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reiškė prezidentas Nixonas.

karo lauke, jie nelaimėjo politi
niame fronte Pietų Vietname ir 
pralaimėjo politiniame fronte 
Amerikoje, čia komunistai pa
darė klaidą. Amerika yra lais
va šalis, ji diskutuoja, nesutin
ka, kartais smurtu išreiškia sa
vo nesutarimus, tačiau “mes ne
same silpni žėmonės, mes esa
me stiprūs ir mes Vietname ne
būsime nugalėti, kaip niekada 
nebuvome nugalėti per 190 me-

ambasadorius Jungtinėse Tauto
se Malikas padarė pareiškimą, 
kad Pietryčių Azijos problemas

♦ Admirolas Duncan pareiškė, 
kad pernai karo laivynas išmetė 
3,800 jūreivių už narkotikų nau
dojimą. Iš jų .151 pardavinėję 
heroiną.

SOVItT UNION

♦ Kubos diktatorius Castro 
vėl pasakė kalbą apie Amerikos 
siunčiamus Į Kubą partizanus. 
Jis piktai puolė prezidentą Nixo- 
ną, kuris pavedęs Pentagonui or
ganizuoti naują puolimą ant Ku-

Maskvoje, Lenino minėjime 
partijos vadas Brežnevas pasakė 
tris su pusė valandos trukusią 
kalbą, kurioje jis žadėjo išspręs
ti ekonominius sunkumus, žadė
jo apsiginkluoti ir ginti “laimė
jimus”. Jis pranašavo, kad Le
nino idėjos triumfuos visame pa
saulyje. Brežnevas kritikavo Ki
niją ir gynė savo nutarimą už
imti. Čekoslovakiją, šioje vieto
je Rumunijos delegacija neplo-

šį įstatymą Kolumbijos Dis- 
trikto teismas irgi paskelbė ne- 
konstituciniu. Registre buvo 
užregistruoti tik septyni nežy
mūs Amerikos komunistai. Jie 
irgi pradėjo kreiptis j teismus. 
Teisingumo departamentas ape
liavo Kolumbijos Distrikto teis
mo sprendimą į Aukščiausiąjį 
Teismą, kuris atsisakė žemesnio' ro gerą pr
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1,000 Kambodijos kareivių, ki
toje miesto pusėje esąs toks pat 
skaičius komunistų. Kartais vie
ni, kartais kiti pašaudo, tačiau 
nuostolių mažai padaroma. Už 
kelių mylių nuo fronto kambo- 
diečiai ramiai dirba, eina į kavi
nes, į restoranus ir, atrodo, vi
sai nežino ar nesidomi, kad ko
munistų jėgos jau čia pat.

ir diplomatinės padėties. Tačiau 
numatomam išvežimui pritaria 
karo lauko vadai ir Pietų Viet
namo vyriausybė/ šis' nutari
mas turi rizikos, turint galvoj 
komunistu veiksmus Kambodi- 
joje ir Laose. Prezidentas čia 
priminė šiaurės Vietnamo va
dams, kad Amerika rizikuoja, 
siekdama taikos, tačiau ir jie ne
ša didelę riziką pradėdami nau
jus veiksmus. Prezidentas pri
minę savo žodžius pernai lapkri
čio mėn. 3 d. ir gruodžio 15 d. Jis 
tada pagrasino, kad jei amerikie
čių kareiviai dėl priešo padidin
tos veiklos atsidurs pavojuje, 
prezidentas nesivaržys griebtis 
stiprių veiksmų su šitokia .padė
timi susitvarkyti. Prezidentas 
esąs atsakingas už kareivių sau
gumą ir jis savo atsakomybę 
vykdysiąs. č

Prezidentas priminė,' kad viso 
konflikto priežastis yra politi
nio sprendimo stoka. Kovos In
dokinijoje dėl to vykstančios 

jau 30 metų. Amerika kovojan
ti Vietname dėl vietnamiečiu tei
sės laisvai apsispręsti be spau
dimo iš užsienio. Amerika pasi
ryžusi priimti laisvą Pietų Viet
namo žmonių sprendimą, tačiau 
Amerika nepriimsianti arogan
tiško reikalavimo, kad rinkta P. 
Vietnamo vyriausybe pasitrauk
tų dar prieš prasidedant dery
boms.

Prezidentas Nixonas priminė 
klausytojams, kad komunistai 
žadėjo derėtis, kai bus sustabdy
tas šiaurės Vietnamo bombar
davimas. Jie žadėjo derėtis, jei 
tik Amerika pradėtų išvežti 
kareivius ar jei ji imtų derėtis 
su Viet Congo atstovais. Visi tie 
komunistų reikalavimai buvo pa
tenkinti, bombardavimas sustab
dytas prieš pusantrų metų, de
rybos su Viet Congu vyksta, jau 
buvo išvežti 115,000 kareivių, 
tačiau Hanojus, ir tik Hanojus 
užkerta kelią į taiką.

Baigdamas prežidentas pareiš
kė, kad komunistai nelaimėjo

pareigūnai jį sutikę labai šil
tai. Sovietai dar atsimena jo tė
vą, pirmąjį Henry Fordą, kuris 
buvo linkęs prekiauti su sovie
tais ir pastatė jiems pirmą auto
mobilių fabriką Gorkio mieste. 

~ Dabartinis Fordas" susitiko se
ną pareigūną, dabartinį auto
mobilių pramonės viceministerį 
Nikalojų Strokiną, 64 metų, ku
ris anglų kalbos išmokęs dirbda
mas su amerikiečiais-inžinieriais 
Fordo statytam Gorkio fabrike.

Sovietų pareigūnai buvo nusi
vežė Fordą ir į Togliatti miestą 
prie Volgos, kur italų specialis
tai stato Fiat automobilių fabri
ką. Jis labai atsilikęs nuo buvu
sio plano, šiais metais jau gal
vojama pastatyti tame naujame 
fabrike 30,000 automobilių, o vė
liau, kai visi įrengimai bus baig
ti numatoma per metus pasta
tyti 660,000 automobilių.
- Sovietų valdžia /pareiškusi 
Fordui, kad ji norinti pakelti sa
vo sunkvežimių gamybą. Po 
Amerikos ir Japonijos sovietai, 
jau dabar pagamina daugiausia. 
sunkvežimių, šiais; metais bus 
išleista 527,000, naujų sunkveži
mių, tą skaičių norima žymiai 
padidinti.

WASHINGTONAS. — Aukš
čiausias Teismas atsisakė svar
styti vyriausybės apeliaciją dėl 
žemesnio teismo sprendimo, ku
ris draudė registruoti Amerikos 
komunistus. Tas Aukščiausia 

i Teismo atsisakymas pakeisti 
į sprendimą suduoda smūgį-prieš
valstybinių veiksmų kontrolės 
tarybai, kurie buvo Įsteigta 1950 
metais.

Tos tarybos (Subversive Acti
vities Control Board) uždavinys 
buvo registruoti komunistų or
ganizacijas ii' jų narius. Patys 
komunistų partijos nariai pagal 
tą įstatymą turkio pranešti apie 
savo priklausomumą vienai ar 
kitai partijos grupei. Komunis
tai tuoj šį įstatymą ėmė skųsti 
teismuose. Visa eilė teismų pri
pažino, kad Amerikos konstitu
cija draudžia savo inkriminuoti, 
todėl įstatymas esąs nekonstitu- 
cinis. Tuomet 1968 metais įsta
tymas buvo pakeistas ta prasme, 
kad komunistai patys neturėjo 
būti verčiami registruotis, ta
čiau taryba galėjo jų pavardes 
pati skelbti Federaliniam Regis-

sis pareiškimas šukele nusi
stebėjimą Floridos respubliko
nų tarpe ir visoje Amerikoje. 
Respublikonai jau buvo išsta
tę savo kandidatą į senatą Ray 
Osborne, kurį žadėjo remti ir 
pats prezidentas Nixonas.

♦ Prie Aliaskos nuskendo ja
ponų žvejų laivas su 17 jūrei
viu;

WMT —r—r------ ------- -

Raporte sakoma, kad sovietai 
siunčia visiškai sveikus. žmones 
į beprotnamius tik dėl jų įsitiki
nimų. Tuo būdu- režimas išven
gia reikalo juos teisti ir atima 
jiems teisę gintis teisme. Kali
niai yra laikomi beprotnamiuo
se daug sunkesnėse sąlygose, ne
gu kalėjimuose ar stovyklose.

Raportas vadina tokius ka
linius “sąžinės kaliniais” ir pri
mena, kad Leninas turėjęs tiks
lą “žmones išlaisvinti”, kai šian
dien tūkstančiai politinių kali
nių yra laikomi sovietų kalėji
muose, darbo stovyklose ir be 
proėių ligoninėse.

Sovietų Sąjungoje yra šcžics 
specialios psichiatrinės ligoni
nės, kuriose politiniai kaliniai 
uždaromi kartu su psichiniai ne
sveikais nusikaltėliais. Taip da
roma, stengiantis išvengti viešu
mos, nenorint iššaukti sovietų 
inteligentijoje protesto balsų. 
Į tas ligonines kaliniai siunčia
mi, be jokio teismo-. Sveiki kali
niai laikomi kartumu rimtai ser-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Kambodijos kareiviai pri
vertė į fronto linijas žygiuoti 
grupę vietnamiečių, kurie pateko, 
į Viet Congo ugnį, žuvo apie 30 
civilių, "daug buvo sužeistų. Viet 
Congo ambasadorius Maskvoje 
įspėjo Kambodijos valdžią ne
persekioti vietnamiečių civilių, 
nes ir Kambodijoje galįs prasi
dėti karas, kaip dabar Viet
name.' ’

Šią savaitę, balandžio 25 d. sueina 25 metai nuo Jungtiniu Tautų Įsteigimo San Francisco mieste. Pradžioje šioje orga 
nizacijoje buvo 51 narys, Įskaitant tokias "nepriklausomas tautas", kaip Bielorusija ir Ukraina, žemėlapyje baitai pa

liktos valstybės- nepriklausiusios Jungtiniu Tautę organizacijai.

smų Kontrolės tarybos 
įaikinti.
nstitucija ir teis
ėm k ir kitiems 
gaivalams suda-

da savo įsitikinimų, jie yra kan
kinami, pįąžiūrėtojams suvaidi
nant, kad jie gydomi.

Kankinimo būdai esą įvairūs. 
Dažnai pasitaikantis yra vaistų 
įšvirkštimas į kalinio kūną. Var
tojami “animazin” ir “sulfazin” 
vaistai, kurie sukelia sunkias 
kūno ligas, kalinio nusiminimą, 
dvasinį paralyžių, tampymąsi. 
Kartais naudojami “odium ani
mate”, kurių injekcijos silpnina 
kalinio valią. Po tokio “gydy
mo” kaliniai yra tardomi ir klau
sinėjami.

šių “ligoninių” prižiūrėtojai 
yra saugumo policijos nariai, ku
riems talkininkauja kriminali
niai nusikaltėliai ir sveikesni be
pročiai. Kai kuriose ligoninėse 
politiniai kaliniai yra kasdien 
mušami ir išstatomi visų ligoni
nės įnamių pajuokai ir pasity
čiojimams.

Bolševikų režimas nepasikei
tė, tik pakeitė savo naudoja
mus metodus.

Teisėjas Carswell 
eina į senatą

MIAMI. — Teisėjas Harrold 
Carswell, kurio kandidatūros į 
Aukščiausiąjį Teismą nepatvir
tino senatas, paskelbė, kad jis 
iŠ Apeliacijų Teismo penkto dis
trikto pasitraukia ir rudenį iš- 
statyš savo kandidatūrą į se
natą.

Kuboje yra dvi 
partizanų grupės 
MIAMI. — Kubos pabėgėlių 

organizacijos Floridoje patvirti
no, kad Kuboje yra dvi partizanų 
grupės, vadovaujamos pulkinin
ko Vicente Mendez.

Nesakoma, kokio didumo tos 
grupės, tačiau jos kurį laiką bū- 

isiančios Kubos pogrindyje, ne
veiklios. Joms .teks sustiprinti 
savo pozicijas vietinių gyven
tojų tarpe ir užmegzti ryšius su 
Castro priešais pačioje Kuboje.

“Alpha 66’ gruj?ės sekreto
rius Andres Nazano Šargen pa
reiškė, kad Kuboje išsikėlę ku
biečiai nėra nėi ČIA nei Ameri
kos vyriausybės samdiniai. Jie 
yra laisvi kubiečiai, siekią nu- 

I versti primestą Castro režimą, 
j Pulkininkas Mendez jau atsiun
tęs iš Kubos laišką, kuriame jis 
sako, jog patyrimai Kuboje ro
do, kad mitas apie Castro nenu
galimumą yra tik mitas; -

Vincente Mendez yra 40 me- 
, tų. Jis jau seniai dalyvauja par
tizaniniame veikime. Anksčiau 
jis kovojo prieš diktatorių Batis- 

i tą kartu su Castro, tačiau vė- 
! liau nuo jo pasitraukė, kai Cas
tro ėmė pasiduoti komunistų įta-

Kambodijos “karas”
SAANG. — Kambodijoje ko

munistai jau yra apie 15 mylių 
nuo sostinės Phnom iPenho. Ko
respondentai, kuriuos valdžia 
leidžia važinėti, kur jiems pa
tinka, lankosi pačioje pafrontė
je. Didelių mūšių nebuvo, Kam
bodijos kariuomenė esanti visai 
abejinga ir mieguista. Vienas 
pulkininkas pasiskundęs kores- 
kondentui, kad jis negalįs prie
šo pulti, nes neturįs tos apylin
kės žemėlapių. Todėl komunis
tams pradėjus šaudyti, kariuo
menė traukiasi miestu link.

Library of Congress Gr.
Periodseal Division
Washington, D. C. 20S40

Price 10c

teismo sprendimą pakeisti ir jis 
liko galioje. t

Neabejotina, kad dabar kon
grese pasigirs reikalavimų vi
sai atimti lėsas iš Priešvalstybi
nių Veik, 
ir ją pačią

Ameriko' 
mai komu

PREZIDENTO NKONO KALBA APIE 
NAUJUS PLANUS PIETŲ VIETNAME

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas pirmadienį pa
sakė į tautą kalbą, kurioje pažadėjo per ateinančius metus išvežti 
iš Vietnamo 150,000 kareiviu. Prezidentas nurodė, kad viet- 
namiečių kareivių apginklavimas ir apmokymas eina greičiau, 
negu buvo laukta, todėl jis galįs išvežti daugiau amerikiečių. Gai
li, kad derybų su komunistais fronte jokios pažangos nepadaryta. 
Komunistai toliau reikalauja išvežti visąs JAV jėgas ir leisti 
komunistams primesti savo valdžią Pietų Vietnamo žmonėms. 
Toks sprendimas reikštų Amerikai pralaimėjimą ir panipkinimą. 
“Mes šito negalime priimti ir nepriimsime” — pareiškė prezidentas.

Prezidentas pasidžiaugė, kad 
per pirmąjį šių metų ketvirtį 
Amerikos kareivių nuostoliai 
buvo mažiausi per visus penke- 
ris metus, per tą patijaiką..

Amerikos kareivių išvežimo

Per 2$ metus Jungtinės Tautos turėjo iiuos generalinius sekretorius: 
viršuje — dabartinis sekr. U Tharrfas, apačioje, kairėj* norvegas 
Trygve Lie ir Švedas Dag Hammerskjold, kuris 1961 m. žuvo lėk

tuvo nelaimėje Konge.

SOVIETAI PRAŠO FORDO BENDROVĘ 
PASTATYTI SUNKVEŽIMIU ĮMONĘ

MASKVA. — Henry Fordas, Fordo bendrovės prezidentas, 
pareiškė spaudai, kad Sov. Sąjunga prašo Fordo Automobilių ben
drovę padėti sovietams pastatyti didelę sunkvežimių įmonę, kuri 
numatoma į rytus nuo Kazanės esančioje Naberežnije čelny vie
tovėje. Fordas susitiko su sovietų automobilių pramonės vadais 
ir su premjeru Kosyginu. Sovietai jam davė vyriausybės svečiams 
skirtą vilą, vežiojo jį privačiu lėktuvu ir sovietų liuksusiniu auto
mobiliu ZIL-1Į7, kuris Fordo nuomone, esąs visai neblogas, su 
automatine transmisija, oro vėsintuvu ir automatiškai atidaromais 
langais. -. r- - j

Sovietai prašė Fordo vadovą 
ne tik padėti pastatyti įmonę, 
bet ir padėti suprojektuoti sovie
tų reikalavimams tinkantį sunk
vežimį. Ypač jiems reikia pa
galbos statant liejyklą automo
bilių dalims lieti. Numatomas 
fabrikas planuoja 1974 metais 
pagaminti jau 150,000 sunkve
žimių.

Henry Fordas pažadėjo apie 
šį pasiūlymą pagalvoti ir pasi
tarti su Amerikos vyriausybe. 
Fordo įmonė turinti daug fabri
kų visame pasaulyje, ji norinti 
plėsti tarptautinę, prekybą, ta
čiau.kartu jai svarbu, kad įmo
nės įsipareigojimai nepakenktų 
Amerikos tautiniam saugumui. 
Kita Svarbi sąlyga įmonei tu
rėti iš naujų įsipareigojimų pel
no. Visi šie klausimai bus svar
stomi.

Savo viloje Fordas spaudos at
stovams pareiškė, kad sovietų

nevos konferencijoje. Tas buvo 
praėjusį ketvirtadienį. Po to jau 
kelis kartus buvo bandyta tą pa
reiškimą “paaiškinti”. Matyt, 
kad Malikas nepasitarė su savo 
vadais Kremliuje. ,;

Sovietų spauda nieko apie tą 
pareiškimą nerašė, jo nekomen
tavo, nors visame laisvame pa
saulyje jis sukėlė didelį dėmesį. 
Pats Malikas televizijos kores
pondentams “pataisė” savo pa
reiškimą, sakydamas, kad šiuo 
metu Ženevos konferencija būtų 
“nereali”.

Maskva diplomatiniam fron
te iki šiol visada remdavo Ha
nojaus pageidavimus. Matyt, Ha
nojui jokios naujos konferenci
jos nenaudingos, kol komunistai 
tikisi laimėti P. Vietnamą karo 
lauke.

Ambasadorius Malik 
padarė klaida

APIE SVEIKUS SOVIETŲ “BEPROČIUS”
LONDONAS. ■— Gan savotišką Įnašą į Lenino 100 metų 

gimtadienio minėjimą, kuris yra šiandien. įnešė tarptautinė poli
tinių kalinių globos organizaciją Londone, vadinama “Amnesty 
International”, ši tarptautinė grupė yra paskelbusi raportus apie 
Graikijos valdžios elgesį su politiniais kaliniais ir yra tyrinėjusi 
arabų kalinių likimą Izraelyje. Organizacija turi gan gerą vardą, 
ji sudaryta iš bešališkų, žinomų Įvairių rūšių specialistų. Pirma
dienį “Amnesty International” paskelbė raportą apie politinius 
kalinius Sovietų Sąjungoje. s .

♦ Komunistinė Kinija vėl puo
lė Kremliaus vadus, sakydama, 
kad jie kalba apie komunizmą, 
tačiau eina imperialistų keliais.
: ♦ Kremliuje šventės proga pa- 

sirodė visi politbiuro vadai, apie 
kurių pradingimą iš viešumos 
sklido įvairių gandų.

♦ Vakar Apollo 13 astronau
tai papasakojo spaudos konfe
rencijoje apie savo kelionės per
gyvenimus. .Į

♦ Balandžio 10 d. iš sovietų 
prekybos laivo į New Yorko li
goninę buvo atgabenta 25 metų 
mergina, laivo valgyklos patar
nautoja, kurios pavardė spau
doje rašoma Daina Palena. Ji 
buvo per daug paėmusi miegui 
vąistu. Pasveikusi ji atsisakė 
sugrįžti į rusų laivą ir pasiprašė 
politinės globos.
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tel 201/

Dviguba diena: su rimtimi ir įvairumais

LIŪDNAS PAVASARINIS RAKO STOVYKLAVIETĖS VAIZDAS 
Sniegui nutirpus ir lietui prisidėjus, visi keliukai virto upeliais.

G. Plačo nuotr.

e mugėje visus stebino 
.Lekios rū.Ces gaminiai

sa lietuviškoji visuomenė malo
niai kviečiama atsilankyti.

V. s. Stepo Kairio palikimas 
— lietuviškosios muzikos orkes
trėliai Toronte nutarė tęsti savi
veiklos ir lavinimosi darbą to
liau. V. s. St. Kairiui mirus, “Ša
trijos” tunto kanklininkėms ir 
’’Rambyno” skudutininkams bėi 
birbynininkams nebetekus savo 
vadovo, belandžio 5 d. skautų 
būkle įvykusioje specialioje tų 
grupių sueigoje, balsavimo bū
du visam jaunimui pasisakius 
už to vieneto išlaikymą ir darbo 
tęsimą.

Buvo išrinkti grupių seniūnai 
ir globėjai — kanklininkėms ž. 
Žilinskaitė ir A. Senkevičiūtė, 
globėja — s. G. Valiūnienė; sku
dutininkams ir birbynininkams 
G. Kalinauskas ir A. Gąputis, 
globėju i— s. L. Kalinauskas.

Sueigos proga buvo atlikta re
peticija, pakartojant išmoktus 
dalykus.

ir Išėjo “Mūsų ’ Vyčio” Nr. 1. 
Akademikų skautų žurnalas 
“Mūsų Vytis” pasirodė naujuo
ju pirmuoju šiemetiniu numeriu. 
Jis yra kiek kuklesnis nei per
nykščiai rašytine medžiaga, bet 
gausus nuotraukomis iš akade
mikų suvažiavimų, stovyklų ir

S. Danutė Siemaskienė — JAV 
Atlanto Raj. Vadeivė, 443 Wolf 
Hill Rd., Dix Hillš, N. Y. 11746,- 
tel. 516/271-8214.

S. Nijolė Grinienė — JAV Ra
miojo Vandč Raj. Ryšininkė, 
3879 Castleman Street, River
side, California 92503.

S. Danutė Gudauskienė — Ka
nados Raj. Vadeivė. 187 Bold 
Street, Hamilton, Ont., Canada,

Ps. Gajutė LValterytė — Ang 
lios raj. Vadeivė, 8, Montagu 
Square, London, W 1 England.

S. Elena Laurinaitienė — Aus
tralijos Raj. Vadeivė, 18 Westo- 
nian Street, Panama, N. S. W. 
2213, Australia.

Vyr. sk. si. -Kristina — Vokie
tijos Rajonu Ryšininkė,1 684 
Huttenfeld-Ldmpertheim, Ro
muva, West Germany.

ir Šį sekmadienį visi laukiami 
šv. Jurgio šventėje Eogen mo
kyklos salėje. Iškilminga visų 
Chicagos skautiškųjų vienetų 
šv. Jurgio sueiga Įvyks balan
džio 26 d. 11:30 vai. ryto Bogen 
aukštesniosios mokyklos patal
pose (Pulaski ir 79 gatvių kam
pas). Dalyvauja Aušros Vartų, 
Kernavės, Lituanicos tuntai, Ni
dos laivo jūrų skautės ip akade
mikai.

Sueigos koordinatorius s. Jo
nas Paroms, o komendantai — j. 
b. vyr. valt. Jonas Jovarauskas 
ir s. Juozas šalčiūnas. Sueigos^ 
dalyviai renkasi 11:00 vai. ryto.

Skautininkai-kės, tėvai ir vi-

Liet. Skaučių Seserijos
3 Centre

Kovo. 22 Philadelphijos skautai-ės turėjo dvigubą šventę. Pa
minėjo skautų globėjo šv. Kazimiero šventę ir atidarė antrąją Ka
ziuko mugę. Po pamaldų šv. Andriejaus bažnyčioje gausi minia 
susirinko salėje.

ihere are a lot oi things a man 
can do for his country. Including 
saying his piece, pro or con.

And talk is an important 
part of what makes a democracy 
like ours work.

But in the final analysis, 
talk is cheap. Personal involve
ment accomplishes a lot more.

Putting part of your savings 
to work for America is a step 
in that direction. To provide 
some of the economic strength it 
takes to make the whole 
system run. ' .

That’s one reason why Savings 
Bonds meam a lot

They help to pay part of the 
cost of running a country 
where you’re free to speak 
your mind.

And they help you at the same 
time. With interest and security*

So next time you have 
something to say about 
America, let your 
Bond purchases 
do part of the 
talking.

S. Lilė Milukienė — Vyriau
sia Skautininkė, 111 Grohmans 
Lane, Flamview, N. Y. 11803, 
tel. 516/681-6172.

S. Stefa Subatienė — VS Pa
vaduotoja, 1390 Columbus Rd., 
So. Boston, Mass. 02127, tel. 617 
268-1992.

Ps. Aldona čekienė — Garbės 
Gynėja, 50 Aylin St., Metuchen, 
N. J.

Ps. kun. Pranas Garšva — R. 
Kat. Dvasios Vadas, 4545 W. 
63rd Street, Chicago, Hl. 60629, 
tel. LLT 5-9500, vak. PO 7-1687.

Kun. Povilas Dilys — Evg. 
Dvasios Vadas, 1942 N. Spaud- 
ing Ave., Chicago, III. 60632, tel. 
312/HU 9-3397.

Ps* Saulė Šatienė — Skautn. 
Sk. Vedėja, 99 Shanandoah Rd., 
Warwick, R. I. 02886, tel. 401/ 
884-9572.

Ps. Laima Kiliulienė — Va
dovių Lavinimo Sk. Vedėja, 51 
Torrey Street, Dorchester, Mass. 
02124, tel.. 617/282-8797.

Ps. Aldona Bačkaitienė — Vyr. 
Skaučių Sk. Vedėja, 937 Leigh 
Mill rd., Greajf Falls Va., 22066, 
tek' 703/759-290?.;' 
j S. Nijolė Kersnauskaitė •—i 

Skaučių Sč. Vedėjas, 1007 Rus- 
leigh Rd., Cleveland, Ohio 44121, 
tel. 216/381-0284.

S. Janina Mikutaitienė — 
Jaun. Skaučių Sk. Vedėja, 4455 
So. Washtenaw Ave., 
Ill. 60632.

S. Ramutė Lora — 
Lav. Sk. Vedėja, 218 
Str., Elizabeth, N. J., 
355-8265.

S. Danguolė Banevičienė — 
Socialinio Sk. Vedėja, 1348 Bou
levard, West Hartford, Conn. 
06119, tel. 203/521-2375.

Vyr. si. Giedrė Kulpienė — Iž
dininkė, 84-01 101 Street, Rich
mond Hill, N. Y. 11418, tel 212/ 
VI 6-7056.

S. Marija Butkienė — Tarp
tautino Sk. Vedėja, 1520 Lincoln 
Ave., North Chicago, Ill.

Ps. Aldona Paiukaitienė —

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
Ižfr puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00 
l ai geriausioje sodrių pasiskaitymų knyga.

GAUSŪS DIRBINIAI ANT PREKYSTALIŲ PHILADELPHIJOS KAZIUKO MUGĖJE, 

įvykusioje kovo 22 d. šv. Andriejaus salėje.

Tiekimo Sk. Vedėja, 4420 So. 
California, Chicago, Ill. 60632, 
tel 312/247-T766.

Vyr. sk. sh Rima Gudaitienė 
— “Gabijos’ redaktorė, 116-18 
85th Ave., Richmond Hill, N. Y. 
11418, tel. 212/849-4437. :-

Ps. Irena Jankauskienė — Pro
tokolų sekretorė, 105-20 107 Av., 
Ozone Park, N. Y. 11417, tel. 
212/MI 1-4906.

Ps. Irena ”Kerelienė — JAV 
Vidurio Raj.’Vadeiv, 2615 West 
71 St.,: Ghicdgo,' IH. 60629, tel. 
312/471-1770L . '

suruošė kepimo ir margučių 
marginimo konkursus,

kurių rezultatai buvo paskelb
ti sueigos metu. Kepimo kon
kurse pasižymėjo šios paukšty
tės: Gintarė Gečytė iškepė ska
niausią pyragą, geriausiai pa
puoštas buvo V. Bendžiūtės, įdo
miausias — Danutės Pliuškony- 
tės. Neatsiliko ir skautės — 
skaniausią pyragą iškepė Alė 
Surdėnaitė, gražiausiai papuoš
tą — P.asa Ardytė ir Įdomiausią 
Vilija Ramūnaitė, Visoms lai- 
mčtojoms Įteiktos dovanėlės.

marginimo konkurso 
: skautai - R. Melni- 
Danta bei vilkiukai L.
ir V. Mašalaitis taip 
atžymėti dovanėlėmis.

Baigiantis sueigai. Įvyko skau- 
t ninkų Įžodis, kurio metu Že
maitės d-vės d-gininkė D. Nor- 
vaišieni. nesenai pakelta į pa- 
skautininkės laipsni, pasipuošė 
•a; u skautininkų kaklaraiščiu. 

Taip pat skautininko Įžodi davė 
ir s. v. v. si. K. Matonis iš Eli-

- IŠ DETROITO KAZIUKO MUGĖS ATIDARYMO IŠKILMIŲ
Datrcffp Kaziuko mugės atidaryme LB atstovas K. Kefclyf tsspir.ą perkirpus! Detroito burnt!- 
s .o duktė Paula Gribbs, tuntininkė A. Tamuli>nytš ‘r rvcciai klausosi naujojo Baltijos tunti- 

ninko A. Valavičiaus žodžiy.
K. Sragausko nuotr.

Susirinkusius pasvėikino ir 
mugę atidarė LB Phildaeiphijos 
apylinkės pirmininkė A. Zerr. 
Sueigos metu J. Lukšio d-vės 
draugininkas, o šiuo metu At
lanto rajono vadeiva ps. G. Sur- 
dėnas perdavė draugininko pa
reigas s. v. v. si. G. Dragūnui. Su
eigos metu paukštyčių įžodi da
vė A. Ardytė, N. Gailaitė, D. 
Surdėnaitė ir A. Gečytė. Pirmą 
kartą geltonu skautės kaklaraiš
čiu pasipuošė R. Ardytė.

Philadlephijos skautės šia pro-

š:ų metų mugėje Philadelphi-'' 
o; o at slankė netik gausi vietos 
etuviškoii visuomenė, bet ir vi-!

e'K skautininkų ir svečių

i >e Yorko ir Elizabeth, 
. i.New jersey.

UlDžiA LIETUVI U SKAUTU
REDAI.(JOJA SKTN. BALYS VOSYLIt

120 Kot k wHi Si

■Mugės metu buvo ir laužas. 
Broliai-ir sesės gražiai pasirodė 
jų račių paruoštuose vaizdeliuo
se, taip pat ir visi su svečiais 
padainavo. Mugė praėjo tikrai 
pakilia nuotaika. B. K.

Įvairiomis progomis amerikiečiai toje pastatą. Gali prašomi savo 
skaatai-ės pardavinėja šokola
dą, pyragaičkig ir t. t

Obuolių Diena Kanadoje įvyk 
sta balandžio 25 d.

★ Sava tradicija Atlanto Ra
jone — kas metai į sąskrydį. At
lanto Rajono vadovių-vų, skau- 
čių-tų suvažiavimas 
Sąskrydis įvyks balandžio 25-26 
d. Kennebunk Port, Maine, šie
met yra minima šių suvažiavi
mo penkmečio sukaktis. Skau
tininko Miko Subačio pastango
mis ir Tėvų Pranciškonų prita
rimu, čia jau penkti metai su
sirenka iš viso Atlanto rajono 
vietovių- 200-250 skaučių ir 
skautų. Kviečiami skautai ir 
skautės ir iš kitų rajonų šiame 
Įdomiame penkmečio suvažiavi-. 
ųie dalyvauti.

★ Skautininkas Vytauto Kas- 
niūnas telkia lėšas naujajam Ra
ko miško statiniui —"ambulato-

Knygą galima gautk Naujienų Administracijoje arba 
įsinnčiant Money Orderį arba Čekį tokiu adresu.

— visų metų Philadelphijos se
sių ir brolių darbo vaisiai, čia 
buvo apstu juostų, margų pa
galvėlių ir visokiausios rūšies 
audinių, mezginių ir kitokių gra
žumynų. Ypač puošnūs ir ver
tingi buvo medžio dirbiniai, te
kintos vazos, meniškos koplytė
les, degintos lėkštės, dėželės ir 
smulkesni dalykėliai, kuriems 
netrūko. Matėsi ir dailių odos 
dirbinių, pačių skautų-čių pa
gamintų žaislų ir lietuviško gin
taro. Taip pat buvo ir lietuviš
kos spaudos kioskas. Tėvų ko
mitetas visus pamaitino skaniai 
pagamintais lietuviškais val
giais, o sesės pyragais ir ga
ruojančia kava.

rijai. Stovyklautojų skaičiui 
Rako stovykloje didėjant, kyla 
reikalas turėti vietoje tinkamai 
Įrengtą medicinos ambulatoriją. 
Atitinkamos būstinės samany- 
mas kito jau prieš keletą metų.

Dr. Algirdo Ramono iniciaty
va jau surinkta dalis reikiamų 
lėšų. Pats dr. Ramonas aukojo 
1000 dolerių. Atsiradus daugiau 
asmenų, šį sumanymą paremian
čių piniginėmis aukomis, dar 
šiais metais būtų galima pasta
tyti ši taip reikalingą stovyk-

aukas siųsti šiam reikalui banke 
atidarytos sąskaitos vardui Li- 

- tuanicos Tuntas, % Vytautas 
Kasniūnas, Acct No. 39497-3, 
Chicago Savings and Loan As
sociation, 6245 So. Western Av.$ 
Chicago, Ill., 60636. ,

Ambulatorija statoma visų 
Rako stovyklavietėje stovyklau
jančių Chicagos skautiškųjų vie
netų iniciatyva ir patarnaus vi
siems skautams ir skautėms, tik 
banko sąskaita patogumui ati
daryta vieno tunto (šiuo atveju 
-^- Lituanicos) vardu.

bendrosios akademinės veiklos. 
Redaktorė — ps. Ramunė Kvi
klytė.

★ Obuolių Dienoje Kanadoje 
dalyvauja ir lietuviai skautai. 
Kiekvieną pavasarį visų tauty
bių Kanados skautai suruošia 
Obuolių Dieną: visi išeina į di
džiausius judėjimo telkinius ir 
ten pardavinėja obuolius. Gau
tosios pajamos skiriamos skau- 
tavimo priemonėms įsigyti, in
ventoriui, stovykloms. Tolygių



M Sėkmingas Dzūkų koncertas *• balius
KENOSHA, Wis. — Sheboy 

gen yra apie 30 mylių į šiaurę 
nuo Milwaukee, daugiausia ap
gyventas vokiečių imigrantų. 
Ten yra ir viena lietuvių parapi
ja- Keliolika metų anksčiau vei- i 
kė gan gerai ir kelios lietuvių 
organizacijos, tačiau seniesiems 
imigrantams apleidžiant šį pa
saulį, veikimas šiek tiek susilp
nėjo. . ■’ ■ ■ - /

Jau keli metai kaip Sheboyge- 
' ne ruošiami tautų festivaliai, 
šiais metais festivalyje lietu
viams atstovavo lietuvių šokių 
grupė, vadovaujama St. Mila
šiaus, ir Kenosha lietuvių mote
rų klubas. Festivalis vyko Mu
nicipal Armory patalpose. Fes
tivalis turėjo prasidėti balandžio 
mėn. 5 d. 10 vai. ryto. Iki to lai
ko viskas turėjo būti tinkamai 
paruošta. Kiekviena tautybė ar 
organizacija stengėsi savo sky
rius kuo geriausiai paruošti.

Apie lietuvių skyrių vaikšto 
St. Gedgaudas su plaktuku ir ki
tais įrankiais ir išstatinėja ek
sponatus. Jam padeda Balčiū
nienė, Pelanis, Darbutienė ir ki
tos moterys. Lietuvių skyriaus 
fone išstatytas Lietuvos žemė
lapis su viena pilimi. Kaip vė
liau pasirodė, jie buvo piešti p. 
Kazitėno. Toliau ant stalo iš
statyta įvairūs keramikos išdir
biniai, pradedant vazomis, vove
raitėmis, varlytėmis, žiedais ir 
baigiant dideliais alui gerti puo
dais (bokalais) . Kai kurie bu
vo pardavinėjami taip pigiai 
(varlytės po 5 centus), jog pa
ti medžiaga gal buyo daugiau 
verta. <’ :•

Pasiteiravus, kodėl taip buvo 
daroma, buvo gautas iŠ p. Bal
čiūnienės atsakymas, kad tuo 
norima pritraukti daugiau pir
kėjų. Iš valgių buvo matyti par
davinėjant: cepelinus, virtinius, 
napoleoną ir t t. Kids vėliau 
paaiškėjo, kad prie lietuvių sky
riaus buvo atvykęs iš kanalo 
Nr. 2 Green Bay atstovas, ku
ris lietuvių skyrių nufilmavo ir 
žadėjo su žiniomis perduoti per 
televizijos stotį. Tai vakare ir' 
buvo padaryta. Po pietų prasi
dėjo programa. Lietuviai šoko 
pirmieji, televizijos kanalas Nr. 
6 Milwaukee nufilmavo ir su ži
niomis 10 vai. vakare perdavė 
žinių klausytojams, šokėjų “Bi
jūnas” grupę sudaro: St. Mila
šius — šokių vadovas, V. Mačiu
kevičius — akordeonistas ir šo
kėjai: D. Augaitytė, B. Braciu-

R. Kuliavas. L. Kuliavas, A. Mi- 
lišauskas, O. Milišauskaitė, R. 
Kažemėkaitytė, B. Pliuraitė, A. 
Bracius ir V. Petroliūnas. ži
noma, kad būtų buvę galima su
daryti ir didesnę šokėjų grupę, 
jei vietoj pamokslų ir kalbų pri
eitumėme prie darbo. Reikia dar 
priminti, kad austrų šokėjų gru
pę sudaro visi vyresni negu 55 
metų, taigi būti šokėju metų 
skaičius neturi reikšmės. Reikia 
tiktai noro ir pasiaukojimo.

Sheboygan lietuviai gerai fes
tivalyje pasirodė dėlto, kad daug 
darbo įdėjo p. p. Darbutienė, Ma
ria ir Stefanija Pelanis, P. Ka
minskaitė, Lebeckienė, Genienė, 
Šukienė, Milašienė, St. Gedgau
das, Blash Balčiūnienė ir dr. 
Balčiūnas. G.

Prcf. Vaclovo Biržiškos
Š E N Ų J Ų LIE T U VIŠ K Ų

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pust 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00,- : 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street' ' - - M
Chicago 8, Zllinois

J

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

404 dideli puslapiai, daug nuotrauką. 
KieUvirše^

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu: ^

1iUHBk 1
• x i

?

Kaip jau spaudoje buvo pa
skelbta. balandžio 11 d. čika- 

neseniai 
į.4 įsisteigusi Dzūku draugija su- 

ruošė visai gerą koncertą — 
y 5/balių. Dalyvavo per 250 sve- 

Čių. Programą atliko moteriš
ka lytis — tik balete matėsi ,pačia 
vienas jaunuolis.

Koncertą — balių
vald. narys St. Grigaravičius, 
pakviesdamas aktorę J. Cijū- 
nelienę pravesti programą. 
Jos įvadas buvo pakankamai' 
įdomus, 
formoje, 
įvykius, 
kiek v ra

ft gos Jaunimo Centre

ALTai finansuojant, speciali komisija paruošė gerai doku nentvotą Lietuvos Genocido parodę, kuri amerikieciy vk 
suomenei bus pristatyta birželio men. 13 d. Sheraton viešbutyje, Chicago į e, dalyvaujant JAV politikos žmonėms* 
Parodos pristatymui ALTa pakvietė įžymy visuomeninio tą dr. Leoną Kriaučetiūną, kuris drauge su parodos pa- 
ruošėjais balandžio mėn. 8 d. supažindino spaudos ir ra ii© atstovus su parodos turiniu ir jos paruošimo darbais. 
IŠ kairės j dešinę sėdi: V. Šimkus,. J. Jasaitis, dr. Leonas Kriaučeliūnas, R. Staniūnas, dail. Z. Kolba, J. Vaidelys. 

Stovi; L. Prapuolenis, J. Jurevičius, A. Pužauskas, V. Kasniūnas, J. Janušaitis, J. Gaidelis ir V. Noreika.
V. Noreikos nuotrauka

1970 metų tornadų sezonas parėjo
Tornadai yrą viena skau- (krautuves maisto pirkti, vai- 

džiausių gamtos rykščių, kuri kus palikę namie, kieme ar 
gatvėje pažaisti. Staigus torna
das smogė Oak Lawn, Lake 
Zurich ir Belvedere, palikda
mas 55 užmuštu žmonių...

Žmonėriis padėti apsisaugoti 
nuo tų staigių nelaimių, JAV 
Oro Biuras turi įvedęs tarny
bą žmonėms perspėti. Perspė
jimai yra skelbiami per radiją.

. Kai Biuras paskelbia “Tor
nado Watch”, reiškia, kad tor
nadui pasidaryti sąlygos yra 
tinkamos. Po to dažnai seka 
antras paskelbimas “Tornado 
Warning”, /kas reiškia, kad 
tornadas buvo jau pastebėtas, 
dėlto žmonės turi skubiai pasi
rūpinti saugia vieta.

Išgirdus pranešimą “Torna
do Watch”, reikia pasirūpinti 
slėptuve ar kitokia tinkamesne 
apsauga, pasiimti radijo tran- 
sištorių, elektros lemputę ir 
maisto atsargą: Išgirdus “Tor
nado-’. Warning”, skubėti į 
slėptuvę arba Į .savo namų rūsį.

“Mes negalime tornadų su
stabdyti, bet mes galime suma
žinti gyvybių aukų skaičių, 
griebdamiesi apsaugos priemo
nių.” /.j Rašo Amerikos Raudo
nasis Krežius. “Suveskite šei
mą vidun, eikite į rūsį arba

džiausiu gamtos rykščių, 
Ameriką plaka visose vietose, 
visais laikais, be perspėjimo.

Tornadai pasitaiko visose 50 
JAV valstijose per visus 12 mė
nesių. Kai kurios valstijos nu
kenčia daugiau, kitos mažiau.

Texas gauna daugiausiai tor
nadų — vidutiniškai po 109 
per metus; kitos valstijos kaip 
Oregon ir Nevada gauna po 
vieną ir tai ne kiekvienais me
tais. lllinojų kasmet nupliekia 
daugiau kaip 25 tornadai kie- 
vienais metais. Iš 628 torna
dų, kurie per metus vidutiniš
kai pasireiškia JAV-bėse, apie 
pusė jų pasirodo balandžio, ge
gužės ir birželię mėnesiais.

Tornadas gali susidaryti bet 
kuriuo dienos ar nakties metu, 
bet dažniausiai jie pasitaiko 
šilčiausiomis dienos valando
mis. Iš visų tornadų 82 nuošim
čiai pasitaiko tarp dvyliktos 
valandos dienos ir pusiaunak
čio, o dažniausiai tarp 4 ir 6 
valandos popiet.
- Visi čikagiškiai puikiai te
beatmena 1967 metų balandžio 
21 dienos tornadą, įvykusį apie 
5:30 vai. popiet Buvo penkta
dienis, oras tvankus, šiltas. 
Daugumas šeimų išvažinėje į

bent po sunkiu stalu ipalau
kite, kol radijas praneš, kad 
tornado pavojus praėjo”.

(lino (i štrauka) “Po’ov

Maie-i iri^gaičių rimtas, iū- 
pestii.ų;is ittgpaįšlmas ir pasi
ruošim 's ,ĮMHuu i galą matėsi 
kai k ui ių baderinų nuovargis. 
Tai ii t enuąsįabu: juk jos tą 

ieną ąĮyažiavo ir tuoj i

pradėjo', 'ko i.

ji vvkusiai, humoro . , ,. irneiatvaizdavo dienos^ 
kartu išvardindama) 
vieną dieną lietuviš

kų .organizacijų parengimui
Nors humorui buvo perdėta.! 
tačiau panašumo daug. ) 

Pirmąją programos dali at-j 
liko iš St. Louis atvykęs 1. Gin-Į 
tautienės vadovaujamas ba-) 
lėtas, 
mok. 
tarpe 
liko: 
ką iš 
gražuolė 
ir katytė 
čiai”, 
ratė ir Kastytis”, Čaikovskio 
Adagio “Spraktukas”, iš Boro-

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
Th — Sek pasaką, mamyte, 

Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė

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

1. Antanas Baranauskas, ANYKŠČIŲ ŠILELIS. Didelio formato, spaus
dinta stambiomis ^raidėmis, dail. P. Lapės gausiai iliustruota. Puikus lei
dinys, kietais viršeliais, spalvotu aplanku, kainuoja 5 dol.

2. Jonas Mineiga, LABAS RYTAS VOVERE. Didelio formato, drobės 
viršeliais. V. Veselkos iliustruota, 88 psl., 2,5Q dol.

3. Janina Narūne, JAUNIEJI DAIGELIAI. Eilėraščiai vaikams. Gau
siai iliustruota žaviomis nuotraukomis, piešiniais ir ornamentais. 56 psl.. 
Kainuoja 2.00 dol.

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

5. Leonardas Žitkevičius, SAULUTĖ DEBESĖLIUOS. Eilėraščiai vai
kams. Dail. J. Pilipausko iliustruota, 64 psl., kaina 1,50 dol.

6. Antanas Vaičiulaitis, GLUOSNIŲ DAINA. Padavimai, parašyti pui
kiu stiliumi. Tinka jauniesiems ir suaugusiems. 127 psl., kaina 2,50 dol.

7. Jurgis Jankus, PIRMASIS RŪPESTIS. 14 novelių jaunimui ir suau
gusiems. 213 psl., kaina 2 dol.

Nedaug kas žino, kad didysis Aukštaičių krašto ganytojas vysk. A. Ba
ranauskas parašė Anykščių Šilelį, Įrodyti nutautėjusiai šviesuomenei lie
tuvių kalbos lankstumą poezijoje ... Pamatykime ir šiandieną, kad tai jam 
pavyko. Apsižiūrėkime, ar šių laikų mūsų jaunieji nepervertina TV ekra
nuose nušlifuotos svetimos kalbos, savosios nenaudai. Visi čia paminėti po
etai ir rašytojai savo kūriniais toli pralenkia pigių išsireiškimų kasdieninius 
artistus, sukurdami žodžių žaisme sąmoningus ir labai prasmingus vaizdus 
bei nuotaikas sielos gelmėse, liekančius visą amžių.

NAUJIENOS,
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liau- 
Laz-

ją programos dali atli- 
/’kėš Stephens vade
lios Oįijtės. Jos visos 
r tžiais ^tautiniais drabu- 
eeroje nuotaikoje, jaut- 
i.;entės mostams, beveik 
skai padainavo 
linas: Mikulskio

Nąyažiavo
mane /. motinėlė; Gn- 

.• i?s —?Pasvarscyk unta- 
KelpŠOS —• A. Stephens 

' : irgi sakalėliai, .1. Sir.i- 
<ad aš ajau. su soliste V.

/ ’aite; .Mikulskio — Mer- 
le!/ėlcf Strolios — Trys 

nieruel- s žlugtą skalbė. Dai
nos buvo su. humoru, gal dėl 
to visus yerąi nuteikė, o publi
ka jo:i)< katučių nesigailėjo.

Koncerto programai pasi
baigus, ;>rasidėjo šokiai, Bieh- 
nevičiaus ories^ui .grojant, ir

i a

vadovaujamas
Balerinos jaunos, aukšti 

mokiųės ir studentės, jų! 
tik vienas berniukas. At- 
Čiurlionio Fugą, iŠtrau- 

Čaikovskio “Miegančioji Į 
”, “Batuotas katinas’ 
”, “Mėlynieji paukš-į 

iš Gruodžio baleto “Jū-j ... vaisi S.
Dailininkais5Antanas Petri- 

konis ir V. Balukienė padova
nojo naveikslus laimingie
siems. Balųkiėnė paveikslas te
ko žygieneL o Petrikonio — 
dar neatsiliepė.

šis koncertas — balius dzū
kams gerai pavyko, gal tik dėl 
to, kad juo ypač rūpinosi vald. 
pirm.
vad. 
sekc.
sekr. Vizgaitienė, ižd. Janulie- 
nė ir kiek tik galėjo prisidėjo 
vicepirm. tėvas J. Borevičius 

Ką gi, galime dėkoti rengė
jams už gerai paruoštą pramo
gą. Tikėkimės, jog prigimtimi 
judrūs dzūkai kultūrinėmis 
pramogomis mus linksmins ir 
ateityje. B. P-gis

Pr, Nedas, kult. reik.
S. Grigaravičius, pareng. 

vadovas Julius Karsas,

SKAITYK FATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
naujienas
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ė

į
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1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA

T

£

$5.00
$3.00
$2.00

$1X00
$4.00

$150 I i

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t, 336 psl
2. -------------
3.
4.

TORNADAS ATEINA!

Šiame vaizde matome vieną iš pavojingiausių gyvybei Ir nuosavybei 
gamtos reiškinių — TORNADO straublį, artėjantį Į žmonių apgyven
tą vietą. Illinojuje tokių tornadų per metus pasitaiko vidutinlikar 
po 25. Kada ir kur jie atsiranda, niekas iš anksto negali pasakyti, 

dėl toJAV-bių Oto Biuras perspėja žmones per radiją.

v#.ii

* 
»
4

Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl......... __________ _______
M. Zosčenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl___ ______
Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. S99 pst _ ___________ _________________
Juozas KapaJinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psL ____
J. Augustai  t i s, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA. 

154 pst ............. ............................... _______ _______
Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl......... ...............  $2.00 ir $3.00
Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 pst
St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. ___ __ _ .______
VL Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas 

ir darbai. _ _______________ ;___ ____________

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11. Adome* P. Jeses, BŪK PALAIMINTAS! ____
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl, minkštais

s- viršeliais $2.00, kietais __ ___________________ _____
13. Juozas švaistai, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. _ ________
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. ___________
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ.________
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl.
18. Kipras Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.
angliškai. ________ _____ ______ __________ _____ ____

20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psL
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl.______
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl.______

$5.00
$2.00

$6.00
$3.00

$4.00 
$2.00
$5.00
$5.00

$10.00
$3.00

$1.00

$4.00
$4.00 J
$250
$6.00 j 

šitas knygas galite įsigyti ‘^Naujienų** ofise arba gauti | 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608
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žurnale ir dabar tame pačiame žurnale iš naujo perspaus
dintas ryšium su Lenino šimto metų sukakties minėjimu.

Savo straipsnio pradžioje Černovas sako, kad Leni
nas buvo didelis žmogus. Partijoje jis buvo pats didžiau
sias, pats pranašiausias, jos nekarūnuotas karalius. Jis 
buvo jos galva, jos valia. Jo intelektas buvo energingas, 
bet šaltas, pasižymėjo ironija, sarkazmu ir cinizmu. Po
litikoje jis niekad nenukrypo nuo savo tikslo, kuris susi
vedė prie laimėjimo, — laimėjimo, nežiūrint, kokiomis 
priemonėmis, kokiu būdu.

Sakoma, kad karas yra politikos tęsimas. Leninui 
buvo priešingai ■— jam politika buvo baro tęsimas. 0 ka
ro metu apiplėšimas yra laikomas “rekvizicija”, apgaulė 
— strategija, nežmoniškumas priešo atžvilgiu — savo 
rūšies pareiga, žodžiu, karo metu visos priemonės yra 
pateisinamos. Pateisinamos tokios priemonės, kurios 
normaliais laikais sukelia pasibiaurėjimą.

Kadangi Leninui politika buvo karo tęsimas, tai jis 
ir naudojo tokias priemones, kokios yra naudojamos ka
ro metu. Tas priemones jis naudojo savo politinių priešų 
atžvilgiu: naudojo jas, nesiskaitydamas su jokiais pado
rumo ir sąžiningumo principais, o savo politiniais prie
šais jis laikė visus tuos, kurie nesutiko su juo, kurie drį
so jo valiai pasipriešinti, drįso jo sukurtas doktrinas 
paneigti.

Aleksandrijos knygynas buvo sudegintas menamai 
vadovaujantis tokiu motyvu: jeigu tas knygynas skelbia 
tokias pat tiesas kaip Koranas (musulmonų biblija), 
tai jis nereikalingas, o jeigu jame yra priešingų Koranui 
minčių, tai jis yra blėdingas ir turi būti sunaikintas.

Nuo Lenino “Korano” jokio nukrypimo negalėjo bū
ti. Nei periodinėje spaudoje, nei spausdinamose kny
gose. Todėl Sovietuose ir praktikuojama gal pati griež
čiausia pasaulyje cenzūrą.

Kokios rūšies draugiškumu, nuoširdumu ir geru bū
du pasižymėjo Leninas? Leninas, sako Černovas, buvo 
gero būdo. Bet gero būdo asmuo nebūtinai yra geraširdis. 
Pastebėta, kad fiziškai tvirti žmonės paprastai yra gero 
būdo. Lenino geras būdas prilygo milžiniško San Bernar
do šuns draugiškumui, kurį jis praktikuoja mažyčių šu
nelių atžvilgiu. Ir Leninas savotišku būdu mylėjo savo 
bendradarbius. Jis atleisdavo jiems ir nusikaltimus. 0 
jeigu kuriuos jų sunaikindavo, tai naikindavo (likviduo
davo) juos ne kaipo asmenis, bet kaipo klaidingų idėjų 
skelbėjus. Skelbėjus tokių idėjų, kurios buvo priešingos 
jo “Koranui”.

Nekokios nuomonės Leninas buvo ir apie daugelį 
rusų komunistų. Kartą jis pasakė: “Pradrėsk rusą ko
munistą ir tuoj išryškės rusas šovinistas”. Tas rusas šo
vinistas ypač išryškėjo Stalino laikais, kada visi išradi
mai, visi atsiekimai moksle buvo bandoma priskirti 
rusams. . .

Caristinę Rusiją Leninas pavadino “tautų kalėjimu”. 
Tokia tebėra .Rusija ir šiandien, nors ji ir bolševikinė. 
Tačiau tai jau nebe Lenino “nuopelnas”, bet daugiausia 
Stalino.

Daugelis kritikų teigia, kad Leninas troško galios ir 
garbės. Faktas yra tas, sako černovas, kad Leninui bu
vo prigimta, buvo natūralus dalykas patraukti savo va
liai kitus. Ir tai jis darė ne garbės trokšdamas, ne kokių 
pripažinimų laukdamas. Nors garbės jis netroško, ta
čiau komunistams buvo reikalingas stabas ir tuo stabu jis 
liko paverstas. 0 kas gi pasiliko iš tos komunistinės sis- 
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Leninas legendų ir tikrovės šviesoje
Apie pasižymėjusius žmones paprastai yra sukuria

mos legendos, kurios laikui bėgant dar pagražinamos, 
papildomos. Ir juo svarbesnis yra asmuo, juo gilesnius 
pėdsakus jis palieka istorijoje, tuo daugiau apie jį suku
riama legendų. Sukuriama tokių legendų, kurios su tik
rove mažai ką teturi bendra.

Netrūksta visokių visokiausių legendų (padavimų, 
prasimanymų) ir apie Leniną. Tos legendos apie jį ypač 
pagausėjo paskutiniais metais, kai pradėta ruoštis prie 
jo šimto metų gimimo sukakties minėjimo, kuris įvyksta 
šiandien. Sovietų Sąjungos imperijoje jau kuris laikas 
yra pasinešta apgaubti Lenino asmenybę legendomis.

Tų legendų švisoje Leninas vaizduojamas kaipo ge
nialus politikas, kuris padėjo pamatus dabartinei sovie
tinei sistemai. Vaizduojamas jis kaipo labai paprastas, 
geraširdis, vaikus ir gyvulius mėgęs asmuo. Su savo ben
dradarbiais jis visada palaikąs labai draugiškus ryšius.

Tokioje šviesoje Leninas yra pristatomas Sovietų 
Sąjungoje ir komunistu kontroliuojamose valstybėse. 
Tai visai suprantama: nepalankiai kalbėti apie Leniną 
ten būtų didžiausia nuodėmė, pažeminimas ir paniekini- j 
mas švenčiausio stabo, kuriuo komunistams pasidarė Le
ninas.

Laisvajame pasaulyje, kur ir apie labai didelius žmo
nes galima laisvai kalbėti bei jų padarytas klaidas, jų 
ydas ir trūkumus viešai skelbti, Leninas yra pristatomas 
visai kitokioje šviesoje, štai Kanadoje yra susidariusi 
sąjunga kovai vesti už Rusijos tautų išlaisvinimą. Toji 
sąjunga yra pasiryžusi paskelbti daug naujos ir senos 
medžiagos apie Leniną, jo gyvenimą ir jo veiklą. Numa
toma išleisti kelis tomus surinktos apie Leniną medžia
gos. Pirmas tomas jau pasirodė. Daugiausia tai prisimi
nimai žmonių, kurie dalyvavo komunistinėje veikloje, 
daugiau ar mažiau pažino Leniną ir buvo net jo bendra
darbiai. Skaitant tuos atsiminimus, išryškėja visai ki- 
tokis Leninas, negu jį vaizduoja oficialioji komunistų 
spauda.

Tačiau gal vieną pačių įdomiausių, pačių išsamiausių 
ir būdingiausių straipsnių apie Leniną parašė Viktor 
Černovas, pirmininkavęs vieninteliam steigiamojo seimo 
posėdžiui (seimą, kaip žinia, bolševikai išvaikė). Tas 
straipsnis buvo išspausdintas 1924 m. Foreign Affairs'temos, kuriai menamai Leninas padėjo pamatus?

VINCAS ŽEMAITIS

ir lenku - lietuviu santykius 
1569-1969

(() UNII LUBELSKIEJ I STOSUNKACH 
POLSKO — LITEWSKICH 1569 — 1969)

Tokia straipsnio antrašte p. A. Char- 
inanski (sk.: Dziennik Chicagoski, 1970 
m. vasario men. 25 d.) atsiliepia i neseniai 
pasirodžiusią mano (V. žemaičio) brošiū
rą: “Liublino unijos sukakties paraštėje. 
Santykiai su mūsų kaimynais lenkais.’' (Na 
marginesie rocznicy Unii Lubelskiej. Sto
sunki z naszymi sasiadami polskami, 1569 
— 1969). Ponas A. Charmanski teigia, kad 
šios brošiūros autorius nepataikė būti be
šališku gvildentoji! šių tautų santykių, 
susiklosčiusių kelių šimtmečių eigoje. A. 
Charmanskio nuomone, darbas nėra ob
jektyvus ir jei jis nesiekiąs kraštutinio šo
vinizmo. vis tik turįs tendencijos pristatyti 
eile istoriniu faktu, nesuderintu su tiesa. *. *- <-

šio straipsnio tikslas — ne polemizuoti 
su gerb. recenzentu, bet supažindinti lie
tuvių visuomenę su liberališkesnės lenkų 
išeivijos spaudos refleksijomis i panašaus 
pobūdžio klausimus: 
no brošiūros išvados, 
platesnio paaiškinimo.

Kad skaitytojas gal 
suprasti kiek teisingai 
Charmanskio teigimai 
pateikti lietuvių kalba 
teigimus atitaisyti.

be to kai kurios ma
inanti, reikalingos

Iii aiškiau matyti ir 
ir pamatuotai p. A.

Senka juos pilnai 
ir po to klaidingus

"Sėjos" bendradarbis logikos prieblandose
Praeitų metų “Sėjos” Nr. 1 teiva tiki tokiais teigimais ? Ne- 

(104) Jurgis Kateiva pasisakė gi koks nors pasiūlymas tampa 
bendravimo su tauta klausimu 
to paties vardo rašinyje. Balan
džio 19 d. “Naujienose” šias ei
lutes rašantis pateikė kai ku-

apie šiandienos liniją ir 
ubusis “Sėjos” re- 
L. Šmulkštys galė- 

kodėl jo žurnale į 
randa vietos bendradflybi&V imo 
su okupantJ pasiūlos.

V. Staugaitis

daktorius p. 
tų atsakyti

liečiančiais J. Kateivos mintis 
ir priėjo išvadą, kad autorius ne 
tik ragina bendrauti su kraštu, 
bet bendradarbiauti su okupan
tu. “Sėjos” Nr. 2 (105) J. Ka
teiva bando savąsias mintis pa
teisinti. Tačiau jo argumentai, 
bent tie, kuriuose galima susi
gaudyti ir toliau tik patvirtina 
faktą, kad J. Kateivai bendra
darbiavimas su okupantu yra 
priimtinas.

1. J. Kateivai buvo priminta, 
kad straipsnių, iškarpų, žurna
lų, laikraščių, biuletenių, knygų 
siuntinėjimas pavergton Lietu
von, kurį jis taip labai ragina, 
gali pakenkti adresatams. J. Ka
teiva tokį perspėjimą laiko “šū
viu pro šalį”. Jo pateikiami du 
motyvai. Vienas, paties J. Ka
teivos įspėjimas, jog laiškai bei 
siuntiniai tikrinami. Antra, jo 
retoriškas klausimas: “kiek tau
tiečių prašo .siuntinėti laikraš
čių iškarpas,: žurnalus, knygas 
svetimomis kalbomis?”

Kur logika? Jei pats J. Ka
teiva sakosi tautiečius perspė
tas nuo komunistinės cenzūros, 
tai kam jis apsisukęs siūlo me
džiagos tai cenzūrai, tarsi žiba
lo ant degančio laužo. Į antra 
motyvą atsakysime klausimu: o 
iš kur J. Kateiva taip puikiai ži
no, kiek tų informacijų prašan
čių tautiečiai laisvajame pasau
lyje gauna? Kas J. Kateivai pa
teikia anas statistikas ?

2. Buvo pareikštas nusistebė
jimas dėl.J. Kateivos pasiūlymo 
rengti koncertus ir parodas pa
vergtoje Lietuvoje “jei tat su
organizuotų vieni lietuviai, be 
ryškaus sovietinių organizacijų 
įsiterpimo”.

Buvo nusistebėta, jog “neryš- 
'kus” sovietinių organizacijų di
rigavimas J. Kateivai yra pil
nai priimtinas. Vienintelis J. Ka
teivos argumentas už tokį “ne
ryškaus” sovietinių: žmogžudžių 
dirigavimo pripažinimą, yra tas, 
kad toks pasiūlymas, esą, jau 
anksčiau buvęs padarytas. Net 
kitų žmonių, o ne paties J. Ka
teivos. Jam tad primintina, kad 
“kiti žmonės” taip pat teigė ..ir 
teigia, jog Lietuva yra laisva 
ir nepriklausoma, bei jos žmo
nės laimingi, tačiau ar J. Ka

nors jau anksčiau padarė?
J. Kateiva ypačiai suniekino 

kritiko teigimą, kad “’be sovieti
nių įstaigų dalyvavimo* paverg
toje Tėvynėje nei plaukas nė 
vienam nuo galvos nenukrenta”.

Brighton Parkas
Orgsuaizucijų svarbus 

susirinkimai
r iz ♦ u 4 • • žagariecių Draugiško Klubo

AS Žy*“ L? susirinkimas Įvyks Sj sekmadio 
nį, balandžio 26 d. Hollywood 
salėje,,2417 W. 43rd St„ pradžia 
1 vai. po pietų.

Jon^kieėiu Labdarybės Klu-

“nesusipratimas”, “pasenęs gal
vojimas” ir “nepažinimas šių 
dienų sovietinio gyvenimo tikro
vės”. Esą, pavergtoje Lietuvo
je” ne tik plaukas, bet kartais 
net visos galvos be sovietinių' 
įstaigų žinios nukrenta...”

Ką čia nori J. Kateiva pasa
kyti, tikrai nelengva suprasti. 
Visas pasaulis iki šiol aiškiai 
mato, jog Sovietų Sąjungoje ir 
jos pavergtuose kraštuose yra 
vykdoma žiauriausia diktatūra. 
Visos gyvenimo sritys, be jo-, 
kios išimties, yra pajungtos ko
munistų partijos kontrolei. Nuo 
lopčio iki karsto kiekvieno žmo
gaus siela, kūnas, protas, vaiz
duotė, troškimai, viltys, kūrybi
nės galios — visas žmogus yra 
pajungtas komunizmui. Tik vie
nam J. Kateivai net kažkokios 
galvos nuo pečių Sovietijoje rie
da be komunistinių organų ži
nios. Gal J. Kateiva žino, ko mes 
nežinome?

3. Juo toliau į mišką, juo dau
giau medžių. Juo tolyn polemi
kos keliu, juo didesnė J. Ka
teivos prieblanda. Atrodo, jog 
negalėdamas surasti argumen-

nį, gegužės 5 d. Vengeliauskie- 
nės salėje, 4500 So. Talman Avė,, 
pradžia 8 vai. vakaro.

Eržvilko Draugiško Klubo su
sirinkimas įvyks trečiadienį, ge
gužės 6 d. Vengeliauskienės sa
lėje, 4500 So. Talman Avė., pra- v • 
džia 8 vai. vakaro.

Našlių - Našliukių ir Pavienių 
Draugiško Klubo susirinkimas 
įvyks penktadienį, gegužės 8 d. 
Hollywood s alėje, 2417 W. 43rd

okupantui pražūtį (gražus sen
timentai!), ir gailisi, kad oku
pantui galima viskas: žudyti, 
tremti, persekioti ir panašiai..., 
o lietuviams negalima net kon
certų ruošti Vilniuje. Taip ir 
sunku suprasti, ką bendro turi 
žvėriško okupanto kriminalisti
niai aktai su J. Kateivos kon
certais Vilniuje? Koks ryšys 
tarp rusų komunistų galios žu
dyti ir J. Kateivos dailės parodų ?

Toki pasiaiškinimai, deja, ne
paneigia išvados, kad J. Katei
va viešai siūlo bendradarbiauti 
su okupantu. Tiesa, “nerys- 
kiai”, bet bendradarbiauti. Slap
čiomis, patylomis, bet derėtis su 
Lietuvos pavergėju, štai kodėl 
ir pirma ir dabar kyla klausi
mas, kodėl “Sėjoje” tokie siū
lymai randa vietos-. Liaudinin
kų praeities nuopelnai yra labai 
dideli, tik ne apie praeitį eina 
kalba. “Sėją” leidžia šiandienos 
varpininkai ir liaudininkai, tad

Visi čia suminėtų klubų na
riai ir narės bei nauji kandida
tai, kurie norėtų tapti mariais, 
prašomi skaitlingai atsilankyti. 
Kaip jau yra žinoma, pavasa
ris neramus laikotarpis, užtat 
nusiraminimui reikia susirasti 
tinkamas vietas išvykoms, pik
nikams, kad ten smagiai drau
giškoje nuotaikoje tyrame ore 
maloniai praleisti laiką. Be to, 
Našlių ir Našliukių linksmybių 
balius, šokiams grojant Jurgio 
Joniko orkestrui, įvyks šį šešta
dienį, balandžio 25 d. Hollywood 
salėje, 2417 W. 43rd St. Prasi
dės17 vai. vakaro. Taigi visus 
malonius svečius bei savo narius 
klubas užprašo gausiai atsilan
kyti

I

Imą”, o rusas komunistas nei kiek nepasikeitė: kai jis yrą 
pradrėkstas, tai tuoj išryškėja rusas šovinistas.

į tirui skaudžių sąmyšių, nuo ko nukentėjo .

Sulenkėję karaliai Jogailaičiai nesido
mėjo gyvybiniais nei valstybės, nei lietu
vių tautos reikalais, intrigomis silpnino 
valdančius sluoksnius, o suteikdami privi
legijas stambiems lietuvių žemvaldžiams 
ieškojo jų paramos.

Lietuvių liaudies lenkinime didelę ir 
biaurią rolę atliko dvasiški j a, magnatai ir 
daugiau ar mažiau ,A pasiturintieji žemval
džiai. Autorius prilygina lenkinimo meto
dus su tam reikalui naudotais vokiečiu me
todais. Tokia nuomonė yra neobjektyvi, 
tai aiškaus šovinizmo reiškinys.

Brošiūros autorius kelia klausimą, ar

' abidvi valstybės.

i
j

PONAS A. CHARMANSKI RAŠO:
Autoriaus žodžiais, dėl Žalgirio (Grun- 

valdo) pergalės pirmoje eilėje tenka dė
koti lietuviams ir Didžiajam kunigaikščiui 
Vytautui. Lenkai nesugebėjo išnaudoti 
pavykusio laimėjimo, kad galutinai ■vi
siems laikams panaikinus vokiečių grėsmę.

Personalinės unijos laikotarpyje Jogai
laičiai greitai sulenkėjo ir mažai rūpinosi 
palyginamai plačiais Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės plotais,“ esančiais vokiečių

Į ekspansinio imperializmo grėsmėje, be to 
j dar didesnėje iš Maskvos pusės grėsmėje, 
i Esant Lietuvai sąjungoje su Lenkija, len- 
• kai sugebėjo klastos būdu pasinaudoti ne

susipratimais, kylančiais tarp lietuvių oli- ! Liublino unija atnešė realią pagelbą Lietu 
garchų(stambiųjų žemvaldžių), kurie ilgą 
laiką buvo priešingi Unijos sudarymui. 
Galop, lenkai įvairiomis privilegijomis, 
teikiamomis stambiems žemvaldžiams ir 
šlėktai, taip pat įvairiais pažadais mokė
jo palenkti daugumą lietuvių atstovų — 
sudaryti uniją ir sujungti abidvi valstybes 
i vieną politinį organą. Tos dvi valstybės 
tapo didžiausia vidurio Europos valstybe.

Toms dviems valstybėms-susijungus, 
lenkai joje turėjo persvarą. Lietuva buvo 
traktuojama kaip antraeilė valstybė, ne
žiūrint. kad Unija užtikrino tas pačias tei
ses; šūkis: “laisvi su laisvais ir lygūs su 
lygiais” paliko vien skambiais žodžiais. 
Tikrumoje lenkai sprendė viską ir net ne
susvyravo atplėšti iš Didžiosios kunigaikš
tystės Podolę, Volynę ir Ukrainą. Dauge
lyje atvejų nevykusi politika buvo priežas-

vai. Man atrodo, kad nef labai įžvalgus 
tyrinėtojas neturėtų galimybės autorita- 
tyviai atsakyti į panašios rūšies klausimą 
— sunkumų pareikšti čia savo nuomonę 
kyla dėl nepažinimo tikrosios padėties 15 
ir 16 šimtmetyje ir vėlesniais laikais.

P. V. Žemaitis tvirtina, kad karaliaus 
Vladislovo Jogailos suteikimas privilegijų 
katalikų dvasiškijai buvo priežastimi atsis
kirti dešimčiai kunigaikštysčių, kuriose 
daugumas gyventojų buvo stačiatikių 
(provoslavų) tikėjimo. Atsiskyrimas tų 
kunigaikštysčių nusilpimo Lietuva ir pa
ruošė kelią didesniam Maskvos skverbi
muisi. Stoka religinės tolerancijos buvo 
priežastimi daugelio vidaus sunkumų.

Autorius tvirtina, kad Lenkija nepadė
jo Lietuvai kovoti su Maskvos imperializ
mu, priešingai, netinkama Jdgailaičių po
litika prisidėjo prie Lietuvos nusilpimo.

Kyla klausimas, kėdei p. žemaitis, iŠ- , 
keldamas žalingas Lenkijos politikos išda
vas santykiuose su Lietuva, nieko neužsi
mena apie naudą, kilusią iš susijungimo tų 
dviejų valstybių. Lietuvos Didžioji Kuni
gaikštystė, lyginant su Lenkija, buvo at
silikusi, lenkų ir krikščionybės kultūros i 
įtaka buvo pastatyta prieš rytų kultūros 
Įtaką. Lietuva, kaip savaranki valstybė, 
tikriausiai pernelyg ilgai išsilaikyti nebūtų 
galėjusi. Arba vokiečiai būtų užvaldę Lie
tuvą ir ją visiškai suvokietinę, arba Rusija 
būtų užvaldžiusi žemes, priklausančias 
Lietuvos didžiajai kunigaikštijai.. P. že
maitis pasiremia eile'lenkų istorikų ir au
torių, kurie yra pasisakę lenkų — lietuvių 
santykių ir Unijos reikšmės tema. Labai 
vertingi pasisakymai “Wspomnien Ko-' 
wienskich” autorius, pulk. L. Mitkiewicz.

Galutinėse savo veikalo išvadose p. Že
maitis reiškia nuomonę, kad šalia aiškiai 
neigiamų Liublino unijos pusių, ta Unija, 
ištisos lenkų kartos sampratoje buvo pa
grindu atnaujinimo ir sutvarkymo buvusių 
lenkų — lietuvių santykių. Lietuva galėtų 
priklausyti vidurio Europos Valstybių Fe
deracijai pilnateisio partnerio sąlygomis. 
Lietuva praeityje~buvo perdaug, lenkų iš
naudojama; netikusi karalių ir Lenkijos 
vyriausybių politika buvo priežastimi visų 
nelaimių, kas sužlugdė abidvi valstybes.

Tas liūdnas faktas turi būti įspėjimas 
ateičiai. Lietuva negali pakartotinai būti 
išnaudojama lenkų, kaip tai buvo praeity
je. Lenkais negalima pilnai pasitikėti. Ne-, 
tenka abejoti, kad lenkų patriotizmas ga-’ 
lėtų būti pavyzdžiu, bet nelaimei, tas jų

patriotizmas išsigimsta ir tampa agresyviu 
šovinizmu (bevek pažodinis dalies auto
riaus išvadų vertimas).

Vincas Žemaitis: Liublino Unijos Su
kakties Paraštėje (Na margine — šie roez- 
nicy Unii Lubelskiej. Stosunki z naszymi 
sasiadami Poliakamu 1569 - 1969) Publ. 
by Chicago Lithuanian Literary Society, 
1970, str. 84 (A< Charmanski).

Tenka pripažinti p. A. Charmanskiui 
vietomis teisingą brošiūros santraukos 
pateikimą, tačiau gaila, jis apleido nepa
minėjęs vienos iš pagrindinių autoriaus iš
vadų, būtent siūlymą grįsti lenkų — lietu
vių santykius sena bibline taisykle — ne
daryk kitam, ko nenorėtum, kad kiti tau 
darytų. Juk abeji yra seni krikščionys: 
lenkai neseniai atšventė krikščionybės Mil- 
leniumą, o lietuviai — 700 metų krikščio
nybės sukaktį (nuo karaliaus Mindaugo 
krikšto).

Gal ir ši sena biblinė tiesa atrodė p, 
Charmanskiui neobjektyvi, šališka, šovi
nistinė, , panašiai, kaip vienu plunksnos 
pabraukimu (neįrodęs duomenimis auto
riui metamą kaltinimų) apibūdino visą jo 
darbą. Atrodytų, kad, pagal p. Charmans- 
kį, visa ką lenkų autoriai parašė apie Uniją, 
Žalgirio mūšį, ar lietuvių — lenkų santy
kių raidą, tenka priimti kaip bešališkai 
pateiktą, grjniausią, be tendencijos, ar 
šovinizmo parašytą tiesą. v Tenka apgai
lestauti, kad ne visuomet tai buvo paboja- 
ma. f

(Bus daugiau).
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BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Linksmumo *rbe liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Avė. — 586-1221

P-

v.

< r Iii t

Iš kaires: St Balzekas, Jr., Lietuviy kultūros muziejaus prezidentas, ponia Shapiro, Joseph Shapiro, Museum of 
Contemporary Art prezidentas, kur dabar vyksta Kazimiero Varnelio paroda ir dailininkė Walter Pellaton-Ei 

si na i te, kurios vėl tavy paroda vyksta Balzeko muziejuje visą balandžio mėnesį.

patyrę fotografai. Meniškai paruo
šiame vestuvinius albumus.

AL’S CANDID PHOTO’S

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometnstas

DR. EDMUND E. OARA. i 
z/uy w. Sur ^iRfccT

i el.: GR 6-24uu
vai pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
-—< i—antrad., penia, lu—4, - ir 

sesiad. 10—2 vaL -j
Rez. Gi 8-0873 |

DR. W. M. EISIM - EiSINAS
JA. Ir MOT&Rv Li^OS 

GINEKOLOGINĖ CH1RURGUA 
6132 So. Kedzie Ave., VVA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamointi ML 3-0uui.

DR. ANNA BALIONAS 
AKiy, AU$y, NOSIKS 
IR GKRKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2S53 W< 63rd STREET 
Ofiso tolof.: PRutpoct W229 
RozkL ioloL: WAN^rook 5-5076 

nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
auo 7 iki 9 vai, vak. Treč. uždaryta. 
Ligonius ppruma ūk susitarus.

R«z. t»l. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski R<L (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Pmma ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 3/4-8012

. DR. S. BIEŽIS
r»lef.: PRoipecr 8-17)7

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
UKiai antradieniais ir penktadieniais 
lYeciad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS: .

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Tree, ir šeštad. uždaryta

Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: GArden 3-7278

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
C H I R-U R G A S
Priima tik susitarus. & | 

Valandos: pinnad., ketvirtad.,I 5—8, 
antrad. .2-^^ \

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS GPTOMETRISTAS 

4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, HL 60618 Tel, 525-0952

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. P-; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

LEONAS SEIBUT1S 
INKSTU, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST. 

Vai.: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak. 

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

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

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

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

uždaryta.
Re*. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO V AL.: pirm., antrad., trečiad., 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 
z pagal susitarimu.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195 

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

ORTHOPEOAS-KtOFtejliSTAS Į
Iparaiai * Pr<Xezai, Med. BU3*j 

. dažai- Speciali pa&aiba kojoms j 
(Arch Supports) ir t t

ORTHOPEDUQS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629 f 

Tstefu PRoaoect 64084

PERKRAUS7YMAI

Leidimai — Pilna apdraud. 
2EMA KAINA 

R. t E R t N A S 
2047 W. 67th Pt. WAIbrook 5-8063

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
ofiso valandos:

Pirmai, ketvirtad. nuo 1—i ir 7—9, 
aiitraa., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštai, tiktai susitarus.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v.
Tel: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, UJU 60629

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

E K S K U R S I J O S

Gesužės 23, liepos 14 ir rugpjūčio 31

Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesių 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į AmerUtą

. Kreipkitės į' '"■
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

’NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

PLEASE! i 
Only yoy can 
PREVENT

Lietuvių Fondo vakarienė
Lietuvių Fondo metinės va

karienės Čikagoje jau tampa 
tradicija. Jos paprastai pasi
žymi geromis meninėmis pro
gramomis ir gausiais patieka
lais. Sekmadienį, balandžio 19 
d. tokia vakarienė ivvko Per
sonality Lodge patalpose, 4740 
So. Cicero Ave. Nors svečių tu
rėjo būti apie 300, tačiau ar 
operos spektaklis ar blogas 
oras daug ką sulaikė ir dalyva
vo virš 200.

Vakarą atidarė Lietuviui 
Fondo valdybos vicepirminin
kas A. Rėklaitis, pakviesda
mas valdybos pirm. dr. A. Raz
mą pradėti vakarienę ir prista
tyti garbės svečius.

Programos vedėja buvo Ka- 
rilė Baltrušaitytė. Meninė pro
grama susidėjo iš solistės Airi
uos Giedraitienės solo dainų: 
S. čerienės “Lietuvos laukai” 
[A. Vanagaičio “Dul, dul, dul, 
dūdelė”, A. Kačanausko “Va
karo smuikas”, K. Kavecko 
“Na tai-kas” ir P. Armono vio- 
lenčelės: P. Čaikovskio “Senti
mentalus valsas”, ir E. Nevin 
“Narcyzas”. Pabaigai abu so
listai išpildė V. Jončio ‘Arai, ne
dvelk, vėjeli” ir K. . Zellerio 
“Gražiam Tyroly” iš operetės 
“Paukščių pardavėjas”. Vi
som dainom ir P. Armonui 
akompanavo Manigirdas Mo- 
tekaitis.

Po pietų trumpą žodį tarė 
gen. Lietuvos konsulas Čikago
je dr. P. Daužvardis, palinkė
damas Lietuvių Fondui greičiau 
surinkti milijoną ir visiems jo 
nariams patiems tapti milijo
nieriais. Ponia Daužvardienė 
buvo apdovanota gėle. Kalbė
jo LB pirmininkas B. Nainys ir 
dr. St. Biežis.

Toliau išskirtinai buvo pa
gerbtas Marius Gediminas Kas- 
niūnas, pasižymėjęs jaunuolis, 
daug pastangų dėjęs, kad mies
to savivaldybė pavadintų Mar
quette Parko rajoną “Lithua
nian Plaza” vardu. Jam Lietu
vių Fondas paskyrė savo me
dalį, kurį įteikė gen. konsulas. 
Susirinkę paplojo ir atskiram 
jaunimo stalui, o kalbėjęs pa
brėžė jaunimo, kaip fondo su
mų paveldėtojo vaidmenį atei-

Vicepirmininkas A. Rėklai
tis pristatė visus LF naujus na
rius, įstojusius šios vakarienės 
proga ir perskaitė pavardes tų, 
kurie savo įnašus į LF padidi
no. Jis padėkojo vakarienės 
ruošinio talkininkams: Br. Ma
cevičiui, J. Sadūnui, Girvilui ir 
kitiems. Per vakarienę buvo 
surinkta 20,000 dolerių

Programą užbaigė LF tary
bos pirm. dr. G. Balukas, vi
siems padėkodamas i” pabrėž
damas A. Rėklaičio nuopelnus 
šią vakarienę organizuojant

VAtr-’ l <• SOS KI&aVI ENC

DARŽt ŽMOGAHC 
uKAU . ŠS IR 3lCpn,IS

Visiems naujiems fondo na
riams LF ženklelius įteikė gen. 
konsulas dr. P. Daužvardis.

VĖLIAVŲ ALĖJA
■ KAZIMIERINĖSE

Dziennik Zvviązkovvy “Pro- 
jekt Budowy “Alei Flag” Na 
Cnientarzu Sw. Kazimierza” 
(Projektas statyti “Vėliavų 
Alėją” Šv,. Kazimiero kapinė
se”) rašo:

Dviejų Amerikos Legiono 
Postų Įllinojuj, tai yra Dariaus 
— Girėno Posto No 271 ir Don 
Varnas.Posto No. 986 pastan
gomis finansuojamas to Legio
no svarbaus projekto, pava
dinto “Vėliavų Alėja” atliki
mas.

Sekmadienį, balandžio 26 
dieną lietuvių šv. Kazimiero 
kapinėse prie 4-101 W. 111 gat
vės įvyks iškilmingos tai “Vė- 
liavų Alėjai” pamatų padėji
mo ceremonijos. Alėja turės 
53 stiebus ^vėliavoms iškelti. 
Projektas arkidiocezijos jau 
patvirtintas. Pamatų padėji
mo- ceremonijos įvyks sekma
dieni 1 vai. popiet. Iš abiejų 
kelio pusių, prie įvažiavimo į 
kapines bus po 25 stiebus ir 

AGNĖS (AGOTA) PUSLIS
Latožaitė

Gyv. 7144 So. Sawyer Ave.

ZUZANA BERŽINSKAS
Gyv. 6110 West 59 Street

Mirė '970 m. balandžio 20 d., 10:00 vai. ryto, sulaukusi senatvės. 
Gimusi Lietuvoje, Telšių apskr., Kontaučių miestelyje.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: 3 sūnūs — Daniel, marti Theresa, Justin, marti 

Lillian, ir Bruno Gilbert, marti LiUian, keturios dukterys — Ellen 
Zawacki, Genevieve Reynolds, žentas William, Stella Wolfe ir Sophie 
Cruse ,žentas Louis, 22 anūkai, 4 proanūkai, Švogeris Frank Backus 
,su šeima ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Ketvirtadienį, balandžio 23 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios į incarnation parapijos bažnyčia, Crestwood, Hl„ o po gedu
lingų pamaldų bus laidojama Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Zuzanos Beržinskas giminės, draugai ir pažįstam i nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuyėse ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vaikai, švogeris ir kiti giminės.

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

- 'Mirė 1970 m. balandžio 21 d., 10:05 vai. ryto, sulaukusi senatvės. | 
.Gimusi Lietuvoje, Tauragės aps.. Skaudvilės vals., Jakštų km.

Amerikoje išgyveno apie 50 metų.
Paliko nuliūdę: brolio vaikai — Jonas Latoža, jo žmona Mary ir 

Bruno Latoža, jo žmona Betty-Ann bei kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Lietuvoje liko 3 broliai — Martynas, Motiejus ir Jonas Latožai.
Priklausė Zarasiškių klubui.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 

| Avenue.
Penktadienį, balandžio 24 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš ko- 

J plyčios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
g pamaldų bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.
| Visi a. a. Agnes Puslis giminės, draugai ir pažįstami nuošir- 
I džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar-
I navimą-ir atsisveikinimą. <

Nuliūdę lieka:
Brolio vaikai ir kiti giminės.

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

cBl '■

trys stulpai bus priešakyje 
koplyčios, esančios administra
cijos pastate.

Tos 50 vėliavų atstovaus 50 
Unijos valst. ir bus pašvęstos vi
sų karų veteranų atminimui. 
Tai bus karinių laidotuvių vėlia
vos, kuriomis apdengiami kri
tusių ar mirusių veteranų kar
stai. •

Tos vėliavos plevėsuos ant 
stiebų per kiekviną pripažintą 
valstybinę šventę ir per Kaptj 
Puošimo Šventę.. Vyriausias 
Vėliavos stiebas stovės “Vėlia
vų Alėjos” fronte. Ant jo. bus 
iškelta tokia pat vėliava, kaip 
ir ant Kapitolio Vašingtone.

“Vėliavų Alėjos” Statybos 
Komitetas atsišaukia i vetera
nų šeimas su prašymu pagal
bos padengti išlaidoms, kurios 
viršys $5,000 sumą. Kas norėtų 
duoti aukų, tegul susižino šu 
abiejų aukščiau minėtų AL 
Postų vadais, tai yra su Fran
ku Nawas, 3126 S. Lowe Ave. 
ir Pauliu Yocius-, 4623 S. Ca
lifornia Ave.

PRANEŠIMAI
— Chicagos Lietuviu Suvalkiečių 

Draugijos eilinis susirinkimas įvyks 
trečiadieni, balandžio 22 d., Holly
wood Inn svetainėj, 2417 W. 43rd St. 
8 vai. vak. Nariai prašomi būtinai 
atsilankyti.

Eugenija Strungys nut. rast.

PHOTOGRAPHER
Jei norite nuotraukomis įamžinti savo 
vestuves ar kitas šeimas šventes, tai

2719 West 43rd Street
Chicago, Illinois 

927-6288
Call and ask for BODIE BURBULYS

Ui

i

TĖVAS IR SŪNUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai
v

TRYS MODERNIŠKOS 
aIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

VISTA
REpuble 7-SSOv REpubfie 7-8601

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS f. daimid

Te!.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

i R NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu S
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

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

BUTKUS - VASARIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, HI. Phone: OLympic 2-1003

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

3354 So. HALSTĖD STREET Phone: YArds 7-1911

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITeS naujienose
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PiKETAl PRIE SOVIETŲ FOTO PARODOS
V i era t pAotinirrfcas neša plakata su Kūjo-piautuvo 
ir h_<:-Areueo,simboliais ir irašu: Lenino kontribu
cija žmonijai — GRANDINĖS, VERGIJA, MIRTIS 

milijonams šiandien, o rytoj jums!

40 lietuvių paveikslų sovietų foto parodoj,
Jau antra >;ojitė kai Mokslo 

ir Pramonė< muziejuje, Chi
cago}, vyksta Sovietų Sąjun
gos foto paroda, kuri nusitęs

Nuvykus į lų parodą iš 
karto gaunami įspūdis, kad 
SSSR reikia vadinti ne Sovie
tų Sąjunga, o Sovietų imperi
ja, didžiausia ir vienintelė ko
lonijinė pasaulyje imperija. 
Kad rusai to nesigina ir net 
tuomi didžiuojasi, pasako pats 
tos parodos fasado įrengimas: 
vos įėjus vidun, priešakinėje 
sienoje didžiausiomis raidėmis 
išrašyta, kad Sovietai “sveiki
na” amerikiečius ir kviečia pa
matyti 130 tautų. 210 milijonų 
žmonių kraštų ir čia pat kitose į 
sienose iškabintos didelės skai-i 
d rėš, k u r i ose p a va i zd uo j am a
po vieną, savo tautiškais rū
bais pasipuošusią pajungtųjų 
tautų mergaitę. Yra ir lietuvai
tė šalia moldavietės. 
toli ne visos tu 130 
ir pavergtų 
dytos.

Iš tikrųjų,
nosios imperijos būtų 

■ta daugybė įvairiaspalvių tau
tų ir jų kultūrų, kurias Mas
kva prarijo, bei neįstengė su
virškinti? Didžiausioji daugu
ma puikiausių didelių foto pa-

tautų

kas iš

Žinoma, 
pajungti! 

Čia paro-

tos raudo
je! ne

Passbooks

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum
Savings insured

dW.-
as \ irius, Antanas! ~
ezansLi^, Nazis Mika'aus- 
s. 1‘askoųis. Liud-
.as Rankas, Ze*N>nas Saka-į 
skas. Vasaųsk as.

‘č Antanas Ali-
■ įsktfe. J

'i .Pune&i:'n>: Viktoras Eidu

’arodosi'<ininkas yra jau- 
lietuvų; Vytautas Aleksa, 
tlkielis.' šeštadieniais ar 
madieniais pavergtųjų tau- 
ireuilinįpi parodų piketuoja?^

J. Pr

CHICAGOS
LIETUVIU. TARYBOS 

KONFERENCIJA
i iip kiekvienais, taip ir šiais 
tais Chi.-;ii«os. Lietuvių Tę- 
a šaukiu metinę konferen- 
. kuri į'vks 1970 m. balan- 
'mėn. 20 d., 2 vaL p. p.

<šlo sjtlėie, 2801 W. 38 St.,

K o n fe re n c i j os t i ksi as" pa i n- 
f< anuoti vi-uomem^ bei orga- 
urzacijų atstovus apie tarybos 
j vr:k!ą ir prisidėti visomis išga
lėmis prie atstatymo laisvos, 
11 e; > riki a usomos, demok ra t i nes 

jLiduvos valstybės,.
Chicagos Lietuvių Taiyba 

dėkoja visoms organizacijoms 
ir pavieniams asmenims už su

peiktą paramą ir tikisi jos atei-

veikslų buvo ukrainiečių, lie-' 
tuvių, latvių, estų, Kaukazo, 
Užkaukazio tautu, o ypač ap-| 
siu iš Azijos “respublikų” ir 
Sibiro.

Parodos 396 dalyvių są
raše vra 40 lietuviu arba iš! i 
okupuotos Lietuvos. KatalogeI
\ardai, pavardės ir miestai pa-j Todėl kviečiame organizaci- 
:dš\ti tiksliai lietuviškai, žino-’jų atstovus šioj konferencijoj 
ma be ženklelių ir prie kiek
vieno pridėta Lithuania. Tie 
dalyviai yra :

Iš Vilniaus: Marius Bara
nauskas, Rimantas Dichavi- 
cius, Janas Juknevičius, Virgi
lijus Juodakis, Judelis Kacen- 
bergas, Viktoras Kapočius, Va
lery Koreskov, Henrikas Lian- 
dzbergis, Vytautas Luckas.

liūs Naujikas, Birutė Orintaitė. 
Antanas Pivorukas, Romual
das Rakauskas, Lionginas Skre 
bė, Anatoly Streletzky, Anta
nas Sutkus, Algirdas Tarvydas. 
Julius Vaicekauskas; Justas 
Varanka, Vytautas Ylevicius, 
Andrius Zavadskis ir Miroslav 
Z n a mi erowsk i.

Iš Kauno: Vitalijus Butyri
nas, Ona Gustautaitė - Žukaus
kienė. Vilius Jasinevicius, Po
vilas Karpavičius, Romualdas 
Kimčius, Algimantas Luckai- 
tis, Rimgaudas Maleckas, Hen-

jgausiai dalyvauti ir taip pat 
prašonie kuo daugiau aukoti 
laisvinimo reikalams.

Aukas siųsti ižd. Vladui šo- 
liūnui, 3549 W. 57th St., Chi
cago, DI. 60629, arba įteikti 
konferencijos metu salėje. Tuo 
būdu, garbingai įrašykim i 
Lietuvos istorijos lapus, kad 
laisvojo pasaulio lietuviai su
dėjo viską ką galėjo Lietuvos 
laisvės kovoje.

Chicagos Lietuvių Tarybos 
vardu

Rimas Staniūnas 
Pirmininkas'

S l ašy s Mankus 
Sekretorius

PAID

S5,000 minimum
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate

to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND IOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

. (Licensed by VNESHPOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS
'II liiįwr——.TIT—r b'imhulmlj

--------- -------- ------ -—------------—------------------------------ y

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyirio 

Įrankiai. Ilgu metų patyrimas-

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, HX. 60636. Tel. WA 5-920S

< ... ___________________ ______ _____

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

R

LENGVAS NAMU PRIEŽIŪROS 
DARBAS.

Valandos: nuo 3:30 P M. iki 11:30 P.M,
Privalo. turėti pažymėjimą ir leisti 

patikrinti sveikatą.
8e daugelio lengvatų, galės gauti per- 
rapaų prekių 20% nuolaidą ir gydymo 

a . apdrauda, - ž
Kreiptis i 

PERSONNEI. OFFICE, 
7-tas aukštas.

5 N. WATE ST.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

^0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421 
6200 So. WESTERN AVE.

kontrolės įstatymą. Pasiūly
mas perduotas atstovų buto 
konservacijos komitetui, kurs 
13 balsų prieš 4 panašų pasiū
lymų jau pernai buvo priėmęs.

Konservacijos komiteto pir
mininkas atst. Pen Blades už
tikrino, kad pasiūlymas jo ko
mitete bus užgintas ir legislatu
res bus lengvai priimtas. Da
bartinis ginklų kontrolės bilius 
tik sportininkus ir f armėnus 
erzinąs, o didėjančiu nusikal- 
limo ratų nesumažinęs.

HELP WANTED — FEMALE “ 
DarWoinkiy Reikia

CLERK TYPIST
EXPERIENCED TYPIST

Apply Mr YUNG, 868-5500.

2205 LEE ST. EVANSTON

EXPERIENCED ONLY 
near S. W. side. Good transportation 
on. Main ST. Line. Attractive salary, 

Insurance.. All Benefits. 
Ask for BILL BRANDES. 

733-1919 Ext. 3

General office work. Many ben
efits. Air cond. Near Grand

Ashland. Profit sharing. 
You will like it here.

82Q-I412

Regional manager needs girl Friday 
with-typing and shorthand skills.

LENCO PHOTO PRODUCTS 
3512 N. KOSTNER 

685-3700

ACCURATE TYPIST 
with speed of 75—80 W.P.M, 

5 day week. Good transp.
Excel, starting salary. 

Loop location.

ORDER TYPIST 
Will train accurate typist for 

Fl. position.
J. P. GITS MOLDING CORP. 

. 4600 W. HURON ST.
R. MATERNA 379-1188

ACCOUNTING MACHINE
OPERATOR

REAL ESTAT
REAL ESTATE FOR SALE 
Nat. -i, žarna — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, tame — Pardavimui

PASKOLOS. PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKRJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS
J? BACEVIČIUS — BELL REALTY

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI

PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• IMIGRACIJOS POPIERIAI 

INCOME TAX.

2735 WEST 71st STREET

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
narnIL automobi- 

yT lių, gyvybės, svei-
I katos ir biznio.

Patogios issimokė 
jimo sąlygos.

J. B A C E V I Č r u š
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

A. & L. INSURANCE & REALTY

Merui Dalev 15 metu *
Praėjusį pirmadieni suėjo 15 

metų kaip Richard Daley yra 
Chicagos miesto galva. Dau
giau kaip 500 politikierių, biz
nierių, 
vilinių 
merui Daley suruošė Sheraton 
— Chicago viešbutyje pietus 
su trijų aukštu, 15 žvakių pa
puoštu toriu. Daley savo pa
dėkos kalboje pasakė, “Mes 
turime problemų, bet aš dėsiu 

jvisas pastangas ir panaudosiu 
visus išteklius padaryti Chica
go geresnę visiems jos gyven- 
[tojonis, nors niekas nieko ne
įgali padaryti vienas”.

kunigų ir darbo bei ci- 
organizaciįu vadovu

“Revuliucionieriai” turėjo 
$112,000 fondą

Illinojaus Kriminalo Inves- 
tigacijų komisija paskelbė 750 
puslapių raportą apie praeito 
spalių mėn. 8 — 11 dienomis 
Chicagoje bandytą padaryti 
perversmą, kuriam vadovavo 
S. D. S. (“Studentų už demo
kratinę visuomene") smogia
moji sekcija, pasivadinusi 
“Weathermen”

Nustatyta, kad riaušininkai 
prieš pradėdami riaušes turėjo 
susidarę “revoliucijos fondą” 
iš daugiau kaip $112,000. Ko
misija suradusi 77 pavardes 
asmenų, aukojusių užstahi 
fondui suimtiesiems iš kalėji
mo iki teismo išpirkti, ir 80 ki
tų pavardžių bei šaltinių, tei
kusių lėšas S. D. S. “veiklai” 
Iš $112,443.53 laikytų banke iki 
metų galo belikę $833.07.

Spalio riaušės ir sukilimas bu
vę labai atsargiai suplanuoti 
ir S. D. S. lyderiai visą laiką 
esą kontakte su komunistiniais 
režimais Kuboje ir šiaurės Viet
name.

PAY ROLL CLERK 
with good typing ability. Contractors 

office. West Side. 
Company benefits.
CALL NE 2-3860

INCOME TAX
4645 Sc. ASHLAND AVE.

LA 3 - 8775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai. ■

SBI. CLERK - TYPIST
Northwest side Insurance Agency has 
m opening for Girl Friday type of 
’ndividual to work as a clerktypist, i Pigiai dažau kambarius, valau 
Excellent salary, good working condit-į kilimus ii baldus, 
’ons, nospitalization insurance; paid;
sick days and paid vacations, irisur- į RUDIS TeL CL 4-1050 
ance experience desirable but not
necessary. 622-4511.' Mr. SAMSON. —ea—was

PELNINGAS MŪRO NAMAS. Sva
rūs 6—3 ir 2 kambariai. 2% vonios. 
Naujas šildymas gazu, garažas. Arti 
visko, Marquette Parke. S21.800.

BEVEIK NAUJAS, apie 12 metų 5% 
kamb. mūras, 2 auto garažas, arti Na
bisco. 327,000.

5 KAMB. GRAŽUS MŪRAS, nauja 
gazo šilima, garažas, prie Maria HS. 
Laisvas — užimkite. $19,400.

9 KAMB. ŠVARUS MŪRAS, beveik 
naujas garažas, naujas gazu šildymas, 
prie California Ave., Marquette Parke. 
$20,400. ■

2 AUKŠTU MŪRAS, vienas didelis 7 
kamb . butas, laisva graži biznio pa
talpa, prie jos kitas 3 kamb, butas, 2 
auto garažas, apie 40 pėdą sklypas 
Marouette Parke. $20.000.

LUXUS 4 BUTU MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas gazu šildymas, alų- 
minijaus langai, mūro garažas, platus 
sklvnas. $45.000.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquette Parke.

Valdis Real Estate'
7051 S. Washtenaw Ave. RE 7-7200

CLERK - TYPIST
Varied duties in Chicago Office 

of the State of California.
188 W. RANDOLPH ST.,’

Suite 3600
Tel. 782-7253

IKSB£R£ZM-arS%SM»KaEK

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimu ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
T«f.: REpvblic 7-1941 

miiiiEiaiaiiiiui:

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap- 
drauda, veikia notariatas.

KEAE ESTATE AND ‘BUILDERS

PRospect 8-5454

. CLERK TYPIST
ALL AROUND GIRL FRIDAY 

for Accounting Department of large 
Wholesale Distributor. - Acuracy a 
must. Figure aptitude a plus factor. 

Phone for interview 
Mr. COMESS. 
WE 9-1100

K. ĖRINGI S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, 1LU TEL. VI 7-9327

CLERK - TYPIST
FOR A BRANCH OFFICE 

OF WORLD WIDE COMPANY.
Varied Duties.

Fringe Benefits.
Call 342-5143

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
3208V2 W. 95th St.

GA 4-8654 __ - jitwwtct

■ State Farm Fke and Casualty Company

Atšauks ginklam leidimą?
Sportininkų ir farmerių ne

pasitenkinimo spiriami kai ku
rie Illinojaus atstovai legisla- 
tūroje įteikė pasiūlymų atšauk
ti 1967 metais priimtąjį ginklų

— Jonas Vilkaitis, įtakingas 
Lietuvos socialdemokratų va
das ir įvairių komitetų atsako- 
mingas pareigūnas, pirmadienį 
buvo užėjęs į Naujienas, kad ga
lėtų pasitarti įvairiais visuome
niniais reikalais. ~ Aptaręs visą 
eilę reikalų ir padaręs reikalin
gus patvarkymus, šią savaitę jis 
rengiasi grįžti į New Yorką.

Šimkus Real Estate
NOTARY, INCOME TAX SERVICE 
4259 So. MAPLEWOOD AVENUE

TeL CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybes prašy
mai, income tax ir Įvairus kitokį blan
kai. Darbo vaL: Kasdien 9—3 ir 5—8.

BRIGHTON PARKE 7 kamb. su 4 mie
gamais mūras. * Pilnai karpetuotas, 
kabinetų virtuvė, paneliuota veranda, 

pilnas rūsys, dvigubas garažas. 
Teirautis 

254-0823 arba YA 7-8707— Kun. Pranas Geisčiūnas, 
Balfo reikalų vedėjas, praeitų 
šeštadienį buvo užėjęs į Nau
jienas, kad galėtų pasikalbėti 
Įvairiais lietuvių šalpos reika
lais. Praeitą savaitę Chicagoje 
jis skaitė didelį susidomėjimą 
sukėlusią paskaitą.

-®- Ateikite pasigrožėti į Tauti
nių šokių Ratelių “Grandis” šo
kių koncertą' Programą išpil
do “Grandies” šokėjai, 1970 m. 
gegužės 9 d. 8 vai. vak. Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. Bilie
tus įsigykite iš anksto Margi
niuose, 2511 W. 69th St.

Kviečia “Grandis” (Pr).

j®™™—
Federaiinių ir valstijos pajamy 

mokesčiu apskaičiavimas 
INC OME TAX

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašu paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo- informacijos 

I N S U RA N C E

v ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

Federalinio ir valstijos pajamy 
mokesčiu apskaičiavimas 
INC OME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašu paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 

I N S U R A N C E

% ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390 
"'orm nni

• • • # - v ■ - į- ‘ ’
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

IR KITUS KRAŠTUS
P. NEDZINSKAS, 4065 Acher,

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus Ir pėrstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

• 4444 So. Western Ave., 
CHICAGO, ILL. 60609

TeL: VI 7-3447

/"""----------------------------- ------------- -------

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

— Inž. Jurgis Valaitis su žmo
na išskrido į Japoniją, kad ga
lėtų apžiūrėti naujausius pramo
nės išdirbinius tarptautinėje pa
rodoje.

— LB Chicagos Apygardos 
Apylinkių atstovų metinis suva
žiavimas Įvyks balandžio 26 d. 
10 vai. Jaunimo Centre, 5620 So. 
Claremont Ave. (Pr).

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, ribas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
LA 1-6047 

įkainavimas veltui kreipkitės bet kada

Chicagos Lietuvių Opera sta
to G. Verdi prologo ir 4 v. operą 
“Likimo galia”. Trečias spek
taklis įvyksta 1970. 4. 25 d., ’ 
7:30 vai. vak. ir ketvirtas spek
taklis — 1970. 4. 26 diena, 2:30 
valandą popiet. Bilietai gau
nami Marginiuose, 2511 West 69 
St.. Chicago. Darbo valandos: 
pirm., ketv. 9—8 vai., antrad., 
treč., penkt. ir šeštad. 9—6 vai., 
sekm. 10—1 vai. Bilietų kainos: 
Parteris — 38.00, $6.50, $5.00; 
Balkonas — S7.00, $5.00, $3.00.

Spektakliai vyksta Marijos A. 
Mok. auditorijoje, 6700 So. Ca
lifornia Ave., Chicagoje.

Spektakliai prasidės punktu
aliai. Prašome publiką atvykti 
laiku. (Pr).

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Tekt 434-4660

randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- 
miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

Knygoje 
vos kraštas,

galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

siųsti.čeki arba Money Orderį tokiu adresu:

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

Romaną

Prašome

Savo naminę vaistu 
nepaprastai švariai ir 
taikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
tai išimti visas Lankutes ir nuplauti 
lentynas: patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktu klaidu, nes vaistu su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiu vaistu trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

spintelę reikia 
tvarkingai, už-

Pianisto Mindaugo Mačiu
lio piano rečitalis įvyksta gegu
žės 31 d., sekmadienį. 4 vai. p. p. 
Jaunimo Centre, 5620 So. Clare
mont Ave.

Bilietai gaunami Marginiuose 
ir pas komiteto narius. Bilietų 
kaina: $3.00 ir $1,50.

Visus kviečia
Rečitalio Rengimo Komitetas

(Pr)
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SIUNTINIAI
Į LIETUVĄ

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Įvatrly pre- 
kiy. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.
.......... M... į i... ■ F

(NAUJIENAS - ■ tūri mm- ■ "J
Uttrna taiwi pain r 
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