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EPĄ VYKU PLANAS IŠŽUDYTI GYVEN
KREMLIUS NAIKINA OPOZICIJĄ

MASKVA. — Sovietu Sąjunga, pradėjusi gerinti santykius 
su Vakarais, vis daugiau pabrėžia vidaus saugumo reikalą, vis 
daugiau kelia “ideologinio budrumo” klausimą. Padažnėjo suė
mimai už kontaktus su užsieniečiais, daugiau persekiojami val
džios kritikai. 'Praėjusią savaitę Kijeve buvo suimta 13 ukrai
niečiu, jų tarpe žurnalistas Viačeslav čornovil, Ivan SvitlyČni ir 
Ivan Džiuba. Čornovil jau buvo kalintas 1967 m. Sausio 14 d. 
Maskvoje milicija padarė kratas devyniuose valdžios kritikų bu
tuose. Milicija ilgai tardė matematinką Juri šichanovič ir astro
nomą Kronid Liubarski, dirbantį čornogolovkos Fizikos institute.

KGB detektyvai Kijeve iš
kratė rašytojo Viktor Nekrasov 
butą.

Antradienio “Iz vesti j a”, ra
šydama apie Amerikos kongre
so narius, kurie Maskvoje netin
kamai elgėsi, susitikdami su so
vietų žydais, paminėjo žinomo 
fiziko Chalidzės pavardę, kuris 

• nėra žydas. Jis priklauso profe
soriaus Sacharovo įsteigtam so
vietų žmogaus teisių komitetui, 
šalia jo su amerikiečiais kon- 
gresmanais susitikęs prof. Alek
sandras Lerneris, jo sūnus Vik
toras ir elektronikos specialis
tas Viktoras Polsky. Trys pa
skutinieji, pareiškę norą išva
žiuoti į Iz raelį, buvo atleisti iš 
savo pareigų.

Furtsevos vizitas 
ir sovietų kultūra.
NEW YORKAS. — Ameri

koje 10 dienų praleido aukščiau
siai iškilusi sovietų moteris, kul
tūros mĮmsterė ir komunistų 
partijos centro komiteto narė 
Jakatėrina Alėksejėvha Furtse
va, 61 metų amžiaus. Ji vadi
nasi mergautine pavarde, nors 
yra ištekėjusi už užsienio rei
kalų viceministerio Nikalojaus 
Firjubino, turi suaugusią duk
terį ir 8 metų anūkę, kuri jau 
lanko Bolšoj baleto studiją Mas
kvoje.

Furtseva, buvusi tekstilės fa
briko darbininkė ir partijos or
ganizatorė, vėliau baigė techni
kos institutą ir tapo chemijos 
inžiniere, vii iškilo Chruščiovo 
laikais. Amerikoje ji turėjo ke
lias spaudos konferencijas, ati
darė sovietų liaudies meno pa
rodą ir buvo garbės svečiu vals
tybės departamento pietuose. 
New Yorke ji lankė muziejus, 
klubus ir turėjo susitikimą su 
gubernatoriaus broliu David 
Rockefelleriu. Furtseva pasipuo
šusi auksinėmis apyrankėmis, 
sagėmis ir labai didžiuojasi savo 
“rusiško minko” kailiniais.

šeštadienio New York Times 
vedamajame “Welcome to Miss 
Furtseva” džiaugiasi Furtsevos 
pareiškimu, kad sovietų vyriau
sybė pasirengusi išplėsti kultū
rinio bendravimo ryšius su Ame
rika, tačiau prideda, kad sovie
tų valdžia turės padaryti dau
giau, negu tik siųsti savo meno 
pavyzdžius Amerikon. Furtseva 
galėtu įsakyti sovietų leidyk
loms spausdinti Solženicino kny
gas, galėtų patarti KGB nesiųs
ti valdžios kritikų ar “heretikų”, 
kaip Bukovskis, į bepročių ligo
ninės ar darbo stovyklas, galėtų 
išleisti norinčius išvažiuoti pi
liečius. Jei sovietų režimas no
ri būti laikomas kultūringu, jei 
jis nori pagerinti kitų nuomonę 
apie save, tai jis turi elgtis kul
tūringai. Tokie dalykai, kaip 
Amerikos kongreso nario ištrė
mimas yra žingsnis į kitą pusę 
ir nesiderina su Furtsevos kelio
nės tiksląis, sako laikraštis.

♦ Virš š. Vietnamo JAV 
Phantom lėktuvas numušė Mig- 
21. Hanojus skelbia, kad buvo 
numušti du amerikiečių lėktuvai.

IŠ VISO PASAULIO
♦ ■

BEIRUTAS. — Libanas nese
niai užpirko nemažai ginklų 
Sov. Sąjungoje, šiandien jis pa
sirašys sutartį su Prancūzija, 
o vėliau derėsis su Britanija. 
Kiek anksčiau Libanas pirko 17,- 
000 šautuvų iš Belgijos. Libanas 
siekia sumoderninti savo kariuo
menę.

DACCA. — Privati Amerikos 
šalpos organizacija — Interna
tional Rescue — pažadėjo Ben
galijai vieną milijoną dolerių stu
dentų paramai.

LONDONAS. — Iš jūros ant 
pietinės Britanijos krantų van
duo ėmė išplauti statines su pa
vojingais chemikalais. Spėjama, 
kad statinės yra iš nuskendusio 
gruodžio mėn. ispanų laivo “Ger
mania”. Kai kuriose statinėse 
rasti cyanido nuodai.

ALBANY. —New Yorko gu
bernatorius Rockefelleris savo 
kalboje piktai kritikavo miesto 
merą' Lindsay,, sakydamas, kad 
bet kas sugebėtų geriau miestą 
valdyti. Į tai atsiliepė meras 
Lindsay, prikišdamas, kad 
Rockefelleris tik tarnauja Ni- 
jfonui. Rinkimų metuose lau
kiama daugiau panašių susikir
timų.

DACCA. — Bengalijos prem
jeras Rahman paskelbė amnes
tiją visiems bengalams, kurie 
buvo nuteisti Pakistano karinių 
teismų prieš karą. Indija susi
rūpino, kad vis daugiau ginklų 
iš Bengalijos patenka į Indiją, 
kur juos superka privatūs asme
nys. Pati Indija daug ginklų 
davė bengalams pradžioje karo, 
daug ginklų išmėtė Pakistano 
kareiviai. Indijos Vakarų Ben
galo provincijoje yra daug ko
munistų, kurie dabar superka 
ginklus.

Simokaičio likimas
Sovietų Rusijos pogrindžio 

spaudos duomenimis (Paskuti
nių įvykių kronika, nr. 18), 1971 
m. sausio 14 d. teismo nuospren
džiu Vytautas Simokaitis, mė
ginęs sovietų lėktuvą iš Lietu
vos nukreipti į Švediją, buvęs 
nubaustas sunkiausia bausme — 
sušaudymu. Jis ilgesnį laiką 
buvęs laikomas Lukiškių kalė
jime Vilniuje, mirtininkų kame
roje.

Laisvajame pasaulyje paskli
dus protestams dėl mirties nuo
sprendžio bausmės, sovietai pa
skelbė, jog mirties bausmė Si- 
mokaičiui buvusi pakeista ka
lėjimu iki gyvos galvos. Be to, 
skelbta, jog Sovietų Sąjungos 
prokurorui pareikalavus, Simo
kaičio byla buvusi persiųsta į 
Maskvą. Jo žmona Gražina esan
ti kalinama, drauge su krimiria- 
liniais nusikaltėliais, Panevėžio 
kalėjime.

Koks, iš tikrųjų, yra Vytau
to Simokaičio likimas, žinių nė
ra. A. Rudis, lankęsis 1971 m. 
Europoje, per savo “Forumo” 
Čikagoje savaitinę programą bu-

Dailininkas Joseph Wallace King prie prezidento Nixon© portreto, kuris kabės Duke universiteto 
teisiu fakultete, kurį baigė prezidentas Nixonas, stovįs su žmona prie portreto.

28-TAS PASAULIO ŽYDU KONGRESAS t w
JERUZALĖ. — Izraelyje prasidėjo 28-tas pasaulio sionistų 

kongresas, kuriame dalyvauja 800 atstovų. Izraelio žydai turi 
525 atstovus, Amerikos — 152. ir kitos valstybės delegavo po 
mažesnį skaičių. 'Pasaulyje yra 900,000 sionistų organizacijos 
narių, kurių tarpe paskutiniu metu įvyko nuomonių skirtumų. Pri
pažintas sionistų vadas dr. Nahum Goldman šiame kongrese net 
nedalyvauja. Kitas žydų veikėjas, Amerikos rabinas Meir Ka- 
hane neįleidžiamas į kongresą, dėl ko jo rėmėjai’suruošė demons
tracijas, kur 33 asmenys buvo suimti.

Pasaulio žydų tikslai, įsteigus 
Izraelio valstybę, susiskaldę. Iz
raelio sionistų vado Arye Pincus 
pažiūros į’ šią organizaciją ėmė 
skirtis nuo kitų valstybių žy
dų pažiūrų. Dr. Goldman agituo
ja, kad sionistai turi remti žy
dus, kur jie begyventų, net ir 
Sov. Sąjungoje, padedant jiems 
įsikurti vietoje. Izraelio sionis
tai siekia, kad visi žydai grįžtų 
į Izraelį. Sovietų spauda puo
la šį kongresą, kuris esąs provo
kacija Sovietų Sąjungai.

Armija griežtina 
naujokų apmokymą

FORT MONROE. — Po’įvai
rių bandymų palengvinti kariuo
menės naujokų apmokymą ir pa
ruošimą, armijos vadovybė pa
skelbė, kad vėl sugrįžtama prie 
kietesnės disciplinos. Iš bara
kų bus pašalintos alų parduodan
čios mašinos, astuonias savai
tes nauji kareiviai turės pra
leisti bendruose barakuose. Bus 
daugiau fizinio lavinimo pamo
kų, daugiau bėgimo, daugiau 
praktiškų užsiėmimų su ginklais.

Armijos treniravimo įstaiga, 
kuriai vadovauja gen. Ira Hunt, 
paskelbė apie sugrįžimą-prie se
no, spartakiško treningo meto
do, kuris rekrutams esąs ge
riausias.

Mirė K. Mockus
Kazys Mockus, pedagogas ir 

žurnalistas, š. m. sausio 8 d. mi
ręs Bostone, buvo aktyvus vi
suomenininkas, dirbęs švietimo 
srity, daug rašęs spaudai. Jis 
buvo gimęs 1910 m. Rikantų k., 
Kelmės valsč., Raseinių apskr.

1936 m. baigė Vytauto D. uni
versitetą. K. Mockus 1961 m. 
šešis mėnesius yra buvęs Vliko 
įstaigos reikalų vedėju New 
Yorke. (E)

vo paskelbęs žinią iš Vokietijos, 
kad V. Simokaitis esąs sušau
dytas. (E)

VHI&USĮOS ZI^OS

Kanadoje jau trys dienos 
streikuoja oro kelių ir aerodro
mų kontrolieriai. Tas streikas 
privertė valdžią atleisti iš darbų 
10,000 ..tarnautojų. ..Kanadoje 
nenusileidžia jokie komerciniai 
lėktuvais

Washingtone kainų priežiū
ros taryba paskelbė, kad kainų 
suvaržymas neliečia mažų krau
tuvių ar mažų apartmentinių 
namų (iki 4 butų).

Nato valstybės pasiūlė 
Maltos premjerui žymiai dau
giau pinigų, negu Britanija bu
vo sutikusi mokėti. Laukiama, 
kad Malta toliau leis Nato lai* 
vams naudotLs savo uostais.

Valstybės departamentas 
paskelbė, kad Amerika nutrauks 
duodamą paramą tokioms ša
lims, kurios atims amerikiečių 
nuosavybes, šis pareiškimas ne
taikomas Čilei ir Peru, kur ame
rikiečiai valdė vario kasyklas.

♦ Policiją išaiškino narkoti
kų organizaciją, kuri iš Bolivi
jos gabendavo narkotikus į Či
kagą, daugiausia kokainą ir ma- 
rijuaną. Suimti 9 asmenys, jų 
tarpe trys jamaikiečiai.

žemės ūkio departamentas 
paskelbė, kad pernai amerikie
čiai ūkininkai užaugino 35% 
daugiau kukurūzų, negu anks
čiau, tačiau, nukritus kainoms^ 
jie gavo tik 8% daugiau pajamų.

WASHINGTONAS. — Ame- 
rikos-Sov. Sąjungos prekybos 
derybos tęsiamos toliau, nors 
pastaruoju metu apie jas mažai 
rašoma. Derybos vyksta nuo 
sausio 6 d. Greit į Washingtoną 
turi atvykti sovietų užsienio pre
kybos ministeris Patoličevas.

BELFASTAS. — Septyni ai
riai pabėgo iš britų laivo-kalėji- 
mo Belfasto uoste, šiaurės Airi
jos valdžia uždraudė šiais me
tais visus paradus, kuo labai ne
patenkinti protestantai, kasmet 
šventę liepos 12 d. savo pergalę 
prieš katalikų karalių.

Sudarytos erdvės 
stoties Įgulos

HOUSTONAS. — Jau paskelb
tos astronautų, kurie dirbs Ame
rikos erdvės stotyse, pavardės.. 
Stotis bus iškelta į žemės orbi
tą ateinančių metų balandžio 30 
d. Sekančią dieną pakils ir pir
moji stoties komanda, vadovau
jama astronauto Charles Con
rad Jr., kurisi turės savo grupė
je Paul Weit^ir mokslininką dr. 
Joseph Kerwin, ši grupė erd
vės stotyje išbus 28 dienas.

Antrai astronautų-mokslinin- 
kų grupei vadovaus kapitonas 
Alan Bean ir trečiai — marinų 
pulkininkas Įeit. Gerald Carr. 
Antroji ir trečioji grupės erd
vėje planuoja išbūti po 56 die
nas. Erdvės laboratorija bus 48 
pėdų ilgumo. Ji , padalinta Į 
darbo, poilsio ir valgomąjį kam
barius. Maisto atsargų stotis 
turės 140-čiai dienu. Ant stoties 
primontuotas bus solarinis teles
kopas.

Neramu Madrido 
universitetuose

MADRIDAS. — Ispanijos stu
dentai Madride atvirai išėjo ko
voti prieš policiją, kada medici
nos mokykloje buvo pašalinti 
beveik visi 4,000 studentų. Val
džia juos tik tada žada atgal 
priimti, jei kiekvienas studen
tas pasirašys pasižadėjimą ne
politikuoti. Pasižadėjimus pa
sirašė dar tik apie 400 studentų.

Muštynėse su policija buvo 
sužeista 40 asmenų. Demons
tracijos sustabdė darbą dviejuo
se Madrido universitetuose.

Metas siųsti aukas
Lietuvos Išlaisvinimo Tautos 

Fondui asmeniškai surinkę ne
mažiau kaip 200 dol. arba paau
koję nemažiau kaip 25 dol., vie
nerius metus gauna “Eltos Infor
macijų” biuletenį.

Dabar jau yra atėjęs pats me
tas siųsti aukas Lietuvos Išlais
vinimo Tautos Fondui. Kreipia
mas dėmesys tų gerbiamųjų au
kotojų, kurie pageidautų jiems 
siuntinėti Eltos biuletenį be per
traukos.

Aukas — čekius ar money or
derius — prašoma siųsti Tautos 
Fondo pirmininko, prel. J. Bal- 
kūnoi adresu: Lithuanian Natio
nal Fund, 64-14 56th Road, Mas- 
peth, N. Y. 11378. (E)

DU VAIKĖZAI PLANAVO PAKARTOTI
NOJAUS LAIVO EKSPERIMENTU
ČIKAGA. — Kaip jau vakar trumpai pranešta. Čikagos po

licija suėmė du jaunuolius: Steven Pera, 18 m. ir Allen Schwand- 
ner, 19 m., kurie visai rimtai planavo išžudyti Čikagos ir kitų 
miestų gyventojus, kad galėtų jų- vietoje įsteigti naują rasę. 
Toje rasėje nebūtų juodų, nebūtų kitų mažumų, išskyrus žydus. 
“Naujam pasauliui” pagrindą būtų sudarę 24 “išrinktieji" jau
nuoliai, kurie masinio nuodijimo pradžioje būtų įskiepyti nuo 
įvairių bacilų, kuriomis buvo planuojama išnuodyti Čikagos 
gyventojus. Jaunuolių bute buvo rastos pavojingų bacilų atsargos. 
Grupė, kuri turėjo paveldėti pasaulį buvo pavadinta “Rise”. Jos 
organizatorius buvo Schwandner, o chemikas ir mirties bacilų 
gamintojas buvo Perą.

Rusai atsisakė 
plaukti Į uostą

JUNEAU. — Amerikos Pa
krančių Sargybos laivas, sulaikęs 
du sovietų žvejų laivus prie 
Aliaskos, pranešė vakar, kad ru
sų laivai atsisakė plaukti į uos
tą. Abiejų rusų laivų kapitonai 
yra arešte Amerikos laive. So
vietų laivuose yra ginkluoti ame
rikiečiai, tačiau jie negali pri
versti rusų jūreivių lydėti Pa
krančių Sargybos laivą į Adak 
uostą, 600 mylių nuo incidento 
vietos.

Paskutinieji pranešimai sako, 
kad sovietų laivai suėmimo me
tu nežvejojo, tik Amerikos teri
toriniuose vandenyse perkėlė žu
vis iš žvejų laivo į laivą-fabriką, 
kuris tas žuvis vietoje konser
vuoja. Tas laivas-fabrikas ban
dė-nuo amerikiečnj laivo pabėg
ti, tačiau po keturių valandų ma
nevravimo, amerikiečiai užkirto 
sovietų laivui kelią, prispaus- 
dami sovietų laivą prie ledų 
krūvos jūroje.

Sovietų laivų kapitonai yra 
amerikiečių laive, tačiau gali 
laisvai po jį vaikščioti. Valsty
bės departamentas į paklausi
mus apie tą įvykį sako, kad 
tai “žuvininkystės problema, ne 
diplomatinė”.

Pasiūlė įkaitu 
savo sūnų

RAWALPINDI. _ Pakistano 
prezidentas Bhutto turi sunkias 
ir nemalonias pareigas vadovauti 
demoralizuotai, karą ir didelę te
ritorijos dalį pralaimėjusiai vals
tybei. Jis važinėja ka**” ■ Pa
kistaną, sakydamas ban
dydamas sujungti įvairių gelčių 
ir įvairių politinių pažiūrų žmo
nes.

Konservatyvūs Pakistano mu
sulmonai su įtarimu žiūri į Bhut
to liberalumą. Jis mėgstąs ret
karčiais su užsieniečiais išge ti 
svaiginančių gėrimų taurelę, kas 
dievobaimingiems musulmonams 
yra draudžiama. Jau keliose pro
vincijose įvyko demonstracijos ir 
riaušės prieš Bhutto. Patano ir 
Balukistano provincijos prarado 
daug savo narių — kareivių. Pre
zidentas, norėdamas nuraminti 
tų sričių karingus gyventojus, 
pasiūlė viešai duoti Indijai įkai
tu savo sūnų, kad tik Indija pa
leistų pakistaniečius karo belais
vius.'

Užsienio stebėtojai sako, kad 
Pakistano prezidentui gresia 
anksčiau ar vėliau atentatas, nes 
jis turi labai daug politinių prie
šų.

♦ Izraelio vyriausybė patvir* 
tino rekordinį 4 bilijonų dol. biu
džetą, kuriame 40G skiriama 
gynybai.

Perą studijavo dvejis metus 
Čikagos universitete. Jis buvęs 
gabus biologas, todėl gavęs dar
bą Presbyterian — St. Luke li
goninės laboratorijoje, čia jis ir 
pradėjęs auginti bacilas. Jis kai 
kurias bakterijų kultūras gami
nęs Mayfair City College ir sa
vo draugo rūsyje. Keturių rū
šių bakterijos jau buvo išaugin
tos, jų tarpe choleros, meningi
to ir šiltinės. Buvo dirbama prie 
penktos.

Schwander jau tris kartus bu
vęs policijos suimtas už įvai
rius nusikaltimus, jų tarpe už 
įsilaužimą irvogtų, daiktų tu
rėjimą.

Čikagos miesto valdžia garan
tuoja, kad vanduo yra “absoliu
čiai saugus”. Vandens departa
mento pareigūnai sako, kad fil
travimo ir vandens cheminio ty
rumo procedūra esanti tokia, 
kad; jokie kenksmingi chemika
lai negali patekti į vandens sis- 
tenfe. Į vandenį dedamas- chlo
rinas būtų tuoj užmušęs šilti
nės bakterijas. Kasdien Čikaga 
sunaudoja bilijoną galonų van
dens. Jam užnuodyti su LSD 
vaistais, reikėtų mažiausiai 40 
vagonų LSD, kad vanduo pasida
rytų kenksmingas. Sargybiniai 
filtravimo pastatą saugo 24 vai. 
paroje. Niekas negali prieiti prie 
vandens pompų nepastebėtas".

Vandens gryninimo Įmonės ve
dėjas James Vaughn sako, kad 
net paties stipriausio nuodo, kaip 
cyanidas, reikėtų mažiausiai 10 
vagonų, kad jis užterštų iki pa
vojaus laipsnio Čikagos geriamą 
vandeni. Chemikai nuolat ieško 
vandenyje 30 įvairių kenksmin
gų chemikalų. Įvairūs aparatai 
be perstojimo seka vandens che
minę sudėtį. Tų vaikėzų planai 
buvę tik “nesusipratimas”.

Teisia Auschwitzo 
lagerio architektą 
VIENA. — Austrijoje prasi

dėjo teismas, kur kaltinamuoju 
yra 63 metų amžiaus architektas, 
kuris suprojektavo Auschwitzo 
ir Birkenau dujų kameras ir kre
matoriumus, kur žuvo 1941-45 
metais šimtai tūkstančių žydų. 
Architektas Walter Dejaco, pro
kuroro kaltinimu, buvęs toks iš
didus dėl šių savo statybos pro
jektų, kad jis savo kabinete ant 
sienos laikęs mirties stovyklų 
planus, kol SS vadovybė jam tą 
uždraudusi daryti, nes stovykla 
turėjo būti slapta.

Kartu su Dejaco kaltinamas 
ir jo padėjėjas Fritz Karl Erti. 
Jo priežiūroje buvo statomi žy
dų barakai stovykloje. Jie taip 
buvo suplanuoti, kad nebūtų 
ventiliacijos, siekiant greitinti 
“natūralų’’ žydų išmirimą. Sar
gybiniu šunims pastatai buvę 
geresni.

♦ Japonijos plieno eksportai 
pernai paaugo 32.9G. Ypač pa
didėjo plieno pardavimas Azijos 
valstybėms — 41.8%.



KALPAS UOGINTUS'

KOVA DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO

Joks priešas neišraus tėvynės meilės iš mūsų šir
džių. jeigu savanorių ir partizanų ryžtu kovosime vardan 
tos Lietuvos..

Kaip paskiro žmogaus, taip 
ir tautos gyvenimas susideda 
iš pilkų šiokiadienių ir iškil
mingų šventadienių. Vasario 
16-loji yra mūsų tautos iškil
mingas didysis šventadienis. 
Jis primena mums amžiais sva
jotą didžiąją tautos svajonę 
— tėvynės ir nepriklausomy
bės atstatymo pradžią. Vasa
rio 16-tosios šventė, tai negęs
tantis mūsų tautos žiburys,* vi
sada uždegąs mus žodžiais sun 
kiai išreiškiamų jausmu ir ne- 
atlaidžiai šaukiąs Į viltingą ry
tojų. Taip yra todėl, kad tauta 
už savo laisvę yra sumokėjusi 
kančia, krauju ir daugelio sa
vo vaikų gyvybe.

Šiemet minime 54-ląją mūsų

- . • Ii tautos laisvės ir nepriklauso
mybės atstatymo sukaktį. 1253 
metais Lietuvos valdovas Min- i 
daugas karūnuotas visos Lie
tuvos karaliumi ir tai yra pir- 
mas istorijoje savo rūšies Lie-, 
tuvos valstybėes de jure pripa
žinimas. Nuo X-tojo amžiaus 
pasaulis dažnai išgirsta lietu-1 
vių vardą, o vėliau ir garsas 
pasklido nuo Baltijos iki Juo
dųjų jūrų, kuriose Vytautas; 
Didysis savo žirgą maudė. Jau 
anuomet Lietuvos įstatymai, 
švietimas ir žmonių gyvenimo! 
būdas buvo pažangesni, negu 
jos pietų ir rytų kaimynų. Anų į 
laikų Lietuva buvo prasisklei
dusi gražiausiu valstybiniu žie
du.' Todėl jos valdovų: Vy-

Amerikietis dailininkas Joseph Wallace King is Winston - Salem, 
N. C., nutapė Britanijos karalienės Elzbietos ll-sios portretą.

DALIJĘS PARODA ČIURLIONIO GALERIJOJE
ČIURLIONIO GALERIJA ir šiais metais ruošia tradicinę DAILĖS PA

RODĄ — 1972 m. vasario mėn. 12—20 d. d., kurioje kviečia dalyvauti vi
sus Chicagoje ir jos apylinkėse gyvenančius lietuvius dailininkus.

Pramatomos premijos už geriausius kūrinius bus skiriamos nepaisant 
meninio stiliaus. Kūrinių atrinkimui ir premijavimui bus kviečiama Jury 
komisija.

tauto, Gedimino ir kitų vardai 
su didžiu pripažinimu ir gilia 
pagarba buvo minimi net iki 
paskutiniojo karo, seniai nuo 
Lietuvos atplėštuose gudų ir

Dailininkai suinteresuoti šia paroda, užpildo žemiau paruošta kuponą 
ir jį pasiunčia ne vėliau š. m. vasario mėn. d. Čiurlionio galerijos di
rektorei Vandai Balukienei šiuo adresu: 1836 W. 93rd St, Chicago, HL 
60620. (Telef. 239-4683).

Kūrinių skaičius apribojamas ne daugiau 4, kurie pristatomi galerijon 
(5620 So. Claremont Ave., Chicago) ne vėliau vasario mėn. 5 d., su užpa
kaly kūrinio identifikacija, pažymint dail. pavardę, kūrinio pavadinimą, 
techniką ir kainą. (Jei parduodamas).

♦

Dalyvausiu Čiurlionio galerijos ruošiamoje parodoje 1972 m. vasario 
mėn. 12—20 d. d. su sekančiais kūriniais: (Pasiųsti šias žinias ne vėliau 
vasario mėn. 1 d.).

DAIL. VARDAS IR PAVARDĖ .............. .......................... .................... ....

ADRESAS

ukrainiečių žemėse. Kas nepa
žįsta Lietuvos istorijos, vaiz
duojasi Lietuvą kaip mažą, 
vargingą ir nereikšmingą kraš
tą. Kartais net gėdinasi prisi
pažinti esąs lietuvis. Kitaip 
galvoja tie, kurie žino, kad 
Lietuva buvo nepaprastai įdo
mi, didelė ir turtinga, kad bu
vo nepaprastai gerai organi
zuota, kad turėjo Įžymių vals
tybininkų, talentingų karve-

vyrų Tarybų ir, patikėjo jai 
rūpintis Lietuvos laisvės at
statymu. Vokiečiai Tarybos 
tautos atstove nepripažino ir 
su ja nesiskaitė. Nepaisydama 
to, Taryba sąžiningai ir sąmo 
ningai siekė savo kraštui lais
vės. Visi ir visokiais reikalais 
Tarybos keliai į okupanto įstai 
gas buvo erškėčiais kloti. Vi
sokie prašymai ar savo tautie
čių reikalų tarpininkavimai su 
si durdavo su griežtu vokiečių 
“nein”! Juk žinoma, kad vo
kiečių tikslas buvo aneksuoti 
Lietuvą. Kad galėtų išsilaikyti 
savo pozicijose, /Tarybai teko

kurio pirmame puslapyje tas 
Aktas turėjo būti atspaustas t. 
y. paskelbtas. Bet karo cenzo
rius visą tą straipsnį (Aktą) 
storiausiu raudonu paišeliu du 
kartu kryžmai perbraukė. Va
dinasi, — “nein”! Taryba, aiš
ku, tai numatė, tam atvejui 
buvo pasiruošusi. Tuojau nak
tį, mat, jau buvo vėlus vaka
ras, tą aktą stambiomis raidė
mis atspausdino atskirame la
pe, išvežiojo po privačius pa
tikimų lietuvių butus, iš kur, 
slaptais kęliais Aktas pasklido 
ne tik po Vilniaus miestą, bet 
po visą Lietuvą ir net pasiekė 
vokiečių sostinę Berlyną. Va
sario 18 d. berlyniečiai kaip 
politinę “antį” jau skaitė in
formaciją apie Lietuvos pasis- 
kelbimą nepriklausoma vals
tybe. Tuo veiksmu Taryba at
liko labai drąsų, reikšmingą, 
revoliucinį žygį, nes sąmonin
gai apsilenkė su griežtosios 
okupanto karo administracijos 
valia.

.Vokiečiai negalėjo suvirš
kinti minties, kad maža nepri
klausoma Lietuva, kadaise pa
stojusi jiems kėlią į Rytus ir 
prie Žalgirio sutriuškinusi jų 
ordino galią, kaip lygi su ly
gia galėtų būti Vokietijos kai
myne ... Kaip ir reikėjo tikėtis,

Ob-0sto pareigūnai Vilniuje 
kone padūko. Įniršę biauriai 
koliodami, Tarybą vadino 
“Freche Bandė” (akiplėšų gau 
ja)' ir tuč tuojau norėjo areš
tuoti Tarybos narius. Tik nau
jas karinis viršininkas, neno
rėdamas pakenkti savo politi
kai, neleido to padaryti.

(Bus daugiau)

i. KAS YRA KARVĖ?
DeŠimtametės mokinės 

rašto darbas
Karve yra žinduolis gyvulys, 

kad yra pilna žolės iki pat ragų, 
rę, pryšakį, užpakalį, viršų ir 
apačią. Karvė baigiasi uodega, 

Ikuri savo gale turi bumbulą, 
i Karvė uodegą naudoja muse
lėms nuo savęs ir nuo pieno 

i vaikyti. Karvės galva tarnauja 
ragams laikyti, o snukis bir
bimui. Po karve kabo pienas, 
kurs tarnauja melžimui. Kar- 

.vė Airi švelnų kvapą, kurį ga
ilimą pajusti iš tolo. Ponas 
karvė vadinasi jaučiu. Jiedu 
abu yra žinduoliai. Karvė ne- 

' daug teėda, nes ką suėda, yra 
dukart. Kai karvė yra alkana, 
ji daro Mūūū! Bet kuomet kar- 

mokafv® nieko nesako, tai reiškia, 
(kad yra pilna žolės iki pat ragų.

(Katovice, Lenkija, 
autorės pavardė nutylėta)

Sovietuose gyvuliams 
neužtenka pašaro

Dėl pardavimo Sovietų Są
jungai gyvulinių pašarinių grū
dų už $180 milijonų, agrikul
tūros sekretoriaus asistentas 
Clarence Palniby neseniai pa
aiškino, kad tuo būdu buvo, 
sumažintos grūdų atsargos paTį 
tuštinti grūdų sandėliai ir pa-' 
didinta žemės ūkio produktų 
eksporto rinka.

Kokiomis kainomis tie grū
dai parduoti? Pasirodo, kad 
daug žemesnėmis, negu rinkos 
kainomis.

24.1 milijonai bušelių avižų' 
parduoti po 40 iki 47 centus bu 
šelis, kuomet pačioje Ameri-į 
koje moka po 65 iki 77 centus.

39 milijonai bušelių miežių 
parduota po 83 iki 91 cento bu
šelis, kai Mineapolyje i------
už bušelį po $1.20.

Kukurūzų pardavimo kaina 
neažymėta, bet pasakyta, kad 
iš 80 milijonų bušelių sovie
tams parduotų kukurūzų apie 
pusė yra iš kitų kraštų. Pvz. iš 
10 milijonų iki šiol sovietams 
eksportuotų bušelių kukurūzų, ti jūroje ir sausumoje? 
pusė yra iš Argentinos.

MOKINYS ATSPĖJO
— Kokios būtybės gali gyven-

— Jūreiviai!

TELEFONAS ............................. ..... ....
KŪRINIO PAVADINIMAS
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4............................... :________ __________________________________

TECHNIKA

tdžių herojų, kurių kitataučiai 
mums pavydėjo. Nors skai
čiumi mes, tiesa, maži, bet pa

stirtum dideli. Mes turime di
džiausią garbingą praeiti, mes 
turime savo tautos kultūrą, is

toriją, savo seniausią gyvą 
kalbą. Mes turime ką gerbti, 
branginti ir kuo didžiuotis.

kantriai ir sumaniai manev
ruoti. Kartais turėjo neva de
rintis prie machiavęliškų oku
panto kombinacijų. Tačiau 
ryžtas vykdyti didžiąją savo 
misiją buvo stipresnis už oku
panto jėgą, o tėvynės meilė — 
karštesnė už jo karo mašinos 
ugnį. Taryba disputavo ir vie-

IŠTEISINO
— Sakai, kad tamstos tarnau

tojas apie tamstą blogai kalbė
jo kitam asmeniui.

— Taip.
— Tarnautojo negalima baus

ti, nes viršininkui negirdint apie 
jį galima kalbėti ką tik nori.

DĖDĖS ŠERNO GYVENTO BKUOŽM
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną 
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 

galėtų 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., 

į kaina 2 dol.
j GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTKACLJOJE

IlIlllllllIllllllliaillllllliailllllliaBMes būtume vargšai, jei tos pra 
--------------------------------------- ------------- -----------—------- —--------- . eities neturėtume.

Nuo 
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū- 

. su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
.ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
S20.000.

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4470Frank Zogas, President

Passbook Savings 
AH accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

IMSUIO
2 Years Savings 

Certificate 
(Minimum. $6.000)

INSURED_ SAVE AT

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter Kdzar'auslras. President Phone 847-7747

• ON SAVINGS CERTIFICATES
( OF $-10,000. OR MORE

2 YEAR MATURITY
P^r Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

REGULAR 
PASSBOOK 

. A ACCOUNT 
Per Annum

NOW INSURED TO $20,000.

x

Amžių istorijos raidoje vis
kas keičiasi. Keitėsi ir Lietu
vos valstybės santvarka, val
dymo būdai ir valstybės sienos. 
Grobuonių išorinių priešų, 
nuolat besikėsinusių paglemž
ti Lietuvos žemes ir užslopinti 
jos nepriklausomą gyvenimą, 

į niekuomet nestigo. XVIII - tojo 
amžiaus pabaigoje (1795) Lie
tuva pateko rusų carų vergi- 
jon. Lietuvis buvo engiamas 
ir persekiojamas, bet, nors ir 

j labai vargo, o svetimųjų įta
kai nepasidavė. Iš kaimo šiau- 

;dinių pastogių iškilo visa eilė 
! inteligentų — vadų — kovoto
jų, kurie visais būdais su pa
vergėjų kovojo. Visamis pajė- 
■gomis ruošė tautai laisvės at
gavimui dirvą. Kūrė ir kurstė 
Į ugnį, kad lietuviui Lietuvoje 
būtų šviesiau ir geriau gyventi.; 
Tada sušvito “Aušra”, sugau
dė “Varpas”, stojo sargybon 
“Tėvynės Sargas”. Atgimimo 
maršais skambėjo visa Mairo
nio poezija. * Ir taip sužadinta 
lietuvio sąmonė, savigarba, 
kaitri gimtojo krašto meilė, ži
la garbinga praeitis — visa tai, 
kas nesulaikomai veržėsi į 
laisvę ir nepriklausomybę.

Lietuviai, atmindami savo 
didžią praeitį, pelnytai didžiuo 
damies ja. nešaukė, kad jų 
šalis, jų pačių krauju įmirku
si, yra visų iškiliausia, bet ir 
nenorėjo, kad kas laikytų kups 
tu, ant kurio liptų kiekvienas, 
kas tik 'ragus buvo išsiauginęs. 
Lietuva, po visų išorės ir vi
daus audrų ir dažnų klaikių 
sutemų, išliko gyva ir pajėgi 
prie kiek palankesnių sąlygų 
atsistatyti ir vėl tęsti, savaran
kišką valstybinį gyvenimą. 
Viena tokių palankesnių sąly
gų panaudota pirmojo pasau
linio karo pradžioje. 1915 me 
tais vokiečiai okupavo Lietu
vą. 1917 metų rudenį, lietuvių 
prašomi, leido Vilniuje su
šaukti lietuvių konferenciją, 
kuri iš savo tarpo išrinko 20

ningai siekė bendro tikslo.
Taryba gražiai numatė, kad, 

susijungusi bet su kuriuo nors 
kaimynu hetkokiu unijos ry
šiu, Lietuva pražus. Numatė, 
kad be kovos laisvės nelaimės. 
Tad ir vieningai sutarė nedels
dama skelbti Lietuvą laisva, 
nepriklausoma ir demokratine 
valstybe.

Prieš 54-verius metus visa 
Lietuva buvo vokiečių okupuo 
ta, plėšikiškom rekvizicijom 
apiplėšta ir žiauriai nualinta. 
Gyventojų reikalais okupantas 
visiškai nesirūpino. 1918 metų 
žiemą buvo labai gili ir šalta. 
Sniegas po kojomis ne girgždė
jo. bet žviegte žviegė. Vasa
ris Lietuvoje būdavo šalčiau
sias žiemos mėnuo. Tokią šal
tą Vasario 16-tosios pavakare 
pas dr. Basanavičių rinkosi 
Lietuvos Tarybos nariai. Dak
taro butas buvo nekūrentas. 
Vilniuje stigo maisto ir kuro. 
Užsisagstęs kailinukus Dakta
ras rymojo už knygomis ap
krauto stalo, bestudijuodamas 
paruoštąjį pasirašyti tautos 
laisvės ir nepriklausomybės 
atstatymo nutarimą. Seno ko
votojo širdis kaito, bet rankos 
nuo šalčio grubo. Visi Tarybos 
nariai sustirę nuo šalčio, per
sikėlė į šiltesnes patalpas, ne
toli tos vietos, kur, pagal se
ną padavimą Lietuvos kara
lius Gediminas sapnavo Gele
žinį Vilką, ir Jenai pasirašė 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo nutarimą — aktą.

Aktą pasirašius, kai kurie 
Tarybos nariai pareiškę: “Lai 
mojimas ar kalėjimas, bet pa
sirašėme”. Tas aktas sumezgė 
carinės Rusijos prieš virš 120 
motų buvusią nutrauktą Lietu
vos valstybės giją. Džiugi ži
nia apie Lietuvos laisvės at
kūrimo akto pasirašymą. Vil
niuje pasklido tą patį vakarą. 
Sutarti, suredaguoti ir patiems 
pasirašyti reikalas buyo leng
vesnis, negu “urbi et orbi” jį 
paskelbti. Vilniuje tada ėjo 
laikraštis “IJetuvos Aidas-’’,

Dreams' 
for sale.

Everybody’s got a dream lurking around 
in the back of his mind. A dream vaca
tion. A dream cottage. A dream car.

Dreams can be a lot more ftm if you 
know you’re doing something to make 
them come true.

And that’s what the Payroll Savings 
Plan is all about. When you sign up an 
amount you. specify is set aside from 
each paycheck and used to buy.U.S. 
Savings Bonds.

Now Bonds mature in less than six 
years. That’s the shortest maturity 
period ever, and makes Bonds a practi
cal way to save for dreams you want to 
come true while you’re still young 
enough to enjoy them.

See the folks in the payroll office 
where you weak. 'Ibey’ve got dreams 
fcr sale.

NbwK Bmjds pRy5M% intemt bdd to 
maturity of 5 yrarw, W mrttw (4% 
yaw). Bonds am raplacnri 
destroyed. When 
at yonr hank. Intomst is not subject tn 
or Jora! inerxn* tajoesu^anri Secknl tar at 
be dtrfemd until apdemption.

Take stock in America.
Now Bonds mature in less than six years. ”

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608

— NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— THURSDAY, JANUARY 20, 1972



D. A. KIZLAITIS-KIZLYS

k

Garmish - Partenkirchene žiemos sporto žaidynėse fotografas pagavo slidinėtoją ore, jam šokant 
i ?

Vincas Žemaitis. Lietuvos et
nografinių sienų klausimais. 
Trys istoriniai žemėlapiai. Či
kagos Lietuvių Literatūros 

< Draugijos leidinys. 1971. 106 
psl. Kaina 2 doleriai.

šiame, gal iš viso pirmame 
šiais klausimais leidinyje, miškų 
inž. Vincas žemaitis nagrinėja 
lietuvių tautos gyventas isto
rines etnografines sienas, taip 
rytų, bet daugiau vakarų, dabar 
žymiai sumažėjusias, svetimų 
tautų apgyventas, dažniausiai 
smurto keliu užimtas (karaisD. 
Jis rašo: “Nežiūrint kiek laiko 
smurto keliu, neteisėtai įsifiju- 
sis tą turtą bevaldytų, nei Įsise
nėjimo teisė, nei tarptautine tei
se paremtas teisingumas , nuo
savybės teisių jam pripažinti ne
gali”. (psl. 9).

Po Versalio sutarties (ano me
to Alijantų su Vokietija) Klai
pėdos kraštas iš Vokietijos bu
vo atskirtas ir vėliau (1923) ati
teko Lietuvai, su autonominė
mis to krašto administracijos tei
sėmis (Klaipėdos krašto konven
cija ir statutu). Lietuvos sie
na tuomet nusikėlė į pietvaka
rius, į buv. Rytprūsių teritori
jos dali (iki Nemunui). Iki at- 

. skyrimo nuo Vokietijos Klaipė
dos krašto ir visos Mažosios Lie
tuvos gyventojus (vokiečių va
dinamos — Preussisch Litaūen) 
skaitė ir patys vokiečiai, kad to 

Kas tik turi gera skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 
Vedėjas J. LIEPONIS

'Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 kitom dienom nuo
9 iki 6 vaL.vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vaL

Lietuviams reikalinga literatūra
t * .

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 PASAULĮ. 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 pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko ■ bendra- 
darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija pries bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS Į LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausioms garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobes viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašytą 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

ČIKAGIETĖS {SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL, $1,00, Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VIČNJŲ. Kelionės į Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 40 
psl., SI,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo- 
kingL 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.

Jau išėjo seniai laukta /
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psh, daug paveikslų. Kaina S2.00.

Persiuntimui paštu 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:

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608

krašto autochtonai (senieji gy
ventojai) yra lietuviai. Kara
liaučiaus universiteto profeso
rius Adalbert Bezzenberger’is 
(1851—1922) lingvistas ir arche
ologas, tyrinėjęs lietuvių kalbą, 
rašė, kad Prūsų Lietuva buvo ap
gyventa lietuvių jau nuo neolito 
laikų (2500 m. prieš Kr.).

Tačiau po I-jo pąsaulinio ka
ro, kai vokiečiai pradėjo nuo Vo
kietijos atskirtų teritorijų grą
žinimo politiką, pasirodė vokie
čių raštų “molcslininkų-istori- 
kų” bei politikų, skelbiančių, kad 
Prūsų (Mažosios) Lietuvos gy
ventojai buvę germanai, o lietu
viai yra imigravę iš Didžiosios 
Lietuvos ir yra to krašto kolo
nistai (Mortensenai — vyras su 
žmona, Karge ir kiti).

V. žemaitis tai vadina panger- 
manistų teorija ir pangermanis
tų politika, o jos šalininkus pan- 
germanistais. Jų tarpe buvo ir 
lietuvių. Jis rašo: “Jie (vokie
čiai) sugebėjo indoktrinuoti ke
letą ir. mūsų jaunų, dar nepaty
rusių mokslininkų” (psl. 25). 
Kaip toliau aiškėja, jų tarpe pa
sireiškė. prof. Z. Ivinskis savo 
disertacija: “Geschięhte dės 
Bauemstandes in Litauen... bis 
zum 16 Jahrh”. ir prof. A. Sa
lys: “Die žemaitischen Mundar- 
ten” ir kiti, kurie savo disertaci
jose paskelbė vokiečių pangerma- 
nistines teorijas. -Toliau V. Ž., 

T

cituodamas M. Ge’.žinio laišką 
(psl. 75), kuriame pastarasis 
klausia: “Ar prof. dr. Z. Ivinskis 
gali parašyti bešališką. Maž. Lie
tuvos istoriją?” Ir Čia pat Gel- 
žinis atsako: “Aišku, dabartinė
mis sąlygomis, priklausant nuo 
vokiečių darbdavių, tai padary
ti neįmanoma” (psl. 75).

Į šitą klausimą M. Gelžinis 
plačiu str. atsakė “Naujienose” 
(birželio mėn. 24 - liepos mėn. 8 
d.), Įrodęs Ivinskio pangerma- 
nistines tezes. Ivinskis už tai 
gavo daktaro laipsnį ir iki da
bar savo pangermanistinių te
zių nėra atsisakęs.

Švelnus ir atlaidus kritikas V. 
žemaitis rašo, kad “už tai per
daug jų teisti, ar kaltinti neten
ka”... kai “jie (Ivinskis-Salys), 
savo darbui paimdami lietuviš
kas temas, parodė tautinį susi
pratimą, padėjo daug ką išaiš
kinti ir pačius vokiečius supa
žindino su esama padėtimi“ (psl. 
61). Čia jau sunku suprasti, 
kaip jie galėjo supažindinti su 
esama, reiškia — tikra 
mi, dėstydami vokiškas 
tuviškas tezes?...

padėti- 
antilie-

Priešingai, rašo pats V. ž.: 
“Aišku, tų darbų turinys ati
tinkamų profesorių buvo patik
rintas ir sankcijonuotas. Ir vi
sai normalu, kad tuos darbus 
atlikusieji (Ivinskis, D.A.K.K.) 
reiškė savo globėjams — pata
rėjams ir ponui Gerullis’ui ypa
tingą padėką” (psl. 57). Apie 
Gerulį kiek vėliau).

Apie tokius pataikūnus sveti
miesiems V. ž. kitoje vietoje ra
šo: “Todėl šventos ramybės dė
lei geriau neprieštarauti, sveti
mas idėjas ir teorijas be kriti
kos priimti ir tuo sau didelio 
mokslininko, ar politiko vardą 
iš svetimųjų malonės pelnyti. 
Nesvarbu, kad tuo daroma lie
tuvių tautai didelė žala” (psl. 
45)/

V. Ž., skelbdamas šiuos duo
menis, suteikia lietuvių visuo
menei didelį patarnavimą, su
griaudamas apie istorikus (ir 
Ųngvistus didelės daugumos vy
raujančią nuomonę, kad ką jie 
rašo, tai viskas atitinka faktus 
,— kaip iš tikrųjų yra, buvę ar 
būta (Ivinskis). Sugriaudamas 
jų nuomones ar pataisydamas 
istorikų 
parodo, 
(net su 
titulais) 
kontrolės, — sakyčiau visų tų, 
kurie sugeba net geriau supras-

klaidas), V. Žemaitis 
kad ir istorikų raštai 
daktarų, ar profesorių 
reikalingi visuomenės

|||

(žem.

ti istorinius Įvykius, jų priežas
tingumą ir atitaisyti klaidas.

Bendrai savo nuomonei pa
remti apie istorikų šališkumus, 
V. ž. cituoja anglų filosofo Ar
nold Toynbee nuomonę, paskelb
tą “Drauge” (šešt. pr. 1-2, 71), 
būtent “Pilypas (sūnus). Ar ti
kite objektyvaus (unprejudic
ed) istoriko idealu? Arnoldas 
(tėvas). Visa istorija yra pa
rašyta pagal iš anksto sudarytą 
(prejudiced) nuomonę... Jei Bi
blija būtų buvusi parašyta filis- 
tinų, ar finikiečių, matytumėt, 
kokia ji būtų skirtinga!”, 
psl. 67).

V. Žemaičio knygelėje 
mi du lietuviai istorikai: 
dr. Z. Ivinskis ir dr. J. Jakštas. 
Ivinskis politikas Europos Fron
to bičiulių vadas, Jakštas — tau
tininkas. Abudu rašo pagal sa
vo grupių (partijų) tezes ir tak
tiką. Abudu dabar teisina Sme
toną ir jo režimą ir frontininkų 
spauda dabar nededa Smetonai 
nepalankių raštų, kai seniau tas 
pats Ivinskis smerkė Smetoną... 
Todėl iš jų didelio objektingumo 
netenka laukti...

mini- 
prof.

2.
knygelėje Įdeda 
lingvisto K. Bū- 
paimtą iš prof.

Etudes 
”, iš-

mūsų žymaus 
gos žemėlapį, 
Schmittlein’o knygos: 
sur la nationalite des Aestir 
leistos Baden’e 1948, apie ais
čių (baltiečių) apgyventas vie
tas XIII a. po Kristaus, žemėla
pyje rodoma (be kitako),-kad 
tarp Nemuno ir Dauguvos prie 
Baltijos jūros gyveno kuršiai 
(išskyrus tik mažą Įlankos da
lį prie Ventspilės (-lybiai), o tik 
toliau nuo jūros už kuršių gy
veno žemgaliai, žemaičiui, aukš
taičiai, už jų Į rytus — krieviai. 
Tarp Nemuno ir Vyslos prie jū
ros — prūsai, už jų Į pietus len
kai. Tai atitinka pangermanis- 
tų tvirtinimus, kad žemaičiai 
negyveno prie jūros-Nemuno že
mupyje, o kuršiai buvę ugro- 
finų kilmės.

Be to, apie pangermanistų 
tezes V. Ž. rašo: “Svarbesnės 
pangermanistų — ostforšerių 
(Rytų Europos tyrinėtojų) te
zės prieš Lietuvą buvo (ir dar 
yra) šios: “I. Ordinui pradėjus 
savo karo žygius, žemaičiai gy
venę apie 100 km. Į rytus nuo 
Baltijos jf<os. Pirmoje dalyje 
XIII šimtm., pavyzdžiui, iš Klai
pėdos regiono kuršiai išsikraus
tė šiauriau ir tuos tuščius plo
tus užvaldęs Ordinas. Tik po 
1466 metų žemaičiai pajūrį ap
gyvenę. Taip Mortensen’as tu
rėjęs akiplėšiškos drąsos tvir
tinti : “Keine Szemaitische Dau- 
ersiedlung in der Naehe der 
Kueste bis 1466”. Nors patys 
Ordino aktai vadina Pamarį 
“Littawische Seiten”, o Baltijos 
pajūrį “le Strant de Letaoen”. 
Atseit, Ordinas pirmiau už že
maičius Baltijos pajūrį (ties 
Klaipėda) užvaldęs ir jam jis tei
sėtai priklausąs”. (Psl. 57).

K. Būgos suklydimą (pasida
vimą pangermanistų tezėms) V. 
Ž. aiškina tik momento potyriu 
ir neabejoja, kad jis jų būtų at
sisakęs, kaip jis yra atsisakęs 

dis-

Bū-

“aistiškų studijų”, pripažinęs 
jas kiaurai klaidingas (psl. 49) 
“tik jo mokiniai, atrodo, laiko 
save neklaidingais. Jei L. Enc. 
kai kuriose vietose pangerma- 
nistinės infiltracijos punktų pa
keisti negalima (Sovietai papra
stai išplėštų!), tai žiūrėkime, 
kad tai nesikartotų Enc. Litua- 
nica. Nes tuomet ji nustotų sa
vo reikšmės ir tikslo, ir mes pa
tys save svetimšalių akyse 
kredituotume” (žem. psl. 
64).

Kaltinimą dėl patekimo į 
gos žemėlapį pangermanistinių 
tezių V. Žemaitis priskiria su- 
vokietėjusiam mažlietuviui prof. 
Jurgiui Geruliui (Georg Geru- 
llis). Jis rašo: “J. Gerulis jau 
nuo seniau buvo geruose santy
kiuose su prof. K. Būga. Atsi
lankant Lietuvoje (Geruliui) ir 
užsiminėjant lituanistikos tyri
mais, jam buvo progos visai ne
pastebimai veikti ir indoktri
nuoti jauną, imlų lietuvių kal
bininką objektyvaus, indoger- 
manistinio” (faktinai panger- 
manistinio!) mokslo surogatais”, 
(psl. 53). čia tenka pastebėti, 
kad Būga buvo vyresnis už Ge
rulį 9 metais ir jis jau I-jo pas. 
karo metu (1917) buvo Kaza
nės ekstra ordinarinis profeso
rius ( kai Gerulis dar profesū
ros neturėjo (gavo tik 1922 m. 
Leipzige). Galima prileisti vi
sai su pagrindu, kad Būgai bu-

e savo apylinkę
INSURtlĮ

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

s

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

įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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ve žinomos pangermamjtinėį tijoje skaitome mmi-terius lie- 
tezės tiesiog iš prof. Hasse tuvių kilmės (Mikat), partijų 
(1905) ar 'Ireitsrhke (I8-”*4—j vadus! redaktorius, pramoninių- 

kus. kunigus,... kurie vienokiais 
ar kitokiais motyvais nuėjo pas 
vokiečius.

Didžioje Lietuvoje nenustojo 
skambėti ir nepriklausomybės 

is pavardės: Šimkus, Juo- 
, Gabrys... ministerial bei 
toriai, Rusijoje buvę šim- 
Cernoglazov, Gavrilov... ir 
eilė tokiu panašių. Jau vi

sai netenka kalbėti apie nuėju
sius Į Lenkiją, tapusius valsty
bės viršininkais, prezidentais 
(Pilsudskis. Narutavičius...) mi
nisterial';, aukštais valdininkais' 
pramonininkais, kultūrininkais... 
Lenkijos kūrėjais. Tai vyko pa
sėkoje Vilijos privilegijų bajo
rams bei kunigams kitokiais mo
tyvais... (apie kuriuos plačiau

Tai sau ir vėl čia tenka pripa
žinti V. Žemaičiui nuopelnu, kad 
jis kelia ir rūpinasi lietuvių in
teligentų skaudžiausia žaizda, 
pasirinkdamas pavyzdžiui Ma
žosios Lietuvos nutautėjusį in
teligentą (dar ka'bantį gerai lie
tuviškai), tačiau toji žaizda ne
buvo nei kiek mažiau skaus
minga ir Didžioje Lietuvoje, že
maitis rašo, kad 1922 m. Geru
lis “buvo pakviestas Kauno uni
versitetan užimti lietuvių kal
bos katedrą”, (psl. 53). Suži
noję tai, vokiečiai pangermanis- 
tai jam pasiūlė ir “buvo su
teikta I.eipzigo universiteto eks- 
traofdinario prof, ir naujai įs
teigto — Baltisches Institut ve
dėjo vietos” (psl. 53). Nacių 
laikais jis buvo Saksonijos švie
timo Ministeriu, vėliau — Prū
sijos aukštųjų mokyklų depar- A k v \< * 

tėjimo faktą i 
Karaliaučiaus universiteto reK- 
torium (psl. 56).

šias žinias tenka papildyti — 
jis buvo vedęs Pabaltės baronų 
kilmės vokietę, sūnų jau 8 metų 
įrašęs į Hitlerio jaunimo (H. J.) 
eiles (žuvo II-jo pas. karo me
tu). ši šeimos padėtis neabejo
tinai prisidėjo nulemti jo kar
jerą. Ne vien Gerulis — maž- 
lietuvis, inteligentas nuėjo pas 
vokiečius. Jei ne tūkstančius, 
tai šimtus panašių galima pri- 
skaityti... šiandieninėje Vokie-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės Įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 .psl Kaina S1.00.
J. Jasminas£ KISS ihl THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais S4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ - 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi' pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik S3.00, minkšt. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 

— f

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.

t K

ko v,

čia netenka kalbėti).
Kalbėdamas apie etnografi

nių sienų reikalą V. žemaitis 
iškėlė ir lietuvių tautos nutau- 

ir, savaime, stu- 
dijuotinas to priežastis, vengti. 

! kad taip nevyktų toliau ir nesu
darytų lietuvių .tautai nuostolių 
nustoti vėl naujų teritorijų.

(Bus daugiau)

progomis. Jas ir 
atsiuntus čeki ar
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Nori tiktai “veiklą suderinti”
Dr. Antanas Butkus, ilgametis frontininko Stasio 

Barzduko bendradarbis, keliais atvejais nuoširdžiai yra 
pasisakęs besiblaškančių JAV Lietuvių Bendruomenės
vadų ir vadukų visuomeninio darbo klausimais. Jis turi 
geresnę nuojautą apie pageidaujamus ir galimus užsimo
jimus. Jis yra praktiškas žmogus ir turi nuovoką ne tiek 
apie tai, ką galima apžioti, bet labai gerai žino ir tai, 
ką šiandien galima atkąsti.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės diplomatui Dr. 
Henrikui Brazaičiui nepajėgus įtikinti užsispyrusių fron
tininkų, kad pasitarimuose negalima tiktai reikalauti, 
bet reikia ir apetitą sumažinti, tiems patiems darbams 
buvo įkinkytas Dr. Antanas Butkus. Dr. Butkus, pama
tęs, kad negalima Alto prijungti prie Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės ir veik nėra jokių vilčių šias dvi skirtin
gas organizacijas sujungti į vieną, paruošė visai kitokį 
planą tam pačiam tikslui siekti. Pagrindinius savo plano 
dėsnius jis parodė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės va
dovybei, nusiuntė naujai išrinktai JAV Lietuvių Bend
ruomenės tarybai ir atsakomingiems viršininkams, o vė
liau sušaukė JAV ir Kanados lietuvių spaudos atstovų 
ir radijo pranešėjų konferenciją Adamkų farmoje.

Dr. Butkaus suruoštoji konferencija veik nieku ne
siskyrė nuo anksčiau ruoštų panašių konferencijų. Joje 
buvo keliami kiti klausimai, buvo skaitomi referatai, 

’ niekinantieji Amerikos lietuvių politines grupes ir maži
namas jų darbas lietuvių tautos kovoje už gimtinio kraš
to laisvę; ten buvo keliamos lietuvių jaunimo “vienos 
partijos” idėja visam lietuvių politiniam darbui vesti. 
Ten buvo iškeltą viena vėliava ir patarta visiems lietu
viams vieningai maršuoti. Ten buvo bandyta sudaryti 
įspūdis, kad Dr. Butkaus pasiūlymas yra jo paties, o ne 
Bendruomenę užvaldžiusių frontininkų, ir kad pats dak- 

_ taras nusipelnė kelių frontininkų nemalonės.
Ta spaudos konferencija nedavė organizatoriams 

pageidautų vaisių. Bendruomenei ji nieko nekainavo, bet 
ji nepataisė frontininkų sukeltų nepalankių nuotaikų dėl 
JAV LB užsimojimų. Bet Dr. Butkus nenusiminė. Savo 
planus jis ir toliau aiškino ir siūlė. Nesudaręs tinkamų 
nuotaikų Tabor farmoje, jis, frontininko J. Kojelio pa
kviestas, nuvyko į Kalforniją ir ten toliau aiškino savo 
planą. Dirvoje išdėstęs Kalifornijoje vykusį pasitarimą, 
Dr. Butkus šitaip sutraukia savo pasiūlymo mintis:

“Taigi, aš anaiptol nesiūlau nei JAV Lietuvių 
Bendruomenei, nei Amerikos Lietuvių Tarybai jokių 
išgalvotų reformų, o tik minimalų prisitaikymą prie

trims mėnesiams ----------------$6.00
vienam mėnesiui ---------------- $2.00

Kanadoje:
metams  $22.00 
pusei metų  $12.00 
vienam mėnesiui -------------- $3.00

Užsieniuose:
metams $23.00 
pusei metų  $13.00 
vienam mėnesiui ----- :-------- $3.50

Naujienos eina kasdien, iiskimni 
sekmadienius. įleidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St, Chicago, 
DI. 60608. Telet HAymarket 1-6100

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

JURGIS KAMINSKAS

Žvilgsnis į mūšy periodinę spaudų
Į šią temą bus, tur būt, įsi

maišiusi telepatija.
O kas per sutvėrimas yra toji 

telepatija?
Norėdami į tą klausimą at

sakyti, kreipiamės į kapocišką 
“L. Enciklopediją”, kurios XXX 
tome 543 psl. apie telepatiją po
rinama :

’“Telepatija (iš gr. tele — “to
li” ir pathos — “jausmas”).

1. minties perdavimas nesi
naudojant įprastinėmis juslinė
mis priemonėmis (kalba, ges
tais ir t. t.);

2. okultinis sugebėjimas pa
tirti kito žmogaus mintis, nežiū
rint kokiame atstume jis bebū
tų...”

Tarytum kokia juodoji magi
ja: atlikai tam tikrus “fokus- 
mokus” veiksmus ir turi lygiai 
tokį pat daiktą arba mintį, ku
rią puoselėja ir tavo nepažįsta

gyvenimo iššauktų reikalavimų. Mano projekto di
džiausia stiprybė ta, kad jis tereikalaują tik mini
malaus abiejų institucijų veiklos suderinimo, nieko 
esminio nei vienoje, nei kitoje institucijoje nepa- 
keičiant. Reikia tik truputėlio abipusės geros valios” 
(Dirva, 1972 m. sausio 7 d., 3 psl.).
Visi žinome, kad Bendruomenę užvaldžiusieji fron

tininkai buvo pasišovę Amerikos Lietuvių Tarybą per
imti ir įsakinėti amerkiečiams, ką jie turi daryti ir ko 
nedaryti. Vėliau tie patys bendruomenininkai norėjo 
“susitarti” ir sujungti šias dvi organizacijas. Kai Dr. 
Bobelis pasiūlė politikuoti norintiems, bet nemokantiems 
"bendruomenininkams įsitraukti į Amerikos Lietuvių Ta
rybos vedamą darbą ir būti naudingais lietuviams, tai jie 
įsižeidė. Jie nenorėjo dirbti Altą sudarančių organizaci
jų vedamo darbo, bet jie norėjo gauti teisę įsakinėti. 
Kaip žinome, buvo keli pasitarimai, bet nieko iš to neiš
ėjo. Amerikos lietuviai nepabijojo prievartos ir nesuti
ko savo noru perleisti politinės vadovybės tiems, kurie 
iki šio meto neparodė reikalingos išminties ir takto.

Frontininkui Kojeliui patiko Dr. Butkaus planas. 
Bet jis priimtinas ir JAV Lietuvių: Bendruomenės vado
vybei. Dr. Butkus iš laiško cituoja ir JAV LB centro val
dybos pirmininko šitokią nuomonę:

“Centro Valdyba birž. mėn. posėdyje apsvarstė- 
me jūsų planą. CV nuomone mintys yra pozityvios 
ir naudingos. Tačiau manyta, ar negalima išsiversti 
ir be naujos organizacijos steigimo, vengiant insti
tucijų gausos, nes jau dabar stokojama žmonių ir 
lėšų, todėl posėdyje nutarėme laukti ir žiūrėti, ar 
padėtis nepasikeis. Jei nuotaikos nepagerėtų, tada 
Jūsų plano įgyvendinimas būtinybė” (Ten pat).

-"^Nutarimas laukti ir žiūrėti gal ir geras, bet kad lau
kimas ir žiūrėjimas pakeistų padėtį, tenka abejoti. Rei
kalas žymiai pasikeistų, jeigu bendruomenės centro val
dyba laikytųsi Vliko ir bendruomenės atstovų susitari
mų su Altu. Jeigu Bendruomenės vadai laužys susitari
mus, tai ir Dr. Butkui bus labai sunku pradėti pasitari
mus bet kokiai veiklai derinti. Nieko nepadės jo paskai
tos ir plano aiškinimas, jeigu jis į tas pačias konferenci
jas kvies referentus Altą sudarančiom organizacijoms 
niekinti.

tinės mokyklos; jaunų jėgų įlie- 
jimas į redakcinius kolektyvus.

Kai kurie šio plano punktai 
tapte sutampa su LŽS-gos cen
tro valdybos pateikto veiklos pro
jekto taškais. Plagiatas, ir ku
rių?

Nei viedo, nei kitų: papras
tas minčių ir nuomonių sutapi
mas arba telepatija.

Atsigrįžtu į pasirinktą temą: 
“Žvilgsnis į mūsų periodinę 
spaudą”.

Berods, didžiausias karo geni
jus — Napoleonas yra pasakęs: 
“Spauda yra antroji pasaulio 
galybė!”’

Mums, mūsų pavergto kraš
to ambasadoriams — lietuviams, 
esantiems laisvame krašte, ku
riame galime kelti per periodinę 
spaudą visokeriopą balsą prieš 
rusiškąjį komunizmą, mūsų tė
vynės pavergėją, jo pakalikus 
ir jų abiejų daromas šunybes 
gimtajame krašte esantiems tau
tiečiams, o taip pat visokias tei
giamas ir neigiamas poraiškas 
mūsų pačių tarpe, aną Napoleo
no išreiškimą prisieina pakeisti 
šitaip:

Mūsų, laisvojo pasaulio lietu
vių, periodinė spauda yra visų 
galingiausias ginklas už paverg
tos tėvynės laisvės atgavimą ir 
už lietuvybės išlaikymą šiame 
krašte Amerikoje, bei visam 
laisvajame pasaulyje, kur tik 
tai lietuvių esama ir veikiama.

Įrodymų tokiam teigimui?
Tik vienam momentui Įsivaiz

duokime padėtį:
Užsidarė ir daugiau nebeišei

na, nes pritrūko išteklių ir dar
bo jėgų Chicago  j e dienraščiai: 
Naujienos, Draugas; savaitraš
čiai: Laisvoji Lietuva, Sanda
ra, Tėvynė; mėnraštis Karys, 
Metmenys, Aidai, Skautų Aidas, 
Mūsų Sparnai, Laiškai Lietu
viams, Lituanus (ne visi čia su
minėti reguliariai kas .mėnuo pa
sirodo); New Yorke — savait
raštis — Darbininkas; Bostone 
— Keleivis; Clevelande — tris- 
kartsavaitinė Dirva; Kaliforni
joje — Lietuvių Dienos; Kana
doje: Nepriklausoma. Lietuva, 
Tėviškės Žiburiai ir dar kiti lie
tuviški (čia sąmoningai nemini
mi prokomunistiniai arba ta 
kryptimi f žygiuoją periodiniai 
lietuvių kalba leidiniai) laikraš
čiai bei žurnalai ir mes, kaip lie
tuviai, gulime grabe ir klaikio
je kapo duobėje. Ir niekas dau
giau mūsų nebeprikeltų iš nu
mirusių: nei visokie fondai, nei 
lietuviškos operos, nei tautinių 
šokių šventės, nei, pagaliau, 
šaukiami mūsų jaunimo kongre
sai ar politinių veiksnių bendros 
ir sutartinos konferencijos!

Vien rusiškasis okupantas to
se šermenyse ir laidotuvėse 
džiaugsmo egstazėje šoktų)“iš
kilmingąjį” savo kazačioką, plo
damas rankomis Maskvoje ir Vil
niuje, kad nugaišo tie, 'kurie 

jiems iki šiol pastoja kelią iš
trinti lietuvių tautą nuo žemės 
veido, susikurti rasinę-tarptau-

mas artimas, esąs labaį toli nuo 
to “fokusininko”.

Labai panašus įvykis atsiti
ko “pabirininkui” ir “Lietuvių 
žurnalistų sąjungos valdybai, 
neseniai paskelbusiai mūsų laik- 
raštyjoje savo veiklos gaires.

Tos gairės susmaigstytos ne
vienodo atstumo (ilgumo) sep
tyniuose punktuose. E jų pasi- 
imame tik tuos, kurįe primena 
telepatiją;

“Naujoji LžS centro valdyba 
savo veiklą pradeda Jaunimo 
metų išvakarėse. Perėmę parei
gas iš buvusios valdybos, rado
me sąjungą įstatyta į darbingą 
kelią, kuriuo ir mes ryšimės ei
ti, kreipdami dar didesnį dėme
sį į jaunimą, kad galėtume iš
ugdyti naujų spaudos darbuo
tojų. šiam tikslui steigiamas 
Dr. Petro Daužvąrdžio Spaudos 
Fondas, iš kurio premijomis bei

| stipendijomis skatinsime jau
nimą studijuoti žurnalistiką, lie
tuviškai rašyti, pamilti savąją 
spaudą ir joje bendradarbiauti.

“Norėdami paruošti naujų 
žurnalistų, esame pasiryžę orga
nizuoti paskaitas bei kursus ir 
išleisti žurnalistikos vadovėlį. 
Dėkojame Pedagoginiam Litua
nistikos Institutui, kad jame dės
toma ir žurnalistika.

“Labai pageidautume, kad ir 
lituanistinėse mokyklose būtų 
atkreiptas dėmesys į jaunųjų 
spaudos darbininkų paruošimą. 
Labai vertiname jaunimo žur
nalus ir jaunimo skyrius įvai
riuose laikraščiuose. Jiems nie
kuomet nebus atsakyta visoke
riopa žurnalistų pagalba...”

šios ištraukos pabrauktuose 
sakiniuose “pabirininkui” atsi
spindi pavyzdinga telepatija. 
Nes anksčiau buvo kalbėta apie 
nuostabiausią žmonijos išradi
mą — raštą, kuris įgalina vi
sus kitus išradimus perduoti da
bartinei ir ateinančioms kartoms 
knygų pavidale. Tas teigimas 
pailiustruotas pavyzdžiais (“Ca
ro ir Kaizerio naguose” ir “Jo
nas Husas”); aptarti tarpiniai 
leidiniai — kalendoriai ir tų “pa
birų” pabaigai buvo numatyta 
skiltis, vardu: “Žvilgsnis į mū
sų periodinę spaudą”.

Kryptelėkime į šalį: laikraš
čiams rašantis susiduria su 
dviejų rūšių temomis: buvusių 
mūsų viešojo gyvenimo įvykių 
pavaizdavimu, tarkime, kores
pondencijomis, prie kurių rie- 
tinka autoriška vaziduotė ar 
fantazija, bet tik tų buvusių įvy
kių tikslus ir vaizdus atpasako
jimas ir, antra, rašančiojo teo
retinio pobūdžio pasirinktoji te
ma. čia prisieina įtempti savo 
vaizduotę, sujungti ją su gyve
nimo tikrenybe, esančia ar būsi
ma; visa tai saviškai pagrįsti ir 
išdėstyti. Panašiai, kaip nau
jai statomame pastate:

a) to pastato reikalingumas 
ir vertė, b) jam reikalinga me
džiaga, c) tos medžiagos šal
tiniai ir d) konkretus pasiūly
mas, kaip tą medžiagą sukaup
ti ir ją suliedinti į reikalingą pa
statą.

Tokiu atveju žurnalistas pa
tenka Į kūrėjo, inžinieriaus — 
statybininko-kontraktoriaus ir 
dailininko padėtį. O visa tam 
jis privalo pats viską savo vaiz
duotėje pasistatyti, apgalvoti, 
savyje aptarti ir pateikti vy
riausiajam teisėjui — skaityto
jui.

Visai nemačius ir neskaičius 
“Naujosios Lietuvių Žurnalistų 
S-gos centro valdybos” numaty
tų veiklos gairių, buvo pasirašy
tas toks temos planas:

žvilgsnis į periodinę mūsų 
spaudą, galingiausias lietuvybės 
išlaikymo veiksnys, darbininkai, 
garantuoją periodinės mūsų 
spaudos reguliarų išėjimą (rin
kėjai ir spaustuvių vedėjai); pa
kaitai paistantiems ir išeinan
tiems; naujų jėgų verbavimas 
ir tų jėgų šaltiniai — lituanis

tinę bendruomenę ir kartu ru
sišką pasaulinę imperiją.

Taip! Užmuškime, jos nepre
numeruodami ir nei finansiniai, 
nei raštais neberemdami perio
dinę lietuvišką spaudą ir per ją 
perduodamą lietuvišką kalbą -bei 
žodį, ir mes patys užmušame sa
ve, savanoriškai atsiguldami 
grabe ir kapo duobėje!...

O tačiau juk esama finansiniai 
prasimušusių lietuvių, kurie ne
rausdami išsitaria:

“Lietuviškų laikraščių neskai
tau: amerikoniški turiningesni 
ir įdomesni”... Ne vienas tokių 
galėtų savo sugebėjimais ir lie
tuvišką spaudą įvairesnę pa
daryti. O kam jam? Geriau pa
imk gatavai paruoštą ir sugro- 
muliuotą nelietuvišką patieka
lą, nuryk ir džiaugis esančiu 
amerikonišku gerbūviu...

Yra pavienių naivėlių, kurie, 
ne kartą išbarami ir pajuokos 
žvilgsniu palydimi, nenuleidžia 
rankų ir, kai kiti savo malonu
mui jaukiai laisvalaikį praleis
dami ir dykinėdami tarpusavy 
žmonėjąsi, tokie naivėliai ruo
šia duoklę lietuvių periodinei 
spaudai, ruošia lietuviams lie
tuvybei dar nenumirusiems. x

Tokie sėdi periodinių leidinių 
redakcijose, o kiti — savo kuk
liuose kambarėliuose, trusdamie- 
si, kad lietuviškas žodis vis gy
vas būtų ir išliktų.

Prietelius Paulius žičkus, 
Draugo, Darbininko ir Laisvo
sios Lietuvos nuolatinis talki
ninkas, savybėje besikalbant, pa
siguodė :

“Nusibodo, pavargau, todėl 
kartą parašiau redakcijai, jog 
“kapituliuoju” — prašau būti 
užmirštas. Reikalingas poilsis”. 
Redakcija į tokį “Pokštą” raš
tu: “Ką gi, visi lietuviškoje 
spaudoje dirbantieji, pavargsta
me ir pasiilgstame poilsio. Nu
stokime dirbę ir lietuvišką spau
da numarinkime. O kas toliau? 
Ir kokios pasėkos”?

Pavargėlis suprato esamą pa
dėtį ir nekapituliavo. Nes 
neparanku nė save dėl nuovar
gio, nė tuos, kurie dar lietuvybę 
tausoja, savanoriškai užmušti.

(Bus daugiau)

GERIAUSIAS ŠAULYS
-

Vienas pagarsėjęs šaudymo 
čempijonas. keliaudamas per ma
žą miestelį pastebėjo šaudymo 
aikštę su nepaprasto taiklumo 
įšovimų ženklais. Susidomėjęs 
jis pasisakė miestelio adminis
tracijai norįs su tuo šaudymo 
sportininku susipažinti.

čempionui buvo pristatytas 
žmogelis, privačiai perspėjant, 
kad jis yra pilnas idiotas.

— Tai geriausi pataikymai, 
kokių aš kada esu matęs, pagy
rė čempionas idiotą. — Kaip tu 
tai padarai?”

— Labai paprastai, atsakė 
tas---- Aš pirmą iššaunu, o pas
kui aplinkui skylutę apibrėžiu 
ratą.

A. VILAINIS ŠIDLAUSKAS

GRIMZTANTI SALA SU 
KYŠANČIAIS BOKŠTAIS
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Kalbant apie šį reikalą, tenka pasakyti, 

jog čia gimę ir augę amerikiečiai veda la
bai jauni. Dažnai net iš vaikiško galvoji
mo deramai neišaugę. Apie šeimyninio 
gyvenimo uždedamas pareigas mažai ir 
tegalvoja. Vedybas nulemia paprastai ta 
meilės karštligė. Nepasakyčiau, kad to
kios jaunų vedybos iš viso, kaip mums at
rodo, būtų dar per ankstyvos, bet ameri
kietiškame gyvenime jau nėra taip blogas 
reiškinys. Turint galvoje didmiesčių jau
nuolių palinkimą prie kriminalinių veiks
mų, kai mokyklos nepajėgia jų sutvarky
ti ir iš viso, galima sakyti nesiima auklė
jimo reikalo ant savo pečių, tokios vedy
bos juos darniausiai sutvarko ir apsaugo 
nuo palaidumo ir kartu įjungia Į gyveni
mo ratą, padarydami juos net naudingais 
visuomenės gyvenime.

Vedybos jau tokį jaunuolį priveičįa 
imtis darbo, o darbas jau dažnu atveju at
palaiduoja ir nuo kriminalinių nusižengi
mų polinkių. Galima net tvirtinti, jog ka
riuomenė, vedybos ir darbas ir tesugrąžina 
juos į tikrąjį gyvenimo kelią. Bet, savai
me suprantama, jog tokiame amžiuje apie 

kokias tautinės kilmės problemas niekas iš 
jų ir negalvoja.

Man atrodo, jog iš viso jauni ameri
kiečiai vesti kitos tautybės ar kito krašto 
moterų ne tik nevengia,- bet, rodos, net 
neretai to su pamėgimu ir siekia. Mums tai 
parodo amerikiečių jaunų karių, svetur 
pareigas atlikusių, pavyzdys. J ų svetimuo
se kraštuose tiek susiporavo ir tiek daug 
žmonų atsivežė į Ameriką, jog ir apskai
čiuoti būtų tuščios pastangos. YTra net juo
kaujama, jog jų yra jau tiek daug pasie
kusių Amerikos krantus, kad esą, jei bū
tų vykusios pagal valstybės nustatytas kvo
tas, tai tie kariai nebūtų užtekę savo žmo
noms nustatytų kvotos ribų. O kiek tų gy
vų dovanų palikusių Vokietijoje ir kitur, 
kas begalėtų ir Įspėti. Atrodo, jog lyg ty
čia iš Hitlerio ir nacių germaniškorasizmo 
būtų pačios vokietaitės norėjusios karčiai 
pasityčioti. Esą, pokario'metais iš kiek
vieno šimto gimusių buvę po 2 — 4 svetim
šalio tėvo vaikai.

Taip elgėsi ne vien vokiečių moterys. 
Tuo pačiu svetimo kraujo troškuliu sirgta 
ir kitose tautose. Taip, sakysime, ir toje 
pačioje, rodos, kultūringoje Norvegijoje. 
Kai čia veikė toks stiprus rezistencijos po
grindis. nuteikęs gyventojus prieš vokie
čius, tai vis tiek vokiečiai rasdavo kelią į 
jų moteris. Buvę svetimšaliai ir dirbę ta

me krašte net ir belaisviai buvo norvegių 
viliojami su dideliu pomėgiu. Ir tai darė 
ne vien tik kokios palaidos moterys, bet 
net dirbančios Įstaigose ir kooperatyvuose. 
Kai pokario metais rusų belaisviai buvo 
išvežami iš stovyklų į Rusiją, tai jiems bu
vo suruoštos labai šaunios išleistuvės. Tai 
būtų, žinoma, nieko jau taip stebėtino, 
jei į tas išleistuves nebūtų prisirinkusių 
tiek daug merginų, kad ir pačios vaišės iš
virto orgijomis. Nedaug tebuvo lietuvių 
Norvegijoje, bet vis tiek ir jų buvo ne vie
nas sugundytas gražiųjų blondinių norve
gių. Paliko keletas ir lietuvi^. Jie ten ir 
užaugo su lietuviškomis pavardėmis. Rei
kia žinoti, jog dėl Norvegijoje — Skan
dinavijoje ir kai kuriuose Vakarų valsty
bėse veikiančių tam reikalui tvarkyti Įsta
tymų pavainikių kaip ir nėra. -Ten gimu
sieji ir be vestuvinių apeigti į metrikų kny
gas Įrašomi pagal motinos ir kitų liudinin
kų apklausinėjimus ne motinos pavarde, 
o to tėvo pavarde. Manau, jog tai labai 
teisinga ir moraliniu atžvilgiu, nes tam 
gimusiam kūdikiui dėl tėvų aistrų kaltės 
nuimamas ir gėdos ženklas. To dėka išven 
giama deidele dalimi ir tų problemų, kai 
karo metu ar dėl kitų priežasčių gausiai 
gausiai gyventa svetimšalių. Taip, saky
sime, ta problema iškilo Japonijoje. Nors 
Amerikos kariai irgi daug sau žmonų japo- 
niukiy parsivežė, bet ten palijo irgi daug 

kūdikių, atsiradusių okupacijos pasėkoje. 
Dėl jAponų smerkiančių papročių, tie vai
kai sudarė problematinių reikalų. Jie dau
giausia buvo surinkti į prieglaudas, ir jų 
skaičius buvo nemažas. Rodos, siekė ar ne 
šešiasdešimt tūkstančių kūdikių. Tą pro
blemą stengėsi sušvelninti humaniškos 
Amerikos moterys per labdaros organiza
cijas. Dalį tų pavainikių pavyko perkelti į 
Amerikos žemyną ir juos Įsūnyti šeimose. 
Kitiems pačioje Japonijoje buvo padeda
ma materialiai išlaikyti ir išmokslinti. Da
bar, berods, ir ten jau blunka ta proble
ma jiems išsimokslinus ir įsiliejant Į ben
drą gyvenimą, sukuriant šeimas.

Taigi, net jau ir baigmėje šio reporta
žo papildžiau tą man Įprastinę nuodėmę 
nukrypti nuo tiesioginės reportažo temos. 
Bet aš dar nesu išleidęs iš savo minčių gi
jos, ką norėjau pasakyti dėl žurnalo pasi
rinkto vardo. Norėjau pasakyti, kad są
lygos čia yra daug skirtingesnės, negu Lie
tuvoje su nutautėjusiais lietuviais. Nebu
vo lengvas uždaviriys Aušrai, Varpui ir Tė
vynės Sargui prikelti — pažadinti apmi
rusią tautinę sąmonę gyvam sąmoningam 
lietuviškos veiklos darbui. Vis tiek jų dau
guma kalbėjo1 lietuviškai, gyveno pagal 
tautos susiklosčiusi būdą, papročius; tra
dicijas. Jų gyvenimo žingsnius dar tebe- 
lydėjo lietuviška daina su liaudies meno 
gija, kryžiais ir kitais ženklais. Net ir Vil

niaus krašto kai kuriose sulenkintose vie
tovėse buvo likę kalbančių ir lietuviškai. 
Ir tuose, kurie nebekalbėjo gimtąja kalba, 
kuriuos į savo tinklą supo svetima kultūra, 
vis tiek buvo pasilikę ženklai, liudiją jų 
lietuvišką kilmę. Tai ne vien tik pasilikę 
vietovardžiai, sentėvių kapuose pasilikę 
lietuviški vietovardžiai, bet ir patys pap
ročiai, tradicijos nebuvo išdilę iš jų gyve
namojo laiko dienų. Į tokių širdis dar gali 
ir lietuviško varpo dūžių garsai ne vienu 
atveju atsiskambėti ir juos pabudinti. Pa
kitusios laiko sąlygos, iškylant tautos kul
tūrai, esant savajai valstybei, ne vienam 
atgimsta ir mintys pačiam savęs pasiklaus
ti, kas jis esąs savo kilme ir kokiai tautai 
priklauso.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“N A U J T E N A S”

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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5R. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIM 

IR GERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63 r d STREET
Ofiso t.lof.; PRo»p«ct 0-3229
Rezid. tetek WAIbr&ok 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto. 
*o 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta

H

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Tolok PRospect 8-1717

DR. S. B1E21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST'63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak.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

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Cantor 
860 Sununit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71»t STREET • 
Ofisas: HEmfock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ii šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: Gi 8-0873

DR. W. E1S1N - EiSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Tree, ir šeštad. uždaryta.
Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 
RezicL telef.: GArden 3-7278

Ofiso tel.: HE 4-1813 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
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtai ir šešta 
cueniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71$t St. — Tel, 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

‘‘contact lenses’’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč

Dobilėlis penkialapis —
B. Sruogos 3 v. komedija

Kai kuriose mūsų nausėdijo
se teatrinė veikla silpsta: akto
rių nedaug teturime, bestudijuo
jančių scenos meną — dar ma
žiau, o mėgėjų būriai būreliai 
susidaro tik tam tikromis pro
gomis arba pastoviai dėl Įvai
rių priežasčių tirpte tirpsta. Už
tat ypatingai malonu buvo stebė
ti “Aukuro” — Hamiltono lie
tuvių dramos grupės — vaidini
mą sausio 15 d. šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje. Rengėjas — 
Vyskup. M. Valančiaus Litua
nistinės Mokyklos Tėvų Komi
tetas.

Dobilėlis penkialapis — Įdomi 
ir bet kuriam laikui bei bet ku
riai visuomenei tinkama kome
dija. Turinys žaismingas, leng
vai kiekvienam eiliniam žiūro
vui suvokiamas. Intriga puiki, 
beveik kasdienių meilės bei pa
vyduliavimo painiavų ar sam
plaikų darinys. Eiga gyva, link
sma, dažnai puošiama taikliais 
sąmojais.

Pastatyta ir režisuota E. Dau
guvietytės - Kudabienės, sceno
vaizdis dail. A. Trumpicko, gri
mas ir perukai St. Ilgūno, dra
bužių metmenys D. Prunskytės- 
Alderdice. Vaidina B. Juodelė, 
A. Enskaitis, R. -Kalvaitis, A. 
Ulbinas, A. Stanevičius, VI. Pa
navas, D. Enskaitienė, A. Žilvy- 
tienė, L. Verbickaitė, M. Kal- 
vaitienė, A. Kaminskaitė ir Au- 
kuriętįs.

■ Pastatymas labai paprastas, 
be skrajojimo po dausas. Re
žisavimas be sudėtingų jungi
nių, nugludinąs bemaž visas 
smulkmenas ir paryškinąs stip
resnes akimirkas. Scenovaizdis 
Įtikinamas, pavidalinimas Įvai
riais atžvilgiais patogus. Įvai
ruojančioms nuotaikoms skleisti 
mažmenų deriniai būtų dar Įs
pūdingesni, jeigu šviesos būtų 
labiau paįvairintos. Grimai be 
priekaištų. Drabužiai anuo me
tu buvo kitokie. IH veiksme kai 
kas net be reikalo skurdžiai at
rodė.

Vaidinta didelėmis pastango
mis. Pasiekta gana daug. Spar
ta ir tonai pavyzdingi. Truputį 
neaiški tarpais vieno kito akto
riaus tarsena, ypač silpnesniu 
balsu, neįgalino žiūrovą supras
ti dingstančius posakius. Tipai 
ir būdai rūpestingai apdoroti be
veik perdėm, kas įrodo, kad ak
torių dauguma jau nebe naujo
kai. Tikrovė irgi neabejotina: 
labai maža beliko dirbtinių, ne
tikrų reiškinių, vadinamų, “ne 
gyvenimu, bet vaidyba”.

Bendrai iš visos vaidintojų

sudėties savo tobulesne vaidyba 
išsiskyrė ir didžiausią pasiseki
mą laimėjo meili D. Enskaitie
nė, lipšni A. žilvytienė, viliojan
ti L. Verbickaitė, juokingas VL 
Panavas, griežtas B. Juodelė ir 
judrus A. Ulbinas.

Vaidinimui pasibaigus, V. Na- 
• svytytė ir R. Pivoriūnaitė įteikė 
E. Kudabienei gėlių puokštes ir 
Tėvų komiteto pirmininkas V. 
Palūnas tarė gražų padėkos “Au
kurui” ir svečiams žodį.

Publikos buvo apytikriai 150 
asmenų. Vaidintojams karštai 
katučių plota, dažnai net vaidi
nimo metu.

Vaišėse šeimininkavo patyri 
bei maloni Br. Mainelienė ir ke
lios rūpestingos talkininkės 
drauge su vyrais gėrimų gauso
je.

Gaila, kad tokios pramogos 
Clevelande jau retėja.

Vladas Braziulis

DETROIT, MICH.
Režisieriaus Justo Pusdešrio 

vadovaujamas Detroito dramos 
sambūris Alka rengia Petro Vai
čiūno kūrybos spektaklį, susi
dedantį iš jo poezijos deklamavi
mo ir dramos veikalų ištraukų 
pastatymo. Būtent iš pjesės 
“Tėviškės pastogėje”, dramos 
“Aukso žaismas” ir komedijos 
“Prisikėlimas”. Spektaklis įvyks 
š. m. kovo mėn. 19 d., sekma
dienį, 3 vai. po pietų Detroito 
Lietuvių Namuose, 3009 Till
man. Administruoja SLA 352 
kp. valdyba.

Justas Pusdešris yra išva
ręs plačią vagą išeivijos scenoje. 
Jis ypač gerai užsirekomenda
vo su įvairių dramaturgų kūry
bos spektakliais, kuriuose pa- 
noramiškai atskleidė rašytojo 
darbus ir asmenybę. Tai buvo 
atlikta su Antanu Škėma ir Ka
ziu Binkių. Dabar tai rengiama
si padaryti su vienu iš žymiausių 
ir pirmųjų dramaturgų Petru 
Vaičiūnu. Pastatymui sutelktos 
pajėgiausios Detroito sceninės 
pajėgos ir kartu įvestas jauni
mas. Saulius šimoliūnas

Utenos klubas
Utenos Apskrities Klubo na

rių metinis susirinkimas įvyko 
šių metų sausio 11 d. Holly
wood Inn. svetainėje. Dalyva
vo visa valdyba ir daug narių.

Klubo pirmininkė K. Stukie 
nė, atidarydama susirinkimą, 
pranešė, kad mirė klubo narys
A. Janukenas. Jis buvo pagerb 
tas visų klubo narių atsistoji
mu.

Buvo perskaitytas protoko
las su praeito mėnesio nutari
mais. Jis patvirtintas.

Valdyba ir komisijos padarė 
susirinkimui pranešimus. Ka
sos knygoms tikrinti komisi
ja, susidedanti iš Anna Sau
dargas, F. Lukas ir A. Stukas 
pranešė, kad komisija ir visa 
klubo valdyba tikrinusi kny
gas ir radusi tvarkingai veda 
mą atskaitomybę. Nerado 
klaidų. Visa klubo valdyba ir 
komisija buvo susirinkusi pas 
finansų raštininkę Bernice 
Žemgulis. Savo ręzidencijoje
B. Žemgulienė suruošė puikias 
vaišes. Visus susirinkimo daly
vius ji skaniai pavaišino.

Kitas Utenos Klubo narių 
susirinkimas Įvyks vasario 8 
dieną. ' V. J.

jog)
Mėnulio gelmėse yra vandeus.

Marsieciai sugadino 
sovietų erdvėlaivi

Sovietų mokslininkai suka 
sau galvas, kas pasidarė su jų 
robotu, kurs praeito gruodžio 
2 dieną iš erdvėlaivio “Marš 3” 
buvę sėkmingai nuleistas ant 
Marso paviršiais, trumpą lai
ką siuntė video signalus (vaiz
dus per TV) ir staiga paslap
tingai nutilo. Tie mokslinin
kai tvirtina, kad robotas buvo 
tvirtas ir Marso audros negalė
jo jo sugadinti.

“Šiuo metu mes galime tik 
spėlioti, kas atsitiko”, pasakęs 
sovietų fizikas prof. M. Marov.

Mėnulyje pastebėti 
vandens geizeriai?

Du Įžymūs Amerikos fizikai 
Dr. John Freeman ir Dr. Kent 
Hills neseniai paskelbė sensa
ciją, kuri jei pasitvirtins, tu
rės didelės Įtakos tolimesniems 
Mėnulio tyrinėjimams ir even
tualiai jo eksploatacijai. Jie 
paskelbė, kad erdvėlaivio Apo
llo ant Mėnulio paliktieji in
strumentai parodę, jog iš Mė
nulio gelmių Audrų Okeano 
rytų pakraštyje išsiveržė karš
to vandens geizeriai, kurie 
švirkštė per ištisas 14 valandų. 
Nuo karšto vandens kilę garai 
buvo apkloję apie 100 ketvir
tainių mylių plotą. Instrumen 
tai jautė mažesnius geizerius ir 
Įvairiose kitose vietose.

Abudu mokslininkai tvirtai 
tiki,. kad. instrumentai teisih-

PLEAS E f (PUTRAMENTAS)
TJnkxmumn arba Uudeaio valaxxdo** 
gražia -AiuĖš geies ir vaimXai

plų ir MfZOlLLQtl
kapams gėles.

ROY IL PSTRO (PUTfcAMIHT/1)
$525 S<u Harkm Avt. — 584-122©

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS I

G UŽAUSK V
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS G6LINYČIA
2443 WEST 63rd STREET

^T.i.tona.: PR 8-0833 ;r PR S-08X

TĖVAS IR SŪNUS
DIRVOS POGRINDYJE 

PASIDAIRIUS

Stovyklinių džiaugsmų pieši
nyje matosi besisnukiuojanti 
vaikai su tokiu eilėraščiu:
Stovyklauti mums gražu — 
Susiprantam pamažu. 
Pavyzdžių čia mums nereikia — 
Veikia, kaip tėveliai veikia.

šv. Kazimiero kapinių vaiz
dai turi tokĮ Aušrelės Lučkutės 
eilėraštĮ;

Pulkim ant kelių 
Visi krikščionys, 
Kad kardinolas 
Išgirstų dejones. 
Kapuos, lyg penktoj, 
Trokai važinėja — 
Kabliais užkabinę 
Karstus metinėj a. 
Išgirsk siratų žodį 
Kardinole Cody!

Tame pogrindyje pravartu 
paskelbti šį reikšminga nuomo
nė:

Celibatą aš minu —
Su klebonu gyvenu.

Zitietė
(A. L. B. Nr. 1403)

PAKLAUSĖ GYDYTOJO

— Sakiau, kad gali gerti vy
ną tik atskiestą.

— Daktare, aš atskiedžiau.
— Kuo?
— Degtine. ,(li

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

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

.. - ———————
Dddotavių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DR. LEONAS SE18UTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, . 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

GRADUISKAS
NET 150 DOL.

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

* Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tok 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

MOKĖSITE DABAR 
IŠPARDAVIMO METU 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1991 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVjl

PERKRAUSTYMAI

L«idim«i — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

*R- ŠERĖNAS 
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

Pranešimas
Didžiojo Detroito tautinės 

grupės rengia 60 metų gimta
dienio šventę iškiliai ukrainie
čių kilmės detroitietei, buvu
siai miesto tarybos pirmininkei 
ir vienu metu ėjusiai burmistro 
pareigas, Mary V. Beck. Pa
grindiniu kalbėtoju numatytas 
Michigano gubernatorius Wil
liam G. Milliken.

Panelė Beck ką tik grįžo iš 
Buenos Aires, kur ji dalyvavo 
kaip kalbėtoja ukrainiečių pa
minklo atidengime. Ji plačiai 
keliauja per pasaulį ir garsina 
Pavergtų Tautų reikalus. Pra
eitais metais ji buvo pagrindi
nė kalbėtoja iš amerikiečių pu
sės Vasario 16 dienos minėji
me Detroite.

Gimtadienio šventė Įvyks š. 
m. vasario mėn. 26 d. 7:30 vai. 
vak. Ukrainian - American Cen
ter, 2965 Carpenter Street, De
troit, Michigan. Įėjimas 5 dol. 
Bilietai gaunami Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centre, tel. 
UN 15975. DLOC

Lietuvių Suvalkiečių draugijos kasinin
kui ir korespondentui

ANTANUI GINTNERIUI 
mirus, Jo giminėms ir artimiesiems gilių 
užuojautų reiškia

Lietuvių Suvalkiečių Draugijos
Valdyba ir Nariai

MARIE NAUJOKIENEI
mirus,

Jos vyrui Jonui, dukroms, jų šeimoms ir 
giminėms reiškiame gilių užuojautų.

Martha Daraška 
ir šeima

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 

TeL: YArt> 7-1741 -1742

1330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKT)

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

■endra praktika, spec. MOTERŲ lipo* 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tai.: PR 8 -1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
F- penki. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie- 
alaū 24 vai. po pietą ir kitu laiku 

pagal susitanma.

Apdraustas perkraustymai 
rš įvairi y atstvmy. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.r FRontfer 6-1882

V. Tumasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef/ HEmlock 4-2123 

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

RADIJO ŽEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

TAMPA, FLA.
Tampos Lietuvių Amerikos 

Piliečių Klubo, metiniame susi
rinkime, gruodžio mėn. 4 d., se
najai valdybai atsisakius, buvo 
išrinkta tokia nauja valdyba:

Sh. Chaknes pirmininkas, 
J. Kalpokas — vicepirmininkas, 
S. Garad — protokolų sekretorė, 
St. Oienick — iždininkė.

Neatsiradus kandidatų, neiš
rinkti ; finansų sekretorius, di
rektoriai ir maršalka.

St. Ruiienė

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

. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

W Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba kolom-

* (Arch Supports) ir t. t
gjj ; p 4 jr ft—.8. Šeštadieniais 9—i.
U50 West 63rd St., Chicago, HL 60629

Telef.: PRoapoct 6-5084

Lietuviu kai be: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto.

Tek HEmlock 4-2413 
7!59 So. MAPLEWOOD -AVE.

CHICAGO. ILL 60629

Vagis skaitykloj
Senos anglų pilies savinin

kės tarnas atbėgęs praneša:
— Leide, skaitykloje yra va

gis.
— Taip? O ką jis skaito?, — 

paklausė leidė.

AGOTA SHADBARAS - KALNIKAITE
Pagal pirmą vyrą Janušauskienė

Daug metu buvo plauku kirpėja
Gyv. 2437 West 69 Street

Mirė 1972 metų sausio 18 dieną,, 2:30 vai. ryto, sulaukusi 77 metų 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Tverų parapijoj.

Paliko nuliūdę: vyras Theodore, 3 pusseserės — Sophie Jagmen, 
Antoinette Silius ir Josephine Mitkus su šeimomis, bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko brolis ir 2 seserys su šeimomis.
Priklausė Tretininkų Draugijai, Tėvu Marijonų, Tėvų Jėzuitų ir 

šv. Kazimiero Seselių rėmėjams.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 

Avenue.
Penktadienį, sausio 21 dieną 10.00 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Agotos Shadbaras giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUAN1CA AVĖ. Tek: YAras 7-113a-U39

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 W EST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone ČOmmodore 4-2228
South Holland, Dlinow

S — NAUJIENOS, CHICAGO *, K.L. — THUMB AT, JANUASY 2S, 1972



SOJOS PUPELIŲ 
DIDELĖ ATEITIS

Soja už 12 centų duoda tą pati, 
ką ”steikas’* už 3 dolerius

Kas buvo nužemintas — bus 
išaukštintas. Taip atsitiko su ta 
kuklia Ryt ų Azijos daržove 
pupa, tenai vadinama soy, kuri 
Tolimuosiuose Rytuose maitina 
milijonus žmonių, o patekusi į 
Vakarus buvo degraduota j kiau
lių ir kitokių peniukšlių maitin
toja ir tik dėl vienos mažos prie
žasties, kadangi didieji Vakarų 
mokslininkai per 15 metų neiš
rado, kaip sojos pupa padaryti 
“skanesnę'', kad ir žmonės ga
lėtų su pamėgimu valgyti.

Kai 1 Ilinojaus universitetas 
paskelbė savo agrikultūros eks
pertų “didžiausia XX šimtmečio 
atradimų”, kaip iš sojos pupos 
atėmus jos įgimta kartumėli, 

"mokslo pasaulis tikėjosi padaręs 
didžiausią pasitarnavimą žmo
nijai, ką iš tikrųjų jis ir padarė. 

^Ilinojaus mokslininkai atrado, 
had sojos pupeles reikia nema
žiau kaip pusę valandos intensy
viai virinti, ir tuomet jų kartu- 

' mas dingsta ir sojos pupelės pa-

---  --------- A1
RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA j

Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią : 
. knygų spinta, ar lentyną:

, K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi. $6.00 
K. Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai įrišta, 464 pusi....... ...... $6.00 Į
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

įrištas, 431 pusk --------------------------------------------- $7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis. 208 pusi. įrišta — S3.00, minkštais 
viršeliais — S2.00; II dalis, 225 pusi., įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — -- --------------------------- $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p— $5.50 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi. ______________ —— $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., ______________________________ ___ $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

įrišta — S5.00 minkštais viršeliais — ______ __ — $4.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik --- ----------------------------------- $10.00

I SIUNTINIAI Į LIETUVA
Į VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
į 2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787

į Didelis pasirinkimas įvairi v preklp.
Į AUTOMOBILIAI. ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

I
 ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA

154 pust knyga. Kaina $1.50

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pi 
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne 
tolimą Lietuvos praeitį- Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi paistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.

J. Augustaičio knygą galima gauti "Naujienose*5 darbo valandomis 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti S1.50 čekį 

a arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:V* -, .■ NAUJIENOS
I 1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
f • -

Gave pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SU Chicago 8, Ill. — Telef. HA 1-6100

f ----- " ------- 1 " >

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais S10.00? minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
• vardu ir pasiųsti:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai,
maistas, doleriniai Certifikatai. ‘

V. V A L A N TINAS

j ■■■■■ i »■■■■■ ■■■■■■■■! i a

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

ĮrankiaL Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-920S

J. AUGUSTAITIS

^idaj’o gardžios kaip bet kurios 
kitos pupos.

Kadangi vien {Ilinojus kasinei 
užaugina po 212 milijonus bu
šelių sojos ir kadangi soja yra 
tiek turtinga proteinais (balty
mais), jos iš 12^ centų vertės 
sojos gaunama proteinų tiek 
pat, kiek iš “hamburgerių” už 
3 dolerius, galima įsivaizduoti, 
kokį milžinišką labai vertingo 
maisto versmė atsidaro Ameri
kai.

Paklausti, kodėl tiems moks
lininkams buvo reikalinga 1.) 
metu “intensvvaus” lyrinėjimo, 
kol “surado” toki paprasčiau
sią būda — soją ilgiau pavilioti, 
tie mokslininkai rausdami teisi
nasi viena, kad jie netikėję, kad 
metodas gali būti toks papras
tas, kita, kad jie nedarė tyrinė
jimų su pilnomis sojos pupelė
mis, o darė su įvairiausiai pa
ruoštais sojos preparatais.

Vienas reporteris (irgi po lai
ko) stato tiemš mokslininkams Į 
klausimą, dėlko jie pirma pra
dėdami savo ilgų metų išlaidin- 
gus eksperimentus laboratori
jose, nepaklausė kinų restoranų 
šefų, kaip sojos valgius gamina.

Menininkė Aldona Valis Labokienė ši paveikslą "Gausus Derlius" nupiešė 
Naujienoms. Dienraščio banketo metu jis buvo padovanotas laimingam i 

skaitytojui ir banketo dalyviui.

arba nepaskaitė bent vieną viri
mų knygą, arba nenuvyko Į ku
rią sveikatos maisto (Health 
Food) krautuvę arba nepasi
klausė bet kurios šeimininkės.

Baigiant galima pranešti, kad 
sveikatos maisto krautuvėse ga
lima gauti ikvaliai ir sojos alie
jaus, ir sojos miltų, ir sojos 
kruopų ir naujausiai žalsvųjų so
jos pupelių, kurios yra ir ska
nesnės ir greičiau išverda, jp.

LIETUVIŲ MOTERŲ 
DAILININKIŲ DRAUGIJA

Chicagoje lietuvės moterys - 
dailininkės susiorganizavo į ats
kirą draugiją, šiuo metu drau
gijos pirmininkė yra V. Balu- 
kienė, vicepirmininkė ir atstovė 
spaudai Z. Sodeikienė, sekretorė 
Aid. Labokienė, iždininkė M. 
Ambrozaitienė ir ryšininkė su 
meną studijuojančiomis — D. 
Aleknienė. Draugijoje užsire
gistravo 36 narės.

KAIP PASIEKTI 
ALIASKOS SOSTINĘ
AP praneša iš Aliaskos sosti

nės Juneau apie trijų Aliaskos 
seimo (legislatures) atstovų 
odisėjas, kol pasiekė savo vals 
tijos sostinę seimo sesijai ati
daryti ir visi su pavėlavimais.

Ats. Martin Moore iš Aieutų 
salų, esančių 1500 mylių atstu, 
išskrido visą savaitę anksčiau 
ir tai Juneau .pasiekė visą die
ną pavėlavęs. Pasiekti Juneau 
miestą pastatytą siaurame 
skardyje tarp aukšto stataus 
kalno ir Gastineau kanalo, 
tenka panaudoti visas susisie
kimo priemones — karavanus 
automobilių giliai užpustytais 
keliais, keltuvus ir lėktuvus. 
Nuo Aieutų iki Anchorage yra 
859 mylių oro kelio ir iš Ancho 
rage iki Juneau dar 600 mylių, 
bet pasiekus Haines tenka per
sėsti i laivą keltuvą, kadangi 
per 90 mylių iki sostinės veik 
nebėra jokio žemės kelio, o 
lėktuvai dažnai negali Juneau 
nusileisti dėl nepaprastai daž
nų ir tirštų debesų, miglų ar 
rūko.

Kitas atstovas sen. Chaney 
Croft su pačia, vaikais ir šu
nimi. pakeliui 800 mylias iš 
Anchorage Į Haines pusnyje 
įstrigo ir prie 70 laipsnių že
miau nulio temperatūros tu
rėjo miegamuose maišuose iš
tverti per naktį, kol orui “at
šilus” iki 50 laipsnių žemiau 
nulio, kitą dieną galėjo išsi
kasti ir toliau važiuoti iki kel
tuvo.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

LIETUVIŲ ŽURNALAS 
LENKIJOJE

Kviečiame užsiprenumeruoti 
Lenkijos lietuvių žurnalą 

VARSNOS

Pradėtas Lenkijos lietuvių 
leisti mėnesinis žurnalas “Vars 
nos”, kurio 1 nr. davė Įdomios 
tai sričiai pritaikintos medžia
gos mokslo, meno ir kultūros 
temomis, kaip iš Lenkijos red. 
pranešama, gali būti užsisa
komas .JAV, Kanadoje ir kt. 
gyvenančių. Žurnalas numato
mas leisti kas mėnuo. Metinė 
oro paštu prenumerata 10 dol. 
Ju adresas: VARSNOS, War- 
szawa, Wiejska 16 m. 16 Pols
ka — Poland. Pinigus siusti O t
foreign draft čekiu.

Žurnalo 1 nr., išleistas 1971 
pabaigoje, palieka teigiamą 
Įspūdi. Ji užsisakant parem- 
site labai sunku ir mūsų tautai 
reikalingą kultūrini darbą, at
liekamą sunkioje priespaudo
je gyvenančių Lenkijos lietu
vių. (lą)

— Eltos žiniomis , Belgijo
je išleista . flamų kalba, lietu
vių poezijos antologija. Lietu
vių poetų (klasikų ir gyvenan
čių Lietuvoje ar Vakaruose) 
eilėraščius vertė Belgijoje gy
venanti Žentą Tenison. Pra
džioje Įdėta Tenisonienės pa
ruošia trumpa Lietuvos istori
jos kultūros apžvalga ir A. Vai 
čiulaičio apybraiža apie lietu
vių poeziją. Rinkiny paskelbti 
eilėraščiai šių lietuvių poetų: 
Maironio, Baltrušaičio, Kiršos, 
Giedriaus, Putino, Sruogos, 
Lemberto, San įvaro, Tyslia- 
vos. Aisčio. Neries, Miškinio, 
Vaičiulaičio. Brazdžionio, Rut- 
kūno. Jasmanto, Tulauskaitės, 
Grigaitylės. Radausko, Audro
nės. Andriekaus. Kėkšto, Au
gino. Bradūno. .Tūragio, Kazo
ko. Mačernio, Nagio, Nykos — 
Nyliūno. šlaito, švabaitės, Me- 

i ko. Baranausko. Prižgintaitės, 
Sutemos , Občarskio, Sadūnai- 
tės, Mackaus. Bogutaitės, Paš
kevičiūtės ir Saulaitytės.

(Elta)

JUODIS LIETUVI 
PRIGAVO

Praėjusio savaitgalio -pra
džioje juodis su juode užėjo Į 
vieno mūsiškių tarpe gerai ži
nomo verslininko krautuvę 63 
-čios ir Western apylinkėje. 
Buvo dienos laikas. Krautu
vė pilna pirkėjų. Niekas nė 
negalvojo, kad kas nors tokiu 
laiku bandytų apiplėšti ar ko
kią nors prievartą vartoti. 
Pirkėjai žiūrinėjo prekes. 
Draug su jais ir juodi juodžiai. 
Net nusipirko kažką už kelius

HELP WANTED — MALE 
Oarbininkv Reikia

\V O R K E R S
To work in American Furniture Mart 
handling furniture and merchandise 

for photographic studio.
Must be able to speak, lead and 

write English.
Permanent position. Salary $100 

week. 40 hours.
GRIGNON STUDIOS

666 No. I-ake Shore Dr.
(SPACE 209)

HELP WANTED — -EMALE 
Darbininkių Reikia

B A R M A *1 D S 
DAYS OR EVENINGS. 
Ask for Mr. J. Boulo.

HI HAT LOUNGE 
2216 So. CICERO 

652-5115

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

GERAI IŠDIRBTAS senas biznis lie
tuviu rajone. Cicero: geromis sąlygo

mis IŠNUOMOJAMA UŽEIGA. 
Teirautis tel. 652-5121.

PERSONAL
Asmeny Ieško

IEŠKOMA KOMPANIJONĖ gyventi 
kartu su vyresnio amžiaus moterim. 

Butas ir maistas veltui.
Tel. VI 7-2473.

kvoterius. Bežiūrinėdamas ap 
linkui juodis susidomėjo vienu 
brangesniu dalykėliu — gal 
1000 ar 2000 dolerių vertės. 
Paaiškinęs, kad jis čia visada 
perkąs ir dar daug ką nuniatąs 
pirkti, paprašė tą dalykėli leis
ti iš arčiau apžiūrėti. Gavęs i 
rankas, ėmė smulkiai apžiūri
nėti. Tuo tarpu su juo atėjusi 
juodė ėmė alpti, pagalbos 
šauktis, vandens... Kilo są
myšis. Krautuvės savininkas 
šoko prausyklon vandens, kiti 
pirkėjai alpstančiai moteriškei 
padėti, o juodis su tuo dalykė
liu. .. per duris. Kol kas kur, 
o juodo juodžio ir ženklelio 
nebeliko.

Beieškant juodžio, dingo ir 
nualpusį juodė. Tada pradėjo 
alpti savininkė, savininkas ir 
kiti ten buvę pirkėjai. Jų atgai
vinti ir jiems vandens paduoti 
atvyko policija. Protokolas. 
Bet. kol policija rašė, ir liu
dininkai, it tie juodžiai, din
go-

O savininkas, viską apsvars
tęs, prisaikdino mane nieko 
apie jj nerašyti. Sako, kas iš 
to? Taigi ir nerašau apie jĮ, o 
tik apie tą Įvyki, kad kiti žino
tų ir pasisaugotų.

Sako, ir policija patarusi pa 
sisaugoti... Bet kaip?... Vi 
dun neisileisti... Bet tai būtų 
diskriminacija. Negalima. O 
prie kiekvieno tokio Įėjusio 
pastatyti po ginkluotą sargybi
nį neįmanoma. Tai kas, kas 
darvti?... A. Baltušis

— Rašyt. Vaciui Kavaliūnui, 
Cleveland, Ohio, paskirta “Drau 
go’’ premija už romaną “Aidai 
ir šešėliai”. Jis yra parašęs 
taip pat premijuotą romaną 
“Kalnų Giesmė” ir monografi
ją apie Čiurlionio ansamblį.

— Pelkių Žiburėlio pusva
landyje per Margučio radijo 
programą ŠĮ vakarą, sausio 20 
d. 8 vai. vak. Stasys Santvaras 
skaitys savo kūrinius.

— Eugenija Pumputytė iš 
Berwyn apylinkės. St. Xavier 
kolegijos senjore, paskirta mo
kytojos praktikai i vieną Cice
ro apylinkes valdinę mokyklą. 
Kelionėms tarp kolegijos ir 
mokyklos jos tėvai Sofija ir 
Feliksas Pumpučiai nupirko jai 
naują automobili.

— Steve Puidokas. Mendel 
aukšt. mokyklos mokinys, žai
džia mokyklos krepšinio ko
mandos vadovaujančioje centro 
puolėjo pozicijoje. Ta koman
da tapo Chicagos pietvakarių 
čempionu, nugalėjusiu St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
EB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENESLNIAIS IŠSIMOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, PreridenUa

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TĄX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė. * — PRospect 8-2233

FederaliniŲ ir valstijos pajamy 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašę paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago, Ill. 60632.’ Tel. Y A 7-5980

TERRA
Brangenybės, Laikrodžia?, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

M. A.šIM KUS
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai.

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGBNYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Te!.: REpublic 7-1941

Laurence mokyklos žaidėjus 
67 : 61 rezultatu.

— Sol. Stasė Klimaitė - Pau- 
tienienė, Los Angeles, Calif., 
Įdainavo į plokštelę 14 dainų. 
Išleido Lietuvių Dienos. Ap
lanką nupiešė dail. Alf. Docius.

— Eugenija Strungienė iš 
Marquette Parko apylinkės, 
Lietuvių Suvalkiečių d-jos raš
tininkė ir daugelio lietuviškų 
organizacijų veikėja, gydosi 
Šv. Kryžiaus ligoninėje. Ne
trukus žada grįžti į namus ir 
galutinai pasveikti savo šeimos 
globoje.

— Ona Švirmiekienė, gjv. 
Marquette Parko apylinkėje, 
Suvalkiečių draugijos valdybos 
narė, aktyviai dalyvauja dau
gelyje lietuviškii klubų dažnai 
atlikdama Įvairius organizaci
nius reikalus, nes anksti yra 
išėjusi pensijon ir tam turi dau 
giau laiko.

— Algis Modestas paskirtas 
Korp! Nco-Lithuania atstovu Į 
Jaunimo Kongreso komitetą. 
Jis yra pakviestas į to komiteto 
prezidiumą.

♦ Chicagos Medžiotojų Klubo 
Žvėrienos balius įvyks šeštadienį, 
sausio 22 d., Jaunimo centre. 
Rezervacijoms tel. 776-8688.

(Pr).

Čiurlionio Galerija ir šiais 
metais ruošia tradicinę dailės 
parodą vasario mėn. 12-20 d. d., 
kurioje kviečia dalyvauti visus 
Chicagos ir jos apylinkės daili
ninkus. Smulkesnę informaci
ją rasite šio laikraščio skelbi
muose. (Pr).

LAIMINGI NAMAI
12. METŲ 2 butų geriausias mūro '• 

namas. 2 atskiri šildymai, 2 auto ga
ražas, pačiame Marquette Parke. — 
$37,700.

ŠVIESUS 2 BUTŲ 11 metų mūras, 
naujas garažas su elektr. durim, ąžuo
lo medis, alum, langai, nauji karpetai, 
2 radiant šildymai, sveiki oro vėsintu
vai, sausas — aukštas beismantas, 
prie pat Marquette Parko. $44,900.

DIDELIS 6 kambarių mūras. Mo
dernus 2 auto garažas, kabinetų vir
tuvė, gazu šildymas. Puikus namas 
gyventi Marquette Parke. $22,500.

8 KAMBARIŲ mūras, liuksus įreng
ta virtuvė ir vonia, nauji karpetai, 
puošnus beismantas, garažas, arti par
kas. Priims rimtą pasiūlymą.

2 BUTŲ MŪRAS arti bažnyčios ir 
mokyklų. 3 kamb. sausam beismante, 
2 auto garažas. $29;000.

ŽEMĖS — 30 pėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400.

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

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

APYNAU.TIS 2-jų butu gražus mūr.. 
do 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40.500.

6 KAMB. MŪR...moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild ražu. Marquette Parke. $21.500.

APYNAUJIS aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, Įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. $33.500. __ _

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr., alum, lan
gai. karštu vandeniu šild. gazu. mo
dernios .vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. - $52.000.

VIRS 50 PĖDŲ pločio, gražus kam
pinis sklypas, 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

• LABAI GERAS 10 butų mūras, 2 
! automobiliu mūro garažas. Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į 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.
DO5LAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange ištaigoj)
Pigūs automobilių draudimai. ,

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. ♦.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sar
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