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Vienas iš tu gyvuliu prievaiz 
du David (Pops) Parr, 35 metų 
amžiaus, norėdamas patapti gy tas labai atidžiai seka Izraelio 

pasiruošimus keršyti palenstinie 
čių organizacijos AE Fatah va
dams.

I Švedijos, sostine jau pradėjo plaukti vardai, knygos ir rastai šių mėty .Nobelio 
skirti. Darbus atrinks specialistai, o vėliau pasiūlys giliausias mintis išsidėsčiusems 
ir gražiau:.'ai tas mintis papuošusiems žmonėms. Paveiksle matome senus Stockholmc 

j^ūmus, kuriuose bus atrinkti geriausi rašytojai ir poetai

Cyrus R. Vance j 
Harding Carter 

leisti

tamentas įspėjo 
JAV pripažįsta, 

bet Izraelis netil
tų taikos pla- 
areiškė Har-

departamento sekretoriaus pavaduo-

habilitarijos centre, po to. kai 
ligon'nė 1976 m. liepos 3 d. pa- 
dnrė klaidą, teikiant jai aneste
ziją.
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JAV PATARI
FRANCES MITTERAND PER ANKSTI 

PASIGYRĖ LAIMĖJIMAIS
PREMJERAS BEGIN RENGIASI BLOGĮ 

NEŠANČIA RANKA NUKIRSTI
C

Prancūzijos ūkininky balsai sumažino socialisty 
partijos praneštus laimėjimus

PARYŽIUS, Prancūzija. — Prancūzijos socialistų partijos 
pirmininkas Frances Mitterand, negavęs visų rinkiminių davinių, 
pasigyrė, kad jo vadovaujama Prancūzijos socialistų partija 
pati galingiausia, nes ji gavo daugiausia balsų.

Dabar paaiškėjo, kad Mittė- 
rando ~ pranešimas nebuvo tiks
lus, nes jis dar nebuvo gavęs vi
sų suskaičiuotų balsų. Pasirodo, 
kad Prancūzijos ūkininkai ati
davė daugiau balsų už preziden
to Giscard vadovaujamas de 
Gaulle partijos susiskaidžiusias 
grupes, bet rinkimų metu suda
riusias koaliciją.

Nuošimtis ne toks didelis

Pataria apsaugoti savuosius, bet Izraelis jokiu 
būdu neturėtu pakenkti taikos planams

WASHINGTON. H. C. — Valstybės l>epar 
Izraelio vyriausybę suvaldyti keršto jausmą, 
kad Izraelis turi te’sę apsaugoti savo piliečius,
retų taip keršy;i. kad būtų pakenkta Artimųjų I 
nams ir Izraelio taikai su arabų valstybėmis. — 
ding Carter, 
t ojas.Dramblys užmušė 

girtą prievaizdą

Frances Mitterand, naudoda
mas pirmadienį paskelbtus vi
daus reikalų ministerijos duo
menis, parėšikė, kad jc vado
vaujama partija laimėjo 25% 
rišu paduotų balsų. Visos kitos 
prancūzų partijos laimėjo žy-

CHICAGO. — Tai Įvyko šeš
tadienį ginklų sandėlyje (Ar
mory) 23’4—E. Chicago avenue, 
kur iš Hawthorne Circus savi
ninko John F. Cuneo Jr. astuo
nių turim, dramblių trys buvo 
laikinai laikomi atskirai, kol Me 
dinah Temple, 600 N. Wabash 
avė. vyksta Shrine Cirko vai
dinimai.

Ligoninę nubaudė 
2 milijonais doleriu

Sekretoriaus 
pavaduotojas 
bereiškė, kad JAV negali 
Izraeliui imtis-tokių keršto prie
monių. kurios galėtų išardyti I 
nradėtus ir vedamus taikos pa-! 
šitarimus. Izraelis turi teisę im-j 
t is visų 
čiams apsaugoti, jis gali nugink 
luoti Izraelio teritorijoje esan
čius palestiniečius, bet jis nega- 
’i vesti keršto politikos. Valsty
bės Departamentas yra įsitiki
nęs. kad kerštu niekas nieko ne’ 
laimėjo. Valstybes Depart amen-' vlsą laiką, gydymą ir globa re-

CHICAGO. — Emma Whde. 
priemonių savo pilie-metų amžiaus, buvusi moky

toja. gyv. 6126 Ingleside A\e.. 
susitarimu be teismo gavo 32 mi 
lijonus kompensacijos iš Pril
lings Hospital, kuri jos advoka
tas įrodė, kad Miss White, turė
jo išlaidų kasmet po $128,000 už

miai mažiaiu > Tie duomenys IrTVulm treniruotoju, mėgdavo 
suklaidino socialistu partijos vo prižiūrimus dramblius pa-1 
vadą. Antradieni paskelbti duo-į mankštinti ^paisydamas 
menys skiriasi nuo pirmadieni 'iežto draudimo, atėjo j Armo_ 
paskelbtu. Antradienį jau buvo|ry. gartas jr pradėjo “mankštin- 
pridėti Prancūzijos provincijos~ 
balsavusių ūkininkų balsai. Jie 
pasisakė už prezidento Giscard 
vadovaujamą partiją.

Pasirodo, kad de Gaulle par
tijas žmonės gavo 22.6% paduo- 

. tų balsų, o Mitterando vado
vaujama partija gavo 22.5% 
paduotų balsų. Skirtumas tarp 
šių dviejų partijų gautų balsų 
ne toks jau didelis, tiktai viena 
dešimtoji vieno nuošimčio, bet 
Mitterandas jau atsiėmė savo 
pirmadienį padarytą tvirtini
mą.

Komunistai laimėjo tik 21%.
balsų

Komunisto Georges Marchais 
vadovaujama partija praeito 
sekmadienio rinkimuose laimė
jo tiktai 21% paduotų balsų. 
Rinkiminėje kampanijoje jie vi 
sas kanuoles buvo nukreipę 
prieš Mitterando vadovaujamus 
socialistus. Komunistams Pran
cūzijos socialistai buvo didžiau-

ti” vieną 7,000 svaru dramblį 
Joyce.

Būdama 
nepaklausė 
sistoti ir 
bertuvę. Įsižeidusi Joyce past
vėrė Farrą savo straubliu, iškė
lusi aukštyn, piktai jį sukrėtu
si, tėškė ant grindų ir vašu savo 
svoriu sumindžiojo. Farro mirė 
vos nuvežtas į ligoninę.

Prieš porą savaičių kitas to 
paties cirko žvėris vienas iš cir
ko turimų 17 Bengalijos tigrų, 
aplamdė kitą to paties cirko ap
tarnauto ją,ypač sukandžiojo ko 
jas, bet ligoninėje žaizdas uz- 
siuvinėjus, sugijo.

be nuotaikos Joyce, 
Faro Įsakymo at-

Farro sudavė jai

MOLIUKIECIAI ĮKAITAIS PAGROBĖ
72 VALSTYBĖS TARNAUTOJUS

ETIOPIJA, Sovietų Rusijos 
generolų, tankų, bombonešių ir 
Kubos kareivių dėka atgavo iš 
somalų visus svarbesnius mie-rris, suvarė įkaitus į specialiai 
stelius Ogaden dykumoje. Pir
madienį Etiopija paskelbė, kad 
jos kariuomenės jėgos jau pa
siekė Somalijos pasienius. Tik

Idi Amin atidarys 
Ugandos namus

JERUZALĖ. Izraelis. — Izra
elio premjerą Menahem Begin: 
jau dvi dienas per Izraelio radi-! 
ją skelbia, kad Izraelis rengiasi; Frances Mitterand paskelbė, 
nukirsti blogio ranką, kuria pa-j kad jis nedarysiąs jokios koali- 
lestiniečiai žudo nieku dėtus iz-! cijos su Prancūzijos komunis- 
raelitus. Premjeras Begin nau- tais, bet jis pasiūlė pasinaudoti 
doja biblijos pavyzdžius ir se
novės veikusį įstatymą, liepiau- dieni. .... . . . . 
tį nukirsti ranką, kąri daro sa
vo kaimynam ar kitam žmogui j gavo daugiau balsų, tai pa
šalą/ I.

Koks tas Izraelio kerštas gali imti sav<> kandidatūrą, 
kur komunistai 

ka- balsų, tai socialistai turėtų at- 
pa- 
nu- 
Iz- 

pasikėsinimą

KOALICIJOS SU ROMUSIS-.
TAIS NEDARYS

NEW YORK, N. Y. — Ugan
dos diktatorius praneša, kad ge 
gūžės mėnesį jis atvyks į New 
Yorką “Ugandos namų’’ ati
daryti. Visa eilė kitų valstybių 
turi savo namus prie Jungtinių 

•Tautų, tai tokius namus turės 
i-Įir Uganda. Minėtose namuose 

bus rodomi Ugandos meno dar
bai ir archeologiniai paminklai. 
Manoma, kad Ugandos diktato
rius šią proga bus pakviestas at 
vykti į Baltuosius Rūmus ir pa
sikalbės su prezidentu Carte- 
riu.

ir
I sveiku protu ateinantį sekma-

Reikalauja paleisti iš kalėjimo anksčiau suimtus 
ir nuteistus moliukiecius

ASSEN, Olandija. — Pirmadienio popietį apshnaskavę 
naujais ginklais ginkluoti moliukieciai pagrobė valstybės įstaigą,
ant stogo iškėlė moliukiečių vėlavą ir paėmė Įkaitais 72 valstybės 
tarnautojus. Minėtoje įstaigoje dirba apie 250 valstybės tarnau
tojų. Dauguma sugebėjo išsivaikščioti į namus, bet 72 buvo su
laikyti ir uždaryti į moliukiečių saugojamus kambarius.

Moliukieciai tuojau pasiuntė
Olandijos vyriausybei reikala
vimą paleisti iš kalėjimų visus 
moliukiecius, anksčiau pasodin
tus į Olandijos kalėjimą.

Pasiuntė labai griežtą 
reikalavimą

Gerai ginkluoti moliukieciai 
tuojau užėmė visą penkiaaukštį 
valstybes namą, uždarinėjo du-

si priešai ir juos visaip niekino, 1 vienas svarbesnis ruožas prie 
bet Mitterandas, neturėdamas! Gode tebėra somalių rankose, k
pinigu, vis dėlto sugebėjo suor-) sakoma etiopu pranešime. Ke-
ganizuoti didesni šalininkų skai 
čių, negu Maskvai tarnaujantie
ji komunistai. Prancuzjoje yra 
kelios kitos komunistų grupės, 
bet jų įtaka labai nedidelė. .

nija pranešė, kad sumišime bėg 
darni somaliai sunaikino vieną 
mažą miestelį Kenijos pu
sėje.

Tose apylinkėse, kur social i-

_Šveicarijoje keturios jau
nos lenkaitės užlipo aukštą Zerr 
mat kalną.

parinktus kambarius ir pradėjo 
pasitarimus su Olandijos vy
riausybe dėl kalėjime laikomų 
moliukiečų.

Praeitais metais moliukieciai 
buvo pagrobę mokyklos vaikus 
ir reikalavo nepriklausomybės 
Moliukų saloms, bet šiais me
tais nutarė naudoti tas pačias 
priemones tikslui siekti.

Dabartiniu metu Olandijos 
kalėjime sėdi apie 20 moliukie- 
čių. be pagrindo bandžiusių ker
šyti vyriausybės .atstovams.

Valdžia pasiuntė prie namų 
kelis tankus

Kovotojai bijojo, kad Indone
zijos respublikos policija jų ne
suimtų ir nepasodintų Į kalėji
mą. Jie prašė, kad Olanijos vy
riausybė duotų jiems tremtinių 
teises ir leistų apsigyventi Olan 
dijoje.

Dabar tie patys moliukičiai 
reikalauja, kad Olandija padėtų! 
moliukieciams išsikovoti nepri- i 
klausomybę ir paleistų kalėji
muose sėdinčius moliukiecius. 
Olandijos policija ir tankai ap
supo pagrobtą namą ir reikalau 
ja, kad moliukieciai mestų gink
lus ir pasiduotų, 
nužudytą 
mokėti ir 
Olandijos 
vieniems 
tus.

Įkaitams pabėgus, 
pats pasidavė

Už kiekvieną 
Įkaitą turės gyvybe 
grobikas moliukietis. 

įstatymai draudžia 
žmonėms žudyti ki-

Apsidegino pade

DENVER. Colo.—Denver aero- 
Į drome Clay Thomas pagrobė be 
sirengiantį pakilti lėktuvą ir at
rinko didoką skaičių įkaitų. Jis 
tikėjosi šitokiu būdu užsidirbti 
pinigų, bet neapsižiūrėjo. Kaž
kokiu būdu jis nepajėgė užda
ryti rišu durų. Kol jis tarėsi su 
lakūnais, tai visi įkaitai pro už
pakalines duris dingo iš lėktuvo, 
o kai nuėjo užpakalinių durų už 
daryti tai visi trys lakūnai iš
šoko. Vėliau ir jis pats pasida
vė policijai.

būti, tuo tarpu težino tiktai 
raelio vyriausybės nariai ir 
ruomenės dalinys, kuriam 
vesta atkeršyti 37 izraelitus 
žudžiusiems palestiniečiams, 
raelis žino, kad
prieš busu į pajūri važiavusius 
jaunus vasarotojus organizavo

į taria komunistų atstovui atsi-
----- i---- Q |eru 

gavo daugiau

siimti savo kandidatūrą.
Tuo tarpu komunistų partjos 

vadas pareiškė, kad jis tokio 
pasiūlymo nepriima. Jeigu Pran 
cūzijos socialistai pasižadės pri
imti komunistų pasiūlytą kraš-

—Walter Prankis,84 metų iš
radėjas, praeitą sekmadienį mi
rė Hinsdale ligoninėje. Jįs išra
do visą eilę elektros priemonių, 
tinkamų namuose ir dirbtu-!
vėse. | Moliukieciai tvirtina, kad jie

----------- | pirmojo rytojaus valandomis
— Izraelio aviacija ir tankai J pradės žudyti suimtus įkaitus, 

ruošiami atkeršyti pasienyje 
esančioms palestiniečių koloni
joms už 37 izraelitų nužudymą, 
jų tarpe vienos amerikietės.

jeigu Olandijos vyriausybė ne
paleis iš kalėjimo ten dabar lai
komų moliukiečių.

1946 metais, kai įsisteigė In
donezijos respublika ir jai ati
teko Moliukų salos, tai salų gy
ventojai pradėjo reikalauti ne-

CHICAGO. —‘ Kirminai. teis
mo teisėjas Warren Wolfson pir 
madienį nuteisė nuo 1 iki 2 me
tų kalėjimo tūlą Eliseo Acosta, 
23 m. amžiaus, kuris prisipaži
no 1976 m. gegužės mėnesį pa
degęs namą 2706 W. Division 
St., ir pats save apdegino 50%, 
Su Acosta kartu buvo apkaltin
tas jo sėbras Jamie Vargas. 20, 
bet nebesulaukė teismo ka
dangi praėjusią vasarą, liepos 
mėnesį, buvo nušautas gatvės 
<aujq tarpusavio ‘Icara”.

— Olandų policija ir tankų 
dalinys apsupo Assen miestely
je esantį 5 aukštų valdžios na
mą ir pranešė grobikams moliu- 
kieciams, kad nei vienas jų gy
vas neišbėgs. Už žmogaus nužu
dymą bus taikoma mirties baus
mė. Apsupti moliukiecnai pra
rado norą toliau derėtis.

Fatah teroro organizacija, vado to ekonominę programą ir ben- 
vaujama Jasir Arafato. j dradarbiaus su komunistais, tai

Galimas daiktas, kad Izraelis; komunistai atsiims savo kandi- 
bandys keršyti pačiam Arafatui datus, 
ir jo vadovaujamam karių ir te- Dori .*• 
roristų štabui, 
čiam puošniame Beiruto 
je. Jeigu Beginąs l>andys nau 
doti Izraelio aviaciją 1 
kerštui vykdyti, tai gali 
sugriautas hotelis, kuriame po 
sėdžiauja ir gyvena Arafatas. 
Bet Izraelis gali bandyti iš
griauti Libane esančias pales
tiniečių kareivines ir nauja su
darytas gyvenvietes.

Hording Carter patarė Izra
eliui dabotis. kad kerštas 
paliestų nieku nekaltų ir 
ku dėtų žmonių. Izraelis 
valo imtis priemonių, kad 
nukentėtų nei vienas žmogus, 
kuris nieko bendro neturėjo 
Arafato vadova u ja m u 
niečių padarytomis 
mis.

Premjeras Begin 
Valstybės Departamentui, 
jis yra priverstas atidėti

bet jeigu Mitterand ne- 
udaryti pl at ęs n ės koalici- 

tai sekmadieni komunistaidabar gyevman-j jos, t-----------------
hotel v- balsuos už savo kandidatus.

pareiškė, 
Izraelioikad jokios koalicijos su Mar 

būtijehais vadovaujamais komunis
tais nesirengia daryti ir nebe
darys.

Frances Mitterand

Chicagos meras Rilandic 
išvažiavo į New Yorką pasižiū
rėti. k ; p tvarkomi kai kurie 
miesto ūkio reikalai.

ne-j
nje^i —Prancūzijos parlamentą ren- 
prį.|ka kas 5 metai. Praeitą sekma- 
neJ dieni turėjo išrinkti 191 parla-

i mento atstovą, bet išrinko tik- 
sU|tai 313. Ateinantį sekmadienį 

palesti-’likusius.
ž ud ynė-' - — . ■ —

' tams yra svarbesni, negu pa- 
pranešė; įtarimai Washingtone. Izra- 

k^d eijo karo vadovybė, gavusi vy- 
^avo riausybės 

kelionę į Washingtona visai sa <fbJogį darančią 
vaitei. Jam atrodo, kad kabi- 
neto pasitarimai ir pasiruoši- mis, 
mai atkeršyti Arafato teroris-ų Washington^,.

Vakaru Vokietijos vyriau 
sybė imsis žingsnių doleriui sus 
trprinti. Vokiečiai neleis dole
rio vertės mažinti.

— New Yorkan suvažiavusieji 
gydytojai patarė visuomenės 
veikėjams susirūpinti jaunų priklausomybės. Savo laikais sa 
mergaičių nėštumu. pasvaidė sultonai.

kalendorblis
Kovo 15: Liudvika. Lionginas.
Gūnia, Tautas. Augotas.
Saulė teka 6:05, leidžias 5:56.

S Oras: šaltesnis, Snigs.

įsakymą nuplauti 
ranka”, rem- 

keršyti šiomis dieno- 
premjerui dar neišskridus



Natūralistai arba realistai vis peikia, modernistus: Vienas modernistą 
nupaišė realistinį paveikslą ir prie jo dvi komentatores ar meno kritikes.

Gal per Pavergtųjų Tautų pa
radą pasiskolinęs iš reorgų pla
katą, jį grąžinai?

nų pamokymų, kaip £tar
. 1. Gal tebesimeldi iš senoviš-
I kos maldaknygės, o ne iš “Strip
tizo”, kaip moko kun. Bagdona
vičius?

2. Gal dar neužprenumeravai 
vaikams “Pergalės” ir dar ne- 

j siuntei vaikų į Kapsuko univer. 
fs;tetą išlaisvintame Vilniuje, 
kaip jau užpernai mokė K. Keb- 
lys “Ateityje”?

Gal slepi nuo vaikų “Saują 
Skatikų” ir “Striptizą”?

Ar aplankei bent vieną “peep 
show”, kad geriau suprastum 
“Striptizo” krikščioniškąją mis-

iš Jurgio rankų droii jam per nukeliavo, o kiti apftk% | T 
galvą Įr u*mulė muzikantą. į>u kitais ir mūsų vaįĮingaais 
Mes jam palinkėjom nueiti į dan J smuklės savininkas tabs Pele- 

’BU- r P*
. • Tris dienas psalmes gioiojo-

Du jaum vynokax gulėjo po 
stalu nualpę nuo vaišių. Pelenis 
paragino 
juosantporčių, tegul atsigauna. ,siwns nd>aigu&

I kūtes išgerti Užrakino duris, 
palikdamas mirusį ramybėje.

I Trečią dieną atvažiavo gra
nts, tai įkrito į upę ir prigėrė, bonus su dviem juodais žirgais 
nes ir taip jau nedaug jam te
reikėjo gerti.. Vyrai ir jam pa
linkėjo laimingos kelionės į dan- 
gū-
; — ^emė linguoja ir dreba 
grindys! — išsigandęs vienas

vyrus: — Eneškite
mūsų giesmes sutrukdė vidur
naktį atėjęs šeriasf. Liepė vk

Mat, jauni pienburniai nemoka 
gerti... O J orka Kepurka ii Pe
lenio smuklės ėjo namo bet tiltas 
skersai upelį jam buvo per siau-Į

ir juoda karieta. Nė dėkui ne
pasakęs, nusivežė mūsų gera-

žiurstės išsiėmus naminėlės ir 
mes liūdesio apimti, pasakėme:

— Duok jam dangaus kara
lystę. Buvo linksmas ir geras

a f 7

(Tfrisy*)

dėmi ją leitenanto laipsniu. Į komunistų partijos narius 
pakeltas 11M3 m. ir apdovanotas 6 Sovietų ordinais. Jis bu 
vo paskirtas į MVD-NKVD kariuomenę (voisko) ir to
kiu budu nėra vadinamasis "operatyvinis" MVDistas, 
kaip garsusis kpt Chochlovas. Tarp sovietinio saugumo 
kariuomenės ir eilinių saugumiečių panašus skirtumas

rastųjų SS-minkų (ėjusių policijos funkcijas). Jis sakosi, 
kad jo profesija esanti karininko ir kad yra dalyvavęs

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄVIČIUS

Atviras laiškas
Nerimavičiui

Gerbiamas ponas Nerimavičiau,

Sveikinu Tamstą už ištvermę 
bei rimtas paslaugas prajuokin
ti skaitytojus. Visiems miela 
pasijuokti, ar nors šyptelėti bur
nos kertele, o širdyje pajusti 
švelnų pasitenkinimą.

Bet viena stambi nelaimė glū
di Naujienų rinkėjuose. Jie per
daug ir per dažnai iškreipia ren
kamus žodžius. Gal būt, jie tai 
daro nejusčiomis, dėl akių su
silpnėjimo, dėl netinkamos švie
sos, o gal “iš principo“.

Visi gerai atsimenam tą vy
rą,, kuris dirbo Naujienų redak
cijoje korektorium ir “iš prin
cipo” netaisydavo kaikurių ko
rektūros klaidų. Kai jjis tūlų 
rašytojų nemėgo, tai jų raštus 
praleisdavo į spaudą su korek
tūros klaidomis. Jis sakė jog 
tatai daro “iš principo’’. Jis bu
vo smart vyras, tai mokėjo su
kurti “principą” iš bet kokių 
niekniekių.

Gal būt ir Naujienų rinkėjai 
persiėmė ano korektoriaus idė
jomis? Gal ir dabar “principas’’ 
vaidina panašų vaidmenį? Klai
dos daroma ne pirštų susipai
niojimu, bet tam tikruose žo
džiuose. Pavyzdžiui: Gegrėnai, 
surenkami “Gergėnai”. būvis — 
žuvis, namas — karnas, pižčiur
na — dikčiurna ir t. t. Žvilgsnį 
metus atrodo, kad viršminėtuo- 
se žodžiuose nėra klaidos, bei 
rašytojas ir skaitytojas klaidą 
mato ir tas jiems apmaudą su
kelia.

Taigi, mielas Nerimavičiau. 
gal gali sukaupti drąsos ir šnek
telėti su rinkėjais. Šnektelėti ne 
pykdamas, nesibardamas, bet su 
šypsena veide pasakyti, kad taip 
negerai, kad žodžiai būna suga
dinti.

f— pasiutiškas šaltis, net kvėpa
vimą trukdo! Tokioje žiemoje, 
ponuli, reikia daug gražaus hu
moro. Be humoro, ponuli, šal
čio neųngajėsim.

Ir aplinka, ponuli, ne džiugi
nanti. Gal pastebėjai, kad net 
šventieji tarp savęs nesug^'ve- 
na. Piktumai skleidžiasi visais 
pašaliais. O ką besakyti apie 
mirtinguosius?...

Tamsta, ponuli, būdamas tvir
to būdo, gali pernešti piktųjų 
smūgius, gilų sniegą ir šaltį, 
kiti- ne tokie laimingi esam; ta
čiau jei suglausim pažvalgas, jei 
humoru sustiprinsim idėjas, gal 
visiems bus geriau? Sakau gal, 
nes šiame pasimetimų amžiuje, 
nesam tikri.

Pasisiūlau į talką
Jei mane priimsit, tai aš, po

nuli, prisidėsiu prie magaryčių. 
Mano plunksna dar pilna raša
lo, o rašomai mašinėlei nesenai 
naują juostelę įdėjau. Rašyto
jas iš manęs menkas, bet prie 
magaryčių gal pritiksiu.

Juozas šmotelis

Antai prie garažo, išmyniojęs 
šunelio egzistencijos pėdsakus, 
ar nešaukei kaip patrakęs: 
“Rrrrupūūūžės Akiračiai!!! Ne
gana, kad žmonėms ant galvų 
jų šuo... bet jau ir į garažą ne
benueisi... Čiort vazmil!”

Kaip elgiesi kada pernai 
“Drauge“ susikirto tas dail. Ži
lius iš Lietuvos su gerb. M. 
Dranga? Ar atsimeni!? Nors ir 
žemaitis, bet būdamas šviesus 
bendradarbiautojas, ar nepasi- 
davei buržuaziniai nacionalisti
nėms emocijoms ir ar nešūka
vai nevalyva žemaičių kalba: 
“No vyrs Bladislovs! Ką davė 
tam Drungaa par snukį, ta de- 
vė! Kū tas avėns Dranga išma
na čia siediedams!?” (Vyras VIa 
dislovas! Kad davė tam Dran
gai per snukį, tai davė! Ką toks 
avinas Dranga išmano čia sėdė
damas ! ?).

O ką pasakysi apie nekontro
liuojamą nacionalistinį iššokį, 
ki paskaitė! gerb. Drangos at
sakymą žiliui tame pat “Drau
ge“? Ar ne šitaip vepeliojai: “No 
ė šlapausis tas Dranga! Pase- 
na, vo užausee nenudžiuva. Uns 
ui to nežėna, ka be roskė leidė- 
ma ten ni pirstelietė negalę np 
ta kaap to bendradarbiausi?” 
(Na ir šlapausis tas Dranga! Pa
seno, o užaašiai nenudžiūvo. Jis 
nė to nežino, kad be ruskio lei
dimo ten nė oro pagadinti nega
lima, tai kaip tu bendradarbiau-

vėpla suriko. Pelenis atsiliepė. į dar ir nevedęs,
— Kai šeduvienė eina, tai grin-i 
dys linguoja. Nebijokit, neįgnū-l 
site. Apačioje alaus statinės jas | 
palaiko...

Pagerirtkim nuotaikas

Žinai, ponuli, ši žiauri žiema 
slegia visus. Ar veizi, ar eini, 
nė kaip negerai. Sniego kupe
tos šonuose, ledas po kojomis ir 
baimė pavirsti, kaip Ireplėmis 
gnaibo einančio nervus. 0 šaltis

Bendradarbi aute jas okupuotoje Lie
tuvoje: anksčiau aiškino Stalino, o 
dabar Brežnevo konstitucija ir giria 
komunistinį turinį tautinėje formoje.'

Jaujinis prašo 
pasitikrinti sąžines

Kaip atsimename, pernai skau 
tams akademikams priešvelyki- 
nes rekolekcijas J. Centre vedė 
Akiračių redaktorius T. Remei- 
kis. Reikia tikėtis, kad ir šiemet 
tokie dvasios atsigaivinimai 
vyks. Pageidautina, kad tokios 
rekolekcijos būtų rengiamos 
plačiajai visuomenei, pakvid- 
ciant žymius dvasios vadus, k. 
a.: Bronį Railą. M. Drangą, Juo
zą Kreivžną iš Cicero ir kitus.

Čia paduodu keletą pavyzdžių, 
kurie rodo, kokie dar esame ne
drausmingi ir nepakankamai 
įsisavinę bendradarbiavimo su 
kraštu idėjas, kaip mažai su
prantame apie evoliucijos ir 
kultūros progresą ir kokie silp
ni esame kovoje su buržuazi
niais nacionalistais. Visa, kas 
čia bus suminėta, paimta iš gv- 
vo gyvenimo 1977 metais. Per. 
kratykime sąžines h' atvirai sau 
atsakykime į čia pastatytus klau
simus.

Gal nulėkęs ant 71-mos ir Ca- 
iifornijos Jay vaistinėje nusi
pirkai Naujienas ir nebeiškentė- 

j jai kol namo pareisi, bet ten pat 
gatvėj, niekingai užlindęs už 

; kampo, skaitei? Ar žinai kiek 
reorgų matė ir kaip jie žvengė?

Gal pamatęs buržuazinės Ue. 
11 u vos vėliavą keliant ar himną 
• giedant sustojai? O gal ir kepu
rę nusiėmei, nors aiškiai ma
tei. kad ten yra reorgų?

Ar atlikai savo pilietinę pa
reigą parašydamas nors vieną 
anonimą?

Ar kartais anonimiškai ne-> 
siuntei naujienininkams laik
raščių iškarpas bei kitą medžia
gą. kad jie panaudotu šviesiems 
bendi adarbia u tojams kompro- 

i mituoti?

Jau 1943 metais, vos atkariavus kai kuriuos vokiečių 
kariuomenės okupuotus Tarybų Sąjungos plotus, MVD 
daliniai pasiunčiami tenai “manevrų”. Taip 1943 m. lap
kričio mėn. MVD daliniai likviduoja ir sugaudo karačių 
autonominės srities gyventojus, kurie išvežami į sovietų 
Aziją. Toliau eina 1943 gruodžio mėnesį kalmukų auto
nominės respublikos likvidavimas. 1944 vasario 23-ją, 

rąMų 2 nr. 7 puslapyje: “raudonosios armijos” šventės dieną, iki vieno išvežami
Karys Almenas: Na, matai, čečėnų-ingušų respublikos gyventojai — su komunistų 

Sako, iūdo lenkini- ne už -tai, partijos nariais priešakyje. Po jų eina Krymo totorių iš- 
kad'biįai jo.l | - ...... ....

* * * h ’ 'y

Algiprmntas Gureckas: Man 
atrodo, kad bijo. Jau mes šūdo

Geri buvo laikai...
Don Pilotas

Visi kviečiami prisidėti prie Hiujieay 
‘ z < platinimo vajaus!

Avantgardo pokalbis

“Saujos skatikų*’ autorius ir 
Draugo romano laureatas K. Al
menas įr LB “ambasadorius“

dėl smarvės! ■ ;
Tokie apie tokius dalykus ir 

kalba. Toks yrą ir Akiračių re
daktorius Kandis Dranga. Dėl 
to nereikia pykti, nes jie apie 
save gali kalbėti ir spausdinti 

S. Pašilytė

vežimas. Liudininkas pasakoja, kad kalmukų išvežimuo
se rusai buvo tiesiog priblokšti ir vos nemetė ginklų iš 
baimės. Kalmukai, masėmis suvalyti su vaikais kaip gy
vuliai, neištarė nė vieno žodžio. “Tai buvo reakcija žmo
nių, kurie už mus buvo visa galva aukštesni savo žmoniš-

pažįstamas Serovas, kuris šiuo metu eina atkurtosios

Užėjo ir jaunas kunigėlis ke

Ar naikindamas nuodą 69- tos 
gatvės išgertuvėje nesigyrei:

lininką paveikslą, kuris vaėz-

danavičių prie Mero staklių 1 Ką 
man tie moralistai padarys!’’ Iš 
esmės čia nieko bloga, bet ar 
nežinai kokia mūsų visuomenė 
nekultūringa? Truputį diploma
tijos, bičiuli!

Gal skaitai ar remi “Naujie
nas“? (žiūrėk pastabą).

Pastaba: “Naujienas” gali ir 
turi Skaityti vadai, kad žinotų 
ką rašo ir daro liaudies priešai. 
Eiliniams bendradarbiautojams 
nepatartina — pakenks kovin
gumo dvasiai. Iš viso, mūsų vi
suomenei dar tolimas kelias iki 
politinio subrendimo ir prieša
kinės kultūros.

šią sąžinės sąskaitą prašyčiau 
multiplikuoti ir išdalinti reko
lekcijų dalyviams.

Fr. BL Jaujinis

veikia. Mat, jis žinojo, kad iš- 
pązintiės metu šnapsu stipriai 
kvepėdavo. Pelenis ir jam bu
telį alaus į saują -įstatė. Išpažin-; 
tis mes atlikdavome lietuviškai, 
nes- nė-.vienas nemokėjome an
glų kalbos. Kunigas sakydavo, 
kad Dievas moka visas kalbas.

Atėjo blogi laikai — prohibi- 
cija. Linksmybės, skystimėlį 
reikėjo patiems virti. Pelenini 
virė gražuolė Darata, bet josios 
“sriuba“ — mes taip sakydavo
me — nebuvo skani ir labai -kar
ti, kažkaip riebi... Nuo to sma- 
rado daug stiprių vyrų į dangų

ČIKAGOSDALY...

Dangoraižiai, tiltai, betonas, 
skubos ir plieno, triukšmo

(tinklas...
Beširdis didmiestiškas fonas — 
ir, žiū, kuklus, ramus paminklas!

Šviesos reklamos, kabaretai, 
nakties akiratį pridriekia — 
atošvaistės, taip netikėtai, 
paminklo žalvarį pasiekia...

Prie seno mūrinio namuko 
tvorelė, ir už jos. stovyla, — 
kaip ji į didmiestį prasmuko, 
kaip ji nuo urulio nedyla?...
Į čia garsus iš kabaretų 
naktis ištvirkėliška rita, — 
į čia. (kas, rodos, patikėtų!), 
kur stovi... “Fausto“ Margarita!
Reklamų ugnys, girtos rujos, 
La vieniša kukli stovyla... — 
Ji triukšmą, blizgesį naujus, 
štai, štai, tik, rodos, neprabyla...

Kryme vadovavo gen. pulk Kabulovas — su štabo būs
tine Simferopolyje. ; ’

Liudininkas sakosi per šias operacijas įsitikino, kad

niųs. 1944 metais jis iškeliamas Lietuvon. ;.;??
2. Kova prieš “banditus” pavergtoj tėvynėj. Visus, 

kurie jų režimui priešinosi su ginklų lankoję, bolševikai 
vadina banditais”. Kalbėdamas apie Lietuvos ‘bandį-

nėra ginklu ir kavoje nugalėję. Prieš jam atvykstant Lie
tuvon ten jau ėjo “valymai”. Vadinasi, Lietuvos “išlaisvi
nimas” žmonėms atnešė egzekucijas, deportacijas, tardy
mus, sovietinę arogancijų, vienkiemių ir ištisų kaimų de
ginimą. 1944-45 metų ‘"valymuose”, Hųffininko žiniomis 
dalyvąvo šie daliniai: L Maskvos šaulių divizija ypatin
giems reikalams, dvi divizijos operatyvinių -dalinių ypa-

Duok jiems dangaus 
karalystę 
(Feljetonas)

Calio Pelenio smuklė ir san- 
dėlis atrodė šiaip sau.'būdelė pri
sišliejusi prie aukšto Pennsylva- 
nijos kalno, bet viduje” gyveni
mas virte virė. Kiekvieną vaka
rą Pelenis sugebėjo' šavo klien
tams ir pramogėlę siGruošti. Jis 
turėjo du artistus: našlę Da
ratą, septynių pėdu aukščio ir 
350 svarų. Pro jog šypsančias 
lūpas, kaip žvaigždė, spindėjo 
auksinis dantis. Antrasis artis
tas buvo smuikininkas Jurgis.

Pelenis mums alaus butelius 
vos spėjo atkimšinėti. linksmas 
senbernis. Prabėgdamas pro 
Daratą, jos suknią kilnojo: — 
Vyrai, paplokite gražiajai lyčiai!

Jurgis grojo smuiku, bet Ur
bonas supykęs pasakė: _  “ša-
rap.” Triukšmą keli, susikalbė
ti negalima!” Etraukė smuiką

Magaryęrut

• Montessari mokyklos mo
kytoja klausė mokinius, kas yra 
kupranugaris? Visi nežinojo, 
tik guvus Vincė tžn'p atsakė: 
“Kupranugaris yra arklys, ku
rį padirbo kon ii tetas“. ,

ę Senelis pastebėjo, kad lai
kai yra labai ęasikeitę: jo duk
tė vis atsimena ir nuolat mini 
savo vyro pirmąjį bučkį, o jos 
dukteris turi problemų atsimin
ti, kuris jų \ yrąs buvo, pirmasis.

e Jūs' negalite išvengti, kad 
nuliūdimo paukščiai ueskrajotų 
aplink jūsų galvą* tačiau gali
te apsisaugoti, kąc| jūsų plau
kuose jie nesusuktų sau lizdą.

(Kihų priežodis)

e Geriau laikyti burną užda
rytą, kitaip galima gauti nema
loniu slogą ir datfg' kitokių ne
malonumų. ... v Z '

Korėjos karo metu Sovie- 
pi 1

tų Sąjunga siuntė ginklus Kini- 
jai ir davė kitokių karo reikme
nų už bil. dolerių. Dabar rei
kalauja iš šiaurės Korėjos grą
žinti skolą. Korėjiečiai vietoj 
pinigų, pasiūlė imti kiaules. Tai 
buvo aziatiška diplomatija, nes 
rusai skolų niekam nemoka.

e Rusai sakydavo: “Mes juos 
kepurėm užmėtysime”. Dabar 
gal bijo 905 milijonų kiniečių, 
nes anie rusus gali kepurėmis 
palaidoti. Okupuoti kraštai su
sirinks kiniečių kepures...

t Pabaigai siūlau pasinau
doti nemokamu patarimu:
Anksti gulti yra sveika. 
Kas taip daro, nieks nepeikia. 
Reikia gulti kai devinta, — 
Atsikelti — kada švinta. *

— Patarimas tavo geras: 
Kai nemiegi, bloga daros. 
Kai atsiguli vėlai, — 
Neišmiegi taip gerai...

Don Pilotas

(rinktinės), gausybė milicijos, “liaudies gynėjų” (stribų), 
partinis aktyvas ir reguliarosios raud. armijos daliniai, 
jų tarpę — specialūs baudžiamųjų ekspedicijų vienetai.

torius, iš kūnų liudininkas atsimena Vilniaus, Kauno, 
Šiaulių, Trakų, Panevėžiu, Tauragės ir Jurbarko apygar

su MVD pareigūnais, atsiųstais ispphtinis įgaliotinis -
Maskvos, ir operatyvinio sektoriaus atstovai •— kariš
kiai Tokių B. atsimena gen. Vetrov ą, gen. Biėkovski (Ta 
rybų Sąjungos “didvyrį"!), puL Mėoviedjevą, 95-tos pa
sieniečių rinktinės vadovą, pulk. Skorodumova ir kitus.

pūtetp atidaromas “specialus orgbiura*”, kuriam yądp-

narys Suslovas, šis pareigūnas, nors formaliai žemesnio 
laipsnio už Lietuvos kom. partijos galvas, vadovauja vi
sai akcijai ir yra atsakingas už jos eigą. ;Tasai “orgbiu- 
ras” atsakingas tik Maskvai, o jo uždavinys — “įtvir
tinti tarybinę valdžią Tarybų Lietuvos teritorijoje”. Jis 
koordinuoja ir telkia visą vietinį valstybinį ir partinį apa
ratą vienam tikslui —• sužlugdyti pasipriešinimui, lik
viduoti patriotinei lietuvių tautos rezistencijai. Kari
niam sektoriui vadovauja vidaus reikalų komisaras gen. 
Bartašiūnas. Jo štabas sudarytas iŠ visasąjunginių NK- 
Vifctų. ’ į _ £ ,4

Kovai prieš partizanus koncentruojamos didelės 
NKVD pajėgos. Partizanai gerai ginkluoti, jų esama 
visur ir niekur. Ginkluoti tiek vokiškais, tiek rusiškais 
ginklais, kai kur minosvaidžiais, artilerijos pabūklais, o 
vietomis net ir lėktuvais. Prienų-Rūdos girių kvartalai 
mėnesiais dieną naktį “šukuojami”. Be rezultatų. Pagau
ti pąrtū 
agentų, 
kankinimų. -Nustatoma, kad jie turi susikrovę dideles.at-
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MOŠŲ SPAUDOJE
Pavergtųjų tautų ir kovotojų už laisvę 

tarptautinė tribūna
“Nepriklausomos Lietuvos” & atstatymui, mažai ką padėjo. Be 

nr. A. Lukošius savo skiltyje aL to, kiekviena kovojanti tautinė 
k re pė dėmesį į didelį džentel- bendruomenė jaučia moralinę 
meifL ir įdomų asmenį, Kana- paramą ir turi naudos, kuomet 
dus lietuvį Giliarą Urboną, To- jos problemos nėra svetimos ir 
ronte leidžiantį ir redaguojantį kitoms tautinėms bendruome- 
anglų kalba laikrašti Speak Up. 
Įdomus buvo jų pašnekesys.- štai
keletas G.-Trbono atsakymų Į mėnraštis.

nėms. I
zSpeak Up yra nepriklausomas 

informuojantis ir 
A. Lukošiaus klausimus: :perspėjantis skaitytojus apie

f “Mintis leisti laikraštį anglų tuos pavojus, kurie kyla kraštui 
» kalini, kuris informuotų politi- patekus į politinę - 
• kus ir platesnes mases žmonių ne diktatūrą.

LIETUVOS LAISVINIMO EIGOS APŽVALGA naudojamos priemonės ’Lietu- rnesį į Sovietų Sąjungos imperia.

“a. ' •

Meskuičiy ir Šuruliu kryžių kalnas

DR. JONAS GEN YS

(Paskaito, skaityta Čikagoje Lietuve 
Nepriklausomybės minėjime)

j - • . (Tęsinys)

LIETUVIŲ OPERA
stato

ekonomi-

t vos nepriklausomos valstybės listinrus tikslus bei priemones,
j - - - - - . . . - - Speak Up yra politinis-ekono-
t, . minis laikraštis, su rvškia linija-I artėja. Neapgins ju sei tankai, > . x. . * , . J‘ i . - : padedančia ir musu bvlai.nei raketos, nei bombos, kai kils; r n ... ... ‘ . •T .... ... l4.. Laikrast| pradėjau iš nieko bemilijonai žinomu nuo Baltijos ... . . . .■ J ‘ J didesnio patyrimo spaudos dar-

T . . . . t k . i . . i. i ' be, su pora bendradarbių, be lėj
Jau senai buvo sa- Kai kas pradeda sakyti, kadi. Laikraštis, pagal salvgas,1 

laikai pasikeitė, kad šaltojo; , -• * * u >-• S- i1 _ J | gražiai tobulėja. jŠiuo metu pas-;
?l/ loviai rašo apie 10-21 bendra-

Mes.
nežengsime nė vieno

Verdi 3 veiksmų operą
i

Ls anksto žinodami ką okupan rožančiaus ir bijo mažulės maL iki Juodųjų jom. 
tas dam ir ką jis toliau darys.. daknygė;
mes-turim perplanuoti savo ėji- koma, kad velnias bijo kryžiaus, 
mus
ninkas turi .reaguoji j kiekvieną žius.i 
naują oponento ėjimą. Visų pir- niuje. 
ma, turime atšaldyti tuos, kurie! 1__________ _____ ..______ .
visu kūnu pakrypo į kooperaci-: no, okupanto tarnai netik nuver] žingsnio .atgal. Mes reikalauja- 
ją, ir atšaldyti tuos kurie juos tė kryžius, bet nupiovė ir kle-j laisvės Lietuvai, mūsų sieki

mai yra šventi.
Istoriniai faktai rodo, kad vi- 

.sos imperijos žlugo, kurios rė- 
' mesi prievarta ir žmonių kanki- 
į n ima is. Kiek ilgai Lietuvos oku- 
• pacįja’ tęsis ir kiek ilgai rusai 
Z išlaikys milijonus pavergtų žmo 

nių, niekas dar neatsakys. Juo-

tą:p, kaip geras šachma Ii- Teisybė, okupantai nu vartė kry-* karo” nebėra, kad viskas Bylų 
rūpintojėlius net tik VII- - Europoje gerai. Niekas nepasi- 
bet ir visoje Lietuvoje, j keitė, niekas nepagerėjo.

Meškuičiuose, ant Kryžių Kai- lietuviai.

prakeikė. -Yra atveju, kad pa- va, kuris buvo pasodintas Ne-1 
trintas lietuvis nuvažiuoja į Lie-Į priklausomybės laikais. Medį nu-Į 
tuvą pamatyti savo seną tėvą,;-plovė, o šaknys liko... Su šakni 
ir ųž tai esti kritikuojamas. TaipI mis išrauti lietuvių laisvės Iros, 
pat yra atveju kai vienas kitas kimo jiems nepavyko. Iš n ūki r 
lietuvis buvo suklaidintas ir pa- s to medžio žmonės padarė kry 
sitarnavo okupantui.

Ta proga verta prisiminti" iš-Į 
trauką iš švento Rašto: “Vėl-1 
nias užnešė Kristų .ant aukšto j 
kalno, parodė visas karalystes,i

žių, kuris buvo tc-n pat įkastas: 
.Okupantai kerta kryžius, o žmo 
i nės stalo ir statys toL kol Lie?, dokų vadas Martin Luther King, 
11 u va vėl bus laisva. jr< pranašavo savo tautai laisvę,
! Visoje pasaulio istorijoje nė’sakydamas ‘T have a dream” 

i‘r“Mko;'Tai7I-iska"atiduosiu -1 viena 'alshbė nėra bijojusi to- Taip pat ir mes tikime: 
tik klapk-ir mane pagarbink.}ku-' ko b.jo dabartinė Ateis laikas,, kai nuo T

Eik|Ruslja: ■ }f . ' .'
___ ,_____ , . ___v___ _ neleidžia mums pamatyti sa-Nosios tautos 
kiti ir jį vieną tegarbinu”. Taip vo gimtus namus ir aplankyti j Pančiai, ir dabartinė rusii impe- 

savo senelių kapus. — nes bijblriJa grius kaip griuvo ir kitos 
. panašios diktatūros. Tada kelsis 

visos tautos, ir eis ranka rankon 
į laisvą gyveninią..

Kelsis i r mūsų tėvynė Lietuva. 
(Pabaiga)

Bet Kristus jam atsakė;
šalin, šetone, i viena Dieva ti- . * *• *

Ateis laikas, kai nuo Baltijos 
iki Juodųjų jūrų kelsis paverg- 

Truks vergijos

atsakykime ir mes okupanto tari
nains, kai jie norės būti pagar-Jkad. pamatysim ju ‘Tojų”; - - 
binti. Neatsisakysime to šventoj neleidžia žmonėms keltis gy- 
tikslo — siekti laisvės .savo. tė
vynei, kurią mūsų proseneliai 
šimtus metų gynė, ir už kurią 
atidavė savo gyvjrbę tūkstančiai

venti pas gimines užsienyje —• 
tam stato aukščiausias sienas, 
— neapsiginti nuo prieų (kaip 
Kinai buvo pastatę), bet apsi-

darbių iš trijų kontinentų.
70% visų skaitytojų yra ang-I 

lo saksų kilmės iš Kanados ir 
JAV, 30% įvairiausių tautybių 
bei rasių. Vyrauja lietuviai, lat' 
viai ir čekoslovakai.

Platinimas yra pati didžiausiai 
problema, nes trūksta darbo j ė-’ 
gos. Skaitytojus surandam ži
niai sklindant iš lūpų į lūpas, da
lyvaujant įvairiuose susirinki
muose, parduodant pavienius 
numerius krautuvėse if pan/’

Baigiant šiame “N. L.” nu. 
meryje atspausdintą pasikalbė
jimą, A. Lukošius paklausė, ar 
G. Urbonas tiki, kad Speak Up 
leidimas užsibrėžtą tikslą atsie
kia ir ar pastangas pateisina, 
taip pat,, kaip subalansuoja lei
dimo Išlaidas? G. Urbonas atsa
kė: . < ;;

— Taip, tokios rūšies laikraš. 
tis Kanadoje yra reikalingas ir 
savo tikrai pasiekia. Jei mes 
nebūtumėm ant tikro kelio, tai 
rezultatai būtų visai kitokie. Da-

SPEKTAKLIAI:
1978 m. balandžio 1 d., 8 vai. vak., 

balandžio 2 d., 3 vai. popiet, 
balandžio 8 d., 8 vai. vak.

MARIJOS MOKYKLOS AUDITORIJOJE, 
67 ir S. Californija Ave., Chicago, III.

BILIETAI:

Vazneliu prekyboje — Gifts International,

2501 W. 71st St., Chicago, Ill. 60629. Telefonas: 171-1424 

Prašome bilietus įsigyti ls anksto

Visus kviečia atsilankyti

LIETUVIŲ OPERA

‘Gera prekė pati save gi- j $7.50, pusei melų -<M, paskiras 
numeris <5 centus. Antrašas: 
Speak Up, P. O. Box 272, Station

jaunų vyrų vien 1919-23 metais.
Okupantai visko bijo

Lietuvos okupantai turi tan
kus, raketas ir bombas, bet vis- 
tiek jie yra tiek silpni, kad jie

ginti, kad kas nors iš jų valsty
bės nepabėgtų;

neleidžia nusiųsti knygą ar 
laikraštį.

0 labiausiai bijo lietuviško žen 
kliuko ar vėliavėlės. Okupantai

bijo net mažo kryželio. Jie bijo nujaučia, kad jų pralaimėjimas i

Išėjusi S spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr, Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pa-lan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psL Kaina $1,50.

Knygos bus išsiųstos, jei Į1.50 čekis arba Money Orderii 
bus pasiųstai tokiu adresu: 

NAUJIENOS,
1731 So. Halsted SL, Chicago, CL WS08

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii nardintomis knygomis. 
Cis suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozai Kapačinskai, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl, kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozas Kapažlnslcas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETtS JSPODŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ LlFTUVO^. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
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 | anglų kalbą.

M. Zo^*nko. SATYRINĖS NOVĖLĖSk Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pusk kaina S2.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto Ir agitpropo propaganda bd 
uimaiksvlinaL Abi knygos parašyto* lengvu, gražiu AilhnnL

Pro*. P. Pakarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kilni $2.

Vincai ŽMnaffl*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTtJB.

KNYGA

B. Ir kiti laidiniai yra rrnnani
MAUJIBNOSB, I7M Sk HALSTEO ST, CHICAGO, IkL. MM* 

valafMlęntlt arka užsakant pažtv Ir prldadaut 
ar philpl"* perlaidą.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ j j

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais apraše Pamarį, aėfMR |e 
gyventofus Ir gamtą. 1^00 lietuviškų vietovardžių UraT—< Kny— 
kaina $6.00, minkšti viršeliai . - ■ \

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų. -5 _ ? . 5.

NAUJIENOS..
17SS So. Hateted St, Chicago, W. S060S .

........................... r 'iTirf

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA •

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdą Berną a> 
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas Ir klauaėd jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Senio gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių Istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymms nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVTSNTMA — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūšį pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimų 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAI, Juoso Ado 
maičio - Šerno gyvenimo bruožai Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dol

GAUNAMA ‘‘NAUJIENŲ^ ADMINISTRACIJOJE

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA ;
NauflenoM pailga f>vtl puikių knyyy, kvries W

[ knygų wlnt< ar lentyna-
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAMI, jdomūs '

atriminimai ir įvykių bei vietų aprašymai skaltsųd kaip ro
manas. 367 psl Kaina 18.

A. Pakalniškis, METAI PRAEITYJE. Netolimų {v^lų '
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje iptištsaL <
tyti į 12 dalių. 296 psL. kaina SS.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYJ n toA Gra
žuli viršeliai*. 336 pel Kaina te /r KrkRi-r UJf

Pref. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalia. 208 pat, įrišta — $3J)0, znliOžtalf rir- 
lelUlf — S2,00; ū dalU, 225 p*L, trišta — mtekš- 
taU viršelUU________________________________ 1

Henrikas Tomas — Tameiatnkx, LIETUVHKAST3 PAMA tTl. b 
Pakalnėf ir Labguvos, apskrity a su ktotaiils aprašymai*, fliv- 
atnrijomU ir dcAmmentadja. 335 p*L_ kaišu M.

P. KeslOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių j
partizanų buities romanas 292 pusUpių. Kainą $3. ' i į

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, Jatmyriės stzlmififcBAj 
170 P«L -------------------------------------------------------

M. GmUllt, POVILAS MILSBfS.. biofnfljcc brooM 3S3 
pntlipi.1 r MM

Cnygu utakaut ratkii prl«M<l 25 eL p*ito Slifferw..

N A U J IK N 08,

: 17» S. Saistei St, CMe*C*» DL — TA KA 141* JI * 'I k

bar 
ria”. Tik kaip minėjau, labai 
trūksta darbo jėgos išnaudoti 
visom galimybėm.

Laikraštis dar visu 100% iš 
savęs neišsilaiko. Reikia pridėti 
iŠ savo kišenės ir ieškoti rėmė
jų. Su pašto išlaidom vieno nu
merio išleidimas kainuoja apie 
450 dol.

Speak Up kainuoja metams

“B”, Toronto, On t. M5T 2W2, 
Canada. K. Petrokaitis

— Sovietų aviacija ir heli
kopteriai beveik sunaikino vi
sus somaliečių dalinius. Jie ne
pajėgia rimčiau pasipriešinti 
šliaužiantiems tankams.

— Pirmadienį buvo prisaikdir 
tas naujas Italijos kabinetas.
_ Europoje ir Japonijoje do
lerio smukimas visai sustab
dytas.

— Vietnamo ir Kinijos pasie
nyje padažnėjo susirėmimai su 
Kinijos pasienio sargais. Pas
kutinėmis savaitėmis pasieny 
jo žuvo didokas sargų skaičius.

Fu su txupoml
Htka dideliui dirbu. Pirmi, jie pė
dei! Jumi pasiekti įsmenižkus jūsų 
nžriznojimus. Antri, jie padedi su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus namams įsigyti

Taupykite dabar.
Santaupoa, padėtos prieš 10 mtae- 

sio dieną, neša nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dienoe.

Išduodami Certifikatai, kurie ne- 
^a iki _ -*

palūkanų, priklausomai nuo fdėto« 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės aąakaitot
neša «-

UNIVERSAL
SAVINGS 4 LOAN ASSOCIATION

1800 So. HohHd St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įftdrta 1923 metais. 421-3070
Įsiligos pietuose kiemai automobiliams pastatyti
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Trečioji Ylos dimensija
Kun. Stasys Yra, pajėgus toliau žvilgterėti ir aukš

čiau, pastebėti gėri ir blogi, praeitos savaitės Draugo 
priede parašė Įdomų straipsni apie lietuvių naudojamas 
dvi dimensijas.Dimensija jis vadina veiklos apimti,liečian ' 
čia politinius ir kultūrinius klausimus. Didelė lietuvių! Magdalena B. Stankūnienė > Iš gėhy ciklo — aliejus 1974

VL. BAKŪNAS

Pastabos iš tolo
DIDELI ŽMONĖS MAŽAME MIESTE

j (Pasikalbėjimas bu prof. dr. ML Mackevičium)

VL Bakunas: Tamsta, kaip a) Jeigu sutikti, kad tai buvo 
vienas 1941 m. sukiliminės vy- spontaniškas Lietuvių. Tautos 
riausybes narių ir ypačiai toje t sukilimas^ tai ar jame sudėtos 
vyriausybėje užėmęs Teisingu-»aukos (sukilėlių gyvybe) patei- 
mo ministerio postą, būtumei)sino rezultatus?

į kaip t k labai autoritetingu tos b) Kiek, pagaliau, tų sukili- 
vyriausybės atstovu atsakyti į mo aukų buvo? Man atrodo, kad 
štai kokį, tarpe kitų, klausimą, j operavimas skaičiais 3,000 iki 
kartais lietuviškoje visuomenė-; 4,000 sukilėlių aukų, yra labai 
je, išeivijoje, girdima abejonės perdėtas ir klaidina ne tik sve- 
— ar tikslinga 1941 m. vokiečių • fmtaučius stebėtojus, bet ir 
karuomenei rusus vejant iš Lie- ’ Lietuvos istoriją. Ką į tai Tam- 
tuvos, praktiškai vokiečių — ru sta galėtumei pasakyti?
sų karo eigoje, lietuvių smūgį Prof. dr. M. Mackevičius: Dėl 
bėgančiai (nuo vokiečių) rusų duoto smūgio bėgančiai rusų ka 
kariuomenei — laikyti sukili-‘ riuomenei. 1905 m. sukilimas 
mu? itaip pat įvyko, kai rusus musė

Prof, dr. M. Mackevičius at-j japonai, nors Caro Rusijos oku- 
sakymą į pirmąjį mano klausi- pacija nebuvo tokia žiauri,kaip 
mą sujungė su kitais dviem ma raudonųjų carų.
no klausimais, kurie buvo to- 1941 m. sukilimui buvo są- 
kie: < moningai ruoštasi, bet jis kartu-

gilus psichologinis ir tikrovinis 
pagrindas.

Neužmirškime, kad nei dėl 
Lenkijos ultimatumas, nei dėl 
Klaipėdos krašto atplėšimo, nei 
dėl Sovietų įgulų įsileidimo į 
Lietuvos teritoriją (pagal va
dinamą primestą savitarpinės 
pagalbos sutartį), nei pagaliau 
priimant Maskvos ultimatumą, 
nebuvo kiek efektingiau pasi
priešinta, nors visi tie nusileidi
mai pažeidė Lietuvos valstybės 
suverenumą, o Maskvos ultima
tumą ^priėmus — suvereninė, ne 
priklausoma valstybė buvo lik
viduota.

Tuo, tragiškai skaudaus pro
ceso metu, lietuvių tauta netu
rėjo savo nuomonei pareikšti at 
stovybės, nors pagal buvusias 
N. Lietuvos konstitucijas suve
renumas priklausė tautai.

Sovietų Sąjunga okupuoda
ma Lietuvą, panaudojo neregėtą 
klastą, smurtą, žiaurumus: ma- 

: sinius areštus, kalinimus, žudy
mus, trėmimus. Istoriškai 
imant, sukilti prieš okupantą, 

» prie kiek palankesnių aplinky- 
Į bių, buvo tradicinė priemonė at-

iraugai) pradėjo organizuoti visas galimas trecio dimen
sijos jėgas, minėta knyga ignuoroti, apie ją nikiir 
neužsiminti, jos nepirkti, pažįstamus nuo jos atkalbinėti 
ir uždaryti jai visus pardavimo, platinimo ir net dovano-

gauti nepriklausomybę. Ir 1941 
m. letuvių tauta, ka:p natūra
lus ir legalus suverenumo sub
jektas, gyvybinio' instinkto ins
piruojama, sukilo prieš Sovietų

dauguma savo energijos eikvoja politinėje dimensijoj, o 
kiti yra pasiryžę ką nors naudingo pastebėti, iškelti vie
šumon ir kultrinės dimensijos darbus.

Kun. Yla konstatuoja, kad lietuviai tarp savęs ne
sutaria, kuri iš tų dviejų dimensijų yra vertingesnė. Vie-j 
niems atrodo, kad vertingiausia yra politinė, o antrieji! 
pasilieka prie kultūrinės. Vieniems atrodo, kad be poli
tinės dimensijos negalės būti ir kultrinės, o kiti galvoja 
atvirkščiai: jeigu nėra pakankamo kultūrinio pasiruo
šimo,tai negali būti rimto pagrindo ir politinei dimensijai. 
Politika be kultūros neįmanoma, dažniausiai ji baigiasi 
labai liūdnai, nepalikdama jokių apčiuopiamų vaisių. Tuo 
tarpu kultūringa politika nuvedė lietuvius prie neprikišu 
somybės, prie tolerancijos, prie tarpusavio gerų santy
kių. Į

Benagrinėdamas šias dimensijas, kun.’ Yra išaiškino, 
kad dar yra ir 3-čioji dimensija.Jam nebuvo reikalo daug 
energijos leisti ir tyrinėjimams vesti trečiai dimensijai

“Moralinė jėga gal sunkiau pasverti, bet ar ji ga
lų gale lemia politinę ir kultūrinę dinamiką? Ar ne 
ji Įkvepia ir akstiną kovos heroika? Imkim klausi
mą iš kitos pusės. Kodėl pavergėjas tiek dėmesio krei 
pi a. kaip palaužti moralinį tautos atsparumą, kaip 
suskaldyti, sukiršinti žmones, suniekinti pranašes
nius, juos sutraškinti, pagaliau, kaip užčiaupti visus 
kanalus ,kurie kelia ir palaiko moralinį tautos poten 
cialą?” (Draugas, 1978 m. nr. 59).
Kun. Yla smailiausia yla dūrė į pačią didžiausią mo

ralinę dlmensiją.Dimensiją jis pradūrė,bet ylos neištraukė 
Jeigu jis tą ylą būtų ištraukęs, tai pro pradūrimą būtų 
prasiveržę ne lietuvių tautos priešai, bet artimiausieji 
paties Ylos draugai ir bendradarbiai. Mes turime džiag- 
tis, kad jis turėjo drąsos ylą į moralinę dimensiją 
įstumti. Jeigu jis būtų ylą ištraukęs, tai pro mažą sky
lutę iš didelės dimensijos būtų pradėję veržtis visi tiejcurie 
iškiliausiems katalikams “užčiaupė visus kanalus”, kurie

j;mo kanalus. Toks organizuotas spaudimas dar nebuvo • Sąjungos įvykdytą okupaciją ir 
raikomas nei vienam lietuviui, parašiusiam menkesnės visus iš jos išplaukianc us pada- 
vertės knyga, koks šiandien taikomas praktikuojančiam ° prieš didįjį klas- 
«ta!ikui, priklausančiam katalikų parapijai ir nevengiau teriama. laisvu
ūam pasisakyti, kad jis pripažįsta pačias pagrindines; jung.-mą j s^tų Sąjunga, pri- 
ki'-kščioniškojo mokslo tiesas ir praktiškame gyvenime metimą" jai- sovietinės konstitu-
jų prisilaikė ir prisilaiko. cijos, bolševikinių įstatymų ir

Visi žinome, kad katalikų Bažnyčia labai didelė, į sa- ideologijos.
o globą ji priima įvairiausias mintis ir idėjas, bet lietu sukilimo ^isidanusi Laiki- 

Tišldeji trečios dimensijos sargai šių metų pradžioje suor-'
ganizavo tylos konspiraciją prieš Stravinsko Ir šviesa: nOi iper radiją de!tiaravo

tiesa”. Jam pradėti užkalinėti ir uždarinėti katalikiškos; Rausomos Lietuvos atstatymą, 
spaudos kanalai maždaug prieš dešimtmetį. Jo keliamo,! kas buvo paskelbta ir laikraš-
mintys buvo skaitomos pavojingomis, nurodant kur tas 
pavojus gręsė, o jo rašyti laiškai su. paruoštais straips
niais buvo grąžinami visai neatplėšti Taip buvo elgiama 
si todėl, kad Stravinskas, kaip ir kun.. Yla, geriau paži
no krikščionių mokslą ir mokėjo suprantamiau jį išaiš-

tyje “Į Laisvę”.
Laikinoji vyriausybė, per še

šias savo egzistavimo savaites, 
t. y. iki jos suspendavimo, kad 
ir prie labai sunkių aplinkybių, 
formaliais teisės aktais ir konk-

atidengti, nes jo pašaukimas ir amatas paremtas trečia 
ja dimensija.Betyrinėdamas lietuvių pamėgtas 2 dimensi 
jas ,jis išaiškino, .kad ta trečioji, apimanti moralinius 
klausimus. Moralinį klausimą jis turėjo nagrinėti teolo
gijos klasėje, tas klausimas turėjo turėti didelės svarbos 
ne tik seminarijoje, bet ir praktiškame kunigo gyvenime. 
Jam turi būti aišku, kad kunigas be moralės — ne kuni
gas. Moralės klausimas kalamas Į kiekvieno jauno kunigo 
galvą ir širdį kiekvienoje seminarijos klasėje. Jis prime
namas kiekvienoje mokykloje. Tai žino kiekvienas moky
tojas, kuris stengiasi jaunuolį supažindinti su savo tau
tos praeitim ir su lietuvių charakteriu.

Iš paskelbto rašinio susidaro įspūdis, kad kun. Yla 
būtų neatkreipęs dėmesio į moralinį dimensiją.jeigu lietu 
vių tautos priešai moralinės dimensijos nebūtų naudoję 
saviems tikslams. Lietuvių tautos priešas, visiškai amo
ralus sutvėrimas, kreipiasi į kitus pasaulio kraštus, kel
damas viešumon moralinį jų dviveidiškumą. Jis įsisma
ginęs šitaip rašo: \

bando suniekinti pranašesnius ir juos sutraškinti, o vėliau 
suskaldyti ir sukiršinti lietuvius.

Kalbos apie dimensijas suprantamos matematikams, 
šiokią tokią apie jas turi nuo mažens matematika besido
mintieji sutvėrimai ir galvantieji poetai. Bet dimensija 
gali būti neaiški paprastam skaitytojui. Ji paaiškės, kai 
mes pajėgiame joje nustatyti bent vieną tašką, o vėliau 
nuo jo galime pradėti visus matavimus. Reikalas bus dar 
aiškesnis, kai minėta dimensijos tašką sūkonkretizuosime 
ir paimsime šiandien vykstantį trečioje dimensijoje pra
našesnio lietuvio kataliko triuškinimą. Turime galvoje 
dabar Chicagoje gyvenantį teisininką, baigusį Kauno uni
versitetą, savo žinias užsienio aukštose mokyklose gili
nusį ,trečios dimensijos problemoms labai daug laiko paš
ventusį ir praeitų metų pabaigoje parašiusį pačią giliau
sią teisiniais ir moraliniais klausimais knygą “Ir šviesa 
ir tiesa”.

Knyga dar nespėjo išvysti dienos šviesos, trečios di
mensijos angelai sargai (ne komunistai, bet kun. Ylos

kinti. Teisės, sąžinės laisvės, tolerancijos srityse Stra
vinskas tapo didvyris, o jam kelią į spaudą bandė pasto
ti keli pigmėjai šiandien jie mato, kad kelio jie nepas
tos. Nuoširdžiai gyvenimo problemas keliantis. Stravins
kas prasidarė duris kitoje lietuviškoje spaudoje. Atsira
do savanorių pasirįžėlių, kurie turėjo drąsos sudaryti 
sąlygas jam ne tik straipsnius, bet ir knygas leisti Stra
vinsko trečios dimensijos raktininkai neužtroškins. 
Kiekvieną mėnesį ir su nauja Stravinsko knyga jo bal
sas bus garsesnis.

Būtų labai įdomu, kad toliau regiantis kun. Yla šį 
trečios dimensijos faktą paryškintų ir pasidalytų savo 
mintis su gausiais skaitytojais. Jeigu trečios dimensi-
jos raktininkai nenorėtų kun. Ylos šiuo klausimu prave
stos studijos spausdinti, Naujienų puslapiuose ji visuo
met rastų vietos. Skaitydamas šį rašinį, kun. Yra visuo
met turi turėti galvoje, kad be Stravinrko yra ir kitų 
suniekintų ir sutraiškinimui paskirtų lietuvių. Bet jie 
atkakliau ginasi, negu Stravinskas ir nesirengia leisti 
raktininkams užčiaupti komunikacijos kanalus.

J. VENCLOVA

Lietuviai žiloj senovėj
KELIOS l-ASTABOS

(Tęsinys)
Panašiai pasisakč vokiečių istorikas, kuris buvo 

gerai susipažinęs su lietuvių praeitimi, dr. V. Jungfer 
(X6-77): “Štai pirmykštė Lietuva: nuo Vyslos krantu 
jos sritis nusitęsė per miškus, pelkes ir lygumas į By
lus. Per Gardino, Minsko, Vitebko, Smolensko ir Psko 
\o apygardas ligi šiandieninės Maskvos reiškėsi lietu
viu menas ir kalba".

Sulig nišų istoriku prof. A. Belie (Rodina slev- 
j a rišt va i načalo russkago gosudarsiva, 1921, 169). se
novės lietuviai gyveno ne tik Kauno, Gardino. Vilniaus 
gubernijose, Minsko gubernijoj ligi Pripetės, bet ir 
Mogilevo. Smolensko, Kalugos ir Černigovo srityse, 
čia prof A. Voldemaras (246-333) konstatavo: “Pra
sidedant istoriniams laikams, lietuviai apėmė milži
nišką teritoriją, pradedant Vyslos žemupiu ligi Okos 
aukštupio, apimant Dniepro aukštupį. Nemunas ir 
Dauguva buvo perdėm lietuviškos upės".

Tad su pagrindu galėjo tvirtinti anglu žymusis 
>! i-f *'s prof. dr. R. I^athani (122-1): **Thc present 
K pi ('srnlLii- < s of what once the greal Lituanic famih ; 
arc only UJh found in fragments". Ir ši didžioji lietuviu 
<cima bei pad< nė, apgyvenusi didžiuli kraštą, kurį 
istorikas prof. B. Limanovski (126-2) vadino Lietuvą:

“Kraštas, kuriame lietuvių padennė apsigyveno, gavo 
pavadinimą Lietuvą".

O atskiras lietuvių kiltis jungė į etninį vienetą: prof, 
dr. V. Antonovič (8-14): “Kilmė, kalba ir buitinė ta
patybė sudarė tarp atskiru lietuvių tautos kilčių etninį 
junginį. Papročių ir religinio kulto ypatybė jungė juos 
doroviniu i r kultūriniu atžvilgiu".

a. Lietuviu siena vakaruose

Nors kaį kurie istorikai mėgina senovės lietuvių 
teritorijos siena perkelti į kairę Vyslos pusę, bet dėl 
šaltinių trūkumo tai dar čia negalima imti už grvną 
pinigą. Vienok tikra, jog žiloj senobėj lietuvių gyve
nama sritis vakaruose ribojasi Baltijos jūra ir Vvslos 
žemupiu, kaip nužymėjo prof. A. Brueckner (29-6): 
“Nes jau Aleksandro Makedoniečio laikais lietuviai gy 
veno ten, kame ligi šiol prie Nemuno ir Dauguvos ligi 
Baltijos jūros ir Vyslos upės”. Analogiškai kalba ir 
bene žymiausias čeku istorikas prof. dr. L. Niederle 
(151-40): “Bet senovėj lietuvių tauta nebuvo tokia ma 
za. Seniau ji Baltijos pakraščiuos (nuo Vyslos) siekusi 
Suomijos įlanką, kada finai čia atvyko tik pirmam 
amžiuj po Kristaus”. Ir prancūzų istorikas dr. A. Bos
niu (25-19) mane, jog senovės lietuvių gyvenamas plo
tus Baltijos jūros pakraščiu nuo Vyslos nusitęsė ligi 
Finų Įlankos, • ’

Jau mūsų minėtas prof. Limanovski (126-2) pri
ėjo išvados: “Lietuvių padennė (vakaruose) išsidės
tė paupiuose Dauguvos ir tarp Nemuno ir Vyslos, pa
siekdama krantus jūros, kuri lietuviškai vadinama

Baltijos Jūra”. Tai papildė prof. J. Abercromby (L 
138); “This place of the home of the Lithuanian pe
oples north of the watershed of all rivers that rui 
southward: an area that includes East Prussia, Po 
land (part), the Baltic Provinces and governments ol 
Kawno, Suvalki, Vilna, Vitebsk, Pskov and Peter- 
burg”. Dar ryškiau pasisakė istorikas prof. dr. S. Cha- 
tterji (34-67): “Then to the South and East Lithua 
nians extending from the Vistula in theWest (borde 
ring on1 the land of the Celts and Germans in the Cen 
tral Europe)”.

b. Lietuvių siena pietuose

Taip pat kai kurie istorikai bando senovės lietu
vių gyvenamo ploto ribas nukelti ir į pietus nuo 
Pripetės ir Būgo upių. Tačiau ir čia dėl šaltinių trū 
kūmo šis dalykas dar nėra tikras. Tad tenka sutikti 
su Šių istorijų tvirtinimais: 1) dr. A. Maitzen (139- 
141): “Senovės lietuvių gyvenamas plotas nusitęsė ligi 
Pripetės Būgos upių”, 2) prof. dr. L. Niederle (151- 
41): “Senoji lietuvių sritis apėmė šiaurinę dalį Pri
petės baseino^’, 3) prof. W. Kamieniccki (98-20): “Išti
sa eilė Berezinos ir Pripetės intakų turi lietuviškus pa* 
vadinimus, taip pat sutinka ir istorinė literatūra su 
lietuvių buvimu šiuose baseinuose” 1) dr. O. Norem 

• (152-8): “We shall call Lithuania Greater and desig- 
lne as the teritory lying... the Bug on the south exten- 
. diiig eastward to the Dnieper, as early as the year 
11500 B. Q

Tuo labiau, nes žymus rusų akademikas prof. A.

rečiu Lietuvos administraci
jos atstatymu, demaskavo ir pa 
šalino bolševikinės okupacijos 
padarinius. Laikinosios vyriau
sybės buvimas buvo efektyvus.
Pvz^ Laikinosios Vyriausybės 

bės Ministru Kabinetas 1941 m. 
liepos mėn. 2 d. savo nutarimu- 
potvarkiu, panaikino visus Lie
tuvai primestus bolševikinius 
įstatymus ir sugrąžino gyveni- 
man Nepriklausomos Lietuvos 
įstatymus, t. y teisę — veiku
sią Nepriklausomoje Lietuvoje 
iki 1940 m. birželio mėn. 15 d.

(Bus daugiau)

— Kanados šiaurėje, St. An
thony pakraščiuose, prasidėjo 
jūros šuniukų žudymas. Pakraš 
b'n skrenda politikai ir artis
tės, kurios protestuoja pnes 
jauniklių žudymą.

Kocubinskij (109-91) savo tyrinėjimo duomenimis bei 
apių ir ežerų vardų analize Lietuvos etnografines sie
nas priešistoriniais laikais nutęsė ligi Pripetės balų 
.r į rytus prie Dniepro (“kitados lietuviai buvo šeimi
ninkai Pripetės balų jr į rytus prie Dniepro"). Ir su 
šiuo sutiko mokslininkai V. Toporov ir 0 Trubačev 
(222-5): “Prof. A. Kačubinskij savo “Territorija do 
istoriceskoj Lutvy” tvirtino, kad Pripetės, Berezinos ir 
Gudijos sritys buvo apgyventos lietuvių ir su tuo 
šio veikalo (Lingvičeskii analiz) autoriai sutinka”.

c. Lietuviu siena rytuose

Dar sunkiau nustatyti lietuvių gyvento ploto ribas 
rytuose, nes čia dar ligi šiol per mažai tyrinėta tauti
niai santykiai senovėje. Todėl bus pasitenkinta tik apy 
tikriu senovės lietuvių sienos rytuose nustatymu.

Žymusis rusų antropologas prof. A. Bagdonov, iš
tyręs Centrinės Rusijos pilkapiuose rastas žmonių kau
koles, paraše veikalą “Quelle ėst la race la plus an- 
cieivnc de la Russie Centrale?”, kurieme konstatavo, 
kad pirminiai Centrinės Rusijos gyventojai buvo pa- 
ilgagalviai, kad Petrapilio, Jaroslavo ir Mirdvos sri
čių senieji gyventojai taip pat buvo pailgagalviai, ku
rie skyrėsi nuo finų-ugrų ir slavų apskritagatvių gy
ventojų.

(Bus daugiau)
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DR. K. G. BALUKAS 
AK.UURUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGUA 
**49 S-x Pulaaki Rd. (Crowford 

building). t*L LU 5-6444 
’'Jonius pagal susitarimą- 

Jr* Ad'tiiliepia, skambinti 374-8004.

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533 
Fex Valley Medical Cent., 

860'suMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktoriui ,

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, IL.
V ALA. DOS: 3—9 darbo dienomis ir

T*l.: 541-2727 arba 562-2728

TEI-------BE 3-5893

DR A B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Montessori mokykloje

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.
KAS TAS SNOBAS?

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir
“contact lenses’”

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

DR.LEONAS SELBdTlS
; • INKSTŲ, PŪSLĖS IR

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET
Vai. antrad. 1—4 popiet 
ketvirtu. 5—7 vaL vai
Ofiso JeleL; 776-2880 -

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. PR 8-122;
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. tkštadie- 
—ais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

0HTH0PEDAS-PR0TEZ1STAS 
£> Aparatai - Protezai. Med. bau- 

oazai. speciali pagalbi 
wV (Arch Supports, ir L t.
*<L. 9—-4 u t>-—b. šeštadieniais 9- 
i*50 West 63rd St. Chicago III. 6062S 

T»l«f.: PRospect 6-5084 
g——■ i
’ Gėlės visoms progoms 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST-63rd STREET

Telfonai: PR &-0«33 ir PR 8-0834 Į 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy j 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna aporauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING-
Apdraustas perkraustymac 

iš Įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS 
į Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 

1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniai4 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vaL ryto.
Vedėja Aldona Daukus

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

Ėjcnd PLEASE 
makfi people 
more careful

Dabartinis lietuvių kalbos žo-,teks pavadinti tą jauną žmogų, “Volgų” 
dynas sako, kad snobas— “tai, kuris už džinsinį užsienietišką 
tuščias, paviršutiniškas žmo- Į kosiumą moka 100, net 200 rub 
gus, pretenduojantis į įmantrų, 
rafinuotą skonį“. Dar galima 

4 pridėti, kad tai yra visur esan- 
jtis padaras, vienodai gera besi-- 
(jaučiąs tiek kapitalistnėje, tiek 
marksistinėj visuomenėje. Apie 
lietuviškus snobus gana įdomų 
straipsnį parašė Aldona Galtrū- 

Įnienė (švyturys, Nr. 1$, 1977 
; m.).

Abelnai apie snobus ji šitaip 
pasisako:

“Tai pajuokiamoji pravardė, 
duodama žmonėms, garbinan
tiems visa, kas priimta vadina
mojoje “aukžtuomenėje”, bur
žuazinėje visuomenėje. Kilęs 
šis vardas iš dviejų pirmųjų lo
tyniškų žodžų s. nob. (sine no- 
bilitate). lietuviškai reiškiančių 
— “be kilmingumo, neturintis 

’aukštos kilmės”. Šios raidės 
t

XIX amžiaus Anglijoje būdavo 
prirašomos prie,, turtingų, iš 
buržuazinių sluoksnių atėjusį, 
tačiau nekilnrngų studentų pa
vardžių. šie bekilmiai studen
tai, negailėdami pinigų, visu 
kuo stengėsi būti panašūs į kilT 
minguosius kolegas, mėgdžiojo 
jų manieras ir apsirengimą, vi
saip beždžioniavo, tačiau retai 
j:ems pavykdavo, — nuo kilmin 
gųjų jie būdavo nesunkiai at
skiriami ir pravardžiuojami sno 
bais. Vėliau šis vardas labai pri 
g'jo, juo imta vadinti visus, ku
rie pataikauja aukštesniajam 
rangui ir niekino žemesnės pa
dėties žmones, stengiasi visur 
pasirodyti, blykstelėti, neriasi 
:š kailio, norėdami įsiteikti.”

Pasakodama
labai madingą visokiais menk
niekiais apsikarstymą, - ji pri
mena vieną snobišką merginą, 
ant kaklo pasikalbinusią skuti
mosi peiliuką. “Palaidinės iš
kirptė d’dėlė, aštriabraunis pei
liukas tabaluoja, ir efektas ne
regėtas. Praeivai stebėjosijiems 
įdomu, ar neįsipjaus, ar nepra
dės jų akivaizdoje lašėti krau
jas...”

Paprastai snobų norams nėra 
galo... Jo užmojams reikia 
daug pinigų. Dažnas toli gražu 
tiek neuždirba, kiek norėtų tu
rėti visokioms išmonėms, todėl 
grieb'asi nešvarių kombinaci
jų. Kam pirmiausia reikalingas 
vadinamasis blatas? Snobams 
Kaip kitaip įsigyti tiri, ko kiti 
neturi TTodėl landžioja ”pro už
pakalines duris”, siūlo pardavė
joms nešvarius sandėrius, ant
kainius. dovanas. Mažo to. kaip 
skėriai puola svečius iš užsienio, 
žemindamiesi maldauja siunti
nių. ima spekuliuoti, kombinuo
ti ir galiausiai net vogti iš ga
myklos ar Įstaigos, kurioje dir
ba. Juk tokių sudaiktėjusių žmo 
n;ų alkis nepasotinamas.”

PaskuUniuoju metu labiau
siai snobų medžiojama prekė 
yra vadinamieji džinsai. Auto
rė nesmerkia tų, kure juos var
toja darbui, turizmui, o kartais 
gal skubėdami ir į teatrą nuei
na. Tačiau neabejotinai snobu

lių vien todėl, kad jis su kažko
kia garsios firmos etikete, gele
žėlėmis, imitaciniais lopais”.

Arba vėl:
“Negalėdama apsivilkti pen

kių suknelių vienu metu, malo
ni snobė vis dėlto gali užsimau
ti po penkis auksinius žiedus 
ant kiekvienos rankos. Todėl t 
jau prasidėjo tam tikra žiedų ir 
auksinių daikčiukų manija....

Buvau vienose vestuvėse Kau
no rajone. Sukviesta 300 svečių. 
Nepasakysi, kad jaunųjų tėvai 
būtų labai pinigingi, kad jiems 
šioji puota nebūtų atsiliepusi. 
Teko įbristi ir į skolas. Jaunieji 
visai nenorėjo didelių vaisių ir 
sudėtingo ceremonialo. Net at
sisakinėjo — norėjo važiuoti už 
tuos pingus eklionėn į Užkarpa
tę arba Krymą. Prieš stojo 
kaip mūras jaunosios motina ir 
seserys. Būtinai daug svečių! 
žūtbūt “nušluostyti. nosį” kai
mynams, kurie vestuves. kėlė 
“tikn 2C0 žmonių; tarp jų sve- 
”ų buvo m’škų ūkio direktorius 
ir rajono vykdomojo komiteto 
atstovas, šie kaimynai vis už 
juos būdavo Įmantresni: pir
mieji lengvąją mašiną nusipir
ko, gražesni narna pasistatė . ir 
:š viso daugiau uždirbdavo šia
me ūkyje. Todėl rietė nosį ir di
džiavosi. Tai jau dabar garbės 
reikalas atsigriebti. Kad viskas 
per vestuves būtų geriau, Įdo
miau, kad visko — daugiau. Į 
svečus prikalbino ne tik miškų 
ūkio direktorių bei vykdomojo 
komiteto atstovą, bet ir greti
mame rajone pas brolį viešintį

rino dviejų iš to krašto kilusių 
rašytojų dalyvavimą.

O palyda turėjo būti iš dvyli- 
—J ir kad visos 

būtų baltos. Taiftrimis “Volgo- 
! mis” daugiau, nei buvo suran
kioję kaimynai. O visokių ma
žesnių ir paprastesnių mašinų 
tiek, kiek jaunajai metų. Ir vi
sos pamergės — vienodomis il
gomis žydrios spalvos suknio
mis, kurias motina nupirko ir 
pasiūdino urmu.

Galima būtų skaičuoti ir skai

liuį nebeužtenka to, ką gamina 
musų pramonė. Kelis kartus 
permokama, bet nuperkama pa 
puošniu “iš kitur”.

Šimtą rublių per mėnesį už
dirbanti motina perka dukrai 
studentei auksinį žiedą su brang 
akmeniu ir uŽs:etietiškus auli
nius batus už 80 rublių.”
Teringai autorė pasisako apie 

intelektualus snobus, kurių, pa 
sirodo, ir Lietuvoje netrūksta:

“Yra dar viena jo atmaina — 
inteliktualusis snobizmas. Jo 
terpė — nebe drabužiai, batai 
ar krištolas. Veikiau panieka 
tiems daiktams. Intelektualusis 
snobas savo butą prikemša se
nienų, muziejinių eksponatų, aš 
tuoniol ktojo ir devynioliktojo 
amžiaus baldų, laikrodžių ir vir
dulių, šiuolaikinių medžių šak
nų be* šakų, žibalinių lempų ir 
d varpo n iš k ų žvakidžių. Taip 
pat ir knygų, žinoma. Tik kny
gos skirtos ne skaitymui, o tu
rėjimui. Tai dvi skirtingos są
vokos — ką reikia nusiprkti ir 
turėti ir ką reikia gauti paskai-

Baigdama A. Baltrūnienė pa
pasakoja apie anglų rašytoją 
W. Tekerėjų. parašiusį veikalą 
apie snobus — “Snobų knyga”. 
Toje knygoje jis šitokiais žo
džiais atsako į klausimą, kas 
tas snobas: “Jei tu niekini savo 
ka’myną, tai tu esi snobas; jei 
tu pamiršti draugus ir niekin
gai nuseki paskui aukšto rango 
asmenį, tu esi snobas; jei tu gė-

čiuoti visokias išmones, valgius. d’nies* savo neturto ir raudo- 
ir gėrimus, laivų ir bokštij. pa
vidalo tortus, lubas remiančius 
šakočius, o jau apie jaunosios 
dovanas giminėms nėra ko ir 
besakyti.

Abiturientėms išleistuvių ba

nuoji dėl savo profesijos, tai 
tu esi snobas; lygiai toks pat 
esi, jei giriesi savo genealogija 
arba didžiuojiesi turtais“ (“Sno 
bu knyga“, 259).

(Iš Eur. Letuvio)

HELEN MADJECKI

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Saulė ir skydas yra Viešpats, malonę Ir garbę jis suteikia. Vieš
pats neatsako gera tiems, kurie elgiasi nekaltai**. — Psalmė 84:11.
Mūsų tekstas suteikia daug paguodos Dovido klasei. Dievo mylimie

siems, pateptiesiems, Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra 
sari;, ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
nuv viso, kas-galėtų juos sužeisti. Visa turi išvien veikti naudai tų, kurie 
jį myli ir yra jo pašaukti, kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimin
tus užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes galime žiūrėti į ateitį, pilnai ti
kėdami. kad turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pasišventusiems ir ištikimiems Jėzaus 
Kristaus pasekėjams.

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.

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

f

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJLMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ap:e šiuo metu j aukštą ministerijos pareigūną. 
Ir dar pasikvietė operos solistų 
duetą iš teatro, ir dar užsitik-*

Pagal tėvus /BARTKUS 
Gyv. 5846 So. Nottingham Ave^ Chicagoje.

Mirė 1978 m. kovo 13 d., 6:35 vai. vak., sulaukusi 65 metu amž.
Gimusi Chicago, Illinois.
Paliko nuliūdę: duktė Judith Handrrtan, jos vyras Robert, sūnūs 

John, jp žmona Jodee ir Anton, jo žmona Sheila bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Velionė buvo žmona mirusio John ir sesuo mirusio Georgę Bartkus. 
Priklausė Knights of Lithuania ir St. Joseph Church Rosary Society. 

Tre&adieni, 2:00 vaL p. p. kūnas bus pašarvotas Ridge koplyčioje, 
6620 W. Archer Ave

Ketvirtadienį, kovo 16 dieną 9:30 vai. ryto bus lyd;ma iš koplyčios 
į St. Joseph (Summit, UI.) parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų 
bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Helen Bartkus Madjecki giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini 
patarnavimą ir, atsisveikinimą.
. Nuliūdę liekįa:

duktė, sūnūs, giminės.

Laidotuvių direktorius Kenneth J. Operzedek. TeL 586-7900.

CYCLE TIPS
*• -* **-**'-^ -’ 4P^ J* 

l'\_________________________________________

' Do A Pre-Ride Inspection
Every tb otorcy dirt sh ould 

take two minutes to give his 
bike a general safety inspec
tion before he rides.

Kawasaki Motors Corp.* 
USA, from its Santa Ana, 
headquarters, recommends 
the following check list:

Drive Chain. Check your 
drive chain for wear and lube 
if needed. This will reduce 
wear and insure smoother 
operation. The drive chain 
should be adjusted to man
ufacturer’s specifications. 
Check your operator! 
manual.

Tint. Check the condi
tion. Are they properly in
flated? Incorrect air pres
sure will affect the handling 
of your cycle and may cause 
uneven wear.

CMei. Check to be sure 
none of your cables are 
frayed, loose, kinked or in 
Deed of adjustment.

Lighte and Horn. Test 
your headlight, tail-light, 
tarn signals and horn. Are 
they working? Next, apply 
your brakes to check the 
brake light. Finally, check

Check your drive chain as you observe here before 
riding as part of a general safety inspection.
may need adjusting up or 
down. *

By developing the habit 
of checking your cycle each 
time you ride, you pre-

vent most common tiding 
problems. Make it a routine; 
Kawasaki suggests it will 
make the ride safe and 
much more fun.
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Linkiu Naujienoms ir jų platini
nio vajui geros sėkmės, kad dar 

_ šiais metais dvigubai padėtų jų 
skaitytojai”. Dėkui už laišką ir 
už auką. 2 .

— Klemensas Baltrušis, Ro
chester, N. Y.* tarp kita taip 
rašo: “Mano prenumerata baig
sis balandžio Siunčiu Jums 
$40 perlaidą: $30 už prenume
ratą, o likusius skiriu platini
mo vajaus reikalams, nes tuo 
tarpu naujo skaitytojo surasti

— M. Tamulėnas iš West • 
Palm Beach, Fla., be raginimo 
pratęsė prenumeratą ir ta pro
ga parėmė Naujienų leidimą $10 
auka. Floridos tautietis užsisa
kė Naujienas vieneriems me
tams, bet pavardės prašė ne
skelbti. Po $1 atsiuntė Bronius 
liajerčius iš South Bostone) ir negajiu> Linkiui Naujienoms ir 
Romualdas Nemickas iš High- skaitytojams dabar ir atei- 
land, Ind. Dėkui visiems. \ isifyje daug gerų dalvkų, .linkiu 
skaitytojai prašomi remti Nau * ^siems geros ^kmės”. Dėkui, 
j ienas ir jas platinti, visi lietu-1 
viai kviečiami su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.

— Gus. Motiejaitis iš Collins
ville, III., atsiuntė tokį laišką: 
“Greitai baigsis mano prenume- Dėkui tos valstijos tautiečiu^ 
rata, tai kad nesusidarytų jums 
išlaidų ir nereikalingo darbo, 
siunčiu $36. Tai už metinę pre
numeratą, o $6 likutį skiriu 
mašinų fondui. . Linkiu ir to
liau Naujienoms tvirtai stovėti 
visų demokratinių jėgų ir Ame
rikos Lietuvių Tarybos pusėje, 
kad ji vadovautų Amerikos lie
tuvių politikai, kaip iki šiol jai 
sėkmingai vadovavo. Ji* neįžed- 
drnėja Lietuvos draugus ir juris 
nešmeižia, kaip kad daro ben
druomeniniai politikieriai ir juos

- besąlyginiai palaikanti spauda

— Ona ir Jonas Dovidaičiai iš 
Michigan Cityr Iri<£, kiekvienais 
metais paremja Naujienų leidi
mą. Dėkui už penkinę, atsiųstą 
prenumeratos pratęsimo proga.

.atsiliepusiam į platinimo vajaus 
pastangas ir užsisakiusiam Nau
jienas vieneriems metams.

— Frank Gorskis ir Viktoras 
Sekmakas iši Chicagos pietvaka
rių yra I-a Šalie instituto gar
bės mokinių sąrašuose.

— Illinois Stipendijų komi
sija paskelbė gavusių konkurj 
sines stiperjdijas. Tarp kitų, ja
me yra šie abiturientai iš Chfc 
cagos pietvakarių: Rita N. Am: 
brozaitytė, Barbara J. Balaskas< 
Paulius A. Bukaveckas, Lydija

Eveieso kalnas

vi nėję 
Visus 
gėjai 
tas.

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

--------— American Travel Service Bureau;
9727 S. Western Ave., Chicago, H1. 606Į3 .

Telet. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas, užsakant lėktuvų, traukintu, laivų kelio- 

hių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavĮno rezervacijas; Parduoda
me, kelionių draudimus; Organizuojame kelione# į Lietuvą ir . kitus kraštus; 
Sudarome ^kvietimus ghnhiių apsilankymui Amerikoje ir teikiame, infor
macijas visais kelionių reikalais.

» Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
iš anksto—prieš 45 - 60 dienų. v

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
e- ■ - : . • . '• • ' ’ . •' . • w

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi į visus skai 
tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir ji užstprenumeniojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandlsę 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 lietuviškų ^rei
kalų renesanso. • •

.... ?V^PLEčLAHT1^-S^Jūbž!UI - k "x-

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 Guif BhxL, St. Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimangieji turės progos būti 
svečiais pniki^me motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir fctafc moderniais įrengimais.

~ Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė Jt Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be, abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos ddmos bus. skeH»anu>s.-ir paskirstytos rude-

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką.

PrenrnDefBtoą pratęsima, užsakymų, bei galimų skaitytojų reikalams 
prašoma pasisaudott žemiau esančiomis atkarpomis. . -
t

NAUJIENOS
T739 SO. WALSTED ST.
CHICAGO, IL 6O6OS '

• Is anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratų taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede-----------/’doL

Pavardė ir vardas ------------------------------------------- -----------------------------
IAdresas ------------------------------------------------------------------------ ~

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo —. 
yra naujas skaitytojas. Priede_______ dol

Pavardė ir vardas------------------------- --------

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

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė ...

lamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pridedamus doL

• Platinimo vajaus proga, pal 
pastangas, prašau jas siuntinėti

Pavardė ir vardas----------------

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

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
žkūmui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas------------------------------—--- ------------------------ -

Adresas —---------——----------------------------------- i______ ;

Pavardė ir vardas —.

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

Pavardė ir vardas

Adresas ------ -—

ir teisinės komisijos pirminin-t 
kas, kovo 18/ šeštadienį, 7:30| 
vai. vak. Jaunimo Centro ka-j 

rengiamoje vakaronėje, 
kviečia atsilankyti ren-

LKDS Centro Komite- 
<Pr.)

Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus Moterų vienetas ruo
šia tradicinius pavasarinius 
priešpiečius Stump’s Banquel 
Inn, 10640 Southwest Hwy., Clii- 
cago Ridge,111. Socialinė sueiga 
prasidės 11 vai. ryto, o prieš
piečiai 12 vai. Pelnas skiriamas 
stipendijų fondui, Stipendijos 
bus duodamos žurnalizmo stu
dentėms. Paroiškimus prifiina 
iki kovo 31 d. Stipendijų pirm. 
Jean Arance, 1424 S. 50 Avė., Ci
cero, IL 60650, tel. 652-5245. Pa
reiškimuose pažymėti amžių, 
adresą, dabartinę ir būsimą mo. 
kyklą, tėvų vardus ir motinos 
mexĮgaitinę pavardę. Prie pa< 
reiškimo pridėti trumpą žino
mos bei istorinės Lietuvos ap
rašymą. (Pr.)

♦ 1978 m. kelionių Lietuvon
tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 
informacijų kreiptis pas Marijų 
Kielą, 6557 S. Talman. Chrrago. 
III. 60629. Tel. 737-1717. (Pr.)

— Stasys Lūšys, bostonietis, 
š. m. kovo 18, šeštadienį, 7:30 
vai. vak. Jaunimo Centro kavi- 

: nėję 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. \ akaronę rengia 
Lietuviu krikščionių Demokratų 
Sąjungos Centro Komitetas.

(Pr.)
♦ Marius Kiela planuoja išva

žiavimą į SUNNY KILIAS, Flo
ridą balandžio 29 d. Kreipkitės 
737-1717. (P r.)

— Jei žinote asmenis, kurie 
1 galėtų užsisakyti Naujienas, pra- 

— Vincas Jasas iš Bridgeportol some atsiųsti jų adresus. Mes 
apylinkės, K. Donelaičio lit. mokyj jiems siusime Naujienas dvi sa
kios mecenatas! r bendrų darbų Įkaites nemokamai, 
bei spaudos rėmėjas, staiga su-f -------- -----
sirgo ir greitosios pagelbos ma
šina nuvežtas į Mercy ligoninę. 
Jo gerove rūpinasi artimi drau
gai.

—Vlikas, partijos, demokra-1 Lituanica pabaigtuvių leidinį, 
tija — tema paskaitą skaitys 
Stasys Lūšys, vienas iš Vliko stei 
gėjų ir Vliko Tarybos politinės

J. Dudėnaitė, Dalia M. Garūnai- 
tė, Algis E. Grabauskas, Lynn 
L. Janulytė, Gale B. Kazlauskai
tė, Jonas F. Kinčinas. Marius 
J. Kriaučiūnas, Audra M. Ku- 
biliūtė, Virginia A. Maciagaitė, 
Laura A. Matuzaitė, Algirdas A. 
Mockitis, George N. Pangikas,^ 
Regina G. Stankūnavičiūtė, Bi
rutė T. Taniulynaitė ir Brian R. Premijų skirstymo bei vertini- 
Waranauskas.

kalnio paveikslą. Mecenatas —: 
LB New Yorko Apygarda. Jaur 
nojo dailininko $100 premiją 
teko Vytautui Sakalauskui už 
paveikslą “Ant stalo”. Premi
jos mecenatė Elena Mickeliūr 
nienė. Garbės pažymėjimai 
įteikti Reginai Ingelevičienei, 
Jonui Šukiui ir Zenonui Ūseliui;

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

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^ mašinų garažas, 
63-čia ir Narraganset. S54,000.

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd SL Tel. 436-7878

SUDIEV, ŽIEMUŽE!
4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau

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

5 KAMB. labai modernus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gvventi. 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 t už $40.000,

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

GRAŽUS SKUTAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTT REAL ESTATE

— A. Radzevičius iš Westland, 
Mich., anksčiau gyvenęs Čikago
je, išsikėlė į Detroitą. Keisdamas 
adresą, atsiuntė $2’ auką. Jis 
siunčia gerus linkėjimus- savo 
pažįstamiems. Ponia Eugenija 
Stalilionis iš Marquette Parko 
apsigyveno Clarendon Hills, Ill.

- — LB New Yorko Apygardos 
ruoštoje IX Dailės parodoje da
lyvavo 27 dailininkai su 124 dar 
bais. Pirmąją $300 premiją lai
mėjo dail. Albinas Elskus už 
vitražų eskizus, o antrąją $200 
premiją gavo Vsevolodas Dabu- 
žinskis už išstatytus paveikslus. 
Abiejų premijų mecenatas — 
dr. Juozas Kazickas. Tautinės te
matikos $100 premija paskirta 
Pauliui Jurkui už Lieporių pilia

rno komisijoj buvo dailininkai 
— Aleksandra Vitkauskaitė Mer 

f ker, Česlovas Janušas ir Petras 
Vaškys, taip pat LB Apyg. pirm. 
Aleksandras Vakselis, kuris bu
vo visu darbu koordinatorius. 
Parodos metu specialia akade
mija pagerbtas dail. Adalbertas 
Stanciką.

KVIEČIAME JUNGTIS I 
PABAIGTUVIŲ LEIDINĮ
Sumanyta išleisti Lietuvių 

Enciklopedijos ir Encyclopedia

MARIJA NOREIKIENŽ
tW8 Wett SMt St, Chicago, HL 6062$ • TeL WA 5-2787 

DMeUs MxIrinklmM geres rOilez įvairių prekių.
MAISTAS Ii IUROPOS SANDtLIŲ.

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAROurrri gift PARCELS 3ERYIC1 
W1 W. 49th $t_ Chicago, HL 40629. — TH. WA 5-2717 

OH S«. MaltHd Sf. Chlctgo, 11L 40405. - T.l. ŽS44379

. “LIETUVOS AIDAI”
“Į. KAZĖ BRAZDZIONYTĖ,
^1 PROGRAMOS VEDĖJA

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

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

Jau kuru laikai atspausdintą ir galima gauti knygų rinko>

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
__ Alekso Abrose myga aprašanti paskutinių M 
Chleagot lietuvių gyvenimą Ir jų atliktus darbus 
>10. Išleido Amerikos Lieturių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmai Chicagon atvažiavęs 
lietuvių koh \ w* _ ’ „ . _ _____
nyčioa, įsteigti laikrafeiaL kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
ĮMMuBetiškl chorai, 9 bažnytialal ir 314 veiklesnių žmonių biografl- 

katalikiškų. socai 11 stirnų. Laisvamaniškų ir 
darbai. įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

(1869-1909) metų
664 pal. Kaina

___ ... _ .3 lletuvU, ptrr»o» 
kolonijos, jų nuorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 

įsteigtl laikrafeUL kuriu rišo buvo 121. 41 teatro draugija, 48

los. Duoti dokomental
kitų organizacijų atlikti 
kai ir kt

Norintieji hą knyga
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

ingyti, pražomi paraiytl čeki arba Money

įvairi apdrauda — INSURANCE 
dUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chlcigc 

TeL 767-0600.

2612 West 71 Street, 
savininkas parduoda dviejų 

krautuvių mūrinį namą su ar 
be hardware biznio. 55 pėdų 
pločio sklypas, dviejų automo

bilių garažas.

Telefonuoti 476-2427.

HELP WANTED — FEMALE 
DarbinjnkjŲ Rolkia

2625 West 7ist Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Til. 927-3559

tiksliau tariant, medžiagą mūsų 
kultūros istorijai.

Lietuvių Enciklopedija, kaip 
žinoma, baigta spausdinti 1969 
m. Encyclopedia Lituanica VI- 
sis ir paskutinis tomas bus iš
leistas 1978 m. vasarą. Pabaig
tuvių proga kviečiame minimų 
leidinių skaitytojus savo pasi
sakymais pabaigtuviniame leidi 
nyje dalyvauti. Pasisakymai tu
rėtų būti trumpi, konkretūs, da 
lykiški.

Daugelio adresų neturime, 
tad kreipiamės Į Jus, mūsų mie
li Bičiuliai, per spaudą. Būtu
mėm dėkingi ir labai pageidau- 
tumėm, kad atsilieptų mūsų mo 
kslo, meno, spaudos ir visuome
nės žmonės, t. y., visi tie, kurie 
daugiau ar mažiau lietuviškom 
enciklopedijom naudojasi, turi 
apie jas savo nuomonę.

Iš anksto už atsiliepimą dėko
dami. pasisakymus iki š. m. ba
landžio 20 d.prašome siųsti šiuo 
adresu:

Juozas Kapočius 
395 W. Broadway 
P. O. Box 95 
So. Boston, Mass. 02127

YOUNG WOMAN
(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 
835-3896

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

vleninteU 
flietuvį kri.Bmnką 7^ 

^aLNCRMANA 
^R^SURŠTišINA

263-5S2S 
i?

677-8439

185 North Wabaah Atcmcmc

SUSIRINKIMU

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS •

IR VISKĄ NAME“-
Telefonuoti: 

523-9367 arba 737-0397
ALEKSAS

D i M K S I O 
už—30 H. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinlnkanw 

Kreiptu

5«. ASHLAND AVĖ.
522*775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

PardaviniM Ir Taisymu 
1546 WEST 69th STREET

T«M4 REpublle 7-1941

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

šymai ir kitoki blankai.

ir 
su-,

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai 
atspausdinti 

Graži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga 
krauta autoriaus troboje,

j 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.
Chicago, Ill. 60629

žemaičiu Kultūros klubo nariu ei
linis susimkmas įvyks trečadienį, ko
vo 15 d., 1:00 vai. po pietų šaulių Na
muose 2417 W. 43 St. Nariai kviečia
mi atsilankyti, nes yra daug svarbiu 
reikalu aptarti ir jau laikas užsimo
kėti duokles Bus ir veisės.

Rožė Didžgalvis, rašt

kiek.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-59t^

BEST THINGS W UFE

1^(1 Fr*nk Zipollt 
5238^ W.75tt> St.

GA 4-865*

SYAYt F AB M

INSVUNC^

blate Farm Life Insurance Company

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo eilinis nariu susirinkimas 
įvyks sekmadieni, kovo 19 d^ 12:00 
vai. dienos metu, Anelės Kojak sa
lėje, 4500 So. Talman avė. Nariai 
prašomi atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalu aptarti ir laikas užsimokėti 
nario duoklės. Bus ir vaišės.

Rolė CHdžgalvIt) rašt

e Mikroseismografai 
vienais melais užrekorduoja 
apie 500,000 žemės virpėjimų, 
iš kurių apie 100,000 galima pa
justi, o apie 1.000 padaro nuo
stolių. 1556 m. Kinijos šansi 
provincijoje buvo nuostolingiau 
sias žemės drebėjimas. Laike jo 
žuvo apie 830,000 žmonių.

Only you 
can prevent 
forest flreel

BE
CAREFUL!
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