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NIXONO KELIONĖ Į KINIJĄ
Kq pranašavo prezidentas Rhee — "Taikos giesmė 

ir "Formozos rezoliucijos
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Prezidento Nixono kelionė į 
komunistinę Kiniją, kuri nese
niai Amerikos vadų lūpose jau 
tapo “Kinijos Liaudies Respu
blika”, nevienodai vertinama 
Amerikos ir viso pasaulio poli
tiniuose sluoksniuose. Vieni tą 
kelionę laiko “istoriniu žygiu į 
taiką”, kiti galvoja, kad tai dar 
vienas Amerikos žingsnis atgal, 
traukiantis nuo veržlaus tarp
tautinio komunizmo, arba — 
dar vienas Amerikos nusilenki
mas savo priešui, išduodant sa
vo draugus.

Šiaurės Korėjos prezidentas 
pasakė, kad Amerikos preziden
tas nuvyko į Pekiną su balta vė
liava vienoje rankoje ir elgetos 
puoduku — kitoje. Jis pridėjo, 
kad Amerika panašiai atėjo ir 
Korėjoje į Panmunjomą su bal
ta vėliava prašyti, kad komu
nistai nebetęstų savo agresijos. 
Korėjos kare komunistai neuž
ėmė Pietinės Korėjos, bet jie ne
prarado ir savo turėtos, teritori
jos. Generolo MacArthuro ra
ginimai laimėti karą nerado at
garsio Washingtone.

Ką JAV Azijoje laimėjo ir ką 
pralaimėjo, galima suprasti grįž
tant gerokai į praeitį, Prancūzi
jos kolonijos Azijoj subyrėjo ir 
Vakarų valstybės 'buvo privers
tos žygiuoti į Ženevos konferen
ciją, kuri aiškiai baigėsi komu
nizmo laimėjimu. Korėjoje bu
vo laimėtos neaiškios karo pa
liaubos. Tokiose sąlygose į Wa- 
shingtoną 1954 m. atvyko Pie
tų Korėjos laisvės kovotojas, 
prezidentas Syngman Rhee. Jis 
pasakė kalbą jungtiniam JAV 
kongreso posėdyje. Ta jo kalba 
sukėlė Amerikoje didelį libera
lų triukšmą, tačiau dauguma 
amerikiečių sutiko, kad trauktis 
nuo agresyvaus komunizmo vi
są laiką nebus galima, kad vie
ną dieną reiks sustoti ir susi
remti.

Korėjos prezidentas savo kal
imoje pasakė daug teisingų min- 

■ čių. Iš istorinio taško žiūrint, 
ta jo kalba atrodo dar teisinges
nė dabar, po 18 metų. Jo kalba 
buvo pasakyta 1954 m. rugpjūčio 
pradžioje. Tuo metu Sovietų Są
junga ir Kinija dar buvo sąjun
gininkės.

Rhee savo kalboje padėkojo 
Amerikos kongresui už paramą 
ir išgelbėjimą nuo sunaikinimo 
Pietų Korėjos, kuri tos skolos 
niekada negalėsianti apmokėti. 
Toliau 79 metų prezidentas tei
singai nušvietė Sovietų strate
giją, kuri siekianti pasaulio do
minavimo. “Jie siekia užmigdy
ti amerikiečius mirties miegu, 
kalbėdami apie taiką, kol Sovie
tų Sąjunga turės pakankamai 
atominių bombų ir pakankamai 
raketų, kuriomis galėtų staigiu 
puolimu sutriuškinti Amerikos 
aerodromus ir pramonės cent
rus”, kalbėjo Rhee.

Kaip matome, šiandien Sovie
tai savo raketų skaičiumi jau 
pralenkė Ameriką. Povandeni
nių laivų skaičiumi irgi pralen
kė. Vis dar tęsiamos taikos de
rybų “giesmės” Helsinkyje ir 
Vienoje ir vis sparčiau ginkluo
jami Raudonosios Armijos dali
niai. Per tuos 18 metų Ameri
koje padidėjo sovietų taikos 
giesmės užmigdytų amerikie
čių skaičius, šiandien Amerikos 
kongresas jau nepalydėtų to
kios Rhee kalbos plojimais, kaip 
tai buvo 1954 m.

griaučiai
Rhee kongresui aiškino: “Ke

lias į išlikimą nėra tik linkėti ir 
svajoti, kad bus taika, kur jos 
negali būti. Kelias į išlikimą nė
ra tik pasitikėjimas, kad Sovie
tų vyriausybė atsisakys savo 
pastangų pajungti komunizmui 
visą pasaulį. Kelias yra tik vie
nas — pasukti pasaulio jėgos ba
lansą prieš komunizmą, kad jis 
nebedrįstų naudoti savo karinės 
galybės. Jau liko mažai laiko. 
Po kelerių metų Sovietų Sąjunga 
turės pakankamai ginklų, ku
riais galės sumušti Ameriką. 
Mes turime veikti dabar. Tačiau, 
kur ir kaip veikti?” — šitaip 
pranašiškai kalbėjo senas ko
rėjietis stipriausios pasaulio ga
lybės sostinėje — Washingtone.

Toliau Korėjos prezidentas iš
dėstė savo planą. “Reikia rim-’ 
tomis karinėmis pastangomis, z 
kurios nebuvo parodytos Korėjos 
kare, nugalėti Kinijos komu
nizmą. Pietų Korėja turi 20 di-1 
vizijų. Dar 20 divizijų būtų 
galima paruošti su Amerikos pa
galba. Formoza turi 630,000 ge-
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Senatorius Robert Dole, respublikonu partijos centro komiteto pirmininkas, šiy mėty vasario 20 dieną kalba 
Čikagos Lietuviu Tarybos suruoštame Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo minėjime. Jis išdėstė princi

pus, kuriu prezidentas Nixonas ir sekretorius Rogers laikysis Pekino ir Maskvos pasitarimu metu.
Foto Edv. Mankaus

VIRGINIJOJ IŠSILIEJO VANDENS 
REZERVUARAS IR NUPLOVĖ KAIMUS

MAN. — Vakarinėj Virgininijoj vandens spaudimas sugriovė
rai paruoštų, kareivių. Ameri-1 j<eliu lietingų dienų rezervuaro užtvanką. Prasiveržęs vanduo, 
kai reiktų prisidėti tik karo lai-; jyg kokia siena, pasileido Appalachian kalnų slėniu, paliesdamas
vais ir aviacija. Kinija yra “sli-: kelis nedidelius angliakasių.' kaimus. Nestiprūs gyvenamieji na-
binas su molinėm kojom”, komu- maj buvo nuplauti, kaip skiedros, žuvo apie 90 žmonių ir apie 400
nizmo kinų masės nekenčia, tūk
stančiai partizanu dar kovoj a Ki
nijoje, nors raudonieji ir išžu-

neteko pastogių. Potvynis nunešė šešis didesnius tiltus ir visą 
eilę mažesnių. Susisiekimas su nelaimės patiesta sritimi įmano- 

jinas tik helikopteriais. Keli kaimai visąL nušluoti nuo žemės pa
de apie 1^ milijonų. ..“liaudies viršiaus. kituose-išliko tik'mūrinės mokyklos ar bažnyčios.
priešų”. Kinijos kariuomenės 
lojalumas į— abejotinas. Korė- Vanduo paplovė kalnų apačią 
jos kare į nelaisve buvo paimti ,r prasidėjo drėgnos žemės slin- 
14,369 kinai, iš jų tik 220 Su-įkimas’ kuris pareikalavo 
tiko grįžti atgal į Kiniją, kiti pa- auka- Vakarinės Virginijos gu- 

ėi komuniz- bernatorius Moore pasiuntė į nu- 
mas būtų Kinijoje pašalintas, teriotą sritį kariuomenės būrius.
sirinko Formozą. J

tuoj išsispręstų Indokinijos ir 
Korėjos problemos ir jėgos ba
lansas tuoj pasisuktų Sovietų 
Sąjungos nenaudai ir ji nedrįs
tų pradėti karo su Amerika. Kol 
mes nelaimėsime Kinijos i sa
vo pusę, laisvojo pasaulio laimė
jimas neįmanomas, kalbėjo pre
zidentas Rhee.

Namų netekę gyventojai suren
kami į tris vietines mokyklas.

Prezidentas Nixonas iš Šan
chajaus susisiekė telefonu su V. 
Virgijos gubernatorium ir pa
reiškė jam savo užuojautą dėl 
nelaimės, pažadėdamas federa
linės valdžios paramą nukertė
jusiems žmonėms.

Baigdamas savo kalbą Rhee 
paklausė; kas būtų, jei Sovietai 
įsikištų į karą prieš Kiniją. “Bū
tų visai gerai”, pats atsakė pre
zidentas. “Tuo atveju Amerikos 
aviacija turėtų teisę sunaikinti 
sovietų pramonės centrus, kol 
jie neprigamino pakankamai j dviejų naujų žibalo šaltinių at- 
branduolinių bombų. Aš žinau, j radimą. Vienas žibalo laukas yra 
kad tai skamba, kaip kieta dok- j tolimoje Kanados šiaurėje. Elles- 
rina, tačiau pasaulį komunizmas mere saloje, ši sritis galinti tap- 
padarė kietu ir baisiu pasauliu, J tj vienu svarbiausių Kanados ži- 
kuriame būti minkštu reiškia — | balo versmių. Pirmieji gręži- 
tapti vergu”, baigė savo kalbą nįaj patvirtinę faktą, kad naftos 
prezidentas Rhee. gja yra, tik dar neaišku, kokie

šiandien matome, kad Rhee1, kiekiai. Jei pasitvirtintų, kad 
pranašavimai pildosi ta prasme, į žibalo čia yra daug, Europa ga- 
kad vakarai nenustojo klausytis j^tų pirkti žibalą iš Kanados, ku- 
“taikos giesmės”, kuri sklinda rioS užsienio valiutos pajamos 
iš Maskvos. Ta giesmė jau už- tada smarkiai padidėtų, o Euro- 
liūliavo daug universitetų profe- poS šalys mažiau priklausytų nuo 
šorių, laikraštininkų, televizijos, arabų žibalo, 
radijo žmonių, daug kongreso 
narių ir net kandidatų į prezi
dentus, kurie tą giesmę kasdien 
kartoja.

Prezidento Nixono kelionė į 
Pekiną yra aiškus prieštaravi
mas “Formozos rezoliucijai”, ku
rią kongresas priėmė 1955 m. 
vasario mėn. pradžioje. Kai ko
munistinės Kinijos kareiviai už
ėmė Yikiang salą ir ėmė grūmo
ti Tachens salai, laikomai Chiang 
Kai Sheko .kariuomenės, prezi
dentas Eisenhoweris kreipėsi į 
kongresą, prašydamas “aiškiai 
ir viešai nustatyti prezidento au
toritetą panaudoti Amerikos ka-

(Nukelta į 6 psl.)

Nauji žibalo 
šaltiniai Kanadoj
OTTAWA. — Ketvirtadienį 

biznio pasaulį pasiekė žinia apie

Kitas ketvirtadienį paskelbtas 
naujas žibalo šaltinis rastas 
Egipte, Vakarinėje dykumoje, j 
pietvakarius nuo Alamein. šį 
šaltinį Standard Oil bendrovė 
vadina “svarbiu atradimu”. Iki 
šiol Egiptas yra toli atsilikęs nuo 
kitų arabų kraštų savo žibalo 
produkcija. Didžiausi žibalo 
turtai yra Saudi Arabijoje, Ku
wait e ir Libijoje. Tačiau ir 
Egiptas vis daugiau atranda ži
balo versmių.

♦ Jungtinių Tautų atstovas 
Gunnar Jarring atvyko j Jeru
zalę tartis dėl Suezo kanalo ati
darymo su Izraelio vyriausybe.
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ŠIANDIEN PREZIDENTAS NIXONAS 
GRĮŽTA B ŠANCHAJAUS NAMO

ŠANCHAJUS. — Prezidentas Nixonas vakar atvyko į Šan
chajų, paskutinę savo kelionės Kinijoje sustojimo vietą. Jis pa
reiškė esąs patenkintas savo pasitarimų su Kinijos vadais re
zultatais, apie kuriuos jis žada greit pranešti. Iš Pekino prezi
dentas buvo nuvykęs į kurortinį Kinijos miestą Hangchow. JĮ 
palydėjo pats premjeras Chou En Lai. Vakare kurortinio miesto 
revoliucinis komitetas buvo surengęs amerikiečių garbei banketą, 
kuriame vėl buvo pasakytos draugiškos kalbos.

Japonų derybos 
su sovietais

TOKIJO. — Amerikos prezi
dentui lankantis Pekine, Japoni
joje vyko derybos tarp Sovietų 
Sąjungos ir Japonijos delegacijų 
dėl ekonominio bendradarbiavi
mo sovietų Sibire. Sovietų dele
gacijoje buvo 45 asmenys, vado
vaujami užsienio prekybos pir
mojo viceministerio Ivano Se- 
mičastnovo. Japonijos delega
cijoje buvo 65 asmenys, jų tar
pe svarbūs prekybos, pramonės 
ir užsienio reikalų ministerijų 
valdininkai.

Sovietai paprašė japonų ban
kų 1.51 bilijono dolerių pasko
lų naujiems Sibiro projektains 
finansuoti. Tie projektai kai
nuosią apie 3 bil. dol.

šie bendri sovietų-japonų pro
jektai numąto nutiesti žibalo 
vamzdžių liniją iš kibire atras
tų žibalo šaltinių Tyumen iki Ra-

galią ir autėritetą savo šalyje, miojo vandenyno uostų,. Sovie
tai jau pradėjo tiesti reikalih-- 
gus geležinkelius ir vamzdžius 
iš Tyumen iki Irkutsko miesto. 
Tyumen žibalo šaltiniai, kurių 
yra 70, kai kurie jau pradėti 
naudoti. Japonų ekspertai kar
tu su sovietų specialistais tu- . 
rėš nustatyti geriausius būdus 
išnaudoti Sibiro akmens anglį, 
žibalą ir natūralias dujas.

Už japonų finansinę paramą 
sovietai žada pirkti Japonijoje 
visus reikalingus 
vamzdžius, 
Įrengus liniją, 
gauti per metus 
tonų žibalo per 
dabar Tyumeno 
duodą po 42 mil. tonų kasmet 
nors veikia tik 10 šaltinių.

IŠ VISO PASAULIO

JERUZALĖ. — Izraelio prem
jerė, paklausta apie moterų ko
vą už lygias teises, pareiškė, kad 
jos nuomone, ne moterys, bet vy
rai yra nuskriausti, nes jie ne
gali gimdyti vaikų. Goldą Meir 
yra viena įš' svarbiausių pasau
lio moterų, pasiekusi nemaža

Padovanojo Mao 
porcelano gulbes

PEKINAS. — Amerikiečiai ko
respondentai sužinojo, kad prezi
dentas Nixonas padovanojo Ki
nijos komunistų pirmininkui 
Mao Tse Tungui 250 svarų por
celano skulptūrą. Ji buvo įteik
ta pirmadienį, kada Nixonas ap
lankė Mao jo bute. Skulptūra 
yra sukurta Edward Marchall 
Boehm. Ji pavadinta “Taikos 
paukštis — gulbė”. ,

Skulptūra esanti trijų pėdų 
aukščio. Joje yra dvi gulbės, o 
šalia jų dar vėžlys, varlė ir trys 
mažos gulbės. Prie skulptūros 
medinės bazės yra sidabrinė 
plokštelė su JAV prezidento ant
spaudu ir užrašu: “Pirmininkui 
Mao Tse Tungui ir Kinijos Liau
dies Respublikos liaudžiai nuo 
prezidento Richard Nixon ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
liaudies”.

Urugvajaus spaudoj
“La Manana”, Montevideo, 

Urugvajuje, dienraštis sausio 20 
d. laidoje įdėjo lietuvio C. Verax 
(K. Čibiro) straipsnį “Naujasis 
liudijimas”. Autorius nurodė į 
Londone, Harville leidyklos iš
leistą žydo Joseph Berger’io 
knygą apie sovietų priverčiamo 
darbo stovyklas. (Elta apie šią 
knygą jau plačiau rašiusi). Ve
rax ta proga pabrėžė knygos au
toriaus teiginius apie Baltijos 
valstybių okupaciją ir tai, kaip 
tų valstybių gyventojai nežmo
niškomis sąlygomis buvo veža
mi į Sibiro darbo stovyklas. (E)

— Vasario 16 — Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 54 m. 
sukakties proga žinomas sosti
nės Vašingtono viešbutis “Em
bassy Row” vasario 16 dieną bu
vo iškabinęs lietuvišką trispal
vę. (E)

DETROITAS. — Richard Ki
laitis, Amerikoje gimęs lietuvis, 
Wayne State universiteto meno 
ir meno istorijos profesorius, ko
vo 11 d. vadovaus kilnojamos 
dailės parodos išstatymui tame 
universitete. Bilaičio motina ak
tyviai veikia Detroito Lietuvių 
Kultūros klubo veikloje.

BELFASTAS. — Vakar kata
likės moterys Londonderry bu
vo surengusios žygį, kuris turė
jo priminti prieš mėnesį britų 
kareivių nušautus 13 airių, šiau
rinės Airijos saugumo viršinin
kas John Taylor ligoninėje tai
sosi, nors chirurgai iš jo kūno 
išėmė šešias airiu teroristu kul
kas. Jis buvo peršautas penkta
dienį.

ANN ARBOR. — Michigan© 
universiteto bendrabučiuose pa
skaitų rūmuose nuo sausio 27 
d. įvyko virš 50 padegimų, šeš
tadienį vėl buvo 10 mažesnių 
gaisrų, kurių vienas sukėlė ko
pijavimo mašinos sprogimą, su
žeidus} vieną profesorių ir stu
dentą.

SAIGONAS. — Helikopteriui 
nukritus P. Vietname žuvo viet
namietis generolas Phan Dinh 
Soan, 1-mos karinės apygardos 
(šiaurėje) vado pavaduotojas.

Libanas prašo 
nubausti Izraelį

NEW YORKAS. — Libanas 
pasiskundė Jungtinėms Tautoms 
dėl Izraelio kareivių puolimų ir 
pareikalavo, kad Saugumo Ta
ryba nubaustų Izraelį sankcijo
mis. Dvi dienas Izraelio šarvuo= 
čiai puolė kaimus Libano pusė
je. Izraelio aviacija apšaudė pa
lestiniečių stovyklas. Sugriauti 
32 namai šešiuose Libano kai
muose. Du civiliai buvę užmuš
ti, daug sužeistų.

Izraelis irgi kreipėsi į JT Sau
gumo tarybą, reikalaudamas pa
smerkti Libaną už teroristų glo
bojimą.

įrengimus, 
bėgius ir mašinas.

Japonija galės 
iki 40 milijonų 
20 metų. Jau 
žibalo šaltiniai

Latviu skundo

Šiandien prezidentas Nixonas 
ir jo nemaža delegacija išvyksta 
iš Kinijos namo. Lėktuvas iš 
Šanchajaus skris tiesiog i Ame
rikos žemę —L Aliaską, kur bus 
trumpai sustota Anchorage ae
rodrome. Tuo ši istorinė Ame
rikos prezidento kelionė bus 
baigta.

Spaudos sekretorius Ziegler 
pareiškė spaudai, kad vieną nak
tį prezidentas nuėjo miegoti 4 
vai. ryto. Jis su savo patarėjais 
svarstė derybas su kinų vadais. 
Su premjeru Chou Nixonas kal
bėjosi virš 17 vai., neskaitant 
įvairių progų banketuose, prieš
piečiuose, baleto teatre ir gim
nastikos salėje. Šanchajuje pre
zidentas aplankė kinų pramonės 
parodą.

Japonų spauda aiškiai nuste
busi dėl šilto amerikiečių priė
mimo Kinijoje. Japonai šitokio 
priėmimo nesitikėjo, rašo ang
lų kalba leidžiamas japonų laik
raštis. “Japan Times”. Didelį su
sidomėjimą šia kelione rodo Va
karų Vokietija, kurios televizi
jos programos duoda nemažiau 
vaizdų iš kelionės už amerikie
čių TV stotis. Sakoma, kad apie 
28 mil. vokiečių kasdien stebi 
televizijos žinias. Nemažai vo
kiečių seka Vakarų Vokietijos 
TV stotis ir Rytų Vokietijoj, kur 
oficiali spauda ir radijas duoda 
apie šį vizitą labai mažai žinių.

Pasitarimas dėl
LB ir spaudos dienų

ČIKAGA.—Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirm. St. Barz- 
dukas sekmadienį kartu su LB 
JAV Tarybos pirm. V. Kamantų 
dalyvavo Lietuvių žurnalistų Są
jungos C V posėdyje, kur bend
rai buvo apsvarstyti Bendruome
nės spaudos ir radijo dienų klau
simai. šis jau tradicinis, su
važiavimas yra numatytas Tabor 
Farmoje šią vasarą. Organiza
vimas pavestas Lž Sąjungai.

Pasitarime buvo svarstyta die
nų programa ir organizavimo 
klausimai.

atgarsiai Europoj
Latvijos 17 knr" ristų 

kreipimasis į Vakarus turėjo, 
bent Europoje, didelį atgarsį. 
Londono “The Daily Telegraph” 
dienraštis vasario 7 d. paskelbė 
rašto minčių santrauką straps- 
nyje “Latvijos komunistai krei
piasi į Vakarus”. Vedamajame 
(jo antraštė “Sovietų Ach To 
kulnis”) nurodo, kad latvių ko
munistų prašymas, Maskvai at
sisakius stabdyti rusifikacinę 
kryptį, sovietų vadus ‘boikotuo
ti bei demaskuoti”, esąs svar
bus Rusijos mažumoms protes- Į įdėjo ilgą straipsnį Rusinimo 
tuojant prieš prievartinę asimi
liaciją. Laikraštis primena, kad 
Baltijos valstybių padėtis — 
ypatinga. Jos labai nukentėjo 
ir jų nemaža gyventojų buvo 
deportuota.

Londono dienraštis pridūrė, 
kad Maskvos politika sietina su 
jos baime, nes pusė Rusijos gy
ventojų, tai nerusiškos “mažu
mos”. Rašytojas Amalrik juk 
skelbė, kad tautybių klausimas 
galįs Rusiją sužlugdyti. Dabar
tinė Maskvos politika Latvijoje 
(ir Lietuvoje bei Estijoje), pa
sak laikraščio, esanti tokia, kad

carai bei jų policija dabar tega
li atrodyti tik mėgėjais. Ar Eu
ropos komunistų partijos atsa
kys į tą raštą? — klausia dien
raštis.

Šveicarijos dienraštis “Neue 
Zuercher Zeitung” vasario 1 d.

[ tendencijos Baltijos jūros sri
ty”. Paminėta, kad Stockholmo 
dienraštis “Dagens Nyheter” 
latvių rašto ištraukas skelbė š. 
m. sausio 29 d. Nurodyta į iš
keltus duomenis. Vis dėlto, 
šveicarų dienraštis kelia klausi
mą : kodėl latviai savo raštą pir
miausia paskelbė Švedijoje.

Dėl to atsiranda spėjimų ir dėl 
galimos rusų
šiaip laikraščiui — jo korespon
dentui Stockholme atrodo, kad 
ra<to autoriai, matyt, gerai su
sipažinę su kom. partijos vidaus 
gyvenimu. (E)

provokacijos.



Alfonsas Sakas

Turinas tautinių grupių pagerbė 
Detroit News

Vasario 19 d. vakarė buvau 
keistokame pobūvyje. Tai Pa
vergtų tautų savaitės komiteto 
Detroito metropolyje pietūs De
troit News dienraščio garbei 
(kad būčiau visai tikslus, pa
kartoju angliškąjį tekstą, kuri; 
prieš atimant, spėjau nusirašy
ti nuo pifetų biliėto: Captive Na
tions Week Committee of Me
tropolitan Detroit Testimonial 
Dinner honoring The Detroit 
News. Sakau, keistokame pobū
vyje lie be pAgrihdo. Detroit 
News diehraštis, kukis praeity
je, įžymaus reporterio James K. 
K. Anderson’o laikais, dar mus, 
Jietuvibs, ir kitas etnines gru
pes dažniau, įdomiau, bešaliŠ- 
kiau aprašydavo, paskutiniu me
tu tapo nebesukalbamas. Tiesa, 
-Kudirkos atveju daug prirašė, 
bet tik todėl, kad tuomet rašė 
Įviso pasaulio spauda, ir tai daug 
daugiau, negu Detroit $Jews. Da
bar, nepaisant poros rriūsų ener
gingų vyrų; kurie dienraštį nuo
lat bombard boja nepaliaujamais 
prašymais bei reikalavimais ra
šyti, didelių rezultatų nešulau- 
kiama. Apie kitų tautybių rei
kalus netenka nė kalbėti, — jos 
beveik iiėbeminimos. Taigi visi, 
kurie atėjo Detroit News pa
gerbti, prakeiktai gerai žinojo, 
jog nėra už ką gerbti. Žinojo 
tai ir News, nes, vieno užkuli
sius pažįstančio pasakojimu, nie-

kas iš dienraščio tūzų nenorėję 
eiti skiriamo medalio priimti.

Taigi, Testitnohial Dinner įvy
ko Pick Port Šhelby viešbutyje 
ir užtruko ištisas keturias va
landas. Prasidėjo 6 vai. vakare 
kokteiliais, už kuriuos reikėjo 
mokėti pd dolerį (storutėlio stik
lo, baruoše naudojamas stikliu
kas, plius pora gabaliukų ledo 
stiklinėje, plius gurkšnys van
dens arba sodos; nė nuo dešim
ties tokių kokteilių galvoje dar 
nieko nebus...). Paskui arti tri
jų šimtų svečių susėdo už stalų 
ir 7 vai. prasidėjusi vakarienė 
mus prikalė iki dešimtos. Ban
ketą oficialiai atidarė lenkų tau
tybės atstovas Gregory Rėy, o 
po jo trumpo žodžio ceremoni
jų vadovh tapo ukfaihietis Boh- 
dan Fedorak. Jokios spausdin
tos programos, kad ir, sakysime, 
mašinėle rašyto, xerox’u atmuš
to paprasčiausio lapelio negavo
me, tad baisiai sunku buvo susi
gaudyti, kas yta kas. Tik labai 
užsipuolęs, iškilmių gale kal
bėtojų pavardes sužvejojau.

Pagriildiniu kalbėtoju buvo 
dr. Lev Dobriansky, George- 
tdwn’o universiteto profesorius, 
Pavergtų tautų komiteto pirmi
ninkas (National Chairman of 
Captive Nations) iš Washingto- 
no. Kalbėtojas, kokio seniai ne
buvau girdėjęs! Oratorius maž
daug Hitlerio ir Goebbėlso ran-

Buffalo, N. Y. policija 1971 m. kovo mėn. pradėjo programą 
arti su policijos darbu. Studentu tarpe nuo to laiko pasikei 

studentai policijos patruliai

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

•puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasrainės> A KISS iN THE DARK. Pikantiškų.ir intymių nuotykiu 

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

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS; Klasih&s poemos “Mėtai” poeto 
^iiiho Rašteūio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl;,Kaina $3.00.

Or. Juoras B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
• 4&tb bruožai, palieėiiht to laiko Lietuvos.valstybės ir jos kaimynų istoriją 

*211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais .$4.00.
*■ baiigurha šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ii 
•Įritąs knygas galima įsigyti atsilankius į Naiiji’enas arba atsiuntus čekį ar 
.piniginę perlaidą. .

1739 South Haisted Street, Chicago, ill. 60608

: KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI*
. Sek pasaką, mamyte.

“ s Apie ęenus. laikus, .
- Kai aitvarai ir laumės
- Skrajojo pb laukus.:.

S. Petersonienė
Poezija ur pasakos yra vaikų megštkmi liė mėžiau kaip žaidimai ai 

'žrykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų maži e- 
dienas bei jaunimui:
Z į j,; N., BdtRiėhe. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY- 
^UfcfeS, 34 psL šu 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos,. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.
“ '2. Vanda „prankiene- Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
S^bšieihs. Jūratės Ėidukaitės itiustriiota. Didelio formato, 24 psl., gra
fts leidinys. $1,50.

3. A; Giedrios; MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dad. V. Siman- 
keViėiauš iliustruota, 130 psl., SI,80.

4. StSši vanagaite - Petersonienė,. LAUME DAUME. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes . Tėvų 2emeje. Labai gražus leidinys. 
rtidklin Kriiiato, kietais viršeliais, gausiai dali J. Kiburo iliustruota, 64 
pšL; kaitid 3 dbL

5. MiirbAii; JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl.; $1,0(1.
fe. Allbhsaš Vambiitas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų' s-gos premi- 

jūdti kRyga. J'dje brigihalūš apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikditės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 doi.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vrirahiš iš jų gyvenimo, svajonių ir tygiiį. Iliustruota dail. Z. Sodeikiehės 
tiidelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. S3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVfeS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaiji senovės lietuviai ir žemai 
Mai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00,
- Vaikai infegšta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkartas dovanas — pusė knygų: pusė žaislų — lietuviško auk- 
tėjiriib todyklė staiga pakiltų aukštyd.

1739 So. HALSTED ST 4 CHICAGO, ILL. 60808.

go (atsiprašau, kad su tokiais 
niekšais palyginu, bet ant grei
tųjų neradau kito pavyzdžio). Iš 
visų pusių nušvietęs JAV santy
kius su kinais ir rusais, baigė la
bai optimistiškai, kad sovietų ti
ronija nebus amžina ir tik turi
me visi budėti, laukti lemtin
gos valandos.

Perskaičius etninių tautybių 
draugo, buvusio “Cosmopalitan 
Detroit” skyriaus vedėjo James 
K. Andersono sveikinimą, trum
pai, gan anemiškai kalbėjo 
Michigan© seimelio atstovas, 
(housespeaker) Ryan. Po jo — 
trumpai, ugningai — Mary Beck, 
latvių atstovas Sigurds Rudzi- 
tis. Pastarasis publikai prista
tė gerbiamojo dienraščio atsto
vą, jo redaktorių ir, regis, vice
prezidentą, toli už Detroito ži
nomą žurnalistą Martin Heyden. 
Po Dobrianskio tai buvo antras 
geriausias kalbėtojas. Ne toks 
oratorius, kaip pirmasis, bet kal
bėjo labai įdomiai, ypač apie tai, 
kaip Austrija iškilmingai atsi
kratė keturių didžiųjų okupa
cijos, apie Vengrų sukilimo da
lyvių veržimąsi į laisvę, apie ke
letą kitų savo išgyvenimų 
Europoje. Baigdamas jis primi
nė ir Free. Europe1 transliacijų 
užbaigimo pavojų ir patarė sku
biai aliarmuoti savo senatorius, 
kad jie imtų sen. Fullbrightą už 
gėrklės.

Tarp kalbų buvo Įmaišyta kul
tūringa pramoginė programa. Ją 
atliko, iš eilės: Stasio Sližio 
vadovaujamas Lietuvių Jaunimo 
choras (scenelėje suskaičiau 
apie 60 jaunuolių), pasirodęs šu 
keliomis skambiomis lietuvių 
kompozitorių dainomis ir sulau
kės karštu katučių; ukrainiečiu 
Baridurisčių moterų choras (čia 
buvo 33, Įskaitant ir dvi solistes, 
labai gerų, kultivuotų balsų, 
daugumoje jaunos, bet jau su
brendusios panelės bei ponios); 
slovakų dainos — šokio grupė (8 
mergaitės, 6 vyrukai).

Prieš kalbas pradedant, dar 
vakarienę skubiai bevalgant 
(viešbučiuose nespėsi — nusineš 
nepaliestą), programos vadovas 
skaitė ir skaitė eiles dalyvaujan
čių žymūnų pavardes. Jis sakė, 
jbg dalyvauja 11 ar 12 tautybių 
atstovai, o jų tarpe čia esą 75 
kuo nors įžymūs. Iš lietuvių, 
kurių dalyvavo bene 25 žmonės, 
išgirdau minint universiteto 
prof. dr. Leono Sabaliūno, gink
luotų pajėgų kažkurio korpuso 
jūrų inžinieriaus dr. Leono Ba
jorūno, Pavergtų tautų k-te lie
tuvius atstovaujančio Bernardo 
Brizgio pavardes.

m I Kulminacinis taškas turėjo

jau išėjo sėhi^i laukta
Jiihzės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio forinato psU daug paveikslu. Kaina $2.00. 

f*ecRiUhtimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ahsahibliai, čhoVai, grupės, užsakiusios 10 ar dau- 

krlMii egzėriiplidriŲ, hėiftoka įjašto pėfšiuhtimo išlaidu.
Knyga galima gauti Naujienose arba pasiunčiarit 

•eki m r MnriAv tokiu adresu:

i?$ < St; Chicago. HL 60608

neskoningas garbingų vyrų pri
statymas lankančiai publikai su
daro blogą įspūdį ne tik muzie
jų lankantiems lietuviams, bet 
taip pat ir kitų tautybių lanky
tojams ...

Šis muziejus neturi jokių 
pajamų, nes, aišku, nėra pramo
ninė įmonė ar įstaiga, o aukų 
taip pat negauna. Muziejus yra 
išlaikomas vien tik šio muzie
jaus įsteigėjo p. Št. Balzeko, di
džio lietuvių patrijoto bei lifetti- 
viškosios kultūros gerbėjd, lė
šomis.

šiuo 
plėsti 
užtat

koti bent jk> kelis dolerius mūsų 
tautos iškiliųjų vyrų portretams 
įrengti ir apipavidalinti? Kiek
viena, nors ir mažidušid adka su 
dėkingumu bus muziejaus įver- 
tidta; pakvitiiola ii* panaudota 
minėtam tikslui.

Aukas galima siųsti adresu: 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus, 4012 Archer Avė., nuro
dant kiiriaiii tikslui.

Muziejaus lankytojas

etinio universiteto studentai susipažįsta iš 
policiją, šioje nuotraukoje matomi du 

bilyje.

Kas lankė lietuvių kultūros 
muziejų Čikagoje, turėjo pro
gos pasigėrėti skoningai išdėsty
tais eksponatais, vaizduojan
čiais mūsų tautos kultūrą bei 
jos garbingą praeitį.

Čia įrengti įvairūs skyriai, 
tarp kurių gana įdomus yra 
lietuvių tautos buvusių žymiųjų 
veikėjų paveikslų skyrius. Čia 
kabo a. a. prelatų Igno Albavi- 
čiaus ir Mykolo Krupavičiaus, o 
taip pat arkivyskupo Matulaičio, 
vysk. Baranausko, Maironio, 
Tumo - Vaižganto, Basanavi
čiaus, kompozitoriaus Juozo 
Bertulio, muziko Juozo Strolios

būti Eisenhowerio vardo meda
lio (deja, tikslaus pavadinimo ne
turiu iš kur nusirašyti) ir ati
tinkamo rašto Detroit Nėws at
stovui įteikimas. Martin Heyden 
medalį priėmė, fotografavosi, 
įteikėjai gyrė, jog dienraštis jį 
gauna už “pilną, objektyvų...” 
ir dar kažkokį informavimą.

Tą pačią naktįjsyėiiausių žinių 
laidoje, Detroit News nuosavy
bėje esąs TV 4-tas kanalas apie 
8-10 sekundžių rodė medalio įtei
kimo iškilmę; užgriebdamas ir 
galvų mišką viešbučio salėje. Se
kančią dieną, vasario 20; bene 5 
svarų dienraščio sekmadieninė
je laidoje, buvo ir šimtoji unci
jos dalis apie aprašomą įvykį. 
Ogi tik fotografija, tik paaiški
nimas, kas toje fotografijoje 
“įamžinta”, net nepažymint, ko
kį medalį Mr. Heyden gauna (ne
paminėtas Eisenhowerio var
das).

Ar šitaip žemai, prieš Detroit 
News nusilenkusios etninės gru
pės ateičiai ką laimės, suriku da
bar pasakyti. Pats to reveranso 
dienraštyje beveik riutylėjfrnas 
daug vilčių nežada. Antia ver
tus, nieko ir riepralainiėta. Tau
tybių atstovai už vakarienę ir 
kokteilius užsimokėjo, nuostolių 
niekam nepridūrė. Jeigu Detroit 
News if nepravers plačiau savo 
durų, tai dalyvavę bent užgirdo
me pbra įdomių kalbų, iš arti pa
matėme vieną svarbiausių dien
raščio redaktorių.

redaktoriaus ir visuomenininko 
dr. Pijaus Grigaičio bei kitų jau 
įnirusiųjų iškiliųjų veikėjų pa
veikslai.

Manau, kad neatsiras nė vieno 
susipratusi o lietuvio, kuris ne
žinotų, kad prelAtai Albavičiuš ir 
Krupavičius buvo labai populia
rūs ne tik kaipo dvasininkai, bet 
taip pat kaipo politikai, visuo
menininkai bei žj’mūš veikėjai 
labdarybės srityje. Ypač prel. 
M. Krupavičius pasižymėjo kaip 
gabus politikas, sociologas, ra
šytojas, publicistas, pamoksli
ninkas bei kalbėtojas, kovotojas 
už lietuvių teises, kovotojas už 
tiesą! Tik prisiminkimejo drą
sų rašytą tiesos žodi šv. Kazi
miero lietuvių kapiniu reikalu, 
ir neliks jokių abejonių, kad šis 
garbingas prelatas iiėsilėiš'davo 
j jokius kompromisus, kai bū
davo liečiami gyvybiniai mūsų 
tautiniai bei religiniai interesai.

Tačiau gaila, kad kai kurie 
iškiliųjų dvasininkų paveikslai, 
po jų mirties perduoti lietuvių 
kultūros muziejuj, tebekabo 
ant sienos neįrėminti;.. Toks

inetu planuojama pba- 
niuziejaus patalpas, ir 
nebelieka lėšų minėtų 

portretų meniškam įrėminimui. 
Kadangi šis muziejus gausiai 
yra lankomas įvairaus finansi
nio pajėgumo lietuvių, iš kurių 
daugelis yra buvę garbingos at
minties vyrų pažįstami, drau
gai arba jų gerbėjai, tai reikėtų 
manyti; kad ne vienas iš ją pra
šomas iifeatšisakyty prisidėti 
bent maža pinigine auka; kad 
būtų galima šį pateiksiu skyrių 
meniškai įrengti ir išpuošti.

Gerbiamosios ir gerbiamieji 
tautiečiai — lietuviai, jei mes 
pajėgiame suaukoti stambias 
pinigų sumas operoms; balianiš, 
pastatams ir kitiems tikslams, j -
tai ar negalėtumėrii dar paau- WHERE YOU BANK OR WORK

•Naujienos" kiekvieno
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

BUY U.S. 
SAVINGS 
BONDS

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA I7 - . *
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią • 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pušL
k. Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai irišta, 464 pust r-—
Prof. vačl. Biržiška, ALEKSANbRYNAS, I tomis, gražiai

įrištas, 431 pusi. ____ _______________ _______
Prof.,VscL, Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU „KNYGŲ. , ’

........... ..  -.t inkštais
- $3,00,

$6.00
$6.00

$7 JO

ISTORIJA, I dalis, 208 pūst įrišta — $3.00, 
viršeliais — $2,00; H dalis, 225 pusi., įrišta 
minkštais viršeliais — ...... ;_______

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTAS, i tomas, 300 p. 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p__
Jiiožaš Liūdžios, RAŠTAI, 250 piist
P. LilFcttioviene; ATSIMINIMAI APIE jUoŽĄ LIŪDŽIU, 

t 88 pust, J--.--'-___ _______________ _
S. Micheisonaš, lįETUViŲ išEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

$5.00 minkštais, viršeliais ■— įrišta — $5.00 . minkštais, viršeliais —__________
Dr; V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusk, dabar tik - -• ----- --------------------

$2.00
$2.00
$5.50

$1.00

$10.00

1739 Šo. Haisted St, Chicago 8, fit Telėk HA 13100

You can’t
live on love

forever.

DETROIT. MICH.
Jaunimo atstovu rinkimai

/>

Detroito apylinkės jaunimas j 
II pasaulio jaunimo kongresą 
renka penkis atstovus. Rinkti 
gali kiekvienas jaunuolis hųo 16 
iki 30 metų amžiaus.

Į atstovus gali būti rentimas 
kiekvienas jaunuolis ntid 18 iki 
30 metų amžiaus, besireiškiąs 
lietiiviskoje veikloje ir pasiūly
tas penkių jaunuolių parašais. 
Tokitis kandidatų. pasiūlyto us 
i-eikia įteikti LB A^liHkėŠ jau
nimo šfekcijOs pirtYiiriihkui Ro
bertui Selenių!, 2153? GrOes- 
beck, Fraser, Mi. 48026 iki Š. m. 
kovo 10 d.

Slapti rinkimai įvyks kori) 19 
d. nuo 12 iki 3 vai. Detroito Lie
tuvių namuose. Kiekvienas tu
ri teisę balsuoti ne daugiau kaip 
už 5 atstovus.

Rinkimus prižiūrės, balsus 
Suskaičiuos ir kitus reikalus 
Spręs LB apylinkės- valdyba.

L. Bendruomenės Detroito 
apylinkės Jaunimo Sekcija

the love in the .world and you’re doing 
your Best to Eve on it. Retirement? 
That’s for when you’re otd$ right?

It’s for when you’re old if you can 
afford it. t

The kind of retirement ydu’re after 
isn’t the typical rocking-away-on- 
the-front-porch variety. You proba
bly picture yourself taking extended 
vacations, pursuing hobbies, er buy
ing that forty acres and Bring off the

E Bonds, 5H%‘ wlxen held to mxtn-

first year). That extra įi%, payable 
as a bonus at maturity, applies to ill 
Bonds issued since June 1,1970...

pare now.

make your retirement dreams 'a real
ity. Join the Payroll Savings Plan 
where you work. That way; an amount 
you specify will be set aside from each 
paycheck and used to buy Ū.S. Sav-

1739 So. Haisted Street

iH older Bonds.
Now is the time to start saving.

Chicago, tit 60668
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ALGIRDAS GUSTAITIS

Apie senųjų lietuvių - prūsų raštą, religiją
Noriu pasinaudoti dr. J. Ba-1XVII šimtm. rašytojas Hart-

sanavičiaus raštu, paskelbtu 
“Lietuvių Tautos” IV knygos I 
sąsiuvinyje, kurio atspaudą vie
nas geradaris man neseniai at
siuntė iš okup. Lietuvos. Straip
snis užvardintas: Apie senovės, aistų raštų, rūnomis vadinamų, 
prūsų raštą. Pradeda:

“Istorijos aušrai brėkštant 
ties mūsų tamsybėse paskendu
siu kraštu pirmieji spinduliai, 
kurie apšviečia, krinta iš grai
kų IV šimtmečio, Kristui negi
mus, keliauninko Putėjaus raš
tų”. (33 psl.).

Apie 493 m. -aistai (gyvenę 
dabartinių Aismarių apylinkė
se) pasiuntę Italijon atstovus su 
gintaro dovanomis Ostgotų ka
raliui Teodorikui Didžiajam. Jo 
sekretorius aisčiams parašęs 
laišką (jį dr.'J. B. skelbia). To
liau skaitome:

knoch’as manė, kad jie Teodori- 
ko laikais raštą pažinoję, tačiau 
savo ypatingo rašto neturėję. 
Bet pastarasis Hartknoch’o tvir
tinimas nesutinka su senovės

“Šitas Teodoriko laiškas vė
lesniais laikais davė progos Įvai
riems mokslininkams kelti klau
simą, ar senovės aistų pažino
ta ir turėta raštas. Pirmučiau
siai Į klausimą atsiliepiant, rei
kia patėmyti, kad tokio lotynų 
ar kita, kokia kalba laiško siun
timas verste-verčia manyti, kad 
aistuose jau tuomet būta žmo
nių, regis dvasiškių-kryvių ir 
kitų prakilnesnių asmenų, ku
rie lotynų kalbą suprato ir skai
tyti mokėjo, nesgi taip tas kara
liaus laiškas ir jo siuntimas nė 
jokios prasmės neturėtų. Rods, 
seniausias vokiečių kryžeivių 
metraštininkas Dusburgas, ap
rašydamas aistų ainius prūsus, 
vokiečių ordeno užkariautus, sa
ko, kad jie tuomet, XIII-me šimt
metyje, rašto nepažinoję, bet

likučiais, atrastais pastaraisiais 
laikais tūlose Prūsijos vietose. 
(Dr. J. B. vis nurodo šaltinius). 
Vakarų Prūsuose d-ras Mar- 
chall mano, kad jau tarp 1000- 
300 metų, Kristui negimus, bu
vusios vartojamos ypatingos 
formos veidaūrnos (Gesichtsur- 
nens), kuriose laidota sudegin
tų lavonų pelenai, ir visiškai to
kios formos, kaip dar senesnių 
laikų atrastos Trojoje Maž. Azi
joj. Ant tokių ūrnu rasta Įrėžy
ti runoms žodžiai. Mat, Prae- 
torius (1635—1707), kalbėda
mas apie senprūsių raštą, tarp 
tarp kitoko nurodo, kad patsai 
senovės rašto raidžių vardas ru
nos, esąs Prūsų-lietuvių kalbos 
žodis nuo rūnoti — kalbėti...” 
(34).

Ir tuojau: “Ir pas lietuvius, 
aistų giminaičius, buvo runos 
vartojamos. Tą tvirtina Norbu- 
tas, Kraszewskis, Jarcszewicius, 
Wolanskis ir k., sakydami, kad 
prieš Įvedant krikščionių tikė
jimą, Lietuvos kunigai-kryviai, 
prakilnesni žmonės, vaisbiai ir 
k. runų raštą pažinoję ir j Į var
toję, kaip jis buvo vartota šiau
rėje, Skandinavijoj”. (34). Skel
bia spaudą ir vietoves, kur ras
ta akmenų su rūnu raštais. ** v-

“Prie šių trumpučių žinių apie 
runų rašto radinius Prūsuose ir 
Lietuvoje, reikia dar pridurti ir 
kitos likusios žinios apie raštą

kryžeivių do,

| ro raitai kiras dubenuotas ak
muo. Spėjama, irgi naudotas se
novės lietuvių religinėms pa
reigoms.

Senąja lietuvių tautos praei- 
mi, senąja lietuvių tautos (ar 
prūsų) religija turėtų susido
mėti ir jaunieji studentai, stu
dentės. Dabar yra mada domė
tis Įvairiomis religijomis, net 
naujas kurti. Lietuviams rei
kėtų pasistengti daugiau ir ge
riau pažinti savo bočių senąją 
religiją ir savo tautos senąją 
kultūrą.

Susikaupimo genijus
Sir Walter Parrat (1841 — 

1924) pradėjo vargoninkauti 
Windsoro miesto St. George

koplyčioje 7 metą
amžiaus. 1S62 m. jis groju vie
šame koncerte vargonais Ba
cho, Beclhoveno, Mozarto ir 
Chopino kūrinius visai be gai
dų, kartu lošdamas šachmatu 
sumultana su 2 stipriais žaidė
jais. Abu darbus jis atliko ki
bai gerai: publika buvo suža
vėta koncertu ir abi šachmatu v 
partijos buvo laimėtos.

— Vašingtone vasario 13 d. 
Amerikiečių lietuvių draugijos 
surengtame minėjime kalbėjo 
Lietuvos Atstovas J. Rajeckas, 
Atst. Rūmų narys R. Madden 
ir valst. dep-to Baltijos sk. di
rektoriaus pavaduotojas 1). Mar
tin. (E)

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi 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- i 
darbiautojtf ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie I 
besikeičianti komunizmą.x ■ 158 psl., kaipa 3 dpi. <

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

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS 4 LAISVĘ. Sibiro tremtinės afsi- ■ 
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu- I 
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios < 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai- | 
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- ! 
džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

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

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ 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 i anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU f VILNIŲ. Kelionės Į Lietu- J 
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ 1 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. 49 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultU- 
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 71 ANEKDOTUS, 
52 psl., SI,00.

§ie 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.

pas lietuvius. Taip 
pasiuntiniui gr. Kyburgui, kur
sai, Vytautui viešpataujant, bu
vo apsilankęs Lietuvoje 1397 m., 
Vilniuje rodyta lietuvių raštas, 
apie kuri jis rašo, kad tuomet 
jie jo nevartoję, o jei kada jie 
koki turėję, ji pametę, o išnyks- 
tant stabmeldystei, jĮ visiškai 
užmiršę. Mums, sako Kyburgas, 
rodyta kokį tai raštą, tvirtinant, 
kad lietuviškas, lietuvių raidė
mis išreikštas, bet nė vienos 
raidės pažinti nebuvo galima. 
Brolis Celestinas padarė keleto 
eilučiii nuorašą, kad palyginus 
su panašiais rašto likučiais, ku
rie randasi ant stabmeldiškų lie
kanų tūlose vietose pas mus 
(Prūsuose). Dar įdėmesnė pa
duotoji “Auszroje)” (1883 p. 
277) žinia apie lietuvių raštą 
kuriuo buvusi “Įvairioji knyga” 
arba “Didžioji”. “Tikroji bib
lija”, rodos, ant pergamento ra
šyta, o kurią apie 1863 m. Stakių 
arba Pamituvės parapijos ku
nigas Bielskis atėmęs iš Medi
ninkų kaimo ūkininko Daminyko 
Tamošaičio ir ją sunaikinęs. 
Kiekvienas tos knygos lakštas 
buvęspadalytasĄ dvi pusi: vie
na pusė buvusi rašyta nuo kai
rės dešinės link lotyniškomis 
raidėmis ir tą pusę kiekvienas 
galėjęs skaityti; antroji gi lakšto 
pusė .buvus rašyta nuo dešinės 
kairės link (bustrophedon) tai
pogi lietuviškai, bet nepažįsta
momis raidėmis. Vienok Dami
nyko prosenis mokėjęs ir šitą 
raštą skaityti. Knyga buvusi 
atnešta Žemaitijon iš Prūsų, ši
ta žinia mus tiesiog veda prie 
Prūsų karaliaus Videvučio vėlia
vos parašo, apie kurį čia teks 
kiek plačiau kalbėti”. (35 psl.).

Dr. J. Basanavičius tyrinėjo 
Vaidevučio vėliavos Įrašą

Kai ką praleidę, pakartokime, 
kaip dr. J. B. tyrinėjo Vaidevu
čio vėliavos Įrašą. Skaitome:

“1905 m. vasarą grįždamas iš 
Bulgarijos, užsukau Karalau- 
čiun, kur karališkame valstybės 
archyve (Koeniglisches Staats- 
Archyv), su pagelba archyvo 
asistento D-ro Eggyers’o, sura
dau Grunau 3 rankraščius su 
tuomi parašu ir L. David’o 2 
rankraščiu su 3 parašų kopijo
mis”. (37). Aprašo kaip atro-
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duoda pilną titulą. Duoda 
tų Įrašų tris fotografines nuo
traukas. Tai iš Grunau rank
raščio.

Iš L. Davido duoda tris foto 
nuotraukas Vaidevučio vėliavos 
Įrašo, duoda jų numerius biblio
tekinius ir kt.

Dr. J. Basanavičius 1908 m. 
lankėsi Dresdene ir Gedainėje 
(Danzig) taip rašo ir tyrinėjo 
Grunau kronikų rankraščius} 
Duoda jų išrašus.

Naudojantis minėtose biblio
tekose rastais senais rankraš
čiais, padarė 10 foto kopijų, ku
rios paskelbtos minėtame straip
snyje ‘'Lietuvių Tautos” IV 
knygos T sąsiuvinyje. Rašinį 
baigia:

“Apie patį Videvučio vėlia
vos parašą Bayer’is (visur duo
da šaltinius), nors ir manė, kad 
jo raidės esą panašios Į iberų, 
bet jis toliau pastebėjo, kad tas 
prūsų parašas turįs graikišką 
charakterį ir kad jis paeinąs iš 
graikiško, Kaipgi tik pavir- 
šumis Į tą parašą žvilgterėjus, 
akysna krinta graikiškos raidės 
delta, eta, alpha, omikron, rho 
ir kitos, (duoda jų transkripci
jas) kurių pavidalai randama 
sengraikiškuose raidynuose. 
Graikų alfabeto Grunau’as, be 
abejo, nepažinojo, nes jo laikais 
graikiškos palaiografijos dar ne
būta, todėl jis negalėjo iš jos 
raides paduotajam parašui sko
linti arba jas pamėgdžioti. Tai
pogi runų rašto paminklai, kaip 
jie šiandien yra žinomi, Į kurių 
ženklus yra panašių vėlavos pa
rašo vienų kitų raidžių, Gru- 
nau’os laikais dar nepažinota. 
Remiantis šiais daviniais apie 
Grunau’os parašo pramanymą, 
jo falsifikaciją negalima kalbė
ti, kaip tai J. Veigt’as buvo ma
nęs. Be to reikia dar nors trum
pai paminėti, kad tas parašas 
su panašiomis Į graikų raidė
mis nėra vienintelis senovės prū
sų krašte. 1911 metais Kara
liaučiaus universiteto profeso
riui d-rui Peiser’iui pėrkasinė- 
jant senprūsių kapus, pasisekė 
atrasti juose vienoje vietoje urną 
su parašu graikiškomis raidė
mis”. (42, 43 psl.). Ir t. t.

šis vertingas lietuvių tautos 
patriarcho dr. J. Basanavičiaus 
mokslinis straipsnis lai Įleidžia 
taip reikalingos tiesos spindulį 
mums brangios, rūpimos praei
ties tyrinėjimui.

ti

Ar kiti mūsų mokslininkai as
meniškai tyrinėjo minėtų senų
jų autorių raštus? Ar naudojasi 
tik priešiškai rašiusių mums 
kenksmingomis eilutėmis?

Randama idomiu iškasenų V W 4.
Panašiais klausimais gali bū- 
naujų duomenų, tiesioginiai

ar netiesioginiai susijusių su se
nąja lietuvių genties praeitimi.

Sakysime, 1968 metais šven
tosios apylinkėse lietuviai ar
cheologai, vadovaujami R. Ri
mantienės, atrodo namų apyvo
kos gaminių iš apie 3000 metų 
prieš Kristų. Tarp jų apdirbtų 
gintarinių puošmenų, indų, irk
lų ir kt. O 1969 m. rastas me
džio kamienas, kurio viršutinė
je dalyje išskaptuota dievuko- 
žmogaus galva. Spėjama, gal tai 
buvęs senovės lietuvių žvejybos 
dievas.

Gi 1971 m. “Mokslas ir Gy
venimas”, leidžiamas Vilniuje, 
paskelbė, kad prie Mosėdžio, Ši
lalės ir Naujokų kaimų ribose, 
sausinant pelkę atrastas cilindro 
formos dubenuotas akmuo, prie 
kurio rasta anglių ir molihio puo
do šukių. Vadovaujant architek
tams Ramutei Rimantienei Sr 
Vytautui Urbanavičiui, atkastas 
židinys ir aukuras. Židinys apie 
pusantro metro skersmens ir 70 
cm gylio. Netoli stovėjo akme
ninis aukuras. Tenai atrasta ir 
pelenų. Manoma, kad tai bu
vusi senosios lietuvių tikybos 
vietovė. Apie 200 m. nuo auku-
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Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž 
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso "buvo 121, 41 teatro draugja, 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

O T A SUSIVIENIJIMAS
I . A LIETUVIŲ 

AMERIKOJE
SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau 

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
tiems nariams.

— didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyyv 
bes apdrauda ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SU SIV IK 
NLTIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalu, 
tad jo apdrauda tikra >r saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti Įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10.000.00.

_  jaunimui duoda gera Taupomąją Apdrauda • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautu^ pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę 
už $1,000.00 apdraudos-tik S3.G0 mokesčio metams.

— AKCIDENTAL’B APDRAUDA naudinga visokio* amžiaus asme 
nims, rekomenduojama lietuviškp KLUBU ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

— kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopu 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET. NEW YORK. N. Y. 10001

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums ps 
tiekti asmeniškus jūsų užsimojimus Antri 
jie padeda sukurti geresnę apylinkes ben 
'imomenę ir parūpina fondus namams įsigyti

Taupykite dabar Santaupos, padėtos prie* 
10 mėnesio diena, neša nuošimčius nuo mA 
icsio pirmo*.

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo Indillal 
Apdrautti iki $20,000.

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE. 
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SAVINGS & LOAN ASSOCIATION !S
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608 I

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS I
Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070 • 1

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti | i
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Lietuvos gyventojai priešinasi okupantui
Rusų skriaudžiamų ir išnaudojamų Lietuvos gyven

tojų sąskaiton. “tarybų” Lietuvon važinėję lietuviai ko
munistai ir keli “kultūrinio bendradarbiavimo” šalinin
kai pasakoja, kad “tarybų” Lietuvoje gyvenimas šian
dien yra daug geresnis ir kad jis kasdien “vis gerėja ir 
gerėja”. Jie kalba apie ištisą dešimtmetį statytą plentą iš 
Vilniaus į Kauną, apie kelias kolchozų gyvenvietes ir Vil
niaus priemiestyje esantį cemento fabrikėlį. Jie pasigi
ria, kad buvę “tarybinės” Lietuvos svečiai, kad turėjo 
progos, nieko nemokėdami, pabūti Palangoje ir pasikal
bėti su ten atostogavusiais valdžios ir partijos pareigū
nais, kad buvo gerai užlaikomi Vilniuje, Trakuose ir 
Druskininkuose, bet jie nieko nekalba apie lietuvių pa
sipriešinimą okupantams.

Viena kita žinutė pasiekia laisvąjį pasaulį apie pa
vergtų lietuvių nepasitenkinimą ir net pasipriešinimą 
rusams, bet platesnių žinių tuo tarpu lietuviai nebeturi. 
Vieną kitą dalyką prasitaria įbaugintas svečias gavęs tei
sę išvažiuoti ir kelias savaites pabūti Amerikoje, vieną 
kitą žinutę parveža ir apdairesnis turistas, kelioms die
noms įleistas į Vilnių ir nuvežtas į Trakus ir net Kauną. 
Bet tos žinios labai retos ir nepilnos.

Iš visko matyti, kad rusai kovą prieš komunistinę 
santvarką ir Brežnevo valdžią turi geriau suorganizavę. 
Pas juos yra tikslesnių informacijų ir apie Lietuvoje ei
nančius įvykius. Prieš komunistus kovojantieji rusai pa
jėgia ne tiktai persirašyti ir persispausdinti užsienyje išė
jusius svarbesnius komunizmo priešų veikalus, bet jie 
sugebėjo išsiųsti į užsienius kelis aukštus mokslus baigu
sių žmonių paruoštus rankraščius, kurie jau kelintas me
tas išleidžiami Vakaru Europoje ir net Amerikoje. Pas
kutiniu metu dvi brolių Medvedevų knygos buvo išverstos 
į anglų kalbą ir išleistos New Yorke.

Antrojo Pasaulinio Karo pabaigoje sovietų valdžia 
politinius priešus paverčia bepročiais. Vietoj ilgų metų 
kalėjimo arba prievartos darbų, Rusijos inteligentus so
vietų valdžia paskelbia bepročiais ir laiko psichiatrinėse 
ligoninėse. Dažnai suimtuosius “gydo” specialiais vais
tais ir juos padaro tikrais ligoniais, šitokiu būdu likvida
vus priešus, sovietų valdžios atstovai gali pasigirti, kad 
krašte komunistų partija neturi opozicijos, kad prieš “ko
munistinę santvarką” pasisako tiktai bepročiai, kuriuos 
sovietų gydytojai gydo psichiatrinėse ligoninėse.

Visa eilė inteligentų, drįsusių kritikuoti Staliną ir 
sovietų valdžios patvarkymus, varžančius sąžinės ir žo
džio laisvę, sukišti į psichiatrines ligonines. Yra pagrin
do manyti, kad keli lietuviai inteligentai turi ryšių su rusų

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, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
m. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

JURGIS JALINSKAS

Rašytojo Liudo
(Tęsinys)

Po sočių pietų, pasikalbasinė- 
jant, gal ir klystam taip nudė- 
dami Solženicina, kuriam pažan
gieji apaštalo-kankinio ašutiniu 
apvilkę, negesina smilkalų; ypač 
kai sužinojo, kad jis, Solženici- 
nas, tik pusiau rusas... tarsi 
apaštalas roviias.

Dar išgerkim puoduką kavos 
ir ta proga dar apie tai, kaip

inteligentija, kovojančia prieš komunistus. Juos, aišku, 
sovietinė policija seka ir baudžia tomis pačiomis priemo
nėmis. 'Sąryšyje su nubaustu rusu V. Bukovskiu, emigra
cinėje rusų spaudoje pasirodė žinių ir apie lietuvius, lai
komus psichiatrinėse ligoninėse. New Yorke rusų leidžia
mas Novoje Ruskoje Slovo jau treti metai duoda įdomių 
sovietinio gyvenimo dokumentų. Jie mini vardus, pavar
des, areštus ir bausmes rusams, nepritariantiems Brež
nevo potvarkiams. Prie laikomų psichiatrinėse ligoninėse 
žmonių, paminėtas ir vienas lietuvis. Nepaminėta jo pa
vardė, bet pasakyta, kad jis buvo Biržų vidurinės mokyk
los lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas. Jis yra pa
rašęs knygą apie lietuvių partizanų kovas prieš sovietų 
karo jėgas ir policiją. Jis pakliuvo į policijos rankas, kai 
parašytą knygą bandė persiųsti į užsienį. Tas Biržų mo
kytojas buvo suimtas 1971 metų birželio mėnesį ir padė
tas į psichiatrinę ligoninę.

Tas pats laikraštis pamini ir Vaclovą Sevruką, kuris 
baigė aukštuosius mokslus ir Vilniaus Universitete siekė 
aspirantūros, bet nebuvo prileistos prie egzaminų, nes jis 
turėjęs netikslią nuomonę apie marksizmą ir teisybės iš
kraipymą. 0 apie kitus lietuvius tas' sovietinio gyveni
mo dokumentas šitaip rašo:

“Lietuvos inteligentų grupė 1971 metų spalio 30 
dieną kreipėsi į (Meksikoje vykusį) tarptautinį psi
chiatrų kongresą. Tame laiške primena, kad nuo 
1944 iki 1953 metų ginkluotoje kovoje prieš sovietų 
valdžią, kalėjimuose ir tremtyje žuvo daug žmonių 
(iš viso buvo išsiųsta apie 350,000 žmonių, t. y. šešto
ji Lietuvos gyventojų dalis). Tarp išsiųstų politinių 
kalinių buvo daug dvasinių ligonių, kurių niekas ne
gydė ...

“Dabargi, pasakojama tame laiške, pradeda “gy
dyti” sveikus žmones. Laiškų autoriai mini vardus 
kelių lietuvių, priverstų gydytis psichiatrinėse ligo
ninėse.

“Sociologas Algis Statkevičius, areštuotas 1970 
metų gegužio 18 dieną už eilę knygų, KGB (komunis
tų saugumiečių) pareigūnų laikomų knygomis apie 
“raudonąjį fašizmą”. ”^(Ilgą laiką jis buvo laikomas 
Lukiškių kalėjimo ligoninėje, o vėliau perkeltas į 
Vilniaus psichiatrinę ligoninę..

“Jablaskus (gal Jablonskas?), suimtas 1971 me
tais už lapelių platinimą, laikomas Kauno psichiatri
nėje ligoninėje”. (Novoje Ruskoje Slovo, 1972 m. 
vas. 14 d., 2 psl).
Iš Sovietų Sąjungos slaptai į užsienius persiųsti doku

mentai sako, kad Lietuvoje platinami prieš okupantą nu
kreipti lapeliai, platinamos knygos ir net rašomos kny
gos apie lietuvių pasipriešinimą okupantui. Knygas ir la
pelius platina už krašto laisvę pasiryžę kovoti lietuviai. 
Vienus rusai kiša į kalėjimus, o kitus laiko psichiatrinėse 
ligoninėse, kaip jie tai daro pačioje Rusijoje.

Lietuviai išsilaisvino iš rusų caro, išsilaisvins ir iš 
rusų primestos okupacijos.

Dovydėno pasisakymai
verčiamas, išsiunčia “14 Augus
to” Paryžiun, Amerikon, nes so
vietinėje Rusijoje neleidžiama 
Solženicinui rašyti Dievas, o reik 
rašyti — dievas. Mažoji d. Ma
tot, koks gilus motyvas- Dievas, 
žinoma, susiima už galvos: kaip 
Solženicinui neleidžiama rašyti 
jo vardą didžiąja raide?! Die
vui turi ląbai rūpėti, kaip bus 
rašoma, didelio Rusijos sužvė
rėjimo amžiuje ir dar didesnio 
pamišimo amžiuje, kur Dievas 
turi būti taip rašomas, kaip Brež
nevas, ar Suslovas nustato.

O gal kartais ir Solženicinui 
ateina mintis, kad mūsų am
žiaus pamišimą gal geriausiai 
liudys mažoji d?

3
Jūsų pokalbyje tik prabėgo

mis palietėte savo paties kūry
bines pastangas, užsimojimus ir 
vykdomus rašto darbus.

Malonėkite atviriau ir pla
čiau apie tai pasisakyti. Būtent;

a) Kokias turite sąlygas savo, 
kaip rašytojo, darbui?

b) Ką naujo, be ankstesnių 
kūrinių, esate parašę?

c) Ką dabar rašote ir su ko
kiomis kliūtimis susiduriate tuo
se rašymo takuose (kūriniui rei
kalingi šaltiniai, dokumentacija 
ir kt.) ?

d) Jūsų pokalbyje “po gerų 
pietų” pateikėte kai kurių nau
jų, viešumai nežinomų davinių 
apie Simą Kudirką ir jo bylą. 
Gal rašote veikalą apie jį?

—Apie rašytojus aplamai, t. y. 
apie liūdnus dalykus, prie kavu
tės, po pietų — geriau nuty
lėti. Mano kūrybinės pastangos, 
užsimojimai? Daug jų, kaip ir 
visos tremties rašytojų, taip 
pat nelabai linksmi. Gal kita 
kartą, kur nors parapijos pikni
ke po trečiojo martini.

Eikim iš eilės:
a) Kokios sąlygos kaip rašy

tojui?
—Negalėčiau girtis, bet ir skų

stis neverta. Yra viena sąlyga, 
be kurios joks rašytojas negali 
būti rašytoju, tai LAISVĖ. Pa- 
rašykim pabraukdami žodį lais
vė. Ir tai palyginkim su tėvy
nėje likusiųjų sąlygomis, cen
zūra, su rašytojo baime, taiky
mu į taktą, kaip kultuvais ku- 
liant. Matau aš savo dvidešimtį 
metų praleistus Amerikoje. Ar 
negalėjo būti palankesni raštui? 
Galėjo. Kas, dėl ko?

Daug laiko, daug jėgų nune
šė margis ant uodegos, pasaky
tų kaimynas Jeronimas Pavaža, 
kuris sugrįžo iš Sibiro, o aš au
ginau jūrų kiaulytes — Guinea 
Piks...

Kai. jau įsileidom į šnektas, 
tai tebūnie kiek plačiau apie są
lygas. Mūsų “pažangieji” nebai
gia kalbos apie bendradarbiavi
mo sąlygas ir jiems skaisčiai iš
eina.

Mano knygoms — “Mes val- 
dysim pasaulį” pasirodžius, iš 
Lietuvos amerikoniškoje “Lais
vėje” parašė ilgą kritiką ( A la 
“Aiduose” šit) Donatas Rodą,

Salženicino romanas “14 Augus
to” (supraskit — labai slaptai) 
atsiranda Paryžiuje. Tuojau 
KGB agentai padaro kratą Solže- 
nicino namuose, apkulia Solženi- 
cino draugą, o nebuvęs namuose 
Solženicinas protestuoja. Ir tai 
paskelbia viso pasaulio spauda. 
Už dyką. Ar bereikia geresnės 
reklamos ?

Solženicinas, didelio reikalo 

kuris, sienos atsirėmęs, tikina: 
“Mes valdysim pasaulį” knygo
se esąs melas.

Suprantama, nėra melo Dona
to Rodos tijūnąvime Maskvos 
urėdui. Juk ten liaudis kume
čiais grumiasi verždamosi sava
noriškai balsuoti už tikrąją de
mokratiją — Kremliaus urėdus; 
savanoriškai susirenka ūkinin
kai į kolchozus, Liaudies ansam
bliai nespėja apšokti kolchozi- 
ninkų džiaugsmo, o inteligentija 
kimsta keikdama buržuazinį ne
priklausomybės dvidešimtmetį: 
lietuviai buvo viso pasaulio iš
naudojami, tik motinėlė Maskva 
— vyresnysis Brolis — pienu, 
medum užliejo upes, taip pat 
kiaušinius deda ne tik vištos, 
bet planą įvykdo ir katės, ir ka
tinai, besidžiaugdami galį vištas 
nukonkuruoti.

Išbėgo iš Lietuvos talkininkai 
nacių, tėvynės išdavikai, bijo
dami Tėvynės karo herojų, Su- 
vorovo, Nevskio ordinais pasi
puošusių, grįžtančių gerokai ap
daužytais sunkvežimiais, kuriais 
1941 gailestingoji kompartija 
išvežė lietuvius Sibiran, apsau
godama nuo karo grėsmės. Ir 
taip be galo.

Toliau rašo Donatas Rodą, 
kaip su nacių pagalba vokietme- 
čiu išleidau tuos atsiminimus, 
tik kitu vardu (Užrašai) . Dona
tas Rodą nedrįsta suminėti Už
rašų, nes, ko gero, Lietuvoje dar 
kai kas slapčia paskaito.

O Donatui Rodai ir aš, ir lei
dėjas Daunoras galime pasaky
ti kaip buvo su naciais grumia
masi dėl popieriaus, kaip cenzū
ra (vokiečių) braukė Užrašų pus 
lapius, kur buvo suminėta nacių 
ir komunistų-sovietų “krauju 
sutvirtinta draugystė” — Molo- 
tovo-Rinbentropo paktas. Apie 
tai Donatas Rodą nežino arba ir 
žinoti nenori. Donatas Rodą ži
no, kiek aš gavau iš nacių už Už
rašus. O jokie naciai nemokė
jo : gavau labai kuklią sumą mar
kių iš leidėjo Daunoroa. Tai bu
vo vieša paslaptis.

Donatas Rodą žino, kaip ma
ne išvaręs poetas Kazys Binkis, 
kai aš Binkiui pasiūlęs įrašyti 
vokiečiams už vaistu^ ir "gerą 
maistą: girdi, taip man tekę 
bėgti, nesuspėjus lazdos pasi
imti. Ir tai parašiusi ponia Bin
kienė savo knygoje — “Ne vien 
ginklu”. Tos Binkienės knygos 
neteko skaityti, bet jei ji iš tiesų 
taip rašo, tai toks astronominių 
nuotolių prasimanymas ir šmeiž
tas jai buvo reikalingas atsi
pirkti už kokias nors nuodėmes.

Visą vokiečių okupacijos laik
metį artimai su visa Binkių šei
ma susitikdavom. Be jokios pa
gyros galiu sakyti: Kazio Bin
kio ligos ir dienos be mano pa
ramos būtų buvusios kur kas 
sunkesnės. Iš savo uošvio stam
baus ūkio vežiau valgio, bulvių, 
mėsos, sūrio (kurio kartą Bin
kis užsimanė pavalgyti, lyg ko
kio vaisto).

Banaliausias prasimanymas 
rašyti apie vokiečių norą gau- 

. ti iš Binkio raštų. Kokių raštų, 
kata? Kas buvo Binkis? Goethe, 
Byron ar nors Maironis? Kol 
vokiečiams sekėsi mušti ruskį vi
suose frontuose, vokiečio-nacio 
išdidumas net ir suminėtų poe
tų talkos nebūtų pageidavęs. Ne
kalbant apie ligos suvargintą, 
skurdžiai gyvenantį, gerų drau- 
gų-rašytojų, poetų remiamą Ka
zį Binkį. O kai vokiečiams ėmė 
nesisekti, tuo labiau jiems nerei
kėjo jokių Kazio Binkio raštų.

Atrodo iš Donato Rodos ir 
Binkienės raštų — atsiminimų, 
kad man buvo labai didelė gar
bė ar malonumas šildytis poeto 
garbės saulėje, beveik Binkio 
malonėje. Aš lankiau Binkį ar
timai gyvenusį, iš mano apylin
kės kilusį, gan sunkiai ir ligos, 
ir nedateklių slegiamą. Būdamas 
rezistencijoj prieš nacius, kar
tais pasidalindavau žiniomis, gal 
kartais ir neatsargiai, nes pats 
Binkis perspėdavo prie žmonos 
apie tai neprasitarti. O kur pi
lietė Binkienė intymiai viešėjo- 
si tą naktį, kai jos vyras-poetas 
Kazys Binkis mirė, ji pati ge
riausiai galėtų pasisakyti...

Rytą anksti pirmosios Binkio 
žmonos sūnus, atėjęs pas mane, 
tamsoje tarp durų tarė: “šią
nakt tėvelis mirė...” Einant Ba
ranausko gatve, per pora blokų 
tarp mano ir Binkių namų, sū
nus patylomis pasakė- “Mama 
buvo ne namie, kai tėvelis mi
rė...”

Daug ką galėčiau parašyti ir 
apie Donatą Rodą, smetoniniais 
laikais rašiusį šmaikščius felje
tonus, lygiai daug ką galėčiau 
pasakyti apie Binkio ir jo antro
sios žmonos gyvenimą, jeigu 
mes stovėtum ant to paties lyg
mens, — tose pačiose sąlygose.

Taigi, kai kalbam apie rašy
tojų sąlygas čia, laisvėje, kur 
galim rašyti atvirai, tiesiai, o 
kaip jie, po Maskvos kumščiu, 
gali mums atsakyti? Tai būtų 
lyg kvietimas boksuotis su žmo
gum, kuriam surištos rankos. 
Koks gali būti ginčas ar kokios 
diskusijos su žmonėmis, kurie 
dieną naktį turi galvoti ko ne
sakyti, kaip nerašyti ? Kai skai
tom Rodą, Binkienę, tuojau pa- 
klauskim savęs: ar jie gali ki
taip rašyti? Maskvos urėdų ti
jūnu būdamas Donatas Rodą at
vežė melo virtuvėn — “Laisvėn” 
savo prasimanymus, ir taip turi 
būti. Aš žinau, ką parašytų Do
natas Rodą, jei nuimtum jam 
Kremliaus anstnukį.

Ar yra sąlygos lietuvio su lie
tuviu kalbai per Maskvos KGB- 
cehzūrą, šnipus? Kokios gali 
būti sąlygos kultūrinių židinių 
apsikeitimui, jei mes galim gau
ti betkokią knygą, žurnalą, laik
rašti iš visos koncentracijos sto
vyklos — Sovietinės Rusijos, o 
mes jiems negalim nusiųsti nė 
madų žurnalo?

(Bus daugiau)

SKAITYK "NAUJIEKLS* - 
JOS TEIKIA GERIAUblAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

L. VAIČIŪNIENĖ

DAINŲ ŠVENTĖS 
LAUKUOSE
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“Laisvoje Lietuvoje’’ Kaunas, tiesiogi

ne ar perkeltine prasme, . vyrų vienmarš- 
kiniškumą taip užrašo — išėjome laukan 
vienmarškiniai...

Mėginkime prisiminti siauresnius eili
nius salėse koncertus, vaidinimus, minė
jimus. .. Ar juose matėme tiek vasarą, 
tiek žiemą vienmarškinę mūsų vyriją! 
Viena kita atskirybė galėjo pasitaikyti. O 
jau mūsų statomų operų lankytojų drabu 
žiai — visų, dėl savo puošnumo, brangu
mo yra pastebėti svetimtaučių korespon
dentų ir pakliuvę į didžiąją, Amerikos, 
spaudą.

Jeigu ir čia reikėtų išvados, tai pirmo
ji mūsų Dainų Šventė, kurioje toks dauge
lis vyriškos publikos taip buvo apsiren
gusių.
vn. AR TIK SUGADINTAS POPIERIS

Kodėl “gadinu popieri, lieju rašalą“ 
dėl tokių “smulkmenų”, kaip šios Dainų 
šventės scenos dalyvių drabužiai. Už tai ir 
gadinu popierį... kad Dainų šventės, va
dinamos istoriniu įvykiu,- tautiniu trium

fu ir t. t turi ir išorine išvaizda atitikti vis
pusišką vidinį istoriškumą. Už tai ir ra
šau, kad ir be dainų šventės ir pirmiau ne 
retai matydavome mūsų, lietuvių scenos 
lietuviškų veikalų veikėjų ir šiaip progra
mų atlikėjų drabužių, prieštaraujančių 
idėjai, nenusakančių nei tautybės, nei vaiz
duojamo laikotarpio... Būna įvykių, lyg 
tyčioj imas demonstruojamas “senas sve
timų užvilktas rūbas”, kaip naujas, pažan
gios kūrybos...

Keletas artimiausių pavyzdžių. Pagal 
mitologinę legendą Maironio parašytoje 
baladėje Jūratė ir Kastytis, baladės dieviš
koji Jūratė “balta, kaip vandenų puta, 
žalia lig pusės pridengta ”, gyvena gintaro 
rūmuose... Jūratė ir Kastytis baletas, J. 
Gruodžio muzika, pagal Maironio baladę 
parašytas M. Lipčienės libretas, išvestas į 
sceną nepr. Lietuvoje 1933. V. 19. žino
ma, jis pastatytastaip, kokios buvo tech
nikinės priemonės ... 1969. V. 17 baletas 
Jūratė ir Kastytis parodytas Čikagoje, re
cenzentų žodžiais tariant “moderniškoje 
formoje”... Bet jie, recenzentai, beveik 
visi pabrėžė, nors ir “moderniškoje for
moje”, vyresniųjų veikėjų drabužių klai
dumą.

1969. V. 20 Drauge J. Daugi, lyg ko bi
jodamas. vis dėlto rašo: “Melodijose Gruo
dis įvedė gausiai lietuviškų motyvų, ta
čiau ar nebuvo galima įvesti daugiau lie

tuviškų motyvų kostiumuose — kad ir to 
paties Kastyčio? Be viso to pranyks lietu
viško liaudies folkloro nuotaika ir neišryš
kės, kad čia buvo pridėjęs ranką kūrėjas 
Maironis’’ J. Daugi reikia patikslinti ta 
prasme, kad Maironis nebuvo ranką pri
dėjęs, bet yra ranką pridėjęs, ir ne ranką 
pridėjęs, liet sukūręs. Jūratė ir Kastytis 
baladė lygiai ta pati ir dabar.

1960. VI. 5 Naujienose Bylekas (Balsas 
ši publikos) jau rašo aiškiai stačiai, var
todamas palyginamų vaizdinių stiliaus 
simaunamų marškinaičių” (...) “Jūratė, 
buvo iki pažastų nusibridusi kolchozo kar- 
viamelzė. Kastytis kolkozo traktoristas... 
Per visus tris veiksnius jis nepersivilko pa
raitotų pasukimų kelnių ir susitepusių 
raudonai ir baltai dryžuotų, per galvą už
simaunamų marškinaičių” (...) “Jūratė, 
būdama gintaro pilies valdovė vienturtė, 
net simboliškai nedėvėjo jokio gintarinio 
žiedo, auskarų, kad ir sagutės”...

Prie šio recenzento pridėtina tai, kad 
pašukos kaip tik yra lino pluošto ta rūšis, 
iš kurios būdavo gaminami ypač vyrams ir 
viršutiniai drabužiai. Dabar ir Čia fabrikų 
pagaminti pašukiniai (lino) audiniai 
aukščiau vertinami ir brangesni už daugelį 
“bovelninių” ir kitokių sintetinių audinių. 
Čia yra tas nesusipratimas, kad šiame folk
loriniame mūsų balete Kastytis su savo ap
ranga buvo dabartinis tikrovinis vaikinas.
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Dirstelėkite į foto nuotrauka “Dirva” 1969. 
V. 2.

1969. VI. 26. Antanas Nakas, atsakvda- 
mas Bylekui ir teisindamas D. Lapinską, 
tai, ką Bylekas parašė, patvirtina “D. 
Lapinskas ir be autoriaus priekaištų labai 
gerai žino pastatymo trūkumus. Jei būtų 
daugiau lėšų, tai kostiumai ir Jūratės sos
tas būtų sužibęs didesniu fantastiškumu”. 
(...) “Čikagos pastatyme pasigedome dau
giau lietuviško baleto elementų”...

Tačiau bene tas pats Antanas Nakas 
“Dirvos” 1969 m. 42 nr. pripažįsta, kad 
Jūratės ir Kastyčio spektaklio pastatymas 
nebuvo varganas, taip apie jį nusakyda
mas: (...) “nekasdieniniame ir neeili
niame Dariaus Lapinsko pastatyme, sim
foninio orkestro muzika, choregrafija, šo
kis, dainavimas, deklamacija, kalbantis 
choras, skaidrės, filmas, scenos apšvieti
mas susijungė Į darnų vienetą, kuris ram
pos šviesoje sužibėjo gero spektaklio savy
bėmis“. ..

Taigi mat, viskam ištekta lėšų, sužibė
ti gero spektaklio savybėmis, tik neištekta 
esmei vyriausiems veikėjams ir jų sostui, 
sužibėti tikrai mitologiškais, lietuviškais, 
karališkais drabužiais. O pagal A. Naką, 
Lapinskas žinojo, kokie turėjo būti šių 
veikėjų, jų vardo baleto drabužiai, bet 
nuo bendro gero spektaklio žibėjimo lėšų

1372

nenukniaukė šiedviejų sulyginimui su 
bendru žibėjimu, kad jiedu neatrodytų 
kolkozinio darbo specialistais... Taip. D. 
Lapinskas žinojo, ką jis darė, bet nesakė, 
kodėl taip darė. Recenzentai ir Bylekas 
matė ir žinojo, kad ne Baltijos Gintaro 
rūmai ir ne Jūratė ir ne Kastytis. Bet neži
nojo ir nežino, kodėl taip padaryta. Ir mes 
nežinome.

♦
Arba štai grynai realistinio tikrovinio 

Kazio Binkio “Atžtlynas”, suvaidintas 1971.
I. 16, kaip aprengta nepr. Lietuvos gimna
zijos mokinių, berniukų — mergaičių kla
sė! I I Vaidinime buvusieji matė. Rašiu
sieji, palys nepr. Lietuvos gimn. mokęsi ir 
dėvėję nustatytais drabužiais, nė žodžiu 
apie drabužių išdavimą neužsiminė. Spek
taklyje nebuvusieji galėtų pasižiūrėti bent 
foto nuotraukas 1971. L 23 “Drauge“,
II. 4, “Laisvoje Lietuvoje“ ir kitur. Nema- 
Čiusiems nepr. Lietuvos mokinių gražios 
tvarkingos uniformos, ši parodija sako, 
kad jau tada mokiniai buvo taip rengiami, 
kaip dabar kasdien privatiškai rengiasi 
jaunuoliai. Kyla klausimas ar mūsų čia jau
ni vaidintojai nebūtų rengęsi, pagal veika
lą, tautą, valstybę, laikotarpį, atitinkamais 
drabužiais? Visi duomenys sako, kad bū
tų.

(Bus daugiau)



DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.; P Respect 8-3229
Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076

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

V i

Rk. Hl. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulawcj Rd. (Crawford 

Medical Building). Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal turimą 

Jei neatsiliepu, skambinti 3748012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietą 18; vak. 78 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Ražu 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

ML C K. BOBELIS

DR. B. B. S EIT 0N 
tNKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71sf STREET 
Ofišač: HEmlock 4-5849 ' 

Razid.: 388-2233 
OHSO VALANDOS: ■

Pirmadieniais ir ketvirtai. 1—7 vai., 
antrai., penktadienį nuo 1—5. treč. 

ir. šeštai, tiktai susitarus.

Rex: Gi 84)873

DR. W. E1Š1N - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kadžio Aveų WA 5-2670

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. x 
2454 WEST 7lst STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

'“contact lenses” '
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

dr. Leonas seibutis
INKŠTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2858 WEST 83rd STREET

VaL: antrad.. ndo 1—4 po pietų, 
ketvirtai, nuo 5—7 vai. vak.

Ofis6 telef.: 778-2830 
Mauįat Fez, telef.: 44Š-SŠ45

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR ČHIRURGAS 
Bendra praktika ir čhiHityiiM 

Ofisas 2750 West 71 st St.
- Tel.: 9258296

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadieni 
10—;12.Įr nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadif-niai'; ir trečiadieniais 

uždaryta.
RėZ. HI.: WA S-3099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendre praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisai: 2652 WEST 59th STREET 

Tek: PR 8 -1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų Ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Atviras laiškas skaitytojam^ per Naujienas
1

Prašau man heklijuoti etikečių
1971 m. vasario 15- ir 16 d. kas pastangas 

Naujienų numeriuose buvo pa- i 
skelbta, mano privatine nuomo- : 
ne, šiek tiek keistu būdu para- j 
šyta p. L. Balvočiaus kores
pondencija apie Los Angeles 
Liet Bendruomenės apylinkės 
suruoštą viešą pasikalbėjimą, 
norėjusį pasvarstyti Bendruo
menės vaidmenį “Lietuvos lais 
vinimo darbe”. Jūsų korespon
dentas savo feljetono pabaigo
je mini, kad. tarpe kelių kitų 
ir aš sėdėjęs salėje, bet visą 
laiką tylėjęs, buvęs bežadis. 
Ir jis tuojau pat savo bei dar 
kažkokio “gero bičiulio žurna
listo” vardu aiškina, jog aš dėl 
to tylėjęs, kadangi esąs “nuo 
pelningas bičiulfrohtįškam Ben 
drubmenės kursui” ir dar per
nai per lietuvių radiją pasisa
kęs Bendruomenės naudai, o 
Alto nenaudai.

Tokie mane liečiantieji ko
respondento komentavimai ir 
išvedžiojimai yra be pagrindo, 
ir man labai gaila, beveik jau 
ir juokinga, kad atėjo laikai, 
kai reikia viešai aiškintis, ko
dėl tu nuėjai į kokią paskaitą 
ir kodėl tu, jos pasiklausęs, 
tylėjai. O jeigu tylėjai, tai 
reiškia, kad tu šitaip, b nė ki
taip galvojai, palaikei tą, o ne 
aną konflikto kariauninką 
pušę.

Į Bendruomenės ruoštas pa
skaitėlės ir diskusijas aš huė- 
jaū, nes ten žadėti pasvarstyti 
klausimai man atrodė Įdomūs 
ir svarbūs. Man kaip tik norė
josi pasiklausyti, ką kiti tau
tiečiai, bendruomenininkai ir 
frontininkai, taipgi ir veikles
nio jaunimo atstovai tais klau
simais galvoja, kaip sampro
tauja, ką siūlo, ką peikia. Be 
to; i tą pobūvį buvau kviestas 
atsilankyti net du kart per ra
diją ir vieno Bendrubmėnėš 
apylinkės veikėjo gyvu žodžiti. 
Kad nuėjau! ir įiraleidau besi
klausydamas su viršum porą 
valandų, tai nė kiek nesigai
liu, buvau visiškai patenkin
tas. Nors ten neišgirdau nė 
vienos naujos informacijos ar 
koncepcijos dėl “dalyvavimo 
Lietuvos laisvinimo darbe”, 
bet Užtat labai akivaizdžiai ga
lėjau stebėti mūsų bendruo
menės intelektualini zenitą ir 
diskusijų lygį, aiškiai mato
mą prelegentų, idėjų miglotu
mą bei neaiškumą, gerus jų 
bei visų mūsą norus ir beviltis-

Susirinkimas įvyks kovo mėn. i 
3d. — bus SLA Diidbmosios 
Tarybos rinkimai.

Korespondentė E. J.

GRADINSKAS
PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA 

2512 W. 47 ST. — FR 6-199t 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVjl

j PERKRAUSTYMAI

Į MOVING
Leidi'mkl Pilna *pdr»od» 

ŽEMA KAINA 
r . R. 8 Ė R Ė N A S , 
J 2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

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

2454 West n»t Street 
Ofise tolek* HEmlock 4-2123 
Eexld. tolec. Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTMOPEDaS-PROTEZBtAS

Aparatai - Protezai, Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba kojom*

* (Arch Supports) ir t. t
Vai.: 9—4 ir 6—8 Šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: FRospeci 6-5084

help your 
heart fundV 
help your HEART

Apdraustas pe r kraustymas 
ii j va irių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
. 823 West 34 Placa , 
Tik: Frontier 6^1882 

i a.E ■■V''

RAOMC iEIMOS VALANDOS k |: 
Visos programos iš WOPA. I

1490 kiL A. M.
I I

i Lietuviv kalba: kasdien nuo pirma | 
dienio iki penktadienio 11—12 į 
vak ryto. — šeJtadieni ir 
madienį nuo 8:30 iki 0:30

sek-

Tol.: HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL 60629

surasti vieny
bę”? gi prisijungus diskusijom 
iš publikos dalyvių — dar dau
gybę visokios nuoširdžios ir iš
pūstos patetikos, vieną tragi
komišką protesto demonstra
ciją, apsčiai puikiausio hu
moro ir juokų, Aš labai bran
ginu tokius nuotykius.

O tylėjau, arba buvau “be
žadis” dėl to, kad buvau tik 
šiaipjau svečias, visiškai netu
rėjau pretenzijų “tarti žodį”, 
ir niekas man nei iš anksto, 
nei per pobūvį nesiūlė kalbėti. 
Ypač tokių pretenzijų negalė
jau turėti, kai keturiem prele
gentam per ilgai užtęsus savo 
paskaitas, diskusijų vadovas 
iš publikos kalbančius tuojau 
paprašė būti kiek galint trum
pesnius, paskui ėmė riboti lai
ką šešiom, pagaliau dargi trim 
minutėm. AŠ pėr tiek laiko 
svarbesniais klausimais dar 
nesu išmokęs ką nors kons
truktyvaus pasakyti — ir ne
matau reikalo mokytis.

Bet svarbiausia tylėjimo 
priežastis, kad ir tokiom ap
linkybėm iškenčiau neprašęs 
balso, be abejo, buvo bendras 
prelegentų ir publikos dalyvių 
sudarytas temų svarstymo ly
gis bei tonas. JĮ (labai atsipra
šydamas) charakterizuočiau, 
kaip gana žemą, mūšų vieti
niam pajėgumui tikrai per že
mą, kilusi iš per nerūpestingo 
pasiruošimo ar apgailėtino ne
sugebėjimo aiškiai ir konkre
čiai išdėstyti pasistatytą pro- 
problemą, dažniausiai prele
gentam ir diskusijų dalyviam 
kalbant visai ne i temą, tuščiai 
ir retoriškai, jaudinančiai pa
tetiškai ar demagogiškai. Aiš
ku, taip nieko vertingo negali
ma išspręsti, ir nieko nebuvo 
išspręsta. Visa tokių diskusijų 
vertė — kiek pateikiama sma
gesnės pramogos“ klausytojui.

Kad aš, ir Tylėdamas per 
' diskusijas, betgi vis tiek buvęs 
, už Fronto bičiulių siūlomą Ben 

druomenės kursą, tai Jūsų ko- 
. respondentas mėgino įrodyti 
, kelių žodžių citata iš mano 

praėjusių metų radijo prakal- 
bėlės apie Alto ir Bendruome
nės konfliktą. Ta citata nieko 
bendro neturi su kokiu nors 
mano “bičiulfrontiško kurso” 
išgyrimu ar atmetimu. Ji išim 
ta iš konteksto ir visai neturi 
prasmės, kaip koresponden
tas aiškina. Jos tikslas buvo 
tik aptarti anų metų buvusią 
nesutarimų situaciją.

Aš duomiuosi Įvairiais mū
sų gyvenimo kultūros ir poli
tikos reikalais, bet nei pernai, 
nei šiemet nesu užėmęs kokios 
šališkos pozicijos Amerikos 
Liet Bendruomenės ir Ameri
kos Tarybos, deja, vis nesibai 
giančių konfliktų atžvilgiu. 
Taigi prašau man savavališkai 
neklijuoti tokių ar kitokių eti
kečių, fe

Nemanau, kad mano, kaip 
lietuvio ir laikraštininko, pa
reiga būtinai {išsisakyti tik už 
vieną ar už kitą pusę — ar kąd 
be tokio Rdšisakymo nebegalė
čiau gykehti ir nebežinočiau 
ką veikti.. Be to, šios specia
lios kiviHHį įirohlemds aš nelai 
kau tokia jau labai svarbia ir 
reikšmiriga “Liėtūvds laisvi
nimo darbe”, kaip abiejų pū
siu žygiiiitikai pretenduoja. 
Mano išskiriihirt dUtnėjiniUši 
nedidind ir ta d^iirikybė. kad 
ginčas pagaliau vis susiveda Į 
klausimą; kieno iždan turi nu
plaukti Vasdrid 16 minėjimų 
aukos. 1

Ta dingstimi drįstu įtarti, 
kad žygininkai nelabai suvo
kia, kokį jų ginčas daro skur
dų ir negatyvų įspūdį tokiai 
eilinei Amerikos lietuvių vi 
suomenfei, kaip pvz. man.
Los Angeles, 1972. lt. ^0.

Brbnys Rnita

Lietuvos Diplomatijos šefas 
St. Lozoraitis Vasario 16-sios 
proga paskelbė raštą — kreipi
mąsi į Prancūzijos lietuvius. 
Nurodęs, jog šioji šventė mums 
yra natūrali pareiga, jis pabrė
žė ir jos platesnę reikšmę.

tautinė santvarka yra sovietų 
politikos giliai sukrėsta. Teisės, 
teisingumo, moralės sąvokos iš
nyksta iš tarptautinio gyveni
mo ir ypač iŠ Jungtinių Tautų 
Organizacijos veiklos. Dažnai 
atrodo, lyg demokratijos būtų 
pavargusios ginti — net ir tik 
žodžiais — demokratinius prin
cipus užsienio politikoje.

šitokiomis aplinkybėmis kel
dami savo balsą, už Lietuvos lais
vę, mes prisidedame prie tų 
teisės bei moralės vertybių gy
nimo, nuo kurių atgimimo pri
klauso civilizuotojo pasaulio atei
tis”.

Per 30 d. pastatė pilį
Turistų mėgstama pilis, va

dinama Monatschlosš, Zalc
burgo mieste, Austrijoje, bu
vo pastatyta per 30 diedų. Gra
fas Hohenems, kuris valdė tą 
miestą 1612 — 1619 m., 
dėjo mielajai gražuolei 
rai Mahon ją- pastatyti 
dieniui, bet pamiršo ir
nė tik 30 d. prięš tą jšventę. Tai 
nebuvo per vėlu. Jis sušaukė 
tūkstančius mūrininkų stalių 
bei kitų statybos specialistų ir 
pasakė jiems, kad nuo jų pri
klauso duoto pažado ištesėji
mas. šie dirbo dienomis taip 
pat naktimis ir savo valdovo 
žodį ištesėjo.

paža- 
Barba- 
gimta- 
atsimi-

METINIS KNYGŲ 
PATIKRINIMAS

S. L. A. 134-tos Moterų kuo
pos metinis knygų patikrinimas 
įvyko vasario mėn. 2 d. pirmi
ninkės Elenos Čižauskienės na
muose. Nors labai blogame ore, 
per sniegą ir pusnis susirinko 
valdyba ir komisija, susidedanti 
iš Juzės Gulbinienės, Zinidos 
Rife ir Eugenijos Jonkaitis. Ra
portai ir atsiskaitomybės kny
gos mūsų kuopos sekretorės 
Kristinos Austin yra labai tvar
kingai vedami, komisijai aiškiai 
suprantamos, dėl to patikrini
mas neilgai truko.

Po knygų patikrinimo pirmi
ninkė E. čižauskienė pakvietė 
valdybą ir komisiją prie lietu
viškos skanios vakarienės. Ačiū 
jai.

Po vakarienės visos griebėsi 
darbo — sutvarkyti dovanas, 
kurios bus išdalintos žaidimu 
metu; Tai Įvyks kovo 5 d., Hol
lywood svetainėje. Tikime, kad 
"barės ir kuopą remiantieji sve
čiai supras mūsą darbą ir gau
siai atsilankys. »

.---------surmuwf*—-------

LNAUJIENAS.
I ■ - ■ «TEMH MOLTO—------

ir props «xžmo tiktai per

NAUJIENA'

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Lietuvių Filatelistų Draugijos 
"Lietuva" narių susirinkimas įvyks 
vasario 29 d., 7:30 vai. vak., Jaunimo' 
Centre. Kviečiami nariai ir svečiai! 
gausiai dalyvauti. Valdyba I

— SLA 36-tos kuopos mėnesinis ir 
extra susirinkimas įvyks trečiadieni, 
kovo 1 diena Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St., 7:30 vai. 
vak. Visi nariai ir narės kviečiamos 
į susirinkimą, nes bus rinkimas Pil
domosios Tarybos ir taipgi rinkimas 
seimo delegatų, kurie vyks į Miami, 
Floridą birželio mėn.

A. Kaulakis, rast.

— Eržvilko Draugiško Klubo susi
rinkimas įvyks trečiadienį, kovo 1 d. 
Hollywood Inn salėje, 2417 W. 43 St., 
8 vai. vak. Nariai prašomi atsilanky
ti laiku, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. 1972 metu pirmininkas. turi 
būti būtinai išrinktas. .Jeigu kas dar 
nėra duoklių užsimokėjęs, prašomas 
užsimokėti šiame susirinkime.

STEPONAS RAŠYTINIS
Mirė 1972 metų vasario mėn. 16 dieną ir palaidotas Lietuvių Šv. 

Kazimiero kapinėse?
Velionis Steponas Rašytinis negali atsidėkoti tiems, kurie suteikė 

jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį į amžinybės vietą. Tbdėl 
mes, atmindami jį ir apgailėdami jo mirtį, dėkojame draugams, at
vykusioms į šermenis, atsiuntusiems gėlių, užpirkusiems mišias ir pa
lydoj Usiems i kapinės. w . .. r. •

Dėkojame mūsų dvasiškam tėveliui, kun. Vaclovui Zakarūušktii, 
kuris atlaikė įspūdingas pamaldas už jo Sielą.

Dėkojame Laidotuvių direktoriams Mažeika - Evans už mandagu 
ir tvarkingą patarnavimą.

Dėkojame karstanešiams, nunešušieihs jį į amžinojo poilsio, vie
tą, ir visiems laidotuvėse dalyvavusiems giminėms, draugams bei pa
žįstamiems. O Tad, mūšų mylimasis, sakome: — Ramiai ilsėkis šal
tojoj žemelėj.

Nuliūdę lieka:
Sūnus Vytautas, Lietuvoje — žmona Adele, 
sūnus Leonardas, giminės;

ANNA KUIZINAS
Giriiusi Pudževaitė

byV. tMwn of Lake apylinkėje
Mirė 1972 m. valtie mėn. 26 dieną, 2:00 vdl. ryto, sulaukusi 91 

metų amžiaus. Ghnusi Lietuvoje, Upynos miestelyje.
AnieHkdjė išgjrvend 70 metu.
Paliko nuliūdę: 2 dukterys — Janet Raila, joS vyras Frlnk ir AnnA 

CartadeO, jos vyras AHthohy; 3 sūnūs — Bruno, jo zmorta Anna; Sam. 
jo žmona Stephanie if Joseph; 8 anūkai it daug proanūky, bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas fcūdeikio koplyčioje, 4605 So. Hermitage Ave.
Antradienį vasario 29 dieną 9:00 vai. ryto bus lyditna iš koply- 

k aus parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų busčios i Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama Lietuvių §v. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Antia Ruizthas giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį thtafhavinią 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, sūnūs, gimlhei4

LaidotuviU tHrektbriai Geraldas F. Daimid if Dovjrdaš P. Gaidas. 
Tel. 927-1741.

i

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Linksmumo arba liūdesio valandom- 
gražiausios gėlės ir vainikai 

pin papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės. , 

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/Y!
5525 So. Harlem Ava. — 586-1220

GULĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 88833 Ir PR 84)834 |

tėvas ir sūnus

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

Laidotuvių Direktoriai

<845 SO. WESTERN AVI.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA 
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

BARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associaeijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VlŠdŠĖ ftAlfeŠTO 
BAtYStANTANAS M. PHILLIPS

3307 So. LITUANICA AVENUE, phohe: YAro» 7-3401

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 Šo. ČALiFditNiA AVfe. Pfcone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RŪDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. tel.: Y Aras 7-11.^-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
ILACRAWICZ)

3424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

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 COmmodore 4-2228
Smith Holland, Illinois

akla..!.- _________________________________________________________________________________ ___________
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LATVIJOS RUSINIMO PAVYZDŽIAI
Elta toliau pateikia ištraukas iš Latvijos 17 komunistų, nu

sivylusių Maskvos siekiais surusinti Latviją, rašto, pasiųsto kom. 
partijų vadovybėms Vakarų Europoje.

Vis daugiau rusų, nemokančių 
vietos kalbos

Latvijos rusinimas, koloniza
vimas rusais bei kitais tebevyk
sta. Būdinga, kad jei didesnė
se įmonėse daugelis darbininkų 
— latviai, tai vadovaujančiose 
vietose žmonės, nemoka latviu 
kalbos (pvz. Popovo vardo ra
dijo įmonė, žinomasis vagonų 
fabrikas ir kt.). Latvių tarnau- 
nautojų skaičius vis mažėja, 
štai, Latvijos vidaus reikalų mi
nisterijos žinyboje Rygoje dir
bo’apie 1,500 žmonių, tačiau jų ‘ 
tarpe latvių tebuvo apie 300. t 
Latviškai nesusikalba 51 proc. 
prekybos tarnautojų, gi prekybos 
vadovų tarpe latvių teliko 29 
proc. Labai mažai latvių yra ir 
statybų srity.

Iš miestų Įmonėse dirbančių 
gydytojų latviškai nemoka net 
•65 proc. ir dėl to atsiranda nesu
sipratimai nustatant diagnozes, 
skiriant gydymo priemones ir 
pan. Visa tai kelia krašto gyven
tojų didžiuli nepasitenkinimą.

Kryptis — surusinti visą 
gyvenimą Latvijoje

Taigi, rusinimo vyksmui 
esant sėkmingam, rusai-okupan- 
tai dabar jau, kaip teigia 17 ko
munistų, siekia išspręsti kitą 
uždavinį — palaipsniui suru
sinti visą gyvenimą Latvijoje.

Latvių komunistų rašte pa
teikta visa eilė tokio totalinio 
surusinimo priemonių. Kai ku
rios būdingesnės: — tenkinant 
atvykėlių (rusų, gudų, ukrainie
čių) norus siekiama gausinti ra
dijo bei televizijos programas 
rusų kalba. Dabar tik dalis pro
gramų teikiamos rusų kalba, ta
čiau visvien du trečdaliai visų 
programų jau atliekama rusų 
kalba... — nors Latvijoje (kaip 
ir Lietuvoje....) gaunami visi So
vietų Rusijoje leidžiami periodi
niai leidiniai, tačiau Latvijoje

apie 50 proc. leidinių spausdi
nama rusų kalba. Skelbiama, kad 
nesą popieriaus latvių rašytojų 
kūrybai ar mokyklų vadovėliams 
leisti, nors... leidžiami, rusų kal
ba, rusų rašytojų kūriniai bei va
dovėliai — oficialus susirašinė
jimas tarp organizacijų turįs 
būti rusų kalba, — mokslininkų, 
kolchozų susirinkimuose kalba
ma rusiškai. Jei kolektyvo su
sirinkime atsiranda bent vienas 
rusas, jis reikalauja kalbėti rusų 
kalba. Jei būtų pasipriešinta, 
tai toks kolektyvas bus apkaltin
tas nacionalizmu.

Skatinamos mišrios vedybos

Rusai Latvijoje Įvairiais bū
dais skatina draugauti su ru
sais (tas pats ir Lietuvoje... — 
Red.). Skatinamos latvių vedy
bos su rusais ar rusėmis.

Rusinimo pastangas liudija ir 
rusiškieji pavadinimai prekybo
je, cigarečių gamyboje. Tik ir 
skamba pavadinimai: “Buločka’,’ 
“Lastoška”, “Kara-Kum”, “Kaz
bek” ir pan. Restoranai, valgy
klos gamina valgius pagal rusiš
kuosius receptus...

Oficialiai neuždrausta, ’ bet 
nešvenčiamą latvių Ligo šven
tė, proteguojami rusų rašyto
jai, o iš latvių klasikų leidžiama 
spausdinti Rainį, Paeglę, Veiden- 
baumą, dar vieną kitą.

Rusiškai pavadinti ir visi šeši 
rajonai Rygoje (Lenino, Kirovo 
vardo ir pan.). Rygos gatvės tu
ri net carų laikų pavadinimus, 
pvz. rusų gubernatoriaus Suvo- 
rovo... Sostinėje yra ne tik Le
nino, bet ir caro Petro I-jo me
morialiniai namai...

Latvių jaunimas, tinkamas 
kariuomenei, siunčiamas į Ru
sijos gilumą, kuo toliau nuo Lat
vijos ir nepaisant to, kad, anot 
17 latvių rašto, latviai, Leninui 
pavedus, spalio revoliucijos me
tu gynę Kremlių ir jie antrojo

Toliau matosi kataliku demonstracija prieš civiliu šaudymą.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

Pool table assembly line 
W O R K E R S 

needed by 
ARMAC ENTERPRISES 

Starting wage $2.25 per hour. 
Opportunity for advancement. 

Apply Monday or Tuesday.
3950 So. UNION AVENUE

sįa*
| TRUMPA!

, __ ______

♦
— Bronius ir Aksenija Kūrai 

taip pat -Pranė Marcinkienė, 
gyv. Marquette Parko apylinkė
je, gavo-Amerikos pilietybę.

K

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA <

154 pust knyga. Kaina 51.50

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
v Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
tį ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne-

> tolima Lietuvos praeiti. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
( laikotarpi pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau- 
s šiai ir tiksliausiai aprašė ir Įvertino Antano Smetonos veikla.
> J. Augustaičio knyga galima gauti “Naujienose” darbo valandomis 
< Kas negali užeiti i “Naujienas”, tai prašomas persiusti $1.50 čeki 
J arba Money Orderi, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

«

<
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 <

Gavę pinigus, tuojau knyga pasiusime.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.v

pas. karo metu su savo divizijo
mis kovoję drauge su rusais...

Pagaliau, netvirtinamas toks 
teatrų, chorų, orkestrų ir kt. re
pertuaras, kuriame nebūtų ru
siškų pjesių ar dainų.

Latviai priešinosi ir... 
buvo nubausti

Ar latvių komunistai bei pati, 
tauta tylėjo, tokiai rusų politi
kai vykstant? Ne — atsako 17 
komunistų. Buvo aštraus pasi
priešinimo pavyzdžių. Išdavos ? 
Atleidimai, šalinimai... ir čia pa
teikiama bent keliasdešimt lat
vių — partijos sekretorių, mi- 
nisterių pirmininkų ir kt. pa
reigūnų pavardžių.

Dabar vadovaujančiose vieto
se atsidūrė tokie latviai, kurie 
visą gyvenimą išgyveno Rusi
joje ir Latvijon atvyko tik pa
starajam karui pasibaigus. Dau
guma jų nemoka latvių kalbos 
arba kalba visai prastai. Visa 
valdžia dabar Latvijoje — tokių 
žmonių rankose.

Vakarai jau susipažino 
su tokia padėtimi

Tie 17 komunistų savo raš
to pabaigoje teigė, kad komunis
tų žodžiai neatitinka jų veiks
mams, kad rusai visiškai pažei
dė marksizmo-leninizmo dėsnius. 
Jie pareiškė viltį, kad Vakarų 
komunistai, gal, galėtų paveik
ti Kremlių, kad jis nevestų to
kios pragaištingos politikos tau
tybių atžvilgiu. Priešingai, tek
tų Kremliaus valdovus demas
kuoti ir boikotuoti.

Latviai, matyt, tikėjosi, kad 
jų raštas apie padėtį Latvijoje 
plačiai pasklis Vakarų kraštuo
se. Užsienio spauda liudija, kad 
tai jau įvyko. (E)

Amerika sukišo daug milijonų 
kovodama prieš komunizmą La
ose, Tailandijoje, Vietname ir 
Kambodijoje. Prezidento Rhee 
pranašystė, kad laiko mažai li
ko, ima pildytis. Formoza buvo 
išmesta iš Jungtinių Tautų. Rau
donoji Kinija sustiprino savo re
žimą viduje, o dabar sustiprino 
ir savo tarptautinę poziciją iki 
tokio laipsnio, kad jos sostinėje 
lankosi buvęs Eisenhowerio pa
dėjėjas Nixonas. šiandien Ki
nija ir Sovietų Sąjunga stovi 
skirtingose ideologinėse stovyk
lose, tačiau nuolatiniai vadų 
valymai Kinijoje, rodo, kad Mao 
Tse Tungui mirus Į pirmąsias 
eiles partijoje ir valdžioje gali 
vėl iškilti Maskvos linijos šali
ninkai. Tada vėl Maskva ir Pe
kinas stovės kartu. Tada dar aiš
kesni bus buvusio P. Korėjos 
prezidento Rhee aiškinimai Ame
rikos kongresui, — aiškinimai, 
kurių niekas nesuprato ir neiš
girdo. A. P.

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IB URVAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: J
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKAS, Preridenta*
2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-7747

Į SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
1501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tai. WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

(vairių prekių pasirinkimas, motociklai, Šaldytuvai, automobiliai 
maistas, doleriniai Certifikatal.

V. VALANTINAS

NIX0N0 KELIONĖ 
Į KINIJA

(Atkelta iš 1 psl.)

Stebuklingi ryžiai
Chamaran distrikte, Indijo

je, auga ryžiai, kurie atspėja 
kokio dydžio potvyniai bus 
tais metais ir pagal būsimą 
vandens gyli išaugina atitin
kama aukščio savo stiebą. Pap 
rastai ryžiai išauga apie 5 pė
dų aukščio. Bet šio slėnio ry
žiai kartais pasiekia 20 pėdų 
aukšti, jei tik tais metais būna 
toks didelis potvynis, kad sa
vo viršūne turėtu virš van
dens paviršiaus. Pilnai van
dens apsemti ryžiai žūsta. Ag
ronomai ir meteorologai bei 
gamtos stebėtojai negali iš 
anksto nustatyti kokio dydžio 
bus ten potvyniai. Kaip tie ry
žiai tai sužino ir tai kartoja 
kiekvienais metais, lieka dar 
iki šiol neišaiškinta paslaptis.

— Marijos Aukšt. Mokyklos 
laikraštis Herald ir jo leidėjai 
bei darbuotojai gavo pagyrimo 
raštą iš Tuberculosis instituto už 
gerą informaciją apie rūkymo 
žalą ir pastangas išlaikyti švarią 
aplinką.

— Pvt. Joseph S. Soparas iš 
Marquette Parko apylinkės, bai
gęs jauno kareivio apmokymą 
Ft. Lewis bazėje, paskirtas į Ft. 
Sam Medikų mokyklą, Houston, 
Texas. Jis yra baigęs biologijos 
mokslus bakalauro laipsniu Illi
nois universitete, Circle cam
pus. Šiemet ten pradėjo studi
juoti jo brolis Stanley.

— Chicago Lawn Policijos 
distrikte per pirmąsias 4 šių 
metų savaites buvo 2% mažiau 
nusikaltimų, negu pereitais me
tais tuo pačiu laiku.

— Dail. Jurgio Juodžio, New 
York, N. Y., darbų paroda įvyks 
gegužės 6—14 d. Detroite, Lie
tuvių namuose. Rengia Lietuvių 
Fondo Vajaus komitetas.

— Vitas Gerulaitis laimėjo 
antrą vietą jaunių lauko teniso 
varžybose, Miami Beach, Fla. 
Dalyvavo 256 varžovai. Nėra 
abejonės, kad jaunoji teniso 
žvaigždė gavo gerą treniruotę 
savo šeimoje. Jo tėvas Vytautas 
buvo 3 iš eilės metus Lietuvos 
meisteris šioje sporto šakoje ir 
vienerius metus buvo Pabaltijo 
valstybių meisteriu. Vytautas ir 
Aldona Gerulaičiai dabar gyve
na New Yorke.

—- Ponia M. Stankus iš Kelly 
Pk. apylinkės buvo pagerbta 
kaipo buv. Longfellow mokyk
los Tėvų ir mokytojų tarybos 
pirmininkė tos mokyklos 40 me
tų sukakties proga.

— Stud. Paul Bubines iš Gage 
Parko apylinkės dalyvauja Illi
nois universiteto Circle cam
pus orkestre.

— Sol. Roma Mastienė pak
viesta dalyvauti Brighton Parko 
lietuvių Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimo programoje 
kovo 12 d.

— Vita Noreikaitė, Baltimore, 
Md., išrinkta Jaunimo metų ko
miteto pirmininke. Į komitetą 
įeina Ramunė Buivytė ir Aldo
na Drazdytė.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS"

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir F^žiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Dgų metę patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TaL WA 5-920* 
__________________________ s_  —

GEROS DOVANOS
iios knygos parduodamos dabar "Naujienose** su 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, Jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ________  $3.00
Minkštais viršeliais tik ......    $2.00

Dr. a/J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik  $1.50

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus ček| *rba 
money orderį.

NAUJIENOS,
1739 SO. HALSTED ST, CHICAGO 8, tU.

■»

« ~ NAUJI BNOA, OHICAtO 8, ILL,- MONDAY, FEBRUARY 28, 1972

BUTŲ NUO M AVIMA S’-
N AMT T VALDYiLAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

, DELUXE BRICK RANCH
6 rooms — 3 bedrooms — perfect con
dition. 2-car brick garage. On 50 feet 

lot near Marquette Park. 
Mrs. RITHNER, HE 44300 

McKEY & POAGUE,
3145 W. 63rd St.

PARDUODANT NAMUS, 
NUOMOJANT BUTUS, 

pašaukit mus 
434-8786

LISKUS R. E. * 
2502 W. 69th STREET

♦ Kazys J. Macke- - Maciukas, 
ilgų metų pareigūnas- Chicago 
Savings and Loan Ass’n., šio
mis dienomis pasitraukė iš pa
reigų. ir grįžo į savo seną bizni, 
Real Estate, Insurance ir Income 
Tax patarnavimą. Reikalui 
esant, kreipkitės adresu: 2549 
W. 71st Street, Chicago. Telef. 
PR 6-3140. (Pr).

LAIMINGI NAMAI
2 BUTŲ MŪRAS — 6 ir 5 kamba

riai. Medžiu iškaltas beismantas. 
Naujas gazu šildymas. Modernios vo
nios ir virtuvės. Naujas mūro gara
žas. elektros durys. Arti mūsų. — 
$36,500.

TIKRAI 1% AUKŠTO 2 butų mūras 
20 metu. 2 auto garažas. Gazo base
board šildymas. Gražus, sausas įreng
tas beismantas. Marquette Parke. — 
$35,000.

10 BUTŲ MŪRAS, apie $14.500 
nuomos, Marquette Parke. Kaina 
$74,700. Investuokite pelningai ir 
saugiai.

ŠVIESUS 2 BUTŲ II 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. $44,000.

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

2 BUTŲ MŪRAS arti bažnyčios ir 
mokyklų. 3 kamb. sausam beismante, 
2 auto garažas. $29.000.

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

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

♦ Užbaikime Milijoną! Jo
nas Belinis iš Grand Rapids, ML, 
atsiųsdamas Liet. Fondui sep
tintąjį šimtą dol., savo laiškely 
rąšo: “Nors gyvenu iš pensijos, 
bet įvertindamas LF reikšmę 
mūsų lietuviškos kultūros ir 
lietuviškumo palaikyme, kiek
vienais metais Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga au
kosiu po 100. Jei Aukščiausias' 
leis gyvam pasilikti, norėčiau 
prisiirti iki 1000’’.. T /

LF adresas: ■ 2422 W. Mar
quette Rd., Chicago, Ill. 60629, 
tel. 925-6897. : (Pr).

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr.. 
po 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 vandenių 
šild. gazu. Marauette Parke. S21.500.

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum. 
langaL šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-jų autorių garažas. Marquette Par
ke. $38.500. ' '■■. ę;

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

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

LABAI GERAS 10 butų, mūras. 1 
automobiliu mūro garažas. Marquett* 
Parke. _ Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
S009 WEST 63rd STREET

Fedarallniv Ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas
I N C O'M E TAX 

Nekilnojamo tuH« pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS

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

Tel. 436-7878  f ■ 

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
’Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rusių 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.

rines jėgas, jei bus reikalinga 
ginti Formoza ir Peskadoru sa
las”. Atstovų Rūmai tokią rezo
liuciją priėmė po trijų valandų 
debatų 409 balsais prieš 3 bal
sus. Senate ta rezoliucija po 26 
vai. debatų buvo priimta 85-3 
balsais, čia daugiausia laiko su
gaišino tuometinis liberalas sen. 
iš Oregano Wayne Morse, ku
ris visą laiką priešinosi ir Pie
tų Vietnamo gynimui nuo ko
munistinės agresijos ir kuris 
paskutiniuose rinkimuose buvo 
išmestas iš senato jo valstijos 
balsuotojų.

Gavęs šitokią rezoliuciją, pre
zidentas Eisenhoweris pasiun
tė Septintąjį laivyną su 100 lai
vų prie Formozos krantų. Jis 
tačiau ne tiek saugojo Formo- 
zą nuo Kinijos puolimo, kiek 
saugojo Kiniją nuo Chiang Kai 
Sheko puolimo. Kinija, kuri lai
kė savo rytinėse provincijose 
apie milijoną kareivių, galėjo 
juos atitraukti, pasitikėdama, 
kad Washingtonas neleis For
mozos vadams pradėti puolimo.

Nuo to laiko praėjo 17 metų. Filmu aktorius Charles Bronson po šešerių mėty sugrįžo į Hollywoo- 
dą ii Europos. Jis vaidins filme "The Mechanic".

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.; REpublic 7-1941

M. A. ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

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

kitoki blankai.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 So. WESTERN AVE.
CHICAGO. ILL. 60609 

TEL.: VI 7-3447

............ ""M
SIUNTINIAI I LIETUVA 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 

! Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980 

K <

HOME INSURANCE

K. ERING1S
-------------------------------------------------------- CALIFORNIA SUPER SERVICE

A. & L. INSURANCE A REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA M775
(Currency Exchange įstaigoj) I 
Pigūs automobillv draudimai.

SKAITYK ’NAUJIENAS" -
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
tune-ups ir t. 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
Anketas Garbačiauskas, tiv.




