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ir 

metu 
“vasaroja” Desert Hot Springs 
jau daug metų — šią žiemą iš 
šaltos Čikagos išviliojo ir Mac- 
kevičiai — čia “vasaroti”. Man 
buvo puiki proga su tais dide
liais žmonėmis — lietuviais su
sipažinti, nes iki tol juos žino
jau tik iš jų didelių darbų,—bet 
nebuvau turėjęs progos pažinti 
asmeniškai. Kantautai numatę 
Desert Hot Springs “vasaroti” 
dar kiek ilgiau, dėlto apie juos 
turėsiu progos parašyti vėliau, 
ypačiai, kad susitiksime dar 
bent kelis kartus. Kiek kitaip, 

| tai su Mackevičiais. nes jie ko- 
Nestebėtina, kad ir į Desert jvo pradžioje numatę Kaliforni- 

Hot Springs, ypačiai kai Ame- apleisti ir vykti i New Mesi-

Ateinantį sekmadienį prancūzai rinks 
pakankamai balsu negavusius kandidatus

PARYŽIUS. — Vidaus reikalų ministerija paskelbė, kad pra- 
sekmndienį \ykusiuose rinkimuose nacionalistinės de Gaul- 

balsų, tuo tarpu socialistų

(Pasikalbėjimas su prof. dr. M. Mackevičium)

~ESERT HOT SPRINGS, phy” autoriai ir... didele 
Calif., yra nedidelis, vos 4,000 mi leidėjai. Išsikalbėjus, 
gyventojų beskaitantis, bet pa- kėjo, kad Kantautai yra
staraisiais metais labai smar--artimi Mackevičių bičiuliai 
kiai augantis, Kalifornijos dy-’dėlto Kantantai žiemos 
kūmų kurortas, labai nešykš- 
čiai Dievo apdovanotas karš
tais - mineraliniais vandenimis, 
dėlko labai rūpestingų miesto 
“tėvų” skelbiamas “pasaulio 
sveikatos centru" Patrauklumo 
šiam mažam miestui - kurortui 
priduoda dar iri ta aplinkybė, 
kad jis yra visai pašonėje Ame
rikos paties žymiausio ir bran
giausio (taip pat dykumų ku
rorto) miesto (28,000 gyvento
jų) Palm Springs, kuriame — 
su apylinkėmis — gyvena net 
7000 milijonierių. Septyni šim
tai...

Kaip pakuoti 
siuntinius

foto tilpo Winnipeg Free lPress 1978 m. vas. 17 d. su sekančia parašte: "Mayor Bob Steen of Winnipeg 
and Vincent Januška, president of the Lithuanian Association of Winnipeg (right) raise the flag of Lithuania 
Thursday to mark that nation's 60th anniversary, in a ceremony at the civic centre. Januška said the flag 
was presented to him by the president of Lithuania 50 years ego". Prie vėliavos matosi tautiniais rūbais apsi
rengusi T. Timmermanienė, E. Januškienė ir v-bos nariai: J. Demereckas, Ant. Kuncaitis ir kit.

Foto by Gerry Cairns

ši (left)

co, kur gyvena jų artimieji. 
Dėlto,prof.drAfackevičius, Lietu 
voj ir išeivijoj žinomas kaip vie 
nas žymiausiu Liet. Valstiečių 
Liaudininkų veikėjų, kalintą vo 

1945 m.,

rikos Rytuose siaučia (ypačiai 
šiemet) žiauri žiema — “pava
saroti” žiemos metu atvykta ir 
visai sveiki žmonės — praleisti 
kai kurį laiką švelniame klima-’ 
te ir... kai. sakysime Čikagoje, j kiečių kacete 1943 — 
siaučia pūga — čia, dykumoje, 1941 m. Lietuvoje.su-
pajlaukioti ne tik karstame, bet į kiliminės vyriausybės Teisin- 
ir šaltame, mineraliniame van-i ^Fn10 ministerį — paprašiau pa 
dens baseine.ir tuo pačiu laiku* sikalbėjimo “Naujienoms”, kai 
— gėrėtis sniegu, bet jau tik kuriais, gal net kontroversi- 

baltuojančiu niais, klausimais — apie 1941 
kalnų viršūnėse. Ypačiai daug m- sukilimą Lietuvoj ir priedų: 

keliais kitais lietuviškos išeivi
jos (Amerikoje) visuomeninio 
gyvenimo klausimais, į kuriuos 
prof. dr. M. Mackevičius mielai 
sutiko atsakyti. Dėlto,štai dabar 
mudviejų pokalbis:

(Bus daugiau)

už poros mylių

svečių turistų žiemos metu De
sert Hot Springs lankosi iš to
limos Kanados. Jų, visa eilė me
tų, žiemai čia suvažiuoja tiek 
daug, kad jau berods desėtkas 
metų, vasario pradžioje, rengia
ma speciali Kanados Diena, ku
ri sutraukia iki 10,000 svečių, 
kurių tarpe būna net iki 3,000 
Kanados piliečių. Nestebėtna, 
kad tokiame kanadiečių skaičiu
je būna ir lietuvių.

Gerokai nustebau, kai vasa
rio pradžioje nuvykęs 
savo žmoną, kuri irgi 
metu ten “vasaroja”, 
gražų būrį lietuvių —
dėlių nuveiktais darbais žmo
nių (lietuviška prasme), besi- 
svečiuojančių tokiame maža
me mieste. Tie dideli žmonės, 
kaip lietuviai, buvo: Adomas ir 
Filomena Kantautai iš Edmon
ton, Alberta, Kanados ir prof, 
d r. Mečys ir Faustina Mackevi- 
čiai iš Čikagos (tiksliau — jos 
apylinkių). Adomas ir Filome
na Kantautai yra monumenta
laus mokslinio veikalo (anglų 
kalba) “Lithuanian Bibliogra-

i

lankyti 
žiemos 
radau 

net di-

KALENDOMIS
Kovo 14: Matilda, Leonas.
Viligailė, Ilgauta. Sugardas.
Butvydas.
Saulė teka 6:06, leidžia 5:55.
Oras; gali snigti.

Palestiniečiai užimi 
- šė 37 izraelitus

Prie pastarųjų nepriskaitytos; 
kelios kairios partijos,, surinku- 1 
-ios :>.2G balsų. Socialistų va- 
lovaujamas blokas gavo 48.8G . 
Dar ne visi balsai suskaičiuoti. 
!>et paskelbti duomenys rodo, 
kad Mitterand bus pakviestas
vyriausybei sudaryti. Jis pareis t dunams nemažėjant, kad paštas 
xė. kad iš šių rinkimų jo vado-l^avo sortavimo maš’n*^is Su- 
vaujama Prancūzijos socialistų žaloja daug, siuntinių. Paš«.ų Ta 
partija gavo daugiausia balsųjryba ryžosi publiką pamokinti, 
T tapo prmoji Prancūzijos par-į kaip siuntas tinkamai supakuo-

|ti. Bus išleis* a brošiūra su pa- 
ateinančio sekmad.enio j mokymais ir pavyzdžius ir pas-

Įto skyriuose tarnautoja turės 
pavyzdžius kaip pakuoti ir ko- 

IŽUS. Prancūzija. Jkius raiščius ar kaspinus sūri- 
Praertą sekmadieni visoje Pran.~muj V;irtoli .TKi ateinan-.iu 
euzijoje vyko rinkimai Į parla- Ka!ė<;u turime pakanknmai hli 
mentą. Daugiausia bals i gavoĮko pub|ikai Auklėti", pasakė 
Mitterand vadovaujama* sočia-: ,, , Y i Francis Gardner, kuns paraše
lįstų demokratu partija. Antro-), . ... . .■, . r brošiūra, kaip reikia pakuotij e vietoje stovi de Gaulle ten-į . ... /.. .. . siuntinius,dencijos Prancūzijos necionali-!_________
štai, apjungę visas dešiniąsias . i* i • • i 
politines partijas. Trečioje vie-. AllgliaKaSiai IieSKU-

ba i kasyklas

tija. Likusieji daviniai paaiškės j 
tiktai ' r' 1 i - 
/akare. 

i

RUSU VADOVAUJAMI KUBIEČIAI Žydų parama Carte- 
SKERDŽIA SOMALIEČIUS •; riui siekia žemiausio 

laipsnioNAIROBI, Kenija. — Tūks----------------------------------------
čiai pabėgėlių Osraden-dykumos Tii-m# A ni Vakfvhill 
gyventojų pradėjo masėmis, dlulfe’ niIU ’ 
bėgti kur Įmanydami, kai paaiš- j • r 1 •
kėjo, kad kontraofenzyvą pra-} Valgai oil 1X1 dūliu
dėjusios Etiopijos, rusų ir Ku
bos karinės jėgos “tūkstančių 
tūkstančiais” skerdžia civilius 
gyventojus ir sulyginti jų gyven 
vietes, po to, kai Somalija iš 
Ogadeno atšaukė savo koriuo- 
menę.o prieš Sovietų apginkluo
tas, mechanizuotas etiopų, ku
biečių ir rusų “patarėjų” kolo
nas nebepajėgia sukilėliai atsi
laikyti.

Norėdami sustabdę vi tolime
snį kraujo praHejimą, Jungti
nės Amer. Valstybes ir J. Tau
tos stengiasi etiopams Įkalbėti 
karo paliaubas ir Ogadeno teri
torijoje pastatyti neutralius ste 
betojus, bet Etiopijos baldžia 
griežtai atsisakė nuo bet kokių 
paliaubų ir atsisakė “saugiai 
praleisti” invaziją padariusios 

j liku-

WASHINGTON. — Žydų pa
rama prezidentui Carter yra nu 
kritusi iki žeminusio taško nuo 
pat inauguracijos. — pasakė J- 
AV prekybos darybų vedėjas 
Robert S Strauss. Amerikos žy-

NEW YOB KAS— Izraelio ap
saugos ministeris Ezer Weiz
man pasikalbėjime per ABC ra-^a]- esa |abaj susirūpinę dėl Car

TELAVIVAS, Izraelis.—Pra
eitą sekmadienį gerai ginkluota 
■palestiniečių grupė užpuolė pajuigomalijos “kariuomenės 
riu važiuojančią ezraelitų grupę 
ir nušovė 37.

Izaelitams pavyko sučiupti tris 
ipasikėsintojus. bet kitiems pa
vyko pasislėpti.

Izraelio premjeras, tiek sujau-i

cius .
Tarptautiniai stebėtojai aiš

kina, kad reikalavimą atšaukti, 
iš Ogadeno sovietų rusus ir ku
biečius ir jų pakeitimą neutra-

dintas palestiniečių žudynėmis,jėgomis, reikštų kisimą- 
atidėjo savo kelionę j Ameriką Į i Etiopijos vidaus reika- 
visai savaitei. Premjeras Begin pus- 
turėjo būti Washingtone pirma
dienį, bet jis nori būti Izraelyje, 
kol išaiškins priemones, kurių 
teks imtis prieš žudikų gau
jas.

Po to. kai Ogadeno Išlaisvini
mo Frantas paskelbė, jog nepai
sant sumuštos Somalijos karino 
menės atitraukimo, partizani
nė kova bus tęsiama, Etiopijos 
karininkų valdžios nusistatymas

dijo tinklą pasakė, kad Izraelis 
ir Jungtinės A.Valstybės turėtų 
suderinti savo priešingus Jung
tinių Tautų 1967 metais priim
tos rezoliucijos aiškinimus, kas 
liečia reikaluvmą, kad Izraelis! 
pasitrauktų iš jo okupuotų Į 
arabų teritorijų.

“Aš manau, kad mes su Jung 
tinių A. Valst. »Prezidtneu gali
me rasti formulę”, pasakė Weiz 
man. “ir manau, kad klausimas 
bus išdiskutuotas su Izraelio mi 
nisteriu pirmininku Beginu ki
tą savatę".

J. T. Saugumo Tarybos rezo
liucijos 242 skirtinga interpre
tacija neseniai buvo priežastis 
kelių karštų nuomonėmis tarp 
Izraelio ir Jungtinių Valstybių 
apsikeitimų. Weizman pasakė, 
kad dėl Jordano upės vakarų pu 
sės teritorijos jo tauta kovotų, 
kadangi nuo to priklauso Izrae
lio saugumas.

Izaelio premjero Begin pasi
kalbėjimas su JAV prezidentu 
turėjo jau būti pradėtas pirma 
dieni, bet dėl teroristų atakos 
jo kelionė į Washingtona buvo 
atidėta.

terio nusistatymo Palestinie
čiams teisių klausimu ir <!ėl jo 
sutikimo parduoti karinius lėk
tuvus Izraelio kaimynams ara- 

jbams Straussas paneigė teigi
amą, kad buvęs ryšininkas tarp 
-Baltųjų Rūmų ir žydų bendruo- 
j menės Mark Siegel atsistatydi
no iš pareigų dėl Administraci
jos politikos darymo aparato iš- 
gverimo. Siegel pasisakė nega
lįs Carterio ginti nuo kritikos 
už jo nusistatymą parduoti ka
ro lėktuvus arabų tautoms.

Kariški sluoksniai Washing
tone konstatuoja, kad Izraelis

toje stovį Marchais vadovauja
mi Prancūzijos komunistai.

Visoje eilėje apskričių nei vie 
nas kandidatas negavo pakan
kamai balsų būti išrinktam. Ve
damos derybos ir pasitarimai 
įvairioms koalicjoms sudaryti, 
kad kuri nors partija galėtų pra 
vesti savo atstovus.

WASHINGTON, D. C.—Pra
nešimai iš kasyklų sako,kad an- 
giakasiai neskuba leistis į ka
syklas. Vienur jie laukia teismo 
pranešimo, o kitur jie nepajė-

Socialistų Į sudaryti reikalingo vieneto 
partijos pirmininkas Mitteiandi rganjzuoxai anglims kasti. An-

Kuwait sultanatas, mažiausio- pagriežtėjo.
ji, bet nafta ir dėlto doleriais į Vakarinės Somalijos nuo Etio- 
turtingiausia Arabijos dyku-lpijos Išlaisvinimo Fronto vadas 
mos valstybėlė dėl ‘dolerio kur-Į Abdullah Hassan Mahmoud pa
so nukritimo kiekvieną dieną tu J sakė, kad Somalijos armijos at- 
ri po milijoną dolerių nuostolių. Į šaukimu, karas nesibaigs. “Vie- 
paskelbė Kuwaito valstybes mi-

’nisteris Adbu] Aziz Hussein.
toje atnešęs taiką (atšauki
mas), atneš daugiau kraujo 
praliejimo”.

Jis kaltino etiopus, kurie pra
dėję kontraofensyvą, savo arti-

— Somalijos kareiviai labiau
siai bijo sovietų lakūnų, perse
kiojančių kulkosvaidžiais kiek-Merijos ir aviacijos ugnį nukrei- 
vieną pastebėtą einantį arba sėįpft prieš civilių gyventojų cent- 
dintį žmogų. ‘ ' Iru*. • • e . .

Bus nepriklausoma 
Namibija

Juodžių nacionalistų partiza
nams pasisekė paimti j nelaisvę 
vieną Pietų Afrikos kareivį, ku
ris apklausinėjant pasakė, kad 
Pietų Afrika laiko Namibijoje 
(buvusios Pietvąkarių Arfiko- 
je) 55,000 kareivių. Pietų Afri
ka yra pažadėjusi Šiais metais 
suteikti Namibijai nepriklauso

ore Vid. Rytuose, kurią per 
pirmuosius Izraelio ir Arabų ka
rus. Jie sako, kad pažadėjus 
Egiptui ir Saudi Arabijai par
duoti naujausių sosfistikuotų 
USA karo lėktuvų, Izraelio avia 
cija lieka persenusi. Dėl tos prie 
žasties Izraelis taikos derybose 
atsisako išsižadėti savo šešių 
bazių pasistatytų jo oku
puotame Sinajuje, kur Izraelis 
dabar laiko visą pusę savo oro 
karo pajėgų.

— Somalijos prezidentas pra
šė Etiopijos kado vadus, kad pa 
skelbtų paliaubas ir leistų jam 
atsaukt karius iš Ogadena pro 
vincijos, bet kubiečiai ir rusai 
paliaubų nepripažįsta.

_  Gen. Grigorenka džiaugia
si. kad jis. išvykdamas j Ame
riką, susirinko kelis albumus fo- 
tografjjų, tai liūdesio valando
je galės bent į paveikslus pasi
žiūrėti.
— Izraelio vyriausybė paskel
bė, kad imsis priemonių pale* 
tiniočių terorui sustabdyti.

labai spaudžiamas, kad ateinan
čią savaitę sudaryti koaliciją su 
komunistais ir pravestų dar ke
lis parlamento narius .

Mitterand ne labai nori pra
dėti bet kokias derybas su ko
munistais. Jis žino, kad praeitų 
imkimų metu komunistų parti
jos vadovybė išleido nepapras-j 
tai dideles sumas pinigų 
tikta-i socialistams 
žeminti 
didžiausiu savo politiniu priešu čiuojama, 

nenori net’ dokas angliakasių skaičių?

gliakasiams būtų patikę, jeigu 
prezidentas Carteris būtų kasy
klas suvalstybinęs, bet preziden 
tas nepanorėjo tokio žingsnio 
imtis.

Elektrą ir gesą gaminančios 
bendrovės reikalauja daugiau 
anglies, nes iki šio meto turėtos 
atsargos jau eina visai pre ga- 

vien.Įo. Gubernatoriai nenori suma- 
niekinti ir atsargos jau eina visai prie ga- 

Po lo. kai komunistai žinti namams ir įstaigoms 
kad antradienį di- 

busskaitė socialistausji 
susitikti su kompartijos vadais. 
Ne kapitalistai, ne bankininkai, 
ne dešiniųjų organizacijų va
dai buvo blogi komu n st am s. bet 
pats Mitterand ir patys arti
miausieji jo bendradarbiai...
Visi pripažįsta, kad Mitterand 

labai gerai pažino krašto gyven 
tojų nuotaikas. Jis buvo įsitiki
nęs. kad komunistų siūlomos 
radikalios finansų ir pramonės 
reformos išgąsdino gyventojus

kasyklose.

Gen. Grigorenkos žmona 
Zinaida prisitelefonavo didžiau
sią krūvą batų, kuriuos tikėjosi 
nusivežti į Maskvą ir apdalyti 
savo draugus, bet penktadienį 
patyrė, ka i ji pati negalės i Ma-

— Vietomis angliakasiai šeš
ta dienn i jau dirbo, o kitur vedė

ir pastūmė juos į de Gaulle ša-| pasitarimus darbui pradėti pir- 
lininkų glėbi. Jis aiškiai matė, j madienj. 
kad didelė krašto gyventojų 
dauguma nenori komunistinės 
santvarkos. Prancūzai labai at
kakliai priešinosi komunistams 
tuojau po karo, kai jie turėjo 
ginklų, pinigų ir apmokamų 
agitatorių. Jiems priešinosi ir 
paskutinių rinkimų metu. Pran
cūzijoje reikalingos kelios ūkio 
reformos, bet ne suvalstybini- 
mas visos pramonės, kuri at
neš kraštui chaosą ir visai sus- 
mukdys krašto ūkį

Mitterandas labai griežtai pa 
sipriešino komunistų siūlomoms 
pramonės suvalstybinimo refor
moms ir atsisakė sudaryti koa
liciją su komunistais. Visa ko
munistų kontroliuojama spau
da. jiems prieinamos radijo st o 
tys ir gerai apmokyti agitato
riai turėjo įsakymą niekinti 
Mitteranda ir socialistus, bet 
gyventojai komunstų šmeižtais 
nepatikėjo.



V. KAROSAS

LIETUVOS LAISVINIMO PROBLEMA
(Tęsinys)

Tiesa, Maskvai pasisegė įsi-1 srityse, jau nekalbant apie tie- 
tvirtinti Kuboje, dalinai Angola-, siugmiai skleidžiamą propagan- 
je ir Vietname, bet šie paiygi- dą per radijo ir kitomis priė
mimai maži laimėjimai globali- monėmis.

Kaip tik šitos ir kitos vaka-j 
rievių pastangos privertė Krem
lių atsisakyti nuo šaltojo karo< 
ir trauktis iš puolamųjų į gy
nimosi pozicijas, kas sukėlė bol
ševizmo vidujinę ir idėjinę kri
zę, iššaukusi pasaulinio komu- ! 
iiistiuio monolito byrėjimą. /

Jei tokius tauškalus, apie Va
karų demokratijų bankrotą ar 
kapitKilavimą prieš komuniz
mą nesiliauja kartoti mūsų na
minės gamyba politikieriai ar 
žurnalistiniai skalikai, tai dar 
būtų suprantama mūsų lietuviš
koje tikrovėje, bet tokios klaidos 
yra neleistinos St. Kairiui, pa
siryžusiam testamentiniu paliki
mu nurodyti ateinančiai kartai 
kelius į Lietuvos išlaisvinimą.

-
Nesupratęs priežasčių, sukė

lusių bolševizmo krizę, St. Kai
rys pritrenkia savo doktrinėriš- 
ka galvosena: “padėtis verčia 
mus galvoti ir apie kitokias ga
limybes Lietuviai išlaisvinti — 
galimybes, kurios glūdi pačia. 
me bolševizme, jo. kaip arti 
tezės buržuaziniai tvarkai ir ka
pitalizmui, atrodo, neišvengia
mame išvirtime į šių abiejų te
zių natūralią sintezę: demokra
tinį socializmą”.

šiame teigime yra pritaikin
ta Markso istorinio materializ- j 
mo formulė, kurios deja ne
patvirtino vakarų pasaulio ka
pitalistinės santvarkos raida ir 
tolygiai nepasitvirtino komunis
tinėje tikrovėje. St. Kairio pra
našautas revizionizmas. turėjęs 
pakeisti komunistinę santvarką, 
neišsipildė.

St. Kairio teoretiniai sampro
tavimai, padėję neva naujus pa
grindus Lietuvos laisvinimo po-

nėję skalėje, neatsveria jos mil
žiniškų pralaimėjimų prieš Rau 
donąją Kiniją, Ameriką, Vaka
rų Europą ir likusį Tretįjį pa.

Šaltojo karo pralaimėjimas 
buvo epoch.ii.ės reikšmės, nes 
alitolinu atominio karo grėsmę, 
ūžt krno laisvojo pasaulio sau
gumą ir demokratinių idealų 
plitimą visame pasaulyje, neiš
skyrus pačios Sovietijos.

Lietuvių politiniams veiks
niams priklauso didelis nuopel
nas dalyvaujant aktyviai šalta
jame kare, nes tuoini prisidėjo 
žymia dalimi prie lietuvių tau
tos genocido sustabdymo, viso 
Pabaltijo tautų laisvės ginimo ir 
iškėlimo lietuvių tautos laisvės 
bylos į Amerikos ii viso pasau
lio forumą. Ne veltui juos įnir
tingai puolė Lietuvos tarybinė 
spauda ir veiksnių “pragaištin
ga” veikla buvo piktai linksniuo 
jama visuotinuose Sovietijos ir 
Lietuvos komunistų partijos su
važiavimuose.

Šito momento nesuprato ir ne
įvertino ne tik St. Kairys, bet 
ir visi jo pėdomis pasekę “ben- 
dradarbiautojai” ir “tiltų staty
tojai”. kaip nesuprato pačių 
bolševizmo krizės priežasčių. 
Rašytajame savo laiške, pačia
me šaltojo karo įkarštyje. St. 
Kairys jau “buvo palydėjęs vil
tį į galimą realią Vakarų pagal
bą’’, nematydamas ir nesupras
damas, kad Vakaru demokra
tijos vengdamos karinio konf
likto, kasmet skirdavo virš šim- 
tobiliųonų dolerių apsiginklavi
mui, forsavo naujų ginklų išra
dimą ir siekė revoliucinių laimė
jimų technologijos ir mokslo
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LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talab*

(Turimi)

Kasnusikalto padirbęs netikrąjį arba perdirbęs tik
tąjį dokumentą, duotą vyriausybės arba visuomenės įs
taigos arba tarnautojo, kuriuo patikrinimas jų veks- 
mas, nutarimas arba įsakymas, norėdamas jį vartoti kaip 
tiktąjį arba žinodamas, kad tatai yra skiriama tam tiks
lui, tas baudžiamas kalėti grasos kalėjime arba paprasta
me kalėjime.

Kas nusikalto padirbęs netikrąjį arba padirbęs tik- 
kuris buvo žinomai padirbtas netikras, perdirbtas arba 
turįs melagingo pažymėjimo, arba išleidęs tokį dokumen 
tą, jei už tą darbą tam tikra bausmė nenustatyta, bau
džiamas taip, tarytum pats būtų padaręs netikrąjį, pa
dirbęs arba surašęs tokį dokumentą.

lilikai, rado atgarsį išeivijoje, evoliucinis procesas nėra savai- kurį savo laiku buvo dedama 
pirma liberaliniuose sluoksniu?-įmingąs taikus procesas, bet vyk- tiek daug vilčių. Taip, iš tikro
se, o vėliau ir katalikiškose.sį*Qvėi'stantiš nuolatinėje kovoje vidų- jų, šiandien vadovybėse visur ir 

■ • • ’?■. <- perdėm yra patys lietuviai, beti
Visoje žmonijos istorijoje ne- ką tai pakeitė iš esmės?-. Vado_| 

žinome nė vieno atvejo, kad tai- vaujautis pareigūnas lietuvis! . 
kingu kebu despotija savaimi- vykdo tų pačių politikų, kaip hj*. e 
niai būtų peraugusi į demokra- jo pirmtakas nelietuvis. Lietu-j (bendrininkais) laikomi tie, kūne, 
tinę ar liberalinę santvarkų. ; vis administratorius nė kiek ne 
Laisvė buvo iškovojama amžiais mažiau už nelietuvį susirūpinęs 
besitęsiančiomis kovomis ar re- savo labu ir abejingas visuome- 
voliuciniais prasiveržimais. ‘ainiams reikalams. Biurokra^

Maskvai, pralaimėjus šaltąjį tonas, kyšisinkavimas, abejin- 
So vietų Sąjungos, kurioje.jau tej.Q ofenzyvos į gumas klesti, kaip pirma, o pa_

defenzyvos pozicijas. Prie S ta-’ storėjo tik demagogijos, veid- 
lino. kas nebuvo už komunizmą, (įnamystės ir melo sluoksnis, ku- 
už pasaulinę revoliuciją, kas nuo bandoma visa tai uždeng- 
nerėiiiė Maskvos vidaus ir užsie- ti”. Keleivis, 6JX.1977.
nįo siekių, buvo skaitomas prie- Jei t. v. naujoji Lietuvos lais- 
šu ir kaip toks traktuojamas, vinimo politika sudužo atsitrem 
Tuo budu Stalinas į antikoinu-f kusi į tikrovę, tai dar nereiškia, 
nistinę stovyklą suvarė visus ne-' 
komunistus — nuo pačių deši
niųjų konservatyvių iki kairių
jų šocialistų ir liberalų.

Chruščiovas paskelbęs krašte 
destalinizaciją ir užsieniui koeg
zistencijos politiką šiuo obalsiu: 
“kiekvienas kas nekovoja prieš 
komunizmą, bus‘skaitomas mū
sų šalies draugas”. Tokio nusi
statymo laikydamasis “Gimta
sis kraštas” nustojo vadinti vi
sus tremtinius ir pabėgėlius na
cių pakalikais, buržuaziniais na
cionalistais, tautos išdavikais ar 
atplaišomis, bet aiškiai išskyrė 
aktyvius kovo tojus už/Lietuvos 
nepriklausomybės ■; atstatymą 
nuo pasyviųjų ir’susitaikiusiųjų 
su esama padėtimi, nors ir nėra 
palankūs komusizmui.

Nepripuolamai Chruščiovo 
koegzistencijos politika rado 
platų atgarsį lietuviškoje išeivi 
joje, nes sutapo su SL Kairio 
marksistiniai — dialektiniu gal
iojimu. liberalų> -evoliuciniais 
samprotavimais ir frontininkų 
polinkiais "VSdovautis Vatikano. 
Rytų poliška. į

į -St. Kairys buvo ar nebuvo su -1 
si pažinęs su pagarsėjusiu visame: dešimt ar dvidešimt metų, net 
pasaulyje Milavan Djiles veika-1 Kaip visoj savoj istorijos eigoj, 
lu “Naujoji klasė”, kame buvo į Lietuva nori visų pirma išlikti 
išdėstyti s trukt drabniai pakiti
mai komunistinėje sistemoje.
# Komunistų partija^ pašaukta ku. kad jų tautinis atgimimas ir 
įgyvendinti beklasę visuomeninę valstybinė nepriklausomybė įma- 
Santvarką, virto nauja eksploa- noma tik ros demokratijos ir 

>totorių ir pavergėjų klase, kuri nenukrypstamo Žmogaus Teisių 
.s u va Is lybi n torn is priem on ėmi s 
’^sunkia “viršvertybę” ir dirban
čiųjų ir pavergtųjų. Vietoje skel 
biamos proletarų diktatūros — 
iškilo totalitarizmas, pajungęs 
komunizmo idealus. Maskvos 
imperializmo tikslams, Panašiai 
viduramžiuose krikščionijos ide
alai buvo pajungti šv. Romos 
imperijos tikslams, kurios per 
kryžiuočius ir kalavijuočius skau 
džiai pajuto ir baltų gentys.

Kokia ironija. Tame pačiame 
/‘‘Keleivyje”, kuriame tilpo 
•dėtas St. Kairio laiškas,'tapo per 
spausdintas žymiausio Lietuvos* 
disidento E. Pihkejštęifio straip 

pavadintas reikšmingu 
antgalviu: S'enos vįftys tr nauji 
dvelkimai nūdienėj Lietuvoje”, 
kanįe randame triuškinančią 
lactuvos komunistų partijos kri 
tiką; j kurią buvo sudėję savo 
Viltis “naujos laisvinimu politi- 
&>s kūrėjai”

Ten skaitome: “Visų pirma 
t|d . liudija prasidėtas nusivyti- ] 
iųą tuo lietuvinimo procesu, į 1 Z > -T

se. su tuo skirtumu, kad vietoje jinėje ir išorinėje aplinkoje.
Visoje žmonijos istorijoje nelemti savo teorimus įsveazio^i- 

mus Markso dialektika, pasi
kliovė Darvino evoliucijos teori
ja.

Remiantis evoliucijos .teorija, 
pasaulyje vyksta nuolatinis ki
timas gerėjimo ir tobulėjimo 
linkme, tad neprivalo aplenkti

pasireiškė demokratėjimo ir li- 
beralėjimo apraiškos. Todėl iš
eivijai reiktų atsisakyti,nuo šal
toj o * karo kov'os priemonių ' iF 
ieškoti suartėjimo su visa lietid- 

Įvių tauta, o neišskiriant lietu
vių komunistų, idant paskubinus 
tarybinėje santvarkoje prasįdė- 
pusį laisvėj imo procesą. .,. —

Taip sudaryta; neva moksli
niais pagrindais, “nauja laisvi
nimo politika” neišlaikė bet ku
rios kritikos. Originalioj e’Dar
vino evoliucijos teorijoje aiškiai 
nustatyta, kad tobulesiiių orga
nizmų atranka nyksta per žūtbū 
tinę kovą už būvį. Tuo pačiu

< bad enough we had to fight the British

Id wan
H

perdėm, yra patys lietuviai, bet

'kad konservatyvioje stovykloje 
ir veiksniuose yra viskas tvar
koje. Nesulaukdami Lietuvos 
išlaisvinimo juose didėja nusi
statymas prieš Amerikos pasau
linę politiką, prieš Vakaru de
mokratijų neryžtingumą, prieš 
detentės politikos tariamą klai
dingumą ir bendrai juntamas 
nusivylimas demokratija ir po
linkis į dešiniųjų ekstremistų 
sąjūdžius.

šį reiškinį matome ne vien 
išeivijos spaudoje ar politinėje, 
veikloje, bet jis plačiai reiškia
si ir pogrindžio spaudoje.

Tai labai pavojingas reiški
nys, nes praradus tikėjimą į de
mokratijos idealų pergalę prieš 
totalitarizmą ir pasitikėjimą ve
dama Vakarų demokratijų pa
sauline politika, kuri yra ap
skaičiuota ilgoms distancijoms, 
Lietuvos išlaisvinimas atsidur
tų klystkelėse.

Minėtas Etanas Finkelš teinąs, 
vienas žymiausių Lietuvos disi
dentų. tokia reikšminga išvada 
užbaigia savo straipsnį, skirtą 
lietuvių išeivijai.

‘Taip, šiandien, kaip ir prieš

Lietuva. Bet šiandien, kaip nie
kad praeity, lietuviui daros aiš-

prisilaikymo sąlygose”. (L p.).
Tai yra idėjiniai pagrindai, 

ant kurių turi būti pastatyta 
Lietuvos laisvinimo politika, šio
se sąlygose Amerikos lietuvių 
demokratinė išeivija yra tikra 
palaima lietuvių tautai, nes ta
pusią integraline Amerikos da
limi, galėjo ir gali ištesėti jai 
istorijos pavestą uždavinį.

(Pabaiga)

Kaltumo rūšys <
5L

71/ Nusikalstamojo darbo, daromo kelių žmonių, ku- 
esti susitarę jį dirbti arba žinodami dirba drauge,

l/patys tiesiog įvykdė nusikalstamąjį darbą arba 
dalyvavo jį vykdant;

2/ pakurstė ką kitą būti nusikalstamojo darbo bend
rininku; ( •

3/ buvo padėjėjai, teikę priemonių, balinę kliūtis ar
ba padėję nusikalstamąjį darbą įvykdyti, patardami, nu
rodydami, pasižadėdami nedaryti kliūčių jam įvykdyti 
arba nuslėpti.

į /2z Didžiojo arba šiaipjau nusikaltimo bendrininkai 
yra baustini įstatymo nurodyta bausme už padaryta nu
sikalstamąjį darbą, bet padėjėjui, kurio pagelbą buvo 
nesvarbi, bausmė lengvinama pagal 53 straipsniu nusta
tytas teisykles. _ = . ,w.

/3/'Baudžiamas tėra tas nusižengimo bendrininkas, 
kuris pats jį tiesiog padarė arba dalyvavo jį darant: kurs 
tytojas ir padėjėjas baustini tėra tais atvejais, kurie ats
kirai įstatymo nurodyti.

74/ Ypatingi asmens santykiai ir sąlygos, kurios nūs 
tato, didina arba mažina kurio bendrininko baųstinumą, 
kitų atsakomybės neliečia.

(75/Bendrininkas, atsisakęs dalyvauti dirbant nusi
kalstamąjį darbą ir laikų ėmėsis visų galimų priemonių 
jam neleisti, paliekamas nebaustas.

Septintas poskyris
Atsakomybę didinančios aplinkybės

the coid.

Tbeti how people took stock

W ihcct on money.
And then the money came. 

Some $27,000,000 fromche

*dves to safe, dependable savings. By taking stock m 
America with the Payroll Savings Plan.

New E Bcncb ner 6% taeorer Md t>«rw^r 
<Z 5 *e«n (4h% tf* fe* rsrį Lore, or demewi
Bonds can be replaced t reoordi are proridecL Whaa. 
needed. Benda can be cached at tout bank Inters* to

Because winter at Valley Rxge mean snow, ice, 
ml freezing temperatures. All serious enemies to a 
makeshift army without proper clothing,

e Mokesčio departamento ži
niomis 1975 m. Amerikoje buvo 
90, H36 milijonierės ir 89,16-1 
milijonieriai. Pirmieji pajamų 
mokesčiai buvo uždėti 1862 itl 
asmenims, uždirba irtiems per 
metus virš $800. Jie turėjo mo
kėti 3% pajamų mokesčio, bet 
daugelis buvo nepatenkinti, to
dėl po 10 metų jstatymas buvo 
panaikintas.

e Apskaičiuota, kad viduti
nis amerikietis iš kiekvieno do
lerio išleidžia 22.3 centus mais
tui, alkoholiui ir tabakui.

71/ Vadovaudamasis tomis taisyklėmis, kurios nus
tatytos pirmesniuoju (64) straipsniu, teismas gali padi
dinti bausmę tarnautojui, kuris nusikalto padaręs arba 
dalyvavęs darant bendrą nusikalstamąjį darbą: perženg 
damas tarnautojų priklausymo santykius, neteisėtai nau
dodamasis savo pareigą arba įgaliojimu, grasydamas 
spausti, kaip kitaip neteisėtai naudodamasis valdžia ar
ba peržengdamas tarnybos prievolę šiaipjau žmonėms, — 
jei už tokį peržengimą, naudojimąsį arba grasymą tam 
tikrų bausmių įstatymu nėra nustatytu.

‘/2/ Jei tarnautojas yra pasmerktas arešto už nųsį- • 
kalsiamąjį darbą, padarytą valstybės arba visuomenės 
tarnybą beeinant, tai teismui leidžiama: areštas pakeis
ti atstatymu iš tarnybos, arba be arešto, dar iš tarnybos 
atleisti

73/ Jei tarnautojas už nusikaltimą, padarytą valsty
bės arba visuomenės tarnybą beeinant, esti pasmerktas 
kalėti paprastame kalėjime, neatimant luomo teisių (27- 
str.), tai teismui leidžiama kaltininkas atstatyti iš tar
nybos nuo vienerių ligi penkerių metų laikui

MVD pulkininkas liudija apie lietuvių 
tautos aktyvią rezistenciją

Iš pulk. Įeit Gregorijaus Steponavičiaus Burleckio 
parodymų

“NAUJIENOS” Nr. 183 1954. VIII 5.
1. Asmuo: G. S. Burleckij (alias Viktorov) yra arti 

40 metų amžiaus, pauralės kazoko batsiuvio sūnus, ve
dęs. Jis baigė zootechnikų mokyklą ir nuo 36 metų yra

(Bus daugiau)

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI ?
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GARSINKIl'ES naujienose
£
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ir dvasinis grožis, be atsitiktinu

M. K. ČIURLIONIS PAVASARIO SONATA

DAILĖ HIPNOTIZMO ĮTAKOJE
Rašyt. Arėjas Vitkauskas pri- likos, mistikos, gilios filosofijos, 

siuntu pluoštą literatūros b,ei ir su r realistinių elementų. Visi ‘ 
informacijų apie meną hipno- Čiurlionio paveikslai apgalvoti, 
tiznio Įtakoje. Tokias inofrma- juose slypi gili estetinė prasmė 
cijas teikia Kraus hypnosis Cen
ter, (Oak Park. Mich.), kuris mu. Watkins pastpbi, kad hip- 
turi šešis skyrius. Dailininkas ndtizmo įtakoje pats stebiesi. 
Curtis Watkins buvo parinktas jog tik realistiniai paveikslai jam 
tapyti paveikslus hipnotizmo 
seanse, t. y. užhipnotizuotas, be 
pašalinės Įtakos bei be sugestijų.

Pažadintas iš somnambuliz
mo, jis negalėjo atsiminti, ką 
jis darė užhipnotizuotas. Wal
kins sako: “Per hipnotizmą me
ną galima net studijuoti, kaip 
atskirą dalyką kuris neturi as
mens tikrojo veido bei psicholo-* 
ginių aspektų t. y. tarytum sa
votiškas “arzacas”, pasąmonės 
abstrakcija. Kadangi žmogaus 
protas visada veikia, jo gyvas
tinga akcija nesustoja, tiktai ga
li sulėtinti veiksmo kursą, saky
sim, koks nors sutrukdymas, 
gali pasąmonės kursą nukreipti 
kita kryptimi arba visiškai nu-J 
traukti. .

Watkins sako: “Mano pasą-i 
monė be jokio intelekto kontro-j^ 
lės, tik savaime' išreiškia esteti
nes savybes, kaip ir sąmonė’’. 
Kaip žiūrovai reaguoja Į hipno- 
nieną? sako Watkins. Daugu
ma jų bando išskaityti simboliz
mo žinias. Tada mane klausia: 
Ar teisingai atspėjome? Supran
tama. aš jiems nieko negaliu pa
sakyti.

Iš -tikrųjų, hipnozės Įtakoje 
dailininkas kuria tarytum mie
godamas ir sapnuodamas, bet 
jo kūryba neturi temos, kadan
gi greit nutrūksta ir pasikei
čia nauja kryptimi, kitais vaiz
dais, vieni matomieji daiktai 
neturi ryšio su kitais daiktais. 
Piešiniai išeina surr^alistiniai, 
fantastiški, bet groteskiniai. Ta
čiau surrealizmas turi minti, 
tikslą, realistinę formą ir savo
tišką groži. Net mūsų M. K. 
Čiurlionio kūryboje yra simbo-

matėsi akyse, be jokių'a b-trak 
čių formų.

Visokie kūrybai "paskatini
mai”, vaistai ar alkoholis varto
jami, bet iš lo mažai naudos, j 
jeigu žmogus neturi talento. 
Hipnotizmą naudoja ir medici
noje tam tikrais atvejais, pa v., 

j American College of Clinical 
1 Hypnosis ir kt. bet dailėje da-) 
romi eksperimentai be praktiš
kos naudos. Rimtai kūrybai rei
kia sveikos dvasios ir sveiko

I proto. Čia nėra pirmasis toks 
bandymas. Buvo daromi su psi- 

: chiniai sergančiais pacientais.
’..kurie taip pat, kaip ir Watkins 

t transe matė tai, ko sveikas pro-j 
į tas negalėtų Įsivaizduoti. Vie-- 
na?
susirgo aštria 

Į buvo geras dailininką 
' vo leista ligoninėje tapyti. 1 
į septynių metų, jo darbus pe 
: žiūrėjo psichoterapijos spėria- 
listai ir menininkai. __
vertingų techniškai atliktų dar
bų, kurie visi buvo surrealizmo JŲ dailininkų originalai. Menas 
stiliaus, — mišinys .Įvairiausiųj 

Į formų. j

Watkins moka gerai piešti,i rasta vienoje meno galerijoje, 
jaučia spalvas ir turi gerą tech- kuri turėjo gerą vardą, net ke- 
nikos skoni. Jo tapyti paveiks- ijos įo paties paveikslo kopijos, ir laisvos kūrybos savaime gro- 
lai hipnotizmo Įtakoje, labai Hong Kongo paveikslai, dau- žio dalykas. Bet plačioji visuo- 
priinena Salvador Dali (ispa- giausia realistiniai peizažai, pa-menė didžiumoje nepažįsta me-

gal romantikos stilių: prancūzų, 
olandų ir kt. meistrų. Tos rū
šies. paveikslų rasite ne' tik vi-

Protestuoja prieš 
šarlatanus

Prieš kiek laiko Meno žiniose Isur kitur, bet ir šv. Kryžiaus Ii- 
buvojau minėta, kad masiniai goninėje, pigiomis kainomis par 

užplūdo davinėjamų. Tuos paveikslus 
Amerikos meno galerijas ir Ii- platina tam tikras- sindikatas, 

tik galima, ten nesąžiningi pirkliai. Tokie ap
gavikai ne tik išnaudoja tuos, 
kurie perka jų produktą, bet ir 
jaunus kiniečius, kūriei jiems 
dirba už centus, bet ne meno 
kultūrai. Televizijos reporterių 
apklausinėjamas Merdi Chase 
galerijos direktorius pasakė, 
kad šitie artizanai ateityje būsią 
garsūs menininkai.

Amerikos dailininkai, maty
dami. kad žmonės perka pseudo 
meną dėl to, kad pigus, protes
tuoja prieš ne etišką ir apgau
lingą darbą. Menas yra laisvas 
ir sunkiai kontroliuojamas. Įsta
tymai kol kas meno daug nelie
čia. čia yra kultūros, estetikos

gaminami paveikslai

gonines. kur
Hong Konge gaminti paveikslai 
pardavinėjami pigiomis kaino
mis. Dabar per televiziją ir spau 

s čekas (pavardės neskelbiu) Įdo’c keliamas protestas dėl žmo 
schizofrenija. Jisį1111! apgaudinėjimo. Paveikslai 

Jaui bu-i£aniinami Hong Konge vietinių
t jaunų artizanų (kiniečių) va- 

. dovaujami nesąžiningų pirklių 
Europos stiliumi ir fiktyvinėmis 

Jie rado Pavar(iėmis pasirašomi. Skelbia, 
kad tokie paveikslai esą garsių-

toks artizanas per dieną paga- 
pnina 10 ir daugiau kopijų to 
j paties paveikslo. Chicagoje jau

A. PLEšKYS

Spaudą pavarčius
Neapšvies!© jaunuolio vaizduotė

191X metai, visą ėilą piulvti. krizių ir ūkimo stitrikin 
žinoma, ne iškarto, apvertė 
aukštyn kojomis. Pii įmausiu 
buvo atkurta pasididžiavimo

iKtrsioji Lietuvos kariuoinciH- 
ir šauliy sąjunga. Reikėjo pra į 
lieti daug kraujo. paaukoti j 
daug jaunu gyvybių bet lietuvis 
tą sunkią ir žiaurią kov 
lint’ sniais

no lai— 
.'klausoma ir lais- 
h rokai pasistūmė 
Buvo sukmti, Vi
liui begalo reiks- 

<-i<lziu’iai gamv

lai hipnotizmo įtakoje.

no vertybių, todėl apgavikams 
yra gera dirva pasipelnyti. Eu
ropoje vėl iškilo multi milijo
ninė meno apgavikų afera. Ten 
kopijuoja didžiųjų meno meist
rų darbus. Tikrieji menininkai 
dėl ta labai nukenčia, kai žmo
nės savo namuose laiko trafare-

ST. PETERSBURG, FLA.
Šaulių kuopos nauja valdyba
Lietuvių Klube įvykęs Romo 

Kalantos šaulių kuopos susirin
kimas išrinko naują valdybą: 
pirmininku p. Juozas Rabrys, 
vicepirm. p. Aniceta Miliaus
kienė, Il-ju vcepirm. p. Stasys 
Grušas, sekretams p. A dolfas 
Aidukas, iždininkas p. Kostas S te 
ponkus ir parengimų vadovė — 
p. Natalija Navickienė.

Nutarta ruošti Romo Kalan
tos paminėjimą.

Pienocentras. Maistus, Lie 
(Ūkis, gana standi .eKStilės, 

su ga Į smulkios geležies apdirbimo ii 
priešais laimėjo visa vj|ė kilos stambesnės i 
ią Lietuvą atsta- smulkesnės pramonės. Būva 
naują gyvenimą. įkurtas daugiafakultelinis uni- 

Pirmojc eilėje lietuvių kalba 
vieloje svetimos, buvo pasta
tyta pirmoje vietoje. Lietuvis 
savo tėvynėje, tėvų ir protėvių 
žemėje pasijuto esąs lygus ru
sui. vokiečiui ar lenkui ir jau 
esąs savo šalies šeimininkas. 
Mokyklos buvo sulietuvintos 
jų skaičius keliolika ar net ke
lias dešimt kartų padidintas. 
Jose kiekvienam lietuviui bu
vo skiepijama tautinė dvasia, 
savigarba, kad esi lietuvis, pa
sididžiavimas savo garbinga 
praeitimi, protėvių karžygiš
kais darbais. Visose Įstaigose 
ir visame viešame gyvenime te 
buvo naudojama tik lietuvių 
kalba. Visose tarptautinėse 
konferencijose Lietuvos ats
tovas atsisėda greta didžiųjų 
valstybių atstovų. Visose tarp
tautinėse sporto šventėse ii 
tarptautinėse parodose greta 
kitų tautų-valstybių vėliavų 
plevėsavo ir mūsų tautinė tri
spalvė. Ar tas neteikė lietuviui 
garbės ir pasididžiavimo. Per 
tą trumpą pasaulinių ūkinių

niu ir Vilniuje, muzikos ir dai 
lės aukštosios mokyklos, pe
dagogikos ir prekybos institu 
tai. kelios dešimtys giininazi 
jų (Highschool), kurios paruo
šė kandidatus visoms aukšto 
sioms mokykloms ir keli tūks
tančiai pradžios mokyklų. Bu 
vo išauklėta nauja, savimi pa 
sitikinti. tautiniai susipratusi 
ir save gerbianti nauja inteli
gentijos karta Per tą trumpą 
22 (1918-1910) metų laikotarpi, 
toji beraščių žemdirbių ir me 
tininkų (kumečių) tauta, vir 
to daugiau ar mažiau inteli 
gontų, patrijotų tauta. Kiekvie 
nas sąmoningas ir tautiniai su 
sipratęs lietuvis šitą nepri 
klausomybės laikotarpi gerbia 
aukština, juomi didžiuojasi i 
jį laiko vienu iš svarbiausių 
lietuvių tautos ir valstybės gy
venimo pasididžiavimo ir gar 
bės vertu istoriniu laikotarpiu^

(Bus daugiau)

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intyrrto nnotjrkfc

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išlepta. 
L50 psL Kaina S2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos ^4* 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLKVy- 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybes ir jos kaimynu istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis ■Im J? 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntę^ 
piniginę perlaidą. • .-»w—

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAM ASAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ '. -

336 puslapiais su žemėlapiu Ir ^Mvalkrials aprašo Pamarį aanot J< 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lletuvišky vlotovardživ sąrašai. Knyfor 
kaina $6.00, minkšti viriollaL

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 eentų.

labai Hong Kongo paveikslai, dau- žio dalykas. Bet plačioji visuo-

nas), bet Watkinso “hipno — 
tapyba” lieku be minties, be te
mos be ypatingos reikšmės, kaip i 
ir kitų pasąmonės arba hipnotiz
mo Įtakoje. Rašančiam teko ma
tyti Watkinso ir kitų panašiose 
situaiijose atliktų paveikslų, ku
rių du pasauliai nesuderinami.

Išėjuii ii ipaudos ir galima gauti knygų rinkoje
1733 So. Halsted St, Chicago, HL WS08

I7SS South Hilsted Street, Chieaxe, HL MIM

Taupykite dabar ras o
Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos J krašto politiku 102 psL Kaina ?1^0.

Knygos bus išsiųstos, jei fl.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS.
173$ So. Halsted SL, Chicago, UL $0608

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėde Berną a* 
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi Jo paskaitą. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekviena, kas ji it 
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanai Rūkai, VIENIJO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dot

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE
KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jvoni Kaminskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų Ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozai Kapačinikair IŠEIVIO DALIA Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsL 
kurlančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO, LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuoae. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

M. ŽoUenko. SATYRINES NOVĖLfcS< Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 push kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna In turisto ir agitpropo propaganda bei 
nfanaikivimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu diliumi.

Prof. P. Pskarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų tikimą. 
Kaina $2.

Vincas ž^niHIs. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJ!, 
84 psl Kaina SU0.

Rie ir kiti leidiniai yra giunairi
MAUJIENOSE, 173t S*. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. MM 

aHIlSBkaM Mrba valandomis arba trišaki M Raštu Ir rrMWaot 
Uk| ar n*HaJ4a.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N4u|l«no« galima gauH gulkty knyrv, kuria* br?

knygų wlnt< ar tontyn*.
Aleksandras PiktlnflUds, MES GRĮŽTAME. Įdotnftj 

atsiminimai ir įvykiu M rietu aprašymai. skaitomi kaip r> 
manas. 367 pgl. Kaina 85.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimu įvykių prfMndrf- 
ir laiko įvykiu Lietuvoje ir Vokleti/dja apraiymat rotlr*

Dr. Karyi Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTY*. Q tosm, 
Hali vtrietiili. 336 p«L Krini 1&00. MinHttb viri.

Frer. V»cl. BlržHki, SENŲJŲ LIETUVItKŲ KNYGŲ IfTO
RIJA, I daliu. 208 pat, trišt* — $3.00, mhddtals rir^ 
ielUU — $2.00; H dalia, 225 paL, įrišta — $3,00. «rfnU- 
taii viršeliai!_____________________________ _____ _

Henrikai Tomai — TamaUmkaa, LIETUVIKASIf FAMAtYk
Pakalnės Ir Labruvog. apakrttyi k anratynuiA flfa-
strarijomis ir dorumentaclla. 836 kritau M

P. Kariūnai, TARP ŽALSVŲ PALAM . Trfta daift Uetorai 
partizan'ų buities romanas 292 puslapy Kaina tt.

Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystes rtrimtolMaJ
170 pat_________________________________________®LM

M. Gudaiti, POVILAS MILERIS- Mofrafijos brantai 233 
puslapiai ----------------------------- ----—.—■■ r

Knygas užsakant reikia pridėti 35 et pašto tflaidoma.

NAUJIINO8,

1789 S. Balutei St, Ofc*x», HL MtM. — Tai KA 14199

pas mus

1800 So. Hoisted St

2*m Eli taupomi jl*i pūzrai at- 
Bet* dideliu* darbu*. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmenilkus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus namams jsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prie! 10 mėne

sio diezų, neia nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki ■' rt-Va?

I 
palūkanų, priklausomai nuo įdėtai 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaita 
neša w

ERSAl
Chicago, III. 60608

TTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

ĮltMtU 1923 metali. T< 421-3070
Įftal^oc pfetnoc* antomobUiaiDA jmrtttytt.
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Apskaldė priešus, dabar kerta saviesiems
Stasys Bai*zdukas, Į “šipulius” sutrynęs visas politi

nes partijas, paskutiniu metu atsuko savo veidą Į savuo
sius ir pradėjo kirsti jiems iš peties. Kaip žinome, moky
tojas Barzdukas ilgus metus save skaitė krikščioniu de
mokratu, bet įsitikino, kad partijos vadai, daug energijos, 
darbo ir pasišventimo Įdėjusieji Į Lietuvos krikščionių 
demokratų partiją, susitarė su keliais kitais jaunesniais 
veikėjais ir atidarė frontą prieš krikščionių demokratų 
partijos vadus. Dar nepriklausomoje Lietuvoje jie Įsis
teigė savo žurnalą, kad galėtų kritikuoti demokratinės 
santvarkos Lietuvoje siekiančius krikščionis demokra
tus., Reikia pripažinti, kad jauniems frontininkams pavy 
ko duoti krikščionims demakratams kelias labai sunkias 
žaizdas. Jie pajėgė pakirsti jų veiklą nedemokratinėje 
Lietuvoje, pradėjo kalbėti visų katalikų vardu tremtyje, 
o Romoje laimėjo pati didžiausią mūši, atėmė krikščionių 
katalikišką spaudą. Spaudoje Įvairiausiomis insinuacijo
mis krikščionys niekino, nuvertino ir pasiskelbė vienintė 
bais ne tik krikščionių, bet ir visų lietuvių atstovais. Vi-' 
sų krikščionių veikėjų numarinti jiems nepasisekė, ne į 
galėjo visiems ir užčiaupti burnos, bet protesto balsas bu 
vo silpnas, kiekviena ištarta mintis kritikuojama ir nie
kinama.

Iš lietuvių liaudininkų Barzdukas Šmulkščio Sėją 
laikė liaudininkų politine išmintimi, iš trečiafrontininkų 
pasiėmė Railos stilių, iš tautininkų atidžiai seka Vincą 
Rastenį. Jis bando savo ištikimuosius Įtikinti, kad jo pa
rinkti atstovai kalba jo paties sunaikintų ir palaidotų po
litinių grupių vardu, o visi kiti neturi jokio politinio svo
rio, o jeigu ir palenkia svarstykles vienon ar kiton pusėn, 
tai tas svoris labai langvutis, tinkamas tikrai drachmom 
sverti. Barzdukas, susidorojęs su visomis lietuviškomis 
grupėmis, ir parinkęs joms tokius atstovus, kokių jis no
rėjo, apsižiūrėjo, kad politinėms grupėms kirstas smūgis 
vis dėlto nebuvo toks mirtinas, kai jis ii’ jo leitenantai 
laukė. Praeitais metais tos politinės grupės padarė dau
giau, negu Barzdukas būtų norėjęs joms pripažinti. Svar 
biausia, kad nei viena politinė grupė nepripažino paties 
Barzduko parinktų atstovų, o kai krikščionys demokra
tai, atgaivinę savo organizaciją, bandė net rezoliuciją sa
vo priimti, tai barzdukiniai sukėlė didžiausią triukšmą. 
Jie negalėjo suprasti, kaip frontininkų jėga pribaigti kri

kščiofi^š drįso pakelti galvą ir net rezoliuciją paskelbti 
Dėl rezoliucijos būtų dar pusė bėdos, bet kai Petras Mal- 
deikis paskutiniame Tėvynės Sarge paskelbė straipsnį 
“Pralotas Mykolas Krupavičius ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė”, tai Barzdukas susirūpino. Iki šio meto 
Barzdukas savo rašiniuose gana dažnai pacituodavo prel. 
Krupavičiaus pasakytus žodžius ,bet tas citatas vartoda
vo visai kitiems tikslams, negu Bendruomenės steigėjas 
norėjo, o prel Krupavičių pažinusieji bendraminčiai pro-! 
testuodavo dėl tiesos trempenimo.

Barzdukas rado reikalo rimčiau atsiliepti Į Maldei
kio keliamus faktus. Jis Pasaulio Lietuvyje parašė strai
psnį, pavadintą “Krupavičius ir Bendruomenė šališku
mų parade”, išvardindamas atsitikimus, kur jam teko tei
sintis dėl netikslių prel. Krupavičiaus minčių interpreta
cijos. Kitus Barzdukas labai “suraitydavo”, bet su Mal- 
dcikiu jam jau gerokai sunkiau. Maldeikis labai gerai pa- 
Įsta prel. Krupavičių, žino jo pareikštas mintis ir labai 

tiksliai nustatė, kuriais atvejais ir sumetimai tos mintys 
buvo reiškiamos. Maldeikis taip pat žino, kada barzduki 
ninku kontroliuojamoje lietuviškų, vienuolių spaudoje 
pats prel. Krupavičius neturėjo teisės pareikšti savo nuo 
monės, ne ji nesutikusi su frontininkų skelbiamomis min
timis. Barzdukui labai nepatinka prel Krupavičiaus min
tis paskelbta Maldeikio, leidžianti organizacijoms veikti, 
bet patarianti savo žingsnius patikrinti. Apie save labai 
geros nuomonės esančio mokytojo savigarba neleidžia 
kitiems tikrinti ar derinti jo žingsnius, šita Maldeikio 
pastaba, parodanti tikrą-prel. Krupavičių, o ne Barzduko 
cituotą, verčia mokytoją Barzduką paskelbti šitokį pir
mos klasės mokinio argumentą:

“Ir sugalvok! Taip kaip didikų ir bajorų laikaisi! 
vienoj pusėj jie, kitoj — liaudies, mužikai. Jie po-Į 
litikavo, liaudis baudžiavą ėjo ir mokesčius mokėjo. IDR. JONAS GENYS 
Tada susimąstai kartu su Jonu Aisčiu: “Ir šiandier I rrmTHrnn t ainimynm rTn/xn i nxir at n i 
mums veiksniai, gali sakyti, kartoja: bendruomenė 1JETUV0S LAISVINIMO EIGOS APŽVALGA 
gali būti rami, yra kas Lietuvą vaduoja”. Jeigu ti.
netingi, tai rašyk ir nešk savo raštus “patikrinti” —Į 
kad tik nepasišiauštų koks veiksmo politikierius!;
Viešpatie, kokiu tai dvelkia visuomeniniu skurdumu 
0 vis dar svajojam, kad reikia sudaryti sąlygas ak 
tyriai reikštis, tartis ir susitarti, o susitarus bendro 
mis jėgomis tai daryti. Bet ar nesikartoja iš naujc 
„vado kulto” istorija? Kas nutiko? Tauta gali būt 
rami, nes tautos vadas budi ir rūpinasi”. (Elegijos 
144 psl.). (PL., 1978 m. vas. Nr. 1045 psl.).
Maldeikis primena, kad prel. Krupavičius patarė ne 

tartis ir susitarti, bet patarė dar “patikrinti”, ar kar

Žiema miške

Peržvelgę padėtį, matome, kad 
Lietuvos laisvės reikalas tebėra 
aktualus, Lietuva tebėra gyva ir 
mūsų draugai tebėra mūsų pu- 

i sėje. Mums reikia ir tokau iš
laikyti Lietuvos klausimą gyvą 

j pasaulinėje spaudoje ir tarp- 
tautiniame forume. Todėl mes,

I laisvo pasaulio lietuviai turime:
Į 1) remti visas mūsų organL 
I zacijų pastangas kovoje už Lie- 
I tuvos latsvę,

2) toleruoti politines kitų žmo 
nių įdėjas ir kitų žmonių prie
mones, siekiant to paties tikslo,

3) jungtis į Amerikos poli tr
ies organizacjas, nes per jas 
.nūsu valsas bus sustiprintas,

4) ieškoti draugų Lietuvai vi
sur ir visada; kiekvienas lietuvis 
turi tapti savo tautos arnbasa- 
lorium.

%

Nauji okupanto planai

Okupantas labai bijo mūsų be
turiu organizuotos veiklos. Pra
eityje vykdyto šmeižto, teroro 
ir neapykantos politika jiems ne 
atnešė norimų rezultatų. Dabar 
jie keič:a metodus ir imsis vi
sai naujų priemonių mūsų vie- 
ingą veiklą palaužti:
kvies musų jaunimą į jų ruo

šiamus kursus;
j siųs mums filmas, ansamb
lius, dainininkus ir menininkus;

• kvies musu mokslininkus lan_ 
.kytis okupuotoje Lietuvoje, ir 
siųs savo mokslininkus į šį kraš
tą;

I rems mūsų ružavą spaudą,
_ kuri niekins Lietuvos laisvės dar 

buotojus;
$ras;ns mūsų tautą sunai- 

. kinti,'jei mes jų negarbinsime;
infiltruos mūsų organizaci

jas žmonėmis, kurie teikia oku_

J. VENCLOVA

Lietuviai žiloj senovėj
KELIOS PASTABOS

(Tęsinys)

Sulig italu istoriku prof. L. Vannicelli (L'osscr- 
vutore Romano. 195X-V-7 d.) lietuviai maždaug nuo 
1X00 metų pries Kristų izoliuotai gyveno miškingose 
srityse tarp Baltijos ir Volgos upės. Panašiai kalba ir 
istorikas prof. R. Buiiiham (31-27): “Show that in the 
sekond century B. Lithuanians were living south 
of tlie Baltic and were then as highly civilized a pe
ople”. O olandų kalbininkas prof. dr. S. Potter (Lar-’ 
guage. 19.30. 96 p.) nurodė: “T hey (the Lithuanians) 
still have their homes where they lived 4000 years 
ago”. |

Garsus pasaulio mokslininkas prof. dr. A. Bezzen- 
berger (Trudy devia (ago archeologiccskago Sjezda v 
Vilne 1893. Moskva. 1897. H t. 87). FX Archeologu kong
rese Vilniuj 1893 m., apžvelgęs priešistorinius pamink 
lūs. priėjęs išvados, jog lietuviai savo krašte gyvena 
jau 7000 melų, t. y. 5000 metų prieš Krislų.

Taip pat panašiai nurod? žymus pasaulio prieš 
istorikas prof. H. Bemler (17-55): “Indeed, it has be

rt very possible on the grounds of linguistic, na-’ 
li rai sci<iK”r' and geography, that the Lithuanian stock 
l as dwelt in its present lokation fur at least 5000 vc- 
ars.which w<m. 1 approximate the duratio of the Indo- 
European period so far as it is known”. Gi prof. I. File

vik
tais jau toks pats raštas nebuvo pasiųstas, ar kartais tas 
pats žingsnis jau anksčiau nebuvo padarytas. Nesitari- 
mo ir nesusitarimo pavyzdžių lietuviškame gyvenime mes 
risi jau pakankamai turime. Bet tie faktai mokytojui nie
ko nesako. Iš veiklos faktų jis nenori pats pasimokyti ir 
savo adjutantus pamokyti. Jis yra Įsitikinęs, kad geriau 
visą dieną varginti Valstybės Departamento pareigūnus, 
daužyti valdžios Įstaigos stalo lentas, kad vėliau išaiškin
ti, jog tas reikalavimas buvo tuščias. Atkakliai reikiala- 
vo paleisti atstovą, kuris visai nebuvo suimtas. Ar nege
riau visai išardyti lietuvių susitikimą su prezidentu Nik- 
sonu, jeigu Į delegaciją neįrašomas barzdukinis atstovas, 
nors jis nieko naujo toje delegacijoje negalėjo pasakytu

Barzdukas, nepajėgs nei paneigti, nei sugriauti Mal- 
deikio dėstomų prel. Krupavičiaus minčių, artėdamas prie 
savo “studijos” pabaigos, tvirtina, kad ir Bendruomenės 
žmonės “būtume vien angelai su žydriais sparnais”. “Bet 
mes dirbam. O kas dirba, tas gali ir suklysti”. Prisipaži
nimas labai reikšmingas. Jis parodo prel. Krupavičiaus 
gilesnes mintis ir Maldeikio stipresnę logiką, bet ar Barz
dukas, prisipažinęs prie darbo, būtų paminėjęs, ką jis agentais.

(Paskaita, skaityta Čikagoje Lietuvos 
Nepriklausomybes m’nėįime)

(Tęsinys)

Belgrade, Dr. K. BobeBsv Ame daug draugu, kurie musų reL’ 
rikos Lietuvių^.Taftosremia. Tenka didėlė'pa-1 . . ..
linijas, buvo pakviestai į poSė.‘garba šiam dideliui patriotui Si- ’ Pąntui informacijas ir jas silp- 
ižių salę kartu su Amerikos de- mui Kudirkai, kuris, tiek daug nmsi^aU;>> 
egatais, kaip sen. Dole patarė

jas.
Kai Jugoslavijos policija iš-» 

varė du latvius, kurie buvo ąt- 
vykę pamatyti savo delegaciją; 
sen. Dole ir ambasadorius Gold-

kad = jugoslavai turėjo atsipra
šyti. \ .

Kudirkos filmos rodymas pla
čiajai Amerikos visuomenei yra 
vienas toks faktas kuris turi ne
paprastos reikšmės mūsų lais
vės kovoje. Pats filmos paga
minimas ir jos specialus rody
mas Amerikos mokykloms dar
karta frodo, kad turime labai Tęskime vieningą veiklą

nins iš vidaus;
išgarsino Lietuvos vardą. j okupuotoje Lietuvoje leis kny 

Amerika yra laisvas kraštas J ^7 kurios juodins emigracijos 
čia savo balsąkeHane tik mūsų ''’e,ksn1^ ir tos ve?klos
draugai bet ir mūsų priešai. va us’
Amerikos užsienio politika kar-Jir ,rems vlsus nuo.
tais atrodo neatsargi fr atrodo,] kad or«ani-
kad Amerikos pritarimas Lietu
vos laisvės reikalui gali suma.

' žarijos kovotų tarp savęs.
j Galutinis tikslas — palaužti 

žėti. Tačiau okupantas gali dėl mūsų valią ir atsparumą, įnešti 
to nesidžiaugti! Faktai rodo, kad! nepasitikėjimą veiksniams ir 
mes turime šimtus draugų ne tik i paraližuoti visą veiklą už Lietu. 
JAV kongrese, bet ir Amerikos'vos, laisvę kad Lietuva priklau- 
visuomenėje. Vis daug:au žino-j sy tų. vien rusų malonei, 
nių pradeda sužinoti apie rusu) 
“rojų”. Reikia peržiūrėti mūsų 

atsakymus
Naujos rusų taktikos akivaiz

doje mes, laisvo pasaulio lietu-
dirba? Tie lietuviai, kurie prisilaiko prel. Krupavičiaus \ a?’ turyne tinkamai reaguoti 
patarimo, kurie ne tik pasitaria, bet ir susitaria, žymiai žėiūrėti 
daugiau padarė ir šiandien dirba, tuo tarpu Barzduko j 
vadovaujama grupelė baigia ardyti pagrindinį preL Kru 
paviČiaus paliktą kapitalą. Jie suskaldė Bendruomenę, 
jie gerokai apardė Amerikos lietuvių vienybę, jie linkę 
ir pataria bendrauti sU okupuotais broliais, kad žino, kad 
gali bendrauti tiktai su rusams ištikimai tarnaujančiais

į visus okupanto ėjimus ir per- 
t--------i savo veiklos planus.

Jei okupantams užteks atsiųs
ti politruką ar dainininką, chorr 
ar filmą, ir mes dėl to akis išsi
badysime, okupantas mus sunai
kins greičiau negu jis pats pla
navo.

(Bus daugiau)

vic (57-133), pasirėmęs archiologijos duomenimis, tvir 
tino, jog lietuviai savo žemėje gy vena jau 5000 metų.

! Taipogi istorikai tvirtina, jog lietuviai savo že- 
mėje yra aborigenai: prof. G. Schu.ltz-Pfaelzcr (Die 
grossc Grenze, 1938): “Lieturiu tauta, savo žemėj gi
liai įleidusi šaknis, gyvena čia kaip pirmapradė rasė?. 
Prof. S. Ostermeyr (Is es anzuratten, die liethauische 
Sprache zu verdraengen, 1817) konstatavo: “Pati lie
tuvių tauta yra pirmapradė (Urvolk). kuri jau tūks
tančius metų gryna ir nesumaišyta išsilaikiusi“. Dok
torantas AL Aschmies (10-29) rašė: MIš viso atrodo, 
jog pirminiai Lietuvos gyventojai buvo lietuvių pa
dermėm”. _

Dar Kiti istorikai lietuvius hiiko seniausiais Eu
ropos gyventojais: prof. E. Powell (166-188): “lt is 
enough to say’ that the Lithuanians old-timers so far 
as Europe is concerned”. Istorikas J. Hertmanowicz 
(77-3) sako: 'TJthuanians are the oldest of all the 
Europian nations”. O prof. dr. J. Ehret (51-6) lietuvį 
laiko Europos Adomu bei pirmuoju žmogumi.

Antropologas prof. J. Žilinskas (Vairas, 1935, II 
nr.) lietuvius laiko tiesioginiais ainiais seniausios Eu
ropos rasės. Tai papildo prof. J. Jurginis (Legendos 
apie lietuvių kilmę. 1971, 180): “Tarp Vyslos žemupio 
ir Nemuno iki Volgos aukštupio vyravo proteeuropi- 
nis tipas (Paleoantropologia)”.

LIETUVIAI — VIENA Iš PATdlINDINIŲ 
INDOEUROPIEČIŲ TAUTŲ

Bene žymiausias mūsų proistorės žinovas prof. dr. 
V. Krėvė-Mickevičius (Tauta ir žodis, 1923, 79), kons

tatavo: “Helenų (graikų) gimtinės, jų pačių padavimų 
ir rašytojų nurodymais, reikia ieškoti taip pat šiaurėj 
ir, be to, kabnymystėj su lietuviais”. Tuomi pripažįs
tama, jo£ lietuviai buvo sena ir atskira indoeuropie 
čių tauta, kaip ir graikai. It vokiečių proistorikas di 
H. Krueger savo veikale “Griecben und Litauer” pri- 
pasįsta, jog senovės lietuviai sudarė atskirą pagrin 
dinį indoeuropiečių tautų šeimos narį, ir kad žiloj se
novėj lietuviai gyveno prie Baltijos jūros kaimynystėje 
su graikais.

Anglų istorikas E. Harrison (75-6) nurodė: “The 
present-day Lithuanians are a survival of a separate 
and distict branrh of the Aryans family”. Gi prof. G. 
Schulze-Pfaelder (Die grosse Grenze, 1938) paminė
jo: “Jie (lietuviai) turi seniausią pastorių tėvynę iš 
visų arijų (indoeuropiečių) tautų”. Dr. J. Baltrušaitis 
(13-10) konstatavo: *A branch of the Indo-European 
family, which today speaks one of Europes oldest lan
guages, the Lithuanians”.

Lietuvius atskira, pagrindine indoeuropiečių šaka 
laiko: dr. O. Schrader (186-131), prof. T. Tallents (215- 
138), prof. H. Spaull ((197-29) ets. O kai kurie kiti is
torikai lietuvius laiko seni tusia indoeuropiečių šaka: 
prof. J. Žilinskas (264-105): “Seniausia indoeufopie- 
uių šaka — lietuviai”. Panašiai pasisako ^roL V.^Sri^ 
gienė (Liet ist, 18 p.): “Lietuviai seniausia Tfiuropbį 
arijų tauta’*. Pasaulinio masto istorikas prof. dr. W. 
Ripley (180-341) tvirtino: “... is the most archaic mem
ber (the Lithuanians) of the great aryan\ I

Dar kitas pasaulinio garso istorikas dr. I. Tayior

(214-261) pripažįsta lietuvius reprezentantais pirmi
nės arijų bei indoeuropiečių šeimos: “This it would 
eem thae the Lithuanians have the best claim to rep- 
esent the primitive aryan race”. Panašiai kalba ir prof.

A. Scott (187-205): “They (the Lithuanians) are one 
af the mistery races of Europe, a surviving remnant 
of the aboriginal Aryan stock left over in the shaping 
of the other nations”. Juo labiau, nes lietuviai visais at
vejais išlaikė senrjį indoeuropiečių bendrąjį palikimą 
(plačiai išdėstyta J. Venclovos “Lietuvių tautos pa
šaukimas”. 1975 m., 22-30 p.).

ŽILOJ SENOVĖJ LIETUVIAI APĖMĖ 
DIDŽIULIUS PLOTUS

Beveik visi istorikai sutinka, jog lietuviai žiloj se
novėj, ypač žalvario amžiuj (1800-500 pr. Kr.), užėmė 
daug didesnę teritoriją, kaip nurodė ogjektyvus isto
rikas prof. M. Liubavskis (128-3): “Tik drąsiai galime 
manyti žiloj senovėj lietuvius gy venusius ne tik Nemu
no ir Vakarų Dauguvos baseinuose, bet ir toliau ry
tuose... Archeologai šiandien Kalugos gub. rado sen
kapių, kuriuose buvo deginami lavonai. Tuose senka
piuose rasta daiktų tos pačios kultūros, kurie yra žino
mi iš kasinėjimų, darytų nuo seno lietuvių gyvenamo
se vietose — Nemuno apylinkėj”.

> {Bus daugiau)

•K AmKITh. Lk , LATJNKiTfc
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DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų liuu» 
ginekologini chirurgua 

6H9 S^ Pulaski Id. (Crowford 
Aou-cal Bu'Mins). Tot LU 5-6446 
A p—K ’’Jonius pagal susitarimą

WINNIPEG NAUJIENOS

ja. tai bus didi atmintis ateičiai.
Po to. majoras maloniai atsi

sveikina ir lydimas Bnės p-ko su 
tautiniais rūba s apsirengusic)

IliustracijaAugius

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 
KIEKVIENĄ DIENA BUTINI KrIkSCIONIUIVasario 16-tos minėjimas

WINNIPBG, Manuito1>a. tolimojo Sibiro tremties ar šū- 
nepriklausomybjs vio į pakaušį.

Dabar staiga atsiranda foto
grafas iš Winnipeg Press ir mus

Lietuvos
Jr oerUiliepia, skambinti 374-8004. paskelbimo 634 i es metųi su

kakties minėjimui jau pradėta
uoštis tuojau po naujos KLB kartu su majoru nufotografuo 

1-n s Winnipego Apylinkės vai 
j dybos išrinkimo lD78-iiems mc 
’ tams. Reiktų neužmiršt', kad 
, ‘ nauja štuo’a, gražiai šluoja'
ir betenka palinkėti stiprvbėsj .. . ... . ... r, , ... .. -.s. * mis lietuvaitėmis grįžta į sa

I 'a k/;itSv i\ \ °3 ° i v kabinėta. Mes skirstomės, 
; Naujas valdybos p-kas \in-* 
cas Januškl nieko nelaukęs, 
užveda pažinties ryšius su nau

i jai išrinktu Winnipego miesto 
1938 S, Hanheim Rd., Westchester, IL.' majoru Bob Steen, kuris uuo- 
VALA.’DOS: 3^-9 darbo dienomis ir j širdžiai lietuviams padeda ii 

pritaria.

Š. m. vasario K

»R. C. K. BOBELIS 
■NKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T,l,f. 695-0533 

Pox Volley Medical Cente. 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS: 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

kar antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tai: 561-2727 arba 562-2728

TEI------BE 3-5893

PR, A B. GLEvECILAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS
3907 West 103rd Street

Valandos pagal susirąrrmą

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUV1SKAI
2618 W. 71 St T«l. 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

VaL agal susitarimą. Uždaryta treč

■ kabinetą. Mes SKirstomes, o 
mūsų simbolis — tautinė vėlia
va plevėsuos savaitę laiko, kol 
galutinai bus atšvęsta Vasario 
16-toj i, kur’ nukelta į š, m. va
sario 19 d. (sekmad.), tuojau 

j po pamaldų lietuvių parapijo 
i *alėje.

Minėjimo iškilmės

Kaip jau aukščiau paminėta, 
rūmų. Nustatyta laiku apie 50-; P<ds Vasario 16-tos minėjimas 
lis lietuvių atvyksta į miesteJ pyko š. m. vasario 19 d., (sek- 
valdybos salę, kur laukia ma-Į niadienį), 11 vaL, šv. Kazimiero 
joro žodžio. Ir taip besišneku- Sėtuvių parapijos bažnyčioje 
čiuojant iš savo kabineto išeina pamaldomis. Lietuvos tautinę 

musu į vėliavą į bažnyčią įnešė sava. 
pjr j noris-kūrėjas Albertas Nolius, 

kurios sargyboje pasikeisdamos 
stovėjo: Niolė Žiminskaitė, Ra
sa Rutkauskaitė ir Rūta Bėžytė. 
Prie vėliavos darė pakaitas; sa
vanų r is-<kūrėj as Povilas Liau-

<L 11 val.j 
leista iškabinti Lietuvos t* i 
spalvė prie miesto valdybos

pats majoras, lydimas
I B-nės p-ko V. Januškos.
j miausiai maloniai pasisveiki- 
» nęs su tautiniais rūbais apsi- 
į rengusiomis moterimis ir po
! to, su visais kitais, kviečia 
savo darbo kabinetą. Visus ma

DILLEONAS SEIBCT1S loniai susodina, teiraujasi apiej^ev^^ ir Mykolas Januška. Is 
i okup. Lietuvą ir galiausiai vi- 
1 sus apdovanojo parkeriais, ant

Win-
INKSTŲ,PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63 rd STREET 
VaL an trad. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vaL vai 

Ofiso Jelef.: 776-2880 - 
Rezidencijos telef.: 444-5545

kurių užrašyta: “City of 
nipeg”.

Pasibaigus pašnekesiui, 
joras su šypsena sušunka: 
vyrai, kur jūsų vėliava? 
me iškelti”. Tuojau B-nės p-kas 
įteikia majorui vėliavą, kuris 
ją paėmęs visus veda į kiemą 
prie stiebo, čia vienas miesto 
tarnautojas sutvarko virvutes, 
o pats majoras pririša mūsų 
trispalvę ir pats ją savo ran- 

aiais z-4 vaL popiet ir kitu Iširu ; komis užtraukia iki pat viršū- 
jnis. Dabar jau šalia pievesuo- 

“.jančios Kanados vėliavos gre-
I ta plevėsuoja ir Lietuvos tri- 

uKiiiorEDAS-HK.t)ax?spnlvė. Visi susirinkusieji kaž- 
žjk Aparatai - Protezai. MecL bau- kaip pergvyena tylos skausmo 
SV tnornenbJ matydami neapsako-

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos. 
Ofisas 2652 WEST 5yth STREET 

Tol. PR 8-1221
OFISO VAL.: pirm., anirad., trečiad. 
ir peiuKi. 2-4 ir o-a vai. vai. Sėtame-

pagal susitarimą.

maj

"Grįžkite j mane ir aš grįšiu į jus, sako kareivijy Viešpats*4.
Mat 3:7.

Atkartotinai Šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 
per amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievo 
malonės jų išteisinimui ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin
gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį. Jis taip pat pasirodo kantrus net ir tiems, 
kuriems trūksta meilės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatytu laiku. įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

V.VAVf*W.-wWWm YWV.WZ«*.W.V.M WSM

Mažeika S/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

vyr.ltn. Ant. Samulaitį, atsargos vasario 17 d., 1978, matyti Nau- 
viršiią P. Liaukevičių ir pusk, jienų 1-me puslapyje.
M. Janušką. r

Pagrindinei kalbai, pakvie-l 
čiamas v-bos p-kas V. Januš
ka, kurio tema buvo: ‘‘Dr. J. 
Basanavičiaus 50 metų mirties 
prisiminimas”. Kalbėtojas bai- ’ 
gęs savo žodį kviečia visus, vie į 
iiai minutei, atsistoti žuvusius 
už Lietuvos laisvę pagerbti. j

Dabar, meninės programos 
vedėjas inž. J. Valaitis į sceną 
iškviečia iŠ Calgario atvykusią 
p-lę Aldoną Lede ryte, kuri pa
dainuoja net 9-ias lietuviškas 
daineles pačiai sau gitara pri
tariant: Kur lygūs laukai. Sėdžiu 
prie stalelio, Kur tas šaltinėlis, 
Tau sesute puikios gėlės. Tykiai, 
tykiai Nemunėlis teka. Tylus vė
jelis, Ko liūdi berželi. Leiskit į 
tėvynę (pakeitė į Lietuvą) ir Lie 
tu va brangi mano tėvynė.

Reikia pažymėti, kad daini
ninkės labai gražus — subtylus 
balselis giliai sužavėjo visus, už 
ką susilaukė audringų rankų plo 
j imu.

Pramogos vedėjas J. Valaitis 
padėkojo VIaiuininkei už gražiai 
padainuotas dainas, o ypatingai vieną čeką, bulgarą, 
už nepavargimą, nes visas dai
neles išdainavo beveik be jo
kios pertraukos. Tai nauja jau
nosios kartos atžala, kuri su
žavėjo winnipeg:ecius, už ką 
jai p-lė Niolė žiminskaitė visų 
vardu įteikė raudonų rožių bu- 
ketą.

Linkėtina winnipegieciains 
visada ką nors atsikviesti iš ki
tų provincijų menininkų-daini-} 
ninku, įjungiant juos į bendras 

•minėjimą programas, kas jas 
padarys įdomesnėmis ir, kaip

* matėme, gausiau turėsime lan
kytojų. Minėjimas baigtas Tau-

[ tos liimnu.
I Pasibaigus programai. Onos
’ Demereckienės buvo paruošti vo 15 d.. 1:00jai.j>o pietų šauliu Na- 
: užkandžiai ir kavutė.

K. Strikaitis

Palestiniečiai labai
susirupmę

BEIRUTAS, Libanas.— Liba
ne esantieji palestiniečiai labai 
susirūpnę saugumu. Jie patyrė, 
kad grupė teroristų palestinie
čių įsiveržė į Izaelio pajūrį ir 
nužudė 37 beginklius keleivius, 
daugiausia mokyklinio amžiaus 
jaunuolius, vykusius į pajūrį 
pasimaudyti. i

Palestiniečiai yra įsitikinę, 
kad Izraelis gali apšaudyti pale- 
stin’ečių centrus, stovyklas ir 
kareivines. Jiems atnpdo, kad 
Izraelio vyriausybė imsis prie
monių šioms žudynėms baigti. 
Kokių priemonių izraelitai im
sis, Libane dar neaišku, bet visi 
palestiniečių centrai ten laukia 
Izraelio keršto už nekaltų žmo
nių žudvma.j v

UDEIKISšv. Rašto ištraukas skaitė Stasys 
Ramanciauskas. Pritaikytą pa- 
mokslą pasakė .parapijos kleb. i 
kun. J. Bertašius primindamas j 
Sibiro tretinius ir žuvusius bei 
žūstančius partizanus kovoje už 
Lietuvos laisvę.

Pasibaigus pamaldoms k^- 
bonas kvietė visus sukalbėti: 
“Malda Tėvynei atminti”, kurią 
kalbėjo visa bažnyčia kartu. Už
baigai Danguolė Januškaitė var 
gonais pagrojo: “Apsaugok A ūks 
Čiausias tą myilmą šalį’1...

Po to, visi riskosi į lietuvių 
parapijos salę pagrindinei e ‘nė- 

j jimo programai atlikt’.

Prie įėjimo aukas rinko Tau- 
i tos Fondo atstovas J. Demerec- 
kas. ir v-bos ižd. Ant. Kuncaitis. 
Tautos Fondui surinkta virš 2 
šimtų dolerių. Aukos dar ren
kamos toliau, per Tautos Fondo 
atstovą J. Demerecką..

Minėjimą atidarė v-bos p-kas 
\ . Januška trumpu įžanginiu žo- 
džiu ir toliau programai vesti pa 
kvietė v-bos vicep. inž. Jurgį Va.

GAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

r«x.. v—i ir 6—b. šeštodiemais u— Jlnai 8ražy vaizdą. Net ir pagal- 
xiau 63rd SU Chicago, m. 6Go29 voji ten toli, mūsų palik- 

j toje tėvynėje vyrauja smurtas. 
! paniekinimas ir neapykanta žmo- 
•gui vien už tai, kad giliai my
lėjo savo gimtąjį kampelį, o čia^ 
laisvame krašte iškeliame savo 
gimtojo krašto trispalvę ir dar laitį, kuris į garbės prezidiumą 
mus užjaučia — už ką iš Lietu- pakvietė buvusius Lietuvos sa
vos okupanto susilauktumime vanorius-kūrėjus: A. Nilių, atst.

Teisf.: PRospect 6-5084 
f" — 11 / 11 ■■■■!!

Gėlės visoms progoms
i BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A 

2443 WEST'6ord STREET 
Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318

— Sovietu valdžia paėmė po 
vengrą, 

vokietį, mongolą, lenką ir ru
muną kosmonauto darbams ap
mokyti. Prie kiekvieno kita
taučio, prijungia vieną rusą kos 
monautą, kad jis, besileisdamas 
iš erdvių, nepasuktų į Vakarus. 
Kartu su čeku kosmonautu Vla^- 
dimiru Remeku leidosi rusas 
Aleksei Gubarev. Jiedu nusilei
do Sibire.

MODERNIŠKOS AIR-CONDJTIONED KOPLYČIOS

V1AKWC

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna aparauda 

ŽEMA RAIMA, 
R. ŠERĖNAS 

„ fol. WĄ 5-8063

New Quiche Made With 
North Carolina Apples

\ R I A I 

Ckicagot 

Lietuviu 

aidotuvių 

Direktorii 

ASaoiziacijva

IEVAS IR SUKUS
ETTE FU N ERAI HOME

2533 VV. 71st Street
Telef. GRovehill $-2345-C

SUSI RINKIMU
1410 So. 50th Avė., Cicero

T,lef TOwnkall 3-2108-9

fRYi MODčRNISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

is įvairiy atstumu.
ANTANAS VILIMAS

1 Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos ii W0PA,

1490 IciL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir 
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:3*» 

vaL ryto.
Vedėja Aldona Daukus
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

&

Žemaičiu Kultūros klubo nariu ei
linis sus mkmas įvyks trečadienį. Ro

muose 2417 W. 43 St. Nariai kviečia
mi atsilankyti, nes yra daug svarbių

Į Pastaba*: Foto, kuri Lipo Win-Į reikalu aptarti ir jau laikas užsijno- 
i?.. i>^...............i-i keti duokles Bus ir vaišės.mpeg 1-ree Press puikiau.u.’. | Roiė Didžgalvū, rast

B

AMBULANCB 
PATARNAV1 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ,

LOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

>307 3o. LITU ASIC A AVENUE. Phone; YAxda 7-3401

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUARICA AVĖ. TeL: YAr<?« 7-1138-1139

BUTKUS - VASAITIS
So. jOth Avė., Cicero, lLL Phone: OLympic 2-1UO3

PETRAS BIELIŪNAS
434b So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3573

^^4

į

1
! 4

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

h

% 
%

1

fkTid FLEASE 
make people 
more careful

Tn today's “do-lt-yourseif” world, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, lx turning increasingly to 
•'turnings’*—-or architectural spindles as they’re known in the 
trade—to provide innovative and Imaginative trachea in the 
home.

Architectural spindles—yes, 
they're the same products 
which used to be known as 
balustrades in staircases—now 
are available in a variety of 
sizes and styles. But the sky’s 
the limit when it comes to 
the decorative uses to which 
they’re now being put

Architects, interior designers 
and “do-it-yourselfers’ find 
the spindles a versatile, stylish 
and inexpensive way to add 
character to a home or office. 
Indoors or out.

Spindles are being used as 
candle holders or lamp bases, 
ax room, dividers, screen* and

Sawn In half, they are being 
mounted on walls and. doors 
as decorative elements, used 
ax plant holders or ax grille 
elements.

E. A. Nord Oo^ Everett, 
Wash- the world's largest 
manufacturer of architectural 
xpirxflex, produces these dec
orator items in nine different 
styles, three different thick
nesses and in heights from 716 
inches to eight feet.

The spindles are made of 
selected western woods, turned 
on hopper-fed lathes, sanded 
to a smooth finish then shrink

tablespoon fresh lemon 
juice

tablespoon sugar 
cup (2 ounces)shredded 

Cheddar cheese
eggs, beaten 
cups light cream or milk 
Pastry for single-crust

94«ch pie

Orchard-fresh is the perfect description for the Red and 
Golden Delicious apples from North Carolina, because that’s 
exactly what they are- These Southern gems are the first of the 
year’s really good eating apples to come to market and are 
available from August through October.

North Carolina apples will serve you well in a fabulous 
Apple and Sausage Quiche. The flavor combination is over
whelmingly good, savory yet lightened by the fresh apples in 
the dish. Try this for a change-of-pace main dish at your table.

Fresh Carolina Apple Quiche
pound bulk sausage
cup chopped fresh

onion
teaspoon dried leaf 

thyme
Red Delicious apples, 

pared, cored and cut 
into 1/2-inch cubes 
(1 1/2 cups)

In large skillet cook sausage, onion and thyme until sausage 
browned and onion is tender, about 10 minutes. Remove 

from heat; drain off excess fat. In bowl toss apples with lemon 
juice and sugar. Add prepared sausage mixture, Cheddar cheese, 
eggs and cream; mix welL Line a 9-inch quiche dish or Die 
plate with pastry. Turn apple mixture into dish. Bake in 350°F. 
oven 40 to 45 minutes, or until custard is set. Let stand 10 
minutes before cutting to serve.
Makes; 6 servings.

%
2

f
U

4
2

plastic. A brochure on spindle 
characteristics and. ideas for

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ

2424 WESi 69tn STKEE1 KKpuDlic 7-1213
2314 WEST 23rd PLaCE Vii tini* 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Paloe Hilh, ?L 974-4411

P. J. RIDIKAS
MU So. HALoTED STREET Phone: YArdi 7-1111
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į už vizitą, ankstybą prenumera- 
jjtos pratesimą ir ta proga įteik
ei tą *7 auką. Dėkai tos apylin-

■ kės tautiečiui^ užsisakiusiam 
f Naujienas 'vieneriems metams
ir atsiuntusiam ?2 auką, bet pa, 
vardės prašiusiam neskelbti.

— Juozas Kaributas, Ix>s An
geles, (lai., aktorius ir režis’e-

- Detroito Liet. Organizaciją 
Centro valdybos įgaliotas kasi
ninkas Ant. Vaitėnas atsiuntė 
tokį raštą: “Esame dėkingi Jums į 
už spausdinimą žinių apie Va.irius, spaudos bendradarbis taip 
sario 16 šventės minėjimą ir ta-lpat knygų •’Teatrinio vargo ke
rtame nuoširdų ačiū. Ta proga, i bais“ ir “Kelionė aplink pasau- 
norė<|ami p areniti licAuvišką Pi” autorius, remdamas lietu- 
norėdami paremti lietuvišką yrišką spaudą, atsiuntė dešimkę 
čiui kuklią *1(K auką”. Dėkui p’aujienų paramai. Dėkui, 
valdybai ir visiems to junginio Į _ ponia MatiWa Chopuli^ 
nariams bei organizacijoms. (Rockford, I1L kiekviena proga

— Kazimieras Kupreišis, iš- j paremia Naujienų leidimą, be
ėjęs pensijon žinomas Mar-|kui už ankstybą be raginimo 
quette Parko biznierius, anksi. ( prenumeratos pratęsiihą, sveiki- 
čiau gyvenęs mūši) kaimynys- nimus ir gerus linkėjimus, taip 
tėję, lankėsi Naujienose. Dėkui pat už atsiųstą penkinę.

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

(
J

SLA — jau >0 rmty tarnauji lietuviu visuomenei ir Išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių lavo apdraus- 
tiems n ariama.

SLA — dlffiauala lietuvių fraterpallnė organizacija — dnoča gyvy
bė* apdraudę Ir llgoit paUlM, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS . neteiks paine, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbom pagrindu. ‘ ... • ...

SLA — jau turi daugiau, kaip tris au mUlfonc dolerių kapitalą, 
tad ky apdrauda tikra Jr saufL Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti Įvairių klasių raikaHnfiauriai apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gera Taupem^ Apdnoda • Endowment lr> 
su ranee, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo-studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga .visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama IJetvvHkų KLUBŲ ir drauglĮų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 

’1 metus. ' ' ■
SLA — kuopas yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės I kuopų 

veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite gpunfdtntai informacijai, jeigu parašysiteLITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
807 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

IM

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS .
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi j visus skai* 

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais,. platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo’ susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos, Lietuvos ir jos žmonių * gerovei, ’ bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės ^atstatymo ir visuotino lietuvišku rei^ 
kalų renesanso. ‘ \ .

yis l

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis; sav. . Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Bb’d., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dyįėms - asmehįns. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir krtafc moderniais irengiTnais.

Musu bendradarbe ir * savaitines skūties "Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude- 
ninįgme Naujienų piknike. ■ -*'*a ' . " *

Visas ir visus kviečiame j didŽąją talką, ’

^Prenumeratas pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJI EMOS
1739 SO HALSTED ST. ----------------- -
CHICAGO, tL

• E anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laika ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede doL

s . * , »' “ * 1

Pavardė ir vardas__ __ i______________ i_ ________ _\ ' - - -

Adresas —--------------------------------------

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo__________________________ kuris
yra naujas skaitytojas. Priede________ doL

Pavardė ir vardas__________ _______ ___________________________________

Adresas -------------------------------------------- ----------- J______________ 

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė____

• Platinimo vajaus progą palaikydamas lietuviška spaudą ir Naujienų
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus doL

Pavardė ir vardas L~

Adresas —--------------------- ---------------- -------------------- -------------------------------

• Platinimo vajaus progą prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susina 
zmimui nemokamai be jokiu įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas _______________________________________ '_____________

Adresas-------------- -------------------------- - ------------------------------------

Pavardė ir vardąs ______________

Adresas___________ _____

Pavardė ir vardas ____ -____

Adresas -------- ---—-________

Dalia Kolbaitė Gamtovaizdis

— Veronikos Kulbokienės rū- tais pačiais klausimais šaukti lų kalbą Elenos Juciūtės atsimi- 
pesčiu St. Petersburge įsteigta antrąjį simpoziumą. nimų knygą “Pėdos mirties zo-
šeštadieninė |ituar|įs|ikos mo
kykla. Mokosi virš 20 mokinių, 
juos moko V. Kulbokienė, Ste-

— J. Babrys, St. Petersburg, 
Florida, išrinktas šaulių kuo.

pirmininku. Valdybon
Miliauskienė, A.

fanija Vaitienė ir Stasvs Vaškys. iR<)S , T.._.
’ J j išrinkti: A. .viiii<tuk>*avuc, rv.

— Juozas Stempužis, Cleve- Aidukas, S. ruGsas ir K. Ste- 
land, Ohio, išrinktas ŠIA 1-1-tos ’ponkus. Revizijos komisiją su-lį ponkus. Revizijos komisiją su
kuopęs pirmininku, Nora Bra-Įdaro O. Jasiukienė, N. Navic- 

Aleksasikienė ir V. Lumbvs. Garbėsziulienė — vicepirm., Aleksas ---------- ___________
Johansonas — izd., Povilas šu_ j teismo pirmininkas yra A. šmi- 
kys — iždo sekr., Bronius Ber-]gelskis, o nariais — prel. J. Bai
notas —sekr.., dr. Danielius De- 
gesys — daktaru kvotėju, Ona 
Jbkubaitienė ir' Petras Jurguta- 
vičius — iždo globėjais.

— Dr. Balys Paliokas kalbės 
apie priešų pažinimą Čikagos’ 
istorikų d-jos narių susirinkime 
kovo 1 5d. 6 vai. A. Rūgytės 
bute. ; '

— Montrealio LB "Baltijos” 
stovyklavietės komitetas ruošia 
koncertą-balių balandžio 15 d. 
Aušros Vartų parap. salėje. Pro-

kūnas ir kun. J. Gasiūnas.

— Rėžis. E. Kudabienės va
dovaujama teatralų grupė Au
kuras ruošia scenai Moljero 3 
veiksmų komediją “Balon puo
lęs, sausas nekelsi”. Premjera 
bus balandžio 1 d. Hamiltono 
jaunimo centre.

— Virginija Galinytė, Regi
na Sližytė ir Jonas Meškys iš
rinkti KLB Sault St. Marie apy
linkės valdybon.

gramoj dalyyraus “Varpo“ cho
ras.

— Toronto Lietuvių namų Vi
suomeninės veiklos komitetas 
buvo suruošęs pašnekesius tema 
“Lietuvių namai*ir lietuvybės iš
laikymas”. Nežiūrint dėmesio ir 
rimtų minčių, kilo daug klausi
mų be išsamaus atsakymo, taip 
pat nerasta būdų ir priemonių 
lietuvybės išlaikymui. Nutarta

—r Philomena D. Pakel ir Juo
zas Bacevičius išrinkti Souths 
west Realty Board vicepirmi
ninkais, Loraine Seidel iš Chica
go Taupymo B-vės išrinkta gar
sinimų direktore. Kovo 16 d. 
susirinkime kalbės G. Schuma
cher iš Talman Taupymo B-vės 
apie pensijų planus.

— PreL Vincentas Mincevi
čius, gyv. Romoje, verčia į i ta-

2W8 Weit l»tk SL, Chiaųjo, HL 6062S • TeL WA 5-2787
DkMI* Mtirinklnm *•>*« rC5l«* [vili-iy 

MAISTAS Ii IUROPOS SANDtLIŲ.

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAROUITTI GIFT PARCELS SERVICE 
Liei W. IWi St_ Chte*fe, III. *0429. — T»l. WA J-J7S7 

3W3 S«. Chlcw*. HI. W4CS. — T.L ŽS44329
V. VALANTIMAS

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374

“LIETUVOS AIDAI”KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ,
PROGRAMOS VEDĖJA

W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.
WLNR 106.3 FM Sat at 8:00—10:00 p. m.

> British Thermal Unit, žino
mas BTU vardu, yra šilimos 
kiekis, reikalingas pakelti tem
peratūrą vienam svarui vandens 
vienu laipsniu Farenheito.

Jau kuris Laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rlnko>

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose Knyga aprašanti paskutiniu 90 (186P-I979) metu 

Chleagos lietuvių gyvenimą Ir jų atliktus darbus 664 pal. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Ueturiu Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicago n atvažiavę? Uetmria. pirmos 
beturiu kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos ba£ 
nyHoa. Įsteigti laikraščiai, kuriu rišo būro J21. 41 teatro draugiją <8 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiriai ir 314 reiklesniu žmonių biografl- 
)«. Duoti dokamental katalikiškų, socailistirnų. Laisvamaniškų ir 
kitą organizacijų atlikti darbai isteigtoa mokyklos, skaityklos, ban
kai ir tt

Norintieji Ha knyga Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
▼ardu ir pasiųsti:

1731 S<. SL, CkfcMA m. iMM

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KEJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prexdentas

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

6 KAMB. MŪRAS, 3 mieg., 65-ta ir 
Talman, $27,500.

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb., 2 
židiniai 83-čia ir Kedzie. $64,200.

15 M. SENUMO 5^ kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2¥z mašinų garažas, 
63-Čia ir Narraganset. $54,000.

2 AUKŠTŲ 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Talman. $32,500.

50 AKRŲ žemės Lemonte, $10,000 
už akrą.

ŠIMAITIS REALTY
noje”. Ištraukos atspausdintos 

i Urbino vyskupijos žurnale. Prel.
V. Mincevičius gavo Amerikos 
Lietuvių Tarybos premiją už in
formaciją apie Lietuvą kitatau
čių spaudoje.

— Sūduvos leidyklos įsteig
tas Juostelių klubas susilaukė 
dėmesio. Leidyklos atstovas 
Čikagoje teisiu. P. šulas gavo
iš detroitiškio dr. Sauliaus ši- 
moliūno tokį raštą: “Sūduvos 
leidykla gal apsiimtų išleisti Cha
pel B juostą. Tai yra Alg. Mac
kaus paskutinio poezijos veika
lo sutartinė deklamacija (Leo
nas Barauskas. Jonas Kelečius, 
Dalia Juknevičiūtė šimoliūnie- 
nė — jos ir režisūra) 1969 me
tais, minint poeto Mackaus mir
ties penkmetį. Tai yra, gal būt, 
pats geriausias lietuviškos poe
zijos išpildymas. Nuosavybė yra 
mano. Juostą turiu namuose. Aš

SUDIEV, ŽIEMUŽE!
4 VIENETŲ mūras ir gai^žas. Nau

jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

5 KAMB. labai modernus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas Šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios ir 
Kedzie. $39.800.

LIUKSUS RANCH beveik naujas 
romėnu mūras. 3 miegami. Radiant 
dvi šildymo kontrolės. Daug priedų. 
2 auto mūro garažas. Tik pamatę nu
pirksi! už $40,000.

Notary’ Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

M. L. S.
Gausus namę pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenka^ 
nuomininkus

4243 W. 63rd SU Chlci^c 
Tel. 767-0600.

2612 West 71 Street, 
•salininkas parduoda dviejų 
krautuvių mūrinį namą su ar 
be hardware biznio. 55 pėdų 
pločio sklypas, dviejų automo

bilių garažas.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

J Turiu Chicago* miesto leidimą, 
j Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga- 
I rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
435S Sc. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559 1

mielai parašysiu įvadą, kaip tai 
visa buvo sukurta. Tik vienas 
Kelečius tebėra gyvas. Tai bus 
puikus paminklas per anksti iš
ėjusiems”. Teko patirti, kad 
Sūduvą pasiūlymą priėmė ir su
interesuoti galės gauti minimas 
juosteles. Sūduvos centras yra 
Los Angeles, o atstovybės — Či
kagoje ir Brooklyne.

AR JAU PAS1UARETE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
>adėti teisininko Prano šulo pa- 
•uošta, teisėjo Alphonse Wells 
įeržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
myga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna’ 

na ‘‘Naujienų’ administracijoj 
vnygos kaina $3.. Su legališko 
uis formomis — 33.50.

Užsakymus su Money orde- 
•iu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
4alsted St, Chicago DI. 60608.

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras., 
Pušu medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Marquette Parke. Tuoj galite 
užimti, $27,900.

GRAŽUS SKLiTPAS ir garažas Mar
quette Parke.

TVIRTAS 2 aukštų mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38,500.

VALDIS
REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

3UILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Ramentas

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

Telefonuoti 476-2427.

o i m a 3 i o
80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiu! automobllle 
-lability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS

44Š45 5o. ASHLAND AVĖ. 
S23-XT75

HELP WANTED — MALE 
Darblninjqi Reikli

MACHINISTS
Experienced only wanted.

Job shop machinists.
Day shift plus overtime.
Top pav and good benefits.

CALL JERRY STUR
(312) 288-4400

PRODUCTION TOOL
Equal Opportunity Employer

M/F

kelp wanted — female 
Darbininkių Reikli

YOUNG WOMAN

5 i Y E K A d 
’LAIKRODŽIAI Ir ERANGENYB1S

Pardavimas ir Taisymas 
2445 WEST £9th STREET

T»le^: REpubllc 7-1 Ml

(18—40)
Live in — 5 day week. Happy home. 
Help with housework and 3 school 
age children. Own room and bath.

Salary open. Call evenings f 
835-3896

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai 
atspausdinti

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

šymai ir kitoki blankai.

f. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av«- 
Chlc.90, IIL 60632. T.L YA 7,5910

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at-, 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.

Chicngo, III. 60629
t,

— Stasys Lūšys, bos ton ietis,; 
š. m. kovo 18. šeštadienį. 7:30 
vai. vak. Jaunimo Centro kari
nėje skaitys paskaitą: Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas, politinės partijos ir de
mokratija. .Maloniai kviečiame 
dalyvauti vakaronėje. Daug lai
ko bus skiriama paklausimams 
ir diskusijoms. Vakaronę rengia 
Lietuvių krikščionių Demokratų 
Sąjungos Centro Komitetas.

Didžiausias kailių 
pasirinkimai

pv« vleulnieti LJdQVj
Ištiri tauUnlnfcį 7^

NORMANĄ

185 North Wabeih Arcnm

2634828 
(ptaigot) ir 
677-3489

(boto)
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