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Politiniai ekonominis
Naujų Metų dieną žemė 

drebėjo Graikijoje, Kalifornijo-
Water- 
jai bū- _ . .
mucha- je ir Pietų Pacifike. Mokslinin- 
vida

PORTUGALŲ KARIAI NUŠOVĖ 
TRIS PROTESTUOJANČIUS

Neleido šūkdujdhčiom miniom prieiti 
prie kdisjitrid ir išleisti suimtŲjy

LISABONAS, Portiigalija. — Naujų metų dieną šūkaujartti 
ir akmenis svaidanti grupė portugalų bandė prieiti prie kalėjimo 
ir išleisti ten laikomus kalinius.

Demonstrantai norėjo išleisti 
ten laikomus karius, sukilusius 
prieš demokratinę Portiigalijoš 
vyriausybę.

Demonstrantams pradėjus mė
tyti akmenis į kalėjiiiią saugoju
sius sargus, šie paleido kėlis 
šūvius ir užmušė triš demons
trantus. , •

Valdžia neleis ardyti tvarkos
Komunistai bando kelti neri

mą visame krašte, jie rubšiar 
naujas demonstracijas ir protes
tus, bet oficialus portugalų vy
riausybės pranešimas sako, kad 
valdžia neleis ardyti tvarkos.

Prieš demokratinę vyriaušy- 
bę ir . santvarką sukilę portuga
lų kariai komtųąiąiau bwo nu
ginkluoti* ii nuvežti į geraisau- 
gomą Porto karo'kMejnna^vI^;

Naujų Metų dieną komunistai 
bandė suimtuosius paleisti. Vy
riausybę sako, kad pirma jiems 
turės būti suruoštas teismas, o 
vėliau galės paleisti, jeigu bus 
išteisinti. ‘

Kalėjime sėdi apie . šimtas 
karininkų . ■ :

- ’* - -X . - ■ ' r ‘ - -JT * X * - X, / * -

Porto kalėjime dabarifnitt me
tu sėdi 127 portugalų kariuome
nės karininkai ir seržantai, ku
rie buvo susižavėję sovietine 
santvarka, ir buvo suruošę pėr- 
veršmą prieš demokratinę tvar
ką. Jie visi biįvo nuginkluoti ir 
atvežti "į stipriausiai Saugomą 
karo kalėjimą. Premjeras Aze
vedo pareiškė^ kad be teismo su
imtieji neišeis laisvėn, o jeigu 
kas bandys juos iš kalėjimo iš
laisvinti, tai tas pats eis į kalė
jimą.

Portugalijos karo jėgos apva
lytos nuo komunistų, bet kraš
te dar yra žmonių, kurie nori su
imtus karius be teismojšlaisvin- 
ti. .

Prezidentas Gomes Naujų Me
tų proga pasakė per radiją kalbą 
visiems portugalams, pataria
mas jiems būti ramiems ir pa
siruošti sunkiems datbams, rei
kalingiems krašto? ūkiui atgai
vinti.

Kinija ruošia naujos 
rūšies valstiečius
HONG KONGAS. — Į ką pa

našus Kinijos naujas valstietis? 
Jo paveikslas buvo laike pasku
tinių kelių mėnesių sudėtas pa- 
laipsniui.iš gabaliukų Pekino me
di joj ir pasirodė, kad jis vaizduo
ja tipą, visiškai skirtingą nuo 
savo brolių kitose pasaulio daly
se.

Jis yra pririštas prie žemės 
ta prasmę, kad jis praleidžia vi
są savo gyvenimą farmoj.

Jis suvokia Kinijos valstybę 
statančią doktriną, su jos pa
brėžimu, kad komunizmas yra 
galutinistikslas^x

Jis yra kultūringas'ir Įgudęs v?J.s-
žemės ūkio technikoj bei, žem
dirbystės moksle', nes, 9 kartus 
iš 10, jis būna baigęs revoliuci
nį žemės ūkio koledžą ir įsispe- 
eializavęs viename ar dviejose 
dalykuose, panaudojamuose jo 
vietoje. ’ - ,
> Daugiau kaip 10,000 šios nau- 
įos -rūšies farmerių buvo išleis
ta. per paskutinius 5 metus iš. 
Chao'yang žemės ūkio kolegijos, 
šiaurės rytų Kinijoj, Liaoning 
proriheijoj, remiantis komunis
tiniu žurnalu “Raudonoji vėlia
va”. '’v?' <• \ "

Ypatinga charakteristika Cha- 
oyang tipo žemės ūkio kolegijų 
yra jų šūkis “Iš komūnoą, į ko
muną”:

Tai reiškia, kad naujai prii
mamas studentas yra paimtas iš 
komunos valstiečių tarpo ir lai
ke 4 kolegijos metų, o kartais 
trumpesnių specialių kursų, jis 
turi dirbti komunų farmose ;įr, 
baigęs, turi grįžti į.tą komuną, 
iš kurios ątvykp^ ir dirbti ten 
valstiečių visą likusį savo gy
venimą.,. . ' ,f-

Tikrumoj, svarbiausias krite
rijus priimant į kolegiją yra kan
didato noras “pašvęsti visą sa
vo gyvenimą farmai”.

REIKALAUJA ATŠAUKTI KUBOS
Nustebinti Percnienes šalininkai josios atkaklumu

Argentinos prezidentienė Isabela E. de Peron visų nustebi
mui tebesilaiko valdžioje ir, atrodo, visiškai nemano pasitraukti 

, iš prezidentę kėdės. Toks jos ryžtas sumaišė net artimiausių jos 
šalininkų galvoseną.

Argentinos kongrese yra ne- —
mažai Peronienės priešininkų, vėliausios Žinios 
kurie rengiasi ją apkaltinti pa
čiame kongrese. Tokiu atveju 
iškiltų argentini etiškas 
gate ir tikriausiai tada 
tų sudainuota:' “Adios 
čhos, corripaneros de mi

Infliacija

Argentinoje infliacija bujoja 
laisvai. Numatoma, kad ateinan
čiais metais inffliacija padidė
sianti net 300G. ArgentinosViceprezidentas Nelson Rockefelleris 

atsisakė būti prezidento Fordo kan- banko rezervai iŠ 2 bilijonu IIU-' 
didatu į viceprezidentus. Bet jis gali , .. . ....
būti kandidatas į. prezidentus. Tada smuko iki 200 milijonų. 
respublikonų7' partijoje prasidėtu Argentinos pėzas pareitais
 smarki kova. , metais buvo net 13 kartų nu

vertintas. Oficialiai dabar Ar-
' gentinos bankuose mokama
60.85—82.45 pęzaižjuodojo-je gi 
rinkoje už dolerįjgalima gauti 
125 pėzai. { h

Argentinos ■ gyventojų netur-

Ispanijos profesinės

kai mano, kad šie drebėjimai ri
šosi tarp savęs. Graikijoje už
mušė kūdikį, Kalifornijoje su
pleišėjo daug namų, o Pacifike 
nukentėjo Karmades sala, esan
ti Hebridų salyne.

Portugalijos prezidentas Įs
pėjo visus krašto gyventojus, 
kad teiks susiveržti diržus |r 

smarkiai padirbėti. Plepėjimams 
jau praėjo laikas, visiems reikia 
dirbti produktingą darbą.

Prezidentas Fordas pasira
šė' įstatymą, leidžiantį ^mokėti 
valstijų ir miestų policijai už 
diplomatams teikiamą apsaugą.

Suvalstybino 
alyvos šaltinius

Nuo 1976 m. sausio 1 d. Ve- 
necuela suvalstybino visus aly
vos šaltinius ir jų įrengimus. Iki 
tol apiįe 30 svetimų privačių 
bendrovių turėjo savo rankose 
alyvos laukų išnaudojimą. Joms 
Venecuelds valdžia yra pažadė
jusi atlyginti, sumokant apie 
1.01 bilijoną dolerių.

Venecueloje iš žemės išpom- 
puojama 3.2 milijonų etatinių 
alyvos kiekvieną dieną. Maždaug 
toks pat kiekis išvežamas į už
sienį, daugiausia į JAV.

Bėda tik, kad Veneeuelos aly
va turi daug sieros, kuri pabran
gina ir apsunkina jos apdirbimą.

Egiptas stengiasi 
susitvarkyti

Egipto vyriausybė, pritariant 
piliečių atstovų rūmams, sten
giasi pagerinti gyvenimo lygį, 
sumažinti infliaciją ir pagerin
ti krašto ūkį. žinoma, nepamir
šo ir gynybos reikalų. Esą, kraš
tas yra paruoštas karui su Izrae
liu. Egipto krašto biudžetas 
1976 m. buvo patvirtintas 15.3 
bil. dol. sumoje.

Sakoma, kad Ori nok o upės pa
kraščiais ir giliai džunglėse, net 
netoli Brazilijos sienos, rasti di
deli ir gausūą alyvoj klodai. Esą, 
tos vietos alyva esanti geros rū
šies, tutinti mažai -sieros ir ki
tų priemaišų.

MADRIDAS. — Profsąjungos 

tybės Valdomą “Sindikatą”, Is
panijoj yrd nelegalios. Taip pat 
nelegalūs yra streikai, išskyrus, 
jei yra specialios aplinkybės. 
Bet Ispanijos profsąjungų vei
kėjai ąiato priekyje geresnius 
laikus. . >

Pastaba, padaryta vieno Ispa
nijos profsąjungų organizuoto
jo, buvo simptomatiška.

“Jei šis interviu butų- vykęs 
prieš 10 metų”, jis pasakė, sė
dėdamas jaukiame Madrido ofi
se, “Mes būtume įkalinti”.

- Po daugiau kaip kęlių dekadų 
represijų, kai kurios profsąjun
gos paskutiniu laiku pasijuto 
laisvos manevruoti ir įsigijo 
daug galios, nežiūrint to, kad 
techniškai jos tebėra nelegalios. 
Tipiškai profsąjungų miglotam 
statusui, aukščiau pacituotas 
proffsąjungų organizuotojas su
tiko, kad jo sąjunga, socialistinė 
“Visuotina darbo _ sąjunga” 
(UGT), būtų paminėta, bet bijo
jo bausmės, jei jo vardas būtų 
paskelbtas.

Nežiūrint streikų draudimo,
1974 jų įvyko arti 1,200. Rezul
tate, produkcijos nuostoliai pri- 
skaitoma siekė 100 mil. dolerių.

Nors nelegalių _profsąjungų 
galia auga, profsąjungų vadai 
atrodo neturi noro išprovokuoti 
pilną valdžios .pyktį. Tuo bū- 
da;<4atį streikų yra simbolinio 
pobūdžio ir trunka tik keletą va
landų ar vieną dieną.

Ispanijos darbininkai neturi 
daug teisių, kurios JAV skaito
si savaime suprantamos — lais
vės streikuoti, susirinkti- ir lais
vai sudaryti profesinę sąjungą. 
To rezultate, daug kompanijų
1975 metais susidūrė su tokiais
darbininkų reikalavimais, kurie1 klausimus. Jei kartais nesuge- 
yra daugiau politiniai kaip eko- bama pareiškimai užpildyti ar 
nominiai. Vienas iŠ dažniausių gaunasi kokie neaiškumai, rei- 
jų reikalavimų yra kad būtų pa- kia kreiptis {'artimiausią socia- 
leisti tie areštuoti darbininkai linio draudimo įstaigą, kuri šį 
.ir priimti atgal į darbą tie pa- reikalą padėsianti sutvarkyti, 
liuosuotieji, kurie nukentėjo už 
savo dalyvavimą nelegaliose pro- ’ sako, kad gydymo išlaidoms at- 
fesinėne sąjungom. gSuti, bei iŠliidų pareiškimams

siškijos, nepatenkinti karine 
valdžią, rėmė pogrindžio Piliečių 
Revoliucijos Armiją — ERT ir 
Monteneros.

'Jie anksčiau, prieš buvusiam 
prezidentui gen. Peronui vėl per
imant prezidento pareigas, buvo 
žymus šalininkai ir rėmėjai Pe
rono partijos. Tikėjosi, kad pe- 
roniečiai, vadovaujant pačiam 
gen. Peronui, Argentinoje Įgy
vendins tautinį socializmą.

Tačiau generolui Peronui mi
rus ir prezidentavimą perėmus 
peronienei. žmonės nesulaukė 
ko tikėjosi.

Pogrindis pradėjo vėl stipriai 
veikti, darbininkai streikuoti. 
Vien tik pereitais metais buvo 
nužudyta virš 1000 žmonių. Dar
bininkų streikai 'ir 
kinimas paraližuoja 

"to ūkį.
Politiniai stebėjai

Argentina, jei neras išeities, ga
li tapti antru Vietnamu.

eidamas 78 metus, nutarė išvyk
ti kelioms dienoms atostogų, nes 
jaučiasi pervargęs.

-°- Mamie Eisenhower, buvusi 
prezidento žmona, Naujų Metų 
dieną paskubomis buvo išvežta 
į ligoninę. Pas ją buvo Įsigalėję 
virusai.

♦ Sen. George. McGovern iš
vyko trijų savaičių kelionėn į 
Indiją, Pakistaną, Bengaliją ir 
šiaurės Vietnamą.

♦ Kinijos -vicepremjeras labai 
gražiai sutiko David ir Julie Ei- 
senhowerius. Su jais plačiia kal
bėjosi apie politiką ir prižadėjo 
nuvesti į svečius pas Mao Ce- 
tungą.

nepasiten- 
viso kraš-

mano, kad

Medicare pareiškimai
Socialinio draudimo Įstaiga 

Medicare skyrius, skundžiasi, 
kad senesnio amžiaus ligoniai — 
pensininkai dažniausiai, gydymo 
išlaidoms atgauti, neteisingai 
užpildo pareiškimus. Tokių ne
teisingų pareiškimų iš viso su
sidaro apie 30-40 procentų

Pareiškimą siunčiant reikia vi
sada pridėti visų gydymo išlaidų 
daktarų išrašytus kvitus; pareiš
kime visada turi būti įrašyta 
daktarų vardai ir pavardės, jų 
adresai; taipgi reikia įrašyti la
boratorijų. klinikų, ligoninių ir 
ambulansų, jei su jais turėta 
reikalų, pilni adresai; reikia ne
pamiršti pilnai atsakyti į visus

Beirute ramu
Naujųjų metų proga, kovojan

čios pusės, katalikai ir musul
monai, susitarė nekariauti ir 
šventes perleisti taikoje. Karts 
nuo karto tačiau neiškeneiama 
ir paleidžiamas mirties Šūvis. 
Vyriausybės saugumo daliniai 
pasinaudodami taika stiprina sa
vo sargybų vietas.

Libano gyventojai, kas gali, 
bėga į kaimyninius krašttis. 
Toks bėgančiųjų pilnas lėktuvas, 
moterų ir vaikų, vakar nukrito 
Pietų Arabijoje, žuvo 82 skridę 
asmenys.

Beraščiai ir bedarbiai
Auklėjimo ir politikus sekre- 

tariatas Meksikoje skelbia, kad 
Meksikoj šiuo metu yra 15 mi
lijonų meksikiečių, nemokančių 
rašyti ir skaityti. Iš 60 mili
jonų viso krašto gyventojų, 45 
milijonai teturi 3 metų pradžios 
mokyklos išsilavinimą.

Bedarbių skaičius taipgi dide
lis: 2.6 milijonai arba 17% visų 
gyventojų, neturi darbo. Todėl 
nereikia stebėtis, kad apie 15 
mil. meksikiečių atsirado JAV.

; Prezidentas Fordas tvirtina, kad JAV 
nesiunčia kareiviu, nei pinklų

SILVA PORTO, Angola. — Angolos nepriklausomybės sie
kiančios demokratinės grupės reikalauja tuojau sustabdyti karo' 

i veiksmus ir sudaryti koalicinę vyriausybę visai Angolai. Oficia
lus jų pareiškimas sako, kad dabar vedamos kovos pakenks vi
sam kraštui ir gyventojams.

— 1 ~ . j Nepriklausomybės siekiantie-
Pnll’finiai alznnnmiriw j’ angoliečiai kaltina Sovietų Są

jungą dėl dabar vykstančių ko
vų ir neramumų.' Niekas negali 
pateisinti Sovietų Sąjungos įsi
kišimo į Angolos vidaus reika
lus. Jeigu ne sovietų valdžia, 
tai šiandien Angola būtų nepri
klausoma valstybė. Angolos ne
priklausomybės siekiančios po
litinės grupės buvo beįeinančios 
Luanda, Angolos sostinę, bet so
vietų valdžios įsikišimas į An
golos .vidaus reikalus ir pasiunti
mas modernių ginklų pakenkę 
koalicinės valdžios sudarymui ir 
nepriklausomybės įvedimui.

Praeitą ‘ trečiadienį demokra
tinės grupės paskelbė atsišauki- 
mą^ visiems angoliečiams. prašys 
•damos- baigti-tarpusaves kovas 
ir turto naikinimą. Atsišaukimas 
sako, kad iš Angolos privalo at
šaukti visas savo karo jėgas Ku
ba, o Sovietų Sąjunga privalo at
kaukti visus savo patarėjus ir 
sustabdyti ginklu siuntimą. Da
bartiniu metu Luandos prie
miestyje sovietų valdžios specia
listai montuoja iš Rusijos at-

I siųstus lėktuvus, kuriuos ruo
šia mesti kovon prieš demokra
tines jėgas. . .

Atsišaukimas apgailestauja, 
kad JAV vyriausybė negali pa
dėti demokratinėms krašto jė
goms, kada Sovietų Sąjunga tei
kia milijoninę paramą vadina
mam “liaudies frontui”. Jeigu 
Sovietų Sąjunga nebūtų pasiun- • 
tusi į Angolą kubiečių, tai “liau
dies frontas” būtų susitaręs su 
kitoms grupėms dėl koaliecinės 
vyriausybės. Gavę ginklus ir so- _ 
vietų patarėjų įsakymą nesitarti 
su kitomis jėgomis, nepavyko 
sudaryti koalicijos.

Washington, D. C. — Pre
zidentas Fordas paneigė paskleis
tus gandus,'kad JAV vyriausybė 
suinčia į Angolą kovoms apmo
kytus amerikiečius ir modernius 
ginklus kovai prieš kubiečius ir 
sovietų tankus. Prizidentas tvir
tina. kad nei ČIA, nei kuri kita 
valstybės Įstaiga siunčia JAV 
karius ir ar apmokytus partiza
nus į Ajngolą.

Bostone leidžiamo The Science 
Monitor korespondentas buvo 
įdėjęs žirią^kad ČIA apmokė 150 
jaunų amerikiečių ir jau pasiun
tė į Angolą. Ne tik ČIA. bet ir 
pats-prezidentas paneigė šias ži
bias, JAV nesiuntė apmokytų 
karių į Angolą.

Kaip žinia, prieš mėnesį Jung
tinių Tautų asamblėjoje buvo 
priimta sijonizmą smerkianti 
rezoliucija. Už tą rezoliuciją 
balsavo ir Meksikos atstovas. 
Viso pasaulio žydai, ypač Kana
dos ir JAV, tuojau pareiškė pro
testą ir atsisakė lankytis Meksi
koje. Apie 30,000 žydų kilmės 
tautiečių, besiruošiančių atosto
gauti Meksikoje, atsisakė vizų 
ir užsakytų viešbučiuose vietų.

Toks žydų protesto būdas 
skaudžiai palietė Meksikos' ūkį,.

viausias protesto būdas, kurį žyJ 
dai sumaniai panaudoja.

Meksikos vyriausybė ir pats 
prezidentas Luis Echeveria tiio- 
jaus pakvietė Kanados ir JAV 
žydų organizacijų atstovus Į 
Meksiką tartis ir išspręsti su
sidariusį plyšį, ypač,, kad arabų- 
Palestinos išlaisvinimo organiza
cija PLO gavo leidimą iš Mek
sikos valdžios atidaryti, orga
nizacijos pasiuntinybę Meksikoj.

Žemės alyva Alaskoj
Vandenų dugno gilumoje ties 

Alaskos pakraščiais yra didelis 
kiekis žemės alyvos ir dujų. Ap
skaičiuojama, kad galima būtų 
išgauti apie 100 mil. statinių 
alyvos ir apie 300 mil. kūb. pėdų 
dujų. Alyvos bendrovės ta vie
ta yra susidomėjusios, bet iškilo 
gamtos apsaugos klausimas, ku
ris ir sulaiko žemės turtų išnau
dojimą.

Alaskbje žiemos, rudenio ir 
pavasario laikais esti labai stip
rūs vėjai ir kartais pasitaiko 
stiprokų žemės drebėjimų. Gam-. 
tą mylį' amerikiečiai tad ir pri
sibijo, kad, ištikus neteimei ir 
sugedus alyvos įrengimams, ne
būtų sunaikinti žvėrys ir žuvys. 
Jie tad ir reiškia protestus. Vi
daus reikalų departamentas ati
dėjo . vieniems metams pakraš
čių išnuomavimo varžytynes, o 
Alaskos gubernatorius siūlo net 
dviejų metų terminą. Jis iw 
no, kad reikėtų prie to klausimo 
eiti labai atsargiai, pravedant 
nuodugnius tyrinėjimus, 
dabar yra nepakankami.

kurie

imasi-* Federalinė valdžia 
priemonių kontroliuoti aerodro
muose esančius užrakinamas ba
gažines. Vietomis jas visai už
darė, kad neatneštų sprogstamos 
medžiagos.

'*• Federaliniai agentai turi 
kelis siūlus, kas galėjo padėti I 
galingą bomhą LaGuardia aero-

♦ Alžirijos valdžia atšaukė 
savo ambasadorių iš Rabato, o 
Maroko karalius atšaukė savo 
ambasadorių iš Alžyro.

Socialinio draudimo ištaiga paduoti yra visada du keliai: tie- ' drt>me. Apskaičiuojama, kad dar 
stoginiai arba per daktaro raš- (* ūžt rūką kelios dienos, kol veika- Įšalta, vėjuota, 
tinę. las paaiškės. Saulė teka 7:19, leidžiasi 4:31
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A. PILKALNIS

PREL. KRUPAVIČIAUS MINĖJIMAS f
IR BENDRADARBIAUTOJAI

i man išleisti.
dinių viešas platinimas, 
kyklinių Knygų
telefonais bilietų į koncertus 
pardavinėjimas, laiškais

'Tesiu \s i

TAl i INIAI PASIMETĖLIAI 
YRA MAŽI MOJĘ

Negalima sakyti. nusiminti, 
kad pasimetėliai sudaro daugu
ma, i.e, taip nėra! Turime ir 
tvirtų patriotų, ir mąstančių 
žmoni ų ir nebijančių iškelti 
tautini žibintą, rodyti tiesų ke
lią i tautos laisvę, be pa taika vi- 
uju, l;e nuolaidžiavimo okupan
tui. Vienas tokių tvirtų, šviesių- 
lietuvių yra dramaturgas Ana
tolijus Kairys. Čia pateiksiu bent 

minčių, citatų iš jo 
"‘Bendravimas ir ben- 

su komunistų
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Komunistinių lei-l 
ino- j 

propagavimas,'
T

meno i 
parodėlių rengimas privačiuose i 

iš! 
anapus priėmimai, pasitarimai, j 
atvira bičiulystė uždaruose bū-1 
reliuose iki aušros ir t. t. , ne
bėra privatus ir asmeniškas da
lykas. Ar laisvėje išbujojęs kul
tūrininkas gali didžiuotis dvasi
nėje vergijoje sukurtomis meno 
vertybėmis? Faktas, kad meni
ninkas kviečiamas ten, į Lietuvą 
ne savo kūrybos reprezentuoti, 
bet atlikti propagandinio uždą-! 
viriio, nusilenkti komunistinei 
doktrinai, tai tik sučiauptų lūpų 
bendravimas, viešas apsinuogi
nimas, pasiskardenimas tauti- 

7\eretai 
i recenzijos, 

sunkiai įmanomas. Menas, m u-I partijos angažuotos, išeivį kul- 
zika. dailė, knyga, — jau nebė-! tūrininką pristato, kaip supuvu- 
yą privatūs kuriniai, kai viešu-’šio kapitalistinio pasaulio re-

i.e, taip nėra!
ir 

nebijančių

kėlėt i jo
rasini):
drad u biavinias 
pavergta Lietuva”.

Anat. Kairys, savo ] 
svrastvdanias kultūrinių 
biu rvši su• C *-

rašinyje 
verty- 

pavergta Lietuva,

€

namuose, aukštų pareigūnų
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3. R. PIETKIEWICZ, Pres.

Tel. LAfcyette 3-10S347 and Rockwell Street.
BEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILLĄ.MS

Mokama 4 metu 
Ortif ikatams.

Mažiausia S5Z000 
ar daugiau.

70 Vį %
S

5^4 %

Mokama 1 mėty 
Cer+ifikafams.

Mažiausia $1,000 v 
ar daugiau.

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

i aupmenos padėtos į reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 
10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesį.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS'3 MĖNESIAI ’

JMSORED,
VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
Antrad. ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta- ' 
dieniais 9:00 ryto 
daryta.

12.00 dienos. Trečiadieniais už-

KNYGA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi

,49

- GERIAUSIA DOVANA
gimtinio krašto laisvė ir lietu-

vtų gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis
Č13 suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas^ Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel-

iose Vokietijoje 273 psl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Atsiminimai, Išeivio Dalia 
Tai yra Amerikoje beisi- 

Kny^a gausiai iliu-

Ūžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių s lovy k-

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA.
yra na ūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa, 
kuriančio n patvariai* įsikūrusio asmens istorija 
>?ruota 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETėS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė kokias 

įkalbas girdėjo jr ka jai žmonės pasakė 95 osi. $1.50 Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą

O. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl S3 00

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agjtpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos paradytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIU ETNINIŲ SIENŲ 
3 istoriniai Žemėlapiai 106 psl. Kaina S2.00

Vincas Žemaitis.
84 psl. Kaina $150

. šie ir kiti leidiniai yra gaunami * J

NAUJIENOSE, 1739 So HALSTED ST.,. CHICAGO, 1LL>
•ftHanlranf valandomis arba užsakant paltu |r pridedant

xek» Ąr otnięrne perlaida

kuriančio n pah anaf j>
300 psl. Kaina

Autore buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose

ai žmonės pasakė 95 osi. $1.50 Yra taip pat

Iliustruota foto nuotraukomis
Kelionės i Lietu-

Au-

KLAUSIMAIS.

LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE..

s

f

ITALU ŽURNALISTAS LIETUVOJEfe.-WfUMliK -• 7. ■

v t ’ X - - S

RCKŠTELE APIE ČIURLIONĮ
Originalios mintys {domioje paskaitoje.

f Lietuvoje (iurutos Apsaugo 
ritėtas veikia jau nuo 1957 me

duojančia augmenija, kur ir na- pM *r šimtinę griežtų inspek- 
—; —i spalvos harmonizuo-itorių. Prieš pora mėnesių Komi
ja su aplinkine gamta. Kas iš j tetas nubaudė 41 tūkstančiu 
arti įsižiūri j tuos naujus namus] - - ,

Ko-

ŪM
:O«IO«Ię^U į t

r- •,< •
bankuose rezervai

.į l < ' ' u
Federalinė rezervų, taryba 

prapeea, kad sumažinami ban- 
reikalaujami 

rezervai jiuo. 3.iki 2,5 ouošiniėių 
;tiems indėliams, padengti, . ku
rių terminas.. yra

į. Ą- (Tęsiny*)I
i

1
Ypatingai įdomus yra Garim- ,mų sienų
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is ir
Sakoma, kad nėra to blogio, 

kurs neišeitų į gėrį. Gyvenime 
tačiau pasitaiko ir atvirkščių 
reiškinių: gėris pavirsta blogiu. 
Toks reiškiny^, kai gėris pavir
sta blogiu, gaunasi tolimoje

į šiaurėje tarpe eskimų.
Eskimai visą laiką naudojosi 

į šunų patarnavimais; Eskimams 
vykstant į meilžioklę 
tenka pasiekti 10 tūkstančių

1

’!F'3C
K‘

kartais

fcj *

■y’ ./n
rig

.. .. ■ : ■ ' J ’ •n' <?r«įšt
kelias dienai, -šunys jiems yra1 
didelis pagelbininkas. Vienok 
šunų išlaikymas kaštuoja apie 
2.500 dolerių per metus.

Kaip matyti, eskimai kovoje 
su būviu turį nemažai rūpesčių 
ir vargo. Jiems padėti pasišovė 
civilizacija, jds išradimai. Kitaip

, ‘turn

i-e^eęvų. taryba

kuosę įsįątymu reikajaųjanii

nemaresnis
sakant, civilizacijos gėris. Šunis' /liepų ir. nedidęspią-4 metų.

Tpk8,.parėjdynĮas padidinu apy-
I varJojfti jesąnėių pinigų Jkiekį

pakeitė sniego motorinės rogu
tės, o jietis šautuvas.

įJo kiek laiko pasirodė, kad 
šautuvas sumažino šiaurės įgy-’ 

o motorinės sniego 
rogutės — eskimų'klausą. Ty-

Tokiu būdu sugriaunamas K. !vių skaičių,

rui-Jrinėję šį klausimą daktarai są-

\' Korini v reprodukcijos ekrane. 
aiPaįSoinki ZA> .Rykštelė yra Į4 * *■■

I

, ,Rykštelė yra Į Čiurlionio metus Rykštelė praT Į
spiipa|inęs sp^K: Čiurlionio kū- dėjo š. m. sausio mėn, viduryje ■

prezentantą, pasigailėjimo ver
tą figūrą. Tenka smarkiai ap
gailestauti, ir išeivijos rašytojų 
veikalų leidimą pavergtoje-Lie-, 
tuvoje. Žmogiškai ir kultūriš
kai. Okupantus knygai stato 
žymiai griežtesnius reikalavi
mus, nei muzikai ar tapybai^ 
rašytojas ir jo kūrinys atrenka
mas. Leidžiami pageidauja-, 
mi autoriai, kurie savo raštuose 
nekelia ideologinių problemų,
partizaninių laikų, kurie nekri
tiški dabartinei santvarkai, -ku
rie yra nesusitepę prįeskomuni- 
stine veikla praeityje. Aitras 
mitas, kurį bendradarbiavimo Į 
šalinnikai skleidžia, yra meninis | 
nuosmukis, arba tautinis, nu- 
kultūrėjimas, praradus kultūrinį 

gimtuoju kraštu.
* .v-' .

ryšį su savo gimtuoju kraštu. 
Toks galvojimas ęišeiėĮ]oš ikul-

Tok'šaVTeigftnas fietūri ’'nįaiiaū- 
' -5 ./ .’Y _ ??"?.< ‘ V- ■■•-S'-: į .

ziejai, meno , žurnalai,-kultūri
niai žmonijos laimėjimai pla
čiausia prasme-/ > (“Į Laisvę”,
1975 m. .birželis).

Anat. Kairys, savo, straipsny
je, patrioto nuoširdumu, atsa
komybe padaro stiprius, užtar
nautus priekaištus y pasimetu- 
siems visuomenes--..vadovams. 
Apgailestauja buvusios vienin
gos kovos už tautos intereso 
praradimą, desintegraciją, pri
kiša patriotinį -muosmūkį, apa
tiškumą. • - • -

~ - J rublių bauda vieną pramonės
__ jų projektuotojai buvo ap- Įmonę už savo nešvarumais už-

» .-v • •• • • _ I tttxAst trui^ini a rlt*! f n

pastatyti iš tų pačių iš gaišo tūkstančiai

berto reporta'as .apie naująsias 
! gyvenvietes Vilniuje.
1 Tas pats noras ko toliau at
siskirti nuo Maskvos ir visos So
vietų Sąjungos.

teršimą upės, kurioje dėl to iŠ- 
1 žuvų. Prieš 

anksto prefabrikuotų segmen- pora metų Komitetas uždarė su-

dovanoti Lenino premija — jie 
yrariniąčs ne tiV te<H?eUne-menine' (St. Retersburge, Floridoje) su. 

savo įšsamia paskaita apie didž.' 
menininko gyvenimą, jo asme-i 
nj, jo meną ir ano meto gyveni
mo aplinkybes. Siąja gi paskai- i 
ta, kari atsibuvo gruodžio 17 d. I 
toje pat salėje, Rūkštelė tartum į 
lyg ir užbaigė Čiurlionio metus, Į 
įrodydamas Čiurlionio, kaip kū- Į 
tojo, geniališkumą.\

Paskaita sutraukė didelį būrį j 
St, Petersburg© lietuvių į erd-' 
viu8 Lietuvių klubo.namus. Pa-: 
skaitoje dalyvavo Rūkštelių šei- i 

» 9 ir • rr* , , • • ,

pj^sfoę, kąip žįųrova^-stebėto-
X 3TA.‘— ’ r -

tipinga prie
monė išlaikyti savo kultūrinį ne
priklausomumą matoma nauj ųj ų 
gyvenamų namų architektūroje 
Lazdynuose. Statyba ten pradė
ta medžiais apsodintame prie- 

'. Ten 
gyvena 80 tūkstančių 

žmonių. Tie namai susilieja į 
bendrą estetinę pilnumą su ža-

tų, iš kokių statomos ir banališ- perfosfatų fabriką, kadangi ga-
f^s, bet. ir prąktine-,administra- 
cine pfąęmę, -t kaip Čiurlio
nio kūginių Tvarkyto jas, katalo- 
$iotpjąs, įcųrmių”.turinio apra- 
Š įpėtąj as, ^įat, jąu 1926 metajs 
A. R&šfol^Lbųyą Jįjįiiiipnip ga-

kos Maskvos gyvenvietės, čia dino natūralų gamtovaizdį.
Maskvą primena tik vienas — ---------------- ------- -- -- ” ’* ’ Pusketvirto nuošimčio Lietu-
“Centrinis Pardavimų Punktas’,’ vos Respublikos teritorijos pri- 
panašiai toks kaip Maskvoje — 
blogai aprūpintas ir blogai ap
tarnaujamas. Bet už tai gyven- 
vidtės prie pat Vilniaus, rašo 
italų laikraštininkas, “džiugina 
akis” — ko negalima pasakyti 
apie monotoniškai sugrupuotas 
Maskvos “gyvenvietes”, aptep
tas vis ta pačia pilkai gelsva 
spalva, be mažiausio trupinio 
vaizduotės- ir estetikos pajauti
mo.

Kita Lietuvos Respublikos gy- 
I ventojų kovos su sovietizacija 
ir rusifikacija sritis tai — pa
našiai kaip, ir Latvijoje bei Es
tijoje — kova už gamtos ir aplin
kos apsaugą. Kitose Sovietų 
Sąjungos dalyse tik dabar ir tai 
vargais negalais pradedama įgy-

vo realistinis simbolizmas. Cik- 
ciklas. “Laidotu- 

ir “Procesija”. - .

njp kūginių ^varky to jas, katalo- 
-X*. ± —*_2 a  EL• _   

Šįpėtojas, j£u 1926- metais 
Ą. RiŠęštel^jbūvų .fcidįiionip ga- 
Įėrijos Kaųbę Jtdhsėiyąfbriūmi,

-ęJįs buvo,: turbūt, iri pirmasis 
pąskaitiriinkas c apie-M, K- čiur- 
lipnį-irrjo kūiyhą.; Atsimintina 
jo pąakRitariVr P. j Universiteto

pažinta floros ir faunos apsau
gos rezervatais. Vienas tokių 
rezervatų yra Trakų ežeras su 
istoriška pilimi iš XV šimtme
čio, neseniai atnaujinta iri skir
ta vandens sportui. Reportažą 
“La Stampa” laikraštyje puošia 
graži pilies ir ežero nuotrauka.
'“Gamta prieš visa kita” Komi

teto šūkis. To šūkio prisilaikant 
sumažinti iki minimumo rekla
mos ir užrašai pakelėse. Lietuva 
yra vienintelė šalis SSSR, kur 
prie plentų nematysi lentų su 
partiniais šūkiais tokios rūšies 
kaip “Komunizmas nugalės”, 
“Mūsų amžiuje įgyvendinsime 
partijos nurodymus” arba "Par
tijos pageidavimai yra mūsų pa
geidavimai.

vendinti ekologiniai nuostatai.' (Pabaiga)

kalnyje 1963-72 metais.
dabar 11

34QjniL/!c

-dndėliąLįJcųrių. ? Aeriu|pąs iL 
gesfiis] ot'gu.^ Ųjetai, prJ.yąL^ būti > 
padengti ręzęrffįnitU l^ęitįtąlp tik

>£ *
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Būgos bei būgininkų su šalkau 
kininkais neklaidingumo 3 
tas, kad tik jie objektyviai gali ko, kadJš prigimties labai, jau- 
rasyti lietuvių tautos istoriją-, tri eskimo klausa apkurto nuo

Būgininkai su šaIkauskinin-) rogučių motoro, nuo jo ūžesio.
rašyti lietuvių tautos istoriją^ tri eskimo klausa apkurto v ~y __ • • - w x . >- w ■■■ w - -« « •

kais pridarė daug skriaudų lie- 83 nuošimčiai eskimų, važinė- 
tuvių tautos istorijai Lietuvių jančių motorinėmis rogutėmis, 

Jie beveik visai apkurto. Kas; blo-encyklopedijos tomuose. Jie beveik visai apkurto/ Kąą:bk>r. 
skriaudžia savo tautos istbrijąjgiausia, pasak daktarų, tokių
nejausdami atsakonjybės.prieš apkurtusių • tėvų, gyvenaiięį 
savo tautą, ir ' 
Lituanica” puslapiuose, infor
muodami klaidingai angliškai 
kalbančią visuomenę.

Be to, j. Venclovą “Apie se
novės indus ir jų giminystę su 
lietuviais” -veikalėliš padės 
mums lietuviarris geriau pažin
ti savo tautos šenąją, bet turi
ningąją, kultūrą: -jos gyveni
nio būdą, tikybą, papročius, 
kalbą ir pan./ nes čia autąrius 
daug~kur 'palygina senovės in
dų kultūros atskirus pasireiš-

‘Tjacyčiopedia ^triukšmo aplinkoje; vaikai r-1' 
gimti turėdami silpną :ltraų;są^
Taigi, dabar galima sakjWf nėra
M* ’’ t ' t ’•A-*-

’ "7 -* 1' ■

v. p. :
to gero, kas neišeitų i bFogį.
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iki, 1 ■ ri uošhnčio
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RIMTA KNYGA - GERIĄUSIA/ŪOVANA į!

Naujienose galima gauti puikiu knygy, kurios papuoš bet,rttpkię 
knygy spintą ar lentyną. < - -

i c\^ : . . t --.-* - -t-ši-y.;

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gęąžwrjrištav4 I
.. K. Bielinis. DUENOJANT; j*rąžią^ x

J

<įįdžiojjoje; sal^jž -1031 m. kovo 
njfzų pęądžipję,:1 kur klausytojų 
^pebųyo.'ęnivfisįtęto telefonus
^G^n«ri8,.-d&ug;'profesorių jr 

piln#, salė stu4ėnįį. ~ . • ■
^fds; pą| 4nėtais kvietimoMi-

"ųšterijakpmąpdirąvo dailininką
Ahtaną- Rūkštelę • skaityti pa
skaitų apie Čiurlionį- žemės Ūkio 
^adėnuįo^ ihtouvoje >ir eilėj e

, X—-r 
tiiįCf ir, pianistė Alšlebenaitė, iš- 

kfeiiis.,^. ■'. • ’ ■ i _ ? <:. ■ ' ■ 

čiju primigti; kad; prof.

m apie Čiurlionį žemės Ūkio
* - ' ■'*• - k - ----- ' z'- *1’ —" ‘ •-

gimnazijų. .Kaitų; su. 4ų<> važi- 

pildydama1.'fiiūi'Iidhid . muzikos

skaitoje dalyvavo Rūkštelių šei- i 
moą bičiulė ponia Tubelienė, bu v. i 
minist. pirm. Tūbelio žmona, 
Smetonienės sesuo; pasirodo, ji
nai su Konstantinu Čiurlioniu 
buvo gerai asmeniškai pažįsta-1 
ma.

Po paskaitos visi' Čiurlionio 
kūriniai buvo rodomi ekrane, 
spalvuotose skaidrėse, su ilgesiu

Pastangos. įjungti Čiurlionį.į 
bet kurią srovę ar mokyklą tėra 
tik Čiurlionio sumenkinimas. 
Taip, tai sąmoningas Čiurlionio 
sumenkinimas ir jo didesnis ar 
mažesnis degredavimas !...

Čiurlionio “mokykla” ir jo me
no. srovė, drauge su Čiurlionio
-izmu, yra tokia: Mykolas Kons- i 
tantinas. Čiurlionis. - Tai ir vis
kas!

R,Galaunė/norėdamas savo stu-

kimus su lietuvių kultūriniais 
bruožais.

Baigiant norisi palinkėti aka
demikui J. Venclovai geros svei
katos ir ištvermės atskleisti . - .- ■ - .
mūsų tautos žilos senovės ūką-

Straipsnį bajgdanįas, išbara J
išeivijos 1

i vūsius
■ dai. besukančius .-raudonas gir- f
i nas Lietuvos okupacijai įteisinti.

111 Udlgvlčll lldo, IčDdld 1 

kultūrinus, pasida- rin? 0 ^auge padėko-

! (
i(t

ū;

592 psl <6-°° >

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI 1R^INT^$. tomas, gra
žiais viršeliais, t \ 7*2., * *

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ^TETUUIŠKŲ’ KNYGŲ TSt<> >
RIJA, 1 dalis. 208 psL,JrištaS3,’tirštais;.vir- - 
sėliais —$2,00r 117dalis, 225'pst^mštą $3,(to. 'minkš
tais viršeliais 4Į.00

Prof. S. Kairys, -LIETUVA BUDO;* gražiąja įrištą^>4> 55.50
Kipras Bielinis,rGANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

sėliais. .. ..........__ ...7.________ ___
Juozas L rudžius, R AST A I; 250
P. LiOdžh/vienė,
y. 88 pst. įt:

336 • psl. Kaina ’ Š^.OtL ^Mihžštars 'virš. - $5.00

1 dalis. 208 psL,, įrišta 
m-n"/UMc >

\

I

- deųtųsp supąžindinti į ’suų. čiųriio- 
nio kūrybą, .irgi,pavesdavo šį yi- 

, šį j toįkalų A/ ;J(ūkitelėi, kuris
nip kūrybą, .irgi pavesdavo šį vi

kiekvieno kūrinio apibūdinimu 
bei turinio aiškinimu.

Čia patiekiame būdingesnes 
dail. A. Rakštelės., paskaitos 
mintis, kurios šių eilučių au
toriui pasirodė gana naujos, ori
ginalios ir itin reikšmingos.
toriui pasirodė gana naujos, ori-

t^p metu^ts buvo studentu Hu- 

įų. pažintis su čiųr-
' mącitarinn

į^ifiriii

je muzikas suprato melodijos 
vertę, komponuojant tapybinius 
kūrinius ir tapytojas girdėjo mu
ziką tapybinėse sonatose, pre
liuduose ir fugose. Čia, būtent, 
Čiurlionis ir yra vienas, virš ki
tų, originalus, gilus, nepakarto- 
jamasj sudvasintas; o drauge 
ir tautiškas, t. y. lietuviškai ly
riškas.

vargonininkų (kad ir labai ga
bių) muzikos lygio į europinę 
platformą. Vis dėlto šiame gar
sų mene Čiurlionis nėra pirmau
jantis.

. Tuo tarpu kaip dailininkas 
Čiurlionis net tarpe didžiųjų 
dailininkų yra pirmaujantis. Ko
dėl? Todėl, kad dailės mene Čiur
lionis pasirodė drąsiai ir ryškiai 
su sava individualybe, su savu 
vidiniu įžvalgumu ir. gilia in
tuicija, su skirtinga išraiškos 
forma ir skirtinga meninę pa
gava. Jis yra pirinasis dvigų-

Kaip - viršuj trumpai pasaky
ta, pirjnieji čiųrhonio darbai bu-

las “Audra”
vės” i__ . _ _ _ ___ . , -

Po šių trumpų sėkmingų kū
rybinių bandymų-Č. perėjo Į gry
nai savitą- nepriklausomą meno 
pasaulį: -į sudėtingesnį, gilesnį

LIETUVOS VARDO KILMĖ -į
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, b£t

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas.

■ Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. _Savo studijoje jis

Čiurlionis, kaip .muzikas-kom- 
pozitorius, palyginus, yra gana 
didelis šalia didžiųjų muzikos 
galiūnų.; Jo muzikinė poema 
“Miške”, jo muzikinė poema “Jū
rą” yre. ' pirmieji kūriniai, ku
rie Lietuvos muzika išvedė iš. boję menininko, jungtyje, kurio-

jr subtilesnį žmogiškosios bū-
ties suvokimą. Draugė perėjo į 
subtilesnį " spalvingumą, • kurisTaigi tad Čiurlionis atėjo kaip 

sudvasinta asmenybė į 19 am
žiaus racionalizmą .ir materia
lizmą.-Atėjo į tokį laikotarpį,

W priver- 

bWi apie. w«įrmūsų -memnin- 
î7:7yy77^7y-y-

T

^‘4aik pro- re jo labai daug senų dokumentų. _ Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liėčian- 
čias-knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. kfayge-

Čiurlionio' ^kūriniams (muziki
niais vardais) .buvo neišvengia-

J • . M

mai reikalingas. • Eteriškas kolo-.- y^.
•<r
s. * ■ ’i.

T-r

kur menas, o ypač tapyba, pra
dėta analizuoti matematiškai, ty
rinėti chemiškai ir. medžiagą

le, - pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai,
____ - - . • ■ . • • V T ■* • r • • i

6.00 
-■$3.00.

> ritas (melsvu,^žalsvų, 'pilkšvu to-
hų)’ Č. kūrini dare Jengvą, dva
singą, kylantį-, j 'dausas, į-viįšže- 
miškuma. • ■ . - - - ...., r ■

kain?~ ,^2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu: ’

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, UI. 60608.
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ATS IM1N IMA f A PI E 3 UOZĄv LIŪDŽIU,

Janina Narūne, TKY:Š>TR. VIENA, jaunystės atsiminima J 
. 170. psl,: ......

Gudelts, POVILAS NĮ(lERIS, . biografijos bruožai 232 
puslapiai ’ -.....L . .. Ji ........................ ........

Įoms. 
H

170, psl/.
- - .**-* * J- s>r-

$1.00

$3.00
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Statyti pirmapradžių reiškiniu. 
Dailininkams daugiau rūpėjo pa
žinti dažo grūdą, jo ?smulkumo 
ar rupumo reikšmę, stengtasi iš 
spausti iš dažo kuo daugiau in- 

. tensyyumo... 0 mažai kam te-' 
rūpėjo matyti, kad per visa tai 
menas :eina į-išsigimimą.

Buvo užmiršta atidžiau pažiū
rėti į dailės- kūrinio meninę pusę.

rj
M.

Knygas*-užsakant reikia pridėti pašto išlaidi

i ti visų lietuvių dienraščiui
i “Naujienoms“, jų redaktoriui, 
kad spausdina autoriaus labai I

I . __ .. I)'

I4

g

Tokius pasimetėlius^ okupantui | vertingus mūsų tautos istorijos ><
11 ‘ rasm^usx |

O/Kaitulis <

ius komunistinei< propagan- Į.

nas Lietuvos okupacijai įteisinti.

visu c $3.00 -—

Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ J 
. - K N Y G Ų IS T 0 RI J A J 
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapis!,

fJeigu mes -Neprikl. Lietuvoje, 
per trumpą , laiką negalėjome AI. ;4t

N A Lį- J ŪEMo S -, ■ 

fcoš:

>
K. Čiurlionio išnešti į platų pa
saulį, tai-šis šimtmetis , po . j o . gi
mimo sudaro nepaprastai geras 
sąlygas/'Apie. -j'į. Račiau .kalbėti,

rfc •

't

M

XL'
173H•• x Halsted ŠI., į/hicagtKį_ I tikro pažinimo rašįnįus, !jel. HA 1-6,100

t ' ’ T ■ A .,

nuolaidžiąutojus. gąliaųsia ir vi
sai išgėdina.

Tai > štraipsnis;.<kini opri vąlėtų 
perskaityti, ties jubsšusimąstyti, 
padaryti tautinės sąžinėj sąskai
tą, kiekvienas iselivijos lietuvis, 
ypač asmenys, pasišovusieji 
visuomenei vadovauti, ar jau 
bendradarbiavimo mados baci
lomis užsikrėtusieji.!'’

< (Pabaiga).

§ 1
1V’ - * 

ir.. ...silpnina-.
*

šio pagrindo. Viena, * bendrai 
žmogiškasis menas yrą univer- 

Antra, bet kokios 
pagrindas 

mūsų

tūrininką. dųs: na

t

salus menas 
kūrybinės pažangos 
yra laisvės sąlyga. Pvž., 
dailininkas yra plačiai susipaži
nęs su pasauline tapyba. "Jam 
yra prieinami visų kraštų mu-

asmenys,

Lietuvių giminystė su senovės indais
Ir vėl lietuvių visuomenę pa 

- siekė naujas J. Venclovos isto 
rinis rašinys “Apie senovės in- 
dus ir jrų ghhinystę sū lietuviais”, 
kuris suskirstytas i šiuos sky
rius: 1) Senovės indų protėvy
nės klausimu, 2.) Arijų bei in
dų įsibi’ovhno laikas į Indiją, 
3) Apie indų vardą, 4) Indų bei 
arijų rašė, f>) Senovės indų cha
rakteris, 6)^ Indų visuomenės 
santy^arkar 7) Senovės indų ti- 
kyba^JS) Indų ūkinis tvarky- 
masi^il} Senovės indų papro
čiai,:^10) Apie indų kultūrą ir 
švietimą. 11) Vedų literatūra.
12) Šbnskrifo kalbai 13)- Atski- 
ri Sanskrito žodžiai, 14)'Indų 
asnfenų vardai, 15)'Indų kilčių
vardai, 16) Senovės indų vieto
vardžiai, 17) Indų sričių var
čiai, IR) Senovės indų upių var
dai, 19) Gyvijos pavadinimai,

120) Apie senovės iraniečiusl 
trumpai, 21) Ką mokslininkai 

.sako apie giminingumą' seno
vės
naudota literatūra, 23) Santrau
ka an^liAlcpi. Gaunamas ir 
“Naujienų” 
ręsti: 1739
Chicago, III. G0GO8

Jei anksčiam buvo kabama 
ir rašoma,

! vi ai yra
Indijos Azijoj, 
kas J. Venclova, 
#ausiuš autentiškus
su

i

|je rašoma:
sus aukščiau patiektus istori
nius šaltinius, atrodo, tektų 
prieiti išvados, jog indų pro- 

I tėvynė buvusi rytinių galindų 
teritorijoj (plačiau apie lietu
viškus galindus prie Maskvos 
žiūr. J. Venclovos. “Protonai ir 
rytų galindai”,T974 m.)”.

Juo labiau patikima, 
autorius savo pasirihktą temą 
nagrinėjo visais galimais bū
dais. kad pasiekus istorinę tik
rovę., kaip tai ir reikalavo 
garsus pasaulio istorikas Ranke 
“Wie es eigentlich gewesen” — 
kaip tikrumoje yraljuvę. čia 
kitas žymus istorikas dr. L. Wil 
ser (Die Germanen,6)

kad reikia naudotis įvai
riais tyrinėjimo metodais,

žilos senovės 
ūkanas(“Das Dunkel der Vor- 
zeit zu erhellen...”) 
liu kaip tik

dė.

aReziumuojant vi-

rint praskleisti

nes

nuro-

no-

Šiuo kę- 
ir tvirtai žengia 

čs indu sff tiefuviais. 22) Pa- Ap,e sen0VCS ,ndus ,r •*lnn

Gaunamas 
administracijoj ad

So. Halslcd. St..,

Jei
jog lietuvių prota

is tolimosatkeliavę 
lai

autorini
Tai labai reikšminga ir mū^ų 

tautos praeities pažinimui, rtes 
jos genezės pradžią' autorius 
nukelia į žilą senov^, būtent: 
į indoeuropiečių protėvfacs 
laikus. Tai bus naudin^aTh pa 
čių indoeuropiečių protėvynės 
suradimui, nes tai /bus tvirtu

nystę su lietuviais”

akademi-l pagrindu bei argumentu tvir-
panaudojęs tinti? jog istorinė Lietuva yra 

šailiniusi. j buvusi visų indoeuropiečių 
. kad'tautų protėvynė, kaip tai nurodė 

lietuviškų ga-Įžymūs pasaulio moisJĮninkai: 
Maskvos) te/itorj-jprof. F. Mueller, prof- T’ 

prięi Kfisfm-eche,, dr. Į. Taylor,\ pęų£ <1t 
pajudėjo Ažijds Rrik ir apie, H. Bender ir kiti (Daugiau šfSo 
antro tūkstančio
Kristų izvciavo i dabartinę In- 
... J Mos kDVCuL s fi puslapv-

preciziškumu įrodė, 
indai iš rytinių 

iJindu (prie 7* 
.jos apie 2000

Kin ąit

I
visuc

> i

prici Kristuj eche., d r. f. Taylor,pęų£ dr.^ 
> 

vidurį prieš, reikalu galima rasti J. Venclo
vos “Lietuvių tautos pašauki-' 
in as". 1975 m.).
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Seme people learn the hard way. Pay*
^PP^.fast- L ' -- ------ vavauon

Ltey-fcwiay hvmg expenses eat up weekends, kids’ toys and nightg out IASY“ A Ti ri Tvn L._ _i_V > _ w
savings account for thisyear’s vaca- ingmoney”too.

A good chunk «f that money seems

So it’s no wonder that when it

checks disappear fast.

_ a lot And maybe port goes in the 

tion or anether immediate goal?
A good chunk ef that money seems 

to disappear by itself.
So it’s do wonder that when it 

comes to long-term goals, or when an 
emergency cemes up, there simply 
aren’t funds to meet the need*

Unless there was a nest egg build* 
ing up all that time.

A good way to build that nest egg 
is with U.S. Savings Bonds. The easy

Ualess there was a nest egp build* 
ing up all that time.

A good way to build that nest pgg 
» with U.S. Savings Bonds. The easy 
way t® buy them is to sign up for the n. x. -r* zw w * -V*.. . ° c

^r- - - ^31    —1 1 11 • r v vfc v v a. -~TTr->

An amount you specify will ba set 
aside from your payeheMc and used 
to buy Bonds.

t
I

I 
I

l

I

i

i
i

$ Olį
■:« 

?

And while you’re j gnin'g through.
’ ” LHOngrocery bilte, car Repairs, vacai

on the town, yoifJLknow yon'rA v- 

Thxt’s good io know;
. --r/:?

New E B««h jay KK<w uuy uiem is w sign up tor the «turVrfs^10 

Payroll Savings Plan where you wtfrk.

aside from your paydieMc arai usek

___________________
M yctor benk. ItMmS is n^eebįect 6? etatr £

hi frtori util zadnagtio^ * "*

_ ___ _ ___
at yefar bank. Inteawt ia otstr
er local fawrm* taxm, and tax n*y

j

I

***' *

Take stock in America.
r.- ..Join the Payroll Savings ^Plaru f

111
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Estetine sampratą, formą, turi
nys i? idėja daugiau ąr mažiau

girdint visam pasauliui.-; -
- M. Kįūiurlionis įeina į-pasau-

i

>

i ( L

4,;

buvo nustumti ■ į; šalį.
u ę t.

: 'čiuriibiiioatsiradimąsyir :dįūk- 
Įė materialistinėje^gyVeniifia'ąp-

dinę mėiid- istoriją, 1-kaip .'.didis
dąilininJ^/fkĘrtų’cbyįodamąsjdr^
apie jo-n^aprastai-įritėtąTŠven
.tąją ’'>7 '

y. 7 r -

)
<■

linkumojejbuvo kąip ir paradok-

.prie.šingybė,-.. ą^sistojimas.-/: viėr ■ 
riam prieš. visasstovės -. '(plies į

šas: - netikėtas, ;nelauktas

impresionizmą irįrcist-imptešio-

Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 
viršeliuose už $6.00. *

Abi knygas gausite, {ei pinigus pasipsit© tokiu adresu: 

ūLį_:' NAUJIENOS ’ i 

£ ^1739 So. Halsted. Street Chicago, Illinois 6060?

- S —X” V -.X\. _K - - - - —' >
..V-'*" v-,.-j. . . I

* - * t *■"*»*., s.- ♦ j . • r.

Taupykite dab - VZMCf*

i’

Oš

’X. ....£ - t WMIH M0t£ ik i MOT p EXIST1W

tA'JWfearewi Lasagna Baking Pan
• ^Quart Covered Sauce Pan

.7 C^^earever fanch Frying Pan .

'i'

k
y į

= M»Ja£€T««EflHWT:.-. .
-*?wed*e»«i mjdgiki DdMny rar!
t^jA^kever ^-Quart Ccvered'Sauce Pan 
C^Wearever ^Jhch Frying Pan .

■*. ** ’ > - v , ’

MME ui A l£W 6t EIISTIK 
«LKT ME rtSffiH:

'OrWearever 2-Ouąrt Casšerde with Warming Stand 
^E.'Cęrtong 2-Ouart CoveretfSžbce Pan t;

. F. Coming 2-zi-duart Baking Pan _
f ■ t ■’? - - • v -

WTOW3 * \ ' ■ - -' ■
MPGSUEjoejc M ¥Gft£M A<WMEIKTMC
ICCOOrr kXDS£L£C7MEREE«Fr: ■ . • .

G. Corning 10-lnch Covered SkHtet
H. Wearever 5-Ouart Dutch Ovet> - *
L-Corning 6-Cup Teapot X '

tt(WM ‘ /
DEPOSIT $$.N0Je M MOtE M A MEW M EXISTWG 
ACC08KT AIB SELECT OME FtK CtH;

J. Corning £-Ouart Sauce Pan
K. Wearėver 5-Piece Chafer Set

jjwr<xn«fzarrpo»FM«iY.-
7NK O»7fW rs FOR A IMTTfO TMg OKV.

X

jdižmą, ; pries Lexprėsibriižmą -ir
prieš tarpušąyėsl jų Xoyaą,.& ina-
nifestus ir meninį ąongliaravį- 
mą).. ■. ; • ; • . •W

■

& <3t
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SOCIAL, FORMOS - '^REE TOY STUFFED SQUIRREL.. :with a SSOO. deposit.

; i.:-.:- . i.'zZ: vi. . . i . :
OVlĘfOyį^K-Of DfDKATtD COMMUNITY SBtVKE.

miDLAIUD SAVINGS
i; . 7. .1A LOAN ASSOCIATION

8929 S Harlem Ave z Br»<Jgevtow rhno^ 604$5 « Pnone 598-9400 
. 4040 Aocner Ave . Ctxagb m»*»o*5 60632 • Phone 254-4470

. - HOURS' | Afcr*r- Ffi.. 9 to4:30; Tho-s.. 9 8; Sa?., 9-1; Closed Wednesday

■; -—

4

ik.

•r, 7*
ifh)

1 .D

I L ■!> L ■

Fsnc
tetevftBMonao,

■

L

• B’idęevlfcvv: Mon., Tues., 9 to 4:30; Tburs., Fr.. 9 to 9; S«t, 9*to 1; Wefi.. WA-up Window. 9-3 fsLk

Hesėnai išėjusi laukta
' Juozės Vaičiūnienės knyga

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

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui. ;
lAtMombliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka 4>ašto persiųntnno išlaidų.
1 galima gauti Naujienose arba pasiuhčiant čekį ar Money or-
derį tokhi adresu:

« L<. Y. _

7
’i

t
r NAUJIENOS
1789 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608
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Čiurlionis atėjo į šį pasaulį 
po beveik 2000 metų krikščioniš
kosios kultūros žydėjimo; atėjo 
jis tuo metu7 kai šioji krikšč. 
kultūra gyveno trumpalaikį ar 
ilgalaikį dvasinį dekądensą; at
ėjo jis kaip prošvaistė į kultū
rinį atgimimą, į dvasinį Rėnėn- 
sansą.

Ar iš nežinojimo ar iš nenoro 
žinoti, eilė asmenų dirbtinu bū-
du ieškojo, kur gi čia dabar tą 
Čiurlionį reiktų įdėti, kur jį įkiš
ti, kokion gi meno srovėn jį pa
galiau įterpti, prie kokios dailės 

' mokyklos prišliesti; pagaliau rei- 
i kią bent sykį išaiškinti, kieno 

įtakoje jis tokiu dailininku ta
po...

Vargšai-nabagai 19-likto ir da
linai 20 šimtmt. ąnalitikai, skirs
tytojai ir blusinėtojai I...

Čiurlionis gi nebuvo joks -iz- 
is nepriklausė jo

kiai mokyklai! Jis nebuvo nei 
abstraktistas, kaip kad su per- 

ise mums lie
to estas Ran-

mininkas! J?

dėtu patosu kadi 
tuvių kalba skel 
nit’as (Lietuvoj ę gyvenęs kul
tūrininkas). Čiiiriionis nebuvo 
nei siurrealistas, kaip savo lai
ku riešai skelbė K. žėromskis 
draug su V. K. Jonynu. Jis ne
buvo nėt nė simbolistas, išsky
ros pirmuosius kelią J» dariais.
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka etiu
dėlius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa, 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antraį 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi; 
gyti- !.

Taupykite dabar.

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

*
Išduodami Certifikatai, kurie neša iki*

no / trf .*

■1; 5

73/4%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša
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: 1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta -1923 - metais. TEL. 421-30 70

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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A. PILKALNIS

PREL. KRUPAVIČIAUS MINĖJIMAS f
IR BENDRADARBIAUTOJAI

i man išleisti.
dinių viešas platinimas, 
kyklinių Knygų
telefonais bilietų į koncertus 
pardavinėjimas, laiškais

'Tesiu \s i

TAl i INIAI PASIMETĖLIAI 
YRA MAŽI MOJĘ

Negalima sakyti. nusiminti, 
kad pasimetėliai sudaro daugu
ma, i.e, taip nėra! Turime ir 
tvirtų patriotų, ir mąstančių 
žmoni ų ir nebijančių iškelti 
tautini žibintą, rodyti tiesų ke
lią i tautos laisvę, be pa taika vi- 
uju, l;e nuolaidžiavimo okupan
tui. Vienas tokių tvirtų, šviesių- 
lietuvių yra dramaturgas Ana
tolijus Kairys. Čia pateiksiu bent 

minčių, citatų iš jo 
"‘Bendravimas ir ben- 

su komunistų

■ ;•" .-f ■ ’• <
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Komunistinių lei-l 
ino- j 

propagavimas,'
T

meno i 
parodėlių rengimas privačiuose i 

iš! 
anapus priėmimai, pasitarimai, j 
atvira bičiulystė uždaruose bū-1 
reliuose iki aušros ir t. t. , ne
bėra privatus ir asmeniškas da
lykas. Ar laisvėje išbujojęs kul
tūrininkas gali didžiuotis dvasi
nėje vergijoje sukurtomis meno 
vertybėmis? Faktas, kad meni
ninkas kviečiamas ten, į Lietuvą 
ne savo kūrybos reprezentuoti, 
bet atlikti propagandinio uždą-! 
viriio, nusilenkti komunistinei 
doktrinai, tai tik sučiauptų lūpų 
bendravimas, viešas apsinuogi
nimas, pasiskardenimas tauti- 

7\eretai 
i recenzijos, 

sunkiai įmanomas. Menas, m u-I partijos angažuotos, išeivį kul- 
zika. dailė, knyga, — jau nebė-! tūrininką pristato, kaip supuvu- 
yą privatūs kuriniai, kai viešu-’šio kapitalistinio pasaulio re-

i.e, taip nėra!
ir 

nebijančių

kėlėt i jo
rasini):
drad u biavinias 
pavergta Lietuva”.

Anat. Kairys, savo ] 
svrastvdanias kultūrinių 
biu rvši su• C *-

rašinyje 
verty- 

pavergta Lietuva,

€

namuose, aukštų pareigūnų

H

y i

i?
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privatumas prie geriausių norų‘po to pasirodančios
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MES TAIP PAT PARDUODAME VI- 
SUS CHIGAGOS PRIEMIESČIUS IR 
7.000 MIESTŲ JAV-SE PER - R E L 0

CRANE SAVINGS and. Loan Association
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3. R. PIETKIEWICZ, Pres.

Tel. LAfcyette 3-10S347 and Rockwell Street.
BEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILLĄ.MS

Mokama 4 metu 
Ortif ikatams.

Mažiausia S5Z000 
ar daugiau.

70 Vį %
S

5^4 %

Mokama 1 mėty 
Cer+ifikafams.

Mažiausia $1,000 v 
ar daugiau.

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

i aupmenos padėtos į reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 
10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesį.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS'3 MĖNESIAI ’

JMSORED,
VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
Antrad. ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta- ' 
dieniais 9:00 ryto 
daryta.

12.00 dienos. Trečiadieniais už-

KNYGA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi

,49

- GERIAUSIA DOVANA
gimtinio krašto laisvė ir lietu-

vtų gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis
Č13 suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas^ Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel-

iose Vokietijoje 273 psl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Atsiminimai, Išeivio Dalia 
Tai yra Amerikoje beisi- 

Kny^a gausiai iliu-

Ūžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių s lovy k-

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA.
yra na ūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa, 
kuriančio n patvariai* įsikūrusio asmens istorija 
>?ruota 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETėS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė kokias 

įkalbas girdėjo jr ka jai žmonės pasakė 95 osi. $1.50 Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą

O. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl S3 00

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agjtpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos paradytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIU ETNINIŲ SIENŲ 
3 istoriniai Žemėlapiai 106 psl. Kaina S2.00

Vincas Žemaitis.
84 psl. Kaina $150

. šie ir kiti leidiniai yra gaunami * J

NAUJIENOSE, 1739 So HALSTED ST.,. CHICAGO, 1LL>
•ftHanlranf valandomis arba užsakant paltu |r pridedant

xek» Ąr otnięrne perlaida

kuriančio n pah anaf j>
300 psl. Kaina

Autore buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose

ai žmonės pasakė 95 osi. $1.50 Yra taip pat

Iliustruota foto nuotraukomis
Kelionės i Lietu-

Au-

KLAUSIMAIS.

LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE..

s

f

ITALU ŽURNALISTAS LIETUVOJEfe.-WfUMliK -• 7. ■

v t ’ X - - S

RCKŠTELE APIE ČIURLIONĮ
Originalios mintys {domioje paskaitoje.

f Lietuvoje (iurutos Apsaugo 
ritėtas veikia jau nuo 1957 me

duojančia augmenija, kur ir na- pM *r šimtinę griežtų inspek- 
—; —i spalvos harmonizuo-itorių. Prieš pora mėnesių Komi
ja su aplinkine gamta. Kas iš j tetas nubaudė 41 tūkstančiu 
arti įsižiūri j tuos naujus namus] - - ,

Ko-

ŪM
:O«IO«Ię^U į t

r- •,< •
bankuose rezervai

.į l < ' ' u
Federalinė rezervų, taryba 

prapeea, kad sumažinami ban- 
reikalaujami 

rezervai jiuo. 3.iki 2,5 ouošiniėių 
;tiems indėliams, padengti, . ku
rių terminas.. yra

į. Ą- (Tęsiny*)I
i

1
Ypatingai įdomus yra Garim- ,mų sienų
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Sakoma, kad nėra to blogio, 

kurs neišeitų į gėrį. Gyvenime 
tačiau pasitaiko ir atvirkščių 
reiškinių: gėris pavirsta blogiu. 
Toks reiškiny^, kai gėris pavir
sta blogiu, gaunasi tolimoje

į šiaurėje tarpe eskimų.
Eskimai visą laiką naudojosi 

į šunų patarnavimais; Eskimams 
vykstant į meilžioklę 
tenka pasiekti 10 tūkstančių

1

’!F'3C
K‘

kartais

fcj *

■y’ ./n
rig

.. .. ■ : ■ ' J ’ •n' <?r«įšt
kelias dienai, -šunys jiems yra1 
didelis pagelbininkas. Vienok 
šunų išlaikymas kaštuoja apie 
2.500 dolerių per metus.

Kaip matyti, eskimai kovoje 
su būviu turį nemažai rūpesčių 
ir vargo. Jiems padėti pasišovė 
civilizacija, jds išradimai. Kitaip

, ‘turn

i-e^eęvų. taryba

kuosę įsįątymu reikajaųjanii

nemaresnis
sakant, civilizacijos gėris. Šunis' /liepų ir. nedidęspią-4 metų.

Tpk8,.parėjdynĮas padidinu apy-
I varJojfti jesąnėių pinigų Jkiekį

pakeitė sniego motorinės rogu
tės, o jietis šautuvas.

įJo kiek laiko pasirodė, kad 
šautuvas sumažino šiaurės įgy-’ 

o motorinės sniego 
rogutės — eskimų'klausą. Ty-

Tokiu būdu sugriaunamas K. !vių skaičių,

rui-Jrinėję šį klausimą daktarai są-

\' Korini v reprodukcijos ekrane. 
aiPaįSoinki ZA> .Rykštelė yra Į4 * *■■

I

, ,Rykštelė yra Į Čiurlionio metus Rykštelė praT Į
spiipa|inęs sp^K: Čiurlionio kū- dėjo š. m. sausio mėn, viduryje ■

prezentantą, pasigailėjimo ver
tą figūrą. Tenka smarkiai ap
gailestauti, ir išeivijos rašytojų 
veikalų leidimą pavergtoje-Lie-, 
tuvoje. Žmogiškai ir kultūriš
kai. Okupantus knygai stato 
žymiai griežtesnius reikalavi
mus, nei muzikai ar tapybai^ 
rašytojas ir jo kūrinys atrenka
mas. Leidžiami pageidauja-, 
mi autoriai, kurie savo raštuose 
nekelia ideologinių problemų,
partizaninių laikų, kurie nekri
tiški dabartinei santvarkai, -ku
rie yra nesusitepę prįeskomuni- 
stine veikla praeityje. Aitras 
mitas, kurį bendradarbiavimo Į 
šalinnikai skleidžia, yra meninis | 
nuosmukis, arba tautinis, nu- 
kultūrėjimas, praradus kultūrinį 

gimtuoju kraštu.
* .v-' .

ryšį su savo gimtuoju kraštu. 
Toks galvojimas ęišeiėĮ]oš ikul-

Tok'šaVTeigftnas fietūri ’'nįaiiaū- 
' -5 ./ .’Y _ ??"?.< ‘ V- ■■•-S'-: į .

ziejai, meno , žurnalai,-kultūri
niai žmonijos laimėjimai pla
čiausia prasme-/ > (“Į Laisvę”,
1975 m. .birželis).

Anat. Kairys, savo, straipsny
je, patrioto nuoširdumu, atsa
komybe padaro stiprius, užtar
nautus priekaištus y pasimetu- 
siems visuomenes--..vadovams. 
Apgailestauja buvusios vienin
gos kovos už tautos intereso 
praradimą, desintegraciją, pri
kiša patriotinį -muosmūkį, apa
tiškumą. • - • -

~ - J rublių bauda vieną pramonės
__ jų projektuotojai buvo ap- Įmonę už savo nešvarumais už-

» .-v • •• • • _ I tttxAst trui^ini a rlt*! f n

pastatyti iš tų pačių iš gaišo tūkstančiai

berto reporta'as .apie naująsias 
! gyvenvietes Vilniuje.
1 Tas pats noras ko toliau at
siskirti nuo Maskvos ir visos So
vietų Sąjungos.

teršimą upės, kurioje dėl to iŠ- 
1 žuvų. Prieš 

anksto prefabrikuotų segmen- pora metų Komitetas uždarė su-

dovanoti Lenino premija — jie 
yrariniąčs ne tiV te<H?eUne-menine' (St. Retersburge, Floridoje) su. 

savo įšsamia paskaita apie didž.' 
menininko gyvenimą, jo asme-i 
nj, jo meną ir ano meto gyveni
mo aplinkybes. Siąja gi paskai- i 
ta, kari atsibuvo gruodžio 17 d. I 
toje pat salėje, Rūkštelė tartum į 
lyg ir užbaigė Čiurlionio metus, Į 
įrodydamas Čiurlionio, kaip kū- Į 
tojo, geniališkumą.\

Paskaita sutraukė didelį būrį j 
St, Petersburg© lietuvių į erd-' 
viu8 Lietuvių klubo.namus. Pa-: 
skaitoje dalyvavo Rūkštelių šei- i 

» 9 ir • rr* , , • • ,

pj^sfoę, kąip žįųrova^-stebėto-
X 3TA.‘— ’ r -

tipinga prie
monė išlaikyti savo kultūrinį ne
priklausomumą matoma nauj ųj ų 
gyvenamų namų architektūroje 
Lazdynuose. Statyba ten pradė
ta medžiais apsodintame prie- 

'. Ten 
gyvena 80 tūkstančių 

žmonių. Tie namai susilieja į 
bendrą estetinę pilnumą su ža-

tų, iš kokių statomos ir banališ- perfosfatų fabriką, kadangi ga-
f^s, bet. ir prąktine-,administra- 
cine pfąęmę, -t kaip Čiurlio
nio kūginių Tvarkyto jas, katalo- 
$iotpjąs, įcųrmių”.turinio apra- 
Š įpėtąj as, ^įat, jąu 1926 metajs 
A. R&šfol^Lbųyą Jįjįiiiipnip ga-

kos Maskvos gyvenvietės, čia dino natūralų gamtovaizdį.
Maskvą primena tik vienas — ---------------- ------- -- -- ” ’* ’ Pusketvirto nuošimčio Lietu-
“Centrinis Pardavimų Punktas’,’ vos Respublikos teritorijos pri- 
panašiai toks kaip Maskvoje — 
blogai aprūpintas ir blogai ap
tarnaujamas. Bet už tai gyven- 
vidtės prie pat Vilniaus, rašo 
italų laikraštininkas, “džiugina 
akis” — ko negalima pasakyti 
apie monotoniškai sugrupuotas 
Maskvos “gyvenvietes”, aptep
tas vis ta pačia pilkai gelsva 
spalva, be mažiausio trupinio 
vaizduotės- ir estetikos pajauti
mo.

Kita Lietuvos Respublikos gy- 
I ventojų kovos su sovietizacija 
ir rusifikacija sritis tai — pa
našiai kaip, ir Latvijoje bei Es
tijoje — kova už gamtos ir aplin
kos apsaugą. Kitose Sovietų 
Sąjungos dalyse tik dabar ir tai 
vargais negalais pradedama įgy-

vo realistinis simbolizmas. Cik- 
ciklas. “Laidotu- 

ir “Procesija”. - .

njp kūginių ^varky to jas, katalo- 
-X*. ± —*_2 a  EL• _   

Šįpėtojas, j£u 1926- metais 
Ą. RiŠęštel^jbūvų .fcidįiionip ga- 
Įėrijos Kaųbę Jtdhsėiyąfbriūmi,

-ęJįs buvo,: turbūt, iri pirmasis 
pąskaitiriinkas c apie-M, K- čiur- 
lipnį-irrjo kūiyhą.; Atsimintina 
jo pąakRitariVr P. j Universiteto

pažinta floros ir faunos apsau
gos rezervatais. Vienas tokių 
rezervatų yra Trakų ežeras su 
istoriška pilimi iš XV šimtme
čio, neseniai atnaujinta iri skir
ta vandens sportui. Reportažą 
“La Stampa” laikraštyje puošia 
graži pilies ir ežero nuotrauka.
'“Gamta prieš visa kita” Komi

teto šūkis. To šūkio prisilaikant 
sumažinti iki minimumo rekla
mos ir užrašai pakelėse. Lietuva 
yra vienintelė šalis SSSR, kur 
prie plentų nematysi lentų su 
partiniais šūkiais tokios rūšies 
kaip “Komunizmas nugalės”, 
“Mūsų amžiuje įgyvendinsime 
partijos nurodymus” arba "Par
tijos pageidavimai yra mūsų pa
geidavimai.

vendinti ekologiniai nuostatai.' (Pabaiga)

kalnyje 1963-72 metais.
dabar 11

34QjniL/!c

-dndėliąLįJcųrių. ? Aeriu|pąs iL 
gesfiis] ot'gu.^ Ųjetai, prJ.yąL^ būti > 
padengti ręzęrffįnitU l^ęitįtąlp tik
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Būgos bei būgininkų su šalkau 
kininkais neklaidingumo 3 
tas, kad tik jie objektyviai gali ko, kadJš prigimties labai, jau- 
rasyti lietuvių tautos istoriją-, tri eskimo klausa apkurto nuo

Būgininkai su šaIkauskinin-) rogučių motoro, nuo jo ūžesio.
rašyti lietuvių tautos istoriją^ tri eskimo klausa apkurto v ~y __ • • - w x . >- w ■■■ w - -« « •

kais pridarė daug skriaudų lie- 83 nuošimčiai eskimų, važinė- 
tuvių tautos istorijai Lietuvių jančių motorinėmis rogutėmis, 

Jie beveik visai apkurto. Kas; blo-encyklopedijos tomuose. Jie beveik visai apkurto/ Kąą:bk>r. 
skriaudžia savo tautos istbrijąjgiausia, pasak daktarų, tokių
nejausdami atsakonjybės.prieš apkurtusių • tėvų, gyvenaiięį 
savo tautą, ir ' 
Lituanica” puslapiuose, infor
muodami klaidingai angliškai 
kalbančią visuomenę.

Be to, j. Venclovą “Apie se
novės indus ir jų giminystę su 
lietuviais” -veikalėliš padės 
mums lietuviarris geriau pažin
ti savo tautos šenąją, bet turi
ningąją, kultūrą: -jos gyveni
nio būdą, tikybą, papročius, 
kalbą ir pan./ nes čia autąrius 
daug~kur 'palygina senovės in
dų kultūros atskirus pasireiš-

‘Tjacyčiopedia ^triukšmo aplinkoje; vaikai r-1' 
gimti turėdami silpną :ltraų;są^
Taigi, dabar galima sakjWf nėra
M* ’’ t ' t ’•A-*-

’ "7 -* 1' ■

v. p. :
to gero, kas neišeitų i bFogį.
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RIMTA KNYGA - GERIĄUSIA/ŪOVANA į!

Naujienose galima gauti puikiu knygy, kurios papuoš bet,rttpkię 
knygy spintą ar lentyną. < - -

i c\^ : . . t --.-* - -t-ši-y.;

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gęąžwrjrištav4 I
.. K. Bielinis. DUENOJANT; j*rąžią^ x

J

<įįdžiojjoje; sal^jž -1031 m. kovo 
njfzų pęądžipję,:1 kur klausytojų 
^pebųyo.'ęnivfisįtęto telefonus
^G^n«ri8,.-d&ug;'profesorių jr 

piln#, salė stu4ėnįį. ~ . • ■
^fds; pą| 4nėtais kvietimoMi-

"ųšterijakpmąpdirąvo dailininką
Ahtaną- Rūkštelę • skaityti pa
skaitų apie Čiurlionį- žemės Ūkio 
^adėnuįo^ ihtouvoje >ir eilėj e

, X—-r 
tiiįCf ir, pianistė Alšlebenaitė, iš- 

kfeiiis.,^. ■'. • ’ ■ i _ ? <:. ■ ' ■ 

čiju primigti; kad; prof.

m apie Čiurlionį žemės Ūkio
* - ' ■'*• - k - ----- ' z'- *1’ —" ‘ •-

gimnazijų. .Kaitų; su. 4ų<> važi- 

pildydama1.'fiiūi'Iidhid . muzikos

skaitoje dalyvavo Rūkštelių šei- i 
moą bičiulė ponia Tubelienė, bu v. i 
minist. pirm. Tūbelio žmona, 
Smetonienės sesuo; pasirodo, ji
nai su Konstantinu Čiurlioniu 
buvo gerai asmeniškai pažįsta-1 
ma.

Po paskaitos visi' Čiurlionio 
kūriniai buvo rodomi ekrane, 
spalvuotose skaidrėse, su ilgesiu

Pastangos. įjungti Čiurlionį.į 
bet kurią srovę ar mokyklą tėra 
tik Čiurlionio sumenkinimas. 
Taip, tai sąmoningas Čiurlionio 
sumenkinimas ir jo didesnis ar 
mažesnis degredavimas !...

Čiurlionio “mokykla” ir jo me
no. srovė, drauge su Čiurlionio
-izmu, yra tokia: Mykolas Kons- i 
tantinas. Čiurlionis. - Tai ir vis
kas!

R,Galaunė/norėdamas savo stu-

kimus su lietuvių kultūriniais 
bruožais.

Baigiant norisi palinkėti aka
demikui J. Venclovai geros svei
katos ir ištvermės atskleisti . - .- ■ - .
mūsų tautos žilos senovės ūką-

Straipsnį bajgdanįas, išbara J
išeivijos 1

i vūsius
■ dai. besukančius .-raudonas gir- f
i nas Lietuvos okupacijai įteisinti.

111 Udlgvlčll lldo, IčDdld 1 

kultūrinus, pasida- rin? 0 ^auge padėko-

! (
i(t

ū;

592 psl <6-°° >

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI 1R^INT^$. tomas, gra
žiais viršeliais, t \ 7*2., * *

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ^TETUUIŠKŲ’ KNYGŲ TSt<> >
RIJA, 1 dalis. 208 psL,JrištaS3,’tirštais;.vir- - 
sėliais —$2,00r 117dalis, 225'pst^mštą $3,(to. 'minkš
tais viršeliais 4Į.00

Prof. S. Kairys, -LIETUVA BUDO;* gražiąja įrištą^>4> 55.50
Kipras Bielinis,rGANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

sėliais. .. ..........__ ...7.________ ___
Juozas L rudžius, R AST A I; 250
P. LiOdžh/vienė,
y. 88 pst. įt:

336 • psl. Kaina ’ Š^.OtL ^Mihžštars 'virš. - $5.00

1 dalis. 208 psL,, įrišta 
m-n"/UMc >

\

I

- deųtųsp supąžindinti į ’suų. čiųriio- 
nio kūrybą, .irgi,pavesdavo šį yi- 

, šį j toįkalų A/ ;J(ūkitelėi, kuris
nip kūrybą, .irgi pavesdavo šį vi

kiekvieno kūrinio apibūdinimu 
bei turinio aiškinimu.

Čia patiekiame būdingesnes 
dail. A. Rakštelės., paskaitos 
mintis, kurios šių eilučių au
toriui pasirodė gana naujos, ori
ginalios ir itin reikšmingos.
toriui pasirodė gana naujos, ori-

t^p metu^ts buvo studentu Hu- 

įų. pažintis su čiųr-
' mącitarinn

į^ifiriii

je muzikas suprato melodijos 
vertę, komponuojant tapybinius 
kūrinius ir tapytojas girdėjo mu
ziką tapybinėse sonatose, pre
liuduose ir fugose. Čia, būtent, 
Čiurlionis ir yra vienas, virš ki
tų, originalus, gilus, nepakarto- 
jamasj sudvasintas; o drauge 
ir tautiškas, t. y. lietuviškai ly
riškas.

vargonininkų (kad ir labai ga
bių) muzikos lygio į europinę 
platformą. Vis dėlto šiame gar
sų mene Čiurlionis nėra pirmau
jantis.

. Tuo tarpu kaip dailininkas 
Čiurlionis net tarpe didžiųjų 
dailininkų yra pirmaujantis. Ko
dėl? Todėl, kad dailės mene Čiur
lionis pasirodė drąsiai ir ryškiai 
su sava individualybe, su savu 
vidiniu įžvalgumu ir. gilia in
tuicija, su skirtinga išraiškos 
forma ir skirtinga meninę pa
gava. Jis yra pirinasis dvigų-

Kaip - viršuj trumpai pasaky
ta, pirjnieji čiųrhonio darbai bu-

las “Audra”
vės” i__ . _ _ _ ___ . , -

Po šių trumpų sėkmingų kū
rybinių bandymų-Č. perėjo Į gry
nai savitą- nepriklausomą meno 
pasaulį: -į sudėtingesnį, gilesnį

LIETUVOS VARDO KILMĖ -į
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, b£t

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas.

■ Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. _Savo studijoje jis

Čiurlionis, kaip .muzikas-kom- 
pozitorius, palyginus, yra gana 
didelis šalia didžiųjų muzikos 
galiūnų.; Jo muzikinė poema 
“Miške”, jo muzikinė poema “Jū
rą” yre. ' pirmieji kūriniai, ku
rie Lietuvos muzika išvedė iš. boję menininko, jungtyje, kurio-

jr subtilesnį žmogiškosios bū-
ties suvokimą. Draugė perėjo į 
subtilesnį " spalvingumą, • kurisTaigi tad Čiurlionis atėjo kaip 

sudvasinta asmenybė į 19 am
žiaus racionalizmą .ir materia
lizmą.-Atėjo į tokį laikotarpį,

W priver- 

bWi apie. w«įrmūsų -memnin- 
î7:7yy77^7y-y-

T

^‘4aik pro- re jo labai daug senų dokumentų. _ Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liėčian- 
čias-knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. kfayge-

Čiurlionio' ^kūriniams (muziki
niais vardais) .buvo neišvengia-

J • . M

mai reikalingas. • Eteriškas kolo-.- y^.
•<r
s. * ■ ’i.

T-r

kur menas, o ypač tapyba, pra
dėta analizuoti matematiškai, ty
rinėti chemiškai ir. medžiagą

le, - pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai,
____ - - . • ■ . • • V T ■* • r • • i

6.00 
-■$3.00.

> ritas (melsvu,^žalsvų, 'pilkšvu to-
hų)’ Č. kūrini dare Jengvą, dva
singą, kylantį-, j 'dausas, į-viįšže- 
miškuma. • ■ . - - - ...., r ■

kain?~ ,^2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu: ’

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, UI. 60608.
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ATS IM1N IMA f A PI E 3 UOZĄv LIŪDŽIU,

Janina Narūne, TKY:Š>TR. VIENA, jaunystės atsiminima J 
. 170. psl,: ......

Gudelts, POVILAS NĮ(lERIS, . biografijos bruožai 232 
puslapiai ’ -.....L . .. Ji ........................ ........

Įoms. 
H

170, psl/.
- - .**-* * J- s>r-

$1.00

$3.00
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Statyti pirmapradžių reiškiniu. 
Dailininkams daugiau rūpėjo pa
žinti dažo grūdą, jo ?smulkumo 
ar rupumo reikšmę, stengtasi iš 
spausti iš dažo kuo daugiau in- 

. tensyyumo... 0 mažai kam te-' 
rūpėjo matyti, kad per visa tai 
menas :eina į-išsigimimą.

Buvo užmiršta atidžiau pažiū
rėti į dailės- kūrinio meninę pusę.

rj
M.

Knygas*-užsakant reikia pridėti pašto išlaidi

i ti visų lietuvių dienraščiui
i “Naujienoms“, jų redaktoriui, 
kad spausdina autoriaus labai I

I . __ .. I)'

I4

g

Tokius pasimetėlius^ okupantui | vertingus mūsų tautos istorijos ><
11 ‘ rasm^usx |

O/Kaitulis <

ius komunistinei< propagan- Į.

nas Lietuvos okupacijai įteisinti.

visu c $3.00 -—

Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ J 
. - K N Y G Ų IS T 0 RI J A J 
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapis!,

fJeigu mes -Neprikl. Lietuvoje, 
per trumpą , laiką negalėjome AI. ;4t

N A Lį- J ŪEMo S -, ■ 

fcoš:

>
K. Čiurlionio išnešti į platų pa
saulį, tai-šis šimtmetis , po . j o . gi
mimo sudaro nepaprastai geras 
sąlygas/'Apie. -j'į. Račiau .kalbėti,

rfc •

't

M

XL'
173H•• x Halsted ŠI., į/hicagtKį_ I tikro pažinimo rašįnįus, !jel. HA 1-6,100

t ' ’ T ■ A .,

nuolaidžiąutojus. gąliaųsia ir vi
sai išgėdina.

Tai > štraipsnis;.<kini opri vąlėtų 
perskaityti, ties jubsšusimąstyti, 
padaryti tautinės sąžinėj sąskai
tą, kiekvienas iselivijos lietuvis, 
ypač asmenys, pasišovusieji 
visuomenei vadovauti, ar jau 
bendradarbiavimo mados baci
lomis užsikrėtusieji.!'’

< (Pabaiga).

§ 1
1V’ - * 

ir.. ...silpnina-.
*

šio pagrindo. Viena, * bendrai 
žmogiškasis menas yrą univer- 

Antra, bet kokios 
pagrindas 

mūsų

tūrininką. dųs: na

t

salus menas 
kūrybinės pažangos 
yra laisvės sąlyga. Pvž., 
dailininkas yra plačiai susipaži
nęs su pasauline tapyba. "Jam 
yra prieinami visų kraštų mu-

asmenys,

Lietuvių giminystė su senovės indais
Ir vėl lietuvių visuomenę pa 

- siekė naujas J. Venclovos isto 
rinis rašinys “Apie senovės in- 
dus ir jrų ghhinystę sū lietuviais”, 
kuris suskirstytas i šiuos sky
rius: 1) Senovės indų protėvy
nės klausimu, 2.) Arijų bei in
dų įsibi’ovhno laikas į Indiją, 
3) Apie indų vardą, 4) Indų bei 
arijų rašė, f>) Senovės indų cha
rakteris, 6)^ Indų visuomenės 
santy^arkar 7) Senovės indų ti- 
kyba^JS) Indų ūkinis tvarky- 
masi^il} Senovės indų papro
čiai,:^10) Apie indų kultūrą ir 
švietimą. 11) Vedų literatūra.
12) Šbnskrifo kalbai 13)- Atski- 
ri Sanskrito žodžiai, 14)'Indų 
asnfenų vardai, 15)'Indų kilčių
vardai, 16) Senovės indų vieto
vardžiai, 17) Indų sričių var
čiai, IR) Senovės indų upių var
dai, 19) Gyvijos pavadinimai,

120) Apie senovės iraniečiusl 
trumpai, 21) Ką mokslininkai 

.sako apie giminingumą' seno
vės
naudota literatūra, 23) Santrau
ka an^liAlcpi. Gaunamas ir 
“Naujienų” 
ręsti: 1739
Chicago, III. G0GO8

Jei anksčiam buvo kabama 
ir rašoma,

! vi ai yra
Indijos Azijoj, 
kas J. Venclova, 
#ausiuš autentiškus
su

i

|je rašoma:
sus aukščiau patiektus istori
nius šaltinius, atrodo, tektų 
prieiti išvados, jog indų pro- 

I tėvynė buvusi rytinių galindų 
teritorijoj (plačiau apie lietu
viškus galindus prie Maskvos 
žiūr. J. Venclovos. “Protonai ir 
rytų galindai”,T974 m.)”.

Juo labiau patikima, 
autorius savo pasirihktą temą 
nagrinėjo visais galimais bū
dais. kad pasiekus istorinę tik
rovę., kaip tai ir reikalavo 
garsus pasaulio istorikas Ranke 
“Wie es eigentlich gewesen” — 
kaip tikrumoje yraljuvę. čia 
kitas žymus istorikas dr. L. Wil 
ser (Die Germanen,6)

kad reikia naudotis įvai
riais tyrinėjimo metodais,

žilos senovės 
ūkanas(“Das Dunkel der Vor- 
zeit zu erhellen...”) 
liu kaip tik

dė.

aReziumuojant vi-

rint praskleisti

nes

nuro-

no-

Šiuo kę- 
ir tvirtai žengia 

čs indu sff tiefuviais. 22) Pa- Ap,e sen0VCS ,ndus ,r •*lnn

Gaunamas 
administracijoj ad

So. Halslcd. St..,

Jei
jog lietuvių prota

is tolimosatkeliavę 
lai

autorini
Tai labai reikšminga ir mū^ų 

tautos praeities pažinimui, rtes 
jos genezės pradžią' autorius 
nukelia į žilą senov^, būtent: 
į indoeuropiečių protėvfacs 
laikus. Tai bus naudin^aTh pa 
čių indoeuropiečių protėvynės 
suradimui, nes tai /bus tvirtu

nystę su lietuviais”

akademi-l pagrindu bei argumentu tvir-
panaudojęs tinti? jog istorinė Lietuva yra 

šailiniusi. j buvusi visų indoeuropiečių 
. kad'tautų protėvynė, kaip tai nurodė 

lietuviškų ga-Įžymūs pasaulio moisJĮninkai: 
Maskvos) te/itorj-jprof. F. Mueller, prof- T’ 

prięi Kfisfm-eche,, dr. Į. Taylor,\ pęų£ <1t 
pajudėjo Ažijds Rrik ir apie, H. Bender ir kiti (Daugiau šfSo 
antro tūkstančio
Kristų izvciavo i dabartinę In- 
... J Mos kDVCuL s fi puslapv-

preciziškumu įrodė, 
indai iš rytinių 

iJindu (prie 7* 
.jos apie 2000

Kin ąit

I
visuc

> i

prici Kristuj eche., d r. f. Taylor,pęų£ dr.^ 
> 

vidurį prieš, reikalu galima rasti J. Venclo
vos “Lietuvių tautos pašauki-' 
in as". 1975 m.).

M
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Seme people learn the hard way. Pay*
^PP^.fast- L ' -- ------ vavauon

Ltey-fcwiay hvmg expenses eat up weekends, kids’ toys and nightg out IASY“ A Ti ri Tvn L._ _i_V > _ w
savings account for thisyear’s vaca- ingmoney”too.

A good chunk «f that money seems

So it’s no wonder that when it

checks disappear fast.

_ a lot And maybe port goes in the 

tion or anether immediate goal?
A good chunk ef that money seems 

to disappear by itself.
So it’s do wonder that when it 

comes to long-term goals, or when an 
emergency cemes up, there simply 
aren’t funds to meet the need*

Unless there was a nest egg build* 
ing up all that time.

A good way to build that nest egg 
is with U.S. Savings Bonds. The easy

Ualess there was a nest egp build* 
ing up all that time.

A good way to build that nest pgg 
» with U.S. Savings Bonds. The easy 
way t® buy them is to sign up for the n. x. -r* zw w * -V*.. . ° c

^r- - - ^31    —1 1 11 • r v vfc v v a. -~TTr->

An amount you specify will ba set 
aside from your payeheMc and used 
to buy Bonds.

t
I

I 
I

l

I

i

i
i

$ Olį
■:« 

?

And while you’re j gnin'g through.
’ ” LHOngrocery bilte, car Repairs, vacai

on the town, yoifJLknow yon'rA v- 

Thxt’s good io know;
. --r/:?

New E B««h jay KK<w uuy uiem is w sign up tor the «turVrfs^10 

Payroll Savings Plan where you wtfrk.

aside from your paydieMc arai usek

___________________
M yctor benk. ItMmS is n^eebįect 6? etatr £

hi frtori util zadnagtio^ * "*

_ ___ _ ___
at yefar bank. Inteawt ia otstr
er local fawrm* taxm, and tax n*y

j

I

***' *

Take stock in America.
r.- ..Join the Payroll Savings ^Plaru f

111
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Estetine sampratą, formą, turi
nys i? idėja daugiau ąr mažiau

girdint visam pasauliui.-; -
- M. Kįūiurlionis įeina į-pasau-

i

>

i ( L

4,;

buvo nustumti ■ į; šalį.
u ę t.

: 'čiuriibiiioatsiradimąsyir :dįūk- 
Įė materialistinėje^gyVeniifia'ąp-

dinę mėiid- istoriją, 1-kaip .'.didis
dąilininJ^/fkĘrtų’cbyįodamąsjdr^
apie jo-n^aprastai-įritėtąTŠven
.tąją ’'>7 '

y. 7 r -

)
<■

linkumojejbuvo kąip ir paradok-

.prie.šingybė,-.. ą^sistojimas.-/: viėr ■ 
riam prieš. visasstovės -. '(plies į

šas: - netikėtas, ;nelauktas

impresionizmą irįrcist-imptešio-

Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 
viršeliuose už $6.00. *

Abi knygas gausite, {ei pinigus pasipsit© tokiu adresu: 

ūLį_:' NAUJIENOS ’ i 

£ ^1739 So. Halsted. Street Chicago, Illinois 6060?

- S —X” V -.X\. _K - - - - —' >
..V-'*" v-,.-j. . . I
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Taupykite dab - VZMCf*

i’

Oš

’X. ....£ - t WMIH M0t£ ik i MOT p EXIST1W

tA'JWfearewi Lasagna Baking Pan
• ^Quart Covered Sauce Pan

.7 C^^earever fanch Frying Pan .

'i'

k
y į

= M»Ja£€T««EflHWT:.-. .
-*?wed*e»«i mjdgiki DdMny rar!
t^jA^kever ^-Quart Ccvered'Sauce Pan 
C^Wearever ^Jhch Frying Pan .

■*. ** ’ > - v , ’

MME ui A l£W 6t EIISTIK 
«LKT ME rtSffiH:

'OrWearever 2-Ouąrt Casšerde with Warming Stand 
^E.'Cęrtong 2-Ouart CoveretfSžbce Pan t;

. F. Coming 2-zi-duart Baking Pan _
f ■ t ■’? - - • v -

WTOW3 * \ ' ■ - -' ■
MPGSUEjoejc M ¥Gft£M A<WMEIKTMC
ICCOOrr kXDS£L£C7MEREE«Fr: ■ . • .

G. Corning 10-lnch Covered SkHtet
H. Wearever 5-Ouart Dutch Ovet> - *
L-Corning 6-Cup Teapot X '

tt(WM ‘ /
DEPOSIT $$.N0Je M MOtE M A MEW M EXISTWG 
ACC08KT AIB SELECT OME FtK CtH;

J. Corning £-Ouart Sauce Pan
K. Wearėver 5-Piece Chafer Set

jjwr<xn«fzarrpo»FM«iY.-
7NK O»7fW rs FOR A IMTTfO TMg OKV.

X

jdižmą, ; pries Lexprėsibriižmą -ir
prieš tarpušąyėsl jų Xoyaą,.& ina-
nifestus ir meninį ąongliaravį- 
mą).. ■. ; • ; • . •W

■

& <3t

i

SOCIAL, FORMOS - '^REE TOY STUFFED SQUIRREL.. :with a SSOO. deposit.

; i.:-.:- . i.'zZ: vi. . . i . :
OVlĘfOyį^K-Of DfDKATtD COMMUNITY SBtVKE.

miDLAIUD SAVINGS
i; . 7. .1A LOAN ASSOCIATION

8929 S Harlem Ave z Br»<Jgevtow rhno^ 604$5 « Pnone 598-9400 
. 4040 Aocner Ave . Ctxagb m»*»o*5 60632 • Phone 254-4470

. - HOURS' | Afcr*r- Ffi.. 9 to4:30; Tho-s.. 9 8; Sa?., 9-1; Closed Wednesday

■; -—
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•r, 7*
ifh)
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I L ■!> L ■

Fsnc
tetevftBMonao,

■

L

• B’idęevlfcvv: Mon., Tues., 9 to 4:30; Tburs., Fr.. 9 to 9; S«t, 9*to 1; Wefi.. WA-up Window. 9-3 fsLk

Hesėnai išėjusi laukta
' Juozės Vaičiūnienės knyga

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

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui. ;
lAtMombliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka 4>ašto persiųntnno išlaidų.
1 galima gauti Naujienose arba pasiuhčiant čekį ar Money or-
derį tokhi adresu:

« L<. Y. _
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Čiurlionis atėjo į šį pasaulį 
po beveik 2000 metų krikščioniš
kosios kultūros žydėjimo; atėjo 
jis tuo metu7 kai šioji krikšč. 
kultūra gyveno trumpalaikį ar 
ilgalaikį dvasinį dekądensą; at
ėjo jis kaip prošvaistė į kultū
rinį atgimimą, į dvasinį Rėnėn- 
sansą.

Ar iš nežinojimo ar iš nenoro 
žinoti, eilė asmenų dirbtinu bū-
du ieškojo, kur gi čia dabar tą 
Čiurlionį reiktų įdėti, kur jį įkiš
ti, kokion gi meno srovėn jį pa
galiau įterpti, prie kokios dailės 

' mokyklos prišliesti; pagaliau rei- 
i kią bent sykį išaiškinti, kieno 

įtakoje jis tokiu dailininku ta
po...

Vargšai-nabagai 19-likto ir da
linai 20 šimtmt. ąnalitikai, skirs
tytojai ir blusinėtojai I...

Čiurlionis gi nebuvo joks -iz- 
is nepriklausė jo

kiai mokyklai! Jis nebuvo nei 
abstraktistas, kaip kad su per- 

ise mums lie
to estas Ran-

mininkas! J?

dėtu patosu kadi 
tuvių kalba skel 
nit’as (Lietuvoj ę gyvenęs kul
tūrininkas). Čiiiriionis nebuvo 
nei siurrealistas, kaip savo lai
ku riešai skelbė K. žėromskis 
draug su V. K. Jonynu. Jis ne
buvo nėt nė simbolistas, išsky
ros pirmuosius kelią J» dariais.
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka etiu
dėlius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa, 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antraį 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi; 
gyti- !.

Taupykite dabar.

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

*
Išduodami Certifikatai, kurie neša iki*

no / trf .*

■1; 5

73/4%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša
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: 1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta -1923 - metais. TEL. 421-30 70

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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LIETUVOS LAISVĖS TEMA

Praslinkus beveik šimtme
čiui nuo Lietuvos — Lenkijos

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
dx month. $8.50 per 3 months. In 
other USA lacalities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.50 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

trims mėnesiams  $7 JO 
vienam mėnesiui  $2J0

Kanadoje:
metams $30.00 
pusei metu  $16.00 
vienam mėnesiui$3.00

15 cents per copy.

DienraŠcic karnos:
Chicago] e ir priemiesčiuose:

metams  $30.00 
pusei metu $16.00 
trims mėnesiams  $8 JO 
▼lenam mėnesiui  $3.00

Kitose JAV vietose:
metams  $26.00 
pusei metu-------------------- $14.00

Užsieniuose:
Metams_______________ - $31.00
pusei metu  $18.00
vienam mėnesiui  $4.00

padalinimo, kai carų paverg
toje Lietuvoje iškilo nauja lie
tuviška inteligentija, kuri visai 
kitomis akimis pažvelgė į lie
tuvių tautos laisvės problemą. 
Kilusi iš lietuvių liaudies in
teligentija, demokratinių ir 
socialistinių idėjų paveikta, 
nusistatė ne vien prieš carizmą,

bet taip pat prieš sulenkėjusią 
bajoriją ir drauge su ja einan
čią katalikų dvaaiškiją. šie 
abu luomai, pagal nusistovėju
sią tradiciją, stengėsi išlaikyti 
ti savo rankose politinę vado
vybę ir dėjo pastangas išsiva
duoti iš Rusijos pavęrgimo bei 
atstatyti Rzeczpospolitos nu
trauktą istorinį tęstinumą. Siek 
darni šio tikslo, bajorija ir ku

Naujienos eini kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. HaUied St, Chicago 
EL 60608. TeK HAym&rker 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Maney 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, nu©
9 vai ryto iki 5 vai vakaro šeštadieniais — iki 12 viL

New Yorko lietuviams reikia pabusti
Savo laiku New Yorkas buvo pats svarbiausias lie

tuviško judėjimo centras. Ten buvo spausdinami lietu
viški laikraščiai, -ten didžiausios organizacijos turėjo 
savo centrus, iš New Yorko važiuodavo Įtakingesnieji 
lietuviai veikėjai kalbų sakyti Įvairiose kolonijose išsi
mėčiusiems lietuviams ir informuoti juos apie svarbes
nius Įvykius ne tik Lietuvoje, bet ir kituose pasaulio cent
ruose.

New Yorko lietuviai visą laiką buvo susirūpinę gim
tinio savo krašto laisve, apklausinėdavo kiekvieną naujai 
atvažiavusį lietuvį, kas tuo metu darėsi Lietuvoje ir 
spausdino atvežtas naujausias žinias. Dar ir šiandien 
Įdomu pasiskaityti tas ilgas korespondencijas, pasako
jančias apie lietuvių kovas kiekviename susipratusiame 
apskrityje. Daugiausia jų buvo atspausdinta tais laikais 
ėjusioje Tėvynėje ir Chicagoje Šerno redaguojamoje 
Lietuvoje. Kiekvienoje buvo jaučiama prieš pavergėją 
kovojančių lietuvių pasiryžimas nedaryti rusui jokios 
nuolaidos, neturėti su juo neko bendro.

New Yorke ir jo pakraščiuose dar ir šiandien yra 
didokas skaičius lietuvių, bet jų nuotaikos šiandien jau 
yra kitokios. Prieš paskutinę praeitų metų dieną ko
mentavome E. Lekienės Dirvoje paminėtus Įvykius, o 
šiandien norime kelis žodžius tarti dar apie tą patį rei
kalą. Mum satrodo, kad ponia Lekienė tiktai klausimo 
paviršių palietė, kai ji nustebo New Yorko L. B. Lietuvių 
Moterų Katalikių Federacijos narių dalyvavimu Zenkevi
čiaus nuruoštame Liurlionio minėjime.

Šimtmečio pradžioje caro valdžios New Yorkan 
siunčiami amabasdoriai arba jų tarnautojai niujorkie
čių tarpe neturėjo jokios Įtakos. Tuo tarpu šiandien Zen
kevičius, lietuvių visai neatstovaudamas.ir lietuvių tarpe 
neturėjęs teisės nieko veikti, vis dėlto turi didesnės įta
kos negu daugeliui atrodo. Aiškėja, kad sovietų dele-į 
gacijon įtrauktas ir Gromykos New Yorkan atvežtas 
Zenkevičius turi ryšių su New Yorko lietuviais ir bando 
jiems aiškinti arba iš jų patirti daugiau žinių apie 
Čiurlionį.

Pasirodo, kad tas pats Vytautas Zenkevičius, prieš 
išvykdamas Į “tarybinę” Lietuvą, New Yorke suruošė 
net dvi Liurlionio parodas. Viena V. K. Jonyno ir A. šal
čiaus padedama buvo suruošta Great Neck skaitykloje,

__ _ __ _____ —

o antroji, tų pačių ir kitų žmonių padedama, buvo suruoš
ta Jungtinių Tautų rusiškoje bibliotekoje. Be Čiurlionio 
darbų, Great Neck skaitykloje lankytojai buvo supa
žindinti ir su “tarybinės” Lietuvos daile.

Amerikos lietuvių tarpe besisukantieji sovietinės 
politikos šalininkai jau spėjo pavergton Lietuvon apie 
Čiurlionio minėjimus žinių pasiųsti Gimtasis kraštas 
šitaip rašo: ... - : ‘ ■ ■

Stambiausiu įvykiu pažymint M. K. Čiurlionio 
jubiliejų, buvo minėjimas, surengtas Suvienytųjų 
Nacijų Organizacijos Rusų knygos klube. Čia Įdo
mią ir turiningą paskaitą anglų kalba "skaitė V. K. 
Jonynas, didelį susirinkusiųjų susidomėjimą sukėlė 
Tarybų Lietuvos kino studijos filmas “M. -K. Čiurlio
nis”. Gražaus sutapimo dėka tuo metu Niujorke vie
šėjo pianistė Aldona Dvarionaitė ir smuikininkas 
Jurgis Dvarionas, atliko M. K Čiurlionio bei šiuo-, 
laikinių Lietuvos kompozitorių kūrinių. Svariu bai
giamuoju renginio akordu buvo Tarybų Lietuvos 
užsienio reikalų ministro pavaduotojo, dirbusio 
TSRS delegacijos sudėtyje SNO generalinės asamb
lėjos XXX sesijoje, Vytauto Zenkevičiaus padėkos 
žodis programos dalyviams ir gausiai susirinkusiems 
žiūrovams (Gimtasis kraštas, 1975. gr. 25 d. 6 psl.).
Gimtajam kraštui pasiųstas pranešimas yra papuoš

tas S. Narkeliūnaitės nuotraukomis, vaizduojančiomis 
Zenkevičių ir Jonyną, apsuptą didoko būrio New Yorke 
gyvenančių lietuvių. . . . . • .

New Yorko lietuviai privalo atsiminti, kad'Zenke
vičius atstovauja Lietuvos pavergėją — karo ir policijos 
pagalbą primetusį lietuviams komunistinę santvarką, ir 
baisų išnaudojimą. Niekad lietuvis nebuvo taip išnaudoja
mas kaip rusų primestos komunistinės sistemos. Pačioje 
Lietuvoje prieš okupantą veda kovą kiekvienas lietuvis. 
Pavergtiems lietuviams, padeda Amerikos lietuviai. Į 
lietuvių tautos kovą už laisvę Amerikos lietuviai Įtraukė 
ir JAV vyriausybės ir kongreso atstovus. Didelė Ame
rikos lietuvių dauguma yra įsitikinusi, kad sovietų karo 
jėgos ir policija bus priverstos pasitraukti iš Lietuvos. 
Rusai buvo priversti trauktis iš Irano, jie turėjo trauktis 
iš :Graikijos ir Turkijos. Jie bus priversti trauktis ir iš 
Lietuvos, jeigu Amerikos lietuviai nebendradarbiaus su 
sovietų agentais ir nebandys sudaryti įspūdžio, kad jie 
patenkinti gimtiniam 'kraštui primesta vergija.

New* Yorko lietuviai privalo pabusti. Lietuviškų or
ganizacijų -atstovai negali bendradarbiauti su Lietuvos 
pavergėjais.- Organizacijos privalo įtikinti savo narius, 
kad Zenkevičius ir kiti rusams tarnaujantieji lietuviai 
ne Čiurlioniu domisi, bet Čiurlionio garsais ir spalvo
mis, jie bando įtraukti laisvus lietuvius į neišbrendamą 
vergijos tinklą. !

nigija sukėlė 1831 ir 1863 metą 
sukilimus į kuriuo* da&tai 
įtraukė ir liaudį. Sukilimai 
buvo pralaimėti, kaip buvo 
pralaimėta ir visa jų vesta ko
va prieš carizmą, nes vado
vaują luomai atstovavo atgy
ventai epochai.

Lietuvos mokslininkai dar 
iki šiol klaidingai tebetvirtina, 
kad bajorijos ir kunigijos au
le nkė j imas buvo svarbiausia 
D. L. K žlugimo priežastimi 
Dėl tos pačios priežasties abu 
luomai, kalbiniai ir kultūri
niai atitrūkę nuo Handies, jau 
carinio pavergimo sąlygose, 
negalėję sėkmingai vadovauti 
lietuvių tautos išsilaisvinimo 
kovai. Tai tik dalinė tiesa.

Neatsižvelgi į pagrindinę is
torinę tiesą, kad veik kiekvie
noje Vak. Europos tautoje bu
vo iškilusios naujos istorinės 
jėgos, pagimdytos renesanso, 
humanizmo ir reformacijos 
idėjų, kurios stojo į kovą prieš 
visą; viduramžių santvarką ir 
jos idėjinius pagrindus. Toje 
kovoje riedėjo despotų ir jų 
rėmėjų galvos, visai neatsižvel
giant, ar savo kilme- buvo už
kariautojai, ar kilę iš pačios 
tautos. Feodalizmas rėmėsi 
baudžiavine sistema, kurioje 
liaudis buvo laikoma tamsoje 
ir priespaudoje. Kova prieš 
visą feodalinę sistemą hūdarė 
naujųjų amžių istorijos turinį, 
kuriame gimė Vakarų demo
kratija. f

Šios istorinės tiesos nepa
gauna mūsų istorikai ir kultū
rininkai. Perėtai iki šiol netu
rime lietuvių kalba veikalų, 
Auriuose būtų nušviesta ir iš-, 
aiškinta Vakarų demokratijos 
susidarymo ir iškilimo istori
ja bei atidengti jos veikimo 
principai. Tas, ką turime pa
rašyta šioje srityje, yra pavaiz
duota autorių, tebežiurinčių į 
naujųjų amžių istoriją vidur
amžių ar partinių ideologijų 
sampratomis. Kaip kiekvie
noje mokslo šakoje, taip ir 
istorijoje, reikia remtis moksli
niais, o ne religiniais ar ideo
loginiais pagrindais, jei nori
ma suprasti bėgamuosius is
torinius Įvykius, teisingai įver
tinti esamą politinę padėtį ir 
nustatyti realų veikimo planą 
ateičiai.

IDĖJINIAI UŽDAVINIAI 
šiandien mūsų tauta pergy

vena dvigubą tragediją Vie
ną, kaip okupuota, dėl savo 
geopolitinės padėties ir II Pas. 
karo strategijos, yra sistemin
gai rusinama ir neša sunkią to
talitarizmo priespaudą. Antrą, 
per Nepriklausomybės laiko
tarpį vietoje, kad vi§6fiil§ iš
galėmis išlyginti savo atsitiki
mą nuo Vak. demokratinio pa-

šaulio, 17 ąnmdHn gerver*-|mas vyksta ItaUrvžą iieivijo. 
m u buvo grąžinta | mfmedrr 1 Pasitrauk* į Vakarus Ele
nin tus viduramžiu*, kur vietoj i tavos politiniai emigrantai ne- 
riektai* tusių 1 taomų Skilo 
diktetftrinėe partijos, preten* 
davuaios | tautos elitą, k f Ji ?

' Tuo būdu Lietuva buvo atsi
dūrusi, drauge su kitomis at- 
silikusiomis tautomis* antide- 
mokratinių jėgų stovykloje. 
Diktatūriniame režime, nors 
ir besirieškianėto švelniomis 
fermcnis, buvo Užgniaužtas 
demokratinių jėgų brandini
mas lietuvių tautoje, kas turė
jo ir tebeturi liūdnas pasek
mes kovoje už mūsų tautos 
laisvę. Neperseniai atvykęs iš 
okup. Lietuvos buvęs marksiz
mo dėstytojas prof. V. Sevru- 
kas taip nusako susidariusią 
problemą: “Savo laiku, sovie
tinio totalitarizmo ideologams 
buvo pasisekę: “Savo laiku so
vietinio totalitarizmo, ideolo
gams buvo pasisekę diskredi
tuoti nacionalizmo sąvoką, 
sutapatinus su jų vadinamąja 
buržuazine pasaulėžiūra ir. su 
gynimu buržuazinės santvarkos, 
kuri savo keliu masės, ypač jau 
nosios kartos akyse,- buvo 
pasmerkta, kaip neabejotina 
blogybė. Tam padėjo ir ta ap
linkybė, kad Lietuvos antiso- 
Vietinėje rezistencijoje tikrai 
nebuvo sOcialistiškos politinės 
koncepcijos. Todėl ir . buvo 
jiems patogu įtikinti , kad fe- 
zistentai kovojo ne už tautos, 
o tik už turtingųjų interesus... 
Bet kai išryškėjo, kad naujoji 
santvarka vietoj sorialižmo S- 
augino tik naują, buržuaziją,. o .

nežiūrint akadenrfnio iftsiUtf* 
nimo, nesugebėjo

tuvių tautos laisvinimo poMrti- 
ką. Jų galvosena ir veiktas me
todai atitinka XtX a. bajorijai 
ir dvasiškijos mentalitetą, nea 
didžiuma tebegyvena įsitikinį- 
mtt, kad galima atstatyti Ist0- 
rihę praeitį. Tuo istorinių ke
liu nužygiavo ne tik. bajorija, 
bet ir mums gerai žinoma cari
nės x Rusijos emigracija, tu® 
pačiu keliu nukeliaus ir visi 
lietuvių diktatūriniai ir anti
demokratiniai sąjūdžiai; T*i 
yra istorinė aksioma, kad nė* 
galima sugrąžinti istorijos į it 
gyventą praeiti, ar stoti į kbVą 
su pasenusiais ar snbankruta 
vusiais idėjiniais ginklais prieš 
modernųjį totalitarizmą.

Panašią istorinę padėtį lie
tuvių tauta pergyveno t v. tv* 
no lūžyje*, atspausdfntą“^- 
sų Sparnų* 38 Lai
mėjus D. L. K. kontrrefoFfttą '̂ 
cijos stovyklai, praktiškai Vi
si renesanso, humariiemo irt-eį

t£' Jų vietoje išaugo 3o8 vį«rtto- 
įynai, štt 15.00b fūksttočjų.t^ 
nuobų, kurie ptądfeįo a^tf jš 
lietuvių tautos sąmonės atžtoš- 
tirš laisvo žmdgatfs idealūs fr 
hacfonalią galvosėliį.
darbe pirmavo ^tii^ ’6r3fc 
has, priešakyje su garsia/Yft? 
Ristis .Ježtffiųi Akadetnljalr'šu 
22 kolegijomis^ pasklidusio
mis po visą kunigaikštiją; ;jė- 
.attitei nepasitėnkirto vien jffk 
reformacijos griovimu;- 
tolygiai nukreipė savo-kovas 
jKieš visą moderniąją filosdfi- 
ją, pradedant Descartes ir ItaL 
giant Kantų bei-’pįriiš ■ Kopęty;

Nors V. ševruk'šs savo pusi- «iko,KėHttio, GabUo paškejbA 
sakyme vis dar trfxsvartofa tą mokslą- šių pastangų dėką 
marksistinę terminologiją ir ftė- L. K bajorija ir J dvasiškija 

buvo grąžinta j tamsiuos:us'am- 
žiusir tik jėzuitų ordino panai 
ginimas .1773 m, atvertė Lietuvą

tai nenuostabu, kad žodis ns-

keičia savo reikšmę ir vis daž
niau tampa drąsaus it suma
naus savo tanios patrioto sim- 
boBtt* (Keleivis^ 1975 . VL IŠt).

kratinius idealus stttapatina

aiškiai nusako Mūdhų diktatū
rinės Valdžios antidemokrati
nių sąjūdžių paveiki į dahari. 
tinę lietuvių tautas laisvės ko
vą. Kovos eigoje paaiškėjo, 
kad partizaninis karas, kaip ir į 

■visa rezistencinė kovfi prieš 
okupantą; buvo iŠ anksto pa 
smerkta ptūlairtlėjimtlL Pt» ri 
Stos žiaurios istorinės pamokos, 
kovojanti tauta turėjo ragriiti ■. 
į demokratuos kelią' ir, apsl- " 
ginklavus .laisvo., žmogaus ide- , 
alais, tęsti kovą už laisvę, bet

bėjo ją nuo galutini) -dvasinio 
sunykimo . -7 •

L’' V'-S •-* tėė< L' •• ■

jau visai kitomis priemonėmis » ^ItKVIEKO
ii* taktika.

PanaŠttš idėjinis persilauži-
■ r

DRAUGAS' f R BIČIULIS

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Rašo DAN KURAITIS

11
SUKILIMAS PRASIDĖJO SENAMIESTYJE

Pasiėmiau laksi, kuriame sėdėjo man jau pažįsta
mas šoferis ir pasakiau, kad mane pavežiotų po t ar- 
šuvą ir parodytų sukilėlių laikytas vietas.

Pirmiausia mane nuvežė į senamiesį. senąją Var
šuvą ir parodė tas vietas, kur stovėjo dideli namai ir 
kurie vokiečių aviacijos , artilerijos ir mortarų buvo 
išgriauti ir sudeginti. Nuvežė Prahon. A aršuvos prie- 
miestin. esančiame dešinėje Vistas pusėje.

Lenkai užėmė senamiestį, bet vokiečiai sugebėjo 
apginti Sakson aikštę. Pilsudskio aikštę ir ten buvu
sius namus. Pragon einantį Kierbiedžio tiltą ir kitas gat
ves. Lenkai kelis kartus bandė iš Pragos prasiveržti 
per tiltą, bet jiems nepasisekė. Vokiečiai bandė kelis 
kartus prasiveržti senamiestin iš pietų, bet lenkai vy
kusiai pastojo jiems kelią. Man parodė tas vietas, kur 
.Sukilėliai atėmė iš vokiečių tris tankus, o vėliau juos 
naudojo prieš smarkesnius nacius.

Lenkams pirmomis dienomis pavyko įsistiprinti 
Žoliborz sritvje. Svarbiausioji sukilėlių tvirtovė buvo 
Mickevičiaus ir Krasinskio gatvių sankryža. Man tvir
tino, kad šioje vietoje lenkai atimdavo iš vokiečių 
daugiausia ginklų. Vokiečiai .įvažiuoja į žoliborz ir 
klauso, kaip senamiestyje tarška šautuvai. Tuo tarpu 
iš gatvės iššoka berniukas ir liepia kelti rankas ir viską 
atiduoti. Netikėtai užklupti vokiečiai atiduoda ginklus 
ir turimą amuniciją.

Be lo. sukilėliai buvo užt inę didelį plotą Mokofa-i

voj, Sodyboj, Sielcuose, černiakoje, Grojiecko srityse 
kelis blokus, Pavislį ir daugelį kitų vietų.
, Kai lenkai sukilo Varšuvoje, tai rusai jau buvo 
bebaigiu okupuoti Lenkijos žemes. Rusų žinioje jau 
buvo ukrainiečių Lvovas, Sandomyras, Liublinas, Lie
tuvos Brasta, Treblinka, Baltstogė ir veik visa Lietuva. 
Pietų Lenkijoje į vakarus stūmėsi dvi didelės sovietų 
armijos, ties A'aršuva pirmyn žygiavo maršalo Roko- 
sovskio vadovaujamos armijos, o iš Lietuvos Karaliau
čiaus kryptimi pirmyn stūmėsi gen. Černiachovskio va
dovaujamos armijos.

Varšuvos srityje vokiečių karo jėgoms vadovavo 
gen. Heinz Guderian, vokiečių tankų specialistas. Pa
čios Varšuvos karo komendantu buvo paskirtas austras 
nacių aviacijos maršalas Raintier Stahel. Vokiečiai 
buvo priversti trauktis rytų fronte, bet jie negalėjo 
atiduoti Varšuvos, jeigu dar planavo pasipriešinti ru
sams.

Pirmą sukilimo dieną paaiškėjo, kad lenkai netu
ri mūšiams laimėti reikalingo skubaus susisiekimo, 
tuo tarpu vokiečių kariuomenė turėjo gerą radijo 
tinklą.

LENKAI BUST) LABAI ATSARGŪS

Iš mano suminėtų ir aplankytų vietų pačioje Var
šuvoje. iš pačių lenkų pasakojimų susidariau įspūdį, 
kad lenkai buvo labai atsargūs. Jie ritosė sukilimą vi
same krašte, bet jie įsakinėjo nieko nepasakoti, kad 
vokiečiai laiku nesužinotų ir nepasiruoštų lenkus visai 
likviduoti.

Rusai lenkams davė labai smarkų smūgį. Kvaili 
šlėktos ir proše panai, gavę įsakymą baigti ir pasiprie
šinimą. padėjo ginklus ir pasidavė sovietų karo polici
jai. Protingesnineji bėgo į Lietuvą, bet mažiau žinan

tieji padėjo ginklus ir pasidavė okupanto “gerai valiai*;
Net ir tuo metu lenkai nesuprato, kad tą laimėto

jo “gerą valią” visai kitaip suprato pais didžiatlSias 
laimėtojas. Stalinas žinojo, kad nelaisvėn paimtus 
lenkus reikia maitinti ir nežudyti, bet kas jam galėjo 
uždrausti? Stalinas taip pat žinojo, kad lenkai kotntt- 
nisfų nemėgsta ir prieš juos kovos. Jis notare išžudyti 
drąsiausius, bet poltiniu atžvilgio mažiausiai infoiS 
muotus lenkų karininkus, ir dalimi vadinamus lenkų 
inteligentus. Jie Staliną, Rusijos komunistus ir sovie
tinį imperializmą turėjo geriau pažinti, negu pažino. 
Jiems reikėjo bėgti galimai tdiiau. . jeigu jau neturėjo 
jėgų ir drąsos kovoti. Bet .jie taip nedarė. Jie pasidavė 
ir žuvo be jokios kovos.

Gen. Bor Korrtorowskis jau kitaip galvojo. Jis da
rė viską, kad lenkai pasiruoštų sukilimui, bet jis. ne
norėjo duoti rusams progos lenkus žudyti, kaip jie btt- 
vo išžudyti Katyn e brūzgynuose. Bor Komor«w*kis ne
norėjo, kad ir vokiečiai turėtų pretekstų lenkams nai
kinti. Jis rtiošė lenkus sukilimui, bet įsakinėjo nesfka- 
binti prie bėgančių vokiečių, kad jie Hėttlfėtų ptetėks- 
to Lenkijos miesteliams arba net ištisiem* kaimam* 
naikinti, ti . • ' -- , t A ~{

Vokiečiai per Lenkiją ramiai bėgo į vakarus, kol 
pasiekė Varšuvą. Lenkai būtų norėję* kad vokiečiai ir 
per Varšuvą ramiai trauktųsi į vakarus. Bet vokiečiai 
buvo gudresni už lenkus. Jie turėjo gana tikslių infory 
tnacijų apie visą lenkų “krašto apmiją” ir žinojo, kad 
lenkai rudsia sukilimą prieš vokiečius.

Lenkijos gubernatorium Hitlerį* buvo pMkyč^s. 
Dr. Fischerį, o karb vadovybė turėjo saugumo viršinin
ką, kurio pareiga buvo Sekti, kas datesi krašte ir ko 
galima laukti. Hitlerio gubernatorius netikėjo pervers
mo ruošimu, o Dr. Ludwig Hahn, saugumiečių virši

ninkas, vokiečių kariuomenės štabo pasitarime prane
šė, kad perversmas niekiamas. Jis susiriiikūsiems net 
pasakė, kilį jis ptashŪs rugpjūčio t. ditn*s vakarą? 
Kad susirinkusieji vokiečių karo vadai patikėtų jo ži
niomis, jiš pradėjo jtfJHtttf, kad lenkų kfašto armijos 
štabas jau liepos mėnesį išstamtinėjo įsaJtytoils kiekvie
nam tos armijos kariui, Jis pasigyrė, kad jam pavyko 
gauti visits ruošiamo sukilimo planus ir patarė visiems 
pasiruošti.

Gen. Bor buvo. įsakęs savo armijos nariams nešau
dyti be reikalo ir neprovokuoti Vokiečių,’^bit susišau- 
dyuaas. tarp lenkui*-vokiečių pačioje Varettvoje ėjo vi
są laiką. Lenkai nekantrūs* jie įsakymo nemokėją pil
dyti. Jie tiorėj* pasfrodyfl, kad fr jte galt votfečfos pta 
baidyti. \ ’ ,į

IS KUR TASA&rttfiS ‘cavh-ž&us? I

— Is kur hi tiek daug žinai apie tai, kas tuo meti 
darėsi Varitovejėt —{Mklansiaii Strio šoferio. .L

— Kaip aš nežthoshi, jėlgu aš pats tuo metu buvoti 
Varšuvoj^ inattdlMtkė. ■

. Tai it tu buvai sukilę*-prieš vokiečius?-----da/
karią paklausias. . ..

CBus daugiau) , f <

SKAITYKITE B PLATINKITE
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

f*11*; * t* *X.

Talydfcjoffiė širdingą zmčgiĮ,lietuvį, draugą i
■ O, tu nematysi pavasarėlio išauštant, 
’ O, tu negirdėsi girių gegelių kukuojant;
j Užžels tavo'takeliai žolynėliais, užries dobilėliais;

O, aš nesusieisiu nei ant jokio atlaidėlio, nei aut jokio jomarkėlio— 
(E lietuviškų raudų)

d. lydėjome jį “pasodinti į vėlių 
suolelį”, kaip sakoma lietuvių 
liaudies raudose... Taip neteko
me vieno ypačiai širdingo žmo
gaus,. lietuvio ir draugo, kuriam 
net iki “pensijos” dar truko po
ros metų.

Vaclovo Dalinkevičįaus nuo
širdumas, draugiškumas ir vai
šingumas jei ir turėjo sau lygių, 
tai labai mažai. Pagelbėti savo 
broliui tautiečiui jam sudaryda
vo tikro pasitenkinimo. Kas jį 
pažinojo dar laisvoje Lietuvoje, 
vėliau tremtyje ir dabar laisvės 
šalyje, organizacijoms, kurioms 
priklausė patalkininkauti pra- 
šytrhereikėjo. Per tuos 26 me
tus gyvenimo Chicagoje nebu
vo tokio “Naujienų” parengimo, 
kur5.Vacys nebūtų su entuziaz
mu pasidarbavęs visur mesda
mas “malonią nuotaiką. Deja, 
deja, visa tai jau buvo. Jis mo
kėja susidaryti daug draugų ir 
gerų pažįstamų, kurie tai įrodė 
velionį lydint į amžinojo poilsio 
vietą. Nežiūrint, kad tai buvo 
pačiose Naujų Metų išvakarėse 
ir daugelis jo artimųjų buvo sku
botai užimti svarbiausioms žie
mos šventėms arba buvo išva- 
žinėję, ir, be to, tą dieną oras 
buvo pats nesimpatiškiausias, 
velionį lydėjo 40 automobilių su 
vidutiniškai po tris žmones kiek
viename automobilyje ir į, šer
meninės pietus Golden Coast Inn 
grįždami iš kapinių susirinko 65 
palydovai.

Laidotuves pavyzdingai tvar
kė prof. Mečys Mackevičius, kurs . 
Lietuvių Tautinėse Kapinėse dar 
sujaudino palydovus, pasakyda
mas jautrią trumpą prakalbą 
apie gimtosios žemės meilę, ko
kia degte degė’Vėifbmo širdis ir i 
ištraukęs vokelį Išpylė' Į Va
cio duobę iš Ukmergės gautą 
brangią dovaną — žiupsnelį 
šventosios Lietuvos žemelės.

Palydovai po laidotuvių turė
jo naują temą padiskutuoti bū
tent, kad gedulingas pamaldas 
laikęs katalikų kunigas skrybė
lės nė karto nenusiėmė, kuomet 
palydovai iki. vieno išstovėjome 
pėr pamaldas skrybėles ir žie
mines kepures nusiėmę. Tiesa, 
popiežius ir vyskupai pėr ofi- 
ciales pamaldas dėvi “jarmul- 
kės” arba mitras, bet šis kuni
gas dėvėjo paprastą išeiginę, juo- 

skrybėlę,

DR. K. G. BALUKAS i . Giltinėlė- vis dažniau, vis tan- 
akušerija ią woteru ligos kiau pradeda po mūsų lietuvių 

• bendruomenės gretas sukinėtis. 
, Mat, paskutinioji masinė banga 
bąbuYo prieš pilną gentkartę. 
Daugumas jų btivo jauni, gera 
•darbo jėga, labai reikalinga po 

j. baisaus Antrojo Pasaulinio Ka
ro. šiandien jie jau pensininkai 
arba nebe toli to. Kaip paukšt
vanagis iš žvirblių būrio vis daž
niau ir daugiau giltinė nusine
ša, palikdama tuščias spragas 
,likusius perspėdama kad “me
mento mori’L..- .

Taip ji padarė;su Vaciii Da- 
linkeviciu' iš j ungdama. -jo širdį' 
pačiose Naujų1 Metų ūiš vakarėse 
televizijos bežiūrint. Paskutinę 
senųjų metų diena, gruodžio -31

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Cr<wford 

Medical Building^ TeL LU 5^446 
Priima ligonius pagal susitiriin£ 

Jei neatsiliepiau skitebinti 374-8012

DR. C. K. BOSELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ • > 

CHIRURGIJA
Telef.,695^)533 . )i;, . V 

Fox Valley Medical Center
860 SUMMIT STREET _ i 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

2434 WEST 71st STREET «■
Ofisas; HEmlock 4-5849 dt,» - 

Rezidx- 388-2Z33 a-.-U.-
OFISO \ ALANDUS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. Ą-r-7 vąL, 
antrai. penKtadienj nuo 1—5, tree, į

ir šes'.aa. tiktai susitarus. I

DR. PAUL V. DARGiš
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS /

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S, Manheim, Rd., Westchester, 111?
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3. vai. *:
Tek: 562-2727 arba 362-2728^.

v REZ.: GL 8-0873 : '
DR. W. EISIN • čiSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOG1NJĖ CHIRURGIJA
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

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

TEU —‘.BE 3-5393

DR. Ao Be GLAVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA .

SPECIALYBĖ.AKIŲ LLQQS.
3907 West 103rd Street . : , / ■ ’- v

Valandos pagaly susi targą^;,,

DR. K.
Tel.: 56M6OS *rr’4S92į4^i A L'- 

0 Fi 'Š A I : ;
1002 N. WESTERN AVE.
5214 N. WESTERN AVĖ.

Valandos pagal susitarimą.. :

Ofiso tel.: HE 4-1818"
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS
2454 WEST 71 st STREET^? '

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. 737-5149

DR. FRANK PLECKASS
OPTOMETRISTAS

KALBĄ LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St.
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

‘•contact lenses”.
Vai, pagal susitarimą. Uždarytą tree.

DR. LEONAS SESBUTIS
INKSTŲ,, PŪSLĖS IR...... 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET r

ketvirtad. mil 5^—7_vaLvak. is
Ofiso te^ef.: 776-2880^ -1 z * ■ / » j' •

Naujas rez, telef~ 448-5545 . ;

pranešim a»

— Bridgeport® Lietuviu Narny Sa- 
vininky susirinkimas įvyks sausio 
mėn. 3 dieną. 1:00 vai. popiet 3808 S. 
Union Avė., įėjimas iš kiemo, antras

GARANTUOTI
RADIJAI

NUO $8.50
2512 W. 47 ST. « FR 6-1998

At id. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8. 
Sefcm. ir free, uždaryta.

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

--------  - t.-■ .,1, ,

“■ GĖLĖS VISOMS PROGOMS.

. Beverly Hills

1TNYCTAr‘-
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
.............  ...... 27

ja > ■ i». -i a—BWWjmr-Sg   -

PERKRAUSTYMAI

M0 V I N G
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. Š E R Ė N A S , 

Tel. WA 5-8063 
^■PAuiUf izrxr-i'gLB i

M 0 V I N G
•c J
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS 
, RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kil. A. M. .I. l L- r
• LietiMufkalba’Jkasdien nūc pirma-

- dienio-jki penktadienio l 12:30— 
' 1:00" v/popfef. — Šeštadieni ir
k sekiiadienį/mfo 8:30 iki '9:30 vai.
1.59?- ■ '4

, Telef.: HEmlock. 4-2413 iL* * * - • -..--r6 " * /••' ’ • T
P 7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629
L:i

Kapinės 
skaitlin-

dą, plačiais bryliais 
“nešventintą”. ■"

Lietuvių Tautinės 
Chicagoje skaitomos 
giausiu lietuvių “miestu” Ame
rikoje. Velionis likosi ilsėtis ge
roje draugystėje — sekcijoje, 
kurioje yra Dr. Vinco Kudirkos 
paminklas ir daug palaidotų žy
mių lietuvių. Ilsėkis ramybėje, 
drauge, ir Iki... r jpr

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

2850 West 63rd St., Chicago HI. 60629, 
TeM.: PRospect <>-5084 i > Į

DR. VYT TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST59th STftEET

Tel.: PU <4223 < .-'C'
OFISO VAL.: pič».. »atrad><. tYečiafl. 
ir penkt. 2-4 ir 64 vaL yak. .Segame- • 
•trials 2-4 vai. po pietų ir kilti Jaik'ii 

pagal susitarimai 1 «»> y,

V. Tumasonis, M. D., S. C
C H I R U R llwF^ ' 

2454 WEST^TIst STREET z- . 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123

Rezid. telef.: GIbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą, bėl 
valandos skambinti telef. JIE 4-2123. 
Jei neatsiliepia.-tai telef*. -GĮ 8^185.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
<ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. me»L Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms

B (Arch Supports) ir t t.

aukštai. Nariai malonėkite alsilan 3 kĖJtKKHJB
kvti, nes yra daug įdomiu pranešimų.
Taip pat galėsite užsimokėti nario i 
mokesčius už 1976 metus. Kviečia I 
valdyba. Stella Kaulakis, pirm.

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI "NAUJIENAS"

Visuomenės veikėjui

KAZIUI P. DEVEIKIUI
mirus,

jo žmonai Onai, dukterims,. sūnui ir jų šei
moms, giminėms, draugams ir pažįstamiems 
reiškiame gilią užuojautą ’

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Cicero Apylinkės Valdyba

• ? ANNA MAKAVECKAS
Pagal tėvus Krasauskaitė

Pagal pirmą vyrą Damanskienė
Gyv. Kalamazoo, Miclh, anksčiau gyveno Marquette Parke

Mirė 1976 m. sausio mėn. 1 dieną, 6:32 vai. ryto, sulaukusi 78 me
tu amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Panevėžio aps., Pumpėnų valse

Amerikoje išgyveno 58 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Jonas Damauskas, marti Frances, duktė 

Stella Rauba, žentas Edward, 5 anūkai — dr. John Damanskas su žmo
na Mary ir Frank Damauskas, taip pat Kathy, Marty ir Dores Raubai, 
proanukai Betsy ir David Damauskai bei kiti giminės draugai ir pa
žįstami. įL Y-S- .į ---My-

Priklausė Tretininkių draugijai Marquette Parke, LRKS 154 kuo
pai, buvo šv< Kazimiero seselių amžiną rėmėja.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Pirmadienį sausio 5 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
Į §v. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamal
dų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuviu kapinėse.

^Visi a.^ a.-Annbs Makaveckienės giminės, draugai ir pazisfarni nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Sūnūs, duktė giminės.
Lajdotuvių .Direktoriai Mažeika - Evans. TeL RE 7-8600.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI 
"Jėzus Kristus pagydys tave*. —. Ap. Darb. 9-44.

šituos žodžius pasakė Petras Anėj ui, stabo ištiktam, kurį apaštalas 
rado Lidoje ir pagydė. Faktas, kad jis buvo išgulėjęs patale aštuonerius 
metus liudijo, kad jo pagydymas buvo Dievo galybe padarytas stebuklas. 
Tasai jvykos greit pagarsėjo ir pritraukė prie Viešpaties ir jo bažnyčios 

4 daugelį. Tokie stebuklai pasiliko tik iki tol, kol gyveno Viešpaties iš
rinktieji apaštalai Gydymo dovana, o taip pat kitos dovanos, įvykdavo 

, tik apaštalu ranku uždėjimu. Viešpaties Jėzaus išrinktų ir įstatytų apaš
talų buvo tik dvylika, ne daugiau, nes Judo Iškarpoto vietą užėmė apašta-

• las Povilas. Dangiškoji Jeruzalė, kuri buvo regėjime parodyta Jonui Ap- 
reikštojui, turėjo tik dvylika pamatų.

Kas antrą antradieni Sophia Barčus radi [as kalbia švento Rašto tyrini 
tofv aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
ruaiaji? j tą klausimą atsako knygutė *VIltis po mirtie**, kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

ŽV. RAITO TYRINtTOJA!

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

\ J / / 2533 W. 71st Street
? Telef.: GRovehill 6-2345-6
& ** 1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef.: TOwnhall 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

KAZIMIERAS P. DEVEIKIS
(Deveika)

Gyv. 1338 So. 49 Ave., Cicero, UI.

Mirė 1975.m. gruodžio mėn. 31 dieną, 4:40 vai. popiet, sula n kęs. 
87 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Panevėžio apskr.

Amerikoje išgyveno 66 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Ona, 2 dukterys — Florence Paul ir Lor

re ta Konemann, žentas Victor, sūnus Edward ir visų jų šeimos, bro
lis Antanas, brolienė Ona su šeima, sesuo Viktorija Morris, mirusio 
brolio Petro-šeima ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Velionis buvo- tėvas a. a. Casey Deveikio.
Priklausė SLA 301 kuopai ir Balfui.
šeštadienį, 7 vai. vak. kūnas bus pašarvotas A. Petkaus koplyčio

je, 1410 So. 50 Ave., Cicero, Illinois.
Vietoj gėlių pageidaujama aukoti lietuviškoms organizacijoms.
Pirmadienį, sausio 5 dieną 9:0 vaL ryto bus lydimas iš koplyčios 

į šv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų -bus lai
dojamas Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

A vVisi a. a. Kazimiero P. Deveikio giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti* jam paskutini 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieką:
Dukterys, sūnus, brolis, sesuo, giminės.

L
Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. TeT. 863-2108.

GAIDAS - DAIMIE
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO . - 
DALYSE.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje veikliam nariui 
ir organizatoriui, 50 metų ėjusiam SLA 301 kuopos 
finansų sekretoriaus pareigas, SLA 6-tos apskrities 

h veikėjui ir. komisijų nariui ir nuolatiniam SLA seimų 
dalyviui ..

KAZIUI P. DEVEIKIUI
v mirus,

jo žmonhi Onai, jo sūnui, abiem dukrom ir jų šei- 
tnom bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia 
ir kartu liūdi

4 m . PYDOMOJI TARYBĄ:
P jIM4rt^?Ąieksandras Čaplikas.

“ 9 GMovahė Metlioniėnė. Ephrosine Mikužiūtė.
* Josephine Mileriūtė, Christine Austin ir

. : Dr. DanielioS Desresys.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA A VE. Tel: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpuhlic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672 ,

' 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET ” Phone: YArds 7-1911
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MŪSŲ SPAUDOJE
Motery vėtomos temos

Skautiškos minties jaunimo ir į apie staigius gyvenimo posūkius
vadovų žurnalo “Mūsų Vytis” i 
2 nr. imponuoja bei intriguoja 
skaitytoją nuo pat vedamojo.) 
Jame red ak t. Liūtas Grinius 
tarp kita ko taip teigia:

Tiesa, kad jaunųjų autorių 
temos ligšiol buvo moterų vys
tomos, tiesa, kad poezijoje vyra
vo vyrai ir tiesa, kad gyvenimo ! 
kronikoje neatsispindi daugelis! 
mūsų skyrių ir gyvenviečių.

Todėl žingeidžiai verčiu žur-j 
nalo lapus. Norom nenorom tu-I 
riu tuojau apsistoti prie mon- j 
trealietės Rasos LukoševičiūtėsI 
straipsnio ‘‘Prisitaikyti ar žūti ?” 
Nors jis yra parašytas Al vino 
Toffler knygos “Future Shock” 
ir naujųjų laikų propagandinėje 
Įtakoje, tačiau jame nėra nė še-į 
sėlio neapykantos vyresniųjų ’ 
kartai. Ta neapykanta neretai! 
pasitaikydavo susižavėjusiems j 
ateities utopinėmis idėjomis bei! 
vizijomis. Gi Rasa, rašydama1

bei staigius pasikeitimus, vieno
dai rūpinasi vyresniųjų buitimi 
ir jaunųjų, net jų ainių, ateiti
mi. $tai keletas ištraukų iš jos 
straipsnio:

Kai žemė tik formavosi, maži 
vandens gyvulėliai buvo išmesti 
ant kranto. Per greitas pasi
keitimas, neradimas tos pačios 
aplinkos juos beveik visus išžu
dė. Vien tik tie, kurie miškuose 
rado vandens, išgyveno. Galė
tume palyginti žmogų su šiais 
gyvuliais. Tie, kurie ateityje ga
lės rasti savo vietą pasaulio aki
vaizdoje, bus laimingi šios že
mės gyventojai. Tie, kurie ne
pritaps, bus tos vadinamos ma
sės dalimis. O žmogus yra Įro
dęs, kad jis gali pritapti prie 
savo aplinkos. Jis yra išgyvenęs 
žiemą ir vasarą, jis išvaikščiojo 
ne tik žemę, bet ir mėnuli, jis 
prisitaikė prie visų madų ir viso 
materialistiško gyvenimo. Tai

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima 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 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 4L teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, y bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

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

• ------------------------------------------------------- -----..........—-------------------------- ---------------....................................

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, III. 60629 • Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas gėros rūšies Įvairiu prekių.

MAISTAS iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

4.---------- .................. , ..... .....; - - , ■ ■ -.r------- ----- 3

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

Įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

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

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

n  ------------------------------------- ----------------------------------- ,,,  2 _________ ___ , ■ .jf

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėio 60 metu Minint ta sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuvių laisvę, 
neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju įgalio
tiniais.

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių dauguma šiais pasimetimo, reta 
rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. .Tos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaių kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrasio. bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metu — $16.00 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

i :sstu/i jivę raktume prieiti prie 
išvados, kaJ žmugus gali susi
gyventi su aplinka bet kokiose 
sąlygose ir bet kada. Bet reikia 
prisiminti, kad žmogus yra ir 
biologinis organizmas ir kad visi 
tokie organizmai turi savo prisi
taikymo ribas. Todėl, kai Neal 
Armstrong buvo iššautas į mė
nulį, jis buvo aprūpintas deguo- 

I niu, specialiais rūbais ir tiksliais 
! aparatais. Bet ar ne keista, kad 
kai žmogus yra iššautas į atei
tį, jam paliekame tik jo gyvybę?

žmogus negali priimti per 
greito pasikeitimo nei fiziškai, 
nei morališkai. Ateina laikas, 
kai jis daugiau nebepajėgia. Mes 
tada matome žmones, kurie yra 
uždaromi Į psichines ligonines 
ar šiaip tuos, kurie kartą į sa- 

| vaitę lanko visokius nervų spe
cialistus, nes jie nebepajėgia 
daugiau priimti savo aplinkos. 
Kad geriau suprastume šį dėsnį, 
turime išnagrinėti tas fiziškas 
sąlygas, kurios mus priveda ir 
prie moralės problemų.

žmogus yra dalis mūsų ben
dros aplinkos. Todėl jis turi pri
sitaikyti ir susigyventi su ja. 
Bet ko reikia laukti iš šios ap
linkos, o svarbiausia, iš žmo
gaus moralės, jeigu jį supa van
dens, oro ir garso tarša, mies
to gyventojų susigrūdimas, laik
raščių, televizijų, radijo prane
šimai ir reklamos? Žmogus yra 
visada šių veiksnių Įtakoje ir jis 
turi išmokti arba jų išvengti, 
juos atmesti, arba jais pasinau
doti. Pagalvokime, kiek tai var
gina žmogaus kūną ir protą! 
Kiėk šie pasikeitimai išnaudoja 
žmogaus kantrybę, sveikatą bei 
galvojimą? Tik į tai įžvelgę pra
dėsime suprasti nervinių ligų, 
žmonių pasimetimo, noro mirti, 
alkoholizmo, narkotikų plitimo 
priežastis.

Visuomenė negali toliau plės
tis ir mūsų gyvenimas negali to
liau gerėti, jeigu mes neišrasi- 
me naujų techniškų metodų, jei
gu nepriimsime tam tikrų pasi
keitimų visose gyvenimo srity
se. žmogus negali gyventi be pa
sikeitimų, nes jie sudaro mūsų 
gyvenimą. Taip prieiname prie 
išvados, kad gyvenant reikia pri
sitaikyti prie nuolat besikeičian
čios aplinkos.

Prisitaikydamas prie mūsų ap
linkos nėra visuomet lengvas. 
Angažavimasis gyvenime, visuo
menėje ir gyvenimo apvaldymas 
yra vienas iš sunkiausių ir, tur
būt, svarbiausių mūsų tikslų šio
je žemėje. Mūsų generacija yra 
auginama būti stebėtojų gene- 

' racija. Televizija, radijo, “ko
mikai” išauklėjo mus į žmones, 
kurie nenori angažuotis, bet no
ri tik žiūrėti, klausytis, ne rea
guoti. Tam atsverti mums rei
kia tokios organizacijos, kaip 
skautų organizacija, kuri dirba 
su jaunimu ir duoda jam pa
grindus, kaip gyvenimą pagerin
ti, kaip juo pilniau pasinaudoti 
ir kaip padėti kitiems susipažin
ti su jo sąlygomis.

Straipsnio pabaigoje autorė 
kreipia skautų vadovų dėmesį 
dėl naujų problemų, “kad pa
jėgtume išauklėti ne tik pilnus 
vadovus. 1>et ir žmones, kurie

pajėgs ne tik prisitaikyti prie 
aplinkos, bet ją valdyti ir jai an
gažuotis”; . -

šios ir kitos Rasos Lukoševi
čiūtės mintys yra praplėstinds, 
nukreipiant jas į abi Bendruo- 

'menes — Lietuvių ir Frontinin
kų, kad jie liautųsi rūpintis Va
sario 16 aukomis ir icy-bicy sti
liaus pseudopolitika bei žarijų 
žarstymu svetimomis rankomis, 
o imtųsi svarbių savo paskirties 
darbų.

Tikrai šiame numeryje straip
sniais dominuoja moterys: Danu
tė Bruškytė ir Audronė Maci
jauskaitė rašo apie K. M. Čiur
lionį ir jo kūryba, Alma Ruigy- 
tė-Paplauskienė “Ar įmanomas 
tautos egzistavimas be valsty-r 
bės?”, Rasa Mažeikaitė “Lietu
va — feodalinė valstybė?”, Rūta 
Kleinaitytė “Aplinkos įtaka į 
vaiko kalbą”. Be to, yra skyriai. 
— Skautų vadovui, Laiškai, Įvy
kiai ir pastabos bei kiti, kuriuose 
bendradarbiauja skautai ir šiaip 
spaudos bičiuliai. Atskiro nr. 
kaina $2. Administruoja Alfre
das Kleinaitis, 11044 W. 84 
Place, Willow Springs, II. 60480,

K. Petrokaitis

Mirė Kazys Deveikis

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III. 60608

AL. IR IGNAS 
T A I S O M F 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 737-3988 — TEXACO 

58-foj Ir Western Avenue kempes ■ 
____________z

.....1 ........ ....................... ..................................................... . ..................

PUSMEČIUI 64 DOLERIAI 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA 

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

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

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

PAVARDE IR VARDAS ......... ........... ..................................... .

ADRESAS _.................... .... ..... _...... ... ................................. .... ..

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Liko)

Dilo namus II lauko Ir II vidau*.
Darbas ®arantuotas.

Nuo 5 iki 8 vai. vak. 
skambinti YA 7-9107

STASYS SAKINISK_______________ ■ z

Kazys; P. Deveikis

Praeitą trečiadienį Ciceros 
gatvėje krito ir gerokai susi
trenkė ciceriečiams ir visos Ame
rikos lietuviams plačiai žinomas 
visuomenės veikėjas Kazys P. 
Deveikis. .

Jis tuojaujbuvo nugabentas Į 
Loretos ligoninę, kur jam buvo 
suteikta pirmoji.’ pagalba?" Atro
do, kad kritimo metu jis sutren
kė galvą, kurioje atsirado krau
jo krešulys. Nuo to krešulio jis 
ir mirė. ‘

Kazys Deveikis priklausė Įvai-i 
rioms Amerikos lietuvių .organi
zacijoms ir dalyvavo Lietuvos, 
laisvės kovose: Daugiausia Pai
ko ir energijos,-jis pašventė Su
sivienijimui Lietuvių Ameriko
je, važinėjo Į SLA seimus .ir vą-< 
dovavo didelei’.SLA kuopai,. ei-j 
damas Įvairias pareigas. Jis da-j 
lyvavo ir SLA apskričių2 konfe
rencijose. s: . . . ' . • : Pį

Deveikis 1888 metais-kovo*14 
dieną gimė Lietuvoje, Panevė
žio apskr., Joniškėlyje. Ameri
kon atvyko 1907 metais. Pra
džioj e kurį laiką buvo apsigyve
nęs Philadelpbijoje, o 1910 me-' 
tais atsikėlė į Cicero, gavo dar
bo Western Electric bendrovėje, 
kurioje dirbo iki pensijos. Ame
rikon atvažiavęs Deveikis lan
kė vakarinius kursus, pramoko 
anglų kalbos ir kitų būtiniausių 
dalykų. L

Deveikis užaugino du sūnus 
— Kazį ir Edvardą, ir dvi duk
teris — Florence ir Loretą. Pir
majai žmonai mirus, Kazys ve
dė iš Gilušių kilusią Oną Zene- 
vičienę. su kuria gražiai gyve
no.

Deveikis šeštadienį vakare bus 
pašarvotas Petkaus koplyčioje, 
sekmadienį, 7. vai. vakaro ruo
šiamas atsisveikinimas, o pir
madieni jis bus laidojamas Ka- 
zimierinėse, kur seniai turėjo 
savo sklypą. Rep.

-- ---------------------------------- 1
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— K. Puzinkevičius, Pitts
burgh. Pa., atsiuntė tokį laišką: 
“žinodamas, kad mano prenu
merata baigiasi, siunčiu 30 dol. 
perlaidą, kad jums nereikėtų 
siųsti raginimą ir gaišti -Jaiką.

dėnhiną rr adrrrfn'Mmfrfnhf 
kalų suprti^mą. hiupent hiflč^Tr

mažinant išlaidas.,, Ypatingai 
tai dabosi labai aktualu, pakė
lus laiškams kainas net 3 centai^.

: — Ponia Magdutė Grišius iŠ 
Marquette Parko apylinkės at
siuntė admin. Kristinai Austin 
tokį laišką: “Sveikinu jus as
meniškai ir jūsų mielą mamytę 
p. Josefiną . Kriščiūnienę taip 
pat visus Naujienų skaitytojus 
ir bendradarbius, linkėdama 
laimingų Naujųjų Metų, čia pri
dedu 30 dol. čekį kaimynystėje 
gyvenančio ' naujo skaitytojo 
Alekso Ramašausko prenume
ratai”. Naujienų vadovybė dė
koja poniai Grišius už nuolatinę 
paramą Naujienoms ir. kartu su 
ja sveikina naują1 skaitytoją 
Aleksą Ramašaūską. ; ;

— St. Tiškevičius iš Mar
quette Parko apylinkės užsakė 
Naujienas sės. M. Kristinai, 
esančiai šv. Kazimiero seselių 
vienuolyne, 2601 W. Marquette 
Rd., Chicago: Ill. 606?9, Šv. Ka
zimiero vienuolyno seselės iš
laiko Maria aūkšt. mokyklą, 
Įkūrė Šv, Kryžiaus ir Lorettos 
ligonines, aptarnauja šv. Šei
mos senelių, prieglaudą Orland 
Parko - apylinkėj, administruoja 
ir moko daugelyje lietuviškų 
parapijinių mokyklų, šiuos di
džius darbus gali atlikti pasi
aukojimu daugelio seselių. Jų 
viena yra sės. M. Kristina, kurią 
malonu sveikinti ir kartu su 
prenumeratos sponsorium .p. St. 
Tiškevičium linkėti laimingų 
Naujųjų Metų.

— Antanas Kisielis, London, 
Ont., Canada, užsisakė Naujie
nas 4 mėnesiams, nes žiemą turi 
daugiau laiko skaityti.. Naujie
nos dėkoja visiems platintojams 
ir naujiems skaitytojams už jų 
pastangas ir už jų dėmesį. Ta 
proga primena; kad žiemos me
tu yra geriausias laikas susipa
žinti su Naujienomis? Platini
mo vajaus-proga jos yra siun
čiamos susipažinimui dvi savai
tes nemokamai, pagal gautus 
pageidavimus arba atsiųstus ga
limų skaitytojUy^,adresus. Viši 
skaitytojai; prašomi, prisidėti 
prie platinimo vajaus, darant 
pastangas rasti bent pd vieną 
naują prenumeratorių.

— Ona Nemunas iš Brighton 
Parko apylinkės, daugeliui lie
tuvių' žinolna buvusi krautuvės 
savininkė Town .of Lake apylin
kėje, staiga,sunkiai susirgo.. Gy
dosi? Šv? Kryžiaus'ligoninėje. 
7 • k -V ** W * ■ -• 4 A JU . " - — . . *

— Vietoj, šventinių sveikini
mų. Balys VosyliusrNaųjienonis 
paskyrė^3G dpi.?. $ako, įog.arti- 
mieji ir įiažįštainiejij . skaityda
mi-Naujienas, pritars jo'gestui, 
o taip pat supras, kad jis jų nė
ra niekad pamiršęs. B. Vosylius 
yra mūsų skautų skyriaus re
daktorius. Ačiū.

— J. Ardickas . iš . Town <pf 
Lake apylinkės, pratęsdamas 
prenumeratą, atsiuntė Naujienų 
paramai penkinę. Tos. apyb’n- 
kės tautietis užsisakė Naujienas 
6 mėn., bet pavardės prašė ne
minėti, nes tai yra užsisakoma 
tik susipažinimui.

♦ Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto Linksmavakaris bus 
sausio 10 d., šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. Jaunimo centre. Stalus re
zervuoti skambinant p. Reginai 
Andrijauskienei telef. 776-6502 
arba p. Janinai Mikutaitienei, 
tel. 847-5186. Bus studentų at
liekama meninė programa, bu
fetas ir šokiai.. Įėjimo auka $5. 
Visi laukiami. Rengėjai

(Pr).
I

STASE’S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedzie Avė.

■ Tel. 436-4184
Sav. Stasė Bacevičienė

♦ Elektros Įvedimai, pataisy
mai Turiu Chicagos miesto lei
dimą. Dirbu ir užmiesčiuose. 
Dirbu greit, garantuotai ir sąži
ningai.

Klaudijus Pumputis, 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-SK59.
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REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE Į REAL ESTATE co' SALE

Namai, Žemė — Pardavimui I Namai, Žemė — Pardavimui

_ PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS
* DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY '
INCOME TAX SERVICE

.6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
. - i ■ _______ ,________________ '_______________________ -

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

5 PO 5. MŪRINIS - MEDINIS. $1.100 
i mėn/ Prašo $50,000. Marquette Par
ke. ' _ i

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. TeL 436-7878
■ V

LEMONTE savininkas parduoda 2 na
mus. 12 m. senumo, vis'd 20 butų. 
$46,000 pajamų. Gera vieta ir geras 

investavimas. $285,000. 
Tel. 9$4-1132.

— Pranciška Jakaitienė iš 
Chicagos pietvakarių, gerbda
ma savo vyro a. a. Jono Jakai
čio, ilgamečio Naujienų skaity
tojo, atminimą, ir remdama lie
tuvišką spaudą, kartu su pre
numerata atsiuntė Naujienų pa
ramai 10 dol.

Jonas G. Evans praneša, 
kad šį šeštadienį, sausio: 3 d. 
7:30 vai. ryto Tėvų Jėzuitų'ko
plyčioje bus šv. Mišios už pa
laidotų iš Mažeikos - Evans laido
tuvių koplyčios- mirusiųjų sie
las. Tokios pamaldos būna 
kiekvieno mėnesio 1-mą penk
tadienį. Apie pamaldų tikslų 
laiką būna pranešimai. (Pr).

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

(Pr).

PROGA DABAR
MODERNUS 2 aukštų namas ir 2 

auto mūro garažas., Radiant šildymas. 
Puikioj apylinkėj Marquette Parke. 
Vertas daugiau, gavome už $38,800.

-2 BUTŲ modernus mūro namas sū 
garažu. Atskiri šildymai. Rami, graži 
gatvė - Marquete Parke. $36,600.

BANGALO GRAŽUOLIS, švarus mū
ras, dideli kambariai. 2 auto gafSžas. 
Marquette Parko centre. S22.900.

6 KAMBARIŲ 12 M. MODERNUS 
MŪRAS. Įrengta virtuvė ir kamba
rys beismante. Naujas garažas. Arti 
parko ir California Ave. Greit galite 
užimti. $29,900. '

MODERNUS 4 BUTŲ mūras ir 2 
auto- mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
$45,500.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
S15.000 metinių pajamų. Arti mūsų. 
$71.700. ;

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

BUD’S REAL- ESTATE'
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVĖ.. CHICAGOJE 
Č;. TeL 254-5551

LEMONTO APYLINKĖJE 
135-TA IR ARCHER, AVĖ.

Tel. 257-5861

M. A. ŠIMKUS
Real įstate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 'Se. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. TeL VI 7-3447

Brangenybės, LalkrocfiEIal, Dovanos 
' visoms progoms.

3237 WEST 63rd STM CHICAGO
- Telef. 434-4660

Siuntiniai į Lietuvą 
1 ir kitus kraštus

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

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pe-s vlenlntelj
lietuvi kailini p ką 7^

Chicago)® ------

NORMANĄ

185 North Wabash 
2nd Floor Chicago* DL 60601

el. 263-5826 
(įstaiga*) ir 
677-8489

(buto)

■NAUJIENOS’ KIEKVIENO

DRAUGAS IR BIČIULIS

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. L A U R A I T I S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Call Frank Zapolis 
3208 <4 W. 95th St.

GA 4-8654

A. TVER AS ! 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

R E public 74*41 - 
V--------------------- --- ------------------ ----
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