jos istoriją, 
kurios iki šiai dienai niekas ne
pajėgė parašyti. .0 ji šiandien 
mums degančiai reikalinga. (V. 
Ž. pabraukta). Be to, V. ž. taip 
pat primena, kad mes egzilyje 
esame “tautos kovų avangardu”, 
neturėdami fizinės jėgos, pri
valome kovoti raštais už Lietu
vos reikalus. Turėtumėme rem
ti asmenis (pavz. Gelžinį) ko
vojančius už Lietuvos reikalus ir 

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės Įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00.
J. Jasminas, A KISS, iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

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

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
NTado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

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

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, HI. 60608

■ ■ ’1

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ! -

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuvišku knygų *kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšt. S2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos priei 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

riele;»ti “gaišti beprasmiai laika 
dėl būtiniausio duonos kąsnio. 
Visa tai mums neapeina!” (psl. 
78).

Neturėtumėme būti “apglu- 
šinti mus supančio laisvam pa
saulyje gerbūvio, mes ir pamir
šome, kad lietuvių tauta veda 
sunkią kovą ne tik su okupantu, 
bet ir su daugeliu mūsų blogos 
valios kaimynų” (psl. 77). Mūsų 
elgesys (anot V. Žemaičio) ne
turėtų būti panašus į tą rusų 
dailininko piešini, “vaizduojan
ti puotą laike maro” (Ibid. 77 
ir 18 psl.).

Ar galėtų kas nors priešta
rauti šiems V. žemaičio paragi
nimams ?!

(Pabaiga)

AMERIKOJE

. Grįžusi iš Jungtiniu Valsty
bių i Europą ekskursantė pa
sakoja draugėms savo Įspū
džius:

— Amerikoje dabar maisto 
produktų atšaldymas tiek ma
doje, kad iš darbo grįžęs vy
ras savo žmonos klausia: 
Mieloji, ką atšildei šios dienos 
pietums? <

Lenkijoj 32,900,000
DP iš Varšuvos skelbia, 

kad praeito gruodžio 11 dieną 
Lenkijoje buvo 32 milijonai ir 
900 tūkstančių gyventojų. Pa
daugėję 255,000 žmonių, bet 
nepažymėta per kiek laiko.

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF 55,000, OR MORE, 
2. YEAR MATURITY

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.
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Išėjo iš krašto
Kad žmonių bendruomenė hegalauja, kitais žodžiais 

serga, seniai jau pastebėta ir pagaliau pradedama susi
rūpinti. Bet tai ligai izoliuoti ir prieš ją parinkti efek
tingus skiepus labai dar menkai kas tedaroma.

Blogiausia, kad tos ligos simptomai ne tik pradeda 
rodytis, bet gi stačiai epidemijomis pasireiškė, ypač toje 
žmonių bendruomenės dalyje, į kurią yra labiausiai sude 
dama žmonijos ateities viltis ir lūkesčiai — mokslus ei
nančioje jaunuomenėje.

Dar nespėta apvalyti degėsiai ir atstatyti griuvėsiai 
rimčiausiose kolegijose ir pasaulinio vardo universite
tuose, kuriuos prieš metų porą nusiaubė kažkoks masi
nis studentų pamišimas, kai paplito kita psichologinė 
epidemija — masinis narkotikais nuodijimasis, o to re- 

• zultate visiškas dalies jaunuomenės tarpe socialinių nor
mų atsipalaidavimas, bėgimas į dykumas, primityvus 
komunalinis gyvenimas, keistų sektų ir ritualų prakti
kavimas — vienu žodžiu, kaip tame priežodyje, kad “dėl 
didelio rašto išėjo iš krašto”...

Kad kūdrą pamaišius visoks brudas į vandens pavir
šių iškyla, tatai žmonės žino ir be akademijos, bet žmo
nės dažniausiai pamiršta, kad tas brudas dėl to kyla, kad 
jį paviršiun šiuo atveju kelia masinės informacijos prie
monės — dideji laikraščiai, radijas ir televizija. Kadan
gi mokslas šiandien visiems prieinamas ir į kolegijas su 
gimtais, gabiais ir geriausiomis intencijomis studijuo
jančiais jaunuoliais patenka ir visokių zuikiagalvių, ku 
riuos dabar madoje vadinti “ekstremistais”, aišku dėlko 
tiek daug alaso dėl tų “ekstremistų” kriminališkų išdaigų.

Sveiko proto žmonių visuose visuomenės sluoks
niuose visuomet buvo, yra ir bus daugiau negu tų pus
galvių, bet apie juos nieko nerasi masinės informacijos 
priemonėse. ■ Bet tegul tik vienas antras šiek tiek iš vėžių 
iškrypėlis kuo nors nežmonišku pasireiškia, jis per vieną 
dieną iš nieko pasidaro “didvyris”, 0 vieno tokio “did
vyrio” staigus iškilimas yra neatlaikoma pagunda ir aks
tinas kitiems iškrypėliams panašių laurų siekti.

Kas ypač stebina ir nerimą dėl ateities kelia yra tai, 
kad tokia išprotėjusi galvosena ir veiksmai reiškiasi daž
niausiai pasiturinčių ir geriausiai išauklėtų šeimų prie
auglyje. Šiandien visuose kontinentuose ieškomasis 
“bombininkas”, dėliojęs bombas didžiųjų Amerikos ban 
kų seifuose, yra baigęs Stanfordo universitetą filosofi
jos daktaro laipsniu. Ką tik sugautieji jauni pusgalviai, 
auginę mirtingas bakterijas Chicagos gyventojams per 
geriamąjį vandenį išnuodyti, abudu yra Chicago City 
College studentai. Patys pikčiausieji vandalizmo, bar-

KALPAS UOGINIUSI sąlygomis joks kūrybinis dar- sios praga padėjo, ant žuvusių- 
bas nebuvo įmanomas dirbti, jų už tėvynę kapo kelias supin- 
tad mūsų vyriausybė pasitrau- tas rūtos šakeles ir uždegė pa- 

Įkė Kaunan, o paskui ją ir tik šventintą vaško žvakutę. Daug 
ką pradėjusi tvertis Vilniaus

Joks priešas neišraus tėvynės meilės iŠ mūsų šir- Į komendantūra su būreliu sava 
džių, jeigu savanorių ir partizanų ryžtu kovosime vardan norių. Kaune dar tebebuvo vo- 
tos Lietuvos... I.. ,. ... , .,Į kiečiai ir vyravo beveik tos pat 

(Tęsinys) j tuviai užkirs kelią rekvizicijų (nuotaikos: siautėjo demorali-
Vasario 16-tosios Aktas sa

vo principais reprezentavo 
Lietuvą kaip modernią valsty
bę ir įvedė ją Į pasaulio demo
kratinių valstybių šeimą. Ta
ryba gerai žinojo, kad tautos 
laisvė atkovojama tik ginklu 
ir krauju, tik ryžtu “gyventi 
ar mirti’’, ir kad vien tik po
pierinės deklaracijos — nuta
rimo laisvei atstatyti negali 
užtekti. Todėl jau 1918 m. pa
vasarį buvo pradėjusi slaptai 
vykdyti paruošimuosius darbus 
savo ginkluotai pajėgai suda
ryti. Kai 1918 m. rugsėjo mė
nesį vakaruose visu frontu pra
sidėjo vokiečių “Kelias atgal”, 
ir jie pradėjo kalbėti apie tai
ką, tada politinė padėtis ir 
okupanto santykiai su Taryba 
pasikeitė. Atslūgo vokiečių iš
didumas atlyžo jų Įžūlumas. 
Režimo vadžias kiek atleido 
ir pasidarė sukalbamesni. Ne
žiūrint to, jie neperdavė lietu
viams krašto administravimo, 
neleido organizuoti nei kariuo 
menės nei milicijos ir tebetęsė 
plėšikiškas ūkio gėrybių rek
vizicijas. Bet spalio mėnesį 
Vilniuje jau buvo būrys sava
norių karininkų ir kareivių, 
kurie slaptai rūpinosi savosios 
kariuomenės organizavimu.

Kodėl vokiečiai delsė, ne
leisdami mums organizuotis? 
Jie gerai nusimanė, ko buvo 
nusipelnę, — bijojo, kad susi
organizavę ir apsiginklavę lie-

KOVA DĖL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO

j tuviai užkirs kelią rekvizicijų Į nuotaikos: siautėjo demorali- 
pavidale plėšikauti, ko jiems zuoti vokiečių kariai ir chuli- 
akivaizdoje didelio Vater-lganai. Bolševikų divizijos pra- 
lande” maisto trūkumo, būtų dėjo hrautis krašto giiunion. 
labai gaila. Antra bijojo,I Mirtino pavojaus akivaizdoje, 
kad lietuviai kaipo nenaudėlius!jaunojj mQSy vyriausybė des- 
neišmestų lauk. Ir, tiesa, su Į peratiškai specialiu atsišauki- 
jais jau mažai besiskaityta. Ijj^u kreipėsi į tautą, kviesda- 
Lapkričio mėnesį (5 H)|ma visus, kas tik ginklą varto- 
frontuose visiškai sugniužę, vo ti pajėgia ir kas myli tėvynę, 
kiečiai pasirašė paliaubas ir iš neatidėliojant nė valandos,’ sto 
Lietuvos besitraukdami pripa-lįj j krašto apsaugą — Lietuvos 
žino Tarvbą tautos atstove, lei-j— Tėvynės ginti. J vvriausy- 
do sudaryti Lietuvos vyri ausy- bės atsi§aUkimą labai jautriai 
bę ir... kurti kariuomenę. De-1atsiliepė ypač jaunimas. Bū- 
ja, tai jau buvo labai pavė-Įrjy būriais pasipylė visais ke- 
luota- liais į nurodytus punktus rin-

Kas tiktai praeityje buvo tu- kosi savanoriai, kurie pasku- 
rėjęs su Lietuva kokius nors bom būrėsi ir tuojau savo krū- 
ryšius, degė mūsų žemės go
duliu, galando “kirvius.kala
vijus aštrius”,. Tykojo nudai
goti neutralų naujagimį — Lie 
tuvą ir jos turtą pasisavinti, 
gyventojus įiavergti...

1919 metais sausio mėnesio 
pradžioje, vokieiai pradėjo iš 
Vilniaus trauktis, palikdami 
mus be apsaugos. Iš rytų į Lie
tuvą jau slinko bolševikų divi
zijos, kurioms kelią pastoti 
nebuvo kam. Vilniuje siautėjo 
ir lenkų legionieriai, kūrėsi 
bermontininkai ir siautėjo vi
suomenės padugnių bolševi- 
kuoj antis elementas, kuris pla 
tinamuose šunlapiuose grasino 
išžudyti visus lietuvius'karinin 
kus ir savanorius, kaipo “bal
tagvardiečius.”, “buržujus” ir 
“liaudies priešus“. Tokiomis

barižmo ir destrukcijos veiksmai buvo atlikti populiariau
siuose Amerikos universitetuose.'

Kad tai yra “porevoliucinės” atrūgos, palaidų pa
vienių pusgalvių nesveiko proto ekscesai^ kuriems su
tvarkyti turėtų pilnai užtekti policijos ir psichiatrijos, 
aišku be kalbos. Bet štai ką tuojau matome,. Du nepilna
mečiai vaikėzai, kultyvavę epidemijas sukeliančias bak
terijas Chicagos žmonių geriamajam vandeniui apkrės
ti per vieną dieną tapo garsenybėmis! Jų ne tik foto 
atvaizdų, bet ir portretistų nubraižytų paveikslų spau
doje marguote marguoja, o jų “globaliniai planai” sieks
niniais reportažais aprašomi... Didžiausias paskatas ki
tiems dėl rašto išėjusiems iš krašto”...

Kad už narkotikų ir Įvairiausių haliucinogenų pla
tinimo, pornografijos ir visokiausios demoralizacijos 
jaunimui skiepijimo stovi tamsios, piktos, neprieteliš- 
xos jėgos, niekam nebe paslaptis. Bet kokios jėgo stovi j 
už tos nesveikos tendencijos per masines informacijos 
priemones edifikuoti, didvyrinti ir reklamuoti krimina
lą, smurtą ir gryną beprotybę, dar, atrodo, nedrįstama 
giliau šaknų ieškoti. Šiomis dienomis pasigirdo labai ne
drąsus balsas, iškėlęs klausimą ar per TV dienas iš di«- 
nų reklamuojamas smurtas nedaro įtakos į prieauglio 
charakterį, bet masinės informacijos galiūnams pikto
kai suurzgus šis klausimas vėl nuščiuvo. J. Pr.

tinėmis užtvėrė priešui kelią. 
Žūtbūtinėmis kovomis sustab
dė priešo antplūdį ir įgalino 
vyriausybę vesti mobilizaciją 
ir sėkmingai jau didesnėmis 
pajėgomis tęsti kovą su įsibro
vėliais bolševikais? Beveik ste 

Įbuklas įvyko : tuščiomis kiše
nėmis, tuščiais arsenalais grei
tomis organizuota pasiryžėlių 
kariuomenė, drąsiai stojo ko
von su šimteriopai skaitlinges 
niu priešu, nugalėjo jį ir Įgy
vendino Vasario 16-tosios, ne
priklausomybės atkūrimo akto 
idėją — ilgaamžę visos tautos 
[svajonę — laisvę ir nepriklau
somybę. Savanorių - karių įkū 
nytuoju Vasario 16-tosios Ak
tu, išreikštas valstybinis tęsti
numas tolimesniame tautos 
valstybinio gyveninio. Mūsų 
partizanų kelių metų kova su 
raudonuoju slibinu, rodo, kad 
lietuviams buvo brangi Vasa
rio 16-tą paskelbtoji ir savano
rių - karių krauju apgintoji 
laisvė ir nepriklausomybė.

Skaudžiai apgailestaujame, 
kad neilgai mums buvo lemta 
džiaugtis 1918 m. Vasario 16-to 
sios Aktu paskelbta laisvės 
kovų dalyvių ryžtu, kraujo bei

ypač akademinis jąuni- 
“savanoriais” gabenamas 

“broliškas

Lietuvių 
kokiose bebūtų sąly- 

nori gyventi ir gyventi 
Bolševikai, stengda-

gyvybių aukomis apginta Lietu-!raj
vos nepriklausomybė. Bet, jei
gu nebūtų buvę tos aukos, ne
būtų buvę ir tų 22-jų nepriklau 
[somos Lietuvos gyvenimo me
tų. Kas dabar net vardą Lietu
vos prisimintų? Jei šiandien 
yra mūsų pavergtos tautos tarp 
tautinė “Lietuvos byla”, tai 
irgi tik to trumpo nepriklau
somybės laikotarpio dėka. Jei 
ne tas laisvės dvidešimtmetis, 
Dievas težino, kiek iš viso 
šiandien mūsų tautos bebūtų 
išlikę...

Vasario 16-tosios dvasia — 
maras okupantams. Tai kontr 
revoliucija, fašizmo šmėkla. Oi 
daug lietuvaičių ištremta Si
biran ūž tai, kad Vasario 16-to

jaunuolių vergauja Sibire už 
tai, kad Vasario 16tą papuošė 
savo krūtinę lietuviškuoju Vy
čio ženkleliu. Ir šiandien oku
puotoje Lietuvoje žiauriai 
baudžiama už Vasario 16-to
sios minėjimą.

Jau 32 metai Lietuva smurtu 
ir klasta pagrobta^ir laikoma 
nelyginant kalėjime. Nesaugus 
šiandien lietuvis savo Tėvynė
je!__ Ten šeimininkauja ir
lietuvių vardu kalba inaskolis. 
Dabar mūsų tautos naikinimas 
vykdomas planingai ir žiau
riai. Jei carinės rusų 123 metų 
okupacijos metu Lietuvoje ru
sų buvo kolonizuota 3 procen
tai lietuvių skaičiaus, tai da
bar, bolševikam okupuojant, 
per 30 metų rusų jau infiltruo
ta apie 30 procentų... Lietu
viai, 
m as
Sibirap ar į kitas 
plačios tėvynės” sritis. Komu
nistai stropiai per mokyklas, 
spaudą, komunistines jauni
mo organizacijas, jaunąją lie 
tuvių kartą auklėja savo dva
sioje, — nuodija leninizmo ba
cilomis, kad neapkęstų laisvo3 
jo pasaulio, kad ruoštųsi pa
vergti ji ir sukomunistinti.

Tautos žūna, kąi jos nustoja 
noro gyventi, kai jos netenka 
ryšio su praeitimi, 
tauta, 
gose, 
laisva.
miesi Įteisinti savo agresijos 
padarinius, deda pastangas 
apdumti laisvajam pasauliui 
akis, Įtikinėdami, kad Lietu
va laisva valia įsijungė į sovie
tinių tautų kalėjimą... Bet tai 
uk dangaus keršto Jaukiąs 

melas, prieš kurį ne tik mūsų 
aisvinimo kovos veiksniai, bet 

kiekvienas mūsų visomis prie
monėmis, visomis galiomis tu
rime kovoti, nes pavergtieji 
mūsų broliai ir sesės negali ko
voti, — jiems užčiauptos bur
nos ir retežiais surakintos ran
kos ir kojos. Tai mes visi ge
rai žinome, kad ir iš laisvės 
siekusiu mūsų tautiečių: Bra
žinskų, Simokaičių ir Simo Ku 
dirkos likimo. Ne vienas ir sa
vo kailiu tai esame patyrę. Da
bar, matydami kitų, dar lais
vų valstybių, didelį norą su 
Kremliaus budeliais sugyventi, 
mes jaudinamės, nes bijome, 
kad besiderindami neužtrauk
tų raudonųjų budelių “globos’’ 
laisvam pasauliui ‘ ir “neper- 
leistų” pavergtųjų valstybių 
Kremliaus viešpačių vergijon.

Skaitydami spaudoje karo 
reikalų žinovų straipsnius, 
matome, kad ginklavimosi sri
tyje pasaulio agresoriai jau 
yra pralenkę buvusias galin
giausias pasaulio valstybes . Ir

A. VILAINIS ŠIDLAUSKAS

' GRIMZTANTI SALA SU 
KYŠANČIAIS BOKŠTAIS

Taip juk buvo atsitikę ir 1939 
metais, kai mes Vilniaus krašto dali vėl pri
jungėme prie Lietuvos. Tada ir sulenkė
jusių tarpe atsirado daug kad ir nebekal
bančių lietuviškai, bet sakėsi esą tikri lie
tuviai ir tokiais nori būti, patys išmokti 
sentėvių lietuvių kalbos ir vaikus iš auk
lėti lietuviškoje dvasioje. Bet čia, Ameri
koje, tuos, kurie per kartas nutolo nuo tau
tos kamieno, susimaišė toje kraujomaišo
je su svetimaisiais ir, kaip sakėme, susily
dė amerikietiškajame aukso lydinyje, jau 
ir Naujosios Aušros šviesa nebepabudins 
lietuviškam gyvenimui. Nieko čia, rodos, 
nebegalėtų padėti, jei Anatolijus Kairys ar 
kas kitas būtų ir Vinco Kudirkos Varpą 
perkėlęs-ar atgaivinęs. Tokio paskendu
sio gilioje amerikietiškojo Vandenyno sro
vėje lietuvio nė skardūs Varpo dūžiai “Kel
kite, kelkite“... nebepasieks. Tad, jei tą 
pavadinimą tokia prasme buvo parinkęs 
A. Kairys, bus padaręs iliuzinę klaidą.

Anatolijus Kains 1949 metų rudeni ati
darydamas vadinamuosius Tremtinių Na
mus nei laiko, nei svarbos atžvilgiu nebu
vo suklydęs. Kaip tik tuo laiku vyko pats

didžiausias antplūdis naujųjų ateivių Į 
Ameriką. Tais ir dar dviejų metų laikotar
pyje i Ameriką atvyko, berods virš trisde
šimt tūkstančių lietuvių. Galima sakyti, 
jų pusė apsigyveno Čikagoje. Net iš karto 
atvykę Į kitas vietoves greit skubinosi Į tą 
pramintąją pasaulio lietuvių sostinę — Či
kagą. Tad tam antplūdžiui vykstant, Trem
tinių Namai pasitarnavo sumezgant glau
desnius ryšius tarpusavyje, o ypač jiems 
pradedant'kultūrinio darbo barą jau šia
me kontinente. Tai patvirtina ir statisti
niai duomenys. Tų beveik dviejų metų 
laikotarpyje čia Įvyko 318 susirinkimų, mi
nėjimų, repeticijų ir kitokių sueigų. Iš šio 
skaičiaus 168 tokios sueigos atitenka tauti
nėms, kultūrinėms ir ideologinėms orga
nizacijoms, ir 150 jaunimui: sportinin
kams, teatro, meno ir dainos junginiams 
bei panašaus pobūdžio sambūriams. Ana
tolijus Kairys už naudojimą patalpų neim
davo atlyginimo. Nemažesnės svarbos kul
tūrine prasme buvo gausiai rengiami vai
dinimai, koncertai ir kiti panąšaus pobū
džio parengimai, už kuriuos jis jau imda
vo už salės naudojimą ir atlyginimą. Kai 
prie to pridėsime ir jaunimo savaitgaliais 
vykstančias dvi tris dienas pramogas, gau
sime vaizdą, jog tuose Tremtinių Namuose 
visą laiką judėjimas buvo toks gyvas, di
delis. lyg Lietuvos matu matuojant mies
teliuose atlaidų, prekymečių dienomis.

Esant tokiam judėjimui visomis dieno
mis vietos kolonijos gyventojai gal ir ne be 
pavydo manė, jog Anatolijus Kairys su 
tais savo Tremtinių Namais bus atradęs 
kaip ir kokią aukso gyslą. Gal tai juos pa
skatino ir pačiuose Tremtinių Namuose 
esančios užeigos nebelankyti. Pasvajoda
vo pinigus skaičiuodamas po tų. atlaidų ir 
pats Anatolijus Kairys. Pasvajodavo apie 
didelius dalykus ir užmojus savo ateities 
gyvenime. Jis savo jaunatvės dienomis 
alsavęs, kūręs lyrikos posmus, svajojo, 
jog čia paprakaitavęs dar metus kitus išeis 
jau nebe tuščia kišene. įsikurs, gal ir vilą 
Andų kalnuose ar kitoje gamtos atžvilgiu 
stebuklingoje vietoje ir atsidės vien tik 
kūrybiniam darbui, savo tikrajam pašau
kimui. Bet šiuo atveju ir paliko tik graži 
svajonė. Tiesa, tų įplaukų buvo nemaža. 
Tik tie žalieji doleriai atplaukdavo pro jo 
rankas, kaip nesulaikomas sraunios upės 
vanduo. Nebuvo jis toks žmogus, kad biz
nis būtų bizniui ir tarnautų jam kraunant 
lobius. Jam pirmiausia rūpėjo pats tikslas 
— pasitarnauti lietuviškam reikalui. Buvo 
labai daug išlaidų. Ne lik namų nuomos 
išlaidos, bet remontai, salės išdekoravi- 
niai, nauji baldai, skirti ne vienos dienos 
reikalui. Stambios buvo išlaidos perkelti 
Balio Pakšto visą kapelą iš Dayton, Ohio, 
ir ją išlaikyti. Atsirasdavo tų išlaidų ai-

bės. Daug Įplaukų ir nemažiau išlaidų ba
lanso skaitlinėse. Pavargo beprakaituo
damas, o lobiams krauti skirtoji skrynia 
vis tebebuvo tuščia. Ir taip sveikai apsis- 
varstęs, niekieno nespaudžiamas, Kairys 
neverčiamas uždarė Tremtinių ■ Namų 
duris.

Nors, žinoma, Anatolijui Kairiui palie
kant tyloje paskendusius Tremtinių Na
mus nereikėjo lobiams krauti lagaminų, 
bet jis nedingo ir iš gyvenimo akiračio. Gal 
net neteko iš Andų kalbų viršūnių apžvelg
ti Kolumbo atrastosios žemės veido, bet, 
rodos, daug vėliau gerokai paekskursavo 
po istorines ir gamtos atžvilgiu stebinan
čias vietoves Amerikoje. Po neilgo laiko 
mes pastebėjome jj vėl uoliai dirbantį lie
tuviškos kultūros dirvonuose. Jau keleri 
metai kaip jis vadovauja L. B. Kultūros 
Fondui. Žinoma, tuo pačiu Įeidamas ir Į 
jos antrinę vadovybę. Tebeturi plačių už-- 
mojų, tcbemėgsta ir staigmenas savo gy
venimo kelyje. Matome ir jo darbo vai
sius. Turėjome jau du teatro festivalius 
Čikagoje. Ne be jo pastangų gimė teatro 
studija ir jauninto teatras, spėjęs jau pasi
reikšti gana gerai scenos rampos šviesoje. 
Nepabėgo jis ir nuo rašytojo pašaukimo. 
Davė juo eilę scenos veikalų, ir ne vienas 
jų atžymėtas ir premija dramos veikalų 
konkursuose. Ir scenos rampos šviesą yra
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Siy mėty rinkimuose apie prezidento 
vieta svaįoįa didelis demokratę poli
tiku skaičius. Kandidatu pasiskelbė 

ir Indianos sen. Vance Hartke.

jie vis dar gipkluojasi, kitus 
ragindami nusiginkluoti... Reni 
damiesi savo pačių nelaime, 
mes turėtume įspėti tuos, ku
rie dar laisvi ir nesistengia 
laisvės ivertinli 1 c

Kokia skaudi ironija! Šiais 
laikais net be jokios kovos ne
priklausomybė suteikiama vi
sokių spalvų ir visokių tautų 
žmonėms, kurie neturi valstv- 
binės praeities, kultūros, isto
rijos, o tautų budeliui pa
taikaujant, neleidžiama net 
užsiminti apie atgavimą neprL 
klausomybės tautai, turinčiai 
tūkstančio metų valstybinio gy 
venimo tradicijas, seniausią 
gyvą kalbą, kultūrą. Kur tad 
visokie laisvių principai, char 
tos, Jungtinių Tautų garanti
jos?. ..

Dėl viso to Vasario 16-tąją 
minint dera susimąstyti ir pa
siryžti visomis jėgomis dėtis 
tėvynės — Lietuvos laisvini
mo kovon. Kiekviena proga ir 
kiekvienoje vietoje privalome 
drąsiai ir garsiai šaukti, kad 
mūsų tėvynei Lietuvai nedel
siant būti] grąžinta laisvė ir 
nepriklausomybė.

Nepalūžkime ir nesiskaldy- 
kime’, nes mūsų laimėjimas 
glūdi mūsų vienybėje.

today's FUNNY

Thanx to
A. E, Skard - \

' West Warwick, R. I.

s?

Today's FUNNY will pay $1.00 for 
each origmd "funny" used. Send gags 
to: Today's FUNNY, 1200 West Third 
St, Cleveland, Ohio 44113.

išvydę keletas jo dramų, ir tai jau ne vie
noje vietovėje. Didesnė jo scenos veikalų 
dalis stiprokai pašaržuoja nūdienį mūsų 
gyvenimą gerokai paplakančia humoro 
rykšte ir naujųjų ateivių pasireiškiančias 
neigiamąsias gyvenimo puses. Tad, kai i 
tokius vaidinimus ateina ir senosios kartos 
žiūrovai, neabejojamai jie pirmieji savo 
paširdžiuose pajunta kutenantį juoką. Bet 
ir tie, kuriuos jis paplaka scenoje, iš kar
to suraukia kaktą, bet greitai pradeda 
juoktis, ir visi žiūrovai negaili plojimų su 
geros nuotaikos plačia šypsena. Jau ir su 
savo pirmuoju romanu Geroji žolė laimė
jo premiją Valerijono Šimkaus iniciatyva 
paskelbtame partizanų heroikai skirtame 
konkurse Laisvosios Lietuvos vardu.

(Bus daugiau) ,

Skaitykite ir platinkite

Jos visad rašo
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63 rd STREET
Ofiso telof.: PRospect 8-3229 -

• Rezid. telef.: WAIbrook 5-5078
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

wo 7 iki 9 vai, vak. Tree, uždaryta

R»z. t«l. 239-4683

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Madical Building). Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
. VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak, 7-8 

tiktai antradieniais ir penktadieniais, 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŽLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71«t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS;

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 6-0873

DR. W. E1SIN - EiSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS;

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Tree, ir šeštad. uždaryta. !

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 i
Rezid. telef.: GArden 3-7278.

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai, antrad., ket
virtad. ir penktadieniais xnuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad^ ir šešta- 
Gieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
> OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietą, 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2830 
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St.
- Tel.: 925-8296

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3C99

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tai.: PR 8-1223
OFISO VAL.; pirm., antrad.. trečiad. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie- 
aiai« 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal gusitarima.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofise telef.* HEmlock 4-2123 
Rezid. tele*'*- Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. .GI 8-6165

, P. ŠILEIKIS, 0. P.
; ORTHOFEDAS-PROTEZISTAS
F Aparatai - Protezai. Med. Ban

dažai. Speciali pagalba kojere
L (Arch Supports) ir L t

U50 Watt 63rd $t, Chicago, III. 60629 
T»Wj P Rot pact 6-5084

JURGIS JALINSKAS

Žvilgsnis į mūšy periodinę spaudą
(Tęsinys)

O nuovargis ir persidirbimas, 
ir pareigomis persikrovimas kar
tais yra neįmanomai sunkus. 
Dėl to sunkumo ir persidirbimo 
ne vienas visai yra priverstas 
išeiti — pasišalinti . iš saulės 
šviesos jaukios globos. Kas pa
keis pervargusį ar visam laikui 
iškeliavusį? Kur tas naujų pa
jėgų šaltinis ir akstinas nepa
vargstančiam darbui? Darbe, 
kuriame darbininkų ^niekada ne
buvo ir nėra perteklius. Ir ne 
vien rašyme, bet ir parašytų 
paruošime spaudai — viešumai. 
Stokojame darbo rankų visur.

Lietuviškosios Enciklopedijos 
spaudos “vilkas” — Juozas Ka
počius, desperacijos pagautas, 
tarė:

“Kas lietuvišką spaudą nu
marins? Užsimuš pirmieji ne 
tie, kurie rašo ir pajėgia rašy
ti, bet mus užmuš trūkumas tų 
rašančiųjų raštų paruošėjų — 
rinkėjų...”

Juozas Kapočius žino, ką kal
ba. Kalba, vyras, turėdamas il
gą ir gerą patirtį: beveik kiek
viena lietuviška leidykla (perio
dinių ar neperiodinių leidinių) 
turi sunkiai nugalimų kliūčių 
dėl. darbininkų trūkumo. Nebė
ra, kas nusilpusius ir pervargu
sius pakeistų.

Antai, Anglijoje — Londone 
esanti lietuviškų knygų leidyk-

GRADFNSKAS
NET 150 DOL.

MOKĖSITE DABAR 
IŠPARDAVIMO METU 

2512 W. 47 SY. — FR 6-199$ 
LIETUVI, EIK PAS LIETUV11

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. Ž E R £ N A S
2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairip atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1832

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—121 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto.

Tel.: HEmlock 4-2413 
7’59 So. MAPLEWOOD 4VE.

CHICAGO. ILL. 60629
2

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 
Minkštais viršeliais tik 

Or. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. 
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tl IK . ■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■...—   .     ■ ■ .* T ■ 'I ■ ■ ■ .. ■ —. .■■■■.■■ I ■■ ■■!■■■ ■ -

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čak| arba 
money orderį

$3.00
$2.00

$1.50

Al V A L V BU,

1739 SO. HALSTED ST\ CHICAGO 8, ILL.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI 15 BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau 
šia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba. Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago. Ulin o u 6060b

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. , Phone COmraodore 4-2228 
<outh Holland, Dlinoii

klu-lą arba Lietuviškų knygų 
bas “Nida” vienu laiku buvo pri
versta savo veiklą — knygų lei
dimą sustabdyti, nes pasitraukė 
iš darbo patyręs raidžių rinkė
jas.

Panašių pavyzdžių turime ne 
vienoje lietuviškos periodinės ir 
neperiodinės spaudos leidykloje. 
Ten, kuriose triūsias! jau gero
kai pagyvenę darbininkai, nebė
ra kas juos pakeistų, nes jauno
ji karta turi, jeigu kurie tam 
darbui traukiami, daug geresnes, 
lengvesnes ir pelningesnes vie
tas amerikoniškose leidyklose. 
O idealizmas šitame reikale ne 
visada yra sveriamas veiksnys.

Ir kas šią blogybę galėtų pa
šalinti? Atsakymo veltui ieško- 

nors ir surastų stebuklingąją iš
sigelbėjimo formulę, Bet kas, 

da pasiguodžiame, kad Ameri
koje yra nedarbas! Nonsensas! 
Tik ateikite pasišventėliai lietu
viškai spaudai ir lietuviškam rei
kalui; ateikite pasiryžę dirbti 
sau patiems ir visiems lietu
viams,, tokiais tebešautiems!

Ir kai “Lietuvių žurnalistų 
Sąjungos” centro valdyba ta
ria: “Labai pageidautume, kad 
lituanistinėse mokyklose būtų 
atkreiptas dėmesys j jaunųjų 
spaudos darbininkų paruošimą”, 
tokiam tarimui visomis keturio
mis reikia pritarti ir pagirti. Nes, 
šio rašinio autoriaus nuomone, 
lituanistinės mokyklos, bet ne 
visokie jau subrendėlių žurna
listikos kursai, paskaitos ir lie
tuviškos spaudos jauniems dar
buotojams įvairiausios stipendi
jos yra paskatas darbuotis lietu
viškoje spaudoje, bet tos — li
tuanistikos mokyklos, iš kurių 
kasmet išleidžiamas gausus skai
čius jas baigusių lietuvių tėvų 
vaikų.

Pažiūrėkime, kaip anksčiau 
būta ir kaip dabar ’esama.

N epriklausomoj e Lietuvoj e 
jaunuoliai mušdavosi Į spaudą 
savanoriškai. Spaudos darbui 
akstino traukiami. Ne kiekvie
nam tokiam darbui “pašaukta
jam” pasisekdavo į nuolatinius 
spaudos darbininkus prasimuš
ti,, nes tokių pasiryžėlių būdavo 
gausu. O redakcijos pasirinkda
vo tinkamiausius, kitiems “Re
dakcijos atsakymuose” paaiškin- 
damos: “Tamstos raštai mums 
net netinka. Nepanaudosime...” 
ir pnš.

O kiek panašių atsakymų nau
jiems ir jauniems, norintiems 
spaudoje darbuotis, šiandien ga
li duoti mūsų periodiniai leidi
niai, Tris, du, vieną? Ne, nevie
no...

Padėtis atvirkščiai proporcin
ga: ne pasiryžėliai ir pasišven
tėliai bendradarbiauti spaudo
je ieško redakcijų savo rašinė
liams, bet redakcijos laukte lau
kia, nesulaukdamos tokių. Kvies
damos: “Ateikite ir dirbkite, 

t
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nee jūs mums reikalingi!” Taip, 
ar ne?

O išeities turi būti ieškoma, 
jeigu nenorime mirti.

Kur tokia rasti? Išeities pa
grindinis taškas yra lituanisti
nės mokyklos. Jos yra pagrindi
nis gyvybės šaltinis lietuviškai 
periodinei spaudai.

Ir to gyvybės šaltinio srove
nimą reikiama kryptimi gali pa
kreipti, pirmoje eilėje — tų mo
kyklų mokytojai.

Jie, einamos programos eigo
je, gali auklėtiniams perteikti 
ne tik mūsų literatūros žymes
niųjų veikalų turinius, jų auto
rių vardus, pavardes ir visokias 
gimimo, gyvenimo ir mirimo da
tas, kurios iš auklėtinių atmin
ties lengvai išgaruoja, bet ly
gia greta supažindinti tuos jau
nuolius su dabartine mūsų pe
riodine spauda, jos reikšme ir 
prievole joje bendradarbiauti, 
jai talkinti. Tarpe duodamų 
įvairiomis temomis rašto dar
bų privalėtų būti tokių, kurie 
šiandien tinka esamai spaudai.

‘Vertesnius parinkę, mokytojai 
tokių autoriams galėtų patarti 
siųsti vjenam kr kitam leidiniui, 
o pačius autorius paraginti daž
niau tokiais darbais užsiimti sa
varankiškai;

Dauguma lituanistinių mo
kyklų mokinių tėvų yra pakanka
mai praprusę rašto ir spaudos 
srityje. Ir jie galėtų patalkin
ti savo prieaugliui išeiti į pla
tesnius spaudos vandenis, ne
apsiribojant mokykliniais, pačių 
mokinių leidžiamais laikraštė
liais ar žurnalėliais;
mūsų spaudai talkininkaują ra
sėj ai galėtų sueiti į kontaktą, 
iš lituanistinių mokyklų moky
tojų sužinoję, su tokiam darbui 
palinkusiais jaunuoliais, su jais 
pasikalbėti, patarti, paraginti 
ir, jei reikalinga, konkrečiai 
jiems pagelbėti.

. Mūsų lituanistinės mokyklos 
yra virtę savotiškais “getais”, 
kuriuose triusiasi mokytojai, tė
vai, tėvų komitetai, rūpindamie
si tų mokyklų išlaikymu ir ret
karčiais jų auklėtinių viešais pa
sirodymais, kuriuose mūšų “pla
čioji visuomenė” ne visada pa
slenka atsilankyti ir pasidomėti 
tų mokyklų auklėtinių darbais 
ir jų savarankiška kūryba.

O kodėl negalėtų Lietuvių Ben
druomenės ar kitų vęiksnių ren
giamuose viešuose minėjimuose, 
pagerbimuose ir kultūriniuose 
atsidėkoj imuose < meninėse pro
gramose dalyvauti lituanistinių 
mokyklų moksleiviai? Kodėl jie 
tokiomis progomis pamirštami, 
pasitenkinant solistiniais ar vai
dybiniais subrendėliais ir net 
amžiumi perbrendėliais ?

Tokie šiandien dar tinkami, o 
rytoj pasitrauks į nuošalę, pa
likdami liūną tuštumą. Kas to
kią užpildys, jeigu užmerktomis 
akimis praeiname ir praeisime 
pro mūsų lietuvišką prieauglių ?

Sveikintinas ir pagirtinas 
LžS-gos centro "valdybos užmo
jis pagelbėti mūsų jaunuoliams 
žurnalistiniame darbe, rengiant 
tokiems jaunuoliams kursus, 
paruošiant reikalingą vadovėlį 
ir teikiant stipendijas, bet tai, 
“pabirininko” supratimu, tėra 
pagelbinės priemonės, nes jau
nuoliai, vienaip ar kitaip jau įsi
traukę į rašto darbus mūsų laik
raštijoje, joje ir pasiliks. Bet 
tokių teturime menkus trupinė
lius.

Mums verkiant reikalingi nau
ji, jauni mūsų periodinės spau
dos kadrai.

Tokius privalome ugdyti ir vi
saip puoselėti nuo pat pirmųjų 
lituanistinėse mokyklose jų žing
snių.

Buv. LB Apyg. valdybos nariui ir nuolati
niam Spaudos talkininkui

ANTANUI GINTNERIUI 
mus netikėtai palikus, giminėms ir artimie
siems nuoširdžią užuojautą reiškia

LB Vid. Vakarų Apygardos Valdyba

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

■3! ja ,miuCT>»nen»WTO

Po tokių kadrų paruošimo ne- 

tiems ar amžinai iš šios žemės 
išeinantiems periodinės spau
das darbininkams pakeisti. Ne
beturėsime nė lietuviškos spau
dos, lietuviško žodžio ir.„ mirsi
me.

Aš pasakiau, ką privalėjau 
pasakyti.

(Pabaiga)

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio

piu papuošimui ir
kapam# gėlė*.

ROY JL PETRO (PUTRAJriENT/t)
5525 Sa. Harfem Avė. —

ALT Informacija
Peticijų reikalu

Amerikos Lietuvių Taryba 
nuoširdžiai dėkoja visiems, 
kurie uoliai ir pasišventę pri
sideda prie talkos, platindami 
peticijos lapus ir rinkdami pa
rašus, skirtus įteikti prez. 
Nixonui, ir prašo tęsti šį svar
bų darbą. Parašų rinkimas 
vyksta labai sėkmingai.

Kadangi prez. Nixono kelio
nė pirma numatoma į Kiniją, o 
vėliau į Sovietų Sąjungą, tai 
peticijai parašų rinkimas pra
tęsiamas iki š. m. kovo 1 d.

Iki to laiko prašoma ištisai 
arba dalinai užpildytus petici
jos lapus sugrąžinti į ALT’os 
būstinę, 2606 West 63rd St, 
Chicago, Illinois 60629.

Peticijoje išreikšti mūsų pa
grindiniai reikalavimai: pro
testas dėl neteisėtos ir privers
tinos Lietuvos okupacijos, re
ligijos persekiojimo Lietufoje, 
pagrindinių žmogaus teisių pa
žeidimo ir dėl neteisėto ir bru
talaus Simo Kudirkos nuteisi
mo.

Pasirašykime visi peticiją! 
Tenelieka nė Adenas lietuvis, 
neatlikęs savo pareigos!

Amerikos Lietuvių Taryba

Pir.KITE JAV TAUPYMO BONUS

.GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 84)833 fr PR 8-6834

TĖVAS IR SŪNUS

f

j

į

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

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

REpublk 7-8600 REpublic 7*8501

Nepiliečių registracija
Kaip kiekvienų metų pra

džioje, primenama, kad sau
sio mėnuo yra laikas nepilie- 
čiams registruoti savo adresus.

Distrikto direktorius Aiva 
Pilliod praneša, jog federali- 
niai Įstatymai reikalauja, kad 
asmenys, kurie nėra Jungti
mi] Valstybių piliečiai, priva
lo kasmet registruotis.

Registruotis galima bet ku
rioje pašto įstaigoje arba pa
čiame imigracijos ir natūrali
zacijos ofise.

Registracija yra paprasta: 
reikia užpildyti kortelę, nuro
dant savo vardą, pavardę, tau 
tybę, pilietybę, gimimo kraštą 
įvažiavimo datą ir punktą, per 
kurį į JAV Įvažiavęs, Įrašyti 
dabartini adresą, datą ir pasi
rašyti.

ra

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I I i I i » t

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associaeijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-340]

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

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3372

f

— Lietuviu Žagarės Klubo metinis 
susirinkimas Įvyks sekmadieni, sausio 
23 d., 1:00 vai. popiet, Hollywood sa
lėje, 2417 W. 43rd St. Visi nariai pra
šomi atsilankyti laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

J. Keturakis, rast.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVĖ. Tek: Y Arus 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAW1CZ) ,

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667£
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

3»
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Ralfo vajų užbaigus
Saulėtu, bet šalta sausio 16

tano parapijos salėje buvo ofi
cialiai užbaigtas Ralfo vajus. 
Kun. Juškai atkalbėjus invo- 
kaciją, p. O. Zailskienė pakvie 
t< pirmininkauti p. Galvą, se-

P. Zailskienė labai šiltai pri- 
atė svečiam aukų rinkėjus, 

apyskaitą. Ka-
(įaugi buvo atvykę is Čikagos 
p. M. Rudienė, A. Dzirvonas 
ir \ . Šimkus, tai visi tarė po 
trumpą žodi. Paskelbus 10 mi- 
nuėnu pertrauką, vis atsigaivi 
no karšta kava ir pyragais, šei
mininkaujant p. Memėiiienei ir 
j). Pupelienei.

Po pertraukos iždininkė Dr. 
B. Motušienė padarė apyskai
tą. o vėliau ji oficialiai. įteikė 
čeki \ adovvbei.

Taip pat Dr. B. Motušienės 
pastangomis buvo suorgani
zuota meninė programa, ku
rią atliko jaunimas ir kuri vi
sus labai jaukiai nuteikė. Pro
gramą atliko Cicero Aukšt. Li
tuanistinės Mok. mokiniai. Pir-

minusiai pasirodė pranešėja t 
Danute Brusokaitv, kuri ste
bino savo gražia lietuviška tai* 
sena ir gražia laikysena. Sekau 
Ii lietuvaitė Daiva Merkelytė 
mus pradžiugino klasikine niu 
zika, paskambino Šopeno “Xok 
turna”. Po jos šaunusis Sigi 
tas Bigelis deklamavo Mairo
nio “Jaunosios Lietuvos“ iširau 
ką. Jam baigus deklamuoti, 
scenoje pasirodė Aldonos Va
leišaitės Išraiškos šokio Stu
dijos mokinės, kurios atliko 
“Stirnų šoki“ (muzika Cerepni- 

ino, choreografija A. Valeišai
tės). šoko: Alvida Baukytė, 
Danutė Brusokaitė. Vida Gale’ 
naitė, Jonė Karužai te, Audro
nė Miglinaitė, Liucija Rimavi- 
ciūtė. Solo šoko Danutė Bruš 
kytė. šioms jaunoms šokėjoms 
fizinė kultūra ir išraiškos šo
kis nėra pripuolamas dalykas. 
Jos juo domisi ir ji studijuoja, 
nes kai kurios iš jų yra toje sri- 
tvje įsigijusius magistro laips
nį. Taip pat kai kurios iš jų, 
pvz. Vida Galėnaitė yra gabi 
prof. Jakubėno mokinė.

ši A. Valeišaitės Studijos 
mergaičių grupė dabar stropiai

Buvę Pakistano kareiviai, paimti Į nelaisvę Rytu Pakistane, lipa 
Daccos stotyje Į traukini, kuris juos nuveš Į belaisviu stovyklas In
dijoje. Pakistanas tikisi, kad indai greit paleis belaisvius važiuoti 

namo.

HELP WANTED — FEMALE' 
Darbininkių RUkia

.BARMAIDS 
DAYS OR EVENINGS, 
Ask for Mr. J. Boulo.

HI HAT LOUNGE 
2246 So. CICERO 

652-5115

BUSINESS CHANCES - 
Biznio Progos

GERAI IŠDIRBTAS senas biznis lie
tuvių rajone. Cicero: geromis sąlygo 

mis IŠNUOMOJAMA UŽEIGA.
Teirautis teL 652-5121.

PERSONAL
Asmeny Ieško

IEŠKOMA KOMPANUONĖ gyventi 
kartu su vyresnio amžiaus moterim. 

Butas ir maistas veltui.
Tel. VI 7-2473.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MOTERIS PAIEŠKO MOTERS gyventi 
kartu kaip kompanijonė. Geras ra

jonas. Teirautis telef. 585-1985.

j RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA j
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią i 

■ knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi. $6.00 
K. Bielinis, D1ENOJANT, gražiai įrišta, 464 pusi. ----------- $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

Įrištas, 431 pusi. _____________________________  $7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 203 pusi. Įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — S2.00; H dalis, 225 pusi., Įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — ----- ------ ------------------------- $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMA! IR MINTYS, I tomas. 300 p. S2.00 
Prof. S.‘ Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai Įrišta, 416 p— $5.50 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi___ ________________  $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 pusi.,___ ......________________ -___ _________ $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

įrišta — S5.00 minkštais viršeliais — ___________ $4.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968

pusk, dabar tik ---------------------------------------------$10.00

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago 8, IU. — Telef. HA 1-6100

dirba ir ruošia ištraukas iš 
“Jūratės ir Kastyčio”.

A. Valeišaitės Išraiškos šo
kio Studija įsikūrė 1951 m. Ku
rį laiką buvo laikinai darbą 
nutraukusi ir 1960 m. vėl atsi
kūrė ir darbą pradėjo dar su 
didesniu užsidegimu.

Išraiškos šokis, — tai meno 
šaka, kuri ne tik lavina kūną, 
bet naudojant improvizaciją, 
judesį, ji suteikia galimybės 
kurti, laisvai išsireikšti. Lais
vo judesio forma palieka mer
gaitėms teigiamos įtakos, su
teikdama natūralaus grakštu
mo jos eisenai ir judesiams ir 
už scenos ribų. Dėl to A. Vo- 
leišaitės Išraiškos šokio Studi 
ja turėtų susidomėti kiekviena 
dukterų turinti šeima.

Didelė padėka priklauso Dr. 
B. Motušienei už paruoštą pui 
kią meninę programą.

Genė Valantinienė

tas baltųjų savininkų biznių 
juodųjų apylinkėse boikptas. 
“Kova jau prasideda”, prane
šė Newton. “Didelės baltųjų 
prekybininkų krautuvių gran
dys turtėja juodųjų apylinkėse 
nieku neprisidėdamos prie juo 
dujų programų”.

“Black P. Slone Nation’’ gau 
jos vadai paskelbė kampaniją 
raginti juodukus, kad regis- 
truotųsi 
mams.
niu atvesti i 
valdybą užsiregistruoti.
tą spalio mėnesį- gauja tuo bū
du surinkusi 1,500 ekstra juo
dųjų balsuotojų.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

PARDUODAM
. Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
i0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

ateinantiems balsavi-
Jie žada “šimtus žmo- 

Chicagos miesto
Praei-

gramų komisijai, kuri rūpinasi 
pakviesti geriausius prelegentus 
studijų dienoms. Pasiūlymus 
prašome siųsti kongreso būsti
nėm 5620 So. Claremont Ave., 
Cliicago, Ill. 60636. Pageidauja
ma, kad siūlomi prelegentai bū
tų jauni — nuo 18 iki 30 metų, 
geri temos žinovai ir geri kalbė-

REAL ESTATE;
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žema — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKU IMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Freridentaa

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA]

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

PARDUODU prie 70-tos ir Rockwell 
5 kambarių gerą mūro namą. Nerei
kia jokių remontų. Dėl kainos susi

tarsime. Tel. 778-6916.

Federaliniy ir valstijos pa|amy 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašu paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

ŠIMAITIS REALTY 
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980

• LAIMINGI NAMAI
12 METŲ 2 butų geriausias muro 

namas. 2 atskiri šildymai, 2 auto ga
ražas, pačiame Marquette Parke. — 
$37,700

ŠVIESUS 2 BUTŲ 11 metų mūras, 
naujas garažas su elektr. durim, ąžuo
lo medis, alum, langai, nauji karpetai, 
2 rądiant šildymai, sveiki oro vėsintu
vai, sausas — aukštas beismantas. 
prie pat Marquette Parko. $44,900.

DIDELIS 6 kambarių mūras. Mo
dernus 2 auto garažas, kabinetų vir
tuvė, gazu šildymas. Puikus namas 
gyventi Marquette Parke. $22,500.

8 KAMBARIŲ mūras, liuksus įreng
ta virtuvė ir vonia, nauji karpetai, 
puošnus beismantas, garažas, arti par
kas. Priims rimtą pasiūlymą.

2 BUTŲ MŪRAS arti bažnyčios ir 
mokyklų. 3 kamb. sausam beismante, 
2 auto garažas. $29,000.

ŽEMŽS — 30 pėdų su garažų prie 
pat parko. $10,400.

4 BUTŲ gražus mūras ir ^4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas 

i Aluminum langai. Prie Maria High 
‘ — $42.700.

1 Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metq 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais S10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų 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 dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, 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. 50608.

4 senatoriai už Muskie
Pranešama, kad demokratu 

partijos kandidatą Į preziden
tus sen. Edmundą Muskie pasi
žadėjo remti keturi senatoriai 
demokratai: Burdick (šiaur. 
Dakota), Metcalf (Montana), 
Gravel (Aliaska) ir Hughes 
(Iowa).

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAl, MAISTAS. PINIGAI. 
_ ------------------------------------------------------------------------------

saugiausia 
automobili
saugumo lary- 

policija tvirtina.
miestų su dau-

— Prie Amerikos Lietuviu Ta
rybos paruoštos peticijos plati
nimo ir parašų rinkimo uoliai 
prisideda Dr. Juozas Plikaitis 
su žmona. A. Paleckis, gyv. St. 
Petersburg, Floridoje, P. Indrei- 
ka iš E. Chicagos. S. Pangonis, 
gyv. Omahoje, Neb., kun. P. 
Totoraitis, gyv. Newark, New 
Jersy ir kiti, kurie'sielojasi mū
sų aktualiais reikalais.

— Balzeko lietuviu kultūros 
muziejus 54-tosios Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo su
kakties — Vasario 16-tosios — 
paminėjimą su paskaita ruošia 
š. m. vasario 27 dieną 4 vai. p. 
j). Visi lietuviai, ypač jaunimas, 
laukiami gausiai atsilankant. Be 
to, viso vasario mėnesio būvyje 
muziejuje, nepriklausomybės at
kūrimo lema, bus atitinkama 
parodėlė.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos paruošta peticija prez. Ni- 
xonui lietuvių ir jų draugų bei, 
prietelių tarpe randa didelį pri
tarimą. Dabartiniu metu Flori
doj gyv. kun. E. Abromamaitis 
vienas surinko 550 parašų. Taip 
pat neatsilieka ir kituose mies
tuose gyvenantieji lietuviai vei
kėjai. Architektas Edvardas 
Skališius iš Waukegano, kom
pozitorius A. Alekšis ir kiti uo
liai prisideda prie Tarybos už
sibrėžto darbo.

— Praeitą sekmadienį, sau
sio 17 d., Marquette Parko lie
tuvių grupė įsteigė respubliko
nų lygos skyrių. Jos būstinė — 
6455 So. Kedzie. Jos tikslas — 
suburti respublikonus į stipres
nį vienetą, kad balsas būtų gar
sesnis politikoje.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

M. A.ŠIMKUS
Reaf Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitoki blankai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeL: REpublic 7-1941

APYNAUJTS 2-jų butų gražus mūr.. 
oo 3 mieg.. alumin. langai, karštu van
deniu šūuma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40,500

6KAMB. MJjR., moderni virtuvė ir 
vonia, alum langai, karštu vandeniu 
šild gazu. Marauette Parke. $21.500.

APYNAUJTS 1% aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. $38.500. . _ ,

GRAŽUS .4 BUTŲ mūr.. alum, lan
gai karštu vandenių šild. gazu. mo
dernios vonios.’ Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDU pločio, gražus kam
pinis sklypas. 2-jų butų namui Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
x 3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
N«mv Statyba Ir Ramentai

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikitaL 

V. VALANTINAS
I ■! —H. ■■ ■ ■ .... ■„! r

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

įrankiaL Ilgų metų patyrimas.

Chicago] 
vairuoti

Nacionalinė 
ba ir trafiko 
kad iš penkių
giau kaip milijonu gyventojų 
Chicagos miestas pernai buvo 
saugiausias automobiliais va
žiuoti. Chicaga turėjusi ma
žiausią nelaimių skaičių, bū
tent “tik” po pustrečio užmuš
to žmogaus atiteko kiekvie
niems 10,000 automobilių; taip 
pat sužeidimų, medžiaginių 
nuostolių ir kt. pastebima ten
dencija mažėti. Kreditas už tai 
teikiamas pirmoje vietoje Tra
fiko teismo pagriežtinloms 
bausmėms už vairavimą išgė
rus.

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

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA »
154 pust knyga. Kaina S1.50

<

4
<

Gatvių gaujų ; veikla
Juodųjų Panterų partijos 

steigėjas Huey Newton pareiš
kė, kad getų programoms vyk
dyti lėšoms sukelti bus pradč-

— JAV Lietuvių Bendruome
nės dvidešimties metų organi
zuotos veiklos minėjimas įvyks 
sekmadienį (sausio 23 d.) Mar
quette Parko parapijos salėje. 
Prasidės pamaldomis parapijos 
bažnyčioje (10:30 vai.) ir tuoj 
po pamaldų salėje bus specialiai 
pritaikinta rašytojo Anatolijaus 
Kairio paskaita ir II-jo Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso pir
mininko Romo Sakadolskio pra
nešimas. Po paskaitos ir prane
šimo vyks diskusijos lietuvybės 
išlaikymo klausimais. Visi Mar
quette Parko ir apylinkių lietu
viai prašomi minėjime daly
vauti. Minėjimą rengia Mar
quette Parko apylinkės valdyba.

— Ixiisvojo Pasaulio Lietu
vių IV-tosios Tautinių šokių 
šventės komitetas organizuoja 
kovo ir
rinkimo vajų 
jaunimui iš užsienių suvažiuo 
Ii j Čikagą. Visos kitos orga
nizacijos prašomos tuo laiku 
piniginių vajų nevesti.

— Vaclovas Paliūnas, Toron
to. Ont.. Canada, atvykęs iš Vo
kietijos prieš apie 20 metų, su
sidomėjo namų statyba ir pa
mažu tapo šios verslo šakos vie
nu iš stambesnių kontraktorių.

— Dr. Algis Norvilas vado
vauja Jaunimo kongreso Pro-

— Sekmadieni, sausio 23 d., 
Dariaus Girėno salėje Įvyks me
tinis Lietuvių Tautinių Kapinių 
sklypų savininkų susirinkimas. 
Direktoriai informuos apie pra
eitais metais atliktus darbus ir 
patieks finansinę apyskaitą. 
Kiekvienam sklypo savininkui 
pasiųstas kvietimas atvykti Į šį 
susirinkimą.

♦ Lietuvių Tauragės Klubo 
metinis nariu susirinkimas 
įvyks sekmadienį, sausio 30 d. 
2 vai. popiet Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Bus valdybos 
ir komisijų pranešimai, naujos 
valdybos ir komisijų rinkimai, 
taip pat einamieji reikalai. Po 
susirinkimo kavutė. (Pr).

balandžio mėn. lėšų 
padėti lietuvių

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti "Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

SKAITYK PATS IR PARAGING
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 KITUS SKAITYTI

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime. NAUJIENAS
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— Bronius Bieliukas, Vliko 
narys, pakviestas pagrindiniu 
kalbėtoju New Haven, Conn. LB 
apylinkės ruošiamam Vasario 
16 minėjime, kuris įvyks vasa
rio 13 d. 3 vai. parapijos salėje. 
Meninę programą atliks Water- 
burio vvru kvartetas, vadovau
jamas koinpoz. Aleksandro 
Aleksio. <

— Danutė ir Dr. Pranas Jarai, 
Highland, Ind., buvo išvykę ato
stogų j Havajų valstiją.

— Pranas Penkauskas, Cleve
land, Ohio, buvo sunkiai susir
gęs, gydėsi 7 mėnesius ligoninė
je ir buvo du kartus operuotas. 
Dabartiniu metu pamažu sveik
sta namuose žmonos Aldonos 
globojamas.

— Adolfas Jonaitis, Grand Ra
pids. Mich., tvarkingai gyvenda
mas ir pastoviai dirbdamas, su
taupė pinigų užpirkti 12 akrų 
žemės prie pat miesto. Dabar 
los žemės kaina yra žymiai pa
kilusi. Jis su- savo žmona, čia 
gimusia lietuvaite, gražiai iš
augino 4 sūnus ir dukterį.

♦ Lietuvos Dukterų Draugijos 
visuotinas metinis susirinkimas 
ir naujos valdybos rinkimai 
įvyksta sausio 23 d., sekmadienį 
2:00 vai. p. p., Tautiniuose na
muose, 6422 So. Kedzie Avė. 
Narės ir viešnios prašomos da
lyvauti. (Pr).

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). . Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEEP METAL 
4444 So. WESTERN AVE..

. CHICAGO. ILL. 60609 
TEL.: VI 7-3447

♦ š. m. sausio 23 d., sekma
dienį, 12 vai., Jaunimo Centre 
kviečiamas Chicagos ir apylin
kių Lietuvių Fondo narių, fon
dui prijaučiančių, LB vienetų ir 
organizacijų atstovų pasitari
mas. Bus tariamasi LF dešimt
mečio vakaro - baliaus reikalais.

Chicagos LF Dešimtmečio 
Vajaus Komitetas 

(Pr.)

. •* Chicagos Medžiotojų - Meš
keriotojų Klubas kviečia visus į 
metinį žvėrienos Balių sausio 22 
dieną, 7:30 vai. vak., Jaunimo 
centre, 5620 So. Claremont Ave. 
Programą išpildys Živilė Num- 
gaudailė ir Liucija Buivydaitė - 
Ambrosienė. Gros padidintas 
Ramonio orkestras. Įėjimas, šal
ta ir karšta vakarienė tik 6 dol. 
Rezervacijoms tel. 776-8688 arba 
247-1131. (Pr).

A. & L. INSURANCE A ,REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-S775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pisū» automobiliŲ draudimai.

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

M*:* Uin- .v n* Casuaitv

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tuno-ups ir t. f.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, JIL 

TEL. — 776-5888
Anicetas Gerta čia uikai, ia*




