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PREZIDENTO PLANUOJAMA KELIONĖ
BUS 5-TAS VIRŠŪNIŲ SUSITIKIMAS

PARYŽIUS. — Europos spauda palankiai sutiko žinią apie 
numatytą prezidento NŽtono kelionę i Maskvą. Prancūzijoje už
sienio reikalu ministerijos pareigūnas pareiškė nuogąstavimą, kad 
Nixonas nepadarytu per daug nuolaidų, ypač Europos saugumo 
srityje. Bijodama, kad abu didžiųjų valstybių vadai nesusitar
tų mažesnių valstybių sąskaiton. Prancūzijos vyriausybė apie 
Nixono kelionę jau buvo sovietų informuota spalio 6 d., todėl 
Baltųjų Rūmų paskelbimas jos nenustebinęs.

šis Amerikos-Sov. Sąjungos 
“viršūnių” susitikimas bus jau 
penktas. Pirmas Amerikos pre
zidentas 1955 m. Ženevoje susi
tikęs Bulganiną ir Chruščiovą, 
buvo Eisenhoveris. Vėliau, 1959 
m. Chruščiovas lankėsi Ameri
koje ir tarėsi su Eisenhoweriu 
Camp David. Prezidentas Ken
nedy buvo susitikęs Chruščio
vą Vienoje 1961 m. ir ketvirtas 
viršūnių susitikimas buvo 1967 
m. Glassboro, N. J., kur prezi
dentas Johnsonas kalbėjosi su 
premjeru Kosyginu. Johnsonas 
planavo 1968 m. aplankyti Mask
vą, tačiau po Čekoslovakijos oku
pacijos savo planus pakeitė.

Cinikai. kalba, kad labai daž
nai Amerikos prezidentai susiti
kimus su Kremliaus vadais pla
nuoja rinkiminiais metais. Pre
zidentas Eisenhoweris galvojo 
lankytis Maskvoje 1960 m., ta
čiau Amerikos U-2 žvalgybos 
lėktuvas, numuštas virš Sovietų 
Sąjungos, visus planus išardė. 
Prezidentas Kennedy buvo pa- 
kvfttas į Maskvą 1964 m., ta
čiau jis buvo niautas dar prieš' 
tą kelionę. Kaip minėta, John- 
sono planus išardė invazija 1968 
m. čekoslovakijon.

Nors prezidentas Nixonas, pra
nešdamas apie savo sumanymą, 
pabrėžė, kad kelionės Pekinan ir 
Maskvon neturi būti rišamos, vi
siems aišku, kad tos kelionės tu
ri daug bendro. Sovietai galės 
Įrodinėti savo piliečiams, kad jų 
diplomatinės pastangos neleido 
Amerikai sudaryti bendro fron
to su Kinija prieš Sovietų Sąjun
gą. Pranešimas dar prieš vyks
tant Į Pekiną, kad prezidentas 
važiuos ir i Maskvą gali pada
ryti kinų vadus sukalbamesniais, 
normalizuojant Amerikos-Kini- 
jos santykius. Kelionė Į Mask
vą buvo paskelbta prieš patarė
jui Kissingeriui vykstant Į Pe
kiną sutarti pasimatymo smulk
menų.

Neabejojama, kad tos dvi ke
lionės 1972 metais pagerins Ni
xono viltis vėl laimėti preziden
to vietą. Jo aktyvumą užsienio 
ir vidaus politikoje jau pabrėžia 
respublikonų partijos vadai.

Demokratai siūlo 
taisyklių reformas
WASHINGTONAS. — Demo

kratų partijoje vyksta ginčai dėl 
naujų konvencijos taisyklių, ku
rias pasnilė reformų komitetas, 
vadovaujamas kongreso nario 
James O’Hara iš Michigano.

Praeityje svarbiausieji demo
kratų konvencijų komitetai: tai
syklių, platformos ir kredencia
lų būdavo sudaromi paprastai 
paimant po du narius iš kiekvie
nos valstijos, šalia tų narių dar 
po du Į komitetus Įeidavo iš 
Kolumbijos distrikto, Kanalo 
zonos, Guamo, Puerto Ricos ir 
Virgin salų. Komitetuose būda
vo po 110 narių.

Dabar taisyklių komitetas siū
lo atsižvelgti Į demokratų parti
jos stiprumą atskirose valstijo-

IS VISO PASAULIO
♦

MASKVA. — Pasitarimai tarp 
Amerikos ir Sov. Sąjungos ka
ro laivynų delegacijų prasidėjo 
Maskvoje. Norima nustatyt jū
ros kelių taisykles, kurios padė
tų išvengti incidentų atviroje jū
roje. Amerikos delegacijai vado
vauja John Warner, laivyno pa- 
sekretorius, o sovietų — admi
rolas Vladimir Kasatonov.

DANANGAS. — Karinis Ame
rikiečių konvojus Įvažiavo Į viet
namiečių veteranų autobusą su
žeisdamas aštuonis karo vetera
nus, vykusius Į savo draugo lai
dotuves. Veteranai apsupo ame
rikiečių sunkvežimius ir nepa
leido kareivių 8 valandas, reika
laudami 9,000 dol. išpirkimo pi
nigų. Po ilgesnių pasitarimų 
amerikiečiai buvo paleisti už 720 
dol., 170 dėžių aliejaus ir 150 dė
žių maisto produktų.

PARYŽIUS. — Prancūzų ar- 
chelogai rado Pirėnų kalnų pa
pėdėje, vienoje oloje, labai seną 
žmogaus kaukuolę, kurios am
žius 200,000 metų, šis atradi
mas laikomas labai svarbiu.

MASKVA. — Egipto prezi
dentas Sadat Maskvoje pasakė 
kalbą, kurioje Įrodinėjo, kad tik 
jėga arabai galės atsiimti savo 
žemes iš Izraelio. Podgornas sa
vo kalboje pažadėjo arabams po
litinę paramą ir kartu ginklų, sti
prinant arabų gynybą. Jis kal
tino imperialistų agentus, kurie 
siekią sudrumsti sovietų-arabų 
draugystę.

VATIKANAS. — Norvegijos 
katalikų vyskupas John Gran 
vyskupų sinode ragino leisti ku
nigams patiems pasirinkti — 
laikytis celibato ar nesilaikyti. 
Jis nurodė, kad Skandinavijoje, 
liuteronų kunigų tarpe kunigai 
yra vedę, jų tarpe labai mažai 
būna išsiskyrimų. Pastoriai atro
dą neblogesni kunigai už katali
kų kunigus. Lenkijos kardino
las Wyszynski Įspėjo nedaryti 
jokių eksperimentų su vedusiais 
kunigais, nes kunigų darbas esąs 
net jauniems kartais per sun
kus. Airijos kardinolas Conway 
irgi pasisakė už celibatą. Tos tai
syklės panaikinimas vienoje pa
saulio vietoje labai apsunkintų 
jos išlaikymą kitose vietose.

KARTOUMAS. — Sudane bu
vo išrinktas prezidentas Numei- 
ry, jis tebuvo vienas kandida
tas, už kuri balsavę 98.6% bal
suotojų.

HAMPTON. — Virginijoje 
mirė 73 metų atsargos mari
nų generolas Lewis Puller, ku
ris iš viso turėjo 56 medalius ir 
ordinus ir buvo žinomas, kaip 
daugiausia apdovanotas marinų 
karininkas.

se ir komitetus sudaryti propor
cingai valstijų gyventojų skai
čiui ir demokratų partijos stip
rumui. šie pasiūlymai susilau
kė nemažos opozicijos pačiame 
demokratų partijos centro ko
mitete.

Princiukams irgi reikia eiti i mokyklą. Monako kunigaikštienė, princesė Grace, buvusi filmu 
artistė Grace Kelly, veda pirmą mokyklos dieną savo vaikus i klases, šalia žygiuoja princesė 

Stephanie, 5 metu amžiaus ir princas Albertas, .12 metę.

MIRĖ DEAN ACHESON
WASHINGTONAS. — Sulaukęs 78 m., staiga savo kabinete 

mirė Dean Acheson, Amerikos užsienio politikos vairuotojas poka
riniais metais. Jis dirbo valstybės departamente nuo 1941 m., o 
nuo 1949 m. iki 1953 m. buvo prezidento Trumano kabinete vals
tybės sekretoriumi. Palikęs departamentą, jis vertėsi advoka
tūra, tačiau prezidentai Kennedy ir Johnsonas dažnaj kviesdavo jį 
pasitarimams./'Achesonas paliko žmoną, sūnų ir dvi dukteris, 
kurių viena ištekėjusi už Wiliiam Bundy, valstybės pasekretoriaus 
prezidento Johnsono vyriausybėje.

Nors kai kurie Amerikos de
šinieji D. Achesoną vadindavo 
“minkštu komunizmui”, patys 
komunistai Kremliuje jam buvo 
davę “šaltojo karo komisaro” ti
tulą. Jo manymu, Ameriln tu
rėjo išvystyti aktyvią ekonominę 
ir karinę politiką visame pasau
lyje, siekiant sustabdyti komu
nizmo planus užvaldyti pasauli. 
Achesonas laikėsi nuomonės, 
kad su komunistais nėra ko tar
tis, nes jie susitarimų nesilaiko.

Per savo veiklos valstybės de
partamente metus Achesonas su
darė planus Bretton Woods su
tarčiai, kuri Įsteigė Pasaulio 
banką ir pastatė doleri lygion 
vieton su auksu. Jis buvo Tru
mano doktrinos autorius, parė
męs Graikiją ir Turkiją, kada 
joms grėsė komunizmo pavojus, 
Achesonas paruošė ir Marsh alio 
Plano detales, kada gen. Mar
shall buvo valstybės sekretoriu
mi. Jam priskiriama ir atomi
nė Amerikos politika bei Nato 
suorganizavimas. Jis paruošė 
sutartį su Japonija ir padėjo įs
teigti bei apginkluoti Vakarų 
Vokietiją. Achesonas pradėjo ir 
komunistinės Kinijos izoliavimo 
bei Tautinės Kinijos rėmimo po
litiką.

Didžiausia kritika Achesonui 
kilo dėl jo laikais valstybės de
partamente įsigalėjusių proko
munistinių pareigūnų veiklos: 
Alger Hiss, John Carter Vincent 
ir kt. Dėl to Achesoną smarkiai 
puolė sen. .McCarthy komitetas, 
prikišdamas jam, kad jo vado
vaujamas departamentas “par
davė” komunistams Kiniją, nie
ko nelaimėjo Korėjoje ir vyriau
sybėje globojo komunistus.

Nežiūrint tų puolimų, Acheso- 
no viršininkas, prezidentas Tru- 
manas pavadino Achesoną “vie
nu didžiausių valstybės sekre
torių, kokius Amerika yra turė
jusi”.

Vgjl.OlKIQC ŽINIOS
♦

♦ “Hong Kong Tribune” pa
skelbė žinią, kad Kinijos gyny
bos ministeris Lin Pia mirė rug
sėjo mėn. pabaigoje. Dėl jo min 
ties buvęs atidėtas revoliucijos 
sukakties paradas ir prasidėju
sios varžybos dėl jo vietos.

“Newsday” žurnalas paskel
bė, kad prezidentas Nixonas dar 
prieš rinkimus labai pigiai pir
kęs Floridos žemės sklypus, iš 
kurių milijonus susikrovė ir jo 
draugai biznierius Rebozo ir bu
vęs sen. Sm at hers.

< Britų kariuomenė pradėjo 
šiaurinėj Airijoj sprogdinti ke
lius, vedančius į Airijos respu
bliką pietuose. Bus palikta tik 
20 kelių, oficialūs sienos per
žengimo punktai. Norima su
stabdyti amunicijos, sprogmenų 
ir ginklų įvežimą į š. Airiją. Va
kar vienas britų kareivis, sprog" 
dinęs. kelią, buvo sužeistas.

♦ Sen. Kennedy Čikagoje ke
lias valandas tarėsi su meru Da
ley. Spėjama, kad buvo svars
tomi demokratų kandidatai į 
prezidentus.

< Vietname komunistai su
naikino du amerikiečių helikop
terius ant žemės, vieną numušė 
ore ir tris sužalojo aštuonios my
lios nuo Saigono.

♦ TV7 aktoriaus Johnny Car- 
son sūnus, 19 m. sąlyginai bu
vo nuteistas dviem metam už 
marijuanos naudojimą.

♦ Egipto prezidento Sadato 
duktė, 17 m. Lubana, susižiedavo 
su karininku, Sadato sekretoria
to nariu.

♦ Los Angeles teismas pripa
žino Charles Watsoną kaltu sep* 
tyniose žmogžudystėse. Jis bu
vo Mansono gaujos narys.

Unijų vadai 
bendradarbiaus

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas pagyrė spaudos 
konferencijoje darbo unijų va
dus už tai, kad jie nutarė bend
radarbiauti su prezidento eko
nomine politika ir sutiko Įeiti į 
Algų kontrolės tarybą. Prieš tai 
unijų vadai išreikalavo, kad tos 
tarybos sprendimai nebus kei
čiami vyriausybės.

Dar nežinia ar į tarybą įeis 
ALF-CIO prezidentas George 
Meany. Jo vadovaujamai uni
jų federacijai nepriklauso nei 
tymsteriai, nei automobilių dar
bo unija, tačiau tų unijų vadai 
Fitzsimmone ir Woodcock, abu 
numatomi tarybos nariais. Be 
jų į Algų tarybą greičiausiai bus 
pakviesti plieno unijos preziden
tas Abel ir mašinistų unijos — 
Floyd Smith.

Mokytojų unijų federacija 
New Yorke paskelbė, kad ji ban
dys teisme išsiaiškinti ar vy
riausybės sugalvotas algų užšal
dymas derinasi su JAV konsti
tucija. ALF-CIO prezidentas 
Meany irgi pareiškė, kad unijos 
nepažadėjo prezidentui nestrei
kuoti per antrąją ekonominės po
litikos suvaržymų dalį. Jo pa
žadas bendradarbiauti su prezi
dentu unijų neliečiąs.

Fischeris - du, 
Petrosianas - du

BUENOS AIRES. — Pasauli
nio garso šachmatininkų Fische- 
rio ir Petrosiano varžybose, ket
virtoji partija baigėsi lygiomis 
ir dabar abu turi po du taškus. 
Fischeris laimėjo pirmąją parti
ją, Petroisianas — antrą, o ki
tos dvi baigėsi lygiomis. Ketvir
toje partijoje lygiosios buvo pa
siektos po 20 ėjimų. Partija bu
vo greita, abiem lošėjam laisvai 
keičiantis figūromis. Karalienės 
dingo nuo stalo jau 15-tame ėji
me.

LONDONAS. — Britanijos 
premjeras Heath įspėjo airius 
teroristus, kad jie negali laimė
ti. Kariuomenė pasiryžusi ne
ramumus suvaldyti.

PERSEPOLIS. — Modernioji Irano valstybė šią savaitę 
pradėjo 2,500 metų nuo Persijos-Irano valstybės įkūrimo sukak
ties minėjimą, šiandien Į Iraną atvyksta apie 60 prezidentų ka
ralių ir premjerų. Amerikai atstovauti atvyko viceprezidentas 
Epiro Agnew su žmona, šventė tęsis 10 dienų. Antradienį šventę 
atidarė Irano šachas, uždedamas vainiką ant Persijos įkūrėjo Cy
rus Didžiojo kapo, šachas pasakė: “Cyrai, karalių karaliau, ilsė
kis ramybėje, nes mes budime”, šacho žmona, imperatorienė 
Farar, dėvėjo ant galvos deimantų ir emeraldų karūną, kurioje 
emeraldai buvę golfo sviedinio didumo.

Nemažėja Įtampa 
Rytų Pakistane

KALKUTA. — Įtempimas In- 
dijos-Rytų Pakistano pasienyje 
nesumažėjo. Pakistano prezi
dentas pareiškė, kad kiekvienu 
metu gali įvykti Indijos agresi
ja. Indija siunčia agentus, kurie 
sprogdina laivus, tiltus Rytų 
Pakistane, o pasienyje sutrauk
tos didelės indų kariuomenės jė
gos, šarvuočiai, artilerija ir pės
tininkai.

Iš Indijos korespondentai skel
bia, kad stipriai saugojami pre
kiniai traukiniai kasdien atvyks
ta į Kalkutą su ginklais benga
lų partizanams. Tas reiškia, kad 
Indija sutiko stipriau paremti 
bengalus, nors jų valstybės In
dija ir nepripažįsta. Indijos ben
galai vyksta į Rytų Pakistaną 
su sabotažo misijom; tačiau 
skelbiama, kad ir Pakistano pa
bėgėlių tarpe yra'Pakištanb'Agen- 
tų.

Partizanai R. Pakistane kas
dien suduoda skaudžių smūgių 
vyriausybės kariuomenei. Ne
seniai keliose vietose buvo su
sprogdintas pagrindinis geležin
kelis, kelios elektros jėgainės. 
Narai sprogdina laivus, kurm 
jau 12 nuskandinta upėse ir uos
tuose. Britų laivai jau nebeplau
kia į Rytų Pakistaną, bijodami 
partizanų.

Giria legalių 
abortų pasekmes
MINNEAPOLIS. — Viešosios 

Sveikatos Sąjungos suvažiavime 
New Yorko sveikatos komisio- 
nierius dr. David Harris prane
šė, kad įvedus legalius abortus, 
žymiai sumažėjo moterų mirtin
gumas gimdymo metu. Mirimai 
sumažėję daugiau kaip per pusę. 
Miesto istorijoje niekada nebu
vę tokio žemo mirtingumo — 
du mirimai kiekvienam 10,000 
gimdymų.

Dr. Harris spaudai pareiškė, 
kad nelegalūs, kriminaliniai 
abortai praeityje būdavo viena 
didžiausių moterų mirties prie
žasčių.

Pirmaisiais legalių abortų me
tais apie 40% moterų, dariusių 
New Yorke abortų operacijas, 
buvo iš kitų valstijų, šiuo metu 
iš kitų valstijų nuošimtis siekia 
jau 70%. Jei tas “viešnių” skai
čius vis taip augs, New Yorko 
ligoninės nebegalės visų priim
ti. Dr. Harris siūlė kitoms vals
tijoms įsivesti panašius abortų 
įstatymus.

Iš kitų valstijų atvykstančios 
daryti abortų moterys yra be
veik visos baltos, o vietinių tar
pe 53% yra spalvotos moterys, 
negrės ir portorikietės. Įvedus 
legalius abortus, nelegalių gimi
mų skaičius mieste sumažėjęs 
7.5%.

Irano valstybės Įsteigimo mi
nėjimas vyksta senoje Persijos 
sostinėj, iš kurios Darius Didy
sis, persų karalius, valdė Mažąją 
Aziją, pasiekdamas Indiją ir net 
Dunojaus upę. Prieš Darių im
perijos steigimą pradėjo Cyrus 
Didysis, Paršų (persų) karalius. 
Jis vedė Medų, į šiaurę nuo Par
šų karalijos buvusią, princesę. 
Sujungęs abi karalijas, Gyrus 
nugalėjo Cresosą, labai turtin
gą karaliją, užėmė Babyloną ir 
kitas gretimas karalijas. Karai 
truko 30 metų.

Cyrui žuvus, jo dukterį vedė 
Cyro generolas Darius ir dar 
praplėtė imperiją, užimdamas 
Mažąją Aziją ir pasiekdamas 
Afganistaną.

Niekas nežino, kiek Irano ša
chui kainuos šios sukakties mi
nėjimas. Jis pažadėjo lygiai to
kią pačią sumą išleisti mokyk
loms ir keliams statyti. Iranas 
yra turtinga valstybė, gerai gin
kluota moderniais ginklais. Da
bartinis šachas yra Įvedęs dau
gybę reformų, pagerinęs pilie
čių gyvenimą.

šachas visa svečiu vaišinimo 
planavimą pavedė Paryžiaus Ma
xim restorano vyriausiam direk
toriui Pierre Gachet. 'Visi svečių 
palapinių baldai, šviesos, lėkštės, 
net medyje išdrožti “menus” są
rašai yra gaminti geriausių Pa
ryžiaus specialistų. Maistą ga
mina be Maxim restorano virė
jų, vadovaujamų šefo Humber
to, dar Monte Carlo “Hotel de 
Paris” ir St. Moritzo “Hotel Pa
lais” virėjai, iš viso 30 paty
rusių savo amato specialistų. At
vežta ir 150 vyriausių padavėjų. 
Visas maistas kasdien bus lėktu
vais atvežamas iš Paryžiaus, iš
skyrus kaviarą, kurio Iranas tu
ri daugiau už kitas valstybes.

Maskvoj išvaikė 
jaunu žydų šventę 
MASKVA. — šimtai Maskvos 

milicininkų išvaikė kelis tūks
tančius jaunų žydų, kurie, kaip 
paprastai, buvo susirinkę prie 
sinagogos Archipova gatvėje 
švęsti savo Simchat Torah šven
tės, kuri švenčiama visą naktį, 
dainuojant ir šokant. Korespon
dentai rašo, kad gatvėse prie 
šventyklos buvo apie 10,000 jau
nuolių, jų tarpe daug ne žydų, 
susirinkusių pasižiūrėti šventės 
pramogų. Daug jaunuolių buvo 
su gitarom ar akordeonais.

Apie 11 vai. vakare pasirodė 
milicijos automobiliai. Milicija 
per garsiakalbius įsakė visiems 
“eiti namo”. Pamažu gatvės iš
tuštėjo.

Didžiausias šios šventės daly
vių skaičius buvęs 1967 m. tuoj 
po šešių dienų karo tarp arabų 
ir Izraelio. Tais metais apie 20.- 
000 žydų gatvėse šoko per nak
tį. ________

STOCKTON. — Kalifornijoje 
maištą pakėlė San Joaquin kalė
jimo įnamiai. Penki kaliniai ir 
du šerifai buvo sužeisti.



MAŽAI PAŽĮSTAMOS PIETINĖS 
VALSTIJOS

RAŠO DR. A. J. GUSENAS
(Tęsinys)

Kentucky valstijoje yra gar
sus Mainoth Laves National •Pa
rk. Tame parke yra nepaprastai 
daug lindynių, takų ir giliausių 
tunelių. Kai kurie tuneliai suki
nėjasi ir kraiposi, kaip vingiuo
janti gyvatė. Tuos tunelius iš
tiesus Į vieną tiesią liniją, susi
darytų 156 mylių takas.

Nieko tose olose nėra ypatin
go, bet su jomis susipažinti ir 
jas pamatyti - kiekvienam rei- 
ketų. Kiekvienas turėtų žinoti, 
kaip per tūkstančius metų kal
nas išpuro, vanduo ir lietus išne
šė lengvesnę žemę ir paliko la
kus ir olas ištisoje kalnų virtinė
je

Prieš kelis metus bevažinėda
mas New Meksikos valstijoje 
aplankiau vadinamas Carlsbad 
Caves. Ten požeminės olos eina 
tūkstančio pėdų gilumon, o vie-; 
tomis dar giliau. Ten iš tikrųjų 
yra ko pasižiūrėti, nes yra dau
gybę Įdomių kambarių. Kiek
vienas kambarys yra skirtin
gas, turi kitokią architektūrą. 
Kiekvieno kambario kitaip iš
matuotos sienos, kitikiais kam
pais sudėtos lubos.

Pirmą žvilgsnį metus susida
ro Įspūdis, kad čia dirbo keli 
nepaprastai išradingi architek
tai. Jie vartojo ne tik skirtingas 
išmieras, bet turėjo drąsos stat
yti prieš nusistovėjusius archi
tektų dėsnius. Bet šitas pirmas 
Įspūdis išdyla, kai Įsitikini, kad

dekoravo visai be architektų 
pagalbos. Pats kalnas nurodinė
jo lietui, kur bėgti, ką išnešti 
ir kokias sienas palikti. Jis taip 
pat nurodė, pro kurias vietas 
išnešti nereikalingą balastą.

Kambariuose matėsi, kad 
statybai buvo naudojamos Įvai
rių akmenų ir kristalų rūšys. 
Chemikai ir matematikai nus
tatė, kad Carlsbad olų akmenys 
tose olose yra prastovėję 50 
milijonų metų. Taip pat nusta
tyta, kad per visą tą laiką tie ak
menys nematė saulės.

Carlsbado olos padarė man 
gilų Įspūdį. Buvau Įsitikinęs, 
kad prieš akis tada mačiau tik
rą gamtos stebuklą, padarytą 
prieš milijonų milijonus metų.

Bevažiuodamas toliau į piet
us, pastebėjau nepaprastai įdo
mią Wickliffo apylinkę. Arche
ologai nustatė, kad toje srityje 
prieš tūkstantį metų yra gyve
nę indėnai. Tais laikais jie sta
tė savas pilis. Statė kaip mokėjo 
ir iš ko mokėjo. Amerikiečiai 
tas jų pilis dabar vadina mou
nds.

Šių dienų archeologai tas pi
lis atkasinėja. Iškasenomis šia
ndien barnio nustatyti, kaip tie 
indėnai senovėje gyveno ir ką 
jie darė. Amerikiečiai tiktai da
bar pradeda domėtis šio konti
nento praeitimi. Iki-šio meto bu
vę archeologai nepajėgė viso 
reikalo aprėpti. Išsimokslinusi 
jaunesniųjų architektų karta

Iš aštuoniolikto šimtmečio užsilikęs North Carolina valstijos žemės ūkio 
darby vaizdas. Paveiksle matome žemdirbius, sodinančius medvilnę. Šian
dien medvilnę sodina mašinomis. Darbas šiandien yra daug lengvesnis ir 
spartesnis, bet medvilnę rinkti dar ir šiandien tenka rankomis. Specia
listai išgalvojo įvairiausiu masinęs, bet medvilnei rinkti geros mašinos dar 

nepastatė.

Teisininkai ir politikai, pasisakykit

tuos kambarius gamta statė ir’plačiau Į praeitį žiūri ir tiksles-

Kas tik turi gera skoni, 
Viską perka pas LifepanĮ!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

iWarquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 
Vedėtas J. LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo -9 iki 9:30 Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai

- - -------------------------- -----------------------------------------“ ■ ~ -.................................... ' - ----------------------»

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽaT;
YRA GERIAUSIA DOVANA ’

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą -Adomaitį - Dėdę šerną 1 
asmeniškai .pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus Įdomu "prisiminti senus lai- : 
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtu žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo ' 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena-ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos .progos susipažinti su mūsų pirmųjų Išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija. Chicago, 1962 m. 206 psl„ ’ 
kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ai 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl, $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMė. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dali. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

*5. Meironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., Sl,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Štančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių.. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. S3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DTEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl.. $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

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

nių žinių mums duoda.
Iš viso, Kentucky valstija 

šiuo atveju yra nepaprastai Įdo
mi. Be Įvairių praeities liekanų, 
ten yra daugybė miškų, upių ir 
ežerų. Kentucky kalnuose yra 
gausiai Įvairių mineralų ir an
glių.

Kokią 50 mylių už Lexingto- 
no, keičiasi gamta ir vaizdai. 
Prasideda akmenynai. Ten jau 
kyla kalneliai su Įvairiausiais 
grioviais, prasideda upeliai.

Dar kitoks gamtovaizdis Įva
žiavus į Tennessee. Ten ne tik 
daugiau kalnų, bet ir kelias pa
sidaro labai vingiuotas. Man te
ko važiuoti apie 80 mylių nuo
lat aukštyn ir žemyn, kairėn ir 
dešinėn besisukinėjančiu kalnų

keliu. Kelias kiek išsilygina, kai 
pradedi artėti prie Knoxville 
miesto.

Bevažiuojant kalnais, neteko 
matyti jokių ūkių. Vienur kitur 
kalnų pašlaitėse pasirodydavo 
menkutis namelis. Visa aplinka 
atrodė labai apskurusi. Vienoje 
vietoje matėsi po kieiną beginė- 
ją basi ir apdriskę vaikai.

Šia proga noriu pasakyti, kad 
tokių apskurusių ūkių ir skur
džiai atrodančių žmonių galima 
pamatyti ne tiktai Kentucky ar 
Tennessee valstijose. Tokių vai
zdų man teko matyti ir vakari
nėse valstijose, pakeliui Į Kali
forniją.

(Bus daugiau)

ISTORIJOS TARPININKAI
... Winstonas (istorijos tai

sytojas Tiesos ministerijoje) 
atidžiai peržiūrėjo tris popie
riaus lapelius, kuriuos pneu
matinis paštas išmetė ant jo 
stalo.

Kiekviename jų tebuvo tik 
viena ar dvi eihitės, sureda
guotos Naukalba:

Times 17/3/84 koreg Afrik 
hlogredak kalb

Times 10/12/83 4 trim vals- 
plan tipokiaid patikr

Times 14/2/84 MihPertekl 
šokolad iškraip atitais

Jie visi lietė netolimos praei
ties Times dienraščio straips
nius, kuriuos dėl vienos ar 
kitos priežasties Pasaulinė kom
partija nutarė pakeisti.

Taip pavyzdžiui, „17 dienos 
numeryje buvo pasakyta, jog 
Didysis Draugas savo kalboje 
išpranašavo, kad Pietų Indijos 
frontas bus darnus. Eurazi
jos ofenzyva, girdi, išsivysty- 
sianti šiaurės Afrikoje. Ta
čiau iš tikrųjų, Eurazijos jėgos, 
nebodamos tos pranašystės, 
puolė Pietų Indiją. Todėl pa
sidarė būtina perrašyti blogre- 
dak, — “blogai suredaguotą” 
Didžiojo Draugo kalbą, kad jis 
išpranašautų tai, kas ištikro 
ixwks.

Panašiai, 19 dienos numery
je laikraštis buvo paskelbęs 
oficialiai numatytus valstybės 
plano duomenis 1983 metų ket
virtam ketvirčiui. Palyginus su 
tikrais ką tik paskelbtais duo
menimis, skaičiai pasirodė 
žiauriai netikslūs. Winstono 
pareiga tad buvo suderinti val- 
■splan pranašystes su pasiek
tais rezultatais, pertaisant 
skaičius.

Trečias lapelis lietė paprastą 
pranešimą, kuris galėjo būti 
“ištaisytas” per dvi minutes. 
Netaip senai, tik vasario mėne- 
-sį, ^Pertekliaus Ministerija bu
vo paskelbusi pažadą (oficia
liu žargonu “kategorini užsi
angažavimą“), kad šokolado 
davinys 1984 metų būvyje ne
bus sumažintas. Bet, kaip 
NVinstonas gerai žinojo, nuo 
kitos savaitės tas davinys bus 
nukritęs iš 35 į 20 gramų.

Teliko tik paprastai vieton 
pažado Įdėti pranešimą, kad 
greičiausiai balandžio mėnesį 
šokolado davinį teks sumažin
ti...

Kai tik Winstonas užbaigda
vo l.ipe'yje nurodytą “ištaisy

mo” darbą, jis prisegdavo sa
vo koreguotą versiją prie ati
tinkamo Times numerio ir iš
siųsdavo ji suspausto oro paš
tu. Paskui, juodraščius ir in
strukcijų lapeli Įmesdavo Į Ne- 
atminties skylę, kad jie ten su 
pleškėtų ugnyje.

Kas dėjosi oro pašto labirin
tuose? Winstonas to ■tiksliai 
nežinojo, bet nujautė bendrą 
vaizdą. Kai ’visos korektūros, 
kurios buvo reikalingos pada
ryti laikraštyje, buvo surink
tos ir patikrintos, numeris bū
davo perspausdinamas. Origi
nalas gi būdavo sudeginamas 
ir jo vieton archyvuose atsiras
davo “pataisytasis”;

Tas nepaliaujamų korektū
rų procesas buvo taikomas ne 
tik laikraščiams, bet ir kny
goms, periodikai, afišoms, pros 
pektams, filmams, užrašų 
juostoms, karikatūroms, foto
grafijoms. Kas -dieną, kas mi
nutę praeitis buvo “suderina
ma” su dabartimi. Tuo būdu 
visad buvo galimaĮrodyti “tik 
rais’” dokumentais, kad visi 
kompartijos pažadai visuomet 
išsipildė. Buvo naikinama kiek 
viena informacija, kuri nesi
derino su momento reikalavi
mais ir dabar vadama partli- 
nija.

Visa žmonijos istorija virto 
palimpsestu ištrinamu ir per
rašomu tiek kartų, kiek tik tai 
buvo reikalinga. “Pataisą” pa
varius, nebeliko jokios galimy
bės Įrodyti, kad Įvyko falsifi
katas.

Didžiausia Archyvų Komisa
riato sekcija, daug didesnė už 
tą. kur dirbo Winstonas, su
sidėjo vien iš tarnautojų, ku
rių pareiga buvo išieškoti ir 
išrankioti visas kopijas knygų, 
žurnalų ir kitų dokumentų, ku
rie buvo “ištaisyti” ir todėl 
turėjo būti sunailcinti.

Laikraščio numeris galėjo 
būti perrašytas keliolika kartų, 
dėl politinės linijos pakitimo, 
ar dėl Didžiojo Draugo klaidin
gų pranašysčių, bet jis visgi 
figū ravo kolekcijoj jo senų nu
merių ir jokio kito egzemplio
riaus nesirado, -kuris būt galė
jęs jam prieštarauti. Taip pat 
ir knygos būdavo, išimamos iš 
apyvartos ir keletą kartų per
rašomos. Po to, jas vėl išleis
davo. visai nepažymint apie 
pakeitimą.

Netgi duotos Winstonui la-1

Perlaičius dipl. teisininko p. 
i Pr. Šulo paruoštą ir išleistą 
| knygutę, “Kaip sudaromi tes
tamentai”, iškyla klausimas, 
kas daryti su tuo turtu, kuris 
yrą likęs maskolių baudžiavos, 
kamuojaiiMije Lietuvoje, ir 
apie kurį knygutėje nėra visai 

j net užsiminta.
Kaip ilgai tas maskoliškas 

komunistinis imperializmas tę
sis, šiandien niekas tiksliai pa
sakyti negali. Tačiau mes tvir
tai tikime, kad tai yra laikinė 
okupacija, nes tas peršamas 
komunizmas tautoms žadėjęs 
laisvę, teisingumą ir sotų gyve
nimą, per 53 savo egzistenci
jos metus tų pažadų nėra Įgy
vendinęs. šiandien visiems, 
kiek blaiviau galvoj autiems, 
galutinai išryškėjo toji skelb
toji apgaulė.

Tat, jeigu tikim į Lietuvos 
atgimimą, tai atsikūrusioje 
Lietuvoje, nors ir bus naujai 
vedama žemės ireforma, tai 
vis tiek tuomet bus respektuo
ta nuosavybės teisė Į anksčiau 
turėtą turtą.
' Nuolat spaudoje skaitome 

pranešimus, kad jeigu kurioje 
nors valstybėje yra nusavina
mas Amerikos piliečių įsigytas 
ar sukrautas turtas, tai Ameri
kos vyriausybė tuojau kelia at
lyginimo klausimą.

Mes gi lietuviai (bent mūsų 
dauguma) taipgi esame Ame
rikos piliečiai, tačiau iki šiol 
nesame girdėję, kad kas nors 
iš vyriausybės narių būtų kada 
nors iškėlę atlyginimo klausi-

mą už mums priklausiusį, da
bar Maskvos nacionalizuotą 
nuosavybę.

Juk tik Maskvos parėdymu 
buvo nusavinta žemė, išardy
tos sodybos, nugriauti buvę 
ūkio trobesiai, atimti ūkio pa
dargai, gyvuliai. Mes gi neda
vėme sutikimo jungtis į kolcho 
žus. Menamas sutikimas Lie
tuvoje buvo prievarta iš ūki
ninkų išgautas.

Šis klausimas turėtų būti 
tarptautinės teisės žinovų ir 
politikų plačiai išanalizuotas, 
išdirbtos smulkios taisyklės, 
kas daryti, kaip daryti ir visą 
tai reikia plačiai spaudoje pa
skelbti visiems laisvajame pa
saulyje gyvenantiems lietu
viams.

Mano galvojimu, visas šis 
reikalas turėtų būti Įtrauktas 
taipgi i mūsų Laisvinimo Veiks 
nių darbų planą.

Gaspadoriškai galvojant, tai, 
kas liečia tik Lietuvoje likusį 
turtą, darant testamentą reik
tu rašvti vien lietuviu kalba, t v c

Testatoriaus teisingas parašas 
turėtų būti Lietuvos konsulo

parašu ir antspauda patvirtin
tas.

Dar daugiau: ar nevertėtų 
per radijo valandėles, kurio
mis kalbama į Lietuvą, taipgi 
paraginti buvusius Įvairių nuo
savybių savininkus daryti tes
tamentus raštu, rasti būdų nuo 
partijos akių nuslėpti ir iš kar
tos į kartą perduoti paveldėto
jams, kad išsaugotų iki laiko, 
kol išauš jiems lauktasis Lais
vės Rvtas.

Kadangi Lietuvoje buvusių 
nuosavybių žemės ūkyje ribos 
yra panaikintos (kapčiai, ežios, 
ra vai), tai reikėtų paraginti ir 
patarti , kad testatoriai nuro
dytų buvusio turto padėties at
stumus, matuojant (apytikriai) 
žingsniais nuo kurio nors pa
stovesnio, nesikeičiančio ob
jekto.

Iškeldamas ši klausimą, lau
kiu ir prašau mūsų spaudoje 
tuo klausimu daugiau pasisa
kyti. Tik tuomet geriausiai iš
ryškės teisingas sprendimas.

J. Bertąsias

SKAITYK PATS IR PARAGINT
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

koniškos instrukcijos, kurias 
jis tuoj naikino užbaigęs patai
są, niekad nepareikšdavo ar 
neįtaigodavo, jog reikia ką su
klastoti. Visuomet buvo mini
mos tik klaidos, kurias tenka 
atitaisyti, tipografijos apsiri
kimai, netikslios citatos, Lu
rias būtina patikslinti Tiesos 
labui...

Ištrauka iš G. Orwello “1984” 
Vertė Č. G.

Good tatentions never saved a penny.

3e takes i enrvrūtrnent to save money. To 
^oor £arn3y, to the fatore. And maybe to 
79cr couatry. Good mteatžons rest aren’t

That’s vhy the Payroll Savings Plan 
■series so TPefi. It’s x iray of saying *Tm 
toacatted.”

Aod it’s asDost effortless. AH you do is 
šen tę odcc, vbere you vork. Then the 
amount vou specify is automatically set 
aaade from year chedt each payday and 
pot into ILS. Savmgs Bonds. You have 
astocMtic saving perves.

After a£, it's hard to spend money you 
dee’t touch.

Ofe, youT touch it someday. For that 
house, or dream vacation, or fix your 
lids’ coGege educatiock

And now there’s a boons interest 
rate ou aH Ū. S. Savings Bonds—for E 
Bands. 5*4% vhen held to maturity of 
5 years 10 months (4% the first year). 
That extra 14%, payable as a bonus at 
metxHTty, applies to aK Bonds issued 
aance June 1, 1970 . . . "with a compa- 
aubte improvement for all older Bonds.

So think k ever. The Payroll Savings 
Piaa. It's x small effort, birt k’s * big 
cotBEMtment. For-you *od your ccsmtry.

'fake stock in America.
W& higfcwr pCRflng USSovings Bcedk

H r > te M arwMx m ariA TW
Dmwj.il— ef 'MuMUary The
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Antano Škėmos vienaveiksmė 
drama Ataraxia, režisuota Da
lios Juknevičiūtės, apšvietimas 
Arnoldo Giedraičio, garsiniai 
efektai Lucijaus Alensko, pas
tatyta š. m. spalio mėn. 1 d. 9 
vai. vak. Menėje, 2515 W. 69th, 
Chicago, Ill. Vaidinimas truko 
<50 minučių.

Andrius Gluosnis - Lucijus 
Alenskas,

Ponia - Dalia Juknevičiūtė, 
Patarnautojas - Julius Linta-

is Teatras Chicagoje
Marija - Marija Smilgaitė, 
Morta - Dalia Juknevičiūtė, 
Lozorius - Algis Vileišis.
Prieš trejus metus Chicagoje 

buvo surengtas gan gyvas, bet 
vidutinis teatro festivalis. Iš jo 
atsiradęs Jaunimo Teatras suža
dino daug vilčių, bet jos pradė
jo nebepasiteisinti, kai to teatro 
režisierius nutarė, kad vaidyba 
nebesvarbi teatre. Jau atrodė, 
jog lietuviškas teatras Chicago
je numirė dar vieną kartą, kai 
štai užpraeitą savaitę jis vėl pri
sikėlė žymiai laisvesnis, pajė
gesnis ir spalvingesnis. Beje, 
tai įvyko Jaunimo Teatro buvu
sių aktorių dėka, kurie kaip Lu
cijus Alenskas ir Marija Smil
gaitė turi aiškų potencialą dide
sniems darbams negu jie paro
dė Jaunimo 'Teatre. Daug pasi
tarnavo patyrę aktoriai broliai 
Prapuoleniai, Romas Stakaus- 
kas, naujos stiprios pajėgos Ro
mo Kinkos asmenyje, bei profe
sionalai teatralai Dalia Jukne
vičiūtė ir Arnoldas Giedi-aitis.' 
Pasisekimą užtikrino taip put 
drąsi Antano Škėmos kūryba,

Mr. Smith - Marius Prapuo
lenis,

Mr. John - Bernardas Prapuo
lenis,
' :Mr. Brown - Romas Stakau- 
skas,

Izaokas - Romas Kinka.
Kosto Ostrausko vienaveiks

mė drama Lozorius, režisuota 
Marijos Smilgaitės, apšvietimas 
Arnoldo Giedraičio, garsiniai 
efektai Lucijaus Alensko, pasta
tyta š. m. spalio 1 d. 10:15 
vai. vak. Menėje, 2515 W. 69th, 
Chicago, Ill. Vaidinimas truko 
12 minučių.

WM noct
SONY* PORTABLE TV

Everything about 
SONY’S TV-940.,, 
from its 8’non
glare screen 
(measured diag-^ 
onally),totiie ear
phone for private 
listening...says ' 
“take me along.* 
And you can take

it along to the 
beach or park with . 

the optional recharge 
w ■ able battery pack. It 

rides and plays easily on the highway, byway, or 
waterway with the optional auto-boat battery cord. Or,) 
amply plug it in to any AC outlet in the home, Al!

• solid-state circuitry, and attractive black cabinet with 
jb chrome trim. .'■■■•"■ SOMTX&

GLASER’S FURNITURE & APPLIANCE CO. 
5115-5123 Sb. Kedzie Ave. Tel: PR 6-1790 
R /. - OPES MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

ARTĖJANČIAME NAUJIENŲ BANKETE4

<

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

Woge/Price Freeze: 
What It Means to You

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Doctorsand lawyers and 
other professional peo
ple aren't allowed to 
increase their fees dur
ing the freeze.

1739 S. Halsted St, Chicago, Ilk 60608

1800 So. Halsted, St < Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

3 — NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL. — THURSDAY, OCTOBER 14, 1971

| VITALIS ŽUKAUSKAS 
SEKMADIENI, ŠIŲ METŲ SPALIO 31 D., LINKSMEINS SVEČIUS 
£ BANKETAS VYKS VFW SALĖJE, 7254 W. 63rd ST.

Vakarienė su kokteiliu 38.00 asmeniui.
į Šokiams gros George Joniko orkestras.
£ Vietas rezervuoti prašome raštu Naujienoms (1739 S. Halsted St, 
Chicago, Ill. 60608 arba telefonu: HA 1-6100.
‘It Pradžia 4:00 vai. po pietų.

Kviečiame visus iš anksto užsisakyti vietas artėjančiame

NAUJIENŲ BANKETE

>5V.

M

Montanos valstijoje viena organizacija kasmet suorganizuoja pienieriu ekskursijas, kuriose pri
simenamos amerikiečiu kelionės per prerijas į vakarus. Arkliy traukiami vežimai keliauja is 

Zortman į MaTą, Montanoje.
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glaudus sąstato bendravimas, 
atradimas mažos intymios salės 
vietoj įprastinių daržinių. Ten
ka tikėtis, kad Menė išvirs į lie- 
uviską Theatre de Poche - Mon
tparnasse. Viso to pasekmėje 
įvyko taip, kad lietuviško teatro 
aptrūnijęs feniksas dar sykį iš
tiesė sparnus naujam ir gal sėk- 
mingesniani skrydžiui.

Ataraxia yra paskutinis Aute
lio Škėmos vaidinimas. Škėmos 
rašytojiškas palikimas yra him
nas žmogaus teisei bei kovai ap
sispręsti už save pati tragiškose 
karo ir išvietintose pokario die
nose. Savo aiškiu ir šviesiu eg
zistencializmu Škėma nesensta, 
bet net aktualėja šių laikų jau
nam žmogui, kuris ypač Ameri
koje vėl yra karo tvaike. Jei an
kščiau žmonės buvo didesni ko
nservatoriai, o Škėma mėgo pa- 
šokiruoti publiką, tai šiandien 
tarp Škėmos ir jaunų žmonių 
nebėra dirbtinių užtvarų.

Ataraxia, būdama paskutiniu 
Škėmos vaidinimu, savaime su
prantama, byloja apie pokario 
metą Amerikoje. Lyg tai psichi
nėje ligoninėje vaizduojamas 
lietuvis nacis Andrius Gluosnis, 
ankščiau menamai gavęs laišką 
iš savo komunisto budelio Iza
oko, kurį jis užmušė karišku 
kastuvėliu. Dabar jį vėl sutinka 
lyg amžino kankinimo ir žudy
mo pakartojimui. Ligoninės ar 
tai pragaro personalas bando 
Gluosnį įtikinti, kad jis suras 
ataraxia (šio graikiško žodžio 
viena iš prasmių yra ramybė), 
kai net nemalonus įvykis bus 
amžinai kartojamas ir nebeda
rys įspūdžio.

Beje, tai Jean - Paul Sartre 
Huis CIos (Uždaros durys) ana
logiška situacija, nors Škėma 
yra poetiškesnis, o Sartre fak- 
tiškesnis. Bet Škėma, nesiten
kindamas sartrišku sprendimu, 
kad žmogus negali pabėgti nuo

savęs ir savo padėties, apverčia Ima savo rolę be priekaišto, tik 
stalus ir leidžia Andriui ir Izao
kui nužudyti patarnautoją, stu
mianti juos į kankinimo ir žudy
mo kartojimą.

Gi Dalios Juknevičiūtės reži
sūroje 'po patarnautojo nužudy
mo Andrius išsitraukia iš kiše
nės cigaretes, kurių visų anks
čiau prašė, ir pasiūlo dūmą Iza
okui ir pats užsirūko.

Ar tai vis cirkiški triukai? Ar 
Škėma nori pasakyti tik seną 
anekdotą, kad graikiška ramybė 
yra homoseksualizmas: Ne, tai 
būtų netiesa Škėmai. Škėma 
kaip egzistencialistas dramatu
rgas tikėjo, jog neįmanoma su
kaustyti žmogaus viename pa
sirinkime ar vienoje situacijoje 
ir todėl jis leido savo veikėjams 
daryti tokius plačius ir drama
tiniai įdomius šuolius—Škėmos 
veikėjas yra išradingas dėl savo 
galutinio išsigelbėjimo ir išliki
mo laisvu. Beje, Škėma parašė 
homoseksualinę sceną, bet ją 
galima supoetinti. Bet tai, gal 
būt, neatitiktų Škėmos minčiai. 
Tą paskutinį 1961 metų vasarą 
Škėma turėjo kelias progas nu
vykti į New Yorko Fire Island 
ir išgirsti beprasikalančio ho
moseksuali] sąjūdžio apeliavimą 
už lygias teises. O Škėmai, kuris 
buvo liberalas ir demokratas, 
pripažinimas lygių; teisių homo
seksualams buvo savaime sup
rantamas dalykas. Dar daugiau 
—visa tai paskatino Škėmą pa
naudoti homoseksualini motyvą 
savo dramoje kaip geresnį pa
sirinkimą, negu fanatizmą.

Turinys čia smulkiai nupasa
kotas ir išanalizuotas tam, kad 
parodytų šių Chicagos teatro 
entuziastų subrendimą į suau
gusius ir galvojančius vaidini
mus. Vaidinimo tempas grei
tas, intrigos pinimas sąmojin
gas ir save pateisinantis. Luci
jaus Alensko pilna netikėtinu
mų ir savęs pačio stebinanti vai
dyba malonus ženklas mūsų ho
rizonte. Ji puikiai derinosi su 
Romo Kinkos išstudijuota žydo 
Izaoko role. Jei tai pirmos kre
gždės, vyresnieji aktoriai taps 
atgyvenę prieš laiką. Iš trijų 
psichologų laisviausias ir leng
viausias vaidyboje*buvo Bernar
das Prapuolenis, tačiau jis, ma
no manymu, perdaug sušaržavo 
savo rolę. Tokiu būdu įdomesnis 
buvo Romas Stakauskas, kuris 
į kiekvieną savo rolę įneša daug 
žmogiškumo ir charakteristik
os. Dalia Juknevičiūtė, atlikda-

rai užsitarnavo gerojo profesio
nalo vardo, kuris nežiūri vien 
tik savęs, bet rūpinasi kitais. To
kio kolektyvo sulipinimu didž
iausias džiaugsmas, aišku, prik
lauso režisierei, ir tai yra kartu 
atpildas už pastangas. Julius 
Lintakas buvo efektingas tarn
as.

Kosto Ostrausko Lozorius, 
sugrąžintas Į tradicinę sceną vie
toj vaidinimo salės viduryje 
(kaip buvo su Ataraxia), lyg tai 
nesiderina su Theatre de Poche 
—Montparnasse mintim. Beje, 
tai Marijos Smilgaitės debiutas 
kaip režisierės. Ji žino, ką nori 
padalyti ir turi daug geni norų. 
Režisavimą tenka laikyti sėkm
ingu su vienu patarimu, kad bū
tų mažiau žaidžiama su apšvie
timu. Jei to lempų ir prožekto- 
riii blizgėjimo būtų buvę ma
žiau, tai daugiau'būtų galima 
kalbėti ir apie pačią vaidybą. O 
šįkart vaidyba buvo ryški ir sti
pri, lyg M. Cacoyannis Trojos 
Moterys savo originaliame New 
Yorko pastatyme. Mano many
mu, Ostrauskas yra išieškoto 
sentimento autorius, miniatiū
rų rašytojas, ir jis daugiau lai
mėtų kameriniu pastatymu.

Bravo, moterys, bravo, vyrai, 
prikėlė Chicagos lietuvių teat
rą iš miego.

Juozas Nendriūnas

’NAUJIENOS” KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

įdžios vakarienės. Susirinkime ir 
vakarienėje taip pat dalyvavo ir 
SLA prezidentas Povilas Dargis. 
Jis mums padarė pranešimą apie 
SLA veiklą ir ragino susirinku
sias prirašyti dar daugiau nau
jų naritj į šią moterų kuopą, kad 
ateinančiais metais, kai kuopa 
švęs savo 25 metų minėjimą (nuo 
kuopos įsikūrimo), kad ji galėtų 
didžiuotis dvigubu narių skai
čiumi. Telšiškis

PITTSBURGH, PA.
SLA moterų kuopa

Prieš 24 metus Pittsburghe 
vien tik iš moterų įsikūrė SLA 
73 kuopa. Pati kuopa ir narės 
yra gerai žinomos mūsų apylin
kės lietuviams, nes jos dalyvau
ja lietuviškoje veikloje ir sa
vo aukomis paremia kiekvieną 
gerą lietuvišką darbą.

Kelios narės dirba prie “Lie
tuvių kambario” Pittsburgho 
universitete, kitos vadovauja 
SLA 3-čios apskrities valdybai.

SLA 73 kuopos susirinkimai 
yra įdomūs. Po susirinkimų bū
na vaišės. Praeitas kuopos su
sirinkimas įvyko rugsėjo 21 die
ną ponios Gertrūdos Dargienės 
rezidencijoje, Scott Township. 
Susirinkimas svarstė kokius pa
rengimus rengti, kad iŠ gauto 
pelno būtų galima pasiųsti dele
gatus į SLA seimą, Floridoje.

Po susirinkimo visos susirin
kusios buvo pakviestos prie gar-

ROCKFORD. ILL.
Ralfo 85 skyriaus pusryčiai
Rockfordo Balfo 85 skyrius 

spalio 24 d. rengia pusryčius Lie
tuvių patalpose. Pusryčiai pra
sidės 8 vai. ryto ir tęsis iki dvy
liktos valandos dienos. Visi kvie
čiami dalyvauti ir prisidėti prie 
lėšų telkimo. Be to, bus progos 
pasižmonėti, pasivaišinti.

žvalgas

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

" Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose . tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl.

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgima ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra- 
darbiautoju ir tiltu statytoju su sovietais sukaltų mitų miglose apie 
besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas. 408 nsl.. kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vvriau^bės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai. parašvti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkia pavergto lietu
vio dalią. Aprašvmo būdas ir stilius prilygsta goriausiems garsio^os 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais, kaina 4 doL

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4.00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIFTUVOJ. 
Autorė huvo Vilniuje. Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakinose. 
Klamėdnie ir Palangoje. Vaizdūs anrašymai. ka ii +ah matė, kokias 
kalbas girdėto ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl.. $1,00. Yra taip pat 
išversta Į anglų kalbą.

D. Kuraitis. MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Keliones j Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabuma neapgauna infuristo ir agitprono propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas. VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., SLOCU D i dzin ja klasika mintys 4r-runesciai anie išeivijos kultū
rini gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS, 
52 psl., $1,00.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739; So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant

- ' čekį ar piniginę perlaidą.
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams Įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos. *

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
2- YEAR MATURITY

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina 32.00. 
Persiuntimui pastų reikia pridėti 25 c. egzemplioriui. 
; Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

Čekį ar Money orderį tokiu adresu:
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Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose 
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Nixonas vyks į Maskvą
Prezidentas Nixonas praeito antradienio popietę pa

skelbė, kad ateinančių metų gegužio mėnesį jis planuoja 
skristi i Maskvą ir tartis su Sovietų Sąjungos valdovais 
įvairiais taikos klausimais. Prieš kelias, dienas sovietų už
sienio ministras Andrei Gromyko buvo Washingtone ir 
pakvietė prezidentą atvykti į Sovietų Sąjungą. Preziden
tas sutiko Maskvon važiuoti ir oficialiai apie tai pranešė 
spaudai ir radijo komentatoriams.

Žinia apie planuojamą šią prezidento kelionę ne vie
ną šiurpu nukrėtė. Plečiamas įsitikinimas, kad kiekvie
na aukštesnių Amerikos pareigūnų kelionė į konferecijas 
su sovietų vadais buvo naudinga tiktai sovietų imperijai. 
Sovietų valdžia tų konferencijų nutarimų vis vien nepildo. 
Ji tiktai pasinaudoja konferencijų metu amerikiečių pa
darytomis nuolaidomis, bet pati savo pasižadėjimų nepil
do. Rusai nepildo Jaltoje padarytų susitarimų, rusai net 
nesilaiko ir Berlyne pasirašytos paliaubų sutarties. Lie
tuviai bijo, kad prezidentas Nixonas nepadarytų rusams 
kokių nuolaidų okupuotos Lietuvos ir kitų pavergtų tau
tų sąskaitom

Mums atrodo, kad prezidentu Nixonu reikėtų pasiti
kėti. Negalima iš anksto jo įtarinėti, šiandien visi jau 
žinome,, kad prezidentas yra, gana, apdairus politikas. 
Reikia taip pat neužmiršti, kad jis ir komunistus gana 
gerai pažįsta. Jis, dar bebūdamas JAV senate, iškėlė vie
šumon Alger Hisso dviveidžių elgseną. Jis vykusiai sukri
tikavo ir patį Chruščiovą, kai šis atėjo į Maskvoje suruoš
tą amerikiečių parodą ir pradėjo ginčą dėl namų ruošos 
reikmenų gamybos.

Reikia manyti, kad prezidentas Nixonas net ir Mas
kvon nuvažiavęs nepadarys tų pačių klaidų, kurias pa
darė kiti Amerikos pareigūnai. Jis nesitenkins vien tiktai 
rusų pasižadėjimu, bet dabos, kad tas pažadas būtų pil
domas. Nixono priežiūroje Berlyne vestos ambasadorių 
derybos tuo tarpu tvarkingai vedamos. Sovietų diplo
matai tikėjosi pravesti svarbiausias savo tezes dėl Berly
no ir kitų rytų Europos reikalų, bet jiems nepavyko. 
Nuolaidas padarė ne JAV ambasadorius, bet sovietų 
valdžios atstovas. 0 kai dabar rytų Vokietijos valdžia 
bando savotiškai interpretuoti kelis susitarimo žodžius, 
tai jAmerikos ambasadorius, gavęs prezidento instrukci
jas, aiškiai pasakė, kad jis neleis rytų Vokietijos valdžios 
atstovams kaitalioti žodžių prasmės.

(Tęsinys)
Iš tiesų, ne sienų maksimalis

tai, a la Algirdas Gustaitis, bet 
tų sienų minimalistai V. Raste- 
nio tipo yra patys pavojingiausi 
atkuriamai Lietuvos valstybei. 
Jie skelbia mūsų ta/pe defetiz
mą ir išsižadėjimą nuo amžių 
priklaususių lietuviams žemių 
ir pasitenkinimą tuo, ką sveti
mi, mūsų žemes užgrobę, teik
sis mums neteisėtai primesti. 
Tuomet būkime tikri, kad ir tų 
primestų mums sienų mes ne
gausime. Tai tikrai, anot Algir
do Budreckio, “liaudišku, svei
ku protu” paremtas argumen
tas. Darydami kaimynams nepa
gristas nuolaidas, sukeliame jų 
agresyvumą ir nepamatuotas 
pretenzijas Į neginčijamai savas 
etnografines žemes. Tokias ap
raiškas galime aiškiai stebėti 
vienų tokių sienų derybų apra
šyme (sk.: Inž. V. žemakis. Sie
nų klausimu...). Dėl šių mūsų 
minimalistų “apgaulingų iliuzi
jų”, nepaslankumo, pasitikėji
mo ir vilties svetimųjų malone, 
mes daug lietuviškų žemių pra
radome atkurdami laisvą Lietu
vą. Trumpai, štai tik pora pa
vyzdžių. 1919 metų pradžioje 
Vižainio gyventojų delegacijos 
vyko Į Vilkaviški ir Kauną, pra
šydamos pagelbos sudaryti vie
tos lietuvišką savivaldybę ir tuo 
pat prisijungti prie Vilkaviškio 
apskrities ir drauge Lietuvos. 
Jiems buvo Kaune trumpai pa
sakyta, kad jie nesirūpintų, nes]

visas Suvalkų apskritis priklau
so Lietuvai. Po to Vižainio vals
čius visuose lenkų etnografiniuo
se žemėlapiuose buvo piešiamas 
kaip Šimtaprocentiniai lenkų gy
venamas, kas pagelbėjo jiems 
vėliau Potsdamo sienos li
niją, vieton mažiausiai 5 km. į 
pietus nuo Galdapės, pravesti ją 
apie 5 km j šiaurę nuo Galdapės 
ir po to Galdapės apskritį su gry
niausiais lietuviškais vietovar
džiais, kaip ir Vižainio valsčiu
je, rodyti nuo senų laikų lenkų 
apgyventą.

Palangos valsčius, senoji lie
tuviškoji žemė (kunigaikštienės 
Birutės tėviškė) buvo leista lat
viams užimti. Vėliau Antano 
Smetonos vadovaujama, visiškai 
sienų deryboms su latviais ne
pasiruošusi komisija, iš latvių 
jį atpirko, perleisdama jiems ke
leriopai brangesnes taip pat lie
tuviškas žemes. Plačiau apie tai 
yra šio str. autoriaus ką tik iš
ėjusioje knygelėje: “Lietuvių 
etninių sienų klausimais”, su 
trims istoriniais žemėlapiais, 17 
-18 psl., o pats tų sienų su lat
viais komisijos protokolas (inž. 
Vizbaro) yra pas prof. St. Bir
in antą.

A. Budreckis pastebi, kad “lat
viai savo neseniai išleistame že
mėlapyje Įtraukia Palangos apy
linkes Į Latviją. O mes, nors 
buvo pasiūlymų priskaityti 
Alukštę, Aknystą, Bauskę ir Su- 
batą prie lietuvių etnografinių 
plotų “politinio mandagumo” dė-

Prezidentas Nixonas gana gerai pažįsta ne tiktai 
komunizmu prisidengusius sovietų imperializmo atsto
vus,, bet jam gerai yra žinomi rusų pasikėsinimai Grai
kijoje, Turkijoje, Balkanuose, pavergimas rytų Euro
pos valstybių, o paskutiniu metu įsiveržimas į Čekoslo
vakiją. Prezidentui Nixonui labai gerai yra žinomos so
vietų intrygos Suezo kanalo srityje ir Viduržemių jūron 
pasiųsti sovietų karo laivai. Prezidentas yra informuotas 
ir apie Pabaltijo kraštus. Jis žino, kad Lietuva, Latvija 
ir Estija yra rusų okupuotos, bet jam taip pat žinoma, 
kad šie ir kiti kraštai buvo pagrobti pagal susitarimą su 
Hitleriu. Prezidentas žino, kad Europoje dar nepasira
šyta taikos sutartis. Jis taip pat žino, kad rusai’ Europos 
taikos sutarties vengia.

Ne vieną kartą pats prezidentas yra pasisakęs uz 
tautų teisę savarankiškai tvarkyti savo reikalus. Jis žino, 
kad lietuviai, latviai estai ir kitos rusų pavergtos, tautos 
nori laisvės. Maskvoje prezidentas turės priminti ru
sams reikalą leisti pavergtoms tautoms tvarkyti savo rei
kalus, neišnaudoti jų ir nesirengti naujų kolonijų grobi
mui.

Jeigu prezidentas neprisimintų tikslių Lietuvos pa
vergimo datų, tai Amerikos Lietuvių Taryba, dar prieš 
kelionę tiksliai jį informuos.

lei atmetime”, čia ir pasireiš
kia mumyse nuo tos sienos pra
vedamo, net iki šių laukų, nesu
gebėjimas joje orientuotis. Už
tenka pažvelgti į senus Lietu
vos XVI—XVII šimtm. žemėla
pius, pvz., kad ir F. de Wit. Ams
terdam!, (reprod. Chicagoje, 
1956) kur aiškiai nubrėžta, Lie- 

. tuvos (Samogitia) siena su Kur
šu (Curlandia) eina pro Skuodą 
tekančia Bartuvos upe tiesiog Į 
Baltijos jūrą. Papensee ir Šven
toji nuo tos sienos yra gerokai 
Į pietus. Gh. de Lannoy savo 
kelianės 1413 m. iš Klaipėdos 
per Liepoją (Livą) Į Rygą ap
rašyme aiškiai rašo, kad iš Klai
pėdos jis vykęs žemaičių žeme, 
ir jam buvo neaišku, kodėl tas 
visas pajūrio ruožas (nuo Klai
pėdos iki Livos) vadinosi (ne 
žemaičių, bet) Lietuvos pajūriu 
(le Strang de Letaoen) iki pa
siekęs Livos (dab. Bartuvos 
upę), kuri skiria Žemaičius (Lie
tuva) nuo Kuršo (Le Live la- 
quelle depart le pais de Corre- 
lant et de Sammette). (sk.: 
Petras Klimas. Ghillebert de 
Lannoy ir Medieval Lithuania. 
New York, 1945).

M. Gelžinis str. “Klaipėda Or
dino valdžioje (1252—1525) 
(žr. rugs. mėn. 9. 1971, sk. 4. 
Pietų Kuršas) rašo: “Iš Romos 
į Rygą atvykęs popiežiaus le
gatas Wilhelmas Modeniškis 
1237 m. nustatė Kuršo vyskupi
jos sieną ir ta proga ištęsė vys
kupiją į pietus iki jų dar neval
dyto Nemuno žemupio, suprask 
— iki Klaipėdos. Tokiu būdu, 
dideliam šiaurės vakarų Žemai
tijos kampui, buvo primestas ne
tikras Kuršo vardas... 1253. m. , 
balandžio 4 d. Ordinas ir Kuršo 
vyskupas dalinosi šiaurės Kur
šą, ir kitą balandžio 5 dieną — ’ 
(jų pavadintu) “Pietų Kuršu”. : 
Bartuvos upė buvo siena tarp 
abiejų Kuršų. Visi kraštai Į ■ 
pietus nuo Bartuvos upės suda- i 
rė “Pietų Kuršą” (jų taip pava- ; 
dinta). Nors “Pietų Kuršas” ad- ] 
ministraciniu atžvilgiu buvo 
Kuršo vyskupijos dalimi laiko- pravedimų nuo. Skuodo Bartu 
mas, tačiau daugelis Ordino ak
tų parodo, kad etniniai pats Or
dinas ši kraštą laikė lietuvišku”. 
Tą pat patvirtina, kaip minėjau, 
ir pusantro šimto metų vėliau 
Gh. De Lannoy sakydamas,, kad 
jis vykęs Žemaičių žeme ir visas 
pajūris nuo Klaipėdos iki Livos 
(Bartuvos) vadinosi Lietuvos pa- 
j ūriu. Ar po to dar gali būti ku
rių nors abejonių dėl seno etni
nio šio krašto lietuviškumo?

Vėliau vokiečių mokslo atsto
vai, ypač nacių togose, politiniais 
tikslais, kokių tik nesąmonių ir 
pasakiškų prasimanymų išgal
vojo ir šimtus knygų prirašė 
apie tuos jų prakeiktus (ver- 
fluchte) žemaičius; didžiulę jų 
žemių plotų dalį “kuršindami” j trinuoto savanaudiškos,, išdidaus.: 
ir juos pačius suvarydami Į “ožio 1 pobūdžio, vokiškos kultūros. Dė---

■ ragą” atstūmę nuo Baltijos jū
ros Į, mažą plotelį: dalis Rasei
nių, Šiaulių ir net Kauno apskri
čių) , galop ir tuos “kuršius” pa- 

• versdami ugro-finų šeimos na
riais. Daugeliui mūsų iki šiol 
šie Vokiečių Ordino valdininkų 

, savo reikalams administraciniai 
patvarkymai ir vokiečių “moks
lininkų” politiniais tikslais fikci
jos liko patikimiausia tiesa. •

Latvių sienų nustatymui ko
misijos nariai šiam darbui buvo 
gerai pasiruošę ir, pastebėję mū
sų komisijos narių visišką nepa
siruošimą ir nesiorentavimą, iš 
to padarė “čigonišką biznį’ 
(Kuhhandel). Jų okupuotas Pa
langos lietuviškas žemes iki už 
Šventosios upės jie pardavė lie
tuviams, gaudami iš jų už tai 
kitose vietose keleriopai vertin
gesnes, taip pat lietuviškas že-= 
mes. N e tik čia, bet ir kitose 
vietose, beskaitydamas paminė
tą (inž. Vizbaro) sienų su lat
viais pravedimo protokolą ten
ka stebėtis mūsų komisijos na
rių nepasiruošimą jų naivumu, 
pasitikint brolių tautos atstovų 
nuoširdumu. Iš latvių pusės — 
aroganciją ir iki pasityčiojimo 
“vedžiojimu už nosies” savo 
partnerių po Mažeikių,, Biržų 
apskr. ir kitur, kad nukreiptų jų 
dėmesį nuo tiesioginiai svarbes
nių dalykų ir vietovių. Iš tiesų, 
tai gyva pamoka, kaip tokiam 
darbui reikia vispusiškai iš anks
to būti pasiruošusiems.

Algirdas Budreckis pastebi 
latvių akiplėšiškumą, kai jie “sa
vo neseniai išleistame žemėlapy
je Įtraukia Palangos apylinkes 
Į Latviją”. Iš tiesų, tuomet mū
sų sienos komisijos, nariai,, nesi-- 
orientuodami nei etnografijoje, 
nei istorijoje, pripažino ištiso 
lietuviškai (žemaitiško) pajūrio 
ruožo latviškuma: sienos tarp 
Lietuvos ir Latvijos, buvo pra
vestos ne etninės, bet politinės, 
ir latviai, tuo pasiremdami turi' 
pamato Palangos sritį etniškai 
priskirti prie- Lątvijps,. ,o mes 
užuot rūpintis etninės, sienos

lęi to visą laiką mūaų, santykiai 
politiniuose, tautiniuose etc, tri-, 
kainose nepasiekia taip reika
lingo broliškoms tautoms nuo
širdumo bei sklandumo.

Grįžtant dar prie tų sienų mi
nimalistų defetistinio pobūdžio 
nuogąstavimų, tenka paminėti ir 
atsakyti Į vieną jų svarbesnį ar
gumentą, būtent, kad mes lie
tuvių gyventojų ištekliais nepa
jėgsime etninėse sienose visos 
Lietuvos apgyventi. Čia jie tu
ri omeny pirmoje eilėje Mažąją 

■ Lietuvą, apie kurią, kaip gerai 
atsimename, 1943-44 m. Maskva 
radijo bangomis savo atsišauki
me j vokiečių .okupuotą Lietuvą 
nuolat kalbėjo:

“Mažoji Lietuva tai kraštas 
nuo amžių lietuvių gyventas, jų 
prakaitu ir krauju laistytas, ir 
jo grąžinimas- Lietuvai bus tik 
menkas palyginiamai medžiagi
nis ir moralinis atpildas už lai
ke tiek amžių patirtas iš. Kry
žiuočių; Ordino ir pačių, vokie-. 
čių medžiagines ir dvasines 
skriaudas. Jis bus grąžintas 
Lietuvai!”

Jei tai nebūtų buvę Maskvos, 
apgaulūs žodžiai, bet nuoširdūs 
pasisakymai, tai vėliau pilnai 
būtų buvę galima į tuščius buv. 
■Rytprūsių plotus pasiųsti tuos 
apie 400,0000 lietuvių, ištremtų 
genocidiniais tikslais į Sibiro 
taigas ir tundras. Dalis jų dėl 
nepakenčiamų sąlygų išmirė, da
lis ir šiandien bastosi po pla
čius Sovietijos plotus ar kon
centracijos stovyklas, laukdama 
progos grįžti į namus.. Lietu
viams apgyvenus buv. Rytprūsių 
nuosavas žemes, visas kraštas 
ūkiniai- būtų, suklestėjęs.

Iš to būtų- turėjusi- didelės 
.naudos ię- susidariusi sau gerą 
■vardą Maskvos'kompartija. Tuo
met būtų galima pilnai., patikėti 
ok. Lietuvos komunistų tvirti
nimais,. kad; jie, girdi, nuo Mask
vos siūlymų—prisijungti ir sa
varankiai tvarkyti Mažąją Lie
tuvą,. dėl stokos žmonių buvę 
priversti atsisakyti. Atrodo, čia
. nulėmė Maskvos imperialisti
niai ir- kolonizaciniai apetitai, 
kai ji valdydama didžiausius 
retai ar visai neapgyventus plo-_ 
tus,, to palyginamai menko, lie
tuviams nuosavo žemės gaba
lėlio pavydėjo ir prievarta pri- 
' grūdo svetimos tai žemei 
rasės, gaivalo, (net surusin
dama amžiais lietuviškus^ vieto
vardžius) .

> Įdomų-,, kad vokiečiai naciona
listai dėl šios Maskvos- elgsenos, 
-kad- neleidžiama lietuviams apsi
gyventi buv. Rytprūsiuose,, yra 
be galo patenkinti.. Jie narplio
dami savo revanšistinius planus 
galvoja, kad, esant čia rusų ko-

vos upe tiesiai; Į Baltijos jūrą ir 
Į etnografinį, lietuvių, žemėlapį 
Įtraukimu, visų-kitų.;..Latvijai 
atitekusių pagal tos sienų ko
misijos sutarimą lietuvių etninių 
žemių Įprastu, ir perdėtu mums- 
lietuviams kuklumu rodome nuo
lankų “politini mandagumą”..

Bendrai tenka, pastebėti, kad 
mes latvių tautoje nors turime: 
nemažai nuoširdžių draugų pilo
nai suprantančių bendrą mūsų 
tautų likimą, ir už ką latvių tau
ta istorijos eilgoje turi lietu
viams būti dėkinga,, bet, iš ki
tos pusės, turime neužmiršti, 
kad latvių tautoje yra nemažai 
svetimo ir priešingo mūsų ge- j’lonistams, jiems, bus teisimai 
riems santykiams gaivalo, Įdok- lengviau sugrįžti, negu jei tose 

žemėse Įsikurtų: jų tikrieji sa- 
’ (Nukelta į 5 psl.)

M. GELŽINIS

Klaipėda Ordino Valdžioje 
(1252 -1525 m.)

32
Prieš toki Kiparskio aiškinimą galime 

von Karp nuomonę pastatyti, kuris (Lite
ra, N r. 5, pusi. 35) apie “Drivenę taip by
loja:

“Mums nėra suprantamą kodėl šios 
pievos vardas galėtų liudyti prieš anų lai
kų lietuvių gyvenimą anoje vietoje. Ežero 
Driwiaty vardas parodo, kad į Drivenę 
panašūs vietovardžiai buvo žinomi ir lietu- 
vij gyvenamose srityse. Be to, šita pieva 
galėjo būti žole apaugęs arimas, kuris lie
tuvių kalboje dirvonu vadinamas. Bet jei 
iš anų laikų Drivenės pasidarė mūsų laikų 
Drawohnen, tuomet tenka dar labiau šio 
vietovardžio kuršiškuinu abejoti. Tuomet 
1385 m. Lietuviškuose Keliaraščiuose į pie
tų vakarus nuo. Vilniaus minimi Draipeniki 
ir Codex epistolaris Vitoldi minimas Kant- 
buto tėvas Draivenne yra aiškūs liudinin
kai prieš Drawohnen. kuršišką charakterį” 
Dravine up. Įteka Į Jūžintų ež. (Aukštaiti
joje) Drevė — upis, Stačiūnai, Ruplau- 
kių k. (LTSR. Upių ir ežerų vardynas, p. 
32. Vilnius 1963.)

4) Dumpiai arba Dumpiskė, dvaras, 
kaimas, vėjo malūnas. Klaipėdos apskr.. 
Kairių parapijoje, maždaug 12 km. Į pie
tus nuo Klaipėdos, prie plento Klaipėda —

Priekulė, jau egzistavo prieš Ordino Įsi
veržimą. Kiparskis rašo:

“1253 Dupie UB I, 1, 327, 331. Bielen- 
šteinas Gr. 247 = Dumpen (2 km. Į pietus 
nuo Žardės), agal Salį 17 = Dupulčiai 
(4 kin. i rytus nuo Kretingos). Vietovardis 
yra baltiškos kilmės; žiūrėk latv. dups = 
atšipęs, dupeties = duslus skambėjimas.”

Dūpiškė — Endrejevas (žein.), Dum —, 
Dump —, Dumb —, daug upių ir ežerų 
Lietuvoje.

5) Gargždai.
“1253 Garisda UB I, 1, 327 ; 334;
1503 Garisda UBU, 2,431;
1540 Garsdenn Ostpr. Fol. 911 a 19;
1572 tho Garssden im gebede Window;”
Pagal Būgą LKZ CXXIV iš liet- gargž

das, latv. gargžda = pilka smėlių žemė.
6) Kalotė, kaimas, dvaras ir karčiama, 

7 km. i šiaurę nuo Klaipėdos.
1253 Calaten; Kalate n LUB I, 1, 327; 

331;
1258 (castellatura) Kalaten LUB I, 1, 

'f id t
15-10 Callalenn Ostur. Fol. 911 a 19 = 

Kollaten. = Ii L Kalate-
Pagal Bezzenbergerį iš liet, kalnas, kal

nelis — kalnų gyventojai. Kiparskis nuro
do, kad lietuviai vietovardi Kalotė rašo su
— o —, kuomet senieji šaltiniai visuomet
— a — vartojo. Pagal jo nuomone — a — 
tėra latvių kalboje įmanomas, ir — o — 
parodo vėliau įvykusį vietovardžio Kalaten 
sulietuvėjimą.

Tačiau reikia nurodyti, kad 1364 m. 
Kauno apylinkėje minimi Kalaten ir, be to,

Kalantyszka. šitie du pavyzdžiai parodo, 
kad Kiparskio tvirtinimąs, kad žodyje 
Kalaten — Kglote — Kalanten — a — nėra 
vien latvių kalboje imąnonjas, bet kad jis 
buvo ir Lietuvoje vartojamas. Todėl Kala
ten neprivalo būtinai latviškos kilmės būti.

7) Kretinga:
“1253 borchsukunge Cretyn; borg to 

C rety n LUB I, 1, 319;
1258 de Crelen LUB 1,1, 416;
1291 rivum, qui vocatur Cretene LUB 

I, 1, 673;
1290 Krėlene was daz hus genent LReim 

6986;
1290 šie quame vūr die bure gerant, die 

Krelene was genant — L. Reim 699 - 99;
1510 Crattyngen Ostpr. Fol. 911 a 19 = 

Krottingen = liet. Kretinga. Aiškios bal
tiškos kilmės; žiūrėk liet kratinys — krati
nys, ar latv. kretinai. Vokiečiai, vėliau pri
dėjo galūnę — ingen, iš kurios virto lietu
viška — inga.

8) Tarvydai:
1253 Lassiten LUB L 1, 327; 334; Salys 

Įrodė, kad tai esą mūsų laikų Tarvydai, 3 
km. Į šiaurę nuo Kretingalės, Klaipėdos 
apskrityje. Salio aiškinimu vietovardis 
esąs kilęs iš latv. lacitis ■= lokelis. Liet.: La
syti, lasytas; lasyti kanapes t. y. išrinkti

9) Mėgovė.:
V2.52 \egouu>e LUB 1,1, 295;
1252 Megoive LUB L L 297;
1253 yiegou>e LUB L 1, 327;
1253 M e go wen LUB. L L 334;
1291 Megowe LUB L. 1, 672 reiškia Pa

langos apylinkę. Bielenšteinas sutapatino

ši vietovardi su Mėgale, kaimu, į šiaurę nuo> 
Klaipėdos miesto.

) Mine:
1253 flumen, quod Minia dicitur LUB. 

I, L 327;
1253 die vluit die die Menie is. genant; 

bi dėr Minien LUB I, 1, 334-;.
1328 Aqua, quae Menie nuneupatur;. 

Menia LUB I, 2, 226. Yra vokiečių vadina
ma upė Minge, lietuvių — Mine.

11) Mutenė:
1253 Mutene; Mutone; Mutune LUB I, 

1,327; 334;
1253 prope Mutinam. LUB I, 1, 317; 

kanapes (pleiskanes) iš grūdžių.
1258 de (castellatura) Mutina LUB I, 

1, 417;
vietovardis yra išnykęs. Castelletura buvo 
5 km, i šiaurę nuo Klaipėdos, Tauralaukių 
apylinkėje, dešiniame Danės upės šone. 
Liet.: mutinys sujauktas daiktas ar vieta; 
duona (pamirkyta) užsaldintam vandeny 
= maisto patiekalas.

12) Pilsatė:
1252 (terra jam inculta) Pilsalen. LUB. 

1,1, 295;
1252 (land, die noch ungebuwet sin)

Pilsalen LUB I, 1, 297; s
1253 Pilsalen LUB I, 1, 327; 334;
1291 (terra) Pilsalen LUB I. 1, 672;
1338 Pilsalen LUB I. 2, 319. Yra didele 

dalimi, mūsų laikų Klaipėdos apskritis. 
Pilsa — pilsate, pilis — pilate. Pilsotai — 
Pilsūdai (žemė L. Enc. XXI L 534 pusi.) ir 
prie Gardino. Pilsūdiškis — Pilsudskis. 
Pilsupys — Akmenos Įtakas tie Kretinga).

13 Poys:
1253 castellatura Poys; burchsukunge 

Poys (Pr.oys): LUB R. i, 327; 331;
1258. d& Poys L.UB L 1,416;.
1291 via... de castro Poys ad castrum 

Sarden LUB R 1, 673
Išnykusi vietovė. Bielenšteino. manymu 
(Gr. 253) galėjo, būti Pėžaičiai. Pagal Sa
lio nuomonęj šios vietovės reikia ieškoti Į 
šiaurę nuo Klaipėdos. Spėjama, kad galėjo 
būti mūsų laikų Šiaulių dvaras,, apie 5 km. 
į šiaurę nuo miesto. Prof. Gerulis yra lin
kęs ši vietovardi kildinti iš prūsų kalbos. 
I tai reikia atsakyti,, kad vietovardis Pois 
yra labai panašus į lietuvišką pušį. Latviš
kai pušis yra priede. Prūsų tarmėje ji bu
vę peuse vadinama. Kaip Sambijoje Ordi
no raštininkai iš ’’peuse” padarė vietovar
dį “Poys”, taip galėjo Klaipėdos srityje iš 
lietuviško pušis kitas Poys atsirasti.

14) Zelekoten šilkelis:

1253 Zelecoten; Zelekoten LUB I, 1, 
327, 331;

1503 Zelelolen LUB II, 2, 431;
Tai vok. Zillkoljcn ar Silkoten, liet. Šilkotis; 
kaimas Saugų, parapijoje, Šilutės apskr. 
Buvo 1905 m, su Sakučių kaimu sujungtas. 
Kiparskis norėtų ŠĮ vietovardi iš latv. sils 
arba cels kildinti. Bet tai tėra tuščios pa
stangos, nes Zelekoten yra kilęs iš puikaus 
žemaitiško Šilkotis. Schillkojen (Tilžės — 
Ragainės apskr.), šilkojis — giraitė, Kazlų 
Rūdos m. ar. Marijampolės apskr.)

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIM 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO akintus 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telefu PRospcct 8-3229 
Reiid. telef.: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
uuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Puiaskj Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambi n ii 374-3012
Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

Naujo sezono kultūriniai vakarojimai

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:_____

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: Gi 8-0873

DR. W. E1SIN - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Užbaigus vasaros šeštadieni
nių vakaronių sezonų gamtoje 
po atviru dangumi, Alvudas 
spalio 2 d. pradėjo rudens - žie
mos kultūrinių vakaronių cik
lų, kartų mėnesy kas pirmąjį 
šeštadienį. Pirmoji vakaronė 
įvyko Jaunimo Centro namuo- 
se,203-me kambaryje, nuo 5 
vai. dienos.

Šviesus ir erdvus klasės kam
barys su moksleiviams pritaiky
tais staliukais ir kėdėmis visus 
šiltai nuteikė, nes paskaitinink
ai,lyg mokytojai, buvo čia pat.

Dr. J. Adomavičius skaidrėse 
parodė reumatinių ligų iškrai
pytus sąnarius ir kūno galūnes. 
■Gi aiškindamas ligų pradus bei 
jų veiksmę, vadovavosi minti
mi, jog geriausias ligos gydy
mas yra apsisaugojimas nuo 
jos. Jam kalbant skaidres rodė 
alvudietis Vladas Daras.

Be to, dr. Ad. skaidrėmis su
pažindino su Alvudo nupirktu 
1970 metais namu ir jį supan
čia augmenija, pranešdamas, 
kad name gyvena trys nuomi
ninkai, o gaunama nuoma tau
poma senelių priežiūros nama
ms įsigyti fonde.

Klinikinės psichologijos pro
fesorius Albinas Liaugminas 
kalbėjo apie asmenybę ir jos 
formavimąsi. Žmogus yra sudė
tinga asmenybė iš kūno ir sie
los. Iš senų senovės psichologai 
ir religija tai nustatė—kalbėjo 
jis. Tačiau apie vieną kurį žmo
gų pasakoma, kad jis yra asme
nybė, apie kitą to nesakoma.

Plačiai ir įdomiai prof. Liau-

GRAD1NSKAS
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 WEST 63rd STREET 

OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 

Treč. ir šeštad. uždaryta.
Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: GArden 3-7278

Ofiso tekt HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

AM-FM RADIJAS

STEREO 
FONOGRAFAS

NAMŲ ELEKT. IR BATER.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS L1ETUVJI 

------ - ■----------- 'J

/ 1 "
PERKRAUSTYMA1 ... . .... ___

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

£ EMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063

gminas dėstė apie asmenybės 
kūno bei dvasios formavimąsi 
laiko ir aplinkybių sąlygose. 
Vieną svarbių sąlygų paminėjo 
iš tėvų gautas savybes, palygin
damas garsaus vokiečių poeto 
žodžiais: “Vom Father habe 
ich Statur/ Von Muter habe die 
Natur.” Atseit, iš tėvo—išorę, o 
iš motinos—dvasinę prigimtį. 
Palietė ir vaikų psichologijų, ku
rie ieško sau idealo sekdami 
suaugusius. Nurodė ir daug pa
vyzdžių kaip žmogaus dvasia ga
li ir turi būti vystoma bei ugdo
ma sveikai asmenybei susifor
muoti.

Padėkojęs profesoriui A. Liau- 
gminui už įdomias ir naudingas 
žinias, dr. Adomavičius pristatė 
susirinkusiems mažų vaikų psi
chologijos žinovę, mok. Dome 
Petrulytę, ir prašė iš savo srities 
ką nors papasakoti. P-lė D. Pet
rulytė, matydama daugiau vi
durinio ar vyresnio amžiaus da
lyvių, pasisakė dirbanti su prieš
mokyklinio amžiaus vaikais, tai 
nežinanti nuo ko pradėti. Prašė 
teikti klausimus, į kuriuos galė
sianti atsakyti.

Klausimų beveizdint atsirado 
pakankamai ir prelegentė davė 
preciziškus atsakymus, susiju
sius ne vien su Montessori me
todu, bet ir šių laikų psichologi
jos žiniomis vaikų auklėjime 
nuo pat gimimo iki trijų metų, 
ir toliau iki šešeriu metu am
žiaus. Kas, esą, sudaro tvirtą 
pamatą tolimesniam žmogaus 
ugdymo rūmui į asmenybę, arba 
į menkystę, jeigu tame amžiuje 
yra ignoruojama vaiko indivi
dualybė.

Tokias žinias turėtų įsigyti vi
si kūdikius gimdantieji ir juos 
auginantieji jaunieji tėvai, o ir 
kiti tėvus pavaduojantieji.

Pažymėtina, kad šiame susi
rinkime per visas paskaitas bu
vo daug klausinėta prelegentų ir 
gauta išsamių atsakymų, kas 
šiai kultūrinei vakaronei teikė 
draugiškos sueigos pobūdi.

Baigmėje dr. Adomavičius 
dar kalbėjo apie širdies sklerozę 
ir bendrai apie gyslų priskreti- 
mą, pavojingą sveikatai ir net 
gyvybei. Aiškino ir profilak
tiką.

Skirtas laikas greit prabėgo ir

McDonnell Douglas aviacijos dirbtuvėse statoma erdviy laboratori
jos dalis. Ji yra 60 pėdu aukščio ir sveria 26,000 svary. Amerikie

čiai mokslininkai tikisi pastatyti erdvėje stoti iki 1973 mėty.

can prevent 
forest final

PLEASE
BE 

CAREFUL!

iŠ T T ¥ T N K A Q O L L i lt 1 Lt Ik Zi. O 
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. H&rlefn Avė. —• 586-122U

i G U Ž A U S K Ų 
gėlės visoms progoms 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET

I Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834
! k-—------- --------------f

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

TĖVAS IR SŪNUS Į
MARQUETTE FUNERAL HOME I

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero |
Telef.: TOwnhall 3-210S-9

I
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILLAMS PASTATYTI 

..... —j

risi patenkinti atsisveikino iki 
kito karto. O kitas kartas bus 
lapkričio 6 dieną, šeštadienį, to
je pat patalpoje. Ta^da numa
toma turėti prelegentus iš socia
linės srities bei teisinio testa
mentų sudarymo ir t. t. Pradžia

I — Velionis Gen. Konsulas P. 
'•Dauzvardis buvo ypatingai pri 
simintas ir pagerbtas Konsulia- 
riniame baliuje, kuris oficia
liai atidaro Chicagos socialinį 
sezoną. Konsulas su ponia kiek 
vienais metais atstovaudavo

5 vai. punktualiai.
O. Algminienė

Brighton Parkas
Našliu klubo banketas

Lietuvą tame baliuje. Iškil
mingame baliuje kiekvieno 
krašto konsulas su ponia atski
rai pristatomi publikai. Po 
Įprasto pristatymo šių metų 

(baliuje, Konsularinio Korpu-

DR. FRANK PLEKAS
OPTOMETR1STAS ’

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina n kis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

-PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—-4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak. 

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

MOVING
Apd ra ustas perkraustym as 

iš įvairiy atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

Vii ■■■...... ...... Į — I i n—*

t ~ : -----

SOPHIE BARČUS
į RADIJO ŠEIMOS VALANDOS į 

Visos programos iš W0PA, į

1490 JdL A. M. t
\ Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma I 
i dienio iki penktadienio 11—12 f 
! vaL ryto. — šeštadienį ir sek

madienį nuo 8:30 iki 0:30 vaL 
! ryto.
I 

Tek: HEmlock 4-2413
; 7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL 60629 (
£--------------- ------ - ------ a

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel.: 925-8296

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.z WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.
FOREST FIRES HURT 

OUR. FOREST FRIENDS

Otf •wildlife bat no Jefena* 
tgaiast the carelest use of fire. 

So pleise follow Scnokey’x ABCc 
Al^crf bold mitcbei till cold. 
Be rare » dro-«-n -*11 cunpftret, 

Mir the esbe^ and drove 
tbctn again. Crash all 

trooLes dead oat.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71ft STREET 
Ofiso t«l«f/ HEmlock 4-2123 

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

. P. SU.EIKIS, O. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Si Aparatai - Protezai, Med. Bap- 
dažau Sp*cUli pagalbi kojoms 

* (Arch Supports) ir t. t
V<L: D—4 Ir 8—8. Šeštadieniais 9—-L 
2>50 Wa«t 63 rd St^ Chicago, IIL 60629

Telef.: PRoipect 6-5084

Please! Only yqc cm 
prerent foreat fires

LIETWIU
ETNINĖS SIENOS-..

(Atkelta iš 4 psl.) 
vininkai — lietuviai autochto
nai. (sk.: “Draugas” VI.29.1970. 
Valteris Banaitis, “Kaliningra
das — sovietinio militarizmo ži
dinys”) .

Dėl pačio Tyrimo Instituto 
paruošto etnografinio žemėla
pio teks, be čia jau pasakyto, 
dar šį bei tą kita proga pridėti.. 
Pats A. Budreckis pastebi, kad 
jis “turi tam tikru trūkumu”. 
Bet, bendrai imant, jis yra pri
imtinas, tuo labiau, kad jame 
pravestoji lietuvių etninė sienos 
linija rytuose iki Nemunui, ma
žai ką skiriasi nuo prof. dr. J. 
Ochmanskio žemėlapy išvestos 
lietuvių-krivičių (baitarusų-gu- 
dų) padermių sienos, (šis žemė
lapis su smulkesniu tos sienos ap
rašymu yra paminėtojo šio str. 
autoriaus knygelėje: “Lietuvių 
etninių sienų klausimai”). Pie
tinė sienos linija tinka apgyni
mui 1920 m. sutarties su SSSR 
sienai.

Tenka tik džiaugtis ir sveikin
ti Algirdą Budreckį, kad jis taip 
gerai orientuojasi lietuvių tau
tos istoriografijoje ir etnogra
fijoje ir palinkėti jam bei kartu 
paprašyti imtis iniciatyvos — 
sudaryti būrelį specialistų jo mi
nimam istoriniam geografiniam 
atlasui paruošti. Tuo bus labai 
pasitarnauta Lietuvai ir jos 
mokslui. Tokį atlasą paskuti
niais savo gyvenimo metais bu
vo pradėjęs ruošti prof. K. Pakš
tas, ir jo užuomazgos turėtų 
rastis K. P. raštuose, globoja
muose istoriko V. Liulevičiaus. 
Prie vokiečių ir lenkų (dviejų) 
šio pobūdžio atlasų recenzijos 
teks grįžti neužilgo atskiram 
straipsnyje.

(Pabaiga)

Chicagos Našlių Našliukių ir 
Pavienių Draugiško klubo didžio
ji tradicinė puota — banketas 
Įvyks ši sekmadieni, spalio 17, 
Polonia Grove salėje, 4604 So. 
Archer Ave. Narius, svečius bei 
viešnias klubas nuoširdžiai kvie
čia gausiai atsilankyti- Įsigyti 
bilietus iš anksto galima pas klu
bo raštininkę Onutę Condux 
(7132 So. Millard Ave. Tel. 581 
-4133) bei pas klubo pirminin
kę Marytę Neberieza (5724 So. 
Richmond, tel. PR 8-5817). Sve
čiams bilietas 5 doleriai, o na
riams 2 doleriai. Kurie atvyks tik 
šokiams — 1 doleris, šokiams 
gros geras Jurgio Joniko orkes
tras.

Kaip kitais metais, taip ir šie
met visi atsilankiusieji banketan 
bus gražiai priimti. Salės durys 
atsidarys nuo 3 vai. po pietų, 
vakarienė prasidės 4 vai. Be to, 
vakarienės metu bus pravesta 
trumpa programėlė. A. Jusas

so Dekanas — Meksikos Gen. 
Konsulas p. Ruben Gaxiola ir 
vakaro vedėjas trumpai atpa
sakojo Konsulo Daužvardžio 
tarnybos periodą Chicago j e ir 
apibūdino kilnios jo asmeny
bės bruožus. Virš 500 baliaus 
dalyvių pagerbė konsulą atsis
tojimu ir vienos minutės tyla.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Marquette Parko Lietuviu Namu 
Savininku Organizacijos narių susirin
kimas įvyks spalio 15 dieną, penkta
dienį, 7:30 vai. vak., 6820 So. Wash
tenaw Ave. Yra labai svarbių reikalų 
aptarti, liečiančių mūsų koloniją, na
mų savininkus ir kitus .gyventojus. 
Yra pakviesti Chicagos Taupymo ben
drovės prez. Philomena Pakel ir atsa
kingas' policijos pareigūnas. Bus pra
šoma, kad jis darytų žygių sustiprinti 
saugumą mūsų apylinkėje. Narius ir 
svečius prašome gausiai dalyvauti, ra
šytis naujais 'nariais ir stiprinti mūsų 
organizacijos pajėgumą, rūpinkimės 
savo kolonijos saugumu ir išlaikyki
me ją savo rankose.

Stasys Patlaba

Dviejų Metų Mirties Sukaktis 
A. t A.

ZUZANA NORMAL
(Pagal pirmą vyrą Bertulienė)

Jau suėjo dveji metai, kai nėgailestinga mirtis iš gyvųjų tarpo 
išskyrė mylimą žmoną ir motiną. Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskr., Ža
garės valse., Latvelių kaime. Amerikoje išgyveno 60 metų.

Mirė 1969 m. spalio mėn. 14 d. Palaidota Lietuvių Tautinėse ka
pinėse, Chicagoje.

A. a. Zuzanos Normai giliai tebeliūdi vyras Antanas, sūnus Cas
per, dvi dukterys — Eleanor Coelyn, jos vyras Henry hei jų šeima ir 
Wilma Nickon. Lietuvoje mirusios sesers Maliorienės 2 dukterys su 
šeimomis. Kolumbijoje sesuo Gaurišienė ir jos sūnus Dr. W. Gaurišas 
su šeima bei daugelis kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Ilsėkis ramybėje. Mes Tavęs niekuomet neužmiršime ir anksčiau 
ar vėliau pas Tave ateisime.

Giliai liūdi: Vyras, sūnus, dukterys, anūkai ir kiti giminės.

TA ♦ A.
ANTONETTE RADOMSKIS I j 

Mauzaitė
Gyv. 6741 So. Campbell Ave.

Mirė 1971 m. spalio mėn. 12 dieną, 11:30 vai. ryto. Gimusi Lie
tuvoje.

Paliko nuliūdę: dvi dukterys — Helen Varačinskas ir Bemicc Kli- 
maitis, žentas Frank, gyv. Califomijoj, anūkai — Alen Varacins, Cla
rice ir Martin Klimaitis bei kiti giminės, draugai ir pažistami.

Trečiadienį 6 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Lack - Lackawicz ko
plyčioje, 2424 W. 69th St.

Penktadienį, spalio 15 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš koply- j 
čios į Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Vi$fra. a. Antonette Radomskis giminės, draugai ir pažįstami nuo- , 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą Ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213. | Į
jbi. ii ijul ~ mi imi1 i^'i j l "T.-.1 ii~_7r^Twr~rr~TnnwMT~Twwiiw>wr~MWW~rnrHinrwr~

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJBIO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERA1DAS F. DAIft'iiD
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: Y Ards 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvią
Direktorių 
Associaeijos

——f

AMBULANCE 
PATARNAVI

MAS U1ENĄ |
IR NAKT] jI > 9STURIME ?

KOPLYČIAS t
VISOSE MIESTO

DALYSE |
\ II*

ANTANAS M. PHILLIPS j
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

1   — -I.I" --------- ---------------- ' ' —W—' .W.. - .

BUTKUS - VASAITIS I -■ »

1446 So. 50th Ave., Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1003 |

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

P. J. IlLDIKtS
3354 So. HALSTED STREET Phone; YArds 7-19kl

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS ‘ 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2z28 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Dlinois
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PLB valdyba skelbia Jaunimo Metus
lyvaus 250 jaunimo atstovu iš■ Vasaros ir atostogų metui bai

giantis, po ilgėlesnės pertraukos, 
š. m. spalio 2 d. Cleveland© lie
tuvių namuose Įvyko Pasaulio 
Rietuvių Bendruomenės valdy
bos pilnaties posėdis. Posėdyje, 
■be vicepirm. dr. V. Majausko, 
kuris šiuo metu vieši Europoje, 
^dalyvavo visi valdybos nariai: 
pirm. St. Barzdukas, vykd. vi
cepirm. dr. Ant. Butkus, vice
pirmininkai dr. H. Brazaitis, M. 
Lenkauskienė, Al. Laikūnas, 
sekr. Ant. Gailiušis, Kultūros 
Tarybos pirm. dr. Alg. Nasvytis 
ir švietimo Tarybos pirm. Ant. 
Rinktinas. Posėdis užtruko pus- 
aštuntbs valandos pirmąją dieną 
ir pustrečios vai. rytojaus dieną. 
Apsvarstyta visa eilė principi
nių Bendruomenės klausimų ir 
.eilinių organizacinių formalumų. 
? Pagrindinis dėmesys krypo Į 
pasiruošimą Antrajam jaunimo 
kongresui, kuris Įvyks ateinan
čių metų liepos mėn. Čia jauni- 
jno reikalų vicepirm. M. Len
kauskienė, vasaros metu keletą 
kartų dalyvavusi Jaunimo kon
greso komiteto ir jo prezidiumo 
pasitarimuose, pranešė, kas Jau
nimo kongreso ruošoje jau pa
daryta arba artimiausiu metu 
ruošiamasi atlikti. Posėdyje 
■pastebėta, kad iki kongreso beli
ko mažiau nei metai, tuo tarpu 
plačioji visuomenė labai šykš 
iiai apie jį painformuota. Tiki
masi, kad netrukus bus priimta 
ir paskelbta galutinė kongreso 
programa su numatytomis pa
skaitų bei diskusijų temomis ir 
paskaitininkų bei diskusijų va
dovų sąrašu, o taip pat ir pinigi
nė sąmata, kuriai lėšas apsiėmė 
Sutelkti Jaunimo kongreso finan
sų komisija, tikėdamasi gausios 
visuomeninės paramos.

Jau sutarta, kad kongrese da-

XXZXXZXXXX3XXXX3XX33XXXXXX
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KARPEN TE RIS
Porčiai — Garažai su durim — 

Priestatai.
Beismantų įrengimai ir kiti Įvairūs 
karpenterio darbai. Taip pat nauju 

namų statyba, su lotu ar be loto.
Apskaičiavimai nemokamai.

JOE ŠUKYS
TEL. — 582-7595 

•xxxxxrrxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

įvairių kraštų, kuriuos atrinks 
tų kraštų bendruomenių centri
nės valdybos pagal kongreso ko
miteto numatytą proporciją. 
Priimtas ir kongreso šūkis; Jau
nimo darbas ir širdis lietuvių 
tautos ateitis^ Šiame PIJI val
dybos posėdyje nutarta ateinan
čius 1972 metus skelbti Jaunimo 
Metais. Tuo tikslu į lietuviškąją 
visuomenę kreipiamasi atskiru 
atsišaukimu, kuris spausdinamas 
kartu.

Kituose svarstymuose visuo- 
!meninių reikalų vicepirm. dr. U. 
Brazaičiui pavesta su kitais vad. 
veiksniais išsiaiškinti, kiek ak
tualiu laikomas tarpveiksminės 
patariamosios komisijos sudary
mas, kurio buvo pageidavęs ben- 
druomenininkų suvažiavimas pra 
ėjusį gegužės mėn. Philadelphijo- 
je. Apžvelgusi kraštų lietuvių 
bendruomenių veiklą, PLB kons
tatavo, kad jose pasitaiką kai 
kurie organizaciniai nesklandu
mai atsiliepia visos Bendruome
nės funkcionavimui, todėl prašo 
savo visuomeninių reikalų vice
pirmininką domėtis kraštų ben
druomenių organizacine padėti
mi, apie ją informuoti PLB val
dybą ir ieškoti būdų darniam 
bendradarbiavimui.

Pasaulio Lietuvio biuletenis 
ateityje bus leidžiamas periodiš- 

j kai kaip ligi šiolei, ir toliau re
daguojamas PLB valdybos pir
mininko St. Barzduko, kuris su
tiko šias abejas pareigas viena
me asmenyje suderintai tęsti. 
Jam pareikšta valdybos padėka. 
Praėjusi pavasarį išleistas vien
kartinis Bendruomenės leidinys 
— tai V. čižiūno knyga “šeima 
tautinėje bendruomenėje”. Po
sėdyje sutarta imtis priemonių, 
kad ši visais atžvilgiais aktuali 
knyga kaip galint greičiau ir pla
čiau pasklistų. Reikalui esant 
leisti naują laidą.

Tolesnėje posėdžio eigoje su
sipažinta su paskirų valdybos 
narių pranešimais, liečiančiais 
jų vadovaujamas bendruomeni
nio darbo sritis. Kultūros Tary
ba pvz., yra užsimojusi organi
zuoti lietuvių mokslo akademiją 
ir surengti dar vieną Kultūros 
kongresą arba jo vietoje plates-

Du suomiai darbininkai, susėdę ant modernios skulptūros pedestalo, 
valgo priešpiečius. Skulptūra stovi Helsinkio parke.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

I
EXPERIENCED 

ASSEMBLY WELDER 
Must be able to work from

blueprints. Good pay.
AITOQUIP CORPORATION 

1110 So. Washtenaw 
826-5353 — ext. 33

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

WANTED
B A B .Y SITTER
Must live-in, some House-

keeping. Room & Board. 
$120 per Month. 

339-2499

HELF WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

WORKING COUPLE NEEDS 
COMPANION - HOUSEKEEPER 

For elderly man & two school ąge 
children. Live in or go. Salary open. 

References.
Some English necessary 

PARK RIDGE
692-3649

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOSBICIAIS MĖNESINIAIS LŠSIMOKEJTMAIS

DEL VKŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

PETRAS KAZANAUSKAS, FreridenUu

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME INSURED
LOANS SAVINGS j

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention 
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

nio masto pašnekesį aktualiais 
kultūriniais klausimais, šiam 
užsimojimui PLB valdyba ska
tinančiai pritarė.

1Kai kurie tolimesni kraštai 
(pvz.. Australija, Brazilija) yra 
kreipęsi Į PLB valdybos pirmi
ninką, kviesdami juos aplanky
ti. Tokiam kvietimui patenkin
ti didžiausia kliūtis yra. be abe
jo, lėšų klausimas. Valdyba ta
čiau nutarė, jog PLB' pirminin
kas turėtų aplankyti Brazilijos 
lietuvius 1973 metais, kada le
nai bus rengiamas Pietinės Ame
rikos lietuvių kongresas.

Kitas PLB valdybos posėdis 
numatytas taip pat Clevelande 
apie š. m. spalio mėn. pabaigą.

(ai f

JAUNIMO DARBAS IR ŠIRDIS 
— LIETUVIU TAUTOS 

ATEITIS
PLB Valdyba skelbia Jaunimo 

Metus

Pasaulio lietuvių jaunimas, 
antrojo savo kongreso šūkiu pa
sirinkęs mintį “Jaunimo darbas 
ir širdis — lietuvių tautos atei
tis”, įsipareigoja dirbti savo 
tautai, ją mylėti ir branginti jos 
didžiuosius laisvės bei tautinės 
gyvybės idealus.

Todėl PLB Valdyba, pozity
viai vertindama lietuvių jauni
mo tautinės kultūros ir Lietuvos 
valstybingumo pastangas, ry
šium su 1972 metais įvykstančiu 
Il-ju Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresu, šiuos metus skelbia

JAUNIMO METAIS
ir pasaulyje pasklidusius lielu-

somai demokratinei Lietuvos 
respublikai atkurti,

2. tautiniam jaunimo ugdy
mui mokyklose ir šeimose,

3. lietuvių jaunimo organiza
cijų stiprėjimui, darbui bei tar
pusavio bendradarbiavimui,

4. lietuvių jaunimo kultūrinei 
veiklai dainos, žodžio, tautinių 
šokių, scenos, sporto ir kituose 
vienetuose,

5. lietuvių spaudos skleidi
mui ir skaitymui jaunimo tarpe,

6. pasaulio lietuvių jaunimo 
mastu rengiamos IV-sios tauti
nių šokių šventės pasisekimui,

7. II-jo pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso sėkmingam įvyk 
dymui.

Tai darbai, kuriems reikia 
mūsų visų pastangų ir talkos, 
mūsų visų moralinės ir mate
rialinės paramos. Be jaunimo 
negalima tautinė išeivijos atei
tis. tad padėkim jam jo sieki
muose bei darbuose.

Tebūnie Jaunimo metai pras
mingi. darbingi ir kūrybingi!
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

Valdyba

Clevelande, 1971 spalio 2 d.

— Kompozitorius Dr. Leonar
das J. šimutis grojo vargo
nais per porą valandų, impro
vizuodamas lietuviškų melodi
jų temomis, Gimimo Mergelės 
Marijos bažnyčioje, prieš at
sisveikinimą su velioniu Lietu
vos Gen. Konsulu trečiadienio 
vakare, rugsėjo 30 d.

— LB Dramos studija, kaip 
buvo skelbta pradėjo šių metų 
darbo sezoną spalio 6 dieną, 
punktualiai 7 v. vakaro. Į ati- - 
darymą atėjo ir užsiregistravo 
28 nuolatiniai lankytojai: 12 
vyrų ir 16 Imergaičių. Iš šio 
skaičiaus 11 grįžo iš praeitais 
metais lankiusių, o 17 naujai 
įstojo. Jei dar įstotų 8 — 10 
lankytojų, tai bus atidaryta 
antra grupė. Studiją atidarant, 
trumpą žodį tarė LB Kultūros 
Fondo pirmininkas A. Kairys 
palinkėdamas ištvermės mok. 
Živilei Numgaudąitei ir visiems 
studentams. Į Dramos studiją 
galima registruotis spalio mėn. 
bėgyje. Pamokos vyks Jauni-

A. G. AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, Ill. 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

/ ■ —" — *■■ ■ ■

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660
____________________

SIUNTINIAI I LI1TUVĄ 
ir kitus krėslus

P. NEDZINSKAS, 4CG5 Aeohw, 
Chicago HI. 60632. TsL YA 7-5930
------_ ---------- _

PIRKITE BE BAIMĖS
9 KAMBARIU modemus bungalow. 

Liuksusinė vonia, kabinetų virtuvė. 
Pilnai Įrengtas beismontas. Židinys. 
Šildymas gazu. Nauji kilimai. 2 auto 
garažas. Marquette Parke. $28,000.

2 AUKŠTU MŪRINIS NAMAS, apie 
$17,000 pajamų metams. Tvarkingai 
prižiūrėtas, saugioj vietoj. Rimtam 
pirkėjui, vertas S47,000.

7 KAMBARIŲ ŠVIESIŲ PLYTŲ MŪ
RAS. Ceramic virtuvė ir vonia. Gazo 
šildymas. Garažas. Blokas nuo Cali
fornia, Marquette Parke. $26,500.

2 BUTŲ 15 M. MŪRAS, 2 po 4%. 
Išbaigtas rūsys. Didelis garažas. 2 
gazo šildymai. Arti mūsų. $39,600.

4 BUTU gražus mūras ir 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High. 
— $42.700.

SKLYPAS 30’ su garažu prie Mar
quette Parko. — $10.500.

9 KAMBARIŲ MŪRAS. Patogi vie
ta, rami gatvė, arti parko. $18.950.

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

— .7. Daužvardienės prašymu, 
Lietuvos Gen. Konsulo P. Dauž-
vardžio laidotuvių dieną, Urug 
vajaus konsulas p. Feliksas 
Stungevičius ir p. Antanas J. 
Paulis priiminėjo kitų kraštų

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIU IR BRANGENVBtS 

Pardawmas ir Taisomas 
2646 WEST STREET 

T»L: REpublIc 7-1541

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pasto
gė. centrinis šildymas, garažas. Brigh
ten Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklypas. 41-ma ir Camnbell.

PUIKUS • BUNGALOW, įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Haisted St., Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANT1NAS

4 "" >

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujaari kranstymo 

įrankiai Ilgų metų patyrimas.
AL NAUJOKAITIS I

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Haisted Street, Chicago, Illinois 60608

vius kviečia savo dėmesį bei rū- konsulus ir aukštus svečius bei
pešti skirti: valdžios pareigūnus atvykusius

1. jaunimo ryžtui jungtis į ii apeigas, ir nurodinėjo Į jiems
Lietuvos laisvės kovą nepriklau-'rezervuotas vietas bažnyčioje.

Tvarkingai aprengti brity mokyklos vaikai žygiuoja j klases. Prie
kyje, kairėje, eina jauniausias karalienės Elzbietos sūnus princas 

Edwardas.

nio Centre, trečiadieniais, nuo) 
7 v. iki 9 v. vakaro.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos centro valdyba pataria Al
tos skyriams Lietuvos kariuo
menės .minėjimus ruošti šių 
metų lapkričio 21 dieną. Dr. 
Bobelis pataria Alto skyriams 
susitarti su ramovėnais ir Lie
tuvos kariuomenės sukaktį pa
minėti kartu.

— Sen.. Frank D. Savickas 
(D — 27) yra ko-sponsorius 
įstatymo projekto (Bill — 25), 
kuris reguliuos kraujo transfū- 
zijii painiavas ir kitų kūno da- 
lių perkėlimo klausimus, ku
rie yra nauji ir sukelia nesusi
pratimus tarp priėmėjų ir da
vėjų bei jų Įpėdinių, taip pat 
medicinos institucijų ir perso
nalo. Savo pranešime spaudai 
sen. F. D. Savickas sako, kad 
ligoninės ir gydytojai ribotųsi 
tik teikiamu patarnavimu savo 
pacientams išjungiant komer
cinius išskaičiavimus kūno da
lių procesuose.

— Dan Kuraitis, visuomeni
ninkas ir keliautojas, apkelia
vęs veik visą laisvąjį pasauli, 
pavasarį rengiasi vykti Į Kini
ją. Plati Chicagos visuomenė, 
ypač jo draugai bei artimieji, 
linki jam šiuos planus sėkmin
gai realizuoti ir parsivežti visą 
bagažą įdomių žinių apie taip 
mažai šiandieną žinomą Kini
ją, jos ekonominę padėti, žmo
nių nuotaikas.

— Ona ir Martynas Sinkevi
čiai, Rockford. Ill., Naujienų 
skaitytojai nuo pat pirmųjų 
numerių , sumokėdami prenu
meratą atsiuntė gražų laišką 
su linkėjimais visiems bendra
darbiams. Nors Martynas jau 
kuris laikas serga, bet domisi 
lietuvišku gyvenimu ir lietuviš
ka spauda.

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobiliy draudimai.

i i. ——Z

K. E R II! G t S
CAUFBR.H1A 9U9ER SERMICI
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tuno-ups Ir t. t
4824 5c. CALIFORNIA AVC.

CHICAGO, ILL YEL VI 7-9327

šiai komentuojama knyga, su
kelianti vis didesni susidomė
jimą. Įdomu, kad vadinamoji 
komunizmo statyba yra pats 
geriausias Įrankis griovimui, o 
jų valdymas remiasi teroru net 
vaikij darželiuose. Knygos gau
namos Naujienose. Abu tomai 
kainuoja 8 dol.

♦ Dail. A. Rūkštelės sukaktu
vinei meno parodai rengti suda
rytas organizacinis komitetas. 
Į jį įeina: O. Galvydienė, S. Juš
kienė, Z. Juškevičienė. A. Rūgy
tė, A. Valauskienė ir J. Valaus- 
kas. Parodos iškilmingas atida
rymas įvyks spalio 16 d., 6 vai. 
vak., Jaunimo centre. Paroda 
vyks nuo 16 iki 24 spalio imti
nai. Lankymo valandos: šiokia
dieniais nuo 6 v. v. iki 9 v. v., se
kmadieniais nuo 10 v. ryto iki 9 
vai. vai. Parodoje bus išstatyti 
nauji, dar nematyti kūriniai, 
tad laukiama daug lankytojų, 
meno gerbėjii ir mėgėjų. (Pr).

— Rašyt. Liudo Dovydėno at
siminimai “Mes valdysime pa
saulį” dviejuose tomuose yra 
gyvenime ir spaudoje daugiau- kokteiliu

•* Naujienų Sukaktuvinis Ban
ketas su programa ir šokiais 
įvyks š. m. spalio 31 d., sekma
dienį. 4 vai. p. p. V. F. W. salė
je, 7254 W. 63rd St., Argo, III. 
Visa lietuviška visuomenė ma
loniai yra kviečiama dalyvauti. 
Dėl rezervacijų prašoma rašyti į 
Naujienas, 1739 So. Haisted St., 
Chicago, Hl. 60608 arba skam
binti HA 1-6100. Vakarienė su 

$8.00 asmeniui.
| — NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL. — THURSDAY, OCTOBER 14, 1971

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET 

436-7878

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovyje, 
platus sklypas, geros pajamos. 54 ir 
Damen apylinkėj. — $38.000.

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas. Marquette 
Parke.. — Tik $89,000.

10 BUTU mūras, alum, langai, šil. 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79,500.

1% AUKŠTO 12 metų mūrinis. Ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsys. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklypas. Apylinkė 47-tos ir 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu, aluminijaus langai. 2 automobilių 
garažas, Marquette Parke. — Tik 
S28.900.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

WESTMONT
Bv Owner. Brick & Frame 4 Bedroom
Bi-Level. 3 Car Garage. 60x349’ Lot.

Apt. or Commercial Zoning in 
Ne^r- Future.

$39,500
964-0088

OPEN HOUSE 
SUNDAY. 12 — 6 P. M. 

8138 — 45 PL.. LYONS. ILL.
Home can’t be built for S55.000 going 
for $45,000. Must be see to appre

ciate. 4 bedrooms, 3 full baths, 
2% car garage. By owner.

Tel. 447-0581

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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


