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' JAUKUS IR VIENINGAS SUKAKTU-
- VINIS NAUJIENŲ BANKETAS
KALBAS PASAKĖ GEN. KONS. J. DAUŽVARDIENĖ, 

POVILAS DARGIS, DR. KAZYS BOBELIS

CHICAGO, Ill.— Praeitą sek

Povilas P. Dargis. SLA prezidentas, pasakęs pagrindinę 
kalbą Naujienų sukakties minėjime.

madienį Martinique salėje įvy
ko Naujienų 65 metų sukakties 
banketas. Salė buvo pilna, nuo
taika šventiška ir vieninga, sve
čiai pasiryžę tęsti kovą už Lie
tuvos nepriklausomybę ir tau
tos laisvę.

Banketas pradėtas Amerikos 
ir Lietuvos himnais, giedamais 
lietuvių mėgiamos Jūratės K. 
Tautvilaitės.

Kristina Austin, Naujienų 
administratorė, pasveikino atvy
kusius organizacijų astovus ir 
svečius į šį sukaktuvinį seniau- • 
šio lietuviško dienraščio 65 me-- 
tų minėjimą ir paprašė kanau
ninką Vaclovą Zakarauską su
kalbėti invokaciją, šiomis dieno
mis ji bus paskelbta šiame dien-. 
raštyje, kad galėtų ją paskai
tyti ne tik bankete buvusieji, 
bet ir visi Amerikos lietuviai.

Vėliau buvo patiekta, skani ir 
sveika vakarienė. Visi svečiai 
gavo skanios sriubos, žalumynų, 
gerą ghbalą skanios jautienos 
su daržovėmis bei prieskoniais, 
ledų, kavos ir stipresniosios. 
Kam stipri buvo per karti, tas
galėjb gauti ir švelnesnės' sal
džiosios. •.

Svečiams užkandžiaujant, po
nia Austin'perskaitė kelis svei
kinimus. ir . paprašė .JJoękfordo 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninką Tikuišį tarti fcėlis žodžius. 
Jis pasveikino naujieniečius, 
priminė gerąjį lietuvį Bacevičių 
— žvalgą, rašiusį Naujienose ir 
jiems’ patarusį siekti .Lietuvos 
laisvės Naujienose daugumos 
lietuvių ’ aptartais, ne suktais 
keliais. Savo kalbos gale jis 
įteikė administratorei 500 dole
rių čekį, kad galėtų lietuviams 
aiškinti dabartinės lietuvių tau
tos kovas už krašto laisvę ir vi
soms tautoms pripažintas teises.

Nuraminus alkį, Frank Zapo- 
lio vadovaujami Vyčių Šokėjai, 
Stelmokui grojant, labai gražiai 
pašoko kelis lietuviškus šokius. 
Zapolio apmokyti šokėjai suda
rė labai jaukią nuotaiką visoje 
salėje, nes gyvai šoko.

Atnešus kavą ir ledus, daini
ninkė padainavo šešias moder
nias ir senas lietuvių mėgiamas 
dainas. Ji parodė susirinku
siems, kad turi nepaprastai ma
lonų balsą ir gali laisvai ir gra
žiai dainuoti. Susirinkusieji la
bai šiltai jaunai dainininkei 
plojo.

Dr. Kazys Bobelis, tris die
nas praleidęs Chicagoje, norėjo 
anksčiau išeiti, kad galėtų pasi-

Gegužės 1: šv. Juozapas Dar
bininkas, Gegužė, Laimelė, Pil
vinis. <

Saulė teka 5:40, leidžiasi J; 17. i - > -
Oras vėsūs, 11#. '

ruošti kelionei namo. Jis buvo 
pakviestas tarti žodį.

Dr. Bobelis labai šiltai primi
nė, kad Naujienos daug padėjo 
ne tik ALTai, bet ir VLIKui. Jos 
teikė tikslias žinias apie lietu- > 
vių tautos kovą už savo laisvę 
ir pareiškė viltį, "kad laikraštis 
ir toliau padės lietuviams vesti 
kovą nepriklausomybei atgauti, 
kaip vedė iki šio meto. Jis pa- i 
linkėjo energijos ir ištvermės 
toliau padėti lietuviams išsilais
vinti. -

Dr. Bobeliui salėje buvusieji 
šiltai plojo. Chicagos lietuviai 
jį gerai pažįsta, nes jis ne vieną 
kartą yra kalbėjęs Chicagos lie
tuviams Lietuvos laisvės reika
lais. Jį pažįsta, kaip ilgametį 
ALTos pirmininką, o dabar 
džiaugiasi, kad jis vadovauja 
ir VLIKui.

Baigęs kalbą dr. Bobelis atsi
sveikino ir išskubėjo. Jis dar 
turėjo pasimatyt?,-su- žmonėmis 
ir pasiruošti ankstyvam skridi
mui Į Floridą.

Naujienas ir naujieniečius la
bai šiltai pasveikino Juzė Dauž-
vardienė, Lietuvos Respublikos 
generalinė konsule. Ji palinkėjo 
naujieniečiams tęsti naudingą 
darbą. Ji prašė Naujienas padėti 
lietuviams tęsti kova už tautos 
laisvę ir Lietuovs nepriklauso
mybę. Naujieniečiai šiltai pa
plojo generalinei .konsulei už 
šiltus žodžius, o vakaro vedėja 
Naujienų, vardu jai padėkojo.

Pagrindinę kalba pasakė Po
vilas P. Dargis, SLA pildomo
sios, tarybos pirmininkas. Jis šil
tai prisiminė dr. P. Grigaitį, Mi
ką Vaidylą ir L. Šimutį. Jo kal
ba spausdinama pirmame Nau
jienų puslapyje.

P. Dargio kalba kelis kartus 
buvo plojimais pertraukta.

Kalbėjo Amerikos Lietuvių 
Socialistų Sąjungos pirmininkas 
Mykolas Pranevičius. Jis palin
kėjo Naujienoms ilgų metų ir 
sėkmės. Jis pripažino, kad Nau
jienų užimta politinė pozicija 
yra teisinga ir pilniausiai jai 
pritaria.

Dar kalbėjo Vytautas P. Dar
gis, Martynas Gudelis, Kristina 
Austin ir kiti. Apie jų pareikš
tas mintis paminėsime sekan
čiuose numeriuose.

Potvyniai Manitoboje
Raudonoji Upė giliai užliejo 

visa tos uoės slėni iki Emersono 
pačioje Kanadoje ir iki pat 
Grand Forks South Dakotoje ir 
Minnesota] e.

Nuo Winnipego iki North Da
kotas vandeniu yra užlieti 3,500 
kvad. mylių, daugiau kaip 10,000 
gyventojų pabėgo potvyniui 
prasidėjus. Raudonosios upės 
vandens lygis baigia pakilti 20 
pėdų aukščiau normalaus upės 
lygio. Padėtis skaitoma labai 
rimta, bet dar gali būti blogiau;

Panašų, tik nepalyginamai 
mažesnį potvynį Winnipegas tu
rėjo- 1950 metais.- ,«■

POVILO DARGIO KALBA SUKAKTU
VINIAME NAUJIENŲ BANKETE

SLA prezidentas Povilas P. Dargis pasakė šią kalbą Chicagoje, 
minint Naujienų 65 metų sukaktį balandžio 29 dieną.

Mielas redaktoriau, “Naujienų” 
rėmėjai ir skaitytojai:

Spauda yra vienas iš tų žmo
gaus darbų, kuris įgalina visus 
susiprasti, žinoti kas būta ir su
dėti visokeriopas mintis tiek 
dabarčiai, tiek ateičiai...

Prieš 75 metus Lietuvos gy
ventojams pavyko atkovoti tei
sę spausdinti knygas ir laikrašr 
čius lotyniškomis raidėmis sava 
kalba, čia Amerikoje mūsų išei
vija irgi turėjo didžiulį troškulį 
prusintis. šviestis, daugiau suži
noti. Mūsų lietuviška spauda 
Amerikoje, kaip mokėjo ir suge
bėjo, dėjo pastangas tą troškulį 
patenkinti. Mes mvlėjome ir 
mylime savo tėvu gimtąją kal
bą. Per ją. per jos spausdintą 
žodį mes ėjome į gyvenimą be- 
sišarvuodami “mokslu įstabiu”. 
Šiandieną aš lenkiu savo galvą 
prieš visus buvusius ir esamus 
mūsų spaudos darbuotojus.

čikagiečiams yra gerai žinomi 
trys lietuviškos spaudos milži
nai. Kada kas nors mini laik
raščius Naujienos, Sandara ir 
Draugas, tuojau ateina į mintį: 
daktaras Pijus Grigaitis, Myko
las Va7dyla ir Leonardas šimu
tis. .. Turiu garbę konstatuoti, 
kad man asmeniškai teko dirbti 
su tais vyrais Amerikos Lietu
vių Taryboje. Taip pat, per visą 
mano buvimą šiame vaišingame 
krašte, galiu su pasididžiavimu 
pareikšti, kad esu Naujienų, 
Sandaros ir Tėvynės bendra
darbis. ■■ ■' -- ;■

šiandieną- susirinkome pami
nėti ir pašvęsti dienraščio Nau
jienų 65 metų £sukakt|< Gaila, 

kad šioje iškilmingoje vakarie
nėje negali dalyvauti Naujienų 
pirmūnas ir ilgametis vyriausias 
redaktorius dr. Pijus Grigaitis. 
Tikiuosi, kad jei šis taurus za
navykas galėtų grįžti iš anapus, 
jisai būtų patenkintas faktu, 
kad jo pradėtas dienraštis ir da
bar redaguojamas Martyno Gu
delio laikosi tvirtu, lietuvišku ir 
demokratišku keliu.

Visuomenininko, žurnalisto ir 
oratoriaus dr. Grigaičio asmeny
bė yra taip susijusi su Naujie
nomis, kad neįmanoma aptarti 
šio dienraščio be dr. Grigaičio 
veiklos priminimo.

Grįžęs į Ameriką 1912 meta/s 
po studijų Šveicarijoje, Pijus 
Grigaitis kurį laiką redagavo 
Pirmyn laikraštį Baltimorėje. 
Tačiau 1914 metais, įsikūrus 
socialistinės minties laikraščiui 
Naujienoms Chicagoje. jis buvo 
pakviestas jas redaguoti ir jas 
redagavo iki pasitraukė iš šio 
pasaulio. Dr. Grigaitis tvirtai 
laikėsi ir visada gynė Naujienų 
pozicijas demokratiniam socia
lizmui. Jis taipogi padėjo per
orientuoti mūsų socialistus į 
socialdemokratiją, atseit į vaka
rietišką, demokratinį ir parla
mentinį socializmą.

Dr. Grigaitis buvo taipgi dide
lis Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje patriotas. Jisai buvo vie
nas iš tų nuosaikių SLA veikė
jų, kurie 1930 m. seime Chica
goje išgelbėjo organizaciją nuo 
bolševikų kėslų. Aš tada buvau 
dar naujokas Susivienijime. Man 
teigiamą įspūdį sudarė dr. Gri- 
gjroio Mitą, rimtą ir- apgalvota 

laikysena SLA se:me, kada bol
ševikai triukšmavo ir smurtu 
bandė išardyti seimą. Dr. Gri
gaitis iki savo mirt.es buvo SLA 
apšvietos komisijos pirmininkas. 
Mums SLA nariams malonu 
konstatuoti, kad ir dabartinis 
Naujienų redaktorius Martynas 
Gudelis yra SLA Įstatų komisi- 

' jos pirmin-nku.
Su Naujienom ir su dr. Gri

gaičiu man teko dirbti Dariaus- 
Girėno skrid'me. Demokratų 
partųoje, o ypač Amerikos Lie
tuviu Taryboie. Malonu prisi- 

i minti, kaip sykiu su Grigaičiu, 
Į šimučiu ir Vaidyla man teko 
1 atstovauti Amerikos Lietuvių 
Tarybai, vizituojant Baltuosius 
Rūmus, audiencijose pas JAV 
prezidentus.

Kalbant apie Naujienas tenka 
konstatuoti, jog ir šiandieną 
Naujienos, redaguojant Marty
nui Gudeliui, tebeveikia Grigai
čio dvasia. Visu šimtu prouentų 
Naujienos remia Amerikos Lie
tuvių Tarybą ii’ Vyriausiąjį Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetą. 
Naujienos nebijo iškelti ir iš- 
gvildent’ mūsų v i s u o menės 
problem as. -

Ką* davė”'-NaūJienos per savo 
aikotarpį?65 metų gyvavim

Visu pirma. .iuSų dienraštis 
įgijo žmonių paramą ir pati
kėjimą. Visuomenes p ipažini- 
ma Naujienos nenupirko, bet 
užsitarnavo. Dirbti Naujienoms 
niekad nebuvo lengva. Tą su
prato ilgametis vyriausias re
daktorius ir bendrovės pirmi
ninkas dr. Grigaitis. Tą supran
ta ir dabartinis redaktorius Mar
tynas Gudelis.

Martvna Gudeli oažįstu dar iš 
studentavimo laiku. Lietuvos 
universitete. Kaune. Žinau la
bai eserai, iog jam šiandieną 
prisieina rūpintis ne tik reda
guoti Naujienas, bet ir rūpintis 
šio laikraščio išlaikymu.

Naujienos šiandieną gali di
džiuotis, kad pergyvenusios tiek 
daug gyvenimo audrų ir kovų, 
nenukrypo nuo pasirinkto kelio 
ir iki šios dienos pasilieka išti
kimas sodialistinės demokratijos 
principams.

Šiandien mes švenčiame 65 
metu sukakties šventę. Tai yra 
šventė ne vien tiktai Naujienų 
personalo, bet taip pat šventė 
visų mūsų idėjos — laisvės ir 
demokratijos idėjos draugų, vi
sų Naujienų skaitytojų, bendra
darbių. korespondentų, rėmėjų 
ir platintojų. Tikimės, kad tas 
darbas, kurį per tokį ilgą laiko
tarpį dirbome šviesesnei atei
čiai. nebus nuėjęs veltui.

Taigi, tejungia mus tas pats 
idealas ir toliau, kaip jungė iki 
šiol. Laimingos kloties ir ilgiau
sių metų Naujienoms!

Steigia daktarų uniją

CHICAGO. — Jaunųjų gydy
tojų unija sekmadienį paskelbė, 
kad pradėta gyva propaganda 
suorganizuoti apie 35,000 rezi
dentų ir internų. dirbančių Chi- 

■cagos privačiose ligoninėse.
“Mes jau kalbamės su dakta

rais Chicagos srities ligoninėse”, 
pasakė organizacijos pirminin
kas dr. Jay. Dpbkin savo marių 
susirinkime JZion, III., -

KABINETAS LEIDO KARIAMS
ŠAUDYTI ĮSIBROVUSIUS TERORISTUS

ŠAUDYS KIEKVIENĄ, KURIS KRAŠTO 
VIDUJE ŽUDYS BOMBOMIS

TEL AVIVAS, Izraelis. — 
Izraelio ministerių kabinetas 
nutarė skirti mirties bausmę vi
siems įsibrovusiems teroristams, 
kurie bandys žudyti Izraelio ar
ba Izraelio sričių gyventojus.

Šita bausmė bus taikoma kiek
vienam teroristui, kuris krašto 
viduje naudos teroro priemones 
žmonėms žudyti, paliekant bom
bas busuose arba kitose susisie
kimo priemonėse.

Iki šio meto Izraelis nešaudy
davo nelaisvėn paimtų teroris
tų. Juos laikydavo kalėjimuose, 
tikėdamiesi karo pabaigoje juos 
išleisti. Praeitą mėnesį jie pa- ■ 
keitė 38 palestiniečius už vieną 
Izraelio karį.

CHICAGOJE POSĖDŽIAVO VLIKO
VALDYBA IR TARYBA

Praeitą, šeštadienį Chicagoje 
uosėdžiavo Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto valdyba 
ir tarvba.

šešta valanda vakaro Jauni- V
mo Centro vienoje salėje buvo jauskime ir supraskime viena 
sušaukta spaudos konferencija,; kitą ir jokiu būdu nekenkim 
kuriai pirmininkavo VLIKo ta-; jokiam lietuviui, nes mes ju 
rybos pirmininkas Grožvydas visi esame tos pačios Motino 
Lazauskas. Svarbiausią praneši- — Lietuvos vaikai.
mą padarė VLIKo pirmininkas Išvystykime didesnį tautįr 
dr. Kazys Bobelis ir perskaitė, sąmoningumą, pradėdami nu 
šią VLIKo priimtą ir tarybos savęs, tęsdami savo šeimoje i
patvirtintą deklaraciją:

VLIKO 1979 METŲ 
DEKLARACIJA

1943 metais Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas Lie
tuvių Tautos vardu pakartoti
nai paskelbė pasauliui mūsų 
Tautos prigimtą teisę. įsiparei
gojimą ir besąlyginį nusistaty
mą būti laisvais, nepriklauso
mais ir atstatyti suvereninę Lie
tuvos valstybę.

Tęsdama šį pasižadėjimą, Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Taryba 1979 m. kovo 
mėnesio 11 <1.. išrinko naują 
VLIKo valdvba. V

Naujoji VLIKo valdyba per
ėmė pareigas ir skelbia šią dek
laraciją pasaulio lietuviams:

Lietuvių Tautos įgaliotas ir 
viso pasaulio lietuvių remiamas 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas su nauja energija 
ir pasiryžimu tęs kovą už Lie
tuvos nepriklausomybę.

Lietuvių kova už Tautos lais
vę ir savą valstybę nesikeiiča, 
ji yra nuolatinė, visuotinė, be
sąlyginė ir vedanti i pergalę.

Ji vyksta kasdieną kultūrinė
je, dvasinėje, savitarpio pagal
bos bei bendradarbiavimo ir 
politinėje srityse, okupuotoje 
Lietuvoje ir už jos ribų.

Nepriklausomybės kovos pa
grindą sudaro Tėvynę. Tautą ir 
Laisvę mylį lietuviai okupuotoje 
Lietuvoje, bet toje kovoje akty
viai dalyvauja ne tik tie, kurie 
kėnČia tremtį ar įkalinimą So-
vietų Sąjungoje, bet ir tie. kurie dota Lietusių ?Tąųtas-labui, 
gyvata užsienyjelaisvajame I • •• - (Bus daugiau)

Dabartiniu metu Izraelis tur 
nelaisvėn paėmęs du palestinie 
čius. iš šiaurės Libano atvežtu, 
ir išmestus į Izraelį. Jie tuojai 
nušovė dvi dvejų ir keturių me 
tų mergaites. Jie mirtinai sužei 
dė vyresnę jų sesutę. Dabar pri 
imtas įstatymas verstų Izraeli 
valdžią sušaudyti šiuos du ps 
lestiniečius. Izraelis visomis re 
dijo bangomis garsina nauja 
Begino pasirašytą įstatymą.

Vyriausybė yra įsitikinus 
kad paskyrimas mirties baus 
mės kiekvienam palestiniečiu: 
įsibrovusiam į Izraelio teritori 
ją ar izraelitų laikomas sritis 
privers teroristus daugiau at 
kreipti dėmesį prieš pradedan 
tokią veiklą.

pasaulyje.
Tai yra vieninga visos Lieti 

vos Tautos kova, remiama visi 
lietuviškų jėgų.

Padėkime vienas kitam, gt 

mus supančioje aplinkoje, visu 
stiprindami tautinį idealizmą i 
tautinę kultūrą.

Sveikiname pasaulio lietuvi 
spaudą už pagalbą Lietuve 
laisvės byloje ir tuo pačiu pr?
šome susilaikyti nuo bet koki 
negatyvių, asmeniškų ar apsur 
kinančių Lietuvos darbą p: 
reiškimų.

Lankydamiesi pave rgtarr 
krašte, mokėkime įžvelgti į mi 
sų artimųjų ir visos tautos sui 
kią moralinę, materialinę, rel 
ginę ir politinę padėtį ir moki 
kime sąžiningai skirti, kas yi 
pavergtieji ir kur yra paverg 
jai. Išlaikykime Tautinę Liet 
vio savigarbą ir atsakomybę.

Tikime, kad kiekvienas lieti 
vis yra vertas savo Kūrėjo a 
spindžio ir siekdamas dvasin 
tobulumo, skleidžia meilę ir p 
garbą ki < m ’^taviui ir žmogi 
garbine? sindam:;s mūsų teisi 
ir °' k .;;s.

Vairias giliai išgyvendami 
okupuotoje Lietuvoje tebesit 
siantį lietuvybės, pagrindin 
žmogaus ir tikėjimo teisių šioj 
nimą ir persekiojimą bei žia 
riai vykdomą tautinį genocidą 
okupanto agentų įneštą neigi 
mą įtaką į laisvojo pasaulio Ii 
tuvių šeimą, pasisako už vi; 
lietuvių vienybę, kuo didės 
tarpusavio susiklausymą, pr; 
minga darbų pasiskirstymą 
glaudų visų politinių, kultūrini 
religinių, ir šalpos veiksn 
bendradarbiavimą, idant bū 
kuo daugiau galimybių pans

mirt.es
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NAUJIENŲ BANKETO!
Gerbiama Naujienų Admihistratore Kristina Austin!

me bendrą Sumą 1,166,^00. Tai 
pasibaisėtinas skaičius, lyginant 
jį sų prieškariniu skaičiumi vi
sų Lietuves gyventojų. Jisai su

eina, o naujieniectairiar tun jėgų sūra Ošti‘banketą ’ir*parisVėč?ttdti
Aš, Vienas iš trijų ■Šfeigejų, tapau nepajėgiu clatyvaiiti Ėah 

kete,‘bet mano mintys yra-su jumis.
jiai gyvuoja $Tauji'ėn6s ir kkujidnftečiSi! ." - : "

‘ir Ta'dėk, gailingas munis Aibury!
Vii Savo įalibs sfrkury

Sukolchozinta
skaičių 700 tukstan-.suotinos Lietuvos istorijos pas 

k utinių jų laikų apžvalga” — 
sovietai iš- genocidas (spausdinama)^

ir 1959 m. — 2,711,000. Skirtu 
mas rodo (3,215,000 — 2,625,

he.^es^ufr-’fik-ifiii^į, b^iriię sėfattfi
\c nė, g'y^Slt-su 'Burėm
Tai mes nenorimi
Ir-su visais susiddrėsinie be jus-

Rusyos Federacijoje daugiau
sia lietuvių gyvena Kaliningra
du (buvusio' Karaliaučiaus) sri- 
tvie 23.1 tūkstančiai- Surašymo 
metu daugiau kaip po 3 tūkst-

tF YOU DRIVE AT THE 
Af/MWAf "SPEED STAY in 
THE RiG^T LANE.

Sii Burėmis IhiVe Patrankos susipyko — 
Nepakanta arši tarpusavė įvyko.
Patrankos nosimis, iš Uostų iškištom, 
Bumbėjo taip-padangėm jų aukštom 
“•Dievai, ar tmvo kada fiors žrfa’fyta, 
Kad šie 'niekingi pakuliniai padarai 
Naudingumu.išdrįstų mums prilygti? 
Ką veikia mūs-sunkioj kelionėj - jos-bendrai 
Kai vėjas pradeda tik pūsti,..
feclžniSkjhš krutinės jos Tina pusti. 
Lyg būtų kažkurios didikės, mano, — 
Didingai skrodžia--josios okeaną- 
Puikuojami, b mes-? Ttiušftfos grifrddėjhm. 
AT Tfe perTfrtis

VACYS PROSAS
MORALINIS IR FIZINIS GENOCIDAS 

OKUPUOTOJE UETUVOJE

Kuri valstybė'. . t js' * .
Jei įo'ioą SHŠdfe^^tVs’hriritdjfads protingai, 
JiTitikla^ 'pftv&ms piavojfwga,**’' ' 
p £urės .^-Jps piliėčių vyriausybė.

t X. ‘Kfylovjfe, 4>XSAKF&OX tjg’£&&&$ Vertė
htis. .^unaroįs ., .

-M t? trtH rterr.-Mlrv

10 Nr.
5) “Varpas”, 1967 m. 7 -Nr.
6) “čikagietės įspūdžiai ko

vusių gj^entojų, kurį okupan
tas baigia užpildyti prisiunčia
mais rusais ir kitais kitatau
čiais.

Toliau, “Mosklas ir Gyveni
mas” 1971 m. 6 Nr-, nagrinėda
mas surašymo duomenis, nuro
do, jog Lietuvoje 1970 m- -gy
veno 3,128,800 žmonių. Iš jų 
grynų lietuvių buvo’ 2,150,800. 
Skirtu ma s 978,000 aiškiai 
mums pasako, kad Svetimojo 
elemento okupuotoje Lietuvoje, 
daugiausia rusų, yra kone 1/3 
visų Lietuvos gyventojų. Tas 

laiškiai mums parodo, kad oku-

Because winter at VsJaey Kxge meant snow, fo 
wd freeing temperatures. AH serious enemies to a 
■Mkeshifr army without proper clothing. 
ixx nearly enoiuji food, and short on. 
•fflentfhition. .

k was an army long on Courage, 
fert Wwa on tnonev.
. And then the monev came. II

JjaK€ 

pockev cf new Americans.
Tbct» how people took stock t

•iilližiriti, "o svetimąjį diriti. An
tra vertus, jisai patvirtina taip
gi ir Juozo Audėne knygoje “Su-1 
kdlchozinta Lietuva” patiektus 
^kalcius.

Nfarkšistinė Maskva, okupa
vusi Lietuvą visą laiką, beat- 
vangos, naudoja gėnOcidineš" 
pric'hiones ją kdlonizuc'ti, 'rusih-- 
fi, ■d’ėift^ifučrt# Todėl 'šiuo 
"klaTišiniTi 'tcfik'a ‘kalbėti ir rasy-i 
Ii taipgi nuolatos, nors jau yra 

i-prirašyta tiek ir tiek. -Pravartu, 
Į kad lietuviškajai jaunimas, bė’-; 
Įrašydama^ mokslo darbife, tė- 
Įzes, pasistengtų genocido temo
mis apvainikuoti diplomus.

'Genocidą liečianti, bet lėkšte* 
nepanaudota ‘literatūra-:

1) “Testimony of Canon An
tanas Petraitis, Baltic "States -in
vestigation”, ‘Part I, Washihg-

000), Head okupantai -sugebėjo’sušaudė”,-Bad Saltifren, Vokie4 
sunaikinti 690,000 žmonių, gy tija, 1952.
vedančių Lietuvoje.

Maskvos “Pravdoje”, 1944 
specialios komisijos paskelbtu 1942-3. 
aktu remiantis, sakoma, jog 4) Prof. K. Pakštas, “Aidai 
Lietuvoje rasta 300,000 žmonių 1951 
nužudytų O 1959 m. gegužės 
bėn. 30 d- ’’Tiesoje”, okupuota-. ....................
me Vilniuje leidžiamoje, jau munistų pavergtoj Lietuvoj 
minima vedamajame straipsny- 1963 m; Čikagos Lietuvių Lite- 
je 700,000 išžudytų. Juozas Au* ratūros Draugijas leidinys, 
dėnas, knygoje “Sukolchozintai 7) Prof, dr, Pr. Čepėnas, “Vi- 
Lietuva 
čių šitaip paskirsto:

1. 1940—1941 m 
naikino 40,000 gyv. 2. 1941— 
1944 m. vokiečiai išnaikino 300,- 
000 gyv. 3. 1944—1958 m. bol- 
ševikiai išnaikino 400,000 gyv.

Iš viso — 740,000 gyv.
Jei prie to 740 tūkstančių skai

čiaus pridėsime 52,000 gyv- per
sikėlusių į Vokietiją 1941 m., 
174,000 pasitraukusius į Vaka
ras 1944 m. ir 200,000 persikė-

Rytprūsių lietuvio filosofo dr. 
Storasto-Vydūno surinktais da
viniais Maskvos ordos baudžia
mieji būriai sunaikino apie 
400,000 lietuvių, iš seno Ryt
prūsiuose gyvenusių ir tenais 
gimusių. Arba, dar ir dabar,J. 
XX-me kultūros ir civilizacijos 
amžiuje, apie 50,000 lietuvių 
varžomi ir persekiojami Gudi
joje. Tai vis lietuvių tautos fi
zinio naikinimo faktai, dėl ku
rių reikia šaukti ir rėkti, kad 
visas pasaulis tai žinotų.

“Encyclopedia Latuanica” I-tl 
t. duomenimis, iki 1939 m. nė- 
priklausomoje Lietuvoje buvo 
3,215 tūkst gyventojų. Gi So
vietų Rusijos duomenimis (“Vi
sasąjunginio gyventojų surašy
mo duomenys”; Lietuvos T.S.R.,

tais-yra ne vokiečiai! Rainiai, Pra- 
veniškės, Musteika (Marcinko
nių apyl., Varėnos raj.), kur 
1944 birželio' 24 buvo surinkti 
visi tuo metu kaime buvę vyrai*
— 14 žmonių ir sušaudyti- Apie Vilnius 1963 m.) 1942 m- Lietu 
tai tylima, kaip kasdien nutyli- voje gyveno 2,625,000 žmonių 
mos net smulkmenos, jei jos ne
atitinka partijos linijos” ...

Suplėšyk, tučtuojau jas į Skufjisl . F-. . 1.. ...
šiaurys paklausė
Sušfraukfe, pajuodb jūra. .
'l’žfclojo. dangų debesys tirštai, žemai.
Vandens kalnai iškyla, virsta, gura.
Grėsmingas * klausą glūšrna griaustinis, 
O žVil-gsnius akUha žaibti 'rinktinas.
šia'Ūfys gi^fStigė *?r ^kirtūs ThižTų sėjb- 
Ir hebeifttd. jų. \iirinrto audra jūroj.
Tkt ką giV. Laivas Vandeny 'l>c burių
Pavirto žaisleliu bangų rr vėjų, - -■
tr blaškėsi/tarytum, rhštas, 
•PaĮkirtas jūfftn mestfe.
WtiUk. ’

jojė trenk siną. 'kirfį:
Del to rečių nejudąs musų laivas virto, ;
Kaip rustas sū Patrankom .dugnan, nugarmėjo

■O-xiors ‘ind’.a.'^pečiai, laxative 
Higtįąient to fe Highly Wectiveuh 
relieving eyąh severe’corisfipatkjo 
ove.-night. Dorftjeį irRegulapjyjpr 
von'siipatidn Hėčorrre a-problem; 
Uys ’.n?edicbl ingredient ig now 
available, in tHe.exoitiVv^pt-gAX 
formula.- t)se. only.-as-directed. 

ąOiocoiatĮd Tablets, wv..-,-i. L 
• or ųpHavorį$ -Pills. CA .

Ties Kaunu, Palemono rųsiš
koje koncentracijos stovykloje,; tai turėdama omenyje, tik klau- 
buvo sušaudyta apie 500 Lietu-- šia
vos ūkininkų, grynų kaimo vals- Lietuvoje yra tokių Pirčiupiu? 
tiečių lietuvių. Juos saugojau- Tik prieš kelis pietus Maskva 
Čius sargybinius lietuvius, bet: leido prisiminti Ablingą. O kiek 
jau marksistiškai nusiteikusius,! yra /Pirčiupiu, kur kaltininkai 
taipogi ten pat kartu su 
ūkininkais sušaudė.

O kūr dar Rainių miškelio, 
Šiaulių, Zarasų ir kitose oku
puotos Lietuvės vietovėse bei 
kalėjimuose žiaurūs žydymai ir 
-kahkinrnhki-? Nepamirškime taip

Maskvos “carai’ 
tuvą. Štai, Červenės 
ties,Minsku, buvo sušaudyta dau 
giau kaip 5,000 lietuvių; tarpe! propagandistai plačiai garbina 
jų buvo sušaudyta keletas šimtuiPirčiupius ir net iš Amerikos 
moterų • ir net per dvyliką vai

tuoėius užkasdavo ten pat, o ka
pu®, kad neliktų žymės, sutryp
davo arkliais. i

Sukilėlių kalnelyje buvo su
šaudyti ar pakarti šie sukilėliai: 
Mačislovas ’ Scipionas, . Jonas 
Morkis, Bronislovas Kvetkaus- 
kas, Kazimieras Brazulis, Pau- 
lynas Bagdonavičius, Aleksan
dras Kučą u skis, Andrius Kupri- 
janka, Alc-ksaiidi-as- Kobįlindcis, 
Jurgis Pranaitis, Konstantinas 
Sungaila. Albiiias Verbliugeri-' 

.čius. Egzekucijos vvkdytps 1863 
|m. VI. 14, XII. 16, XII. 21;1864 
m. II. 10 ir III. 6.” j

Tolimesnį ekzękucijų istorinį 
aprašymą “Kultūros Barai” ne-, 
galėjo spausdinti, nes tai būtų1 
buvę nusikaltimas prieš komu-, 
nistų partijos liniją ir prieš pa
čią raudonųjų Maskvos ’carų 
dabartinę Lietuvos okupaciją. 
Toks ‘‘nusikaltimas” dabar oku
puotoje Lietuvoje baudžiamas 
mirtimi arba, mažiausiai, iki 
gyvos galvos Sibiro kacetu kan
kinimais. Todėl, gyvendami lai
svės krašte ir neturėdami dar 
Komunistų Partijos uždėto api
nasris, tęsiame “Kultūros Ba
ruose” neužbaigtą straipsnio da
lį apie genocidą,, būtent:

šaudė ir žudė nė tik cariniai 
baudėjai, bet dar didesniu žiau-

1 ramu daro tą patį ir dabartiniai- koncentracijos stovyklas gyvu- 
okupavę Lie- liniuose vagonuose, kur tūks- 

miškelyjeltančįai žuvo ir tebežūsta.
Arba vėl, okupuotos Lietuvos

lietuvių tauta. LKB kronika, 
šitai patvirtindama rašo, kad 

kądj net oficialios statistikos duo
menimis, nežiūrint kolonizato
rių antplūdžio, Lietuvoje dabar 
gyvena 40 tūkstančių žmonių 
mažiau, negu buvo’ 1897 metų 
surašymo metu.

Fizinis tautos naikinimas
Genocidinis lietuvių tautos 

naikinimas tęsiasi per visą jos 
gj’va'vimą- Jos krauju visi isto
rijos puslapiai raudonai nuda
žyti, kiekviena jos žemės pėda 
krauju nušlakstyta- Štai, komu
nistų partijos priežiūroje oku- 
pnėtarnė Vilniuje spausdinami 
“Kultūros Barai” 1973 m. 6-me 
numeryje rašo, prisimindami 
Maskvoje sėdėjusio rusų caro 
genocidinius darbus pavergto
je Lietuvoje: “Vienas ūmesnių 
1863 m. valstiečių sukilimo Lie
tuvoje istorinių paminklų yra 

‘sukilėlių kalnelis Šiauliuose. Su
kilėliams karti ir šaudyti cari
niai baudėjai buvo parinkę ne
didelį kalnelį. Pasakojama, jc>g 
sukilėlius iš kalėjimo ’į kalnelį 
kareiviai vesdaVę :su mužiką, 
kad daugiau žmonių tą matytų 
ir pasibaisėtų. Pasmerktuosius 
lydėdavusios didelės žmonių 
minios. Netgi Šiaulių gimnazi
jos mokinius priverstinai 'at- 

. vesdavo bausmės vykdymo pa
žiūrėti. Sukilėlis Kvetkauskas,1 
neprarasdamas narsos, pama
tęs minioje nepažįstamą gimna
zistą, šuktelėjęs: “Veda manė

■ į pasilinksminimą’”. Nužudy-’

8) A. Tarulis, “Captive Euro
pean Nations- Nations. Hearing 
Before the Committee on Fo
reign Affairs, House ‘of Repre
sentatives, Eighty Seventh Con
gress”, Second Session, Wash
ington, D. . 1962 m.

9) H- Tautvaišienė, “Tautų 
kapinynas Sibiro tundrose”.

10) Arminienė, “Palik ašaras 
Maskvoj e’k

11) Ona Algminienė, “Rau
donasis Amaras”. . . č

12) Testimony of Rėv. Rich
ard Wurmbrand. Hearing be
fore the Subcommittee to inves
tigate the Administration ofc the 
Internal Security . Laws of /the 
Committee on j thė 'Judiciapy 
United States Šęiiateį Eighty- 
Ninth Congress. Second'Session- 
May 6, 1966. ‘ y

(Tęsinys)
tos. Kitaip tariant, laike 11-kos 
okupacinių metų (1970—1959) 
iš gyvųjų tarpo dingo 4 tautos. 
Tas ir parodo, kad šios mažes
nės keturios tautos yra jau 

bei ., u g\ .eno'Trkvoje ir Le-Į marksistinės “matuškos” iš- 
• l.i :-ade (: ‘■‘■"''•’radę). Balta-Įbarstytės, nutautintos ir su
rusima- d uiTrusi-i lietuviu gy-i virškintos. Tuo keliu tempiama 
vera Gardino 1 tūkst. ir V 
t b ko štilyje — 1.5 tūkst.

“link'd, ir Gyv.” sako
5.1 tūkst. lietuvių, gyvenanbių 
už lietuviškos “respublikos” ri
bų. buvo nepaskirstyti tedėl, 
kad kai kuriose lespublikose ir 
srityse jų labai nedaug ir pagal 
evventoiu surašymo rezultatų 
apdorojimo programą buvo pri
skirti prie kitų tautybių. Bet
1970 ir 1959 metų surašymo 
duomenys mums rodo 17 tūk- 
stančijų skirtumą. Tai reiškia, 
kad lietuviai, gyveną už tėvynės 
ribų, asimiliuojasi, nutautėja.

Dabar, po 30-ties žiaurios 
okupacijos metų, drąsiai gali
me tvirtinti, kad Rusijos mark
sistinėje imperjoje, išsigimusio
je į valstybinį kapitalizmą, iš-, 
barstytų ir sumaišytų vedybo
mis bei kitais būdais bus nema
žiau 300 tūkstančių lietuvių, 
neskaitant uždarytų koncen
tracijos stovyklose ir kalėji
muose. Taip lietuvių tauta nyk
sta naikinama okupanto, betręš- 
dama savo- kūnais marksistinei 
dažytos rusiškos imperijos že
me.

štai dar vienas būdingas tau
tų naikinimo faktas, paremtas 
pačių okupantų spauda ir sta
tistika- “Mokslo ir Gyvenimo”
1971 m. 6-me numeryje mini
ma, kad Tarybų Sąjungoje, at
seit, marksistinėje rusų imperi
joje, 1959 m. buvo 126 tautos, 
o tuč tarpu 1970 metų surašymo 
duo’menvse terandama 122 tau-

^bWTtigredienf 
fįįindprescription
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Souey

kilo su- 
Sinclair 
lietuviu

Druekinlnlraoee. Kaime. NaudakluoM. 
u aprašymai, k* h ten matė, kokiai

nis 
menas'

\s Mosrvy

FROM A 
HEIGHT OF 

\l0,000 FEET

StlCUK
TOO*Y

thrt’moht 06". Z ASKED 
FOR Q>r7S’ M P S AHD 

HE THE EYE-8KCMS\

chickens.the nose of the hog and co^s* ups’ 
CHRER PEEUaARFooO FAVORITES.....

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE^. Use'only as 
directed. The medically proven 
creme for 
itching. c

Upton Sinclair buvo

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, Bl., 60608

ą Ki >3- CekTJ!*/ HUNG^.YOO VltRE 
Gxsiocsep ą Bocc? if you failed To 
loss vouft hosts fa/or»te Cow, 
V/HBH You ARRIVED AND DePARTtp’43

7-

OLIVE
MORE THPM 
loco YEARS 
OLD.... STILL
BSBR1N6 
FRUIT '. [—

J. Jacmfou, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymią nuotyki: 
ipraijnaal paimti iš gyvenimo. Lengvai itillu*. gyva kalba. sražiai iEeiau 
150 Kaina $2 JO. • ' -

Dr. Jimaa B. Kafiflos, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvoa latortte 
santrauka nno pat aenąją amfin Ui pokario metu. Vidutinio formate, 14? 
piL, kainuoja $2.00. .

Dr. Jumm B. Koočltn, VYTAUTAS THB GREAT, fotpriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuve* vairiybėa ir jos Kaimynu Ktoriją 
211 pcL Kaina $8.00. Kietai* viršeliai* $4.00.

Dauguma 
kitu knygų 
pinigine peria

Vienaip ar kitaip kalbant Up
ton Sinclair, kad ir nebuvo lie
tuvis, bet buvo susigyvenęs su 
jais ir pasidaręs jų dideliu 
draugu. Savo romane vaizdžiai 
aprašė lietuvius, kurie sunkiai 
dirbo skerdyklose, jų skurdų ir

Čikagoje yra skleidžiami lapeliai, kuriuose reklamuojami trys 
filmai — “Gražuolė”, “Velnio nuotaka” ir “Pabaltijo tragedija”. 
Tie filmai turėtų būti rodomį Marquette Parke.

Kas tuos filmus rodys, kieno vardu, — nėra pasakyta. Matyt, 
organizatoriai savo vardą viešai prisibijojo parodyti.

Šie filmai yra susukti okupanto pavergtoje Lietuvoje propa
gandos sumetimais: pritraukti, užsienio lietuvius, tuo užmezgant 
tarp pavergėjo ir-pavergtųjų draugišką ryšį. Užmezgimas bendra
darbiavimo su pavergėjo agentais, jų atstovais vienokia ar kito
kia prasme reiškia okupanto valios vykdymą, tuo pačiu, okupaci
jos pripažinimą ir atsisakymą nuo laisvinimo kovos.

Taįgiį : lietuviai kviečiami apsigalvoti ir padaryti logiškus 
sprendimus .filmų reikalu. .

LB MARQUETTE PARKO APYLINKES
. , VALDYBA (R)

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINĖ 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vak vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Tel. 476-2206

Kaip matosi iš spaudos, kad 
komunistai socialistus skirsto į 
dvį dalis: kairieji- ir dešinieji. 
Tur. būt rašytoją^. U. Sinclair 
priskyrė prie dešiniųjų socialis
tų, nors jo veikalai jiems labai 
patiko komunistinei propogan-

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA. —
Minkšti viršeliai ......................   $15.0d

Tad anksčiau paminėtos kny
gos “Samogita” autorius Char
les L- T. Pichel bene bus mum, 
lietuviams daug vertesnis ist: 
riniu atžvilgiu, o jo lietuviška 
kilmė gal dar ir paaiškės, nors 
jis save ir prancūzu pasivadino, 
bet reikia neužmiršti, kad jis 
dar šiandie tebegyvena ir net 
jo adresas visiems žinomas iš V 
spaudos.

1923 met. Amerikos komunis
tinės LLD-jos buvo verčiamas 
ir U. Sinclair romanas “Kara
lius anglis” ir spausdinamas 
komunistiniame “Laisvės” lai
kraštuke, kur jo skaitytojai ata
tinkamai buvo supažindinami su 
šio kūrinio problematika ir tu
riniu-

Poerija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstant} sniegą liepi* 
lazdynai išskleisti mažuti deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžią šakas 
žirginiais, kaip konfetėmts ir pamažu jveda į gamtos vaizdu ir garsą ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja Ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmą ir minclą 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:
1. J. AvfwtaltyN- Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 128 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrvialtli, ŽEMES PAKOPOS. Elegijo*, giesmė*, poemos 

Kišeninio formato, 157 psl. Kaina $2.00.
S. Butky Juzė, EILERAičIAI IR RASTAI. 155 psL $1.50.
4. Vincas Jonike*, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 185 

psl. Kaina $3.00. .____
Q Kleopas Jurgelionis, GLODI . LIODI. Lyrikos eilės, 106 t>«J. $2.00.
8. AnafoH|u* Kairy*, AUKSIN* S*JA. Eilėraščiai, 88 psl. $2.O».
7. Nada* Rastonk, TRIJŲ ROtlŲ SVENT*. Eiliuoti pasakojimai apie 

8 Uvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5JO.
8. Neda* Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šlietis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Baly* RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, M psL $1.00.
10. Stasys Santvara*, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 pat, $3.00
11. Stasys Sattvaras, AUKOS TAURE, 5-jl lyrikos knyga, 152 psl. $2J0
12. Petra* Segate*, SAULtLEIDtlO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

Uai’ 13 Notres Segate*, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
------------------------------- —. ------ ii., $1.00.

__  80 p«L $2 JO
'ils. MĖTŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00 » propaganda be< 

u stiliumi,

Pref. P. Pakarki!*, KRY21UOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 p*L dokumentuota Istorinė studija apie prQaq likimą. 
Kain* S3.

Vincas žemaiti*. LIUBLINO UNIJOS IUKAKT'8» PARAiTBJR, 
B4 p*L Kaina tUO.

tie Ir kiti MdLnlai yra faanuBt

NAUJIENOSE, 1H9 S*. HAUTVD ST„ CMKA9O, ILU MSN

•MaakaM darts valanResate arta atseksnt paHu Ir arMedoai 
iakf ar ptelgla* pariaMg,

2759 W. 71 st St, Chicago, Ill.
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Šis romanas lietuviškai pasi
rodė 1924. metais. Knygos prie
raše pats rašytojas apibūdino 
savo romano pobūdi, dokumen- 
tiškumo ir vaizduotės santykį, 
dokumentinius kūrinio šaltinius. 
Jis atžymėjo, kad knygai me
džiaga daugiausia rinkta Kolo
rado valstijoje 1913-1914 me
tais didžiojo angliakasių strei
ko metu ir po jo.

Tačiau, kaip knygoje "Kara-

ne komunistu, o kairiuoju so
cialistu. Tačiau JAV l’etuvių gy
venime, ypač aktyvinant pažan
giąją socialistinę mintį, nema- 

į žos reikšmės turėjo ir U. Sin
clair publicistika. Kuomet 1906 

• pats U. Sin- met. buvo sugalvota leisti socia- 
visuomeninė- listinės literatūros knygelių se- 
veikloje, nes riją, kuriose buvo 

r U. Sinclair 
Amerikc's darbininkus,

15. Siena
18. Alfeueee T
17. J'enee Vale

M Adoma* Jam*, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.

Norėdami frigytl Ha* ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 
raštinę arba ubakyti paštu, pridedant čeki *r pinigini orderi.

KOSTAS ŠTRĮKATHS

' MAŽA

prezidentas T. Rosveltas kuris esantis
Amerikos gyvenimo būdo kriti- sociolc’giškas tardymas 
kus pavadinęs “muck rackers” 
(mėšlų kratikais), prie jų pris
kirdamas ir Upton Sinclair.

Pirmoji recenzija apie U. Sin
clair “The Jungle” parašė kata
likų laikraštis “žvaigždė” 
straipsnių vikle “Patrimpo laiš
kai” XXV laiškas (1906, Nr. 
22), kuris buve’ pavadintas 
“Apysaka apie lietuvius”.

Katalikų publicistas ir socia- 
logas A. Kaupas plačiai atpasa
kojo knygos turinį ir jos atsi
radimą. Jis rašo, kad “Upton 
Sinclair esąs jaunas ir gabus

The Jungle” pasirodymo, 
autorius dar parašė apie 
mažesnių ar didesnių vei- 

romanų, apysakų ir 
propagandinių pamfletų, 

jam tiek buvo 
archyvuose reikalingi, kol jo romanui teikė 

kur korespon-j reikalingas žinias, o dar labiau 
pats biznis, jo romanų verti
mai į lietuvių kalbų, kas davė 
nemažą pelną.

Jis nebuvo komunistinių pa
žiūrų bed įsitikinimų, bet kovo
tojas prieis visokias negeroves.

Upton Sinclair gimė 187S 
80-ts metų ini- 

1968, Raund Brook mie
ste, New Jersey valstijoje ir bu
vo tikras amerikietis.

t-rrygTį yn tinkamos dovanos jvairionili progom!*. Jat ii 
m įsigyti atrilaaklu* I Naujiena* ari* ataiuntu* čekį v

.t vu

JAV lietuvių liberaliniai sluok
sniai pritarė valdžios bandy
mams U. Sinclair romane iš
reikštas visuomenės socialinio 
pertvarkymo idėjas “suvesti’ 
atskirų reformų reikalavimą 

Galiausiai, jog i 
clair ėmė reikštis 
j e bei politinėje 
1934 met. kandidatavo (denio-’įtraukti 
kratų sąraše) Kalifornijos gu-jkima” | 
bernatoriaus postui. Jo rinkimi- kaip tai: A. Bimbos, L. Prūsei- 
nėje brošiūroje buvo šūkis: “Ga-į kos ir kitų komunistinių auto- 
las skurdui Kalifornijoje”, nors!rių raštuose gana dažnai renita- 
rinkimų ir nelaimėjo, bet buvo'si U. Sinclair publicistiniu, so

ciologiniu pamfletų medžiaga, 
nors rašdma, kad daugiausia 
’’pasitelkiami” argumentai iš U. 
Sinclair knygų “Varinis ženklas” 
(“Brass Check”), “Žąsies žings- 

(“Goose step”), “Mamonos 
(“Mamonail”) ir kitų.

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvi*, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lleto- 

vlą go-būvia, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtai knygas galima užsisakyti Naujienose.

Joous Kipcčlnrico, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel 
džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševiką ir gyvenimą tremtiniu stovyk- 
loee Vokietijoje. 273 psl., kietais drobė* viršeliais kaina 4 dot

Juout Kapačlnskat, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Deivio Dalia 
yra natūrali ankstesniąją atsiminimą tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kutriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO--LIETUVOe. 
Autorė buvo Vilniuje, Traku 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vi ..... ______ __
kalbas girdėjo ir ką ial žmonės pasakė. 96 pal. S1JJ0. Yra taip pat 
Išversta 1 anglą kalbą.

M ZeManko SATYRINES NOVELES. Genialaus rasą rašytojo 
80 satyrinią novelią. 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraiti*, KELIONE I ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. An- 
toriau* pastabumą neapgauna Intunisto ir agitproi 
siaaakavlmaL Abi knygos parašytos lengvą. gra£

(Tęsinys)

U. Sinclair sosiologinė roma- 
nistika, kurios įtaka pastebima 
ir kiliems JAV-bių rašytojams, 
kaip tai lietuviui Vitaičiui — 
romanas “(ryvenimo dumble”. 
JAV-hiu lietuviški laikraščiai ir 
jų kritika atidžiai domėjosi Up
ton Sinkleriu, ypač po jc kny
gos “The Jungle” parašymo.

1906 met. savo straipsnio
“Mėšlų kratikai” autorius Var- ėmė aiškinti, ka lai reikštu “The 
gornatis (J. O. Sirvydas) api- Jungle”, o jau Nr. 25-nie rašo, 
budino A. Sinklerio romanų kad sugalvota U. Sinklair roma- 
plateshe prasme. Jis apibūdino na, inscenzuc'ti — perdirbti j 
šio kūrinio sukeltą reakciją dramų ir pastatyti Cliicagoje. | 
Amerikc's visuomenėje. Vieni Vėliau A Kaupas save recen- 
“The Jungle” lygino su klasi- žijoje rašo, kad U. Sinklerio 
niais amerikiečių literatūros vei-1 medžiaga, akcentuojamas “The 
kaisis, kaip tai su E. Zolia irjJungle” dokumentiškuinas esąs 
Jack London kūriniais, o kita*paremtas “ant tyros teisybės 
kapitalistinė spauda “The Jun-,net mažiausiuose sniulkmenuo- 
gle” suliko su neapykanta. Netjse”. Dar pažymi, kad kūrinys 

ne tiek apysaka, kiek 
ir dar 

toliau rašo: “Apysaka tuo svar
bi, kad ji yra garsiu stipriu ir 
drąsiu apkaltinimu Amerikos 
sutvarkymo už nesuskaitomas 
neteisybes.”

Upton Cinclair savo knygoje 
suvaidinęs rolę viešo prokurdro, 
metančio be baimės prikišimus 
valdžiai, politiškoms partijoms, 
“trustams” ir kitiems kaltini
mus.

Po to Amerikos valdžia mėgi
no vieną kitą reformą įvesti pa
gal U. Sinclair knygos kritikas. 
Toliau rašdma, kad iš dalies . , , , ,___ ________________________  surinkęs daug balsų

DPv. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIA d*. GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
MINTYS IR DARBAI, 259 psL, neriančiu* 1908 

metą įvykiu*, Jablonakic ir Totoraičio jauna* diena* ir susi 
rupi n litą, . ___________________ ____

Or. A. J. GutMn :— DANTYS, ją priežiūra, sveikata ir groži* 
Kietai* viršeliai*, vietoje $4.00 dabar tik_

Minkštai* viršeliai* tik_______________________—
AUKŠTA KULTŪRĄ — ŽIAURŪS ŽMONES.

KeUonė* pe feropą Upūdžląi. Dabar tik_____ ——
latp pat ežslušyti pašto, aHIurrhra čafcf arta manry artari pria 
svratfylaa kaino pribadant 38c. parskmfima IšIriEaau.

vargingą gyvenimą. Tad ir sa- liūs anglis”, taip ir kitose ju Ln\- 
vo romanui vyriausiu veikėju gose nebeatsispindi lietuviškas 
pasirinko lietuvį Jurgį Butkų, draugiškumas bei jų pagaila jo

Kaip matome. U. Sinclair ro- tolimesniems romanams po kny- 
manai pradedant “The Jungle”,gos 
buvo verčiami j lietuvių, kalbą nors 
pačiam autoriui leidus, kas ir jo 86-ts 
išverstose knygose atžymėta.; kalų 
Tarp U Sinclair vertėjų ar lei- šiaip 
dėjų turėjo vykti susirašinėji- Matyt lietuviai 
mas. (ial rašytojo 
ir yra užsilikęs 
dencijese ir matosi U. Sinclair 
pažintis su Amerikos lietuviais.

Rašytojo Upton Sinclair kny
ga labai įdomi, nes vienokiu ar 
kitokiu būdu savotiškai išgarsi
no lietuvius. Autoriaus veikalo 
“The Jungle” vertimas sužadino 
domėjimąsi U. Sinclair kūryba. 
Tad 1911 met. j. lietuvių kalbą'met. ir sulaukę 
dar išverčiamas ir Chicagojeį rė t 
išleidžiamas jo dramaturginis 
kūrinys vienaveiksmė kome
dija “Vagis” (vertėjas K. Baro 
nas). Ji buvo mėginta vaidinti 
bei didesnio populiarumo Ame
rikos lietuvių mėgėju tarpe ne 
susilaukė- *

kiaušiai dėl to, kad jie pasivogė 
žodį “socializmas” ir jo reikš
mę visai iškraipė. Kaip matosi, 
Upton Sinclair savo raštuose 
norėjo iškelti viešumon šio šimt
mečio pradžio Amerikos gyve
nimo negeroves.

Kairiųjų socialistų Amerikos 
numatyta lietuvių laikraštyje “Žarijos” 
“atsišau- 1919 met. Nr. 5-me atitinkamai 

buvo įvertinta U. Sinclair veika
lai, kur pastabose pažymėta ir 
rašytojo pažiūrų nenuoseklu
mas-

JAV lieutvių kairieji bei ko
munistiniai leidimai kritiškai 
vertino U. Sinclair idėjinį nepa
stovumą- Net pats V. Leninas 
apibūdino U. Sinclair, kaip 
“jausmo socialistą”, o rašinio^ 
autorius dar nuo savęs prideda 
kaip “neturėjusį mokslinio-teo- 
rinio pagrindo savo pažiūroms 
ir pozicijoms. Tad sudėtingesnė-^ 
se gyvenamojo laiko, politinio’ 
gyvenimo situacijose rašytojas 
neretai elgėssi prieštaringai, ir 
atsispindėjo jo kūryboje”-

BENDROS IŠVADOS

1906 metų viduryje 
manymas išleisti U. 
“The Jungle” knygą 
kalbdje- Tos iniciatyvos ėmėsi 
JAV lietuvių socialistinio judė
jimo dalysis J. Naujokas. 1908 
met. U. Sinclair romans “Rais
to” pavadinimu (vertėjas V, 
Daukšys) išėjo Brukline, o taip 
pat, 1908 metais buvo išverstas 
ir į lietuvių kalbą Lietuvoje^ ku
ris pavadintas “Pelkėmis” — 
vertėjas K. Puida.

Pradžioje Amerikos komunis
tuojantieji lietuviai U- Sinclair 
vadino savo žmogumi, bet tik priešingas komunistams ir la

rašytojas socialistas, kuris 
nėjęs darbininkų gyvenimą Chi- 
cagos gyvulių pjovyklose”. Spau
doje rašoma, kad U. Sinkleris 
buvęs vienose lietuviškose ves
tuvėse, kur išbuvęs “ik> gaidžių” 
ir pagal recenzijos autorių, išė
jęs “su parengtu planu naujos, 
baisios, širdį spaudančios apy
sakos”.

Toliau laikraštis “lietuvinin
kų vienybė” 1906 m. Nr. 24-me 
ėmė aiškinti, ka lai reikštu 7 * *

m Gruodi*, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilė*. 70 
umUM, KARALIAI IR IVENTIEJL Etlėražčii

SĖNCtVES LIETUVIŲ DIEVAI. Mtolog’joa posmai
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rių! Rinkimų machinacijomis tie skaičiai bandomi dar 
daugiau deformuoti ir nutolinti nuo tikrųjų proporcijų. 
Tas melas daugiau nebegali būti toleruojamas!

Niekšingas būdas, kuriuo frontininkai, akiratininkai 
ir rausvesni bendradarbiai traktuoja spaudoje ir visuo
meninėje informacijoje Reg. Bendruomenę, turi būti de
maskuotas ir sustabdytas!

Ligi šiol Reg. Bendruomenė, remdamasi doros prin
cipais, vis dar susilaikė nuo tolesnių, kitose Amerikos 
vietose, savo skyrių steigimo. Dabar jau kantrybė pasi
baigė. Aiškiai nutarta eiti. į gyvenimą su tokia pačia 
(bet ne taip įžūlia) energija, kaip eina “gečinė bendruo- j 
menė”. Skyriai bus aktyviai steigiami visur, kur tik yra 
Reorg. Bendruomenei simpatizuojančių lietuvių - pat
riotų. Organizacijai augti — stabdžiai nuimti.

Ligi šiol vis dar buvo laukta, kad gal klystantieji m. žii«ikis
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Kopose (Akvarelė)

bet praktikoje visai paneigia”.
Kaip žinia, kovo viduryje

Pietvakarių Afrikos žmųnių Qr-į 
ganizacija bus pastatyta už įsta-1 
tymų ribos, uždaryta. Ta orga
nizacija (SWAPO), turėdama 
^avo bazę Angoloje, per 12 metų 
kovojusi su Pietų Afrika, jau 
likviduota. Dabar pranešama, 
kad per dvi dienas užmušta 22 
partizanai.

I

|“JAV LB” manipuliatoriai atsisės prie derybų stalo, su- 

drauge į vieningą darbą. To jau dabar negajima tikėtis.
Nainininkų - gečininkų grupė toliau bando teroristiniai i švenčių metu čia lankėsi “Nau- 
valdyti bent dalį lietuvių visuomenės per savo apgriau- lienil korespondentas Juozas 
tą organizaciją ir jokio susitarimo su Reorg. Bendruo-1 ^ap^1<'kas’. Cathan-
mene nedaleidzia. Visi bandymai is reaigų pusės nu- prietelio a.a. Guberto Mi- 
ėjo niekais.Tad vienas atsakymas bėra begalimas: taipa-^ėno kapą Lytton miestelyje 
rodymas skaičių jėgos! Kilnus susilaikymas ligi šiol, B.C., kuris ten tarnaudamas ge- 
bandymas vis dar turėti vieną bendruomenę — rezulta- ležinkelyje tragiškai žuvo 1953 

Pereitą šeštdienj pasibaigė 'du labai svarbūs suvJ^ neatnešė,nes buvo nainininkų-gečininkų boikotuojama. XAvTrAkoT Kaliajame 
žiavimai. VLIKo darbingi ir našūs posėdžiai buvo gerai jau tarp jų n reorgų yra paraja. egu ai-. vandenyne, aplankė filosofijos 
atšviesti po jų sekusioje spaudos konferencijoje. Ant- n7s ir.Gaila ir kltl> kurie tikrąją. Bendruomenę sugno-'dr_ Vincą. Vyčisą, keturių filoso-

jsitars dėl principinių nesutikimų, ir gal vėl sueis visi HOPE, B.C
drauge į vieningą darbą. To jau dabar negalima tikėtis. VANCOUVER, B.C.-Velykų bu^ uždėta Veidus hS

nes, Ont Jis aplankė savo bu
vusio prietelio a.a. Guberto Mi-

čius ant sienos klijuoti. Nepa
aiškinta, ar sieninius laikraščius 
vėl leido, kad tas plakatas pasi
rodei

Ir kam to reikėjo?
metais spalio mėn. 24 dieną. 

; Vancouver saloje, Ramiajame 
; vandenyne, aplankė filosofijos

vė pasiima sau moralinę atsakomybę už šiuos savo žiau- finio turinio knygų autorių, ir 
rius, partinės hegemonijos padiktuotus, veiksmus.
gul pasiima atsakomybę ir tie fronįjninkų vadai, 
Bendruomenę mėgino pasidaryti savo politiniu įrankiu 
ir kurie taip pat yra pilnai atsakingi už ši skilimą ir už 
žiaurią propagandą prieš šimtų-šimtus niekinamų Re- 

! org. Bendruomenės narių.
.'O kam gi viso to skilimo reikėjo? Ar verta buvo lau-

neetiškai pradėjus

rasis suvažaivimas, nors mažesnės svarbos, reprezenta
vo labai būdingą ir naudingą lietuvių viuomeninės veik
los pasireiškimą. Tai buvo Reorg. Bendruomenės Chica- 
gos Apygardos atstovų suvažiavimas, kuris vyko Šaulių 
Namuose.

Reg. Bendruomenės Chicagos Apygardos suvažia
vimas buvo gausus atstovų skaičiumi, gausus svečių at- 0 
silankymu, o ypač svarbus savo ideologiniais svarsty- . .
mais ir liudijimu, kad apie R. Bendruomenę yra meluo- ^i JAV LB statutą, nelega lai 11 
jama,-kad ji nėra tokia, kokia ja nori Nainiai, Barzdų- gri°vimą Marquette Pai o ir icero apy in e&e me 
kai ir Gailos pavaizduoti.

Pasirodo, kad Reg. Bendruomenės Chicagos 
garda turi net šešias apylinkes—seniūnijas: ' 
Parko, Cicero, Brighton Parko, Rockfordo, Melrose Par
ko ir East Chicagos.

Mandatų komisijos patikrinti ir oficijalus daviniai 
suvažiavime parodė, kad vien Marquette Parko apylinkė 
turi virš 300 narių. Tačiau, laikantis griežtos narių ats
kaitos, suvažiavime Marquette Parko apylinkę - seniūni
ją atstovavo vien tik delegatai, skirti nūo 212-kos mo-

Te- su juo turėjo ilgesnį pasikalbė- 
kurie Vancouver mieste balan

džio 20 d. dalyvavo vilniečio lie
tuvio Vlado Bukausko laidotu
vėse. Svečiavimosi metu J. Ša- 
rapnickas arčiau susipažino su 
keletu lietuvių šeimų bei pavie
nių tautiečių. A. S. Žemaitis

Majorės Byrne padėjėjas 
atšaukė atsistatydinimą
CHICAGO. — Andrew Bojan- 

ski, 32 m., majorės Byme asis
tentas transportacijos reika
lams, sekmadienį pareiškė pa
keitęs savo nuomonę ir atsi
ėmęs atsistatydinimo pareiški
mą, kurį buvo padaręs po muš
tynių viename miesto bare. “Aš 
kalbėjausi su ja penktadienį ir 
šiandien”, pasakė Bojanskis, “ir 
iš to incidento jokių išvadų ne
darė, o tik patarė vengti barų, 
verčiau nusipirkti pustuzinį 
alaus ir išgerti namie”.

Bajonski aiškino, kad būda
mas bare jis nuėjęs į išvietę, 
kur ir jį sekdamas iš paskos už
ėjo kažkoks nepažįstamas asmuo 
ir pradėjo jį spardyti ir mušti. 
Nepažįstamasis kiek vėliau bu
vo areštuotas.

Tą pačią savaitę Bojanski tu
rėjęs muštynes su taksi šoferiu, 
nes šoferis atsisakė jį nuvežti 
namo į Wicker Parks.

Pašovė gaujos narį
CHICAGO. — Miesto šiauri-

i

į

Rūkoriai tabako syvais 
užteršia savo plaučius

BOSTON. — Rūkoriams daug 
sunkiau išvalyti savo plaučius 
iš dulkių ir purvo bei syvų, ku
rių plaučiuose prisirenka iš ci
garečių dūmų laikui bėgant. Dėl 
to plaučiai silpniau begali atsi
spirti įvairių ligų gemalams, 
skelbia Harvardo universiteto ir 
Massachusetts instituto tyrinė
tojai. Nustatyta, kad cigarečių | 
dūmai, susimaišę su dulkėmis ir!
kitais nešvarumais, diena iš die- nėję dalyje sekmadienį šūviais 
nos rūkant, sutraukiami į plau- sužeistas vienas gatvių gaujos 

“Insane Unknown” narys Wen
dell Stout, 19 metų amžiaus, 
gyv. 2618 North Halsted Street. 
Keliais šautuvo šūviais jis su
žeistas savo apartamente per 
duris. Nuo balandžio 12 dienos 
gatvių gaiijų tarpusavio “karuo
se” nušauti šeši asmenys. Majo
rės Byme patvarkymu, į North
side pasiųsta daugiau policijos 
gaujoms sudrausti. Pati majore 
atsišaukė į Lot. Amerikos kil
mės gyventojus, prašydama pa
gelbėti - kovai su'gaujomis. * S

Sužeistasis Stout guli ligoni
nėje su peršautais viduriais.

čius, gali veikti kaip nuodai. 
Tyrinėjimais nustatyta, kad rū
korių plaučius išvalyti trunka 
penkis kartus ilgiau.

Prie "Demokratijos 
Sienos"

PEKINAS, Kinija. — Prie sie
ninių laikraščių sienos, vadina
mos “Demokratijos Siena’, jau 
iš ryto išklijuotas 9 dalių didžiu
lis plakatas, viešai iššaukiantis 
komunistų partiją ir kaltinantis 

sėsti)jos narius, kurie “teorijoje pri- 
prie stalo ir broliškose derybose išsiaiškinti, kas. musjPazista demokratijos judėjimą, 
skiria ir kaip galima tai išlyginti. Ne! Kietas frontinin-’ . : -f= ..

.......  u įsitikinimu, kad jie, nesiskai- I ^tijaluw kada ji rems ALTą ar VUKą, Kada J), 
kęsti užsimokėjusiu narių, dalyvavusių 1979 metų meti-pydami su priemonėmis, savo kovą laimės, privertė prie 

".  . .. . f nopoiAc farn rlviPi’ll VlRlinmATlPR n^lllPr DAVeik Dčrske-

tais? Ar negeriau tada j buvo ramiai, besilaikant parla- 
Apy_ mentarinių taisyklių, išsiaiškinti ir išsikalbėti su tais,

litikos nukrypimus, kurie visiems lietuviams negalėjo 
būti priimti. O ir po skilimo, ar nereikėjo vieton niekšiš
kų “bausmių”, neteisingų (užakimų ir be kaltinamųjų) { 
apklausimo) ’’garbės” teismų akcijų, — geriau

Marquette-kurie -uomet rado reikalo protestuoti prieš JAV LB po-

kų užsispyrimas, drauge su

. .. r f
Piety Afrika ginasi

JOHANNESBURG.— Pietva
karių Afrikos (Namibijos) sau
gumo pajėgos areštavo tris juo
dųjų nacionalistų lyderius, kas 
verčia manyti, kad netrukus ir

dirbs taip svarbų kultūros ir lietuvybės išlaikymo dar
bą, o visomis savo jėgomis rems kovą už Lietuvos. lais
vę, varomą per tuos minėtus politinės akcijos veiks 
nius! Tada vėl saulė nušvis lietuvybės reikalų gyveni- 

1 me, tada nebebus paramos okupanto agentams, kurie 
dabar džiaugiasi Bendruomenės suskaldymu ir- įvedi- 
mu jiems palankios “bendradarbiavimo”; politikos! ’

i
Tad — Reorg. Bendruomenei pasiryžus plėstis ir 

augti — linkime jai sėkmės ir stiprybės! Manome, kad 
visi susipratę ir patrijotiniai nusiteikę lietuviai eis į 
tos Bendruomenės aktyvias eiles ir bandys atstatyti 

de- ■ tik principinių skirtumų prasme, " bet net ir skąčių tvarką ir atsverti dabar varomą ardomąjį nainininkų- 
gečininkų darbą.

Bet ir dar kartą norisi paklausti, o kam gi to pir- 
kada Bendruomenė kalbės visų lietuvių minio skaldymo reikėjo? Ar neužpūtė jo vėjas iš anapus 

kada Bendruomenė .nebetarnaus geležinės uždangos?

šios para jos tarp dviejų visuomenės dalių,- beveik perske
liančios lietuvių visuomenę į dvi puses. Kam to viso 
reikėjo?

Dabar jau kalbos apie susitarimą praktiškai nega
li būti. Reorganizuotoji Bendruomenė auga visose lie

tuvių kolonijose Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Be

niame apylinkės susirinkime! Tai yra jėga!
Palyginkime tuos skaičius su “gečine” JAV LB Mar 

quette Parko statistika. Dalyvių parodymais, jų pasku
tinis metinis susirinkimas turėjo tik 86 anrius; DRAU
GO korespondentas buvo tą skaičių “pakėlęs” iki 126- 
šių. Bet ir tas padidintasis “narių skaičius toli gražu ne-Į. . - x . .. . . £
prilygsta “prakeiktųjų reorgų” skaičiui. Jų Marquette abejo, kova turės tęstis, tačiau tik iki to lai o, o ron- 
Parko yra du sykiu daugiau negu gečininkų • naini- tininkų ir nainininkų - gecinmkų uzmaęios . s P1^ 
ninku _ * demoskuotos, kol visi lietuviai įžiuręs, kad jie ligi šiol

Tas pats yra Cicero ir kitose apylinkėse. Pavyzdžiui, į tos grupės buvo vedžiojami už nosies, ir klaidinami ne 
Rockforde Reg. Bendruomenės narių skaičius yra t._ 
šimt sykių didesni s,negu gečininkų! East “re
orgų” yra 60, o gečininkų — tik 8.

Bet kaip toji jėga yra bandoma nuslėpti! DRAUGO 
vienšališka “žurnalistinė” akcija visuomenei pristato 
kad lyg tai Reorg. Bendruomenėje tėra tik saujelė na

slėpimu!
Ateis laikas, kada Bendruomenė bus vėl viena, j 

Ateis laikas,
, vardu. Ateis laikas,
’ atskiros politinės grupės užmačioms, kada ji grįš Į poli-

dėžėmis ant stogo. Kooperatyvo krautuvė buvo 
atidaryta ir apšviesta prekėms priimti. Iš kai 
kurių pravažiuojančių rusų sunkvežimių girdė
josi replikos:

— Propagandos tikslams krautuvę atidarė 
ir apšvietė. *■

Matyt, pilnos prekių lentynos stebino ka
reivius. _

Alytaus mieste būdavo dvi turgaus dienos 
savaitėje: pirmadieniais ir ketvirtadiesiais. 
Kauno “Maistas” tomis dienomis supirkinėdavo 
kiaules prie Alytaus geležinkelio stoties. Ūkinin
kai nuo Daugų ir Merkinės abiem plentais iš 
vakaro ir gražiomis naktimis prieš turgų dienas 
vykdavo su kiaulėmis prie Alytaus geležinkelio 
stoties. Jie ir lapkričio mėn. 12 d. gražią rudens 
naktį neskubėdami voromis traukė į Alytų.

Rusų sunkvežimiai turėjo lėtinti judėjimą 
ir dalinai lenkti ilgas ūkininkų vežimų voras. 
Tas pats imsus kariškius iššaukė nusistebėjimą 
ir smalsumą. Iš sunkvežimių šoferių kabinų ka
riškiai pradėjo teirautis pas ūkininkus, kur jie 
naktį važiuoja. Ūkininkai atsakė:

— Nugi ryt pirmadienis, turgaus diena Aly-,

ANTANAS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI IŠ PRAEITIES MIGLŲ
IV. NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE - 

LIETUVIŠKOS PROBLEMOS PRAEITYJE
(Tęsinys)

SSSR karinė delegacija nusprendė savo įgu
loms statyti kareivinėse ne lova, bet dirbti dviejų 
aukštų medinius “narus”, įdavė savo ’’narų” pla
nus ir mūsiškiai technikai ir darbininkai, išsi
krausčius ulonams, pastatė juos prieš įgulų at
vykimą.

Pagaliau iš Lydos pradėjo riedėti raudonar
miečių daliniai į Alytų, regis, 1939 m. lapkričio 
mėn. 12 d. apie 8:30 vai. vakaro.

Žygiuojančios rusų kariuomenės priešakyje 
važiavo lengvos mašinos. Pirmojoje — divizijos 
vadas su adjutantu, antroje divizijos politinis 
komisaras ir jo padėjėjas, trečioje — pulko va
das su pol it komisaru. Paskui šias mašinas sekė 
keturi lengvi sunkvežimiai su štabų pareigū
nais, o toliau ėjo ilga vora trumpų sunkvežimių, 
kuriuose sėdėjo po 16 ginkluotų karių, kurie, 
matyti, - '’’g įsakymu į šalis nesidairė.

Tuo metu apie 9 vai. vakaro prie Varėnos 
Žemės Ūkio kcrperatyvo privažiavo Varėna -
Alytus Kaunas- kelevinis autobusas su duonos prie ūkininkų kareiviams paaiškinęs:

tuje ir veiks kiaulių supirkimo punktas, tai, pa- 
| silsėję sekmadienį, traukiame naktį prie supir
kimo punkto.

Politrukas, iškišęs galvą iš šoferio kabinos,

Dr. Z. DaniZevičius

— Draugai, matote, kaip gudriai suorgani
zuota propaganda mums provokuoti.

Man papasakojęs tą įvykį Varėnos valsčiaus, 
Babriškių kaimo ūkininkas G. taip baigė:

— Mes visi ūkininkai vienas į kitą pasižiūrė
ję pasiūlėme:

— Tai pirkite Tamstos kiaules iš mūsų.
Bet kariškos mašinos paspartino judėjimą 

ir greit nutolo. Tas įvykis greit pasklido tarp 
ūkininkų supirkimo punkte. Jie apsispresdė su
sipažinti su raudonarmiečiais ir pasiteirauti 

|apie santvarką jų krašte.
Greit prasidėjo sunkumai su rusų kariško- 

Imis auto mašinomis. Raudonarmiečiai šofe
riai ir jų padėjėjai nežmoniškai keikdavosi 
matuškomis. Jų autovežimiai neturėjo nume
rių ir šoferiai nepratę prie atsargumo, plentuo
se ir Alytaus mieste sudaužydavo ūkininkų ve
žimus ir suvažinėdavo žmones; taip suvažinėjo

i

Social Security padidinta
Social Security čekiai nuo lie

pos mėnesio padidinami nuo 25 
iki 50 dolerių, tai yra 10%.

Vidutiniškai, išėję į pensiją 
pavieniai darbininkai vietoje 
258 gaus po $283 čekius, o pora 
(vyras ir žmona) vietoje $439 
gaus $482.

Moterims su dviem vaikais 
Social Security vietoje $614 gaus 
po $674. Nebegalintiems dirbti 
su žmona ir vaikais čekiai iš 
$581 pakeliami iki $639.

— Kisingeris pataria neleisti 
rusams įsigalėti Pietų Azijoje.

kiekvieną vakarą apie 9 vai. Lietuvos laiku 
transliuodavo per Minsko radiofoną lietuviškai 
girdami sovietinę santvarką ir gyvenimą. 
Dzūkus varėniečius domino Sovietų Sąjungos 
paslaptingumas, o smalsumas skatino juos išgir
sti iš karių lūpų apie tenykščio gyvenimo smulk
menas.

Alytaus Raudonosios armijos įgulos palaikė 
tamprius ryšius su savo divizijos štabu Lydoje. 
Jų sunkvežimiai vykdavo į abu galu pro I ir II 
Varėnas. Rusų sunkvežimiai, prasidėjus šal. 
čiams, sustodavo I Varėnoje prie Vekslerio krau
tuvės — restorano pasišildyti, motorams atvė
sinti, vandens pasiimti į radiatorius. Varėnos I 
komunistai sekdavo sustojusius prie Vekslerio 
restorano — krautuvės rusus karius. Rusai šofe
riai restorane su vietiniais lietuviais išgerdavo 
ir vieni kitiems atvirai pasipasakodavo, kaip gy-

varėnietį Gražulį Juozą. Po ilgų derybų soviet!- r “upiešda-
niai sunkvežimiai apie viduržemį užsidėjo nu
merius ir tuomet šoferiai, šiek tiek pasidarė at
sargesni.

Sovietų Sąjunga buvo uždara vastybė iki 
raudonųjų įgulų atsiradimo Baltijos kraštuose. 
Tik jų propaganda, spauda ir agentai veikė pla
čiai. Lietuvių komunistų sambūris buvo sutelk
tas Minsko mieste. Jie leldū Iretrrvrškoms koloni
joms Gudijoje žurnalą ‘Raudonasis artojas” ir
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I vo gyvenimą Lietuvoje. Iš tų pasikalbėjimų lie
tuviai! sužinodavo apie tamsų, sunkų bei skurdų 
gyvenimą Sovietuose. 7 ,

Varėniečiai rusus karius įspėdavo nuo vie
tos komunistų — šnipų, kurie pranešdavo KN- 
VD apie bendravimą rusų karių su vietiniais 
gyventojais.

’ (Bus daugiau)
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MODERNIŠKOS air-conDitioned KOPLYČIOS

perkraustYmai

.-7SEZZ5SS52
Chicagos

Laidotuvių
Direktorių

Asociacijos

YArds 7-3401

.x .>

1446 So. 50th Avė., Cicero, III

4348 So. CALIFORNIA AVE. Tek: LAfayette 3-357:
Programos Vorfėfa

“Lietuvos Aidai’ 
JK'AŽĖ BRAZDŽtONYTĖ

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

J......;

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

TURiME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

MOVING
‘Apdrtvtfas per kraustymas 
, ii atstumu.

ANTANAS 'VILIMAS
Tel. 376-1882 erta 376-5996

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
Kiekvieną dieną būtini krikščioniui

S WITS Stoties 111b—AM banga.
2646 W. flat Street 

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

iki penktadienio 3:00 
' ~~ adieniais

4i9:30

Tek: OLympic 2-1003

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
ir Iciubb sus-rinkinfas įvyks antradienį, 

Lgeguzės 1 Vyčių salėj e, 2455 W. 
i'tfith St. Pradžia 1 vai. popiet.
j . Visi nariai ir norintieji būti na- 
’ rials kviečiami atsilankyti. Yra daug 
i reikalų aptarti.

Po susirinkimd btis vaišės.
A. Kafys

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410

'Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak. 
Šeštadieniais 7—8 vai vak. 

Visos laidos iš W0PA stoties.
banga 1490 AM.

■— Jei žtocrte umenU, kuri- 
galėftjužsišakyti Ntfnjienaa, kra
tome Msiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dM sa
vaites nemotakinfcL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Wartchester Community klinikos 

Medicinos direktorius
1938 S. Manheūn Rd., Westchester, IL. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Eas antrą Šeštadienį 8—3 vai.
TM.Y 562-2727 arba 562-2728

XUSERMA IR MOTERŲ LlGu 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

W-.V So. Pulaski Rd. (Crawfuro 
tedical Building) Tel. LU 5 6446 

driima ligonius pagal susitarimu, 
lei neatsiliepia, skambinti 374-8004

siasa'fu gyventojų 
kultūra pirmaisiais 
Kr. buvo panaši į 

gyvenusių

gyventojų būtį ir jų etninio išsi 
vystymo sąlygas žiloje senovė

-terdimei — Pilna apdrauda
' TEMA KAINA 

1L tEMĖ NA S
Tai. WA 5-8063

DR.LEONAS SEIBUTI 
' ’ lWkŠTŲ, PŪSLĖS. IR

u PROSTATOS CHIRURGIJA 
' 2656 WEST 63rd STREET 

„VaL antrad. 1—4 popiet, 
■ . - ketvirto. 5—7 vau vak. 

Ofiiė 776-2880 
Rezidendfoį ’tafef.: 448-5545

TEL.— BE 3-5893

DR. A. B. GLEVĖCKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akių ligos 

3907’West 103rd Street 
Valandos pagal snsi tarimą

-

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

Now there are -computers 
tough enough to survive the 
rigors of battlefield condi
tions. The Mobile Military 
Data Processing .System 
kbown in the photo is boused 
In portable shelter about 
.ihe^iže of a travel trailer. It 
lias *the computing power of a 
complete corirmerclal data 
Frocessing center.

But, unlike its civilian cous
ins, this system can operate in 
the severest of environments 
.. . including desert heat, Arc
tic cold, and salt-laden tropic 
humidity. Consequently, the 
lystem can handle many

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero 

Telef. 476-2345

Archeologiniai šaltiniai 
kia daug medžią 
čies ne tik senovės tau 
džiag’nę, kultūrą, bet 

, ir tu tautu soc
& jie
SjE . dažau Speciali pagalba•t'jjcmx'.sknnis. atvejus. 

lArcu SuDDoru) ir t t. .į ethdniihą,' t.

‘’autų
. ; TWSfč -PRttRict f-5084

Iš pirmo žvilgsnio atrodo 
keisti, kai kitas antikos auto
rius, geografas Ptc’leinėjas, gy
venęs H a. po Kr., 'suminddarnSs 
europinės Sarmatijos gentis, 
nieko nerašo apie a s-ęius, o tuo 
tarpu vėlyvesnis VI h. autorius 
Jbrdanaš vėl nnni aisčius. Ko- 

vakarinės Ap;e tai tėkš vėliau kalbėti. 
(Buš daugiau)

šutei 
n'.'švieėian- 

me

as bendru c meats išsivystymo 
laikotarpis, kada genčių gyveni
me didį vaidmenį pradeda vai
ri nti susidariusios karinės gru
pės. Aisčiai gyveno giminėmis, 

Retai vartojama apimdami visą Pietryčių Pabal
tijo pajūrio sintį.

Archeologinė medžiaga lei
džia rrUms kiek iSplėsli Tacito 
teritoriją, kadangi Seinuos pu- 

medžiaginė 
amžiais po 
medžiaginę 
Priegliaus

SdinilE BARČUS
RADIJO tElMOS VALANDOS 
Vlšos program©* ‘ft 'V^b'PA, 

IfL X X

Li*tuviy k*ib*: kasdien nuo pir
madienio ,'f* ” 
—3:30 .vai. 
ir sekmadfc 
vai. ryto.

V«dė|a ‘Aldona Dauku* 

. Ttlof^ HEmlock 4-241J 

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL. 60429

“Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi". — Rom. 13:14.
Šitas patarimas yra duota pasišventusiems, kurie buvo Viešpaties pri

imti ir atgimdyti šventąja dvasia. Apsivilkimas Viešpačiu Jėzumi nėra stai
gus darbas; negalima tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesi ar vienus 
metus. Tai yra darbas viso gyvenimo. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis 
sekti jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno. Būkime tikri, kad šiame 
gyvenime mes pilnai neapsivilksime visomis mūsų Viešpaties savybėmis. 
Bet Viešpats mato mūsų pastangas ir palįsta mūsų širdis. Jis mato kaip 
mes stergiamės numarinti senąją prigimtį, ir atmesti nuo savęs kūno dar
būs fr apsivilkii teisingumo rūbais, kuriais galime pasirodyti skirtingai* 
nuo pasaulinių ir būti patinkamais Dievui.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

'•■-irtAiVsrwvil".v-w .

Computers DrbssW Th Klfaki
tfndsQjf ffWlt-lffie’cdrtfputrn^ 

vchores,;^ttch as 'dnįctinį air- 
xraft strikes, against enemy 
"armor, or aetėpniiiing 
'ffajectofies of artillefy fire.

Norden Systems, a subsi 
diary of United Technologies 
Corporation, "developed lh< 
mobile systėrn^ which *is built 
around the compands ‘‘mili
tarized’* xhgittil cotapufS* 
Their circuitry is derived fronE 
cOmmercihl computers marnr 
factured by Digital Kquipmeni 
Corporation. Special compo
nents and packaging makr 
them suitable for miliary u» 
pn lapd, at sea,, and in tbe alr.

Chicagos Lietuviu Taryba šaukia 
metinę konferenciją t gegiikės mėn, 

aisgių ūkiui; 6d. 'žval. po pietų /Lietuvos Šaulių 
Sąjungos- namuose - (2417 W. 43rd. 
Street Chicagbje). Lietuvių visųo-

DRe C. Ake BOBELIS 
GENITO URINARY SURGERY

BNDD No. AS 3878711 
5025 CENTRAL AVĖ.

St Petersburg, FL 33710
Tel. (813) 321-4200

Fresh peaches and pudding are an irresistible combination 
when it comes to summer desserts. Almond Custard Cream is 
deliciously different and a fitting welcome to the peach season. 
It’s made with vaftllfe flavor Jello-0 {rodding and jiie filling — 
the cooked version — ėhriched with egg yolks and discreetly 
flavored with almond extract Topped with prepared Dream 
Whip Whipped topping and succulent slices lof fresh pehches, 
it’s a dessert to šavor dn a'šultry day.

Almond Custard Cream
1/4 teaspoon almond 

extract
2 egg whites/stiffly 

r beaten . . * f
SWeetenCS sliced fresh 
peaches

Combine pudding mix and cup of the milk in saucepan; 
blend in egg yolks. Add remaining milk. Cook and stir over 
medium heat until mixture comes to a full boil. Remove from 
heat. Add extra*; then foMin beaten egg whites. Cool, stirring 
occasionally. Spoon into Individual dessert glasses; top with 
peaches and garnish Wh prepared whipped topping, if desired 
Makes 3-1/3 cups or 6 MOixupL

Gardine gimęs istorikas P. I. daug, bet vis dėlto jos padeda 
Kušneris parašė, o Vincas Že- suprasti tyrinėjamos teritorijos 
maitis, kitų padedamas, išvertė 
lietuviškai ir išleido Kušnerio 

Jparuoštą knygą apie Pabaltyje 
Įgyvenusias tautas. Knyga kai- 

... ... nuo i a $10, galima gauti Naujie-
DR. VYT. TAURAS •Yiose
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , ištrauką apie Pabaltyje gyvenu

Bendri praktika,MOTERĄ ligce. šias 
, 0«mj 2652 WEST Svth Sh KIET ;

Tai. PR 8-1223 i
OFISO VAI h: įirm.. antr ai, trėčiad.
ir pėfakt.'Z-4 ir B-8 vaL vak. Sfežtadie- į 
liaia 2-4 vai. uoniet ir kita iairu 

nagai. tngftBTTmą

Labiau patikimos seniausios 
nios apie Pietryčių Pabaltijo 

siekia I-mo šimtmečio 
pradžią ii prikTaUob ^Ta- AisČiub’šė^ *kaip matoma iš menė inak>n.ai' kviečiama joje daly 

omėnų ffiinių, būfa sa- ’ "
ermama ( -b) aIn^jnįnįįj> burie gamino

apie ais- ng ūįibKfijūs indus, bet 
nithlihitiš diYbiiiiūs: darbo įran- 

t. j. -prie >k u-s pjautuvus, dal-
^giūš, jieihu'š, žirkles ir k't.), gin- 
-klus (kalavijtfe, durklus, ilga- 
kdčius :koy& rarviūs, skydus ii 
kt.), fvaifiti'š Wįiitošalūš ir l>ūi . .. . ..
J. -v v h v-.y» I Upytės Draugiškas Klubas turėsties reikmenis. Nbrsluoka (me- .penktadįenį, gegužės 4 d.,

‘dine -lazda "Su Yflfetalrne buože) Anelės -salėje, 4500 '-So. TžŪriižih Avė. 
buvo vienas-aš plitusių -gink- 'atsilankyti,

‘lu, bet :ir .^geležiniai kalavijai bei nes 'turiinė 'daug rėikalū aptarti, 
'durklai buvo ganrftiami vietoje.1- susirinkimo bus vaišės.
Visa taiditidija apie gana aukšthi ■ - — — :---- —- -
•jsi^čtasią aisftų -technlk,.

. , r X- X- k Tai rfebtfvo"kdkia prmirtyvi tair- %ifcffinkimab ^btfe ^kefvirtadfe-
■ Y•’«&«; TWUX- eUrCfe<IU® f™C U$ patientras bet ta kuri stovėi6 -foĮaa. ni. gegužės 3 d 7 vai vak,/Arrues 

oje švicStųe -atVaiz- iruam -pro sofrta Germanoruhi . , ... ■ . , e Saleje, 4a00 S. Tamian Avė. Kviecia-
Mo-u-ę w. Me Pat medžiagines kultūros ^ly^titi, nes yraIne.hs teborert Sėd M mare lvm0 j je kai ir ger. daug svarbiu reikalu. Po susirinki- 
kcn.tanter«e d*™ sue- ^WSs k' . ™ bus vaisas.
cinum, quod ipsi -glesum vocant 
inter vada atqu 
legunt” ‘(^dčftiiš1

DR.FRANK PLECKAS 
; - š v OPTQMETRISTAS 
' ■ KALBA LIETU\rIŠKAI 
261? W 71Št. T«l. 737-514S

Tikrina "akis,- Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

VaL agar susitarimą.. Uždaryta tree.

Čia spausdiname įdomią tautas 
po Kr 
citui- Tas 
vo veikale 
trumpai nupasakoja 
Čius, gyvenusius prie 
jUros (Suebii maris), 
Baltijos:

“Ergo lam dextro Suebii Tira- 
ris. litore Aestorum gentes ad- 

santvarką, bei i luuhfur, guibus ritus KŠbituš- 
isskyrus at-jque Stieborurn, lingua -Britanni- 

negali. :riūstatyti: eae proprior. .Aiatretn deurn ve- 
y.etnihiu grupių nerantttr. InsigiTė ‘superstitionis 

Ypatinga formas aprorum ^gęstant: id -pro 
Į-sencsioš raštijos reikšmė yra ta, arinis Iioįriinumąue ‘tūtela -secti- 
i'kad net ir mažos, atrodo, šąlu- rum rteae 'cultorem btiam inter 
[tines užuominos kartais gali hosteš rprifestati -Karus ferri, fre- 
j nušviesti mums kelią, išaiškinti gueris -fustiūni ūsus. Frunrenta 
' suderinau istoriniu ivVkių raidą 
i ir visai nau
I duoti bendrą gėhčfu ir tautų 
’gyvenimo.buitį, išlikusią, tik jų 
į medžiaginės kultūros archeo- 
j loginėse nuotrupose. Kaip tik to- 
• kį pat pdbūdį turi ir fragnreuti- 
’nės senųjų istorikų pašthbcY' psl- 58, V.T Nlckiėšfčv, psl. 
ihpie Pietryčių Pabaltijo tautas.Į‘63-0,1). 1
: Xors tų pastabų ir žinių yra 'ne- YVertimas: “Dešinysis Švebų

(Suebii) jūres kiAi.tas plauna , turėjo atitikti ir socialinė Jant- 
kraštą aisčių genčių, kurių pa- varka, k”rics apra.škos, kaip

'.iai ir gyveirmo būd-s yra .uui ai pažymi Tacitas, buvu- 
rtlinesnis svėbafns o kalba l.i- uos panašios į svebų papročius 

t au artima britų kalbai. Jie ir jų bėdą. Tai buvęs tas pirmi- 
jirb.na dievų motiną- K 5po ta- 
sinaną jie nešioja šerno at- 
i zdą: tai vartojama vieloj

_;ių ir kitokios apsaugos. Tai 
ei vi s garbintoją daro saugų

etų tarp 
eiežis, dažniaus.'Ėi (medžio) 

uzd L. Jie apsirūpina duona ir 
.tas vaisiais didesniu strčpu- 

nu, negu tai daro tingūs germa 
aai. Jie ieško naud s ir jūroje 
.r t k jie vieni iš visų (kitų-) 
ekiuinoje ir pačiame krante 

renka gintarą, kurį patys vadi-. kultūrą 
na “glesum”. I upyne ir srityse į vakarus bei į

Baltijos pajūryje yra keletas rytus nuo jų. Aisčių kaimynai 
vietų, kur randama gintaro, bet;buvo jiems artimi savo kultūra, 
pač.a turtingiausia vieta gali- no"s jie ir turėjo kai kurių vie- 
ma laikyti gintaro telkinius tinių skirtybių- 
SembJs pusiasalio šiaurinėje 
dalyje, kur gintaras nusėda ne 
tik jūros atobrado.se, bet fr pa
čiame krante- Visai galimas da- 
iyttžfe, kad Tacife “aisčiais” va
dina kaip tik šio .pusiasalio gy
ventojus.

Archeologinė 'inedžiaga, pa
minėta praeitame skyriuje, šį 
spėjimą patvirtina 
srities teritorijos dalies {pirmo
ji archeologinė sritis) gyvento-: 
jai iš senų laikų vertėsi ne tik 
žuvininkyste, bet ir žemdirbys
te, C <gintaro šaltinių artumas 
skatino mainų prekybos išsivys-r 
tymą. Ta prekyba teikdavo ga
limybes įvežti į "kraštą medžia
ginės kultūros daiktų iš Vidur
žemio jūros.sričių, kur ūkis bu
vo labiau .išsivystęs, negu bal
tų tautose. Toji ’aukštesnė kul
tūra tūrėjo įtakd: 
ir socialinei šar^’varkai issiw-s

atobrado.se
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APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai ' ■

e Jei vilnonis siūlas nelenda dymai parodė, kad jogurtas su-; 
Į adatos skylutę, reikia jo galą mažina kūne cholesterolio kie-j 
smailinti muiluotais pirštais, kj. X uncijų jogurto dubenėlis? 
Veidrodžio nekabinti vietose/turi apie 170 kalorijų. Artėjant' 
kur tiesiogiai krenta saulės pavasariui, o |x> jo vasaros, 

.spinduliai, nes nuo saulės spin-j karščiams, rekomenduotina iš- 
dulių bei aukštos temperatūros' bandyti jogurtą. Kaip jį pasiga- 

. jis patamsėja. Nevartotina alų-Į minti namuose nurodė sveiko 
minijaus indų plakimui kiauši
nio baltymui, nes jie pajuoduo
ja; baltymai daug greičiau išsi
plaka, jei plakant Įdedama tru
putis druskos. Miltai daug ge
riau išsiplaka ir nebūna klec- 
kų bei guzuliukų, jei prieš pla
kant į juos įdedama truputis, 
druskos.

Ant Birutės kalno

»Yra legenda, kad Abrao
mas gyveno 175 metus, ir kredi
tas duodamas jogurtui, kurio 
jis apsči ainaudojo. Ten pat sa-' 
koma, kad jogurto receptą jis; 
gave' iš angelo, bet, reikia ma
nyti, kad tokiu vardu jis vadino 
savo žmona ar šeimininke- Eli
jas Mečnikovas, pastebėjęs, kad 
bulgarai ilgiau gyvena, tyrinėjo 
jų valgymo papročius ir priėjo 
išvados, jog jogurte esamos 
bakterijos jiems padeda būti 
sveikais ir sulaukti ilge? am
žiaus. Už šias studijas jis gavo 
Nobelio premiją, ncYs pats sa
vo tyrimų negalėjo Įrodyti, nes 
mirė 71 metų. Tyrimai bei ban-

maisto žinovė agr. Duoblienė.

• Rinkoje pasirėdė nauji au
tomatiški plunsnakočiai — Era* 
ser Mate, kurių garsinimui pla-,- 
nuojama išleisti 5 milijonus do
lerių. Jie savyje turi rašalą, ku-^
nį, kaip ir paišelio raštą, galima ■» - v ..
trintuku ištrinti. Jis yra labai vandens, p. jei kuri organizmo, - Lietuvos sauhu S-gos 
patogus naudoti kūrybiniams dalis >’ra P^stą ir užsimiodi-; Tremtyje atstovų suvažiavimas 
raštams, bet su juo negalima da-įus bakterijom,, tai suplaukęs(įvyks d'ičlka;
ryti čekių ir pasirašyti testa
mentus bei kitus dokumentus, j

3 Druska pradėta iškasinėti j0 spaudimą, paliestiems plau- 
iš žemės arba imama sūresnių gių ligos ar džiovos ir nervin- 
vadenų jau labai seniai. Tačiau giems žmonėms, 
buvo laikai, kuomet žmonės ne-, ,
sugebėjo'to atlikti ir jie pasiten-1 • Kviečiu Panaudoti Ui-|bančių lietuviškai, silpnai kal
kino ta druska, kuri buvo jų minf* receptu: paimti
maiste. Druska pagerina valgiu Puodu draugiškumo ir pmę 
skonį, bet nesuteikia jiems dau- Puoduko supratimo, juo's sude
giau’ maistingumo. Perdidelis U ir sutvirtinti meflės ir ištiki- 
druskos vartojimas gali būti niybės miąiniu, pridėti po puo- 
kenksmingas, nes druska apsun- ^uką tikėjimo, vilties ir duos- 
kina prašalinimą iš kūno nuo>u™l. 
dingų medžiagų.

Druska pritraukia dauginiu drėkinti gailiomis ašaro'mis ir 
nuoširdžia simpatija. Viską vi
sada laikyti šiltoje keptuvėje ir 
galimai dažniau patiekti.

M- Miškinytė

— Pęvilas Dargis, SLA prezl- 4 
dentas, atvykęs į Chicago, buvb 

i ?užsukę$ galėti!
:paStlsa>hėtfc;apįę: lįęįuyįškus yęi- 

I’kah^.-zi : tti-cs x.
— Horoscopes "Ok Astrologica 

\ Tarot Card Readings. Saturday 
:11 to 5 no appointment neces. 
I'sary. ELINOR JAKŠIO, 17 N 
STATE St;, Rm. 1717. Mes kąl- 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Asiro- 
logers‘.r (Pr)

— Kelionių i Vilnių 1979 m 
jau paruoštas. Marius Kiela:

(312) 737,1^.7, (Pr.)

— Lietuvių Tauragės klubas 
kviečia visus į š. m- gegužės 
mėn. 5 d. rengiamą Motinų pa
gerbimo banketą, įvykstantį 
Šaulių salėje, 2417 W. 43 St- 
Bus trumpa programa, šalta ir 
karšta vakarienė, gros Ramonio 
orkestras. Pradžia 7:30 vai. vak.. 
Įėjimas $9. Rezervacijoms tel. 
476*8417. (Pr).

— Lietuvos Dukterų Draugi’ 
Jos Pavasario tradicinis balius 
įvyks gegužės 5 d. 7:30 vai. 
vak- Jaunimo centre. Programą 
išpildys sol. Vanda Staiikienė, 
akcYnpannojant Ąžuolo Stelmo
ko orkestrui. Tas pats orkestras;] 
gros šokiams- Brangių ir smul-’J 
kių dovanų laimėjimai, šalta ir 
šilta vakarienė, paruošta p- A-: 
Stropienės- Auka $10. Stalus re-; 
zervuoti ir bilietus įsigyti drau-į 
gijos patalpose, 2735 W. 71 St. 
Budima kasdien nuo 10 ryto' iki 
7 vai. vak. Tel. 925-3211 arba 
skambinti O. Vaičaitienei 582- 
9784. (Pr).

Namal, Žemi — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žema — Pardavimu! 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
® ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ’šSIilOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prea’dentaa

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

Registruokite savo namus,’ 
biznius, sklypus pardavimui jau, 
26-tus metus veikiančioj įstai 
goj, o pirkdami paiiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

DAR SENA KAINA
LABAI ŠVARUS 2 butu namas jr 

garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.
NAUJAS 2 aukštų mūro namas Mar
quette Parke. 2 butai po 6 kambarius 
ir trečias gražiame beismante. Daug 
vertingų priedų.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50.000.

MODERNUS z aukštu mūro namas, 
ap’e $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

ten vandud trukdo išgyjiniui.Į goję. Suvažiavimai būna kas 3 
Patartina vartoti kuomažiausiai metai.
druskos turintiems aukšta kraū-j _ SĮ lPXrs),urgo Lietuvių 

i klube veikia lietuanistinė mo- 
i kykla. Joje šiemet mokosi 9 
j mokiniai trijdse grupėse: kal

bančių ir tik suprantančių. 
Juos moko ponios: A. Kliorienė, 
Moore ir S. Vaitienė. Joms tal
kininkauja S- Velbasis. Pamo
kos būna šeštadieniais nuo 10 
ryto iki 1 val.^po'piet.

— Vysk. M. Valančiaus litua
nistinė mokykla Hamiltone už
baigs mokslo metus gegužės 12 
d- Po pamaldų;- kurios prasidės 
9:30 vai- ryto, o po jų bus už
baigimo iškilmės Jaunimo cen
tre. Mokykloje mo'kosi 85 mo
kiniai, 10-tą skyrių baigia 11 
abiturientų. Sekančiais mokslo 

■metais steigiami aukštesnieji 
lituanistikos kursai. Juos bai
gę gimnazistai gaus švietimo 
ministerijos pripažintą sveti
mos kalbos ūžškaitąį 

■ u f.',
— Jadvygos Reginienės vado

vaujama Rdeh'ėšferio lietuviu] x 
tautinių šokių grupė “Lazdynas”! 
ruošia koncertą gegužės 6 d. 3 
vai. popiet Nazareth Arts cen
tre.; Programoje" taip pat daly-

šaukštą judrumo, dainos ir juo
ko iš mažų dalykėlių. Viską su-

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi I visus sSutT* 

tytojus ir j visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei UetuvlSKos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk-i 
štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos Į 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 1 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei_; 
kalų renesanso. ^*57®

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIU!
skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie JI*, 
tinimo rajaus labai vertingomiš.doyanomis naujiems skaitytojams.

Mvkolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio riešbuSo, 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-S733, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

Mūsų bendradarbė Ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
lutorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatu, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. ; 14®»Į EEŽtiP"

7 ■

—• Sandara dabar išeina kas 
antra savaitė. Praeitą savaitę 
skaitytojus pasiekė šeštas nu
meris. Sandaros gegužinė bus 
gegužės 26 d- Vyčių salėje ir so
delyje, 2455 W. 47 St- Spalio
7. d. ten bus . 65\ m. sukakties vaus Čiurlionio ansamblio kan- 
banketas. ' - klininkai. : >

Vlm Ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

Prenumeratos pratęrimo, užsakymų, bei falimų dodtytojų ra; ra'.m ’V- 
prašoma pasinaudoti žemiau ecančiomis atkarpomis. j, lį

MAUJI3MOS 
1739 SO. HALSTID FT. 
CHICAGO, IL MGt

• 3 įnirto be raglnlreo pratęto Aro prenumeratą, tampydamas laJ±ą h 
-^sfindamu rualnžinėjimo Išlaidas. Priede  4ci.

Pavardė Ir Tardai

Adresu

• Užsakam Naujienai kaip dovaną savo __ 
yra naujas skaitytoja*. Priede  doL

Pavardė ir Tiriu-----------------------------------

karia

Adresai

Sponsorlaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas UetuviAk^ rpaudą fr Naujieną 
partangaa, prašai jas siuntinėti už pridedamus —___ .... doL

Pavardė ir vardas

Adresu

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienai dvi savaites ralp< 
tinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

Pavardė Ir vardas

i Ir^u

Gausas namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534
BUSS. OPP. —- IN TOWN 
Biznio Proga Mieste

Išnuomojamas restoranas su visais 
įrengimais ir indais.

Skambinti 436-4761.

Skaitytojų Balsai
Janina ir Antanas Cukurai, 

dalyvaudami Naujienų bankete, i 
įteikė administratorei Kristinai Į 
Austin $65 auką ir tokį raštą:
Gerb. Naujienų Administracijai:

Sveikiname Naujienas 65 me- 
jtų sukaktį minint.

Ta proga teikitės priimti ma
žą simbolinę dovaną, t.y. šešias
dešimt penkis ($65) dolerius.

Linkime ištvermės ir geriau
sio pasisekimo visiems Naujienų 
tarnautojams ir bendradar-

Į biams.
j Su geriausiais linkėjimais, 

Janina ir Antanas Cukurai

43rd & ARCHER
2 STORES — 1 OFFICE — 4 APART

MENTS. Excellent investment 
Annual income: $30,000.

STANLEY J. RUBIN 455-8900

ARTHUR RUBLOFF & CO.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

AUTO PARTS 
-SALESMAN

Experienced salesman to sell auto 
parts. Good Salary permanent posi
tion.

Call BERNIE 842-6685

EXPERIENCED MACHINIST

Able to set-up and operate variety 
of lathes, mills, etc. Small clean shop. 
Far South Suburban. _

FULL OR PART TIME.
Call. 233-3456

dėmesio
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775 .

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

/ ■

Siuntinis! i Lietuvą
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

; MARIJA NOREIKIENfi
I 2608 West 69th St, Chicago, HI. 60629 « TeL WA 5-2787 
ją Didėlis pasirinkimas geros rūšies įvairių,.prekių.
J MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

Robles išrinktas Ekva-

• <Ih'

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp* 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, UL 60629. — TeL WA 5-2737

V. VALANTINAS

QUITO, Ecuador. — Antonio 
Robles, kairiai nusiteikęs veik
lus demokratų partijos narys, 
išrinktas Ekvadoro prezidentu. 
Manoma, kad šis tylus indėnų 
kilmės demokratų partijos na
rys, galės padaryti kelias žemės 
reformas Ekvadore. Jam atrodo, 
kad dirvonuojančias žemes gali
ma duoti žemę dirbti norintiems 
indėnams. Robles surinko žy
miai daugiau balsų, negu kitų 
partijų kandidatai. Kariuomenė 
pasižadėjo respektuoti rinkimų 
rezultatus.

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dau • 

padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonst 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
Išleista knyga su legališkomit 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00, 
su formomis — $3.90.

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chicago, III; MM2. TeL YA 7-59OT

__________ ■ ■ ■ ' • >

Netery
INCOME TAX EERVlCi 

41S9 S. Mayweed. TeL 154-7451 
Taip pet daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybei pra

šymai ir kitokį blankai.

REST THINGS IN UFE

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
narna patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

3LA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyveptino pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuita apdrauda* už

na-

SLA — kuopą vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą: * Ą

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

Izraelis sveikina 
išleistus žydus

TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz
raelio valdžia nuoširdžiai svei
kina keturis žydus, sovietų val
džios išleistus iš Sovietų Sąjun
gos. Izraelin turėjo išvykti ir 
Aleksandras Ginzburgas, bet jis, 
vieton Izraelio, išvyko pas A. 
Solženyciną. Jiedu vienas kitą 
gerai pažino Rusijoje ir norėjo 
pasikalbėti.

j Galimas daiktas, kad ir Ginz- 
I burgąs išvažiuos į Izraelį, nes 
pareiškė protestą už atvežimą 
Amerikon. Jis pareiškė, kad 
Amerika ne jo žemė. Jis turįs 
teisę laisvai gyventi Rusijoje, 
bet rusai jo laisvėje nebelaikė.

— Senatorius Howard Baker 
pareiškė, kad jis bus respubli
konų partijos kandidatas prezi
dento pareigoms.

Utl Frank ZepelH
QdW W.TWt St.

GA 4-&A54

H4Tt MM

INfUftANCr

Šrate Farm Life Insurance Company

W.

307 W. 30th st.
Tel. C212) 563-2210 

n - .-Jšįgr

— Iš žemės gelmių iškeliama 
daug naftos, bet nustatyta, kad 
esančiose cisternose naftos at
sargos yra žymiai mažesnės, ne
gu buvo praeitais metais.

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL A Associate 

2649 West 63rd Street,
Te!. 776-5162 ‘

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. į 
Vakarais tel. RE 7-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams.!

t • Di*Gel.
The Anti-Gas Antacid. ’

• i wftrCM ■» i—n

Crush 
all smokes
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