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RUSAI ISPRASYS KUBIEČIUS IS ETIOPIJOSRUSU VALDŽIA NELEIDŽIA GENEROLUI GRIGORENKAI GRĮŽTI NAMO
Aukščiausioji taryba atėmė jam pilietybę ir 

pranešė apie uždraudimą grįžti namo
MASKVA, Rusija. — Gen. Petras Grigorenka. penkis metus 

praleidęs sovietu kalėjimuose, prievartos darbo stovykloje ir psi
chiatrinėje ligoninėje, negalės grįžti į Sovietų Sąjungą, nes aukš
čiausioji taryba atėmė iš jo sovietinę pilietybę ir uždraudė grįžti 
į Sovietų Sąjungą.

Praeitų metų gruodžio mėne- 
sįsį sovietų valdžia leido gen. 
Grigorenkai išvykti į New Yor- 
ką pas savo anūką Ir leisti Ame 
rikos gydytojams specialistams 
operuoti jo prostatą. Grigoren
ka buvo girdėjęs daug įvairių 
istorijų apie Kremliaus gydyto
jus, labai dažnai numarinančius 
sovietų valdžiai nepalankius li
gonius. Stalinas sušaudė visą 
gydytojų grupę, ne laiku pribai
gusią rašytoją Maksimą Gor-

TRUMPAI 1$ VISUR

— Izraelio karo mihisteris 
kreipėsi į JAV kongresą, prašy
damas atskirti ginklų pardavi
mą Izraeliui, Egiptui ir Saudi 
Arabijai. Izraelis nenori, kad 
šis gnkhi pardavimas būtų su
jungtas.

kį.
Grigorenka tylėjo apie sovietų 

valdžia

'Amerikos laikraštininkai pa
sitiko Piotrą Grigorenka New 
Yorke ir prašė, kad jis papasa
kotų apie disidentų veiklą Ru
sijoje ir gyvenimą komunisti
niame “rojuje”, bet gen.. Grigo-.1 
renka atsisakė tai padaryti. Jis

— Rusai prašo uždrausti ame 
rikiečiams naudoti neutrono 
bombą.

— Ketvirtadienį dvięjų žmo
nių valdomas narlaivis Atigfijos 
pakraščiuose įsivėlė į vielas ir 
negali išsikapstyti. Jūreiviai ra
miai laukia, kol atvyks narai iš 
gelbėti. Jie turi deguonies 9 die
noms.

pareiškė, kad už šešių mėnesių! Jugoslavijos diktatorius 
vis dėlto rengiasi grįžti į Sovie- pasikalbėjęs Washingto- 
tų Sąjungą, tai nenori, kad jainĮne» kijo, kad detente gali pasi- 
susidarytų nemalonumų. Jis baigti. Jam bus sunkiau lavi 
jau ir šiaip buvo nukentėjęs. ru°ti šalto karo laikotarpiu.
susidarytų nemalonumų.

Grigorenka į New ^orką atly- ;— Rodezijos partizanų vadas 
dėjusi žmona Zinaida ir duktė labiau bijo juodžių valdžios, ne- 
taip pat atsisakė daryti bet ko-jgU dabartinio premjero Smitho. 
kius pareiškimus. Nežiūrint į Į Juodžiai labai nekenčkia be rei- 
visišką tylą, dabar jam Prane-kraują liejančių partiza
nė, kad atimta pilietybė. Gen. nn

Grigorenka neteko daug 
privilegijų

Gen. Grigorenka neteko daug 
įvairių privilegijų. Jis buvo so
vietų armijos generolas, daly
vavo Antrajame pasauliniame 
kare, buvo sužeistas, kuri laiką 
dėstė Frunzės karo mokykloje* 
o vėliau pasiųstas kovoti prieš 
Kinijos komunistus. Gen. Grigo 
renką sujaudino nelemtas ir 
liūdnas Kaukazo totorių liki
mas, kai Stalinas išvarė juos iš 
Krymo ir neleido grįžti į gim
tinį kraštą, nes ten jau buvo 
apgyvendinta jaunais komunis
tais.

Gen. Grigorenka pareikalavo, 
kad Krymo totoriams būtų lei
sta grįžti į Krymą, bet už tokį 
pareHcalavimą jis prarado val
džią turinčios grupės pasitikėji
mą ir kelis kartus buvo suim
tas ir tardomas.

Uždrausta grįžti ne tik jam, 
bet jo žmonai ir dukrai Anūkas

— Jau dvi dienos, kai doleris 
Europoje pradėjo kilti. Jį kelia 
prezidento Parterio nutarimas 
baigti angliakasių streiką.

— Kalifornijoje, San Diego 
mieste elektros dirbtuvėje spro 
go kambarys, nutraukęs elektrą 
tūkstančiarųs gyventojų.

— Central inė j e Afrikoje, Sa
hel srityje žmonės badauja, nes 
neturi duonos ir riebalų.

— Federalinis teisėjas įsakė 
angliakasiams baigti 94 dienų 
streiką, penktadienio rytą leis
tis į kasyklas ir pradėti darbą, 
jeigu nenori patirti įstatymų 
skiriamos bausmės.

— Prezidentas Carteris atsi
sakė perimti kasyklas, kaip to 
norėjo angliakasių unijos vadai. 
Teismas išklausė 11 valdžios pa 
reigūnų apie streiko daromą ža
lą, kraštui ir įsakė tuojau pra
dėti darbą.

— Saudi Arabija pripažins Iz 
raelį, jeigu arabų valstybės pri
pažins nepriklausomą Palesti
ną.

— Jeigu prezidentas imsis 
griežtesnių priemonių prieš an
gliakasius, tai streikas gali žy
miai ilgiau užsitęsti.

Kovo 13: Kristina, Saliamonas, 
Vaiga, Ilona, Meldutis, 
Liutauras.

Saulė teka &:1<K leidžias

tvirtina, kad senas tėvas galės 
baigti dienas pas jį. New Yorko 
priemiesty^. y

Vasario T6-tos dienos Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 60 metu sukakties minėjimas Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje Centre, New Yorke. Nuotraukoje: Vliko pirmininkas dr. Kęstutis Valiūnas, Lietuvos Generalinis

Konsulas Anicetas Simutis ,‘ir SLA Prezidentas Povilas P.. Dargis —- visi SLA nariai..

ŽADA NEKELTI KOJOS Į SOMALIJOS TERITORIJAS BEI UOSTUS
Kubiečiai išmušė somaliečius iš keliu Ogadeno 

pozicijų, — sako pranešimai iš kovos lauko
WASHINGTON, D. C. — Sovietų Sąjungos vyriausybė pri

žadėjo panaudoci savo įtaką, kad išprašytų Kulius karo jėgas iš 
Etiopijos, sako Valstybės Depatamento pranešimas. Sekretorius 
Gyrus R. Vance penkta :ienį kalbėjosi su sovietų ambasadoriumi 
Anatolijų Dchrininu kuris užtikrino, kad Kubos kariu skaičius 
bus žymiai sumažintas, kai Somalijos karo jėgos pasitrauks iš 
Ogadeno ir bus sumažinti karo veiksmai Etiopijoje.

Sovietų žinių agentūros skel
bia, kad Etiopijos karo jėgos 
sudavė labai smarkų smūgį so-J 
maliečiams, isiveržusiems i

• i 
Etiopijos teritoriją.Somaleičiai, 
palikę fronto pozicijas, traukia
si į krašto vidų ir bėga, nuo ku
biečių valdomų tankų. Sovietui 
lakūnų valdomi lėktuvai ir heli-j 
kopteriai persekioja į kalnus Ii-' 
pančius ir iš Ogadeno provinci
jos bėgančius somaliečius. Pas
tarieji neturi modemišku gink-

Z1AURŪS ITALŲ
GENGSTER1Ų METODAI

ROMA. Italija. — Policijai 
pavyko išaiškinti gerai veikian
čią mafijos užpuoliku grupę. k u 
rios nariai pateko į .policijom ran 
kas ir yra atiduoti teismui. Bet 
gerai ginkluoti banditai jau 
tris kartus neleido teismus by
los nagrinėti. Vakar nedidelė 
grupė banditų išveržė į teismo

lų ir neturi priemonių sovietų salę, nušovė kalinius saugoju-
tankams sustabdyti. Vienintelė si policininką ir išėjo i
jų priemonė, tai prie uolos pri- Buvo sukelta policija ieškotiREIKALAUJA STEIGTI JUNGTINIUTAUTU TEISMĄ

Žmogaus teisėms ginti
BONA. — Federalinės Vaka

rų Vokietijos seimo krikščionių 
demokratų atstovas dr. Jochen 
van Aersen, kuris taip pat yra 
Europos parlamento narys, iš
kėlė reikalą steigti J. T. (Jung
tinių Tautų) Tarptautinį Teis
mą arba atitinkamo autoriteto 
J.T. Komisaro įstaigą žmogaus 
teisėms ginti.

žmogaus teisių laužymo fak
tų nepaprastai padaugėję. Pa
vyzdžiui, skundų Jungtinėms 
Tautoms dėl žmogaus teisių pa- 
trempimo 1974 metais gauta 9,- 
134, gi per porą metų “drama
tiškai” padaugėję: 1976 metais 
skundų jau gauta 54,510.

Ligšiolinė praktika, kad Jung
tinės Tautos gautus skundus 
tikrina vos sykį metuose per 3 
savaites, yra perdaug lėta. To
kiai daugybei skundų esant, dr. 
van Aerssen reikalauja, kad J. 
T. institucija veiktų kasdien, 
per apskritus metus; kad kalti
namai valdžiai būtų leista pasi
aiškinti prieš nusižengimus 
žmogaus teisėms pradedant tir
ti; kad visi tokios J. T. subko- 
misijos (tarptautinio J. T. teis
mo ar komisariato) nariai būtų 
visiškai nepriklausomi nuo savo 
krašto valdžios ar kitoko auto
riteto, ir kad europiečiai reka- 
lautų tokio J. T. Komisaro ar 
Tarptautinio Teismo, kuris tu
rėtų autoritetą ir galią savo 
pareigą tikrai atliktič.

Mirties bausmėžudikams
Policistės “pasi- v • • žymėjo

į CHICAGO. Dvi dar naujo
kės policininkės Miss Janice Li- 
ska, 27. ir Miss Patricia Ixigan, 
29 metų amžiaus. Cook apskri
ties jury apkaltintos mėginimu 
gauti apdraudą už melagingai 
praneštą pavogtą automobilį. 
Tai pirmas Chicagoje atsitiki
mas, kad teisiamos dvi polici
ninkės moterys dėl bendrai pla
nuoto nusikaltimo: Miss Liska 
paskelbė, kad praėjusių metų 
rugpiūčio mėnesį buvo pavogtas 
jos 1973 metų modelio, juodas

; Buick automobilis.

ANA POLLS, Md.—Einantis Alą 
rylando gubernatoriaus pragei- 
gas Blair Lee šeštadienį pasira 
še Delegatų Rūmų ir Senato pra 
ėjusį mėnesį priimtą bilių, ku
riuo Maryland e įvedama mir
ties bausmė už ’ pirmo laipsnio 
žmogžudystes.
Naujasis Įstatymas pirmo laipj Praėjusio spalio 26 d. Chica- 

snio žmogžudysčių priskaito 10:^os policija pastebėjo Miss Po
rūšių — nužudymas policijos pa K^-n važiuojant lyg paskelbtiio- 
reigūno, nužudymas pagrobiant jju pavogtu, tik ne juodu auto- 
ar pagrobto žmogaus ar išprie- mobiliu ir patikrinus rado, kad 
vartaujant arba apiplėšiant

KO LABIAUSIAI BIJO 
ČILĖS DIKTATORIUS?

ir

Apsiausties stovis, kuris bai- Įėjimo.

šliaužusį sovietų tanką užversti niekur jų negalėjo su-
kubie- ras*L Viskas buvo atlikta spe-

čia lįstų, todėl ir visi pėdsakai
tankus, | 
tarkas I

su jame važiujančiais
Ičiais. Tokiu būdu kartais jie už 
verčia net kelis sovietų 
bet kartais nepalaiko, 
jau būna .prašliaužęs.

Prezidentas Carteris.
apie somaliečių nutarimą pasi
traukti iš Ogadeno, tuojau pa
reikalavo, kad sovietų ir Kubos 
karo jėgos pasitrauktų iš Etio
pijos. Kubos kariai buvo pa
kviesti į Etiopiją, kai Etiopijos 
vyriausybė nepajėgė suvaldyti 
sukilusių somaliečių. Dabar So-| 
malijos karo jėgos nutarė visai, 
pasitraukti iš Etiopijos, tai ku
biečiams ir rusams net nėra ko 
veikti. Prezidentas reikalauja, 
kad ne laiku ir visai bereikalin
gai į Etiopijos teritoriją įsi- 
veržusieji svetimų valstybių ka 
riai‘ privalėtų tuojau pasitrauk
ti iš Etiopijos.

Tuo tarpu iš Romos ateinan
čios žinios sako, kad 
vyriausybė visai nesirengia eiti 
į bet kokius ginčus 
valstybėmis

nuo 2*iki 3 metu 8°s kariu f vadovų da-’

šeštadieni visi trys advoka
tai. kurie savo akimis matė po- 

patyręs Išminko nužudymą. atsisakė 
ginti kaltinamuosius.
Advokatai nenori rizikuoti,kad 

ir jų neištiktų toks pats Ikimas, 
koks ištiko policininką.

mobiliu ir patikrinus rado, kad 
perdažytas. Cook apskrities pro 
kuroras jas apkaltino suokalbiu 
padaryti vagystę apgaulės bū
du. Bausmė už vagystę apgau
lės būdu yra i______________

už suokalbį (konspi- Kartiniu metu esančių Etiopiją-

WASHINGTON. — Sociolo
gas Dr. Amital Etzioni patarė 
prezidentui Carter paskelbti ri- 

ijsuotinę amnestiją visiems nesą
žiningiems amerikiečiams, palik 
damas jiems laiko iki liepos 1 
dienos padaryti restituciją, tai 
yra atsiteisti už savo nesąžinin
gus veiksmus. Etzoni. kuris 
yra Columbia universiteto fakui 
feto narys, sako, kad amnestija 
yra reikalinga, kadangi “nesąži
ningumas Amerikoje pasiekė 
epidemines proporcijas”. Amne-

Etiopijos stija ir sukčiavimų atmokėji- 
mas turėtų apimti mokesčių nu 

<u ktomis j gUkimus. papirkimus ir ky- 
dėl Sovietų Sąjun-|ąjUs

DALLAS, Tex. — Ketvirta
dienį nubėgo nuo bėgių 15 vago 
nu traukinys, kuriame buvo 5 
tankai su degamais chemiką^ 
laks. Arčiau avarijos vietos gy
venę 60 asmenys dėl saugumo, 
evakuoti.

— Praeitais metais J. C. Pen
ny bendrovė uždiro 295 miHjo 
nm dolerių. ’

Darbo Departamentas penk
tadienį pranešė, kad iiedarbė .1- 
AV-bėse per vasario mėnesį 
“smarkiai” sumažėjo, būtent, iš 

sausio mėnesį, nukrito 
iki 6.1G. Tai yra žemiausias ne 
dirbančių nuošimtis trjų metų 
bėgyje, skelbia departamentas, 
fflir <e iš 6.7G nukrito iki 
6.4Z^. Juodžių ir kitų mažumų 
bedarbiu nuošimtis per tą laiką 
sumažėjo iki “žemiausio” 11.8 
nuošimčio, nebeskelbiant koks 
tas * f buvo.

; kariai Etio 
?ry niaukias E t i opi-

Jjos vidaus reikalas. Jeigu Etio-? 
t pijos vyriausybė pakvietė ku- 
jbiečius ir rusus i Etiopijos teri- 

Simon Blumenthal, pagarsė-i toritoriją. tai esąs gryniausias 
jęs nacių ir kt. karo kriminalis-i Etiopjos ir kitos valstybės ri
tu medžiotojas ir ta medžiokle j daus reikalas. Romoje yra da- 

vyriausybės 
kuris pareiškė, 

kad dabartinė Mengistų Ma- 
nutars. kada 

jiems išvykti iš

giasi šį šeštadienį, nebebus at- raciją) nuo 1 iki 3 metų kalėji-pe- Kubos ir Kusijos 
_rrvirniQiK.naujintas, pasakė Čilės milita- 
rinis valdovas generolas Augu
sto Pinochet. Tai reiškia. Kaa 
baigėsi Finocheto galia ir valia 
kilnoti Čilės piliečius iš vietos į 
vietą visame krašte be jokio le
galaus proceso, bet pasilieka 
galioti politinėj spaudos laisvės

mo ir — vienu ar kitu atveju—jP9°je yra 
po $10.000 piniginės baudos.

padaręs karjerą, balandžio 16 Į bartinės Etiopijos 
suvaržymai ir’ draudimas nak- d. Pick-Congress viešbutyje, či- ambasadorius 
ties metu išeiti iš namų.

Jungtinių Valstybių taimeriai, 
kurie įvairiais būdais reiškia 
nepasitenkinimą gaunamomis 
kainomis už žemės ūkio produk 
tus, ketvirtadienį savo trakto
riais buvo užblokavę plentą Mek 
sikos pasienyje prie Nogales. 
Ariz.. neleisdami 125 simkvežt- 
miams pravažiuoti, parvežant 
šviežias daržoves iš Meksikos. 
Blokoda truko 2’A valandos.

kagoje, bus apdovanotas Deka-
. logo draugijos medaliu. Tą drau riam vyriausybė 

giją dar 1934 metais įsteigė žy- patogiausia 
dų advokatų grupė kovai su pra! Etiopijos.
sidėjusiu nacių sąjūdžiu kito-| Padėtis keisis, jeigu rusai pa 
mis civilinėms laisvėms priešių-1 norės panaudoti savo įtaką ku- 
gomis grupėmis. Tokius meda- {biečių skaičių sumažinti Efiopi- 
lius yra gavę Eleonora Rosevel- 
tienė, prezidentas Trumanas, 

iadv. Saul Bellow ir Sir George
Solti.

joje, bet tuo tarpu dar neaišku, 
ar kubiečiai klausys sovietų at
stovų patarimų. Taip pat neaiš
ku, kuriais sumetimais Etiopi
jos valdytojams reikėjo įsakyti 
Romoje esančiam savo ambasa-

— F. W. Woolworth Co. pra
eitais metais uždirbo 92 milijo
nus doleri#. ; . , _

— Japonijos bankas, norėda- doriui daryti tokius pareiški
mas neleisti doleriui smuktvmus.
supirko 300 milijonų dolerių. Į Somalijos kareiviai išvyks iš

Etiopijos, bet Rusijos ir Kubos 
kariai neprivalo veržtis į .soma
liečių šiandien laikomas terito- 
jas. Visoje eilėje svarbesnių 
miestų somaliečiai sukilo prieš 
labai jau žiaurų Adis Abebos 
vyriausybės valdymo būdą. So
maliečiai prašo neleisti centri
nei valdžiai žudyti savivaldybes 
j savo rankas paėmusių soma
liečių.



DR. JONAS GENYS

LIETUVOS LAISVINIMO EIGOS APŽVALGA
(Paskaita, skaityta Čikagoje Lietuvos 

Nepriklausomybės minėjime)

(Tęsinys)

Frowicko’ pareiškimas Belgrade “Mes e^ame imigrantų tauta, 
už laisva apsisprendimą 'kuri ^sirinko iš viso pasaulio 

j būti dalininkais pažadėtoje Ame
lapkričio 1 1 d. Belgrado Koa Likoje. Dauguma mūsų žmonių į 

ferencijoje Mr. r row 
dar vieną urpapra- 
pareiškimą. Amerikiečiai 
jungė į Antrą Pasaulinį Karą 
“su giliu ir nepakeičiamu norui 
padėti agresijos aukoms atgau-

teisę ir laisvę. Amerikiečiai lie
jo savo kraują už tas verty
bes..?’ Karui pasibaigus, “vėl 
amerikiečiai davė savo paramą 
skatinti demokratijos, laisvo 
apsisprendimo ir laisvės pajė
gas...'“ šie faktai suformavo 
“Amerikos konceptą už laisvą 
apsisprendimą“. Helsinkio Ak
to aštuntas principas sako: kad 
“vsi žmonės visada turi teisę į 
pilną laisvę, bet kuriuo metu nu
spręsti savo vidaus ir užsienini 
politinį statusą, ir be trukdymų 
siekti savo pageidaujamo politi
nio. čkonominio, socialinio ir 
kultūrinio išsivystymo“. Todėl 
“mes norėtume kad “visi žmo
nės“ galėtų “visuomet“ naudo
tis tomis teisėmis’’... Mes nega
lime garbingai pasirašyti doku
mentus kaip Galutiną Aktą, pri
žadėdami respektuoti pagrindi
nius tarptautinius pažadus, kaip 
“Principą į Lygias teises ir į 
Apsisprendimą ir po to visai 
ignoruoti... ir “nuneigti šio prin 

a cipo praktišką vykdymą’’.
Senatoriaus Dole pareiškimas

Belgrade Baltijos kraštų 
klausimu

/ick padarė .vra Europos. Jie turi savo 
įai svarbų kultūrinį ir etninį panašumą tau 

toms kurios dalyvauja šiame su 
'sirinkime. Jie aktyviai tęsia sa- 
• vo susidomėjimą savo kilme ir 
savo pirmykščiom tėvynėm. Jie 
pareiškia savo interesus per sa
vo draugijas ir organizacijas, 
per Amerikos Etninių Grupių 
Konferenciją,... Jungtinį Ameri
kos Baltų Komitetą, ir daug ki
tų. Jie yra pareiškę susirūpini
mą ne tik apie žmogaus teises 
Trečiame Karbe ir Septintame 
Principe, bet taip pat apie visų 
žmonių teisę ir apsisprendimą. 
Yra faktas, kad Jungtinės Vals
tybės nėra niekada pripažinusios 
Sovietų įvykdytos Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos inkorporacijos, 
ir ši JAV oficiali nepripažinimo 
politika nebuvo paliesta Euro
pos Saugumo Konferencijos re
zultatais. šis nuo senai nusta
tytas principas yra Jungtinių 
Valstybių politika, kuri yra pa
remta Jungtinių Valstybių Kon
greso“.
JAV prezidento pareiškimai

Nesenai, grįžęs iš užsienio, 
prez. Karteris pasakė, kad vie
nas svarbiausių jo kelionės tiks
lų buvo skelbti pasauliui Ame
rikos pasižadėjimą už žmogaus 
teises, laisvę, nepriklausomybę 
ir autonomiją; ir už kiekvieno 
žmogaus vertybes, kur jis be
gyventų: čia. Rusijoje, Pietų 
Amerikoje, Ugandoje ar Kini- 
joje“. Toliau Prezidentas pasa
kė: “aš abejoju ar pasaulyje bū-

M. K. Čiurlionio Jūratėo

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalaa

Lapkričio mėn. 25 d., sen. Ro
bert Dole padarė Belgrado kon
ferencijos plenume pareiškimą, tų toks valstybės vadas, kuris 
kur taip pat buvo pasakyti se- kasdien nepagalvotų: b kaip jo 
kantys svarbūs faktai: paties veiksniai yra vertinamirea

- (Tfdnyi)

“Kybartų” aktas sudarytas ne Kybartuose, bet Švei
carijoje Berne, ir ne 1940 m. birželio 15 d., kada dar Pre
zidentas buvo Lietuvoje, bet daug vėliau, kada Preziden
tas iš internavimo Vokietijoje vyko per Braziliją į JAV. 
Tuo būdu čia yra pagal dokumentų sudarymą du netikri 
elementai — sudarymo vieta ir data. Kuriais sumetimais 
valstybės vyrų tas buvo padaryta — nežinia. Reikia da- 
leisti, kad kaip A. Merkys jau buvo okupanto žinioje, ieš
kant išeities įteisinti kitą asmenį Ministerių pirmininku 
ir buvo sudarytas tas nelemtas aktas, kuris Lietuvos tra
gedijos istorijoje liko juoda dėmė. •

Ypatingai išėjo kompromitacija, kada Prezidentas 
mirė ir St Lozoraitis 1946 m. kovo 21 d. drįso pateikti tą 
aktą Tautų Sąjungos Generaliniam Sekretoriui žinomai 
padirbtą, kaip tikrą ir pasirašė “St Lozoraitis, Ministe- 
ris Pirmininkas Lietuvos Respuglikos Prezidento pava
duotojas”.

tęs: su kiekvienos grupės pasu 
rodymu, aš buvau vis daugiau 
įtikintas, kad Lietuvių tauta yra 
gyva, ji nemirė ir nemirs... Kas 
matė mūsų jaunimą deginant

nizacijose, Amerikos Etninių 
Grupių konferencijoje, ir turi 
įvairias pareigas respublikonų 
ir demokratų tautybių komite- 

lietuviams yra labai’tuose. ’
.? Amerikoj e pasikeitė, pažiūros 

į etnines grupes. Buvo laikas, 
kai buvo negarbinga būti imi- 

► grantu ar būti kilusiam iš imi
grantų šeinių. Tačiau, dėka mū
sų tėvų pasiaukojimo ir sun
kaus darbą,’jie patys tapo gar- 
|>iųgais Amerikos piliečiais, o jų 
vaikai lankė universitetus, tapo 
profesionalais, mokslininkais, 
daktarais- Daug kur jie užėmė 
aukščiausiai administracines po 
zięijas. šiandien, ne tik ne gėda 
būti lietuviu, bel'yra didelė gar
bė — nes visi žino, kokią didelę 
pažangą mūsų tauta padarė. Tie, 
kurie buvo nusisukę, grįžta at
gal, domisi • Lietuvos reikalais, 
ir padeda mums dirbti už Lietu
vos laisvę. Visi esate girdėję 
apie Washington^ Vyčius ir jų 
gražią veiklą. •'
Laisvo pasaulio lietuvių jauni

mas kelia laisvės vėliavas
Mūsų jaunimas, jau gimęs 

Vokietijoje ir JAV, užaugo kaip 
nauja jėga kovoju už Lietuvos 
laisvę. Su nauja energija, nau
jais metodais’ir jaunatvišku en
tuziazmu jie iškėlė savo vėlia
vas ' Washingtone Ir pareikalavo 
laisvės’Iržmogaus teisių Lietu
vai. Jie nustebino ne tik mus, 
bet ir kitas tautas savo mokėji
mu susiorganizuoti5 ir savo aukš 
ta orientacija tarptautinėje* po
litikoje. Okupantai tikėjosi, kad 
senieji išmirs, vidurinieji pa
vargs, o jaunimas Lietuvos lais
ve nesirūpins. Tad ir čia oku
pantas labai skaudžiai apsiriko. 
\ Buvau Čikagoje prieš Tauti
nių šokių šventę. Sutikau lie
tuvių, kurie jau buvo nusivylę 
ilga, Lietuvos okupacija ir sun
kia kova už Lietuvos laisvę. Jie 
man sakė: 'Ar nematai — nies 
pralaimime; mūsų tauta per ma
ža išlikti gyva: mes ištirpsime 
kaip ištirpo kitos tautos Ame
rikos ir Rusijos masėse”. Kai 
nuėjau į Tautinių šokių švefitę. 
ir ten. dalyvaujant JAV Prėzi- 
dento žmonai, ėjo šimtai mūsų 
jaunimo iš Čikagos.; Clevelando, 
Baltimorės, Wiskonsino. Toron
to, ir visur... Aš sėdėjau aukštai 
savo kamputyje, giliai susimai

sulig tuo, ko pasaulis :pradeda 
reikalauti”.

Lietuvos žmonės nevergaut
Mums 

svarbus aktas kovoje už laisvę^ 
Kad per 30 m. rusai nepajėgė su- 
komunistinti Lietuvos jaunimo. 
Spaudos atstovai, kurie sutiko 
mūsų žmones Lietuvoje, rašo 
jog “šie žmonės nevergaus; jų 
akyse ir jų laikysenoje špindi 
laisvės troškimas. “Vengrijos 
sukilimo ir Kalantos susidegini
mo metu vos vos tau ta’išsilaikė 
nepradėjus masinio sukilimo. 
Šiemet Vilniuje 15 tūkstančių 
jaunimo reikalavo — “Kacapai, 
eikite namo”. Tą jų reikalavi
mą spauda paskelbė visam pa
sauliui. Man pačiam buvo pro
ga asmeniškai pasakyti amba
sadoriui Goldbergui, jog čia bu
vo ne futbolo reikalas, čia žodį 
tarė tauta, kuri kovoja už lais
ve.

Amerikos lietuvių kumštis 
kietėja

Taip pat svarbus faktas, kad 
užsienio lietuviai <jau turi tūks
tančius žmonių, baighsių aukš
tąjį mokslą. Lietuviai dalyvau
ja įvairiose tarptautinėse. orga~

mate musų jaunimą aegmani. ; žinoma £ to niekas neišėjo, tik kompromitacija, 
raudona vėliavą Waslungtone,I ■ _ . ... .. T. x . ... .
. . r . , , . • Psicrsil vai Iriorpine I ,i ar nvnfl hoiiH7iOTnimQHic mirk cbuvo įtikintas, kad lietuviai ru-j
sanis ne vergaus.

Visos durys atidaromos
Mes esame gerai susiorgani

zavę. Noriu paminėti, kad Wa- 
shingtone turime Baltų Komite
to įstaigas su nuolatiniais tar
nautojais. Palaikome ryšius su 
Baltaisiais Rūmais, Valstybės 
Departamentu, Senatu, Kongre
su, Belgrado Koferencijos Ko
misija, Voice of America ir Ra
dio Free Europe. Mūsų atsto
vai, dalyvavo visose Belgrado 
Komisijos viešose konferencijo
se ię kėlė Baltijos Kraštų reika
lą. Būkime realistai. JAV atsi
sako pripažinti Baltijos Kraštų 
inkorporaciją į Sovietų Sąjun
gą — ne dėl to, kad ten yra ko- 
kie žemės turtai ar kokie strate- 
ginai sąsiauriai. Tą daro kadan
gi Amerikos Lietuvių Taryba ir 
kitos organizacijos ištisai kelia 
balsą už jų Isvę.

Aš turėjau progą sužinoti, su 
kokiu dideliu pasiryžimu ir už
sispyrimu Dr. K. Bobelis dirbo 
Belgrade, kad senatorius Dole 
iškeltų Baltijos tautų klausimą.

i Pagal veikiančius Lietuvos baudžiamuosius nuosta- 
I tūs, tokių aktų sudarymas numatytas įstatyme. Prie šio 
j pridedama, aiškumo dėliai, Baudžiamojo Statuto išrašas 
Dėl akto sudarymo ir dalyvių veiksmų atsakomybės ga
lėtų pasisakyti tik Nepriklausomos Lietuvos Seimas. J. 
Talalas/.

Priedas B. ST. išrašas.
“KYBARTŲ AKTAS”

/Vytis/ , <
Remdamasis Lietuvos Konstitucija /97 str7 atlei-

ir jo sudarytą Ministrų Tarybą iš pareigų ir skiriu 
Stanislovą .Lozoraitį Ministru Pirmininku.

Kybartai, 1940 m. birželio mėn. 15 d.

Respublikos Prezidentas
NUORAŠO VERTIMAS

Pone Generalini Sekretoriau
Šios dienos raštu pranešiau Jūsų Ekscelencijai re

zervus dėl Tautų Sąjungos turtų pervedima
Ryšium su tuo raštu turiu garbę drauge pateikti Jū

sų Ekscelencijai kokiam bebūtų reikalui fotografijas ir 
vertimus prancūzų kalba dviejų 1940 m. birželio 15 d.

Jei ne jo asmenines pastangos, hunais Respublikos Prezidentas p. A.’ Smetona
kilęs. Kaikurie Valstybės ‘De- Paskyrė mane mimstenu pirmininku ir man pavede JJ pa- 
partamento žmonės tom buvo ^aauoti. Prezidentui Smetonai mirus 1944 m. sausio 9

šis klausimas tikrai nebūtu iš-Americanearn chine*
America is the place that is made 
out cf dreams. And, U.S. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come tane for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bend-a-Month plan where you bwnk.

Before you know it, your Amencan 
’ will be a reality.

Take stock
Now Bonds mature in lesa than six yean.

priešingi ir kritiškiausiu momen 
tu norėjo Dr. Bobelio pastangas 
sutrukdyti, šie ir kiti pavyz
džiai rodo, kad niekas nieko 
mums veltui neduoda. Visur 
Lietuvos vardas girdisi, ir jos 
laisvės reikalas tebėra gyvas dė
ka mūsų organizuoto darbo ir 
visos visuomenės paramos ir 
pritarimo.

Jei neužt enka vienos tautos 
balso, kalbame visų Baltų Ko
miteto vardu ir visos Amerikos 
Etninių Grupių Konferencijos 
vardu. Einame per pryšakines 
duris, o jei jos uždarytos Lei
džiame j užpakalines.

Helsinkyje, mes priėjome prie 
veik visų Europos tautų delega
cijų ir įteikėme memorandumus.

(Bus daugiau)

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS Aftyjg 
Prm Kazaxalsxai, JVfndoU nonet Ylrfinhi 7-7747

HOURS t Mon. Tue.Ft 1.9-4 Thur. 9-8 Sat. 9-1
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dieną Junktmėse Amerikos Valstybėse, aš esu pagal 
Konstitucijos nuostatus galutinai tapęs jo pavaduotoju.

Prašau priimti, Pone Generalini Sekretoriau, mano

/pas/S. Lozoraitis
. Ministeris Pirmininkas, 
Lietuvos Respublikos Prezidento 

pavaduotojas

Ponui Tautų Sąjungos 
, Generaliniam Sekretoriui p. i 

Ženeva.
Kokias bausmes numatė nepriklausomos Lietuvos

Dažnai keliami ginčai mūsų tarpe, kaip Lietuvai 
Nepriklausomybę atgavus būtų žiūrima į padirbimą įvai 
nų raštų arba aktų.

Tuo reikalu gauta pilna ištrauka iš veikusių Neprik
lausomoje Lietuvoje baudžiamųjų įstatymų, kurios že
miau paduodamos dėl dokumentų padirbinėjimo, ju var
tojimo ir bendrininkų dalyvavimo.

Ištrauka iš “BAUDŽIAMASIS STATUTAS” 
Dvidešimts pirmasis skyrius 

Raštų klastojimas

Kas nusikalto padirbęs netikrąjį arba padirbęs tikrą 
dokumentą ,kuris gali būti teisės arba pareigos nustaty
mo, pakeitimo arba pasibaigimo liudijimu, norėdamas jį 
vartoti kaip tikrąjį arba žinodamas, kad tatai yra skiria
ma tam tikslui, tas baudžiamas — kalėti grąsos kalėjime.

(Bus daugiau).
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BUDOMIS APSODINTA DŽIAKARTA
Rašo VLADAS R VSČIALSKAS

Aasigavęs n uo sukrėtimo, ku-.dėti. Žmogų, ožką ir šunį pra. 
rį manyje sukėlė laikraštyje pa-jryjus gyvatė vietoj guli ir snū
sk elbta žinia apie gyvatės pra-Jduriuoja, Matyt, kad jai gana 
rijimą Celebis kaimiečio, pra-‘sunku suvirškinti didesnį daik- 
dėjau dairytis, kaip čia ta In-Į tą. Ojo Budą prarijusi gyvatė 
donezijos sostinė atrodo, ar kar-jtaip pat nejudėjo, užtat kairnie- 
tais ir čia nėra medžiuose ka- ciams labai lengva buvo ją su- 
banėių ryklių, kurios labai leng J rasti, 
vai apnuodijo, pasmaugė ir pra.j Džiakartoje gyvačių nėra, 'l eir 
rijo apsirengusį 45 metų amžiaus {yra labai gražių mergaičių, ku- 
žmogų. | rids moka raitytis, kaip gyvatės.

Kai iš kelionės parašiau vie-į Javos moterų šok ai labai pa_ 
nam savo bičiuliui apie Celebis našūs į gyvatės šokius. Ja voš. 
salos vaizdus ir žinią, skaitytą šokis lengvas, bet reikia mokėtu Į 
laikraštyje, tai jis netikėjo. Jani} kaip rankas, kojas ir kulšis lin-j 
buvo neaišku, ar gyvatė prarijo guoti. Kuri moka šokli, lai lengĮ 
suaugusį žmogų, ar žmogus pra
rijo gyvatę. Kad žmogus gy- J ventojams šokiai labai patinka, j 
vato gali šokdinti ir mažas gy-Įšoka ten ir vyrai, bet didžiausią i 
vačiukes gali praryti, tai girdė-!šokimo dalį atlieka gražiai lin’ 
jau Indijoje. Ten žmonės rai- guojancios moterys, 
tosi. kaip gyvatės, bet vra ir gv-! o . . . , ./ . , , . , ‘ . * * Be lengvai ir spalvingai ap-:vaciu, kurios labai lengvai su- . , .... \ ‘. . . , . . . sirengusiu moterų, Džiakartojesidoroja su žmonėmis. Jos pu- ‘ ‘ ‘ ™ /. . . . , . . , ‘vra nepaprastai daug Budosnuausia įgeba ir laukia, kada'*, , 1. stovvh pradės verkti nuodai, kai pa- . ‘
junta, kad žmogus tampa beje-1 
gis ir jau nesigina, tai g^atė \-°vo 
pradeda jį paruošti sudoroji-1 
mui. Krokodilai žmogų sutraiš- tv? 1 -lU^1 
kma ir ryja gabalais, bet gy-, 
vatės to padaryu negali. Jos ryja kaip Pi< 
žmogų toki, kriks*jis Ąra‘. “ įmes, taip ir pačias

. _ . _ * Indonezijos salas savo laiku val-i ’oet ’*69 lietuviškų šaknų.
Apnuodytą žmogų gyvates tiek|dė sultonai Kai )ie alsjra(ioJ Jau keturioliktame šimtme-j 

aplamdo, kad joms nebūtų jokio,.storfja Įikrų žinių nehiri vis-Hyje Džiaka r ta stovėjo čiliuongo’ 
kas paremta spėliojimais ir

vai duona užsidirba. Javos gv-

Budos. Vienur Buda
Dievą. Kitur jis 
išminti. Trečiur

V. Stankūnienė Vasaris — medžio raižinys

‘Pagrindinę kai- bent taip mokiniai siipra-rua. 
kartos^ Atrodo, kad tas jaunuolis V. 
iŠ Va- X. yra didelėje bendrada:butu 
Vasa- »ojų ir V ilniaus Kapsuko uni- 

rio 16 minėjimo iškilmes, i bū-į versi tetų politruku kursų lau
šimą Lietuvą jau išeivijos jau-, kylojų įtakoje. Ten, tuose kur- 

j (molio akimis. Girdi, Lietuva suosc l.JN l'.llu metų Lieetuva 
egzistavusi tarp 1918-1910 m., yra mirusi, neegzistavusi, ne-

* jaunuoliams yra mirusi. Jau- 
’ minas kaikuriose kolonijose 
j učlanko Vasario 10 mitiėjinm 

jau nusibodo klausytis pri- 
’ sinonimų apie (ai, kas buvo 
nes “mm <lienų” niekad nesu-

I e n r.uš 
bą • pasakė jaunosios

' šiiiųtonti, žvelgdamas į

k ur

minimu. Okupanto išleistuose 
isterijos vadovėliuose taip pat 
tas laikotarpis neminimas, o

i taip, nesugrąžinsime nei 
Mindaugo, nei Gedmino (Ge-ė 
diniiiio). nei Vytauto ir nei į 
1918-1910 metų 1 Jie t u vos. Vi-i 
sa tai yra lietuvių tautos gar-l

i bingos praeities laikotarpiai it t rna sakyti, 
iš istorijos lapų šito ne 
si ir nenumarinsi 
iš JAV istorijos neišmesi pir
mojo prezidento George \Va- 
shingtono, nepriklausomybes 
kovu, civilinio karo, pirmo ir 
antro pasaulinių karu, Tehe-

godžiais “buržuazinė Lietuva", 
kad is lietuviu tautos sąmonės 
tą jus garbingą istorijos tar
pą visai ištrynus. Tačiau, tas 
laikotarpis lietuvių tautai tu
ri mil/miškė ir nejkainoja-

Iki 191S metų 
buvo 

dirbi u. ūkininkų

Lietuva, gali- 
berašei ų ženi 
ir dvarų me-

giau išaiškinti negu Miuncheno A. PLEšKYS 
i * ' *•; hitlerinių profesorių klastose *

1/M knygose. Cebu unduo, Celebis
jSii malimas ir JakartOs Dievas tu-l

Į rėjo ir turi tą pačią lietuvišką
<e-j prasmę. Saliai, skardžiai ir

didžiausias’ damhriūnai būtų radę ne tris

Spaudą pavarčius
Neapšviesto jaunuolio vaizduotė

Jauni žmonės dažniausiai tu liguistą gyvenime neįvykdomą, 
j ri daug energijos, lakią vaiz-. perdėtai dedasi daug žiną, vis 
į duotę (fantaziją), kartais ne I ką suprantą vyresniųjų, turin- ; j

Taip, kaip! tininkų (kumečių) tauta. Val
dininkai buvo rusai, makvklos 

rusiškos, kunigai daugumo
je, kad ir lietuvių kilmės, sa
ve laikė beveik lenkais, dvari
ninkai tautos elitas — vi- 

rano, Jaltos ir Potsdamo gėdin-1 sai sulenkėję ir visa tauta ir 
gų susitarimų ir kitų. Į šalis buvo rusų valdoma, tvar

ki koma, naikinama ir rusinama.
Negalima kaltinti to jaunuo^Rietuvių kalba iš viešojo gyve- 

liuo \. N. Jis yra toks, jis sup į nįni() jr mokyklų, (jų buvo la- 
j rantu ir įsivaizduoja Lietuvą ;b.{i n;ažni) lnivo ^saį pašaliu

gų susitarimų ir kitų.

sunkumo jį sudoroti. Žmogaus 
galva pralenda pro didelius gy
vatės nasrus Įtraukusios galvą, 
gyvatės turi didžiausio vargo su 7 
pečiais. .Jeigu r jos nasrus pa- . .. ... .r . .. <..... * Ipati auksciausioii esvbe Indone-
tpnL’u lot u inL'in<tenka vaikas, lai ji jokios bėdos 
neturi. Bet jeigu ji sučiumpa 
plačiapetį vyrą, lai turi didelės 
bėdos, kol pečius gerokai aplau
žo ir pajėgia įtraukti į savo nas
rus. šonkauliai gyvatei nesuda-] 
ro jokio sunkumo, nes ji pirma 
tuos šonkaulius gerokai aplau
žo kojomis. .A ‘

Kai pralenda galva’'ir pečiai, 
tai su šonkauliais gyvatė neturi 
jokios bėdos. Ten, kur veisiasi 
gyvatynai, tai‘žmonės dažniau
siai vaikščioja basi, o basas ko
jas gyvatei praryti tiktai vienas 
malonumas. Sunkumų gali su
daryti kelnės, bet ne basos ko
jos. žmogų jį lengvai praryja, 
bet vėliau, matyt, ją užpuola 
snaudulys, visiškas nenoras ju-

neJuPšs pakraštyje. Olandams už-l Reikia1 pasakyti, kad Javos 
patikimais ir neptikėtinnis pa-!ėmus Javos salą, Čiliuongo upė!moterys yra pats didžiausias 
sakojimais, senais padavimais j laP° Tiliuongu, o iš Džiakartos'T'~ 

į ir papročiais, pastebėjau, kadLpe padarė Bataviją. Taip šis 
.[miestas vadinosi iki 1946 me

tų, kai Isdonezijos respublikos 
vyriausybė Batavijai davė seną 
Džiakarlos vardą ir paskelbė ją

zijoje vadinasi Dievas. Jie D 
ištaria minkštai, kaip pas mus 
senais laikais rašydavo Djevas. 
D minkštas ir smarkus kirtis Indonezijos sostine, 
an trumpos i. Tą vardą, matyt *

j turtas. Trumpos, apystorės, ra
inuos , apyriebės. Savo amatą 
jos žino. Moka vaidinti. Nie
kad nešoka, jei nėra paruostos 
aukštesnės platformos. Juda, 
kaip gyvatės. Atsistojus visuo
met pastovi ramiai, nejudinda- 

ja i i . . imas savo raumenų.Dabartinių metu Dziakartoje!
Turistams pasakoja ir rodo 

rie visą dieną juda, skuba, nas-ttas vietas, kuriose salų gyven- 
ciais prekes ir vandenį neša, va-1 tojai kovėsi su olandais. Kovą 

Ie" žinėja triratėmis kalamoškom {laimėjo ne vyrai, bet Javos mo- 
ir ieško būdų, kaip suįdominti! terys, paveikusios Olandijos jū. 
turistą. 7 reivius.

■ v izanarnniu metu uziaKariojcj
jie gavo is aukštybių, kaip ir] vra ln-s iniiijonai ^ventoju. ku.j 
lietuviai. Nei vienas man nepa-!;ip vi<ia Hl>nn ;„Hn’ sktthn‘nns.| 
sakė, iš kokios kalbos ir kokios 
šaknies yra kilęs jų žodis "‘Die
vas”.

Man atrodo, kad mūsų kalbi
ninkai būtų geriau padarę, jei
gu jie, vietoj Vokietijos, būtų 
nuvažiavę į Cebu salą ir pra-Į 
mokę cebiečių senos kalbos, o j 
vėliau pasiekę Javos ir Suma
tros salas, kur būtų galėję stu
dijuoti žuvų vardus, Dievus, 
upes ir kalnus, tai būtų galėję 
apie lietuvių tautos praeitį dau

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu Jr paveikslais aprašo Patna r L aanut ]• 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžiu H r Hat. Knyga* 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reiki* pridėti dar 50 tentą.

. Bėjusi U spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

immi:
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos J krašto politiką. 102 psL Kaina £1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei >1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS.
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 80608

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 

▼lą gerbūvis, privalo susipažinti su Žemiau nardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

J uotas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiką ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačlnskair liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
rn natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsl- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl Kaina 7 dol.

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO^ L1ETUVO-. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
ižversta į anglų kalbą.

M. ZoUanko. SATYRINES NOVELES. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusL, kaina $2.

O. Kuraitis, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intusisto Ir agitpropo propaganda bei 
utmaskivlmaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu niliumL

PrtH. P. Pa kark Ils, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 p< dokumentuota istorinė studija splc prūsų likimą. 
Kaina S2.

Vincas žamalfls. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJ!. 
B4 pat Kaina SL60.

fie Ir kiti laidiniai yra gicnanl
MAUJIBNOSS, 1739 U. M A LITE D ST^ CHICAGO, ILL, MBS

arba vfaataM paltu Ir prl4e4awf 
is-kj ar pialgiRu perlaidu

1735 So. Halsted St, Chicago, HL 50608

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti • Dėdę Šerną i> 
meniškai pažino, skaitė Jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitą. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtą žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu- 

i pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams. Jaunimui, rašytojo ANTA- 

I NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 
duos progos susipažinti su mūsą pirmųjų išeiviu šviesuoliu gyvenimu 
ir ją kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuviu Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA ‘‘NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naullanoca galima gauti pulkly knygy, kviiar ^apuaS hH 

knygų «plntf ar lentyną.
Alaksandras PakalMMda, MES GRĮŽTAME. ĮdotDfb Jausų fiesą 

atiminimai ir įvykių bei vietų apražymai, ttadtenj kaip ro
manas. 367 psl Kaina SS.

A. PakalnUkla. METAI PRAEITYJE. NetoHrcą įvyktų priritriri- 
ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje ipnžymiL ruzklrg-
tytl | 12 dalių, 296 pgL. trim 33.

Dr. Kazyi Grlnlua, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomaft, 
Hali viršeliais. 336 p<L Kaina M00. MlnkžtaU virk

Prof. Vacį. BlržHka, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 206 p«L. trlMa — S3.00. minkžtali vir
šeliai! — $2,00; n dalia, 225 psL, IriMa — $W. mlnki- 
tala viršeliais___________________ ____ __________

Henriku Tonai — TimtWtH, LIETUVItKASlS PAMARYS. 
Pakalnės ir Labguvos, apskritys m įdomiais tpra^ymaia, flh>- 
atmeijomis ir dokumentacija. 336 p«L kaina M

P. KeriOnaa, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių LfetSTOS 
partizanų buities romanas 292 peršlaptų. Kaina S3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunyrtėf itahninkzaJ 
170 p«L_____________________ _______________

M. Gudelis, POVILAS MILERIS biografija brodhd 223 
puslapiai_______________________——

Knygas užsakant reikia pridėti S et pašto illaldcsESS.

NAŪJIBNO8,

Gn-
SLM

im 8. Halcte4 St, Chtes<o Tri. HA

čių daugiau patirties, patarimų 
neklausą ir užtat, darą daug 
klaidu ir nusivysimu gvveni- 
mc.

Kartais būna ir taip, kad 
jaunuolis su kokiu nors daly
ku ar įvykiu yra silpnai, arba 
visai nesusipažinęs, arba klai
dingai apšviestas ir įtikintas, 
indoktrinuotas, ir dėlto jis įvy
kius ir dalykus įsivaizduoja 
kitaip negu iš tikrųjų yra ar
ba buvo, kadangi jis dar ne
turi savo kritiškos galvosenos 
ir tiknj įvykių pažinimo. Pa
tiki tam, kas apie tai jį vienaip 
ar kitaip apšvieuia, kartais su 
tam tikra tendencija ir klai
dingai.

; Kanadiškiai “Tėviškės Žibu- 
Iriai” (1978. III. 2. Nr. 9, pusi.

4) aprašydami (aut. K. Baro
nas) Vasariu 16 minėjimą Ha- 

( miltone, Ont.. Kanadoje palie
ki a ir pagrindinio kalbėtojo, 
jaunuolio Viktoro Nako kalbą.,

įskaitant ir 1918-1910 inetii to
kią, kokią jam patiekė, prista
tė, išaiškino ir apšvietė Lietu
vių Bendruomenė, nes tai yra 
jos tikroji paskirtis, jos tvari 
komos mokyklos, jos parengti 
ir išleisti vadovėliai, kaip sa
kysime toks “Tėvų Nameliai 
Brangūs** kur apie 1918-1940* 
metus tepatiekia tik 12 nepil
nų eilučių ir gausybė baudžia
vinių laikų sufabrikuotų nuo
traukų, kurias priskiria Ne
priklausomybės laikotarpiui.

ta. Lietuvius inteligentus galė
jai ant pirštų suskaityti, bet 
ir tie patys tarnybas tegalėjo 
gauti lik Rusijos gilumoje, ne 

, Lietuvoje. Visas svetimas, ne 
j lietuviškas ir nutantęs elemen- 

7 Has į lietuvį, jo paties žemėje, 
1 jo tėvynėje žiūrėjo iš aukšto, 
su panieka, pažeminimu, ir 
kad jis nuotaikiai, be nusis
kundimų. murmėjimų turi 

f jiems tarnauti ir vergauti.
(Bus daugiau)

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmin**, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymta nooWl 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba, gražiai ikiewx 
150 psL Kaina S2JW. " —

Dr. Jvotu B. Konilus, HISTORY OF LITHUANIA. Uetuvoa WortJ® 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja $2.00.

Dr. Juotas B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu utonj?. 
211 psl. Kains $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šią knygą yra tinkamos dovanos Įvairiomis ~
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus 
piniginę perlaidą. • fr’

173t South Existed Street, Chieeto, HL MIM

pas mus
Fu aiu taupom! jtsf piulrzl It- 

Utkt didelius dirbus. Pirma, jie pa* 
dedi Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne- 

rio dieną, neia nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne- 
2a iki _ ■' ;7į-v!

ERiR-'TlZq

| Taupykite dabar'

75/4%
palūkanų, priklausomai nuo įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės »ąskaito*
neša «■ A

■ 51/4%
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UNIV
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Hoisted St. Chicogo, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
ĮitaLgta 1923 metai*. T«L 421-3070

Įstaigos pdetuoM kiemai automobiliams pastatyti.
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Trumparege politika

ti tautų laisvės klausimus. Kol nepradėti karo veiksmai, 
kito kelio kovai už pavergtos Lietuvos laisvę nėra. Turi
me savo draugų skaičių didinti, kurie mums padėtų nu
rodinėti pavergtai lietuvių tautai daromas skriaudas.

ALTo vedamo darbo trukdytojai nepatenkinti Jie 
tvirtina, kad iš telegramų ir laiškų siuntinėjimo nieko 
gero neišėjo, o Helsinkio aktai tiktai parodė galingųjų 
valstybių vaikišką žaidimą su mūsų laisvės siekėjais. Nau-j 
jos politikos šalininkai paskutniame Pasaulio Lietuvyje 
šitaip samprotauja:

“Dėl to perdaug stebėtis nereikėtų, nes ta visa poli
tika buvo aiški ir prieš Helsinkį. Stebėtis tenka tik 
dėl mūsų pačių nesupratimo, nes tą mums nenaudin ' 
gą žaidimą kartu žaidžiame ir mes patys. Juk dabar 1 
visiems turi būti aišku, kad JAV užsienio politika, j 
kurią su mažomis išimtimis savarankiškai veda Vals 
tybės Departamentas, jokiu būdu nėra mums palan 
ki... Tačiau, atrodo, mes savo siekiuose tik ja tepasi
tikime ir tik ja remiamės... Tiesa, Amerikoje mes tu
rime daug draugų, ypač Senate ir Kongreso narių, 
tarpe, bet jų priimtos ir vėliau Vykdomosios valdžios 
“pamirštos” mums palankios rezoliucijos rodo, kad 
tie draugai yra daugiau Vasario 16-tos dienos puoš
mena, bet ne reali politinė atrama”. (PL, 1978 m. vas.
Nr., 1041 psl.).

Šiandien tėkšti visiems senato ir kongreso nariams,! 
kurie Vasario 16-tos sukakties proga pasakė turiningas 
kalbas, kurie organizavo minėjimus, kurie rinko medžia
gą apie dabartinę moralinę ir kultūrinę padėtį Lietuvoje 
ir tuos pasibaisėtinus faktus kėlė viešumon galingiau

Dar vienas vaizdas is Gedimino kalno

tinentus ir pasiekė pačią AmerLK A ROSASLIETUVOS LAISVINiMO PROBLEMA
$ oje v.etoje te ka pr pažint, 

lot. Kairiui didelį kreditą, nes, 
šiame pasaulio parlamente, tėkšti jiems, kad jie yra tik- numatydamas radikalų pakitė
tai lietuviams brangios šventės puošmena ir kad jų re-'jimą pasaulinėje politikoje, ieš- 
zoliucijos, kalbos ir patarimai vykdomosios valdžios buslkojo atramos naujai laisvini- 
pamiršti, tai yra tas pats, kaip prezidentui Fordui, Hel-1 ™° politika:, kuri galėtų pakeis-

ti, atgyvenusią savo amžių ir 
paskirtį, egzilinių veiksnių lais.sinkyje pasakiusiam pačią svarbiausią kalbą apie tautų

laisvę, buvo tiktai tuščia puošmena, o jis pats buvo tautų vi^ZpSFtik^Tai" d^okra- 
išdavikas, pasidalinęs Judošiaus grašius kartu su kitais ’tinio proceso principas, pagal 
tokiais pardavikais.

Negalima vyriausybės vadinti užu ©maršine, c vėliau. atsarginį planą ateičiai.

rolės tautos pavergime ir ben
drai jo nesuprasta pasaulinės 
politikos raida, kuri apsprendė 
ir lietuvių tautos laisvėjimo ga- 
Imumus.

Savo laiške ir straipsnyje St. 
Kairys nieko neužsimenr apie 
šaltąjį karą, tarytum jo visai 
nebūtų, ar jis neturėjęs didesnės 
reikšmės. Priešingai, pradėtas

I kurį opozicija privalo paruošti ‘ Stalino šaltasis karas turėjo di-

lauktij kad ji butų palanki. Negalima senato ir Kongreso

Kol vyko šaltasis karas, lietu
vių išeivija turėjo paklusti karo 
drausmės principams. Karo me
tu pritTsta ideologinės ar parti
nės kovos, nes visos tautos jė
gos yra telkiamos išoriniam prie 
šui atremti. Tuo. principu re
miantis buvo sudaromi politiniai 
veiksniai, nors neišvengta vidu
jinių nesklandumų.

Taip sudaryta tautinė vie
nybė galioja tik karo metui, ku 
ri savaimiai išyra prasidėjus tai
kos laikotarpiui. Tą reiškinį per
gyvenome nepriklausomybės 
metais, tą patį pergyvename pra
sidėjus koegzistencijos ir deten. 
tės politikai.

Maskvai nepasisekė šaltajame 
kare pasiekti bent vieno strate
ginio laimėjimo — užvaldyti 
Vakarų Europą, pajungti Tretį
jį pasaulį savo vadoyybėn ar 
užsaldyti arabų naftą, kas su
griovė stalinizmą ir sukėlė t. v. 
tautinio komunizmo sąjūdžius 
visoje Rytų Europoje ir Raudo
noje Kinijoje. Savo keliu, šie 
sąjūdžiai pasireiškę pasauliniu 
mastu suskaldė Maskvos vado
vaujamą komunistinį monolitą 
į priešingas stovyklas, kas pri
vertė Kremlių ieškoti sambūvio 
sū vakariečiais, atleidžiant žiau
raus teroro varžtus savo valdo
moje imperijoje.

Kaip carinė Rusija, pralaimė
jusi karą prieš Japoniją, o vėliau 
prieš Vokietiją, turėjo daryti 
nuolaidas pavergtiesiems, taip 
komunistinė Maskva, pralaimė. 
jusi šaltąjį karą, buvo privers
ta, daryti kompronrsus su sate
litais ir atleisti priespaudos varž 
tus savo krašte.

(Bus daugiau)

delius uždavinius užvaldyti vi
są Vakarų Europą. Maskva sie
kė, vietinių komunistų ir jų tal- 

:kininkų pagalba, sugriauti Mar- 
shallo planą, dezorganizuoti Na- 
to sąjungą ir bendrai paskan
dinti visą gyvenimą nenutraukia 
mų streikų chaose ir sukeltoje 
politinėje netvarkoje pasiekti 
savo tikslų.

Tam tikslui Maskva panaudo
jo šimtus tūkstančių paruoštų 
agentų, išnaudojo Vakarų Eu
ropoje nuo senų laikų Įsi gyve
nusias tarp tautų nesantaikas, 
klasines heapykantas. atitinka
mai derinant savo propagandi
nius ir diplomatinius ėjimus,

Kaip žinome, Lietuvos dikta
tūrinis režimas neparuošė jo
kio atsarginio plano ir neruošė 
tokiam atvejui beturiu tautos. 
Kilusiame karo ir okupacijų są
myšyje tauta pasimetė ir už sa
vo neagalvotus žygius sumokė
jo milžiniškomis aukomis, kurių 
didelę dalį galėjo išvengti, bū
nant psichologiniai ir Įdėjimai 
tokiam atvejui paruošta.

Antrąjį kreditą tenka pripa
žinti St. Kairiui už jo Įžvalgą į 
vykstančią okup. Lietuvoje ra
dikalų viso gyvenimo kitimą, 
kuriame užaugusi naujoji karta 
negalės ir nenorės sugrąžinti se
nos santvarkos ir ieškos naujų i siekiant užbrėžto tikslo, tačiau 
politinių sprendimų. Tačiau vengiant militarinės konfronfa- 
jam aiškiai nepasisekė , nustaty-Į rijos su Vakarais. Šaltasis karas 
U Lietuvos komunistų partijos 'greitu laiku išsiplėtė j visus kon-

Amerikos Lietuvių Tarybos nariai, aptardami pra
eitų metų atliktus darbus ir šių metų Vasario mėnesio 
suruoštus minėjimus, gali būti patenkinti atliktais dar
bais. Nenorim pasakyti, kad atlikta viskas, kas buvo no
rima padaryti. Gal būt nepadaryta viskas, kas buvo gali
ma padaryti. Bet reikia pasakyti, kad padaryta viskas, 
kad prie dabartinių sąlygų ir jėgų buvo galima padaryti.

Amerikos Lietuvių Tarybos priešai taip pat nustebo 
dirbtinais ir atliktais darbais. Jie nesitikėjo, kad ALTas 
pajėgs pai-uošti tokį rimtą memorandumą Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo dešimties narių komisijai, su
sidedančiai iš penkių senatorių h- iš penkių kongreso ats 
tovų. Labiau juos nustebino Dr. Bobelio kelionė į Belg-i
radą ir sen. Robert Dole padarytas pareiškimas. Dar stip narių vadinti “tik puošmenomis”, o vėliau laukti, kad jie 
resni įspūdį padarė Amerikos ambasadoriaus Arthur pajudintų Lietuvos laisvės klausimą ir praneštų visam pa- 
Goldbergo'pareiškimas. Lietuvos laisvinimo byloje šis j šauliui, ką okupantas pavergtame krašte daro. Negali- 
pareiškimas yra neįkainuojamos vertės. Tai žino kiekvie i ma lyginti Amerikos prezidento prie Rusijos caro ir tvir- 
nas teisininkas, kuris yra susipažinęs su pagrindiniais tinti, kad jis turi savo Rasputiną, kada nei caras, nei pre- 
teisės dėsniais.

Mums visiems būtų patikę, jeigu visos Amerikos 
diplomatų pastangos būtų įtrauktos ir į baigiamąjį Belg
rado konferencijos pareiškimą. Bet klausimo neįtrauki 
mas dar nereiškia, kad visos pastangos nuėjo niekais. Jis 
nepateko Į baigiamąjį pareiškimą dėl vienos taisyklės, 
liepiančios tokį pareiškimą daryti pagal kiekvieno nario 
sutikimą. Jeigu vienas atstovas nepritaria, tai Į baigia
mąjį pareiškimą jis negali patekti. Sovietų atstovai pa
sinaudojo šia taisykle ir neleido baigiamajame dokumen 
te paminėti pagrindinių žmogaus teisių nuostatų pažei
dimų, nepaminėti nuostatai, draudžia mindžioti ir tau
tų teises. ~r' - - • '

Baigiamajame dokumente nepaminėti, bet jie buvo 
dienotvarkėje, buvo svarstyti ir palikti dokumentai, kal
bą apie pagrindinių žmonių ir tautų teisių mindžiojimą 
visoje Sovietų Sąjungoje. Kada sekanti konferencija susi 
rinks 1980 metais Madride, tie patys klausimai ir vėl bus 
keliami, nusikaltimams paremti bus renkama medžiaga 
ir prie sienos spiriami sovietų atstovai, bandantieji pa
teisinti nepateisinamus tarptautinius nusikaltimus. Kon
ferencijoj turės būti ir šie klausimai nagrinėjami, jeigu jo neišleis. Jeigu bandysi nuvažiuoti į gimtinį kraštą, kad1 priartėsi prie okupanto agento ,tuo greičiau jis tave su- 
tuo tarpu nebus padalytas neatsargus žingsnis prie Ra- galėtum su juo pasimatyti ir su juo pasikalbėti, tai tavęs doros ir tave vers brolius naikinti. Kągi nauji politikai 
go iškyšulio, kuris gali padegti naują karą ir kitaip spręs į gimtinį kraštą neleis. Tau leis penkias dienas pabūti siūlo?

zidentas jokio Rasputino neturėjo. Jeigu -.prie carienės 
buvo Rasputinas, tai reikia žinoti, kad pats' caras norėjo 
galimai greičiau juo atsikratyti ir savo nepasitenkinimo 
nevengė artimiesiems pasakyti. Tvirtindami, kad Ameri 
kos vyriausybė pavergtas tautas užmiršta, kenkiame sau, 
nes ji yra vienintelė, kuri kiekvieną dieną radijo bongo- 
mis gaivina pavergtuose laisvė viltį. Tai yra nedoras el
gesys, nepajėgiąs vertinti keliamų faktų ir vilčių.

Ką gi tie kritikai ir tėvu apsegiotais laipsniais pasi
dabinę nauji politikai siūlo, vietoj Amerikos “užmarš
ties” ir senato ar kongreso atstovų “puošmenos”? Iš PL 
įžanginio nesimato, bet iš pavadinimo galima spėlioti. 
Įžanginis taip pavadintas: “Arčiau prie okupuotų bro
lių?” Kaip jie gali prie “okupuotų brolių” prieiti, tai ra
šinyje nesako. Visos Amerikos lietuvių pastangos pa
siekti “okupuotus brolius” nuėjo niekais. Lietuvon siun
čiamus laiškus okupantas dar ir šiandien cenzūruoja. Jei 
gu tik laiške pasirodys kokia neaiški arba Įtariama min
tis, tai toks laiškas adresato nepasieks. Jeigu prašysi oku 
puotą brolį išleisti iš vergijos, kad galėtum su juo išsikal 
bėti ir patirti pačius sunkiausius vergijos momentus, tai

Vilniaus narvelyje, kur buvo atvežtas tavo brolis ir kur 
galėsi su juo pasimatyti. Kai su juo pasimatysi tai kiek
vienas „Gintaro” kambarėlis bus apstatytas mikrofonais. 
0 jeigu bandysi pasikalbėjimą vesti gatvėje, tai keturios 
ausys seks kiekvieną ištartą žodį. Kaip jie tikisi prieiti 
arčiau prie okupantų brolių? Lietuvoje ir Amerikoje gali 
prieiti arčiau prie okupanto agentų, kaltais net lietuviš
kai kalbančių, bet prie brolių arčiau neprieisi. Juo arčiau

— Japonijos pirkliai nori įsi
gyti Amerikos - gamintų pre
kių.

J. VENCLOVA

Lietuviai žiloj senovėj
KELIOS l'ASTAEOS

(Tęsinys)

Gi jo tautiečiai šį “baltų” pavadinimą su dideliu 
stropumu išreklamavo pasaulinėj mokslo literatūroj, 
o iš jų be jokios kritikos recepto mūsų K. Būga su sa
vo ištikimais mokiniais, ir dabar būgininkai uoliai v<- 
sur jį reklemuoja ne tik Lietuvių enciklopedijos pus
lapiuose ir pan., bet net svetimų kalbų literatūroj, tuo 
skriausdami savo tautos istoriją. i

Tačiau jei romėnų Tacitus lietuvių kiltis, nežino
damas jų tautybės, pavadino “Acstyorum genies”, t. 
y. rytų gentys, tai jis palyginamai nors geografiniai 
jų gyvenamą vietą teisingai nurodė: “Ergo iam dext
ro Suevici maris litore Aestyorum genios adluntur”.

Vienok pirminis G. Xcssolmann “baltų" vardo su
teikimas lietuvių kiltims visai neišlaiko kritikos, nes 
Pirnius vartodamas “Bailia” pavadinimą turėjo dėme- 
syj Jutlandiją, o Baltijos jūra paliečia ir daugiau vi
sai skirtingu kraštu: Švediją, Daniją, Vokietiją. Len
kiją, Suomiją. Rusiją

Gs’ reniam vaizdui susidary ti — mos pacituosime 
paties Uliniai s pasakojimą apie “Bailia”: C. Plinius 
(IV. 27): “L-uiipsacus Xenophan pasakoja mums, kad 
nuotoly j h ijų dki i plaukimo nuo Skilijos krantų, len 
\ ra didcl sala, pavadinta Bailia, kurią Px lhcas va

dino Basilia”. čia aiškiai pasakyta nuo “S kiti jos kran- 
hi", gi pagal Jordancs (Get. 3): “Vyslos upė, kuri 
Germaniją skiria nuo Skitijos" vadinasi, 3 dienas 
plaukė nuo Vyslos krantų, kol pasiekė Jutlandiją (Bai
lia). Reiškia, Pliniaus paminėta “Baltia'* nieko bend
ro neturi ne tik su lietuviais, bet taip pat ir su senprū- 
siais ir latviais.

Bet iš tikrųjų, baltais vadina vokiečių kolonistus 
Livonijoj. Estijoj ir Kurlandc: V. Tornius (Die Tra- 
gedie der baltischen Provinzen, Leipzig, II p.): “Baltia, 
taigi anie vokiečiai, kurie gyvena Livonijoj, Estijoj ir 
Kurlandc. Istoriškai laikomos Baltų provincijos se
niausia vokiečių kolonija”. Prof. dr. J. Haller (73-72) 

I tiesiog kalba “vokiečių baltai”. Konkrečiai R. Wiltram 
(2.">6-8) nurodė: “Balių krašto vardas 19 amž. gale’ 

‘atsiradęs ir ypač išsiplėtojęs baltų vokiečių gimtinėj”.

Tą patį tvirtina ištisa eilė kitų vokiečių istorikų: 
prof. T. Sommerlad. A. Winnig, dr. G. Bonne, dr. M. 
Walters ėst. O istorikas G. Lindo (127-205) dar ir šiais 
laikais Lietuvos nepriskiria prie Baltų krašto.

) N I
K. Bū ga savo fantastiniais išvedžiojimais atskiras 

lietuvių kiltis padarė atskiromis tautomis. Jis jas pra
siėjo skaldyti nuo bendro kamieno jau keletą šimtme- 
\‘ių prieš Kristų, ir net kai kurias (prūsus) dirbtinai 
' padare senesnėmis už pačius lietuvius. Tuo tarpu ro- 
!mėny Tacitus neranda atskirą tautų, o tik “genies“ — 
gimines, gi TX amž. gale keliauninkas Wulfsten. pals 

I apsilankęs prūsų šalyj, neranda jokios prūsų tautos ir 
prūsų vardo visai nemini savo kelionės aprašyme.

(Tam tikru prieštarovimų sutinkame pas būgi. 
ninkus, kurie dabar taip stropiai net svetimų kal
bų literatūroj reklamuoja “baltų” vardą, negai 
lestingai skriausdami lietuvių tautos praeit}, rivz., 
vienas iš fanatikų būgininkų rašo: ‘‘Apie 500-30t 
m. pr. Kristų baltų prokalbė suskilo į vakarų bal
tus (prūsus ir gal kuršiai) ir rytų baitus (lietu
viai, latviai, žiemgaliai, sėliai)”. 0 kitoj vietoj ra
šo: “Taigi, įskaitant ir probaltišką erą, lietuvių 
kalba yra apie 4500 metų amžiaus”. Vadinasi, jei 
lietuvių kalba tokia labai sena, ką pripažįsta be
veik visi žymūs pasaulio kalbininkai, ta> kam da
bar reikia lietuvius vadinti fiktyviu vardu baltais 
ir visur tai reklamuoti...

Dar kiti mūsų “baltininkai”, kad pateisinus 
kaip teisingai prof. V. Sruogienė pavadino “mino
rity complex”, aiškina, jog lietuviai baltais vadi
nami dėl to, kad lietuvių vardas per vėlai istorijoj 
paliudytas. Vienok kas liečia patį Lietuvos var
dą, tai, kaip anksčiau pastebėjome, jis gana senas. 
Gi slavų vardas istorijoj paliudytas pirmą kartą 
6 amž. Bizantijos Istoriko Procopiaus (II, 15) pa
vadinimu “Cclavenoi”, tačiau jiems niekas negin
čija savo vardu vadintis nuo senų laikų.

I Berods, germanų v;>rdas pirrią*kartą pami
nėtas apie Kristaus gimimą, bet germanai laiko
mi pagrindine indoeuropiečių šaka, reiškia, ger
manų vardas apima labai senus laikus. Tą patį 
galima pasakyti apie graikus, lotynus ir tt

Būdinga, kad taip vadinamų baltų kalbų iš
aiškinimui pagrindiniai naudojama lietuvių kal
ba: L. Kilian (108-191): “Baltų kalbų esmės paži
nimui mes vartojame lietuvių kalbą, kuri lig šiol 
pirminius nuosavus bruožus išlaikiusi”, k seniau 
kalbininkai lietuvių kalbą laikė pagrindine indo
europiečių kalbų šaka, kaip vėliau pamatysime.

LIETUVIŲ TAUTA YRA LABAI SENA
. Mokslininkai sutinka, kad lietuvių tauta yra 

labai sena ir kad nuo neatmenamų laikų ji gyve
na vidurio Europoj: prof. T. Tallents (215-138): 
“From time immermorial the Lithuanians inha
bited their forest clad plain...”. Tą patį patvirti
no ir prancūzų istorikas prof. L. Halphen (74-10): 
“Daugiau į šiaurę tarp Baltijos upių... gyveno lie
tuviai nuo seniausių laikų”. O garsus rusų istori
kas prof. dr. P. Miljukov savo kapitaliniame vei
kale “Očerki po istorii ruskoj kultury” (130 p.) 
priėjęs išvados, jog lietuviai jau >lgą laiką prieš 
Kristų (“zadolgo do christijanskoj ery”) gyveno 
tarp Okos upės ir Baltijos.

Rusų akademikas P. Kušner (Etničeskie te- 
rritorii > etničeskie granicy, 1951) konstatavo: 
‘‘Dabar vis daugiau ir daugiau sovietų archeolo
gų prieina išvados, kad lietuvių tautinės pradžios 
reikia ieškoti... antrojo tūkstantimečSo pradžioj 
prieš mūsų erą (prieš Kristų)”.

(Bus daugiau)
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DR. K. G. BALUKAS Į 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOJ 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski id. (Crowford 

^.cal Building). TeL LU 5-6446 1

»'3onius pagal susitarimą, j'

Žurnalistas, lietuvių draugas
T. V. Guide žurn. John P. -tinkamiems veiksniams jam už 

Roche davė straipsnį, pavadinęs tai padėkoti ir uzmegsti artiines- 
jj: “CBS užsitarnavo medalį“, nius santykius. Duodant jam 

Je* ne'*sibepia, skambinu 374-8004 1 dėl Pro«ra,n0s aP-e pabėgėlį iš inedž agtfo, jis ir daugiau straip- 
i Rusijos, 
j Jis rašo, kad programa tęsė, 
j si dvi valandas, apie vieną iš 
biauriausių (SJiamefui) nuoty
kių Amerikos istorijoj. Filmos 
pavadinimas — Pabėgėlis Simas 
Kud rka.

DR. C. K. BOBELIS 
<NKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0538

Pox Valley Medical Center 
360 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN,’ILLINOIS

pilių apie laeluvą duotų. Lietu
vius filatelistus prašyčiau pa
siųsti jam lietuviškų pašto žen
klų. Jis tik per pašto ženklus 
sužinojo apie L'etuvą. Ir d įbar 
tai priminė, kartu parašydamas, 
kad dang au jų nebegauna, nes

annr-o. Lietuva okupuota.

Man.ui, kad ii galima pasiek
ti per T. V. Guide redakcija. Jos 

įad esąs yra: T. V. Guide, to Mr.
John Roche, Box 40j. rtadnor, 
PA. 1L088.

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1^33 S. Henheim Rd., Westchester, IL.
V ALA DOS: 3—9 darbo dienom i$ ir 

kar antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tel: 562-2727 arba 562-2728

TEL. — be 3-5893

PR. A. B. GLEVECEAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitari mą

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai 
2618 W. n St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

VaL agal susitarimą. Uždaryta tree

Toliau, jis smu'kia* 
kaip 1970 melais lapkr’čio 20 
dieną, lietuvis, iusu laivo i t- 
d.jistaa, įšoko į ameriekiečių lai
vą “Vigilant”. Kaip rusams bu
vo lesia tame laive jį suimti. 
Visa, Tga Kudirkos istorija la
bai tiksliai aprašyta.

Autorius pažymi, kad Kudir
ka pabrėžė, jog jis ne rusas, o 
lietuvis, kad Lietuva okupuota 
ir kad KGB rusų laive yra kaip 
gestapo.

Jis stebisi, kaip amerik:eciai 
biurokratai, 
kuris buvo amerikiečių laive 
Amerikos vandenyno rjbose. 
Kad rusai, bijodami grįžti be j 
Kudirkos, jį apkalfno pa vogi-• . . t x ... . .... 1' rinkusių atsistojimu ar nunu-
mu pinigų is laivo kapitono. L. > , . 4. -. 1 . ..... f tęs tvla jų artini ems išreikštaL’ozi n nV Lr mm m qih-h * c

j prekybą pastatė pirmoje vieto-

Ignas Petrauskas

Suvalkiečių Draugija
Chicagos Lietuvių Suvalkie- 

įčių Draugijos metinis susirinki- 
Imas įs’vko vasario 24 diena Vv- 

atiaave pabėgėli,i-... o V- ;r * * Icių saleje. vadovavo pirm. L. 
'| Vasilevas. Buvo paminėta Va_ 

” jsario 16 d., pagerbti žuvusieji už 
j tėvynes Lietuvos laisvę. Susi-

iš laivo kapitono. 
Stebisi, kad amerikiečiai žuvų

I
- piViNVAJrt |JclMCl IC pil lllUJt Vlt'lU- 

je, prieš asmens laisvę ir liepė
jūrininką grąžinti jėga.

r\TY T a Vistik laivo kapitono sąžinė
DItLEONAS SEIBlJTIS neleido liepti jūrininkams jį grą

užuojauta. Pranešta, kad mi
nėjimo vietoje Amerikos Lietu
vių Tarybai įteikta $25 dol. au
ka Lietuvos reikalams. Griunvaldo mūšio paminklas, kuris karo metu buvo

t
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Pasirenk pasitikti savo Dievą". — Amoso 4:12.
Tikrasis būdas pasirengti pasitikti Dievą ir klausyti jo nutarimo apie 

amžinąjį žmogaus likimą nėra, kaip paprastai manoma, pradėjimas pasi
rodyti gerais ir šventais tik tada, kai žmogus pasensta arba suserga ir 
pamato besiartinančią mirti arba kokią kitą nelaimę. Prisirengimas pa
sitikti Dievą turi prasidėti nuo tos valandos, kai mes nusigręžėme nuo nuo
dėmės ir pasidarėme tikinčiais. Nes tuokart mes esame prašomi prista
tyti savo kūnus Dievui kaip gyvas ir šventas ir jam patinkamas aukas. 
Po to mes gauname jo dvasios ir pasidarome jo mokytiniais ir per \isą li
kusį gyvenimą esame prirengiami dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin
goje karalystėje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rvsieji? J tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite ne 
mokarraL Rašykite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

• 'J* Ww"ma-WVA

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vaL vak 
Ofiso ielef.: 776-2880 

Rezidencijos telef.: 448-5545

J grą Nutarimų rašt. E. Strungys 
jžinti, bet leido patiems rusams i perskaitė nutarimus iš praėjusio 
•jį pasigauti. i

Jis džiaugiasi, kad to • filmo, tyla.
susirinkimo. Priimta kaip skai- 

Pranešta, kad mirė trys 
skriptas iš anksto buvo atspaus-j draugijos nariai — Gasparas 
dintas. Mokytojai turėjo progos | Kriščiūnas, Adela Šankus ir Al- 
paruošti specialias pamokas irįfonsas Masaitis. Pagerbti visų 

i _- —atsistojimu ir minutės tyla, o jų-

Po susirinkimo buvo draugiš-] mentas, tokioms mokykloms, 
kos vaišės ir pasikalbėjimas. Ki-Į kur patiriama, kad mokytojai 
tas susirinkimas bus balandžio I vyras ir moteris turi lytinius 
mėnesį. Ona švirmickas į santykius, bausti tik vieną iš jų.

EUDEIKIS
DR, VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofi*as 2652 WEST 5*th STREET 

Tel. PR 8-1222
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šcjtadie- 
--'8is 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

UKTHOrEDAS-PKOlEZiSTAl 
Aparatai - Protezai. Med. ban
dažai. Speciali pagalba Ljįoms 
(Arch Supports? ir L t.

285Q West 63rd St., Chicago. HL 60629 
T*fof.: PRospact 6-5084

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai Pilna a pa ra ūda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERE NAS 
Tai. WA 5-8063

PAIE5KGJDIAI
jų šėmoms išreikšta gili užuo- Ieškomi Čikagoje ar apylinkėse 
jauta.

Knygų metinė revizijos ko
misija A. Condux, M. Radžiu-1. 
kinas ir A. Dumčius pranešė, * p 
kad knygos yra vedamos tvar-i 
toje.

Praėjusio vakaro rengimo ko 
| misija — p:rm. L. Vasilevas, M.
Maižys ir M. Vitis pranešė, kad ir Anelės sūnus, gimęs 1926 m. 
vakaras gražiai praėjo. Padėkota Kinneliškėje, Marijampolės aps.

visiems darbi n un į _
Olkeviciene Petrone, d. Jono, 

i-; i-, . ,. *, ^’gimusi Sausininkuose, gvvenusi. spauda , kuri.apraše, radijo, ku-1 L . ..?■
!-i • - . . . i-i lSo. Canalport Ave., Čikagoje.Į n garsino ir visiems, kurie kuoi 

nors prisidėjo prie pasisekimo. 
Valdybos pranešimai priimti.

Suvalkiečių Draugija jau ren
gia 40-tą metinę sukaktį. Jau 

[salė ir orkestras užsakytas spa
lio mėnesiui. I)iena bus praneš
ta vėliau. Dabar buvo išrinkta 
trijų komisija: žemgalis, H. Vil
kelis ir E. Strugys, kurie dirbs 
kartu su valdyba sukaktuvių 

[banketo paruošime.

su tuo įvykiu supažindinti mo
kinius ir palyginti Amerikos ir 
Rusijos valdžios sistemas. Iš
aiškinti kokie yra dabar santy
kiai tarp Lietuvos ir Rusijos.

Jis rašo, kad jau sena: ž’no 
apie Lietuvą, nes jie buvo išlei
dę gražius, trikampius, pašto 

’ženklus. Daugiau tokių ženklų.j 
nebeišleido todėl, kad pagal na_i 
cių-rusų sutartį, ją, Lietuvą, 
užėmė Maskva.

Jis prisimnena. kad dar prieš J .... . .- , , . s
. . j V .. .. . . . [komisijai visiems darbmiin ik ek laiko, jis pasakė ambas. . . .. , t
. , . j .. . !kams ir svečiams uzatsilankvmal .Andrew Young, kad jis pnpa-; > «<n
žins juodiesiems daugumos tei-i 
sę Rodezijoj. jei—jis pripažins! 
tą daugumos teise lietuviams 
Lietuvoje.

Baigia straipsnį pažymėda
mas, kad tai buvo pirmos ruš:es 
dokumentas, paruošta T. V. pru 
grama, kaip auklėjimo įrankis

Tokių Amerikoje žurnalistų 
kurie taip palankiai ir tikslia 
aprašo lietuvius ‘iečiančius įvy 
kius Amerikos spaudoje, turimi 
labai nedaug. Ar nevertėtų, ati

gyvenantieji liet uviai:

česnakavičius Vladas, atvykęs 
į JAV 1&49 m., ir jo sesuo Ma
ria Tumienė.

Gildai Juliui, s. Vinco.— Kon
sulate yra laiškas iš Šeduvos.

Mažeika Gediminas. Motiejaus

Dėl tokios priežasties pradėti 
žygiai nutraukti daugiau kaip 
$100.ooo paramos Bowling 
Green (Ohio) mokyklų distrik- 
tui. Tenai mokytoja moteris už 
santykius su mokytoju vyru bu
vo pažeminta, o vyras paaukš
tintas, perkeliant į administra
cinę

GAIDAS DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA L AIDO JBIG ĮSTAIGA

tarnybą.

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

is įvairi y atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

S>£N FRAHKLIN STILL 
WANTED THE TURKEY 
TO BE OUR NATIONAL. 
BIRD, RATH ER. THAN 
THE •COWARDLY’ BALD 
EAGLE/

C^E THINKOf THE T"XKEY 
AS "HOLIDAY FOOD,* 
ALTHOUGH THETOU6H, 
GAMEY WILD TURKEY 
OP THE PILGRIMS 
WOULDN’T AFTEALTO 
MOST OF US TODAY.

Prancūzų prezidentas 
prieš eurokomunistus

PARYŽIUS. — Prezidentas 
Valery d'Estaign padarė “rimtą 
perspėjimą’’ Prancūzijos bal
suotojams nebalsuoti už kairių- 
jų^koaliciją. Jis pasakė, kad so
cialist ų-komunistų laimėjimas

Tumienė česnakayičiutė Ma- ’ šį mėnesį įvykstančiuose parla- 
ria, Lietuvoje-buvusi mokytoja. • ment° rinkimuose sukeltų eko-

Vilkas Stanislovas, Igno s. 
gimęs. 1920 m. Nevarėnuose. 

/
Zajankauskienė Natalija, d. Jo" j metu propagandos tikslu sukel- 

no, ir jos dukros Ona ir Teresė.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti.

Lietuvos Generalinis Konsu
latas, 6147 So. Artesian Ave., 
Chicago, Ill. 6062$, tel. 737-8334.

nominį chaosą. “ Prancūzijos 
ekonomija nėra tokioje padėty

je. kad galėtų pakelti rinkimų

tus pažadus”.

SUSIRINKIMU

f Žemaičių Kultūros klubo narių ei
linis susimkmas įvyks trečadienį, ko- 
; vo 15 d.. 1:00 vai. po pietų šauliu Na
muose 2417 W. 43 St. Nariai kviečia
mi atsilankyti, nes yra daug svarbiu

pasakė HEW (Sveikatos, reikalu aptarti ir jau laikas užsųno- 
kėti duokles Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

i KUR ČIA LYČIŲ LYGYBĖ
tTrj z-. » t <■%. rx-« fT'z\x - %-WASHINGTON. — Yra negra

žu, 
švietimo ir labdaros departa-

1 4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

vlAKŲt
HVAS IR SŪNUS

ETFE FUNERAL HOMY
2533 W. 71st Street
Telef GRovehill 6-2345-C

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.- T0wnka.lI 3-21083

fRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos ii W0PA, 

1490 Idl. A. M, 

L m tuvi y kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai, ryto.

Vedėja Aldona Deukut 

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

and PLEASE

more careful

UH2.MIRM!

m

‘ The home pictured above 
t doesn't appear much different 
than any typical roburban 
home. Bot It incorporate en- 
er^y-savinc features in de
afen, materiabų and appli
ances ▼Meh can cut energy 
needs by up to St percent It 
bar two heat-elrculatinc 
Heatilatnr Fireplace* (rirht), 
deairned to draw room air in 
through the lower vents, 
warm It and then re-direct 
the heated air back Into the

sulation within waHx and eefl- 
inr as well as in earthen berms 
around the foundation, orien
tation to seasonal gun atti
tudes, energy-saving Appli
ances and fireplaces.

The two Heatilator Tlrt- 
placrs re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, According to the de
signers of “Centenergy "78.*

The fireplace* were tupplirA 
by Home Craft*, Ine^ Floral 
Park, New York. Heatilator 
Fireplace, A DMeion of Vep» 
Industrie*, Ine„ located f» Mt 
Pleasant, Iowa, manufacture* 
a complete line of MZt-ta, 
/rsotasdfncr and w«ZI- 
wovMfod ^rtplaces . . . paą,

C>N PRE-COLONIAL DAYS, THE 
SMALL HERRING VYE KNOW 
TODAY AS SARDINES WERE 
SO THICK IN THE SEA, A MAN 
MIGHT WALK ACROSS THE 
harbour on their backs. 
550 YEARS LATER, SARDINES 
FROM MAINE ARE STILL A 
PERFECT SOURCE OF LOW
COST HIGH QUALITY PROTEIN, 
VITAMINS AND MINERALS. 
SKIPPEDFROM MAINETOALL 
POINTS 1NTHE NATION,PERHAPS 
THE SILVERY SARDINE SHOULD 
BE OUR NATIONAL FISH/

^UTINFACT, AMERICA’5 
first INDUSTRYWAS 
-THE DRYING OF FISH, 
ESPECIALLY THE SNIM-L- 
KERRIN6, TO BE SENT 
BACK TO E NGįAND.
AND THE PROTEIN/THAT 
SUSTAINED THE PU-- 
ORlMS DURIN&THL 
FIRST WINTERS WAS 
more LI KELY to be 

, DRIED HERRING THAN 
ANYTHING else.

The more effective a«e of 
menry-sarine design, materi
als and appliances can well 
save up to one half the cert of 
besting and eoollng our home*. 
This claim is beln? proven by 
New York’s Long Island Sav
inies Bank. Its “Centenrnzy 
*78” bouse wae built to demon
strate the many practical ways 
ef conferring energy. The to
tal additional cost of these 
ImprovemenU wag approxi
mately $4,000 ♦ .. projected to 
be amortised within 4 to 1 

• years through reduced ex-

NARIAI:
Ckieagot
Lieta vių
Lijefotavię
DireKtori,
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU
DALYSE.

ANTANAS Al. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

4307 So. LITUANiCA AVENUE. Phone: YArd« 7-3401

j 
i 
i

BUTKUS - VASARIS
1.44b So. 50th Ave-, Cicero, £1L Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUe 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
W19 So. LITUAKICA AVĖ. TeL: YArfo 7-1138-1133

STEPONAS C. LACK (K SŪNŪS
(LACKAWICZ

4424 WEST 69tn STREET R>,pobUc 7-1213
2314 WEST 23rd PLaCE Vii tini* 7-€€7J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo* Hill*, k T 974-4411

P. J. RIDIKAS
S.TM Ro. HALSTED STREET Phone: TArda 7-1111
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TOKIE PAT FILMAI
Komunistai visur naudoja vi

sas priemones savo propagandai. 
Viena iš tokių priemonių yra 
specialiai išleisti filmai, kurie 
tyri būti rodomi vakarų pasau
lyje. Tuose filmuose rodoma, 
kaip puikiai ten žmonės gyvena, 
ka»p jie linksminasi, kaip šoka. 
Žodiu, pažiūrėjus tuos filmus 
susidaro vaizdas, kad žmonės 
ten gyvena kaip rojuje.

Tie filmai, kaip ir propagan
dos kursai, kiekvienai tautybių 
grupei ruošiami pagal tos tau 
tos mentalitetą ir reikalavimus. 
Lietuviams jie. paruošė filmą, 
okupacijų 35 metų sukaciai at

žymėti, o Azijos tautoms, daro 
filmus, rodančius amerikonus 
imperalisfais.

rą iš Miklos perkėlė į Jaunimo 
Centrą. Kaip tie kirminai lenda 
iš pamatų, taip tie propagandi
niai filmai iš Mildos į Jaunimo 
centr. Draugo redaktoriai tiems 
kirminams, plačiai atvėrė laik. 
raščio puslapius, Ir kaip pride
ra paklusniems mokiniams, 
spauzdina bęndrądąrbių išgal
votas istorijas apie asmenis ir 
kunigo, nebijančio 8-to Dievo 
įsakymo, laišką. Tas pats, gar- 
$aus straipsnio autorius Draii- 
te rašo: ,..“Kum Kezio nervus 
paskutiniais mėnesiais, . bc_aL 
vangos tampo dalis brolių lietu-

įeina V. Irlikienė, R. Dabšis, R. Į 
Molokas ir A. šėkas. Birželio į 
24 ruošiamas susipažinimo ir, 
šokių vakaras šv. Kazimiero 
pa ra p. salėje. Visi prašomi sa
vo paramą" svečiams nukreipti 
į minimus asmenis.

— ĮlJeįuvos Dukterų D-jos 
Los Angeles skyrius ruošia ba
landėlių pretus kovo 19 d. para

pijos salėje. Pelnas skiriamas
1 grįžusioms iš bolševikinių ka- I 1 X * • I • £ ’ • ■ * A t 9 « •

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Vienas iš tokiiĮ filmų ''Anti- 
imperialist”, praėjusį rudenį bu 
vo rodomas YMCA College sa
lėje, Vietnamo studentams. Tie 
jauni vyrukai buvo daug gud
resni už Chicagos lietuvius vie
nuolius. Filmo rodymas buvo 
nutrauktas, studentams pradė
jus kelti triukšmą ir paleidus 
kėdes į darbą. Jeigu ten būtų

■ buvęs tuo metu Draugo kores
pondentas, tai turbūt Drauge 
būtume skaitę, kad komunistai 
sutrukdė kultūrinio filmo rody
mą. Kada lietuviai demonstra
vo prieš propagandinio filmo 
rodymą Jaunimo Centre, Drau 
gas. rašė, kad ten buvo “komu
nistai** su šūkiais “&din Jėzui
tai”’ir panašiai.

Vietnamo studentai protesta
vo prieš filmą, ne prieš YMCA^ 
Taip ir lietuviai ėjo prieš pro
pagandinio filmo rodymą, bet 
ne prieš Jaunimo Centrą. Jau
nimo Centras, kaip įstaiga, nie
ko nekalta, kad jos direktorius, 
kun. Kezys, propagandos cent-’

O kas tais paskutiniais mėne 
siais, tą nervų tampymą pradė
jo ir išplėtė? O kodėl kun. Ke
zys nepaklausė lietuviškų orga
nizacijų atstovų prašymo nero
dyti tų filmų? Jie ne tik nepa
klausė, bet su pagalba to gar
saus reporterio, kuris dabar
taip “gailisi jo nervų”, davA tytoja, 
straipsnį, apšmeižiantį tuos as
menis.

To neužteko, dar pats kuni
gas savo laišku Drauge tvirtina, 
kad jis tikrai buvo..“užpultas 
prie altoriaus”. Kokie tvirti bu
vo to Jėzuito kunigo nervai^ i

— Ponia Marcelė Ragauskas, 
Cicero, HL, tapo Naujienų skai- 

užsisakydama jas še
šiems mėnesiams per savo gi
minaitį ’ mokyt. Antaną Zuma-lllllldllĮ IILVK.J L. ZY11 j

rą, gyv. jos kaimynystėje. Nau- i paramai. Dėkui, 
joji mūsų skaitytoja p. Marcelė, 
priklauso lietuvių moterų dau- 

.• gumai, kurių dėka amžių bėgy- 
jje sunkiausiose sąlygose išliko 

kld 2222™ tą2eS|1.ietu2ilJ1ka1^’ pap-^iai ir ne’ 
sybę tvirtino?. O kodėl Drau-!lietu^skumas. De- 
go redakcija, kaip reikalauja!kui Jai už demesi 
spaudos etika, nedėjo paliestų
jų — apšmeižtąją, asmenų lai
ško? Tie patamsių kirminai, bi
jo’ tiesos žodžio. ’ : v

Tai tik du epjzddki iš,tų pro
pagandinių filmų gyveiumo.Vie- 
name, Vietnamo • studentai iš
sprendė reikalą radikaliai, vie
toje. O antrame; .kur lietuviai; 
patriotai elgėsi kultūrinkai, tai 
Chicagos lietuviai vienuoliai ir 
jų spauda tuos.žmones apšaukė 
beveik banditais ir pasiliko tų

įėjimų bei Sibiro tremties lietu
viams. Pietų laikas suderintas 
su pamaldomis.

— Los Angeles lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos choras 
vyks į Dainų šventę Toronte. 
Išlaidoms padengti ruošiamas 

tų bendradarbių straipsniiai, ku banketas gegužės 20 d.parapi- 
Iriuos mielai skaito net tie, ku- jos salėje. Balandžio 15 ten bus 
rie Naujienų neprenumeruoja. 
Siunčiu porą dolerių už kalen
dorių”. Dėkui.

— George Scndzek, Romulus, 
Mich, specialiu laišku atsiuntė 
sveikinimus ir gerus linkėji
mus, taip pat du dol. už ka
lendorių ir penkinę Naujienų

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

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

Radijo valandėlės balius, o ba_ 
landžio 22 šeštadieninės moky
klos balius. Tradicinė Lietuvių 
Diena ruošiama birželio 18. Pro
gramose dalyvaus sol. Anita Pa
kalniškytė ir kompoz. Gaidelio 
sekstetas.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus koapsila kreipiasi į visus skaT 

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių'bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant Šį seniausią Amerikos lietuvių dienrašti, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir - jos žmonių gerovei, bendromis, jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybes atstatymo įr visuotino lietuviškų rei
kalų renesanso. ' v 2 ’

VIS PLEČIANTIS SĄJODtHJI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojanis.

Mykolas Karaitis, šav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 -Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813^391-9753, paskyrė

ir už palaikymą platinimo va
jaus. Tap pat dėkui p. A. /uma
rui, atvežusiam prenumerotą, ta 
proga iš anksto apmokėjusiam 
savąją ir įteikusiam $7 auką 
Mašinų fondui.

— Juozas Bardauskas iš New 
Buffalo, Mich_, lankėsi Naujie
nose pratęsti prenumeratą. Dė
kui už vizitą, gerus linkėjimus, 
ankstybą prenumeratos pratęsi
mą ir už ta proga įteiktą $10 
auką Naujienų paramai.

— Pofua Stasė Kinaitis, Cle
veland, Ohio, tarp kita taip ra-Į 
šo: “Naujienos yra ne tik Įdo
mus, bet naudingas dienraštis. 
Ypatingai dėkinga esu už V. 
Karoso, J. Auguštaičio, dr. Ado
mavičiaus ir dr. Guseno straip
snius. Nemažos vertės vra ir ki- -

filmu- gerbėjais ir propaguoto
jais. '

Ignas Petrauskas

žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.
• _ ’ 2 ■ 4 • - * *

airtorė M. Mainytė paskyrė $50 premija. Be abexL atsiras ir daugiau 
mecenatu, kulių vertingos dovanos bus. skelbiamos ir paskirstytos rodo-

Naujienų pitautar. \ /

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką. ,’21" —___

Prenumeratos pratęsima, užsakymų, bei gaiįnų skaitytojų reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS ' J.
1739 SO. HALSTFD ST.
CHICAGO. K.

• E anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ —__ dci.

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

Adresas ------------------ ------------------i----------------------- L.---------- ------------

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo__
yra naujas skaitytojas. Priede-----------ddL

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

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

Sporjkjriaus pavardė, vardas ir vietove —.

lietuvišką spaudą ir Naujienų 
amus dot

Pa^’ardė ir vardas —--------------------- ---------------------. '---------------

Adresas--------------- ------ ------------------------------------ --  .-J_____________

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

Pavardė ir vardas-------------------------------------------- .......___________ __
i

Adresas —--------- ------------------------ —-------------- ------ -------------------

Pavardė ir vardas

Adresas----------

Pavardė ir vardas

Adresą* ---- -—

— VL Juodis iš Rosemont, 
PQ, apsigyveno Niagara Foils; 
Ont. Keisdamas adresą, atsiun
tė* $2 auką. Walter Wessex is 
zlrgentinos, keletą mėnesių gy
venęs Čikagoje, kovo * pradžio
je grižo į Buenos Aires_

— ApoL Varnelis, Dowagiac, 
Mich., pratęsdamas prenumera
tą, savo gerus linkėjimus atly.

— Dr. Joseph B. Jerome, Lie
tuvių Prekybos Rūmų direkto
rius, pažadėjo $1,000 šių metų 
stipendijoms. Stipendijų komi 
sijos pirm. Vyto Shukis taip pat 
pažadėjo $1.000 su sąlyga, kad 
tiek pat sudės LPR nariai. Au
kas Stipendijų fondui prašoma 
nukreipti komisijos pirminin
kui: Mr. Vyto Shukis. 6507 Pon
tiac Drive, LaGrange, ĮL 60525. 
Aukos nurašomos nuo pajamų 
mokesčių. Stipendijos įteikia-

6 KAMB. MCRAS. 3 mieg, 65-ta ir 
Talman, $27,500.

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb.. 2 
židiniai 83-čia ir Kedzie. $64,200.

15 M. SENUMO 5U kamb., 3 mieg., 
daug rūbinių, 2% mašinų garažas, 
63-čia ir Narraganset. $54,000.

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

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

ŠIMAITIS REALTY
• Notary Public

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

SUDIEV, ŽIEMUŽE!
4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau

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

5 KAMB. labai modernus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios ir 
Kedzie. S39.800.

LIUKSUS RANCH beveik naujas 
romėnu mūras. 3 miegami. Radiant 
dvi šildymo kontrolės. Daug priedu. 
2 auto mūro garažas. Tik pamatę nu
pirksi! už $40,000.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

dėjo $5 auka. J. Jankauskas išlmos laike tradicinio LPR ban- 
St. Petersburg. Ffci., atsiuntė 
vertingą laišką ir $2 už kalen
dorių. Tos apylinkės tautietė 
užsisakė Naujienas 2 mėn. tin- 
kamesniam susipažinimui. Dė
kui visiems.

— Agr. Ignas Andrašiūnas ir 
Leonardas Kerulis, talkininkau
dami Amerikos Lietuvių Tary
bai, pastoviai dirba Altos būsti
nėje, 2606 W. 63 St, Chicago, 
IL 60629. tel. 778-6900 arba 778- 
6901.

— Apie šimtas Australijos lie
tuvių sportininkų dalyvaus Pa
saulio Lietuvių Sporto Žaidynė
se Toronte. Birželio 22 d. jie 
atvyks Į Los Angeles ir čia bus 
keletą dienų LSK 'Banga sve
čiais. Jiems priimti ir apnakvy- 
dinti sudarytas komitetas. Į jį

keto ir kiekvienai stipendijai bus 
paminėti sponsoriai. Stipendi
jų. komisiją sudaro Vyto Shu
kis, Kazys D. Mačiukas-Macke 
ir Bruno Gram on t.

— Tradicinės Dzūkų Dienos, 
rengiamos Dzūkų Draugijos, 
įvyks gegužės mėn. 6 ir 7 dieno
mis Jaunimo Centre.

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — papukam 
nuomininkus

4243 W. 63rd Stn Chlcaga
Tel. 767-0600.

2612 West 71 Street.
savininkas parduoda dviejų 
krautuvių mūrinį namą su ar 
be hardware biznio. 55 pėdų 
pločio sklypas, dviejų automo

bilių garažas.

Telefonuoti 476-2427.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

MACHINISTS
Experienced only wanted.

Job shop machinists.
Day shift plus overtime.
Top

REAL ESTATE

2625 West 71 st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nam y Statyba Ir Ramentas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4353 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ ;
MARDA N0REIKIEN1

ZW8 Wert 89tk St, Chicago, DL W62S • TeL WA 5-2787
DWrtlf mtrinkiiMs gms tnlrlg pr+Hų.

MAISTAI Ii EUROPOS lANDiLIŲ. . 4

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MAROUrrri GIFT FARCIU SERYICI
IMI W. S»„ Chlcife, HL *042,. — T»l. WA 9-171/

ChicM*, HL «M0«. _ T»t. KS4-MN

t “LIETUVOS AIDAI”
,ra. KAZE BRAZDZlONYTt,
\wl PROGRAMOS VEDĖJA
xj/ - WOPA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m. 

WLNR 106.3 FM Sat. at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 «t Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

Jan tam laikai atgpiuidintą ir galima gauti knygų rtnko>

\ CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alėta Abrose myga įprašanti paskutinių PO metų

Odcagof lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbui 584 pat Kaina 
j latorijoi Draugija.

fta pirmu Chlcagon ttvažiavęf Ueturia, piršto* 
jų nuorganizuotos šalpos dnugijoa, rtatytos btl-

Okupanto propagandai 
išleista maldaknygė

Iš Lietuvos, okupuotos rusų 
-bolševikų, dabartinis vyskupas 
Liudas Pavilonis vienam savo 
pažįstamam Chicagoje prisiun 
tė maldaknygę: “Visada su Die 
vu~. Maldynėlis 189 puslapių 
įrištas kietais tamsiais durpi
niais viršeliais su aukso spal
vos kryžiumi. Leidėjo užrašas 
“Lietuvos TSR vyskupijų or
dinarų Kolegijos leidinys. Vil
nius, 1977 m. Kaunas”.

Patvirtinta: Mons. K, Žitkus. 
Epinis J. Matulaitis-Ląbukas ir 
Mons. C. Krivaitis.

Gale patvirtina rusų kalba. 
Neturint rusų raidyno toks 
įrašas: “Vsegda s bogom”. “Ka 
toličeskij Molitvinnik, na li- 
tovskom jazykie”. “Izdanije 
Kolegiji ordinarcev R. K. epar 
chiji Litovskoi SSR”. Nr. 2186.

Argi neprimena graždankos?

Vienas lietuvis iš okupuotos 
Lietuvos savo pažįstamam Chi
cagoje apie tą maldaknygę ra 
šo: “šias knygas gauna tik pa
rapijų kunigai klebonai per 
savo vyskupus labai mažais 
kiekiais, kurių tiražas labai 
mažas, šių knygelių knygynuo 
se visiškai nėra pirkti ir iš vis 
jų mažai kas gauna, nes kuni
gai visų tikinčiųjų negali ap
rūpinti, nors ir kaip norėtų. 
Daugiausia kiek gauna šių 
maldaknygių, tai ir išdavna
klebonai tik savo geradariamsl ATENTATAS PRIEŠ ARAFATĄ

D Ž M S $ 1 O
;ž—40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

Tiktai $93 pusmečiui automobilio 
.lability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

WS S®. ASHLAND AVI.

pay and good benefits. 
CALL JERRY STUB 

(312) 288-4400
PRODUCTION TOOL

Equal Opportunity Employer 
M/F ’

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas Ir Taisymai 
2646 WEST 69th STREET
Tslst: REpublIc 7-1941

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

YOUNG WOMAN
(13-40)

Live in — 5 day week. Happy home. Į 
Help with housework and 3 school 
age <2222----- 2------------- 'children. Own room and bath. Į 

Salarv open. Call evenings 
835-3896

M. š HM K U S 
Notary Public 

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

šymai ir kitoki blankai. i

110. Išleido Amerikos Lieturių

Knygoje ai 
neturiu kolodj _ _ ________ _________ ___ ____
nyčloa, Įsteigti laikraščiai, kuriu rito buvo 121. 41 teatro draugija, <8 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytialai ir 314 veiklesniu Žmonių blografl- 
Įoa. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių. laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, b<n- 
W ir kt o

Norintieji fctą fayg^ Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir psaiųsti: 

17X1 8*. HaJfftM &L, Ckkxra, DL

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, j 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.
Chicago, Ill. 60629

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archar Ava. 
Chlcsgc, HL $0632. Tel. YA 7-5910

WESTIHINGSIN UFE
Frank Zapolls 

W.TSffi St 
GA 4-6654

ir bažnyčių giesmininkams bei 
bažnyčių tarnams nemoka
mai”.

Tokius pokštus išdarinėja 
okupantas.

1 Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P11 vieningų
I f Hetuvj Ullinlnkų 7^ *3/
1 /T*f I k Chicagole msėim1

^MfejNORMANA

J. Tls.

CHICAGO. — Elmhursto po
licija areštavo 18 metų piktada
rį, Philip LaPointe, kaltinamą 

1 antradienį nužudžius taksi šo- 
įferį Peter Moreno.
I Moreno turėjęs su savim $15, 
kurtuos žudikas pasiėmęs.

BEIRUTAS. — Palestiniečių 
vado Yasir Arafato konkuren
tas žinomas tik slapyvardžiu 
kaip Abu Sayed užkluptas ry
tiniame Libane, kulkosvaidžio 
ir granatos buvo sužeistas, o Sa-. 
yedo kunsargis nušautas.

Abu Sayed kaltina, kad tą 
ataką Beirut-Damasko kelyje 
padarė Arafato Al Fatah orga
nizacija. Dabar Sayedo pasekė
jų grupė prisiekė 24 valandų 
bėgyje atkeršyti Arafato grupei.
F- NAUJIMNOS, CHfGAGO t, ILU — MONDAY, MARCH 13, 1978

(įsteigt*) ir 

677-8489

185 North Wabaah Arame




