
Debesuota, gali lyti.
Šaulė teka 5:17, leidžiasi 8:21 THE LITHUANIAN DAILY NEWS

P.a Ji y y ? . > ____----   — -------- ------------------------------------------ ——   ---------------------  

Chicago, III. — Antradienis, Birželio-June 6 d., 1972 m.VOL. LVIV

p4 .r^ of Congress Gr. « 
Penoa.cal Divisioo 2! 
Washington, d. c. 20540 ’’

GRASINIMAI ANGELEI DAVIS
SAN JOSE. — Negrė komunistė Angela Davis, išteisinta 12 

jury komisijos narių, visų baltųjų, pareiškė, kad ji gavusi ne
mažai grasinimų ir bijanti, kad kas nors gali pabandyti ją nušauti. 
Tie grasinimai jos nenutildys ir ji toliau veiks išlaisvinimo kovoje, 
pareiškė Davis. Išteisinta ir paleista iš teismo, Davis bučiavo jury 
komisijos narius ir gėrė su jais šampaną. Pats teisėjas Arnason 
po teismo sprendimo paskelbimo palygino 12 jury komisijos narių 
su tais 12 paprastų žmonių, kuriuos pasirinkęs krikščionybės įstei
gėjas.

Angela Davis gimė ir augo 
Alabamoje, tačiau vėliau atsi
kėlė į New Yorką. Jos tėvas bu
vo mokytojas, vėliau turėjo ga
zolino stotį, todėl ji vargo nema
tė. Gabi mokinė, ji gavo stipen
dijas, baigė aukštesniąją mo
kyklą ir Brandeis universitetą 
New Yorke. Komunizmą ji su
sipažino Herberto Marcuse pas
kaitose. Ji buvusi geriausia jo 
mokinė. Metus ji studijavo Sor- 
bonoje, Paryžiuje ir Frankfur
te, V. Vokietijoje. Grįžusi ji ga
vo darbą Kalifornijos universi
tete, filosofijos dėstytoja. Pir
mą kart ji pagarsėjo, kai buvo 
išmesta iš universiteto už atvi
rą revoliucijos kurstymą ir ko
munizmo propagandą.

Dabar, teismui ją išteisinus, 
visa eilė universitetų ją kvie
čią dėstyti “filosofijos mokslus”.

IŠ VISO PASAULIO

BEIRUTAS. — Irakas, nacio
nalizavęs užsienio žibalo bend
roves, turi sunkumų parduoti sa
vo žibalą. Jis siūlo žibalą suma
žintomis kainomis, jei pirkėjai 
pasiims žibalą Sirijos uoste Ba
nį j as ir Libano uoste Tripoli. -

WASHINGTONAS. — Alžiro 
vyriausybė pažadėjo Amerikai 
sugrąžinti 500,000 dol., kuriuos 
atsivežė oro piratas, pagrobęs 
keleivini lėktuvą.

BAMAKO. — Septynios Afri
kos valstybės, vaitojančios pran
cūzų kalbą, įsteigė bendrą eko
nominę rinką.

PEKINAS. — Sovietų amba
sadorius Pekine Vasily Tolstikov
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Apollo 16 astronautas John Young skrisdamas erdvėje nufotografavo daug dangaus ir žemės vaiz
du. čia matoma Paukščiu Tako nuotrauka. Didesnis kūnas kairėje, apačioje, yra Jupiterio planeta.

Karas P. Vietname

KALIFORNIJOS RINKIMAI NULEMS, 
KAS BUS DEMOKRATU KANDIDATAS

LOS ANGELES. — Šiandien Amerikoje įvyksta pirminiai 
balsavimai Kalifornijoje, New Jersey, New Mexico ir South Da
kota valstijose. Svarbiausi rinkimai yra Kalifornijoje demokratų 
partijos kandidatų tarpe. Laimėtojas, nežiūrint, kad jis laimėtų 
tik 51% visų demokratų balsų, pagal Kalifornijos įstatymus gau
na 271 delegatą partijos konvencijoje. Jersey delegatai bus pada
linti pagal gautų balsų nuošimtį. Visi pranašavimai ir spėjimai 
rodo, kad abi šias valstijas nusineš sen. McGovern, nugalėdamas 
sen. Humphrey.

Japonai niekad 
daugiau nekariausią

TOKIJO. — Japonijos užsie
nio reikalų ministeris 'Fūktfda 
pareiškė, kad svarbiausias Ja
ponijos tikslas netolimoje atei
tyje yra užmegsti diplomatinius 
ryšius su Kinija ir padaryti tai
kos sutartį su Sovietų Sąjunga. 
Ministerio Fukudos mintys yra 
svarbios ir todėl, kad jis laiko
mas pirmuoju kandidatu pakeis
ti dabartinį japonų premjerą 
Šato.

Šį penktadienį prezidento pa
tarėjas Henry Kissinger skren
da į Japoniją, kur viešės tris 
dienas, šis vizitas buvo numa
tytas prieš du mėnesius, po pre
zidento Nixono kelionės į Peki
ną. Manoma, kad Kissingeris pa
informuos japonų vyriausybę 
apie Amerikos derybas Kinijo
je ir So v. Sąjungoje. Abu šie 
klausimai Japonijai yra labai 
svarbūs.

Japonijos užsienio reikalų mi- 
nisteris pakartojo savo pasikal
bėjime su NYT korespondentu, 
kad Japonija nesiekia tapti ka
rine galybe ir niekada negra
sins kitoms tautoms. Japonai, 
pralaimėję paskutinį karą, tvir
tai pasiryžo niekad daugiau ne
kariauti, pasakė Fukuda.

Sovietų spauda 
prieš ilgus plaukus
MASKVA. — Sovietų spaudo

je pastebėta sustiprinta propa
gandinė kampanija prieš ilgus 
plaukus jaunimo tarpe. Soviets- 
ki Sport paskelbė straipsnį 
“Futbolo aikštės snobai”. Jame 
stipriai kritikuojami sovietų 
futbolo žaidėjai, kurie pamėg
džioja Europos sportininkus ir 
užsiaugina ilgus plaukus.

Prieš ilgaplaukius spausdina
mi skaitytojų laiškai ir Soviet- 
kaja Kultūra bei Komsomolska- 
ja Pravda laikraščiuose.

Vienas skaitytojas sako, kad 
jis nerekomenduoja daryti su 
ilgaplaukiais taip, kaip darė ca
ras Petras — I-masis, įsakęs nu-

po 17 dienų nebuvimo sugrįžo 
iš Maskvos į savo pareigas.

BOSTONAS. — Sekmadienį 
i Bostoną atskrido V. Vokieti
jos kancleris Willy Brandt. Va
kar jis dalyvavo Harvardo uni
versiteto -iškilmėse ^švenčiant 
25 metų sukaktį nuo Marshall 
plano įsteigimo.

BARI. — Italijos laivas par
vežė iš Libijos kapinių ten pa
laidotus savo kareivių palaikus. 
Libijos valdžia nutarė panaikin
ti kapines, kuriose ilsėjosi 20,- 
000 italų kūnai, jų tarpe aviaci
jos maršalo Italo Balbo palai
kai.

WASHINGTONAS. — Ame
rikos karo laivyno operacijų 
viršininkas admirolas Zumbalt 
laišku atsakė į sen. Proxmire 
kaltinimą, kad Pentagonas tyčia 
dejuoja dėl sovietų laivyno di
dėjimo, nors Amerikos laivynas 
esąs daug didesnis ir stipresnis. 
Admirolas sako, kad sovietai 
turi 568 kovos laivus, o Ameri
ka 378. Be to, sovietų laivai yra 
naujesni, moderniškesni, kada 
Amerikos laivų amžiaus vidur
kis — 16 metu. 4.

Prašo Andreotti 
sudaryti vyriausybę
ROMA. — Italijos preziden

tas Giovanni Leone pavedė lai
kinam premjerui Giulio Andre
otti sudaryti naują vyriausybę. 
Andreotti yra 53 metų krikščio
nis demokratas. Jis pirmą kartą 
tapo premjeru vasario 17 d., ta
čiau parlamentui nesutikus pa
reikšti jo vyriausybei pasitikėji
mą, įvyko naujo parlamento rin
kimai. šiek tiek pasikeitusios 
sudėties parlamentas dabar gali 
jo vyriausybę patvirtinti.

Andreotti priėmė prezidento 
pavedimą ir pradėjo derybas su 
parlamento partijų vadais.

žengusius jaunuolius, kurie lau
žo mūsų visuomenės normas ir 
žmogaus prigimtą grožį”.

Sportininkus išbaręs, sporto 
laikraštis pataria futbolininkms 
pamėgdžioti užsienio žvaigždžių 
gerą lošimą, sviedinio valdymą,

SAIGONAS. — P. Vietname 
prasidėjo monsūno lietus, kuris 
smarkiai suvaržė aviacijos, ypač 
helikopterių ir žvalgybos lėktu
vų skridimus. Lietus ir debesys 
netrukdoydįdiesiems B-52 bom- 
bonešiamįs~?’kurie^skrenda virš 
debesų. 'Priešas, debesų prideng
tas, paprastai, daro didesnes ka
riuomenės perkėlimo ar infiltra- 
vimo operacijas.

Saigonas bijo, kad blogam 
orui prasidėjus komunistai su
trauks didesnius dalinius Hue 
miesto fronte, kur vis dar lau
kiama naujos priešo ofenzyvos. 
Didieji bombonešiai puola komu
nistu tiekimo kelius i vakarus 
nuo Hue.

Praėjusį penktadienį virš š. 
Vietnamo amerikietis lakūnas 
numušė vieną Hanojaus Mig-19 
naikintuvą.

Į aviacijos bazę Tailandijoje 
sugrįžo kapitonas Boger Lo
cher. Jis 23 dienas išbuvo prie
šo teritorijoje, šiaurės Vietna
me, kur nukrito jo lėktuvas. Jam 
pavyko sveikam iššokti su pa
rašiutu Į kalnuotas džiungles, 
kur jis maitinosi uogomis, riešu
tais ir šaknimis. Lakūnas pra
rado per tą laiką 15 svarų svo
rio, tačiau liko sveikas. Komu
nistų kareiviai ir ginkluoti civi
liai jo ieškojo, tačiau nesurado, 
nes jis nukeliavo apie 15 mylių 
nuo tos vietos, kur jis nusilei
do su parašiutu. Kapitonas pa
galiau sulaukė praskrendančių 
Amerikos lėktuvų, kuriems jis 
savo nedideliu radijo siųstuvu 
pranešė, kur jis yra. Karinė va
dovybė atsiuntė specialų gelbėji
mo helikopterį, palydimą kovos 
lėktuvų, šią gelbėjimo misiją 
vieną sykį priešo lėktuvai užpuo
lė ir išardė, tačiau iš antro sy
kio amerikiečiams pavyko ka
pitoną Locher iškelti iš jo 
džiunglių slėptuvės. Įdomu, kad 
kapitonas slapstėsi nepertoliau- 
siai nuo Hanojaus.

JERUZALĖ. — Izraelio val
džia paskelbė dokumentus apie 
1967 m. Juose sakoma, kad Iz
raelio vyriausybė nutarė pulti 
Egipto kariuomenę Sinajuje, nes 
Izraeliui grėsė kelių frontų ata
ka.

MILANAS. — Amerikos ke-

VFIiaijSIOS Z!H!QS
♦

+ Gynybos sekretorius Laird 
kalbėjo senato komitete apie gy
nybai skirtas lėšas. Jei būtu 
priimti sen. McGovern pasiūly
tai, tai būtu garantuota, kad 
derybos su sovietais dėl ginklų 
apribojimo nepasiseks, nes Ame 
rika atsiliktų ir niekas su ja 
rimtai nesiderėtu.

Izraelis paskelbė, jog tik
rai nustatyta, kad trys japonai 
teroristai, puolė Tel Avivo aero
dromą, buvo treniruojami Bei
rute, Libane.

♦ Nevarioje policija surado 
paslėptus krūmuose 160,000 dol. 
Lėktuvo piratas, praėjusi penk
tadieni pagrobė lėktuvą ir gavo 
200,000 dol. už keleivių paleidi
mą. Jis šokdamas su parašiutu 
paliko 40,000 dol. lėktuve, nes 
visi pinigai netilpo Į jo kuprinę, 
žemėje jis paslėpė ir likusius 
pinigus. JĮ patj policija pagavo 
po 5 vai. tačiau pinigų pas ji ne
rado. Dabar rasti ir pinigai.

4* žemės ūkio darbininkų uni
jos vadas Cesar Chavez baigė sa
vo 24 dienas trukusi bado strei
ką.

♦ Massachusetts Medicinos 
draugija papeikė savo disciplinos 
komiteto pareiškime dr. John 
Knowles, kuris prieš kiek laiko 
pasakė, kad apie 40% Amerikos 
daktarų tik žiūri, kaip prisiplėš
ti pinigų. “Daroma neįtikėtini 
skaičiai nereikalingų operacijų” 
pareiškė buvęs ligoninės direk
torius, būsimas Rockefellerio 
Fondo prezidentas dr. Knowles.

♦ Praėjusį savaitgalį š. Airi
joj buvo peršauti 6 žmonės.

♦ Maskvos sinagogai buvo 
paskirtas naujas rabinas Jakov 
Fišman, vietoj lapkričio mėn. 
mirusio rabino Levino. Kitiems 
žydų kandidatams nepritarė val
džios Religinių Reikalų taryba.

“Laisvės Lietuvai!”
Mažoji katalikiškoji Baltijos 
valstybė kratosi nusimesti 

sovietinį jungą

šiomis antraštėmis švencari- 
jos didelio tiražo laikraštis Zue- 
richsee-Zeitung savos. m? ge
gužės 31 d. laidojė paskelbė 
George Popoffo platų informa
cinį straipsnį apie mums jau ži
nomą lietuvių jaunimo heroišką 
pasipriešinimą ir protestą sovie
tiniams tironams dėl jų žiaurios 
komunistinės diktatūros, dėl 
vykdomos LietuVoj rusifikaci
jos ir dėl persekiojimo krikščio
nių tikėjimo, mindžiojant jų re
liginę laisvę.

Ten rašoma, kad antisovieti- 
nis lietuvių tautos maištas, ku
ris ypač Kauno mieste tęsęsis 
ištisas tris dienas, buvęs pir
mas toks rimtas tautas sukili
mas sovietų despotijoje. Jis įvy
kęs kaip tik prieš Nixono kelionę 
į Maskvą ir buvęs darbas lie
tuvių jaunuomenės, kuri išėjusi 
į gatves su šūkiu: “Laisvės! 
Laisvės!” Jis buvęs, kaip ir bu
vę galima laukti, sovietų polici
jos ir kariuomenės brutališkai 
užslopintas. Tačiau, jis buvęs 
rimtas įspėjimas laisvajam pa
sauliui, kuriam lietuviai savo 
garsiuoju skundu priminę tą 
tragišką faktą — atėmimą lais
vės sovietų karine jėga paverg
toms tautoms — kuris šiandien 
politiniais motyvais taip dažnai 
ir taip susičiaupus nutylimas. 
Esą, pokario metais pirmiausia, 
Berlyno žmonės, po to vengrai, 
čekoslovakai ir lenkai buvę su
kilę prieš sovietų despotiją, o 
dabar tą padarė ir lietuviai. Ka
dangi lietuviai esanti mažesnė ir 
silpnesnė tauta nei vokiečiai, če
kai ir lenkai, tai jie, lietuviai, 
tuo savo protestu parodė ypatin
gai didelį heroizmą. Jis negalįs 
būti paliktas civilizuoto pasaulio 
nepastebėtas.

Hanojus kalba 
apie sunkią padėtį 
HANOJUS. — šiaurės Vietna

mo vyriausybės laikraštis Nhan 
Dan pripažino, kad šalis turi 
daug sunkumų dėl Amerikos 
lėktuvų bombardavimų. Laik
raštis rašo: “Jei priešui ir pa
vyktų sunaikinti mūsų įmes
tus ir mūsų pramonę, jam nepa
vyks suparaližuoti mūsų ekono
mikos iki tokio laipsnio, kad mes 
neišliktume gyvi ar nebegalėtu
me aprūpinti pietų Vietnamo. 
Mes numatėme ir apskaičiavome 
šią labai sunkią padėtį, atneštą 
mūsų žiauraus ir pavojingo 
priešo. Tačiau mūsų žmonės ga
li vaikščioti, gali apsišviesti fa
kelais, gali valgyti vandeniu at
mieštus ryžius ir visvien gali 
nugalėti Amerikos agresorius”.

Aštuoni JAV lėktuvai sunai
kino penkiomis bombomis gele7 
žinkelio- tiltą-tarp Hanoj aus'. ir 
Kinijos sienos. Du lėktuvai nu
taikė į dvigubą tiltą laserio spin
dulius, o kiti pasiuntė bombas, 
kurios sekė tuos spindulius tie
siai į 155 pėdų ilgumo ir 12 pė
du platumo tiltą.

kirpti visiems barzdas. Autorius 
pataria taktiškai auklėti “prasi-

o ne jų plaukus ar nusmukusias 
kojines.

turios įstaigos nukentėjo Mila
ne nuo sprogusių bombų.

DACCA. — Traukinių nelai
mėje Bengalijoje žuvo 76 žmo
nės ir 500 buvo sužeistų.

BOMBĖJUS. — Indijoje bu
vo baigtas pirmas Indijoje sta
tytas karo laivas, fregata “Nil- 
giri”. Dar statomi penki pana
šūs laivai, kurių dalių 52% bu
vo gaminti Indijos įmonėse.

NEW YORKAS. — šv. Patri
ko katedroje įvyko mišios už 
taiką. Kadangi katedros vado
vai neleido jam pasakyti pa
mokslo, jėzuitas kunigas Daniel 
Berringan išėjo viduryje pamal
dų iš bažnyčios, išsivesdamas 
kartu apie 200 tikinčiųjų, ku
riems jis pasakė pamokslą ant 
katedros laiptų.

Palaidojo karalių
WINDSORAS. — Britanijoje 

vakar buvo palaidotas miręs 
Windsoro kunigaikštis, buvęs 
karalius Edwardas VllI-sis, ku
ris atsisakė sosto, nes karališ
koji šeima neleido jam vesti iš
siskyrusios amerikietės. Apie 
60,000 žmonių atėjo atsisveikin
ti su velioniu. Laidotuvėse daly
vavo ir jo žmona, lydima savo 
gydytojo iš New Yorko. Po 
laidotuvių kunigaikštienė man
dagiai atsisakė viešėti Buck
ingham rūmuose, kur ją pakvie
tė karalienė Elzbieta. Našlė iš
skrido atgal į Paryžių.

Londone parlamento narys 
William Hamilton, kuris dažnai 
kritikuoja britų karališkąją šei
mą. vėl puolė ją už elgesį su mi
rusiu kunigaikščiu. “Aš tikiuos, 
kad princas Čarlis apsives su iš
siskyrusia hippie”, pareiškė pik
tai parlamento narys.

Bengalu valdžia O 4,
suėmė naxalitus

DACCA. — Bengalijos vyriau
sybė pasiuntė kariuomenę į 
Khulnos miestą, kur plačiai ėmė 
veikti kairiųjų komunistų, va
dinamų naxalitu organizacija. 
Kareiviai suėmė 46 asmenis ir 
surado tos grupės ginklų sandė
lius. Praėjusią savaitę naxali- 
tai, kurie seka komunistinės Ki
nijos liniją, nužudė septynis 
Awami lygos veikėjus.

Premjeras Rahmanas įspėjo 
gyventojus, kad svetima valsty
bė kursto ir drąsina naxalitu 

> veiklą. Jis žadėjo visomis prie
monėmis sutramdyti kenksmin
gą, smurtų paremtą, naxalitu 
veiklą.

Jei sen. McGovern tikrai lai
mės šios dienos rinkimus Kali
fornijoje, jo nominavimas Mia
mi Beach demokratų konvenci
joje bus beveik garantuotas. 
Pietinėje Dakotoje jis konku
rentų neturi, o New Jersey de
mokratai greičiausiai atiduos 
jam didesnę dalį savo 109 de
legatų.

New York Times apskaičiavo, 
kad vakar sen. McGovern jau 
turėjo 559 delegatus demokratų 
konvencijoje. Antras buvo G. 
Wallace su 324 delegatais, po jo 
eina sen. Humphrey su 311, sen. 
Muskie — 163, sen. Jackson — 
39, atstovė Chisholm — 13. Dar 
420 delegatų įvairiose valstijo
se yra niekam neužsiangažavę.

Viena Kalifornijos viešosios 
opinijos įstaiga paskelbė žmo
nių nuomonę, kad sent. McGo
vern turįs didesnį šansą nuga
lėti rinkimuose prezidentą Nixo- 
ną ųž sen. Humphrey, kuris ši
tokias pranašystes griežtai atme-

Labai aštrioje rinkiminėje 
kampanijoje abu senatoriai Mc
Govern ir Humphrey karštai 
įrodinėjo savo pažiūrų pranašu
mą Ginčai sukosi apie karo be
laisvių šiaurės Vietname liki
mą, Izraelio gynybą, pajamų mo
kesčių reformas ir kitus klau
simus. Sen. McGovern savo pro
gramą vadina “nauja politika”. 
Jis pasisako prieš prezidento 
ekonominę politiką, nurodyda
mas. kad šiandien Amerikoje yra 
5.9 G bedarbių, o negrų tarpe 
net — 10.7G. Apie 300,000 iš 
Vietnamo sugrįžusių kareiviij 

negali gauti darbų. Sen. Mc
Govern siūlo savo naują šalpos 
įstatymą ir mokesčių įstatymų 
reformas. Kiek jis bus efektin
gas rinkimuose prieš respubliko
nų kandidatą prezidentą Nixo- 
ną, parodys tik ateitis, tačiau jo 
kampanija pirminiuose rinki
muose jam beveik užtikrino de
mokratų konvencijos nominaci
ją pirmame balsavime. Žinoma, 
jei jis, kaip spėjama, laimės Ka
lifornijoje.

Dauguma pritaria 
prezidentui

PRINCETON AS. — Praėju
sią savaitę, pagal Gallupo insti
tutą. net 61'r amerikiečių pa
reiškė. kad prezidentas Nixonas 
savo pareigas eina gerai ir jie 
jam pritaria. Iki šiol didžiau
sias pritariančiųjų prezidentui 
nuošimtis buvo 68' <’. kurie buvo 
apklausinėti 1969 m. lapkričio 
mėn.. kada prezidentas paskel
bė savo “vietnamizavimo planą”.

Paskutinis Gallupo apklausi
nėjimas įvyko kovo mėn., kada 
prezidentui pritarė 53% apklau
sinėtųjų.

WASHINGTONAS. — šį sa
vaitgalį prezidento patarėjas 
Kissingeris žada važiuoti į Japo
niją tartis su vyriausybės ir biz
nio pasaulio pareigūnais.
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

----  JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. ___________

NSfiiSlNGAM REIKALE KEGA1I BŪTI TEISINGA IŠEITIS

žinoma,

Klausimas. Gerbiamas daktare, 
ska tydamas Jūsų straipsnius 
Naujienose pastebėjau, kad Jūs 
gal rasite ir mano reikale tei
sto <ą išeitį. Prieš keletą metų, 
esant reikalui ir gal per laimin
gą atsitikimą, padariau mostelę, 
kurs gydo gerai išeinamosios 
v!et >s ligas, kaip hemerojų, po- 
Ip'i’s ir uždegimus. Kadangi ne
su gydytojas, niekas nenori ma
no vaistų išbandyti,
juos aš esu pats išbandęs labai 
sėkmingai, bet tuo niekas neno
ri tikėti.

Kalbėjau su pora mūsų vie
tos lietuvių daktarų. Jie pasi-; 
klauso ir palieka dalyką be at-1 
sakymo ar susidomėjimo. Ma- * 
no išrastą mostį reikia naudoti 
sekančiai: įtepti po kiekvieno 
išėjimo lauk, ir dar vieną ar du 
kartus per parą. Pagerėjimas 
jaučiamas už poros-trejetes die
nų. Taip mostį naudojant pa- 
sve'kstama visai laike 2-3 mė
nesių. Po pasveikimo ligos pa
sikartoj imas yra labai atvira ga-

V

i

Palinkimas ligai esti.
i

limybė.
Mostį reikia panaudoti, jeigu at- 
kričio ženklai ir perštėjimas — 
skausmas pasirodo, kad ir ma
žas toks jis eesti.

Gal Jūs galėtumėt mano vais
tus patikrinti juos panaudojant 
ligonių gydymui. Juos galima 
tik jausti, bet jie nėra aštrūs ir 
nedegina. Gali būti naudojami 
mi su švariu tualetiniu popierių. 
Giliai vidun juos dėti dėl mažos 
bėdos net nereikalinga. Jei pa
geidautumėt, vaistus — mostį 
prisiųsčiau paštu ar per pažįsta
mus.

Dėl galimų pajamų, manau, 
nusitartume, jei vaistai pasiro- 
iytų esą tokie geri, kaip aš gal- 
oju. Tikiu, galėsite — rasite 

alko parašyti. Reiškiu pagarbą.
Atsakymas. Vienas išsigal

voja pragarą ir vaistus nuo jo. 
Taip ir gyvena be jokio žmoniš
ko darbo, kai kiti už tokį gyve
nimą turi kruviną prakaitą lie
ti fabrike. Taip dedasi tol, kol 
lengvatikių pakankamai randa-

I,
k,. 
1441

j

akmenis ir
Gydytojas - urologas Leonas Seibutjs Alvudo vakaronėj aiškina apie inkstu 

jy tvarkymą labai vaizdžiai parodydamas inkstu modelį.
Nuotrauka M. Nagio

AKRON, OHIO
Palaidotas klebonas 
Dr. Titas Narbutas

1972 m. gegužės įnėn. 23 d. 
Akron, Ohio buvo į 
vėžiu niiręs lietuvių parapijos, lai t w t ■ -

Jis mirė palyginamai neseno 
amžiaus, nesulaukęs 59 metų.

Buvo labai darbštus, susipra
tęs lietuvis ir besąlyginis kovo
tojas prieš Lietuvos okupantus, 

palaidotas XePriklausomOje Lietuv°je dir’

ne-

f
l LIETUVOS LAISVINIMAS IR VILNIJA

Kazio Veikučio paskaita, skaityta 1972 m. gegužės __ • _mėnesį 27 dienq vilniečiy suvažiavimui Detroite

bo Panevėžio vyskupijoje, vys- 
klebonas km). Titas Narbutas, ^upo K. Paltaroko žinioje.

Laidotuvėse dalyvavo 3 vys
kupai — vietinis vyskupo pava
duotojas vysk. Elko, iš Čikagos 
atvykęs vyskupas V. Brizgys ir 
iš Europos specialiai atskridęs 
vyskupas A. Deksnys.

Visi jie atnašavo mišias kon-

vis savo kartoja... jis esąs Na
poleonas, jis išradęs negirdėtus,

. neregėtus vaistus, ir jų paslap-
■ ties neišduosiąs. Seniau galin-
: gi pamišėliai degino ant laužo 

jausmais bei protu
; sveikus asmenis vien dėl to, kad celebruojant 11 kunigų.
' pastarieji nesutiko kvailioti kar-

Šviesius,

Iš Čikagos be vyskupo V. Briz-
tu su galingaisiais jausmais ne- gįo buvo nuvykę šie kunigai: J.

Urbonas. Viso su amerikiečiais 
dalyvavo virs 30 kunigų. Kiek 
velionis buvo savo parapijiečių 
gerbiamas, parodo niekur 
praktikuota, bet čia parapijiečių
Įvestas visos nakties budėjimas 
bažnyčioje prie velionio karsto, 
kur jis buvo pašarvotas.

Pamokslą anglų kalba pasakė 
vyskupas Elko, gi lietuvių kal
ba velionio draugas vyskupas 
A. Deksnys.

Velionis kun. T. Narbutas, 
lydimas parapijiečių 
darbo dieną buvo

minios 
darbo dieną buvo palaidotas 
Akron, Ohio Kalvarijos kapi
nėse. J- K-tas

Lietuvos etnografiniu sieny reikalu

■
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Alvudo Vaiky teatro Motinos Diepos minėįimas Lietuviai Televizijoje:
Jonė Bružienė vaizduoja motiną, jos dukrą — Smifgaitė.

Nuotrauka M. Nagio

-V. (
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GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE0 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ......... . ......
Minkštais viršeliais tik .............   2.............................

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 

tik ...... . ................... ’..........  1.... .........................
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik $3.00
$2.00

$1.50

WtT.-TV
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money orderį.

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

Chicago Savings
and Loan Association

I
i 1^.11-i.R

6%
ON CERTIFICATES 

OF $5000 OR MORE 
Two Year Maturity

PER ANNUM

I 
» .f! i’i

If-Vi;

% % PER annum

ON CERTIFICATES
OF $1000

One Year Maturity

CHICAGOS TAI l’YMO Iii

si, kurie tiki visokiom pasakė
lėm. Gyvena ir tokie mūsų tar
pe, kuriuos išnaudoja visokį 
“stebuklingų” vaistų išradėjai.

Tamstos reikale reiktų ši
taip elgtis: paskelbk, kokius 
vaistus Įdėjai Į savo mostį. Ta
da tik gali laukti, kad kuris nors 

'L gydyto j as pareikštų savo nuo
monę. Jau vien kalba apie “vi
sokių” ligų gydymą yra nieko 
gero nežadantis dalykas. Tokio 
vaisto negali būti, nes, pvz. to
kius polypus išeinamojoj angoj 
galima tik nugnybimu — jų iš
ėmimu sutvarkyti. Juk batams 
atsirišus, netepsi mostele batus, 

Į kad jų raiščiai susirištų. Papra
sčiau bus pačiam pasilenkti ir 
savo batų raištelius susirišti. 
Taip atsakančiai reikia elgtis ir 
dvasines žaizdas gydant: nega
lima vien Dievui visus darbus 
pavesti, pačiam nieko neveikiant. 
Tai visokiems tinginiams patai
kaujanti veikla: tegul kitas vi
sus mano darbus padaro vien už 
lūpų pajudinimą. Tai už niekus 
lengvatikiui Įkalbama didžiau
sia ant žemės netiesa. Kol leng
vatikių bus tol tokia nežmoniš
ka veikla, kad ir Dievo vardu 
atliekama, bus tęsiama. Už tai 
reikia čia iš esmės padėti žmo
nėms tvarkytis nuo nežmoniš- 
kiausios veiklos atsitolinant.

Daug naudingiau pasielgtų 
visokį žmonių išnaudotojai, jei 
jie būtiniausių dalykų savinin
kais taptų. 1. šių dienų mokslu 
bent minimaliai apšviestų; tada 
jie lengviau pajėgtų atsispirti 
išnaudotojams; 2. pilna sveika
ta pasipuoštų — tai yra, ne tik 
kūnu susveiktų, bet žmoniškus 
jausmus (emocijas) Įsigytų bei 
sveikai protauti pajėgtų (psi
chiškai sveiki būtų). Tik šitaip 
subrendę žmonės šių dienų me
dicinos mokslo laikomi pilnai 
sveikais. Tad ligų reikale pa
sikliaukime tik šių dienų medi
cina.

StflNGj
'SAFETY OF

i Taigi, jau sužinojom, kad žmo
gaus laimingam gyvenimui yra 
būtina ne tik kūno, bet ir jaus
mų sveikata. Dar to negana. 
Būtina dar ir trečias gėris lai
mingam gyvenimui, tai proto 
sveikumas. Tik taip trejopai su
stiprėjęs žmogus laimingu pasi
jaučia.

Proto ligos (psichozės) ryš
kiausia žymė yra realybės jaus
mo praradimas. Protui pairus 
(psichozė) žmogus pradeda sa
ve laikyt žymiu kadaise gyve
nusiu žmogum, pį-z,, jis sakosi 
esąs, Napoleonas. Kitas tokia 
liga negaluodamas, sakosi ran
kos neturįs — ji nę jam priklau
santi. Trečias tvirtina, kad ja
me velnias apsigyveno. Ketvir
tas tvirtina, kad jis matąs ne
samus vyriškius,1 moteriškes... 
Prie tokių priskaitytįna ir tie 
žmones, kurie tariasi suradę 
(nebūdami net gydytojai) vais
tus plaukams ant plikės išau
ginti, pagaminę mostis nuo visų 
ligų, polypų, hemoroidų uždegi
mą...

Tamsiais laikais panašiai žmo
nės tikėjo turį vaistą nuo visų 
vidurių ligų. Tai buvo gumba- 
žolė. Tik vyrams vyriškoj i,o 
moterims moteriškoji. Matom, 
kaip tada lengvai’ buvo “gydyti”
visas ligas.
“pakako”, kai šiandien kartais 
laužo galvas labiausiai patyrę 
gydytojai, kol jie suseka kuo 
žmogus viduriais negaluoja ir 
kaip tą negalavimą sutvarkyti. 
Šiandien, pvz., jau žinom, kac. 
kas dešimtas 40 'metų sulaukęs 
žmogus turi polypus išeinamo
joj žarnoj, ir trečdalis tų polipų 
virsta vėžiais. Jbos reikia dar 
mažus prašalinti išoperuojant. 
Jų negalima sutvarkyti jokio
mis mostimis.

Niekas nepadeda tokiems ne
laimingiesiems, kurie paklausė 
visokių “mostininkų” ir reikia
mai savo ligų netvarkė. Kai to
kie per savo apsileidimą vėžio 
susilaukia, tada visokie apgavi
kai nuo ligonio pabė; 
gonis lieka viena|s

Tik' vienos žolės

ga. Tada li- 
su savo vė

žiu ar kita negalį kol jis, kovąžiu ar Kita negali kol jis, kovą 
pralaimėjęs, perahksti kapinės-

subrendusiaisiais tų laikų as-'' 
menimis. Todėl šio klausimo kė
lėjas turėtų imtis rimto savo 
sveikatos tvarkymo.

Šia proga reikia tiesiai per
spėti tūlus religininkus, be rei
kiamo darbo, vien pasakėlių 
skleidimu, vien neišmanančiųjų 
mulkinimu sau duoną gaunan-: 
čius. Tokie religiniai mulkinto- ■ 
jai yra didžiausi religijos prie
šai. Dabar daugiau — be tin
kamos veiklos jie kenkia žmo- i 
gui, nežiūrint kokią religiją jie 
skelbtų. Tik šviesa ir pilnas su- 
sveikinimas: kūnu, protu ir jau
smais sutvirtėjimas Įgalins mus 
žmoniško gyvenimo prisilaiky
ti. Tada tik mes per kitam ge
ro darymą tapsime laimingais 
žmonėmis. Tamsta, palik tą 
mosties biznį — imkis naudin
gos veiklos. Neilgai visi čia gy
venam. Reikia visą laiką nau-
dingam reikalui pašvęsti, norint 
kiek laimingesnių dienų susi
laukti. Jei nepajėgsi su mostim
reikalą baigti, tai, kaip minė
ta, pranešk jos sąstatą kuriam 
gydytojui — tada reikalas ga
lės stumtis pirmyn. O j ei nė vie
nas šis patarimas nebus tams
tai prie širdies, tai paliksi tams
ta vienas su savim ir su savo 
mostim. Iš to nei pats, nei arti
mas jokios naudos neturės. Tad 
ryžkis geriausiai veiklai. Sėk
mės!

Kardauskas MIC., G. Kijauskas, 
SJ., F. Kireilis, K. Kuzminskas, 
J. Plankis, kanauninkas V. Za
karauskas ir Gary klebonas Ign.
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Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
' ' J. B. KONČIAUS knyga 

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

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius Į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių-

sitę čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

iau kuris laikas atspausdinta ir galimą gauti knygų rinkoje

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

Chicagos^ lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 
jęs. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių/ laisvamaniškų ir

kai ir kt. ' *’ ■*’ r t

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį ™ ■" - * :

ĄAĮERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir paslysti;

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

Chicagos^ lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kaina

lietuvių -kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž-

pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi-

kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

i. r
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Why
Americans own 
W0Q00Q000

worth of
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Kaip jau žinome, Vilniaus 
krašte lenkų okupacijos metu 
politinės grupės neegzistavo, bet 
Po šv. Kazimiero Draugijos 
skraiste veikė stipri pogrindžio 
nepartinė organizacija, ši po
grindžio organizacija turėjo pil
ną visų Vilnijos lietuvių pasiti
kėjimą ir jos tikslas buvo: in
formuoti visus Vilnijos lietuvius 
apie laisvųjų lietuvių laimėji
mus bei daromus žygius Vilnijai 
laisvinti ir kartu organizuotai 
grūdintis lietuvybėje laukiant 
valandos, kada galėsime prisi
jungti prie tautos kamieno, 
šiandien sostinė Vilnius ir da
lis Vilnijos yra sujungta su tau
tos kamienu, bet kartu su visa 
Lietuva okupuota kito okupan 
to.

Po II pasaulinio karo Vokie
tijoje iš politinių grupių ir są
jūdžių atsikūrusiame Vlike pa
sijuto spraga, nes nebuvo kas 
atstovautų Vilniją, šitam rei
kalui ir buvo suorganizuota iš
eivijoje Vilniaus Krašto Lietu
vių Sąjunga, kuri Įsijungė Į Vil
ką kaip Rytii Lietuvos Rezisten
cinis Sąjūdis perkeltine prasme 
iš pogrindžio lenkų okupacijos 
laikotarpyje. Sąjungos politine 
prasme pagrindinis tikslas yra: 
kova už rytinių ir pietinių Lie
tuvai priklausančių žemių su
jungimą su Lietuvos visuma. 
Buvo užsibrėžta išleisti Vilniaus 
metraštį, kuriame būtų tiksliai 
nurodytos etnografinės ribos 
Lietuvos rytuose ir pietuose. 
Tačiau Įsitikinus, kad Vlikas,

kaip valstybės tęstinumo insti
tucija, irgi yra Įsipareigojęs stu
dijuoti ir nustatyti Lietuvos et
nografines ribas (1945 m. liepos 
5 d. Vliko deklaracija Vokieti
joje ir 1954 m. gegužės 18-19 
dienomis veiksnių konferencijos 
nutarimas New Yorke), nuo Vil
niaus metraščio buvo atsisaky
ta ir nutarta talkinti Vlikui. 
Lietuvos etnografinių sienų stu
dijos darbui vadovavo Vliko pir
mininkas dr. Trimakas, kuriam 
1064 m. vasario 27 d. mirus, et
nografinių sienų studijos dar
bas buvo padėtas Į šalį.

Vilnietiškas neatlaidumas
Kaip mano motyvuotas pa

reiškimas 1964 m. lapkričio 28 
d. Vliko Seimui, taip ir dr. Al
girdo Budreckio išsamus memo
randumas 1965 m. sausio 30 d. 
Vliko Tarybai Lietuvos etnogra
finių sienų studijos būtinumo 
reikalu Įpareigojo Vliko Valdy
bą tęsti pradėtąjį studijos darbą, 
nors kai kurie politikai bandė 
Įrodyti, kad Vilnijos problema 
jau yra pati savaime išsispren- 
dusi visiems laikams Lietuvos 
naudai. Tačiau toji “tiesa” bu
vo paneigta ir Įrodyta faktais, 
kad apie 10 milijonų vakaruose 
esančių lenkų savo rezoliucijose 
grasina pasauli taikos nebuvimu, 
kol Vilnius bus atskirtas nuo 
Lenkijos; lenkiškų pretenzijų 
Vakarai kaip ir neatmeta, nes 
tarptautiniu požiūriu Vilnija 
dar nėra Įteisinta Į Lietuvos vi
sumą. Taip pat yra faktas, kad

/?

Nuo 
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

$20.000.

Dėkojame

Frank Zogas, President

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 50632 

PHONE: 254-4470

O/
/o
Passbook Savings J 
All accounts com- p 
pounded daily — 5 

paid quarterly

6
WPQjI

°/ /o
2 Years Savings 

Certificate 
(Minimum $5.000)
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RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
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Teieviz'jos "Mannix4 “'cikejas Mike Connors kasdien dir- 
po piety. Kol kas ię programa yra la- 
i populiari.

programos vei 
ba nuc 5 vai. ryto iki 7 vai. | 

bai populiari.
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salto taip: “p. Veikutis jau ke
lintą kartą kelia mums visiems 
aktualų Lietuvos etnografinių 
sienų klausimą. LTI yra nusta
tęs Lietuvos etnografines sie
nas ir yra išleistas žemėlapis, 
bet Vlikas susilaikė išleisti stu
diją dėl galimos reakcijos iš kai
mynų pusės”. Tokia prof. Puzi- 
no, kaip Vliko Valdybos nario, 
aiškinimas neišlaiko kritikos 
nei parlamentariniu (statuti
niu), nei politiniu požiūriu. Kas 
gi yra Vlikas ? Vliką sudaro sei
mas, taryba ir valdyba. Valdy
ba vykdo seimo ir tarybos nuta
rimus (statuto 41 i; e. p.). At
seit, valdyba yra vykdomasis or
ganas, o seimas ir taryba yra 
Įstatyminiai organai. Ir kai val
dybos narys kalba viso Vliko var
du, aiškiai matomas seimo ir ta- 

Į rybos ignoravimas. Jeigu jau 
j valdyba tikrai turi tvirtus ar-

būtų pasukęs «au galvą 
mas teisingo atsakymo tokiam 
klausimui. Kai buvo dedamos pa
stangos patalpinti į Lietuvių En- 
cikloperijos 15-tą tomą Tyrimo 
Instituto nustatytų Lietuvos et- yra vienintelis ir teisingas ke

lias veikti pasaulio opiniją tie
ses ir teisingumo požiūriu. Jei
gu jau šiandien turėtumėm Įvai
riomis kalbomis nesugriauna
mais argumentais Lietuvos et- 
nografinių ribų studiją ir jeigu 

j ta studija naudotųsi laisvojo pa
saulio mokslo institucijos ir par
lamentų bibliotekos, galima drą
siai tvirtinti, kad ir lenkai taip 
toli neitų, nes jiems pirmoje ei
lėje reikėtų sugriauti mūsų ne
sugriaunamą tiesą. Dėl tokios 
studijos neleidimo ar trukdymo 
ją leisti, be abejo, neigiamai at
silieps ir ateities istorija apie 
mūsų veiksnių veiklą.

Bet me.’ ne
galime išleisti iš akių dar vieno 
jėgos principo, tai rusų, lenkų 
ir net gudų imperialistinių už
gaidų sumenkėjimo. Todėl mums

ieškoda- kiu būdu sugrius.

nografinių sienų žemėlapį, net 
ir 15-to tomo redaktorius atmetė 
pastangas, nes esą dar trūks
ta tvirtų argumentų apie Dysnos, 
Naugarduko ir Gardino priklau
somumą Lietuvai.

Bendros išvados

sienų

už dabartinės sovietų okupuotos 
Lietuvos administracijos ribų 
yra palikti kaip Gudijos, taip ir 
Lenkijos teritorijoj Lietuvai pri
klausantieji žemės plotai.

Lietuvos etnografinių
studijos tęstinumui Vliko Val
dyba 1965 m. balandžio 28 d. 
paskyrė komisiją iš Vilniečių: 
pirmininku Stasį Lazdinį ir na
riais dr. Mariją Gimbutienę, Ve
roniką Kulbokienę, Marijoną 
šnapštį, dr. Algirdą Budreckį, 
Jeronimą Cicėną ir Kazį Veiku
tį. šios vilniečių komisijos už
davinys buvo: sugrupuoti et
nografinių sienų reikalu moksli
nius pasisakymus, sutelkti moks
lo jėgas ir paruošti nesugriau
namais argumentais Įrodančią 
rytuose ir pietuose Lietuvos et
nografinių ribų studiją. Tačiau 
vilniečių komisijai darbą tik 
Įpusėjus, nei iš šio, nei iš to,
1966 m. prie Vliko Valdybos at
sirado dar viena institucija, pa
vadinimu Lietuvos Tyrimo In
stitutas, kuriam vilniečių komi
sija perdavė darbą ir pateikė sa
vo rekomendaciją. Tiesa, LTI
1967 m. nustatė Lietuvos etno
grafines ribas ir nustatytoms 
riboms paremti nutarė išleisti 
nesugriaunamais
teisinę studiją. Bet studijos iš
leidimui atsirado “politinės” 
kliūtys iš Vliko Valdybos pusės, 
nežiūrint, kad studijos reika
lams, su velionio Kipro Bielinio 
palikimu, jau yra susidaręs at
skiras fondas apie 9 tūkstančius 
doleriu.c

1969 m. Vliko Seimas

argumentais

atsirado

Sekdami paskutiniųjų dešimt
mečių tarptautinių Įvykių raidą, 
visi pastebėjome, kad teritori
nis vagis — Suvalkų sutarties 
laužytojas ir Vilnijos grobikas 
pasiliko ne tik nenubaustas, bet 
ir nepriverstas prisipažinti kal
tu. Ir net nekreipiamas dėme
sys, kai nusikaltėlis vėl kėsina
si tą patį nusikaltimą papildyti. 
Taip pat sekant pokario mūsų 
išeivijos veiksnių veiklą, ne
buvo pastebėtas nei vienas pa- 
protestavimas lenkiškoms pre
tenzijoms ir net nebuvo pakore
guota prezidento velionio Ken- 
nedžio nuomonė, kai jis patikino 
generolą Andersą, kad suprantąs 
laisvą Lenkiją su Vilniumi. Kai 
mūsų veiksniai (Vlikas, Altas 
ir net Bendruomenė) 16 Vasario 
ir kitomis progomis patiekia re
zoliucijų projektus Lietuvos lais
vinimo reikalu, tuose projektuo
se
užuominos, kad Vilnius, 
Europos valstybių, yra seniausia 
Lietuvos sostinė. Net ir nerei
kia stebėtis, kad be tokios už
uominos rezoliucijos gavėjas aiš
kiai supranta kokios sudėties 
Lietuvai laisvės reikalauja lie
tuviai, kai lenkai jau akiplėšiš
kai “įrodė’, kad Vilnius esąs ne
teisėtai atskirtas nuo I^enki- 
jos.

į gumentus sulaikyti Lietuvos et
nografinių sienų studijos leidi
mą, tuos argumentus turėjo pa- 

. teikti detroitiškiam Vliko Sei
mui, kad pastarasis atšauktų 
savo 1969 ir 1970 m. sienų studi
jos reikalu padarytus nutarimus. 
O to nepadarius, gaunasi rim
ta abejonė pareigos grupių at
stovams rinktis Į Vliko Seimą, 
kai Į seimo nutarimus vis tiek 
nekreipiamas dėmesys. Gi ŠĮ 
reikalą vertindami politiniu po
žiūriu, turime pirmoje eilėje at
kreipti dėmesį Į išeivijos lenkų 
viešas demonstracijas ir skel
biamas rezoliucijas, kad pasauly 

; nebus taikos tol, kol Vilnius bus

l
sienų studija, su lengva širdi
mi, kartu sij kitomis pavergto
mis tautomi^, kovosime už Lie
tuvos laisvę.! Mes visi gerai ži
nome, kad jėks nubraižytų Lie
tuvos ribų žemėlapis tarptau—
tiniu požiūri^ neturės reikšmės, 
jeigu jis neiįus paremtas moks
liniais teisėsi Įrodymais”, šis vil
niečių pareiškimas Įgavo disku
sinį pobūdį dr gavo seimo dau
gumos pritarimą; buvo pavesta 
vilniečiams suformuluoti seimo 
nutarimą. Vilniečių nutarimas 
buvo suformuluotas taip:

į '
“Seimas paveda Vliko Valdy- atskirtas nuo Lenkijos; jie ne- 

bai išleisti nustatytų Lietuvos Paiso ar tas lietuviams patiks,
etnografiniu sienų teisinę studi- ar ne. O mes vengiame net tei-
jų”. Tačiau) kaip Įprasta, seimo siškai Įrodyti savųjų žemių pri-
nutarimai svarstomi tik pasku- klausomumą mums tik todėl, kad 
tinėje seimo valandoje ir todėl nepatikti lenkams. Tai
pats nutarimų apipavidalinimas gėda visai lietuvių išeivijai. Kai 
paliekamas Vliko Valdybai. O mQsU savanoriai, atitrūkę nuo 
Vliko Valdyba etnografinių šie- arklo, liejo kraują ir aukojo gy- 
nų reikalu ^nutarimą suformu- vybes už Lietuvos žemę, tai mes 
lavo šitaip: i “Vliko Seimas prf- šiandien gyvendami, sakyčiau,
nu v

taria pastangoms, siekiančioms prabangoje susilaikome išleisti 
išleisti mokslinę studiją apie et- studiją, Įrodančią nesugriauna-
nografines TJetuvos sienas ir I savąsias žemes ir su
prašo Vliko Valdyba paremti to- silaikome tik todėl, kad norime
kios studijos leidimą”, čia ir išlaikyti gerus santykius su kai-
gavosi, sakyčiau, savotiškas pa- mynais lenkais.

Neužpelnytus priekaištus ga-radoksas. Juk visiškai yra aiš-'
ku, kad Vliko. Seimui priklauso vo detroitiškiame Vliko Seime 
pačios pastangos, o ne pritari- jaunosios kartos atstovas Gin- 
mas net neišvarditoms kieno tai taras Karosas už pasisakymą, 
pastangoms. kad išeivijoje gimęs ir augęs

1970 m. Vliko Seimas Chica- jaunimas nežino Lietuvos. Jei- 
goje Lietuvos etnografinių šie- jis Į priekaištus būtų atsakęs 
nų studijos reikalu išreiškė jau klausimu: ponai, nurodykite 

bū- mums Lietuvos ribas rytuose, 
tent; “Seimas prašo Vliko Vai- pietuose ir vakaruose. Aš tikiu, 
dybą siekti, kad būtų išleista kad ne vienas iš seimo atstovų

suprantamesni nutarimą,
ponai,

nepastebėjome nei žodeliu
tarp

★
Lietuvos laisvinimo baruose 

mes visi esame sudėję viltis Į 
komunistinio režimo subirėji- 
mą. Mes tikime, kad anksčiau 
ar vėliau komunistinė sistema 
evoliucijos, revoliucijos ar kito-

V

Mūsų vilnietiška organizaci
ja narių skaičiumi nėra gausi, 
nes rytinių pakraščių lietuviams 
pasitraukti į vakarus buvo ma
žesnės galimybės. Bet už tai or
ganizacijos uždavinys yra giliai 
prasmingas. Tai kova už visų 
Lietuvai priklausančių pietry
čiuose žemių sujungimą su Lie
tuvos visuma. Tačiau su apgai
lestavimu tenka pripažinti, kad 
ir tame negausiame narių skai
čiuje prasideda atsivežtųjų iš 
tėvynės dvasinių aruodų tuš
tėjimo žymės; jau pradeda reikš
tis viena kita nuomonė su posa
kiu “kakta sienos nepramušim”. 
Tai neteisybė. Mes esame tau
tos dalis, mes Įsijungėme i ben
drą Lietuvos laisvinimo darbą 
ir mes, kaip savojo krašto tei
sėti atstovai, turime pilną teisę 
ir pareigą reikalauti iš savųjų 
veiksnių užtikrinto galimiems 
Įvykiams pasiruošimo, kad spa
lio 9-j i vėl nebepasikartotų. Juk 
dar nėra buvę istorijoje atsiti
kimo, kad rankų nuleidimu ar 
pakėlimu ir tylėjimu būtų lai
mėtas siekiamas tikslas.

BIZNIERIAI. KURK GARSINASI 
‘NAUDfiN’OC^”. — TURI GERIAUSIĄ 
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Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
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Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai.
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viršeliuose už $6.00.
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studija apie lietuvių etnografi-
Čia ir vėl vilniečiai pateikėme 

seimui svarstyti nustatytom 
Lietuvos etnografinėm ribom 
studijos reikalingumą sekančio 
turinio pareiškimu:

“Juk mes visi tikime Į Lietu
vos laisvę ir taip pat tikime, kad 
Lietuvos laisvės rytojus yra su
rištas su kitais didžiaisiais pa
saulio Įvykiais, bet tur būt nieks 
nepramatome kada tie didieji 
Įvykiai sprogs. Kad tas didysis 
sprogimas neužkluptų mus vėl 
nepasiruošusius, kaip kad už
klupo. 1918 metais, pirmoje dar
bų eilėje darykime viską, ką ga
lime išeivijos sąlygose padary
ti ateities Lietuvai gero ir po
zityvaus — sutelkime 
mokslo
sau ir pasauliui Lietuvos nuo
savybės ribas. Mes šiandien jau 
didžiuojamės išeivijos moksliniu 
darbu — Lietuvių Enciklopedi
jos išleidimu. O kai padarysi
me savajai tautai antrą didįjį 
darbą — išleisime moksliškai 
Įrodančią Lietuvos etnografinių

Seimo Detroito darbotvarkę pra
šiau įtraukti referatą Lietuvos 
etnografinių sienų studijos rei
kalu ir tam reikalui referentu 
siūliau istoriką dr. Algirdą Bu- 
dreckį. Deja, Vliko Valdyba at
sakė, kad sienų studijos reika^- 
lu referatas į darbotvarkę nebus 
įtrauktas, nes tam seimo audi
torija yra per plati. Nieko ne
padėjo tolimesni Įrodinėjimai, 
kad sienų studijos reikalo išjun
gimas iš seimo kompetencijos 
ribų yra tokia pat klaida, kurią 
darė mūsų senovės valdovai, kai 
nekreipė reikiamo dėmesio į tau
tines ribas ir kurią kartojo mū
sų laikų atsikurianti Lietuvos 
vyriausybė, kai nuo 1918 m. Lie
tuvos Nepriklausomybės Akto 
paskelbimo iki 1920 m. Steigia
mojo Seimo išrinkimo neparuo
šė rimtos studijos lietuvių gy
venamiems žemės plotams Įrody
ti ir tik todėl Maskvos sutarti
mi buvo gautos tos ribos, ku
rias sovietų vyriausybė malonė
jo duoti. Buvo samprotauta, kad 
etnografinių sienų studija nėra 
ir negali būti paslaptis, kad sei
me skaitomas referatas tik su
tvirtintų Vliko poziciją ir pa
lengvintų sutelkti studijos rei
kalams papildomas lėšas, nes 
toli gražu nei turimų lėšų, nei 
turimų davinių rimtai studijai 
dar nepakanka.

Išklausius Vliko Valdybos me
tinį pranešimą Vliko Seime De
troite, buvo pastebėta, kad val
dybos visiškai neatkreiptas dė
mesys į 1970 m. seimo nutarimą 
etnogrofinių sienų studijos rei
kalu. Į tai Vliko Valdybos na
rys ir Lietuvos Tyrimo Institu
to pirmininkas prof. Puzinas at-

i
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Bonds.
žmogau nepadėsj jei nepildysi 
gamtos — Dievo nustatytų dės
nių, ir jei savo negales nevarky- 
si pas patyrusį gydytoją. Ge
riau visai nei radijo, nei TV, 
nei spaudos patarimais nesinau
dok. Tada mažiau sau pakenksi.

Ne kitaip yra ir su šiuo pa
klausoj u. čia siūloma mostis 
nuo visų ligų yra nesiorientuo- 
jančio tikroje padėtyje darbas ir 
kalba. Kas tokius nusiteikimus
turi, privalo tikrinti savo svęi-
katą. Žinokit, jęg nė vienas gy
dytojas nevartos jokios mosties 
bei kitokio vaisto nežinodamas 
iš ko tas vaistas sudėtas ar iš 
kokių medžiagų pagamintas. 
Kiekvienam reikia savą energiją 
lieti artimui naudingam tikslui. 
Nėra išimties ir virš minėtos 
mosties išradėjui, žinoma, joks 
patarimas, kad ir geriausias, 

tokiam nepadės tol, kol jis taps 
pilnai sveiku. Priešingai, jaus
mais ar protu pasilpęs nepriima 
jokio naudingo patarimo. Toks
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: Naujienoms reikia paramos
Kreipiamės į naujieniečius, prašydami paramos. Iki 

Šio meto skelbėme kitų organizacijų vajus ir paramos 
prašančius atsišaukimus, bet neturėjome reikalingo lai
ko ir patvarumo saviems reikalams tinkamai tvarkyti. 
Mes ir ateityje šio darbo nenutrauksime, bet prašome 
Naujienų skaitytojus ir su Naujienomis bendradarbiau
jančias organizacijas atkreipti reikalingą dėmesį ir į šį 
dienraštį. Naujienoms reikalinga ekonominė parama, 
kuri gali ateiti tiktai iš pačių Amerikos lietuvių.

Mus pradėjo spausti ekonominio krašto gyvenimo 
varžtai. Pabrango ne tiktai įvairios spaudos darbų prie
monės, bet žymiai pabrango ir patarnavimai. Ypač pa
brango mašinos ir mašinoms taisyti reikalingos dalys, 
elektros motorai ir kitos priemonės. Be to, mus pradėjo 
spausti senatvė, ligos, mirtys ir kitokį negalavimai Pas
kutiniais metais netekome labai svarbių ir stiprių Nau
jienų ramsčių. Netekome Dr. Pijaus Grigaičio, Vinco Poš
kos, Povilo Milerio, Alekso Ambrose, o paskutiniu metu 
susirgo ir mirė visą savo gyvenimą Naujienose dirbusi 
Julija Augustienė, ilgus metus, tvarkiusi dienraščio at
skaitomybę.

Prieš ketverius metus pradėjome Naujienų vajų. Dr. 
Pijus Grigaitis savo pažįstamiems ir draugams 1968 me
tų vasario 26 dieną išsiuntinėjo laišką, pradėdamas tą va
jų. Neturėjome pakankamai laiko ir reikalingo patva
rumo tam vajui pravesti Tuo tarpu Dr. Grigaitis gavo 
stiprų širdies priepuolį ir mirė. Likusieji buvome tiek už
imti įvairiais dienraščio darbais, kad neturėjome laiko 
kreipti reikalingo dėmesio į bendrovės ekonominius rei
kalus. Vieną kitą mašiną įsigijome, namą apsilopėme ir 
sulūžusią mašinos dalį pakeitėme, bet neapsirūpinome 
dienraščiui reikalinga ekonomine baze.

Per pastaruosius trejis metus reikalai pasunkėjo. 
Iškeliavusių vieton atėjo vienas kitas. Ilgus metus vestą 
darbą tęsiame, bet kiekvieną dieną jis darosi sunkesnis. 
Seną mašiną lengviau pakeisti nauja, negu patyrusį 
redaktorių. Tuo tarpu keičiasi ne tiktai krašto gyveni
mas, keičiasi ir pati Chicaga. Keičiasi ir ta seniausioji 
Chicagos lietuvių kolonija, kurioje Naujienos 57 metus 
buvo prirašomos, surenkamos ir spausdinamos. Šimtme
čio pradžioje Naujienos buvo pačiame viduryje seniau
sios Chicagos lietuvių kolonijos, o šiandien Naujienų kai
mynai jau yra kitataučiai. Dalis senų lietuvių išmirė, jau
nimas išsikėlė į priemiesčius, prekybos įstaigos perėjo į 
kitų rankas. Ne tik Naujienose dirbantieji, bet ir į Nau
jienas įvairiais reikalais užeinantieji žmonės pasakoja,

trims menesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

$6.00
$2.00

$22.00
$12.00
$3.00

Užsieniuose: 
metama ...... $23 00
putei metų 513.00 
vienam mėnesiui  53.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ RUSINIMAS
A. Sarčius straipsnyje “Pa

vergtųjų tautą rusinimas Sovie
tą Sąjungoje” žurnalo “Sėja” 
1972 metą 1-2 numeryje apra
šo, kokiais išstudijuotais meto
dais rusai didina savo tautą, nu
tautindami ir rusindami savo 
pavergtas kitas tautas.

Kalbant apie Lietuvą, pate
kusią į raudonąjį rusinimo ka
tilą, autorius pradeda:

Lietuvių tautos vyriausias 
šių dienų tikslas yra fiziniai ir 
tautiniai išlikti gyvai, atsispir
ti begalinio rusinimo pastan
goms, atlikti juo didesnius tau
tinės kultūros darbus ir siekti 
savajai tautai laisvės ir valsty
binės nepriklausomybės. Užda
viniai sunkūs ir kiekvienais me

kad reikia ieškoti naujesnės ir saugesnės vietos dien
raščiui.

Jau kelinti metai dairomės dienraščiui tinkamos vie
tos Chicagoje ar jos priemiesčiuose, bet galutinai dar ne
same jos pasirinkę. Neturime galutino plano ir dėl spaus
tuvei reikalingo pastato. Svarstėme vieną kitą pasiūly
mą, bet sprendimo negalėjome daryti, nes neturėjome 
projektams reikalingos pinigų sumos. Žinome, kad šis 
klausimas netolimoje ateityje teks spręsti, nes dabarti
nio namo taisyti gal ir neapsimoka. Nenorime, kad mus iš
tiktų ilgamečių mūsų kaimynų likimas. Prieš 100 m. sta
tytas namas sukniubo ir atsitūpė. Susenę pamatai iškry
po į šonus, pirmas aukštas nusileido žemyn, o antrasis 
aukštas atsistojo pirmojo vieton. Laimė, kad tos nelai
mės metu niekas nenukentėjo. Namas kniubo pamažu, 
leisdamas name buvusiems žmonėms, kad ir paskubomis, 
iš jo laimingai išbėgti. Sukrypusio namo durų negalėjo 
atidaryti, bet kaimynai padėjo žmonėms iš namo per lan
gus išlipti. Naujienų namas stipresnis už buvusį kaimynų 
namą, bet ir naujieninį jau spaudžia šimtas metų su ge
roku viršum.

žinome, kad reikia keltis į saugesnę vietą, bet taip 
pat žinome, kad persikėlimas ne toks lengvas. Šeimai 
sunku persikelti į kitus namus, dar sunkiau perkelti; 
spaustuvę, kuriai reikia įrengti vietas mašinoms pasta
tyti, elektros laidus suvesti ir kitus darbus paruošti, 
kad būtų sudarytos sąlygos dienraščiui leisti. Esame pa
siryžę keltis saugesnėn vieton ir tęsti vedamą darbą. 
Mums atrodo, kad niekad nepriklausomas lietuvių dien
raštis lietuviams nebuvo taip reikalingas, kaip jis yra 
reikalingas šiandien. Todėl mes ir prašome naujieniečių 
pagalbos.

Prašome vyresniuosius neužmiršti Naujienų savo 
testamentuose. Užrašydami palikimą saviesiems, neuž
mirškite ir Naujienų. Kartu vyresniųjų prašome para
šyti savo gyvenimą, kad jaunesnieji žinotu vyresniųjų 
pasiryžimą ir atliktus darbus lietuvių tautos gerovei 
Kiekvieno vyresnio amžiaus lietuvio trumpas biografi
jas spausdinsime dienraštyje. |

Prašome įvairias lietuviškas organizacijas, draugi
jas ir klubus skirti iš savo iždo Naujienoms auką. Nau
jienos, nieko neturėjusioms draugijoms, padėjo išaugti 
ir praturtėti. Dabar atėjo laikas padėti Naujienoms., D.ar 
gražiau būtų, jeigu lietuviškos draugijos vasaros metu 
suruoštų bent vieną pikniką ir paskirtų pelną Naujienoms. Į

Prašome kiekvieną skaitytoją neužmiršti Naujienų. 
Jeigu manote, kad Naujienos dirba naudingą darbą ir 
jos lietuviams reikalingos, tai reikia prie jų priremti sa
vo petį.

kaip jau yra suvirškinęs seniau, 
carų laikais pasijungtas ir pa
vergtas kitas mažas tautas. Da
bar, atrodo, visos rusų pastan
gas skiriamos Ukrainai ir Pa
baltijo tautoms suniveliuoti. 
BarČius rašo:

Rusinimo problemą okupuo
tieji gerai pažįsta ir supranta 
kuo tat kvepia. Nors kiekvie
nas pasisakymas prieš Maskvos 
liniją smerkiamas, persekioja
mas ir apšaukiamas nacionaliniu 
šovinizmu, bet vis atsiranda 
daugiau protesto balsų prieš 
okupuotųjų tautų rusinimą. 
Ypač priešinasi tautos, kurios 
rusų labiau persekiojamos — 
ukrainiečiai, latviai, estai ir 1.1.

Neseniai spaudoje skaitėme 
17 nusivylusiųjų Latvijos senų
jų komunistų raštą Rumunijos, 
Jugoslavijos, Prancūzijos, Aus
trijos žymesniems komunistų 
partijų vadams, šiame rašte jie 
pasiremdami konkrečiais statis
tiniais duomenimis, dėsto apie 
Latvijos kolonizavimą ir rusi
nimą: esą atvykstantieji iš So
vietų Sąjungos rusai įsigali val
džios, ūkio ir kultūros srityse ir 
šalina iš čia latvių tautybės pa
reigūnus. 1970 m. statistika ro
do, kad Latvijoje teliko tik 57 
proc. latvių, gi sostinėje Rygoj 
latvių gyventojų skaičius tais 
pat metais tesiekė vos 40 proc. 
Esą daugelis atvykusiųjų parti
nių ir valdžios vadeivų rusų ne
pasitiki vietiniais latvių kadrais 
ir įvairioms įstaigoms bei orga
nizacijoms vadovauti parinko ne 
vietos žmones, bet tuos, kurie 
nemoka latviškai ir nepažįsta 
vietos sąlygų. Pavyzdžiui, Ry
gos miesto vykdomajame komi
tete visi skyrių vedėjai ne lat
viai, iš virš 30 instruktorių tik 2. 
latviai, gi Rygos komunistų ei
lėse beliko tik 18 proc. latvių... 
Taip pat esą pirmasis Sovietu 
Sąjungos uždavinys buvo* per
kelti. į Latviją ir kitas. Pabaltės 
respublikas juo daugiau rusų, 
ukrainiečių ir gudų. Iš čia ga
lime lengvai suprasti kodėl Lie
tuvoje nuolat auga ukrainiečių 
skaičius. Jų pateiktais pasku
tiniais oficialiniais duomenimis 
dabar Lietuvoj gyvena apie 30 
tūkstančių ukrainiečių. Atsidū
ręs Lietuvoje ukrainietis yra 
tokioje pat būklėje, kaip lietu
vis Rusijoj, Kazachstane, ar Ka
liningrade (Karaliaučiuje).

Ukrainietis priverstas Lietu
vos darbovietėje viešai kalbėti 
rusiškai, jeigu vedęs ir turi šei
mą — vaikams ieškoti rusiškos 
mokyklos, gi viengungis daž
niausiai sukurti mišrią, šeimą 
ir, rusinimui palankiausiose: są
lygose, ją auklėti rusų dvasioje.

Ukrainiečiams Lietuvoje, reik
štis savo tautine, linkme nėra 
mažiausių sąlygų , ir jų niekada 
nebus. Jie sąmoningai prievar
ta arba Visokiomis vilionėmis 
verčiami apleisti. gimtąjąl Uk
rainą, atitrūkti, nuo savosios 
tautos ir virsti, rusinimo auka 
svetimoje jiems Lietuvoję. Pa

tais dar labiau sunkėja. Pasi
remdami rusų carų ir bolševi
kinės eros okupacine patirtimi 
regime tamsią, mūsų tautos vi
ziją. Didžiarusiai amžių bėgy
je įsigijo rafinuotą būdą užgrob
toms jėga tautoms naikinti ir 
asimiliuoti Jų nelemtoji prak
tika ir rusinimo metodai nuo
lat keičiasi ir stiprėja.

Ilgame per 6 puslapius straip
snyje A. Barčius parinktais fak
tais parodo, kaip komunizmo 
skraiste prisidengęs rusiškasis 
imperializmas yrą įsiskverbęs į 
mokyklas, literatūrą, meną ir 
visas gyvenimo formas, visas 
jas pajungdamas savo galuti
nam tikslui — vėliausiai pasi
jungtų tautų suvirškinimui, 

našiai atsitinka ir su lietuviais, 
atsidūrusiais Sibire, Rusijoj ar 
rusų užgrobtuose kraštuose.

Tat yra gudri ir iš anksto 
tiksliai paruošta rusinimo poli
tika komunizmo statybos prie
dangoje. šiai politikai vadovau
ja prie komunistų partijos cen
trų vadovybės specialiniai įkurti 
organizaciniai biurai. Jie prižiū
ri Maskvos rusinimo direktyvų 
vykdymą ir ypač nuolat tikrina, 
kad vietos komunistų partijos 
vadovaujančiose pareigose sėdė
tų rusai ir visame krašte vyk
dytų žiaurią nutautinimo bei ru
sinimo politiką.

Tautinės identifikacijos išlai
kymas Rusijos imperijoj yra ne 
vien lietuvių tautos problema, 
bet visų ne rusiškųjų —tide ma
žų, tiek didelių tautų. Dauguma 
mažųjų tautų, pakliuvusių į ru
siškojo imperializmo nagus se
nesniais laikais, jau nustojo sa
vo grynos tautinės sąmonės ir 
atsparumo priešintis nuolat vi
sokiomis priemonėmis brukamai 
rusifikacijai. Jų kultūra-litera- 
tūra, dailės menas, tautosaka, 
dainos, pasakos ir 1.1, prisime
nami ir kultivuojami tik kaip 
praeities dalykai. Dabartis ir 
ateitis — jau grynai rusiškos, 
šios tautos neturi progų' gilinti 
ir turtinti savąją gimtąją kalbą, 
tautinę kultūrą ir t. t., nes iš 
tikrųjų jos nebėra. Inteligenti
ja savąja kalba jau nekalba. 
Prisiminkime tik mažąsias Kau
kazo ir Sibiro tauteles. Joms ne
reikia gilintis į savo praeitį, nes 
viskas šių tautų istorijoje otėjo 
per džiąją rusų tautą ir plačiai 
išdėstyta rusų kalboje. Jų liki
mas išspręstas rusiškojo komu
nizmo nustatytoje plotmėje. So
vietų Sąjungos vergovėje beliko 
nedaug tautų, kurios tautiniai 
susipratę ir gali efektingai prie
šintis visuotinei rusifikacijai. Jų 
eilėse pirmaują ir mūsų. Lietu? 
va.

Prof. Z. Bžezinskis buvo. JAV 
prezidento L. B. Jobnsono admi
nistracijos patarėjas komuniz
mo klausimais, o dabar yra Ko
lumbijos universiteto New Yor
ke profesorius ir Komunizmo 
Reikalų; Tyrinėjimo instituto 
prie šio universiteto direktorius. 
Jis gerai moka, rusų, lenkų ir ki
tas svetimas kalbas. Plačiai pa
sinaudodamas Sovietų: Sąjungos 
ir jos satelitinių kraštų litera
tūra ir jam prieinama medžia
ga parašė ir išleido anglų kal
ba kelias stambias knygas ko
munizmo ir Rusijos klausimais. 
Iš jo veikalų matyti, kad auto
rius gerai pažįsta komunizmą, 
rusiškąjį imperializmą ir už
grobtų kraštų nutautinimą bei 
rusinimą. Jis parašė ir minėtai 
V. čėrnovilo knygai “The Chor- 
novil Papers”), įvadą, kuriame 
teigiau

“;..Yra galimybių, kad se
kančių kelių dekadų bėgyje tau
tybių klausimas Sovietų Sąjun
goje pasidarys žymiai svarbes
nis, negu dabartinės rasinės pro

blemos Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse”.

Šis teigimas atrodo labai drą
sus ir optimistiškas, bet jis tu
ri pagrindo. Atidžiau sekdami 
įvykius Sovietų Sąjungoje pa
stebime, kad vis daugiau ir dau
giau atsiranda balsų, nebijančių 
kritikuoti svetimųjų kraštų gro
bimus, demokratinių laisvių 
varžymą, komunistų partijos ne
klaidingumą, rusifikaciją ir t. 
t. žinoma, vis didesnis ir di
desnis žmonių skaičius pajunta 
valdžios persekiojimus. Jie atsi
duria kalėjime, darbo stovyklo
se, psichiatrinėse ligoninėse ir 
panašiai, bet savųjų principų 
neišsižada ir atlikę sunkias baus
mes vėl įsijungia į laisvės kovo
tojų eiles. Iš pradžių kritiškų 
sovietinės santvarkos balsų bu
vo nedaug, bet jie nuolat auga. 
Jų gretas papildo daugiau išsi
lavinęs jaunimas, mokslininkai, 
intelektualai, šis sąjūdis už ku
rio nors laiko gali pasiekti prof. 
Z. Bžėzinskio pranašautą lygį.

Sovietų Sąjungos disidentų 
sąjūdis gali palengvinti lietuvių 
tautos egzistenciją ir pastangas 
atkurti nepriklausomybę. Mūsų 
išeivija negali pasilikti pasyvi 
šio vyksmo stebėtoja. Laisvės 
savajai tautai siekime esame 
vienoje šeimoje, nors gyvename 
vieni svetur, o kiti — Lietuvoje. 
Bendras ir svarbusis tautinis 
tikslas privalo visus lietuvių 
jungti ir vienyti nuolatinei ko
vai. Išeivių gerai organizuotos 
ar net individualinės pastangos 
gali palengvinti Lietuvoje gyve
nančių žygius ir darbus, mažinti 
kalėjimų, trėmimų, darbo sto
vyklų pavojų. Kiekvieno lietu
vio šventa pareiga pavieniai ieš
koti būdų paremti Sovietų Są
jungos pavergtųjų tautiečių 
gyvenimą to jų išsilaisvinimą.

Popieriniu pinigų jstprija
Popierių išrado kiniečiai ir 

pirmieji jie popieriuje pradėjo 
spausdinti pinigus.

XIII amž. pabaigoje į Kiniją 
buvo nuvažiavęs Venecijos, pirk
lys Markas Polo. Grįžęs namo, 
jis šitaip papasakojo apie tuos 
pinigusyi: “ -

“Tie pinigai išleidžiami, taip 
oriai ir iškilmingai, tartum bū
tų gryno aukso ar sidabro. Prie 
kiekvienos pinigų gaminimo rū
šies pastatyta daug valdininkų, 
kurie turi pasirašinėti savo var
dus ir-dėti savo anspaudus. Kai 
viskas kaip reikiant paruošta, 
valdovo paskirtasis vyriausia
sis valdininkas Cinoberiu apte- 
pa jam patikėtąjį antpausdą ir 
taip jį prispaudžia prie popieri
nio pinigo, kad jo forftia ant pa
storėjo atsispaudžia raudonai. 
Tada pinigas laikomas tikru. Jei 
kas pinigą padirbtų, būtų nu
baustas mirties bausme”.

"NAUJIENOS" KIRKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS LR BIČIULIS

VINCAS ŽEMAITIS 
ar-'-'—
_Lietuviški vandenvardžiai 

ir pilkapiai
Nuo Vyslos iki pat Maskvos
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Bendroje išvadoje(15 psl.) jis sako: 

“Jo Kušnerio įnašas į Mažosios Lietuvos 
istoriją menkas”. Kaip ten nebūtu, bet 
mums lietuviams jis yra daug kartų ver
tingesnis ir naudingesnis už Mortensenų 
raštus. Jis neginčytinai pripažįsta lietuvių 
tautai teises i savas nuo amžių žemes. Au
torius Kušner veikalą parašė, panaudojęs 
apie porą šimtų įvairiom kalbom veikalų. 
Jį redagavo prof. Tokariov ir išleido SSSR 
Mokslų Akademija Maskvoje 1951 m. Ja
me dėstomos objektyvios ir lietuviams pa
lankios pažiūros į Maž. Lietuvos praeitį. 
Žinoma, dabartinėse pasinešusiose Į impe
rializmą ir kolonializmą, Sovietų Rusijos 
sąlygose toks veikalas nepasirodytų. Tad 
visai teisingai dr. J. Jakštas, primindamas 
kas Bolšaja Sovietskaja Enciklopedia 
(XIX t. 1953. 426 psl.) parašyta: “Kali
ningrado sritis sudaryta 1946 m. bal. 7 d. 
senose pirmykščiose Pabaltijo slavų žemė
se — na drevnich iskonnych zemliach pri- 
baltiiskich slavian”, savo įdomaus veikalo 
užbaigoje rašo:

“Mažlietuviai išlaikė ir gaivino tautinę 

sąmonę prisimindami didžiąją praeitį, ka
da jų protėviai iškirto didžiąsias girias ir 
iš žalių kelmų įkūrė žydinčias sodybas. 
Tad Mažoji Lietuva pačių lietuvių, o ne 
kokių ten slavų, kaip šiandieną, neatsi
žvelgiant į istoriją, drįstama sakyti — su
kurta. Jiems ji ir turėtų priklausyti.”

Šis Kušnerio (Knyševo) veikalas dabar 
yra bibliografinė retenybė, dėl to Mažąją 
Lietuvą mylėtojų pastangomis, jis verčia
mas lietuvių kalbon (gal vėliau ir anglų) 
ir dar šiemet bus gražiai pono Morkūno iš
leistas. Drauge su baigiamu spaudai pa
ruošti Henriko Tamašausko plačiu veikalu 
“Lietuviškasis Pamarys” (Pakalnės — 
Labguvos apskritys) ir ruošiama išleisti 
įdomiai turininga M. Venclovo brošiūra: 
“Dėl Lietuvos teisių į Mažają Lietuvą”. Jie 
papildys mums taip reikalingą apie Maža
ją Lietuvą literatūrą.

Dėl visiems gerai žinomų priežasčių 
daugumos vokiečių mokslininkų raštai bei 
studijos apie Maž. Lietuvą, bendrai buv. 
Rytprūsių praeitį (istoriją, archeologiją, 
etniką ir kt.), po pirmojo pasaulinio karo, 
ypač nacių laikais, bet dažnai net iki šių 
dienų atmiešti moksliniu neobjektyvumu, 
tendencingumu, net falsifikatais, kas ver
čia labiau pasikliauti vokiečių senais prieš
kariniais raštais bei dokumentais. Iš jų aš 
čia pateikiu keletą ištraukų.

Dr. Albert Ludwig Ewald “Die Erobe

rung Preussens durch die Deutschen”. 
Halle. 1872. Viso 4-ių tomų, veikalas. I- 
jam tome 138 — 139 pst jis rašo: “Es wer- 
den elf Hauptlandschaften dės alten Preus
sens genannt: Culmerland, Pomesanien, 
Pogesanien, Warmien,1 Natangen, Sam- 
land, Barten, Galinden] Sudauen, Nadrau- 
en und Schalauen. Doch haben die letzten 
drei, wie šie annehmeų laesst, ursprueng- 
lich zu Littauen gehOert (S. 138). Die 
Deime wird in keiner Quelle als Grenze an- 
gegeben. Daher ist nicht genau zu bestim- 
men, wo Samland und Nadrauen sich ge- 
schieden haben (S. 139). Sudauen aber 
das Land alten Jadzwingen oder Polexia- 
ner dehne sich suedlich bis zum Narew, 
oestlich und. noerdlich bis zum Memelfluss 
aus. Nadrauen zu beiden Seiten dės obe- 
ren Pregel und der Zuflusse desselben der 
Inster, Pissa, und Angerap gelegen, reich- 
te in Norden bis zur Gilge, im Osten bis zur 
Scheschuppe, Lepone und dem, Wisztyter 
See und im Sueden bis zur Goldap. Bar
ten halten im Westen und Norden die Alte 
zur Grenze und dehnte sich nach Osten bis 
zum Mauer See an (139).

(Vokiečiai užkariauja Prūsus. Yra vie
nuolika išvardintų senųjų prūsų sričių: 
Ruimas, Pamedė. Pagudė, Varma, Natan- 
ga, žemelė — Samba (samų — žemių sri
tis), Barta, Galinda, Sūduva, Nadruva, ir 
šalau ja (Šiluva?). Iš jų paskutinės trys, 
tenka sutikti, iš seniau priklausė Lietuvai. 

Deimena nė vienam šaltiny nerodoma, kad 
būtų buvusi siena. Dėl to negalima tikrai 
nustatyti kur žemelės (Samijos) ir Nadru- 

‘ vos sienos ėjo. Sūduva senų jotvingių ar 
pagirėnų žemė tęsėsi pietuose iki Naruvos, 
rytuose ir vakaruose iki Nemunui. Nadru
va abejose pusėse Priegliaus aukštupio ir jo 
įtakų, Įsros, Peisus ir Ungurupio, šiaurė.- 
je ji siekė Gilijos rytuose — Šešupės, Lie- 
ponos, Vištyčio ežero ir pietuose iki Gal
dapės. Bartos siena vakaruose ir šiaurėje 
buvo Alna, o rytuose siekė Mauro ežerą.

Anksčiau paminėtas veikalas “Zur Ge- 
schichte... von. Gustav Aubin. Leipzig. 
1910 Die Bevoelkerung in des Ordens An- 
fang. Wie dieser (Ordenstaat) ursprueng- 
lich staatsrechtlich aus zwei Teilen, dem 
Kulmerlande und dem eigentlichen Preus- 
sen bestand, so gehoerte auch seine Bevoeh- 
kerung zwei verschiedenen Nationalitae- 
ten, der polnischen und der preussischen 
an. Im Osten sassen ueberdies Litauer, die 
aber zunaechst kauni als Angehoerige el
nes gesonderten Volkes erschienen, und 
im wesentlichen mit den Preussen indenti- 
fiziert wurden, deren Siedlungsgebiete 
sich ziemlich mit den teritorialen Grenzen. 
deck ten. Nur nach, Norden schoben die 
Polen einzelne Ansiedlungen ueber die Os
sa nach Pomesanien vor, wehrend sich. 
preussische Bevoelkerung in geringem 
Masse auch dem sonst polnischen linken 
Weichselufer im Pomerellen fand und 

erst spaeterer Zeit mit dieser Landschaft 
an den Orden fieP (S. 4.),

(Gyventojai Ordino pradžioje. Kaip 
šita Ordino valstybė teisiniu žvilgsniu susi
dėjo iš dviejų dalių — is Kuhno srities ir 
tikrosios Prūsos, taip ir jos gyventojai 
priklausė dviemz skirtingom lenkų ir prū
sų tautoms. Rytuose perdėm gyveno lie
tuviai, kurie pirmiausia vargu ar skaitėsi 
atskira tauta ir savo esmėje buvo identifi
kuojami su prūsais, kurių gyvenamos sri
tys maždaug sutapo su teritorijos sienomis. 
Tik į šiaurę atskiros lenkų sodybos buvo 
įsikišę už Uosos Pamedėn, tuomet kai prū
sai gyventojai nedideliam kiekyje gyveno 

: aplamai lenkiškoje kairėje Vyslos pusėje, 
Pamarėliuose, ir tik vėlesniu laiku ši sritis

:pateko Ordinui).
. (Bus daugiau)

Jau pasirodė knygy rinkoje 
naujausioji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KILIMU
I VILNIŲ

336 puslapiai. — Kaina 53.00
Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 

gražiai ižleista. lengvai paraiyta knyga apie 
Lietuvą. Knygą galima gauti užėjus į "Nau
jienas” arba užsisakius paštu. Knygų platin
tojai gauna nuolaidą.

čekius arba Money orderius reikia siųsti 
tokiu adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO 8, ILLINOIS
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DR. ANNA BALIONAS 
akių, ausų NQSIU 

IR CERKLtS LIQQS 
PRITAIKO AKINIUS 

M58 W. 63rd STREET 
Ofiso tolof.: PRospoct 8-3229 

Rozid, folofu WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

quo 7 iki 9 vai, vak. Treč. uždaryta.

Rot t*L 239-4643

0R. K. C. BALUKAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. PuUaKj Rd. (Crawford 

Medical Building). Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal ansi tn rimą 

Mi neatsiliepia, skambinti 374-8012

raiafu PRoapact 8-1717

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas diena po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antrattieniaig ir penktadieniais. 
Trečiai ii gękmąd nfigąs uždarytai

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

DR. C K. BOBELIS— B
DR. B. B. SE1T0N

INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 
'CHIRURGIJA
Talaf. 6*5-0533 

Pax Valley Medical Center 
MO Summit St.

ROUTE St, ELGIN, ILLINOIS

DU PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 45849 

Roald.: 38S-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
ta trad., penktadieni nuo 1—5. treč. 
r': e ~Į ir iaštad. tiktai susitarus, —’

Rax.: GI 40872

DR. W. EIS1N - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

G1NEKOLOGIN* CHIRURGIJA 
6132 So. Kedžia Ave^ WA 5-2670

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

DR. NINA KRAUCEL- 
KRIAUCEUUNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 Sb. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-267C. 
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofise tai.: HE 4-1818 arba RE 7-9706 
Rezidencijos: PR 6-9801 -

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
” OPTOMETRI$TA«" " " 
KALBA LIETUVIŠKAI

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

“contact lenses'
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBŲTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2556 WEST 43 rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak. 
** Ofiso te it f.: 776-2880 
Naujas raz. talaf.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
'* A‘ Tel.: 925-8296

Valandas- 2—8 vaL vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Raz. teU WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

‘ Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71«t STREET

A. VILA IMS SIDLAUSKAS

(Tęsinys)

Toji ničiškoji filosofija jam 
bus bene daug lėmusi susifor
muojant savo požiūrį ne tik j 
meno bei kūrybiškas apraiš
kas, bet į pačio gyveninio įvy
kius. Viena tokių, buvo jo pa
žiūra į pasitraukusius iš Lietu
vos pabėgėlius. Tai lyg koks ir 
nusikaltimo pažymys, palikti 
savo gimtąją žemę jos likimi- 
nėje valandoje. Ir to pasitrąu- 
kimo išdavos jam atrodė žalin
gos jaunajai kartai. Tai kiek 
atsispindi ir jojo poezijoje, kai 
jis kalba apie pasimetusią, ne
laimingą generaciją, neran
dančią kelio nei sugrįžti, nei 
pritapti naujo krašto aplinko
je. Jis čia vadovavosi tik pa
čiu faktu, visai nekreipdamas 
dėmesio į tai, kad prie to ap
sisprendimo privedė pačios to 
meto brutaliai 'veikiančios są
lygos. Tie pasitraukiantieji ge
rai žinojo, jog negalima rink
tis, kas gali būti geriau vienas 
iš dviejų, sprendžiant savąjį 
likimą. Žinojo, kad tokie žmo
nės, kaip jie kuriems nėra vie
tos okupanto bolševikinėje sis
temoje. Jiems turėjo tekti kul
ka į pakaušį ar ilgas kelias į 
Sibirą lėtai kankinančiai mir
čiai. Pasitraukimu jie, nors ėjo 
į nežinią, bet bent tuo tarpu iš
gelbėjo savo gyvybę. Jie guo
dėsi viltimi, kad Lietuvą pa

GRADINSKAS
PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

iPERKRAUSTYMAI

MOVING
’ Leidimai — Pilna apdraudė
‘ ŽEMA KAINA

R.ŠERBNAS
*2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

Iš Įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ELL. 60629 
k -------------------------  ■■ ■ 

POEZIJOS VEIKALAI
k < s-p, ■ Br ■ -• .. -*■ t ? 1 4 .

Poezija — kaip pavasaris, suris p^adžįoje pro tirpstantį sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą,r apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėnus ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidimų:
L J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDUTES NAKTYS. Didelio for

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

Kišeninio formato, 157 psL $2.00. ‘ • *
‘ 5. Butkv Juzė, Eilėraščiai ir raštai. 155 psL $1,50.

6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ‘VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 
psL Kama $3.00, t « r ?

7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI, Lyrikos eiles, 10£ psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. S2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. * Eiliuoti pasakojimai apie 
; išretintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $6.00.

IX Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
"Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psL $200. r * • - •

14. Balys Ruksa, UGNIES PARDAVĖJAI. Eilės, 95 psl. $1.00.
16. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktine, lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURė/ 5-ji lyrikds knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Sagotas, SAULĖLEIDŽIO SPINPULIŲOSE. Eiliuoti kūrinė

liąi, 92 psL, $1.00. ‘ ? ~ -°
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. S2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai

Ū5 psl. $1.00. < " 1 ” - - —-- T • -r-
24. Adomas Josas, BŪK PALAIMINTAS, Poezija, 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujiem: 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį ordery

NAUJIENOJ
1739 Sę. Halsteęl Chicago/ UU 60608 
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lieka Uk laikinai. Karo baig
mėje vis tiek turės prisikelti jų 
mylima tėvynė Lietuva. Dau
guma tų pabėgėlių tada nebū
tų vęągę ir prąsmingos kraujo 
aukos. Bet jei ir tai nebūsią 
lemtą, tai vis tiek daug kuo 
galėsiu yėl prisįdėti prie dąr- 
bo josios ląisvės kelyje. Gal 
toji viltis ir buvo net svarbes
nė už gyvybės išgelbėjimą.

Lysių būdu jis prieidavo ir 
prie utepo kūrinių ąr scenoje 
pąstatytų veikalų. Laikėsi nuo
monės, kad tas menas būtų 
grynai menas. Ir čia esamų 
sąlygų poveikio nenorėjo pri
pažink. Pradėdavo dąžniau- 
siąi tarsi prokuroras, ieškoda
mas trūkumų, o gerosios veika
lo ar kūrinio dalvs turėdavo 
pačios save apginti. Palengvi
nančių aplinkybių nepripažin
davo. Gal buvo išimčių, bet 
labai nedaug. A. Mackus never
tino Tain’o meno filosofijos, 
kurioje teigiama, kad menas 
susiklosto pagal krašto gamto
vaizdį, istorinį tautų būdą, gy
venamo laiko žmones bei tuo 
metu pąsireiškiančias idėjas. 
Tai būta jau sukritikuota pa
čių menininkų pasisakymais ir 
pati filosofija jam atrodė se
niai mirusi.

Paprastai manoma, kad visi 
menininkai yra ne tik nera
mios sielos, bet ir patys nepa
stovūs savo nuotaikomis, ku
rios pasireiškia ir jų kūryboje. 
Ir didieji menininkai poetai 
neretai pasireikšdavę savo kū
ryboje kaip maištininkai ir 
prieš patį Dangų — Dievybę. 
Tai galima pastebėti Bairono, 
Adomo Mickevičiaus ir dauge
lio kitų pasaulinio masto rašy
tojų tarpe. Atsitikdavo, kad 
jų laiko amžininkai teologai 
net išsigąsdavo. Jiems atrody
davo, kad tas jų sieloje gimęs 
maištas dėl tautų ar žmonių 
skriaudų ir išreikštas meno 
ar poezijos formomis yra jų 
puikybės išdava. Tai tokia di
delė ir baisi nuodėmė, kaip 
Dievo angelų sukeltas maiš
tas danguje, kurį šventas My
kolas arkangelas numalšino 
ugnies kalaviju.

Tačiau prieš jį maištaujan
tiems poetams kūrėjams, ne
žiūrint tos didelės teologų bai
mės, Dievas pasirodė kantrus 
ir atlaidus. Rodos, duodavo 
laiko, kol jų įtūžusi siela ap
rims, ir jie. nulenks savo gal
vą visatos Kūrėjui. Taip daž
nai ir atsitikdavo. Galima net 
pamanyti, jog ir Dieviškoji 
Išmintis buvo apsižiūrėjusį, 
ka<į greitas bausmės skyrimas 
nėra geras dalykąs. Taip mums 
tyir|ina ir Biblija. Nubauąda- 
mąs mirtimi žmogų kurį buv9 
sukūręs pagal savo pavidalą, 
tuo pačių negalėjo numarinti 
savyje ir jam turėtos meilės. 
Jis net iš dangaus siuntė savo 
sūnų, kad kraujo auka atpirk

tų tą neklusnumo ir puikybės 
nuodėmę, ir kad žmogus vėl 
galėtų prisike]ti amžinybei.

Manytį, kad kūryboje būti
na turėti tokiąį neramią sielą ir 
būti dar maištininku net prieš 
patį Dangų, tai tą Dievo do
vaną Algimantas Mackus turė
jo, gal ir su kaupu. Maištin
gą! buvo nusiteikęs ne tik prieš 
Dangų ir žen g , bet ir visą jį 
supančią apli įką. Sukildavo, 
regis ir pats p -ieš save, lyg bū
tų gimęs nęlaku ir be reikalo, 

draugų tarpe, A. 
draugiškai nuo

širdus, bet pakilusia nuotaika ir 
nepasižymėdavo. 
) bruožuose ryš- 
įdidelis pesimiz-

Gyvenime, 
Mackus buvo

entuziazmu 
Jo charakteri 
kiai ĮĮnątgąį L ___
mąs. Tuo atžvilgiu jis buvo ar
timas B. Diriigikiui, gąl net 
dar prąlenk lamas jį, kuris 
Amerikoje bivo stipriai apsi- 
krėtęs pesimizmų ir daugelį 
dalykų matė pro tamsius aki- 
nius. Tas pes|mizmas pasireiš
kė ir A. Mackaus kūryboje. Ne 
tiek daug jo būde pastebima 
pavydo, bet 
to jausmo jis 
nors,

įuo pykčio, kerš- 
nebuvo laisvas, 

kad kžm būtų asmeniš- 
ršijgs neteko pastebėti. 

Negalima būtų teigti, kad jis 
pasižymėjo dideliu gailestin
gumu. Gindamas net nuskriaus 
tuosius jis daugiau remdavosi 
teisingumo būtinumu, teisės 
dėsniais, netinkama socialine 
santvarka, nei iš 
dies išplaukusiu užuojautos ir 
gailestingumo jausmu. To gai 

pačios šir-

lestingumo, atlaidumo ir pats 
sau netaikydavo, žinojo jis ir 
savo būdą nelygumus.

Negailestingomis akimis žiū 
rėjo ir į savo poetinės kūrybos 
apraiškas. Tą pirmąjį eilėraš
čių rinkini 4- Elegijas spauda 
įvertino teigiamai, pripažin
dama jam poetinį talentą, tačiau 
jam buvo visai nemielas tas jo 
kūrybos naujagimis. Jei jis 
būtų galėjęs surinkti visus to 
rinkinio egzempliorius, būtų 
sumetęs juos į deganti laužą ir 
supleškinęs be mažiausio gai
lesčio. Veik panašiu būdu jis 
pasielgė su savo paruoštu ant
ruoju poezijos rinkiniu dar 
prieš pradėdamas reikštis savo 
neornamentuotąja poezija. Ne
beatsimenu to antrojo eilėraš
čių rinkinio pavadinimo, bet 
gerai žinau, jog šis rinkinys 
jau buvo surinktas, net sulau
žytas ir turėjo už dienos kitos 
būti spausdinamas, o Algiman
tas Mackus be susijaudinimo, 
be gailesčio jį sustabdė.

ČIKAGOJE LANKĖSI SVEČL4S 
Iš BRAZILIJOS

1972 m. nuo gegužės mėlį. 22 
iki 25 'd. Čikagoje lankžsi Kau
no advokatas J. E. Petraitis. 
Jis gyvena Brazilijoje Rio de 
Janeiro, pasitraukęs į vakarus 
kaip ir tūkstančiai lietuvių nuo 
bolševikų teroro. Atvyko iš Vo
kietijos, aplankęs savo 99 metų 
amžiaus motiną.

Čia aplankė abi seseris su šei
momis ir visą eilę savo senų 
draugų, teisininkų ir pažįsta
mų, atvykusių iš Brazilijos.

Sustojęs buvo pas adv. J. 
Nąšliūną ir per tas 4 dienas ap
lankė teisininkus: J. Gudauskį, 
V. Bulotą, J. Talalą, L. šinulkš- 

cron/sn IT3 i -1 f rrr;

A. t A.
MARCELLA WALANTAS

Pagal tėvus Norkaitis
Mirė 1972 m. birželio mėn. 4 dieną, 3:30 vai. ryto. Gimusi Lie

tuvoje.
Amerikoje išgyveno 52 metus.
Paliko nuliūdę: 2 sūnūs — Jonas, marti Helen (gyv. San Cle

mente, California) ir Edward, marti Ifelicia, 5 anūkai: Robert, Tammy, 
Adrienne, Jeanine Del George, jos vyras Louis fr Edward John, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. ° :

Velionė ’buvo žmona mirusio vyro Kazimiero.
Priklausė Amerikos Liet. Piliečių Pašalpos klubui, Liet. Kęstučio 

Pašalpos klubui ir L. D. S. 76 kuopai.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. Litua- 

nica Avenue.
Trečiadienį, birželio 7 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Marcella Walantas giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. ’ ' ' - į

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, marčios, anūkai ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. TeL 927-340L ,Į s Ui 1 V; n'-T

4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetie 3-3572

GEORGE F.’ RUDMINAS
3319 So. LITLJAN1CA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 ^ĘST 23rd FJLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 Są. BĄLSTĘD STREET Phonę: YArds 7-191J

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 I 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland. Dlinob

tį, pažįstamą lui. K. Alutį, Mar- 
tinkutę, iš Brazilijos atvyku
sius: Ign. Dubauską, J. Pęlanį, 
J. Laskų ir visą eilę kitų. Išvy
ko į Kanadą giminių lankyti ir 
iš Kanados vyks į Los Angeles 
savo sesers sūnų aplankyti, po 
to į Braziliją.

J. E. Petraitis vokiečių oku
pacijos laikais labai daug padė
jo lietuviams, buvo malonų su- 
sutikti ir pakalbėti apie įvykius 
prieš 28 melus.

J. Talalas
SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI "NAUJIENAS"

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo srba liūdesiu Tahmduai 
grfržiRusios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninė* 
kapams gėlės.

ROY R, PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem — 5U-1220

TAISOME KLAIDAS:

Petio Stravinsko straipsnyje 
‘Tiesa ir prasimanymai”, pasi
rodžiusiame šių metų gegužės 
3 d. Naujienų numeryje, apie 
prel. A. Dambrauską - Adomą 
Jakštą atspausdinta, kad jis bu
vęs veikliaosiąs literątųros ir 
meno kritikas, o turėjo būti 
reikliausias.

Tame pat rašinyje toliau at
spausdinta, kad mūsų jaunimas 
kaltinamas kaimiška neapy
kanta, o turi būti kaimiška ne
apykanta.

GUŽAUSKŲ ’
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GtLINYčIA 
2443 WEST 63ra STREET 

Telefonai; PR 84)833 Ir PR 8X«34

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Kaip rusai nužudė 

ukrainiečiŲ vadą

Stenka (Stepan) Razin buvo 
dono kazokas avantiūristas, su
organizavęs Pavolgyje plėšikų, o 
1669-71 m. vadovavęs kazokų 
ir valstiečių sukilimui.

Jo tėvas buvo pasiturintis ka
zokas, bet jis gynė beturčių ka
zokų reikalus.

Valdžia ir atleisdavo jam nu
sikaltimus ir vėl gaudydavo jį 
už maištus ir žudynes.

1671 m. turtingesnieji kazo
kai suėmė jį ir išdavė caro val
džiai.

2533 W. 71st Street
Telef.: GRoyehill 6-2345-€

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Atvežtas į Maskvą, jis tais 
pačiais metais buvo gyvas suka
potas j keturias dalis.

PAŽADAI 
*♦ T č M X * -

Prie kapo klūpo vyras ir ver
kia. Praeivis užjaučiančiai klau
sia:

— Ko verki, gerbiamasis?
— Savo žmonai pažadėjau: 

kai ji numirs, pasekti jos pėdo
mis.

— O kas jums kliudo tai pa
daryti ?

— Antroji žmona. Jai pažadė
jau tą patį.

Susirinkimu ir ęzręngiinų

PRANEŠIMAI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA I 

ii n i ■.'-iwiwir-tc «irr' '"jmii >.rr' 'i • .we v I
LAIDOTUVIŲ pjąfKTpRlĄh

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID 
4605-.Q7 So, HERMITAGE AVENIU 

1AJ.il ■ 1742

4330-34 So, CAl.H'ORMA ĄVENUF į 

Telefonas: LAfayette 3-0440 
■C y 4F- iff" A? - į* -v*-.’

MODERNIŠKOS AIR-(,ONDITIONED KOFIACiO * t -.-it

. — Bridgeport© Lietuviu Narny Sa
vininku D r-jos pusmetinis susirinki
mas Įvyks antradienį; birželio mėn. 
6 dieną Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St., 7:30 vai. vak. Visi nariai 
ir narės kviečiami į susirinkimą, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti, 
taipgi per vasarą susirinkimų nebus. 
Po susirinkimo bus vaišės. ’

’ A. Kaulakis, rast.

— Eržvilko Draugiško klubo pus
metinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, birželio 7 d., 8:00 vaL vak. Hol
lywood salėje, 2417 W. 43rd St. Na
riai prašomi gausiai atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti. Po 
susirinkimo bus vaišės.

E. M M.

— Joniškiečiu Labdarybės ir Kul
tūros klubo pusmetinis susirinkimas 
įvyks antradieni, birželio 6 d. 8:00 v. 
vak. Hollywood salėje, 2417 W. 43rd 
St Visi nariai prašomi gausiai da
lyvauti. nes yra daug reikalų aptarti 
ir prisiruošti piknikui, kuris įvyks 
liepos mėn. 4 d. Bruzgulienės sode. 
Po susirinkimo bus vaišės ir pagerbi
mas visų tėvu jų dienos proga.

NARUI:
Chicągog

. f 1 <6. . JT

Liętuyįų
Laidotuvių
DĖrekton^
Associaeijoe

AMBULANCE 
P ATA RN AVI 
MAS CIĘIjiA

TURIME 
KOPLYČ’^S

VISOSE MIESTO 
‘ DAL¥se*”‘

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUĄNIGA AYĘNUĘ. Rhone: Y Arus 7-3401

BUTKUS - VASARIS 
f k fe f 1 if t "

1446 So. 50th Ąvę., Cicero, Hi. Phone: OLynipic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS

Oflte !•!•<♦ HEmlock 4-2123
Rezld. tel«s\a Gibton 8-6115

Priima ligonius pagal susitarimu Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
O8THOFEOAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

Vai ; 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084
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REAL ESTATE FOR SALE 
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NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

□4
ISTORINIS ŽANRAS IR

geriausias

REAL ESTATE FOR SALE 
darnai, žemė — Pardavimui

ESTATE
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSLMOKEJIMAIS
DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

buvo ai 
Vaitiekūno
istoriniu paveiks-j 

lų paroda. Parodą atidarė 1 
odoras Blinstrubas. pabrėžda
mas dailininko tris ankstyves
nius kūrybos momentus ir Šio^ 
parodos rezultatus.

Kaip spaudoje buvo skelbt.: 
jog bus paskaita, 
skaitė paskaitą, bet ne apie Lie
tuvos praeitį, ne apie jos isto
riją, o tik bendrais bruožais 
perbėgo meno kultūros raidą 
ir jos žlugimą bei atgimimą. 
Menas, anot prelegento, sniini-

VI. Vaitiekūnas, kurdamas 
s.iui istorinius paveikslus, ma
tyt, daug pastangų dėjo rink
damas medžiagą, tyrinėdamas 
pagoniškos Lietuvos tradicijas 
bei papročius, norėdamas nors

\’;>itiekanas dalinai pavaizduoti istoriją sa- 
paveiksluose.

Dail. Vaitiekūno didelis 
užmojis

kai išsisemia humanizmo jaus
mas, tada nėra kur toliau eiti. 
(Prelegentas gal turėjo galvoje 
asmens kultą ?). Klasikinėje 
Graikijoje žmogaus “‘kuitas”
buvo idealizuojamas, žmogaus 
dvasios ir kūno grožis buvo- 
kilnumo simbolis. Toliau Vai
tiekūnas tęsė, jog visame pa
saulyje vyksta anarchija tarp 
meno ir civilizacijos. Menas 
nustojo savo reikšmės todėl, 
kad menininkai neturi indivi
dualybės. Bando pamėgdžioti 
primityvizmą. Bet tradicinis 
menas nieko nepametė ir nie
ko naujo nepridėjo.

Sutinku su prelegento teigi
mu, kad tradicinis menas nie
ko nepameta, nes yra sukles-

pasi- 
dailės 
mūsų

Dail. VI. Vaitiekūnas 
rinko nelengvą istorinės 
žanrą, kurio beveik visi 
dailininkai ligi šiol nesiryžo im
tis, gal būt, nesijausdami tam 
darbui kompetentingi ar nepa
siruošę. Išskyrus liaudies me
ną, mūsų istorijai tapyba be
veik nieko nedavė. Vaitiekūnas 
savo tapyba pavaizduoja 13-to 
14-to ir 15-to šimt. Lietuvos 
pilis, riterius, kunigaikščius 
bei pagoniškus tų laikų papro
čius. Už tai dailininką reiktų 
tik pagirti, bet tuo pačiu kartu 
padaryti ir keletą pastabų. Jei
gu dailininkas 
laiko skyrės
sprendiniams, daugiau 
šio kreipęs Į projekciją, 
proporcijas, akademinio 
nio aspektą, tai viskas 
tvarkoje — paveikslai

būtų daugiau 
techniškiems 

dėme- 
figūrų 
pieši- 
būtų 

turėtų

Balzeko Liet. Kultūros muziejaus suruoštoje lietuviu dailės parodoje Loyolos universitete, prie dail. M. Ši- 
įeiki© kopų paveikslo iš kairės stovi Debbie Bowers ir St. Balzekas, Jr.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

pilną ir išbaigtą vaizdą. Jo ta
pyba turi ekspresionistinį po-

tai pastarasis pasaulinio garso 
figūra. Vaitiekūno žmonės su
karikatūrinti, neišbaigti veidai, 
dar blogiau — nesuderinta fi
gūrų ir kai kurių pilių griuvė
sių proporcija, — jo žmonės 
perdideli. Kai pvz. riteris sėdi 
“ant griuvėsių”, tai atsistojęs

šu. Tokiu vra keletas, atseit 
“Naujapilis”, “Lyda — kun. 
Gediminas”, “Dievui Perkū
nui žinyčia” ir t. t. Gerai nusi
sekęs darbas tai “Miras” (Rad
vilų sostinė), “Vilnius — Gedi
mino pilis”, ši yra išraiškinga 
kompozicija, geras koloritas.
Neblogi ir kiti darbai: Biržų 
pilis, kuriais galima pasidžiau-

Buvo išstalya 25 darbai, tarp 
kurių buvo keletas gamtovaiz
džiu ir akrilika atliktu dekora
tyvinių paveikslų.

Paroda truko tiktai vieną sa
vaitę. M. š.

LtLDE KALMITE, talentinga latviu menininkė, 
kurios -paroda vyko Hyde Park banke. (Recenzija 

tilpo "Naujienose" anksčiau).

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas įvairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į 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 Certifikatai.

V. VALANTINAS

Chicagos Meno Institute 
(Gunsaulus Hali) dabar vyks
ta to instituto baigiamųjų mo
kslo metų studentų darbų pa
roda, kuri pasibaigs liepos 2 d. 
Atrinkta 20 studentų iš 115 
mokslą baigusių, kurie kvali
fikuoti gauti stipendijas sumo
je $25,000.00.

$5,000, perpus pasidalinant, 
gavo Robert Clark ii’ Bruce 
Gunderson, $4,000 laimėjo Ar
nold Englander ir tokią pat su
mą — Margueritte Munch. $2,- 
000 — John Banasek. Kiti lai
mėjo stipendijas po 2 ir 3 tūk
stančius dolerių, 
jų konkursantai 
dalyvauja).

Šioj parodoj
tradicinės skulptūros, 
nio meno, 
chija taip diriguoja 
meną, kad meno neliktų nė še
šėlio. Pav., 5 tūkstančiu dole
rių stipendiją gavusieji Clark 
ir Gunderson išstatė vad. 

f linkos sritį“, atseit, šieno 
' dar kiek šiaudų, panašiai 

ūkininko daržinė. Kili
kursantai šiek tiek interjero, 
kuris labai silpnas dekoratyvi
niu požiūriu, diržas suka ra
tus; tamsiame kambaryje ži
dinyje ugnis švituriuoja ir pan. 
technikos ir elektronikos daly
ku. Yra gausiai foto nuotrau
kų.

(Tik stipendi- 
parodoje te-

nėra tapybos, 
tradici- 

Avangardo hierar- 
šių dienų

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

SPAUSTUVEI REIKALINGAS

Spaustuvėje dirbęs gali tuojau pradėti darbą, o spaudos 
darbus pramokti norintis sveikas vyras bus pamokytas vartoti 
mašinas. Lengvas darbas, geras atlyginimas. Darbas nuolati
nis, maloni darbo aplinka.

Darbo dienomis prašome kreiptis į administraciją nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų. Telefonuoti prašome HA 1-6100, o rašy
ti tokiu adresu:

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

Dail. A. Cooper paroda
Illinois Bell Telephone Co., 

225 W. Randolph St. Lobby 
Gallery nuo gegužės 16 d. iki 
liepos 6 d. vyksta individuali 
dail. A. Cooper-Skupo tapybos 
ir grafikos 
32 darbai, 
mas.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

darbų paroda. Viso
Įėjimas neinoka-

kuratorius Robert 
parašė gražų įva-

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pieus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgų metų patyrimas.

kūgį, 
kaip 
kon-

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

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeiti. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažistantieji 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:

MAuJIEN4C, CH1CACK t. ILi___TUESDAY, JUNE 6, 1072

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pnsl. knyga. Kaina S1.50

5 ROOM FRAME HOUSE. 
FINISHED ATTIC.

Hot water heat. Garage. 4 acres of 
land. Route 10 ■— 3 miles from North 

Judson, Indiana
Call 636-6137 before 1 P. M. 

or 219—896-2708 anytime.

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, III 

TEL. — 7765883
Anicetas Garbačiauskas, sav

Z
Nuo 7 ryto iki 8:30 vai. vak. 

TAISOME 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 — TEXACO 
58-tos ir Western Avenue kampas

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitokį blankai.

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1^ auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai, 3 automobilių gara
žas. Tik $52,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27.900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36,500.

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie $23,000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

Nėra idėjų nei minties, tik 
amatai, praktiškas nukrypi
mas į pramonę, materializmą, 
panašiai kaip Sovietų Sąjungo
je. viskas propagandai, “socia
lizmo statybai”, tai tikras prak 
tiškas realizmas — darbininko 
duona. Akivaizdžiai rodoma, 
kad abstraktizmas jau bankru
tavo, paseno kaip šiokia tokia 
tapyba, ir išmestas iš kalendo
riaus. Tai būtų lyg pradžia grį
žimo vėl prie tradicinio meno, 
kuris niekad nepasensta ir, ne
atrodo. kad kada pasens ar 
praras savo vietą.

Galeri jos 
A. Peterson 
dą parodos katalogui. Jis Coop- 
erj apibūdina kaip nuoširdų 
ieškotoją tapybinio kvaliteto, 
su kieta delerininacija išreikšti 
tiesą ir groži sau ir žiūrovui.

šioj parodoj Cooper išstatė 
keletą figūrinių kompozicijų, 
])ortretų ir daugiausia Chica
gos miesto vaizdu.

Cooper šią žiemą dėstė meną 
įvairiose meno mokyklose.

klubo. Jam buvo paskirta Illi
nois valst. stipendija tęsti aukš
tesnį mokslą jo pasirink toj ko
legijoj. Jis buvo pripažintas 
vienas geriausių futbolo žaidi- 
kų jo mokykloje ir apdovano
tas auksiniu futbolo šalmu.

Jo brolis, Povilas Gediminas, 
šią savaitę baigė Homer pradi
ne mokyklą. Mokyklos virši
ninkų kviečiamas, Mykolas pa
sakė specialią kalbą jo brolio 
klasės mokslo baigimo ceremo
nijose. Povilas seka savo vy
resniųjų brolių pavyzdžiu — at
sižymi moksle ir sporte.

— Sovietų Rusijos meno pa
rodos rengiamos Chicagoje 
protesto — piketavimo reikalu 
visų lietuvių organizacijų val
dybų atstovi] svarbus pasitari
mas kviečiamas ši antradienį 
(birželio 6 d.) 7:30 vai. vak.. 
Alfos biuro patalpose, 2606 
W. 63rd St. Protestą — pike
tą vlmą organizuoja Chicagost 
Lietuvių Tarybo ir LR apygar
dos valdyba.

— ' Jjetuvių 
Archyvas nuo š.
ligi 20 d. neveiks, nes archyvo 
direktorius komp. Juozas Žile
vičius išvažiuoja poilsio į Ta
bor vasarvietę pas V. ir A 
Adamkus.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

z

žmonos p.

— Ona Gusinienė, Dr. Antano 
J. Guseno žmona, buvo operuo
ta Loretto ligoninėje. Operaci
ja gerai pavyko, ligonė stiprėja

— Lietuvos Generalinė Kon
sule J. Daužvardienė praeitą 
mėnesį dalyvavo ir kalbėjo dau
gelyje lietuviškų parengimų. 
Oficialiai, ji dalyvavo Olandijos 
i- Japonijos generalinių konsulų 
priėmimuose minint jų tautines 
šventes, mero Daley suruošta
me astronautams priėmime ir 
priešpiečiuose. Chicagos Kon- 
sularinio Korpuso posėdyje — 
priešpiečiuose, ir Vokietijos ge
neralinio konsulo
Kiderlen priešpiečiuose susipa
žinimui
žmona p. Kuble. Be to. J. Dauž
vardienė suplanavo ir suruošė 
Konsularinio Korpuso Ponių 
Klubo narėms specialų vizitą Į 
Chicagos centrinę — didžiausią 
pasaulyje — pašto įstaigą. Na
rės buvo pavaišintos privačia
me vyriausio pašto viršininko 
McGee valgomajame.

— Algirdas Augaitis ir I^eo- 
nida Mezninskas iš Marquettte 
Parko apylinkės gavo Ameri
kos pilielvbę.

— Mykolas Fabijonas Dauž- 
vardis. Petro ir Dolores Dauž- 
vardžiy antrasis sūnus, baigė 
Lockport. III. Aukštesniąją mo
kyklą su aukštais pažymiais. 
I ž pasižymėjimą moksle, jis 
buvo priimtas nariu National 
Honors Society ir Kiwanis 10%

Su naujojo konsulo

HOME INSURANCE

Ctll: Frank Zapolis 
32M14 W. 95+h St.

GA 44654

it- r*re ana Casualty Comnan,

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBSS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublic 7-1941

*

A. & U INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
♦645 So. ASHLAND AVE. 

LA 54775
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobiliy draudimai.

Muzikologijos 
m. birželio 5

— Jonas Jasaitis, Antanas 
Gulbinskas, Vladas Išganaitis, 
Kazys Kleiva ir Albinas Dzir- 
vonas mirusio kun. Benedikto 
Suginto paminklo pastatymo ir 
atžymėjimo reikalams sudary
to komiteto nariai posėdyje ap
tarė pirmuosius vykdytinus 
uždavinius: paminklo pasta
tymo galimybes, mirties pus
mečio atžymėjimą ir kt. Be 
anksčiau minėtųjų i komitetą 
dar įeina kun. Fab. Kireilis. 
Apgailestauta, kad iki šiol dar 
nesurastas asmuo, ar asmenų 
grupė, kurie tęstų kun. B. Su
ginto darbą.

— Stasys ir Danguolė Vana
giniai Laisvojo Pasaulio Tau
tinių Šokių šventės renginio 
komitetui įteikė $50.00 auką.

— Violeta ir Plora Nesukai- 
tylės, taip pat ElenaSabaliaus- 
kaitė - Simmerl dalyvavo On-

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

tune-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, IH. 60632. Tai. YA 7-5980 I 

_ •

tario provincijos stalo teniso 
rinktinėje, kuri laimėjo Kana
dos stalo teniso pirmenybes 
Edmonton mieste. V. V. Nešu- 
kaitytė. ir šiemet paliko Kana
dos meistere toje sporto šako
je.

Jonas Dovydėnas daly- 
14-kos fotografų parodo- 
rinktinėmis nuotrauko-

vavo 
j e su 
mis Chicago National banke.

— Stud. Danguolė Stonėiulė 
iš Gage Parko apylinkės išrink
ta atstove į Jaunimo Kongresą. 
Ji priklauso ateitininkų orga
nizacijai, yra spaudos bendra
darbė, dalyvauja kongreso 
ruošos darbuose — Registraci
joj komisijoje.

ŽMOGUS BE NAMŲ — 
TAI MEDIS BE LAPŲ

SAULĖTAS, naujas 2 butu mūras 
po 5 kambarius. Atskiri radiant šil
dymai, karpetai. Abu ‘butai air cond. 
Naujas garažas. Gaunate už $41,000.

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. $19,500.

8 KAMBARIU 2 aukštų namas. 50’ 
sklypas. 2 auto garažas. Arti 98-tos 
ir California. $19,400.

2 AUKŠTU MŪRAS, čia liuksus 
butas ir modernios biznio patalpos. 
50’ sklypas. Garažas. Galimos pa
jamos apie $6,500 metams. Kaina 
$45.000

PLATUS SKLYPAS prie gražaus 
Marquette Parko. $10,000.

APIE 16 METU geras 2 butų mūras 
ir 2 auto garažas. Marquette Parke. 
Platus lotas. Atskiri gazo šildymai. 
Greit salima užimti. $37.500.

ŠVIESUS 2 BUTU MŪRAS arti 
Standard banko.
mai.
mantas. Aukšta pastogė.

MODERNŪS -------
naujas mūras
parko. Gazu automat oro šildymas 
— vėsinimas.
priedai. Garažas. $30.000.

TVIRTAS 6% KAMBARIU MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. Įrengtas beis- 
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$26.600.

ŠVARUS 7 KAMBARIU MŪRAS. 
Gražiai Įrengtas beismantas — baras. 
Air-cond. Uždaras porčius. Garažas. 
Tuoj galima užimti. Marquette Par
ke. $23,500.

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

Atskiri gazo šildy- 
Garažas. Sausas įrengtas beis- 

' $22.400.
3 MIEGAMI, beveik 

prie pat Marauette

Gražūs karpetai ir kiti

MŪRINIS BUNGALOW. 3 miega
mi. 12 metų, 30’ sklypas. 55-ta ir 
Massassoit. $28.500

2 PO 4 MŪRINIS. 2 auto garažas, 
įrengtas didelis kambarys skiepe. 
Geriausia vieta Brighton Parke. — 
S26.500.

2 PO 5 MŪRINIS. 3 miegami kiek
viename bute. Įrengtas skiepas rin
ka grožio salonui prie 55-tos ir Cali
fornia. Ave. $54.500.

12 BUTU MŪRINIS 7 metu. Įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento-

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"




