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Sovietai daugiau

**S

IS VISO PASAULIO

Du kandidatai

«»

Ryšium su J. Tautų padalinio, UNESCO, pastarojo meto 
veikla, keliant Lenino vaidmenį bei jo tariamus nuopelnus, Vyr. g 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas balandžio mėn. 16 d. pasiuntė 
protesto raštus J. Tautų gen. sekretoriui U Thantui ir UNESCO 
centrinei būstinei Paryžiuje. Vliko protesto turinys:

“Mes kuo griežčiausiai prote
stuojame prieš jau žinomą UN
ESCO vaidmenį, ryšium su 100- 
mis V. I. Lenino gimimo meti
nėmis. Mes ypatingai pasisa
kome tiek prieš Lenino, kaip 
“humanisto” ar tariamai žmo
nių labui veikusio apibūdinimą 
UNESCO leidiniuose bei aplink
raščiuose, tiek ir prieš UNESCO 
globą, skirtą simpoziumams, ku
rių tikslas, kaip paaiškėjo, ypa
tingai iškelti Leniną.

Mūsų protestas remiasi labai 
tvirtais argumentais — lietuvių 
tautos patirtimi bei kančiomis. 
Lietuvos valstybė, atstatyta 
1918 m. vasario 16 d. nepriklau
somybę paskelbus, nedelsiant, 
Leninui įsakius, buvo užpulta so
vietų' kariuomenės. Daugiausia 
lietuvių, kaimiečiams ir; darbi
ninkams gymis savo kraštą sun
kiose nepriklausomybės kovose, 
Lenino vadovaujama Sovietų Są
junga buvo priversta 1920 m. 
liepos 20 d. su Lietuva pasira
šyti taikos sutartį.

Lenino armijos, vykdydamos 
agresiją, buvo įsiveržusios ir į 
Lietuvos Baltijos kaimynų, Lat-

KAMBODIJAI DUODAMI SOVIETŲ,
IŠ

WASHINGTONAS. — Amerikos pasiuntinybės Kambodijoje 
charge, d’affaires Lloyd Rives pranešė Kambodijos vyriausybei, 
kad ji gali gauti tuoj pat 1,500 automatinių šautuvų AK-47 ir 
apie 5,000 už dviejų savaičių. Tie šautuvai buvo Vietname atimti 
iš komunistų kareivių, rasti jų sandėliuose. Tai sovietų gamybos 
šautuvai per Kiniją atsiųsti komunistų jėgoms Vietname. Ameri- 
ka tačiau neturi tiems šautuvams šovinių. Kambodijos vyriausy
bei patarta ieškoti jų Indonezijoje, kuri vartoja tuos pačius šau
tuvus ir gamina jiems amuniciją.

CONGO ATIMTI, ŠAUTUVAI

se giriasi laimėję rinkimus. Val
džia tvirtina, kad Pastrana ga
vęs 50, 000 balsų daugiau už bu
vusį' diktatorių Rojas PinnilĮa. 
šis protestuoja, kad rezultatai 
buvę suktai skaičiuojami ir šau
kia savo šalininkus į kovą. Apie 
300 kareivių laiko Pinnillos na
mą apsupę. Kolumbijoje pa
skelbtas karo stovis.

SEOULAS. — Pietų Korėjoje 
buvo nušautas komunistų agen
tas iš šiaurės.
U ^TOKIJO. Pr emj eras. Šato

kJaujokafnosįad derybose su Kini-

WASHINGTONAS. — Penta
gonas praneša, kad sovietų po
vandeniniai laivai su Polaris tipo 
raketomis patruliuoja Atlanto 
vandenyne tokiame nuotolyje, iš 
kur raketos lengvai galėtų pa
siekti Ameriką. Anksčiau tokie 
laivai atlikdavo tik bandomuo
sius išplaukimus. Sovietai jau 
turi 12 veikiančių, raketomis 
ginkluotų povandeninių laivų, 
dar 14 yra statoma. Amerika 
turi 41 raketomis ginkluota lai
vą.
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Wai

kimo sistemos dalį.

MASKVA. — Sovietų vadai 
nutarė, kad bus daug greičiau 
ir pigiau, vejantis vakarų valsty
bes, nebandyti jų vytis savo jė
gomis, bet perkant iš vakarų 
mašineriją ir metodus. Praėjiu 
šią savaitę sovietai sudarė su
tartį su Japonija; kuri už 26 mi- 

"Seward's Success". Miestas jau dabar Kjonus pastatys sovietams che-
Vakar prane-

Amerika kartu pranešė Kam
bodijos valdžiai, kad ji per daug 
nesitikėtų iš Amerikos ginklų. 
Kambodijos premjeras savo laiš
ke prezidentui Nixonui aiškino, 
kad jis norįs kariuomenę padi
dinti iš 30,000 vyrų iki 200,000, 
tačiau neturįs jiems ginklų. Ame 
rikos vyriausybėšitokį pageida
vimą tirianti ir vedanti pasitari
mus su Kongreso vadais.

Prezidentas Nixonas supran- 
| ta, kad padėtis Vietname pa
sunkėtų, jei visa Kambodija at
sidurtų komunistų rankose ir 
taptų didžiule baze bei priešo ap-

kentėjo kiti, vos nepriklausomy
bės sulaukę kraštai, kaip Armė
nija, Gruzija ar Azerbaidžanas 
— komunistams vadovaujant 
jie pateko į' rusiškosios imperi
jos jungą. Taigi, Leninas, dar 
1916 metais knygoje “Imperia
lizmas, paskutinioji kapitalizmo 
pakopa” smerkęs Rusijos kolo
nializmą, ligi jo mirties 1924 m. 
vis dėlto sugebėjo, prievartos ke
liu, atstatyti didžiąją rusų kolo
nijinės imperijos dalį.

Lietuva, išlaikiusi savo ne
priklausomybę, sugebėjo, nors 
laikinai, išvengti kai kurių, Le
nino Įvestų “humanitarinių” prie 
monių, kaip: parlamento veiklos 
suvaržymo, daugelio partijų sis
temos panaikinimo, koncentraci
jos stovyklų įvedimo, tikrosios 
ar įtariamos opozicijos narių ma
sinio kalinimo bei likvidavimo ir 
t. t. Nors po 1917 m. vasario 
mėn. revoliucijos.Rūsijoje suda
ryta laikinoji vyriausybė pasi
sakė už spaudos, susirinkimų, re
ligijos bei kitas laisves, tačiau 
Leninas visas jas, šiandien su
darančias Jungt. Tautų Chartos 
branduolį, paneigė.

Stalinui patobulinus Lenino 
sukurtą santvarką, “leninistinei” 
sovietų vyriausybei įsakius, 
1940 m. birželio mėn. jos kariniai 
daliniai vėl įsiveržė į tris Balti
jos valstybes ir jas prievarta už
ėmė. ■

Tai reiškia, kad Lietuva jaū 
beveik tris dešimtmečius kenčia 
pavergimo, išnaudojimo bei pa
žeminimo jungą. Dėl sovietų ir 
nacių genocido Lietuvoje prie
monių (pirmajam buvus žiaures
niam) Lietuva neteko apie vie
ną milijoną žmonių arba ketvir
tadalį krašto gyventojų skai
čiaus.

UNESCO buvo įkurta “ska
tinti tarptautinį bendradarbiavi
mą švietimo, mokslo ir kultūros 
srityse, siekiant stiprinti teisin
gumą, įstatymų galią, žmogaus 
teises bei laisvę ir visai neatsi
žvelgiant žmonių rasės, lyties,

ja reikia didelės kantrybės . Ki
nija, pasirašydama naują preky
bos sutartį su Japonija, griež
tais žodžiais kritikavo dabartinę 
Japonijos vyriausybę. Šato pa-, 
reiškė, kad po kelerių metų Ki
nija; gal, geriau suprasianti Ja
ponijos poziciją.

Gvatemala. — Netoli Brazili
jos ambasados, policija susišau
dė su dviem teroristais, kurie 
abu žuvo. Spėjama, kad jie ban
dė pagrobti brazilų diplomatą.

BUDAPEŠTAS. — Vengrijo
je 33 metų vyras, apsilaistęs ga
zolinu, susidegino. Vengrų spau
dos agentūra praneša, kad vyriš
kis buvęs girtas.

BURLINGAME. — Policija 
Kalifornijoj suėmė Michael Bro
dy, kuris neseniai pagarsėjo, 
kaip milijonierius, dalinęs vi
siems savo pinigus. Brody lai- 
komas psichiatrinėj ligoninėj.

MASKVA. — Sovietų ekono
minius sunkumus gerai nušvie
čia žinia iš Krymo kurorto, kur 
vienos vaikų vasarvietės direk
torius užsakė vaikams žaislų. 
Jis labai nustebo gavęs tris sunk
vežimius rogučių, nors Kryme 
niekad nesninga.

kalbos ar religijos skirtumų” 
UNESCO chartoje ar potvar
kiuose visai nenurodyta, kad ši 
organizacija galėtų būti totali
tarinės propagandos įrankiu, ar 
kad ji galėtų įžeisti pavergtas 
tautas. Taigi, kokia baisia logi
ka pasiremdama UNESCO šian
dien garbina žmogų, kurio pa
grindinis laimėjimas buvo sunai
kinti vertybes, kurioms pagrįs
ta Jungtinių Tautų Organizaci
ja? UNESCO neapgalvotas veik
smas jau sukėlė gilų bei visiškai 
pagrįstą nepasitenkinimą Lieu- 
voje ir kituose sovietų okupuo
tose kraštuose. Mes esame įsiti
kinę, kad pavergtos Lietuvos gy
ventojai pritaria mūsų čia reiš
kiamiems nuostabos ir protesto 
žodžiams”. (E)

BANDO NUMALŠINTI SUKILIMĄ
- ■ v

WASHINGTONAS. — Amerikos lėktuvas skubiai atgabeno 
Trinidado vyriausybei kulkosvaidžių ir minosvaidžių bei amuni
cijos, kada Trinidado sukilėliai išplėšė vienintelį Trinidado ka
riuomenės ginklų sandėlį Chaguarams vietovėje. Trinidadas yra 
Karibų jūros sala, apie 16 mylių nuo VehecuelosMNegrai sudaro 
47% gyventojų, baltieji apie 3% ir likusieji yra maišyto kraujo 
mulatai,, ąj judai. Nors nuo, 1962 metų salą .valdo ii^grų vyriausy
bė, jai negrų tarpe atsirado opozicija, reikalaujanti -"“juodųjų ga
lios”. Gyventojų apie 25% neturi darbo, dar apie ^ % dirba ne
pastoviai, pripuolamai, todėl gyventojų tarpe nesunku buvo su
agituoti sukilimą.

Nors Trinidadas yra valdomas 
negrų vyriausybės, visa krašto 
ekonomika yra baltųjų rankose. 
Sukilėliai reikalauja, kad valdžia 
nusavintų visas baltųjų nuosa
vybes.

Amerika pasiuntė į Trinida
do pakraščius šešių karo laivų 
eskadrilę su helikopterių laivu 
“Guadalcanal” priešakyje. Tame 
laive yra 2,000 marinų ir 30 he
likopterių. Amerikos vyriausy
bė, susitarusi su Trinidado val
džia, pasiruošė reikalui esant,- 
išvežti iš neramios salos visus 
amerikiečius. Jų čia gyveną apie 
1,000 ir dar nenustatytas skai
čius turistų. Amerikos vyriau
sybė pareiškė, kad ji į Trinidado 
reikalus nesikiš, nes sala priklau
so britų komonveltui. Britų gy
nybos ministerija paskelbė, kad 
du karo laivai budi Karibų jū
roje.

Venecuelos vyriausybė irgi 
pasiūlė Trinidado valdžiai savo 
paramą ir, jei bus reikalas, ža
da atsiųsti kariuomenės dali
nius.

Trinidado kariuomenė suside
da iš 800 vyrų. Sukilimui prasi
dėjus apie 100 kareivių pabėgo 
su ginklais į kalnus ir prisidėjo 
prie “juodosios jėgos” vyrų. Jų 
dabar ieško vyriausybės dali
niai.

Neramumuose iki šiol jau žu
vo keturi asmenys, nors triukš
mo buvo daugiau. Port of Spain 
mieste riaušininkai padarė nuo
stolių Chase Manhattan banko 
skyriui ir Singer bendrovės įmo
nei. Amerikiečiai iki šiol nenu
kentėjo. Trinidado valdžia da
vė leidimą Amerikos laivams 
įplaukti į uostą, jei amerikie
čiams kiltų pavojus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Praėjusią savaitę Vietname 
žuvo 101 amerikietis ir 698 bu
vo sužeisti. Vietnamiečiu žuvo 
740 ir 1,750 buvo sužeisti. Ko
munistu žuvo 2,962. Nuo karo 
pradžios žuvo 41,516 amerikie
čiu, 104,543 vietnamiečiai ir 624,- 
573. Viet Congo ar šiaurės Viet
namo kareiviai.

♦ Dar šeši Amerikos lėktuvai 
ir helikopteriai buvo numušti 
Laose ar Laoso ir Kambodijos 
pasienyje. Dar du amerikiečiai 
lakūnai žuvo, vienas dingo ir 10 
buvo sužeistų. Nuo 1961 metų 
pradžios Amerika prarado 6,689 
lėktuvus ir helikopterius.

♦ Kubos diktatorius Castro 
paskelbė, kad jo kareiviai nušo
vė Septynis partizanus ir penkis 
paėmė nelaisvėn. Gyvi belikę 
tik keturi partizanai, tačiau ir jie 
esą apsupti.

♦ Pietų Afrikoje nacionalistų 
partija laimėjo rinkimus. Iš 18 
milijonų gyventojų balsuoti ga
lėjo du milijonai — baltieji. . -

♦ Egipto lėktuvai puolė Izra
elio taikinius 60 mylių už Suezo 
kanalo. Izraelio lėktuvai puolė 
Egipto pozicijas. Apie nuosto
lius pranešimai abiejų labai skir
tingi.

— Telefono abonentų Panevė
žy šiuo metu esama apie 4,300.

(E)

NEW YORKAS. — Jordanas 
pasiskundė Jungtinėse Tautose, 
kad Izraelis užėmė vandens šal
tinius prie Mirties jūros Jorda
no teritorijoje ir pompuoja jų 
vandenį į savo pusę.

FORT LAUDERDALE. — Iš 
Floridos buvo pagrobtas lengvas 
lėktuvas, kuriuo 26 metų vyras 
ir 17 m. mergina, grasindami pi
lotui, išskrido į Kubą.

Dideli sovietu 
C 

laivų manevrai 
LONDONAS. — Britų karo

Didžiausią dėmesį sovietai 
skiria prekybai su' Japonija. Ji 
jau siunčia sovietams medžio 

' pramonės ir kelių tiesimo maši- 
laivynas pasiuntė naikintuvą, j mJ- Neužilgo japonai pradės 
minų gaudytoją ir du žvalgybos ’ statyti kartu su sovietai naują 
laivus į Atlanto vandenyną,! u°stą Sibire.
kur vyksta dideli sovietų karo į Vakarų Vokietija ir Italija 
laivų manevrai.) Tai iki šiol ne- jau pasirašė su Maskva ilga- 
matytd dydžio Svietų lai vynas, jaikes sutartis _ pįįęno vamz- 
pradėjęs pratimus tarp Islandi-,! džiams'ir pompoms pristatyti, 
jos ir Faroe salų, srityje, ku-‘ Sovietai turi daug žemės turtų, 
ri ilgą laiką buvo dominuojama tačiau jų negali išnaudoti be ka- 
britų ir kitų vakarų Europos vai- pitalistinių valstybių pagalbos, 
stybių laivynų.

Sovietai šiuose
Kanada ne tik parduoda, kai 

manevruose reikia, sovietams kviečių, bet ne
turi 43 laivus, neskaitant nenu- ■ seniai pristatė virš 50 sunkveži- 
statyto skaičiaus povandeninių ’ mių, tinkamų važinėti šaltuose 
laivų. Laivyną sudaro Baltijos; Sibiro plotuose. Iš Britanijos 
ir šiaurės jūros laivynai su ke-j sovietai gauna sintetinio pluošto 
liais laivais iš Viduržemio jūros.1 ir chemikalų, įmonių įrengimus. 
Manevruose dalyvauja šeši krei-j Vedamos derybos dėl britų įren- 
seriai, vienas helikopterių lai- girnų Sibiro vario kasyklai. . 
vas, aštuoni raketų naikintuvai, | Dar 1965 metais sovietų pre- 
14 paprastų naikintuvų, du išsi- j kybą su vakarais siekė 3.1 mili- 
kėlim o laivai ir 12 pagalbinių lai- j j ardus dolerių, o pernai jau — 

4.7 milijardus dol. Didžiausia
Amerikos karo laivyno opera- į kliūtis vakarų prekybai su so- 

cijų viršininkas admirolas Tho-; vietais yra ta, kad iš sovietų 
mas Moorer neseniai pareiškė (nėra ko pirkti, išskyrus žalia- 
kongreso komitete, kad Ameri- j vas. Maskvai trūksta užsienio 
kos laivynas galėtų karo metu Į valiutos, todėl, kur gali, ji siūlo 
lengvai sutvarkyti sovietų laivy-| ilgais terminais savo naftą, du- 
ną Viduržemio jūroje, “žinoma,! jas, metalų rūdą ir kitas žalia- 
mes turėtume šiokių tokių nuo- vas.
stolių” — pridėjo admirolas, ta- -----------
čiau sovietų laivai Amerikai 
sudarą problemos.

VU.

didesnis Kambodijos ginklavi
mas būtų nepalankiai priimtas 
kongreso ir viešosios opinijos. 
Kartu, yra galimybė, kad Kam
bodija ir gerai ginkluota gali at
sidurti priešo lageryje, tada 
Amerikos ginklai būtų atsukti 
prieš jos kareivius.

Kambodija kreipėsi į Jungti
nių Tautų Saugumo Tarybą, pa- 
siskusdama, kad šiaurės Viet- 
namo jėgos laužo jos neutralu- 
mą.-'KrnnbodijoS'parlamento va
dai kreipėsi laišku į senatorių 
Mike Mansfieldą, prašydami jo 
paramos gelbstint krašto nepri
klausomybę. Laiške sakoma, 
kad Kambodija neišliks gyva be 
Amerikos ginklų pagalbos.

Kambodijos kariuomenė išva
davo -iš komunistų jėgų Saang 
miestelį. Didelių mūšių nebuvo, 
komunistai, pamatę sutrauktą 
stiprią jėgą, naktį pasitraukė.

Kambodijos uostas Sihanouk- 
ville buvo pavadintas nauju var
du Kompong Som, taip kaip va
dinama jūros įlanka, kur tas 
uostas, princo Sihanouko pasta
tytas, stovi.

ne-

direktorių
MASKVA. — Sovietų parei

gūnai patvirtino pakeitimus so
vietų propagandos vadovybėje. 
Naujas pakeitimas yra Leonido 
Zamijatino, ligšiolinio užsienio 
reikalų ministerijos spaudos 
skyriaus viršininko, paskyrimas 
vyriausiu Tasso direktorium. Bu
vęs Tasso — sovietų spaudos 
agentūros — direktorius Sergei 
Lapin skiriamas vadovauti vals
tybiniam radijo ir televizijos ko
mitetui.

Tasso direktoriaus vieta laiko
ma aukštesne už buvusią Zami
jatino vietą, nes iki šiol Tasso 
direktorius visada įeidavo ir į 
komunistų partijos centro komi
tetą.

♦ New Yorko biržoje vakar 
smarkiai nukrito akcijų kainos.

Australija įsiveda 
metrine sistema C' c

SIDNĖJUS. — Austrija 1966 
metais pakeitė savo piniginį vie
netą ir perėjo į dešimtainę siste
mą. Dabar planuojama įsivesti 
metrinę sistemą svoriuose ir 
matuose. Vietoj stonų, svarų ir 
uncijų bus kilogramai ir gramai, 
vietoj mylių, jardų, pėdų ir co
lių bus metrai, kiĮometrai ir cen
timetrai.

šitas perėjimas iš vienos sis
temos į kitą gali užtrukti 10 me
tų ir kainuos apie 112 milijonų 
dolerių. Pakeitimas bus laipsni- 
nis.

Pakeitimu džiaugiasi mokyk
lų mokytojai, nes vaikams bus 
daug lengviau išmokti matų arit
metiką, manoma sutaupyti apie 
20% tiems dalykams skirto lai
ko. Džiaugiasi ir rūbų siuvyk
los. kurios galės naudotis užsie
nių kirpimo pavyzdžiais. Dau
giau sunkumų bus metalo pra-

o t

KANSAS CITY. — Kansas 
valstijoje iki šiol Įstatymai drau
sdavo institucijose, kalėjimuose 
ir kitose įstaigose, kur leidžia
mi mokesčių pinigai, naudoti 
margariną. Tokių institucijų ve
dėjai galėjo būti baudžiami pi
niginėmis baudomis ir 30 dienų 
kalėjime už margarino naudoji
mą. šitoks įstatymas buvo pri
imtas 1931 metais, spaudžiant 
ūkininkams, kurie norėjo par
duoti savo gaminamą sviestą. 
Dabar šis įstatymas atšauktas.

Margarinas ateityje bus nau
dojamas kalėjimuose, valdžios li
goninėse, tuo sutaupant valstijai 
apie 70,000 dolerių per metus.

♦ Trinidade valdžia derisi su 
sukilėliais, kurie okupavę laiko 
vieną kariuomenės bazę.

inžinerijos pramonės standar
tus.

Vien tik pakeisti ant kelių 
esančias nuotolių lentas gali už
trukti apie 10 metų, tačiau Aus
tralija nori prisiderinti prie pa
saulio daugumos. Apie 90% pa
saulio žmonių naudoja dešimtai
nę sistemą, apie 75% visos pa
saulio prekybos eina metrine sis- 

jtema ir Austrijai reikia derintis 
monėje, nes teks keisti visus-prie tų, su kuriais ji prekiauja.
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Rytoj, balandžio 25 dieną
ANTROSIOS FORUMO METINĖS

Speciali programa sukaktuvėms paminėti
Minėjimo programoje PULGIO ANDRHJšiO Lyrinė 

apysaka “Neįleido”.

Atlieka aktoriai: STASĖ KIELATTĖ ir JONAS KELEČIUS.

JONAS EIVENIS

:N<

n ■

Nelengva dabar suprasti, kurįtuvės, skirtos vyr. karo vadovy- 
;* rasi veržiančiame rusų-kinų kon 
flikte yra propagandinis blefas, 
kur tiesa, štai nauji Kinų-So- 
vietų trinties faktai. ,

Praėjusių metų pabaigoje Pe
kine prasidėjo minėtųjų pasita
rimai dėl sureguliavimo pasie
nio santykių ir abiejų šalių 
spauda nutraukė informacijas 
apie ten pasireiškiančius inceden 
tus. Gi užsienių spauda mini, 
jog Maskvoje tebekursuoja gan
dai, kad sovietiniai pasieniečiai 
dažna patiria iš kaimyno pusės 
nuostoliu sužeistais ir užmuštais. • £.w c ’ | v* m

Gruodžio mėnesį skaitėme apie ^sovietinės prieš 300,000 kinie- 
susikirtimą Mongolijos pasieny-1 čių. Mandžiurijoj 280,000 šo
je. Honkongo spauda mini pasi-į vietų karių prieš kinų kari'ucme- 
girstančius visų ginklų rūšių i nes branduolį — 500,000 rink- 
garsus ant Ussuri krantų ir prie1 tinę armiją ir milijonai veiki-! 
Damanskio salos. Karo psicho- ’ mui paruoštų partizanų. Kinie- 
zas Kinijoj reiškiasi ne vien tik.čiai sprendžia, jog planingas jų 
kalbomis, bet ir faktais. Did--šalies.teritorijos užėmimas prie
miesčiuose ten kasami apkasai,1 šui neįmanomas. Esą, jokia oku- 
kryžkelėse Įtvirtinamos užtva-' pacinė kariuomenė neįstengtų 
ros. kalnai fortifikuojami. Pa-'atsispirti prieš armiją ir 90,000,- 
siruošimai vykdomi rimtai ir! C00 liaudies partizanų. Tik Sin- 
skubotai, ir niekas neabejoja,; kiangas ta prasme esąs Achilo 
jog karas su rusais jau ant slen- ■ kulnis. Mat, šioji sritis retai au
kščio. Išilgai šiaurės pasienio; gyventi, teturi vos 7,000,000 gy- 
Įrengta tinklas toli šaudančių; ventojų, kurių tik dalis — ki- 
raketų aikštelių, montuojami pa-■ niečiai. šalies paviršiaus kon- 
būklai ir operacijų pradžiai, [figuracija — stepės ir dykuma 
sviediniai jau esą vietoje. Peki-j— nepatogi partizaninei veiklai, 
ne kasami ir Įrengiami gilūs, po-i Pagaliau, Sinkiange yra urano,! 
žeminiai bunkeriai, skirti vy- Į naftos ir metalų klodai, o be to, nijon 
riausybės įstaigoms, o Satuan|čia pat, Tarim dykumoje Įreng- > Dirbąs KGB žinioje kompęten- 
provincijoj Omnei kalnuose, pa- j tas atomo tyrimų centras. Mies- 
ruoštos didžiulės atominės slėp-ituose eaotau ir Lantšau veikią

bės štabui. Kinijos uostuose sve- 
i rimų valstybių laivams, duota 
nurodymai kaip elgtis karui pra-1 
sidėjus. Gyventojai raginami 
nedelsiant individualiai apsirū
pinti maisto atsargomis.

Rusų kinų jėgų santykis

Naujausios žinios apie “besi- 
šiaušiančių” šalių pasieniuose 
dislokuotas karines pajėgas to
kios; Sinkiango pasienyje 220,- 
C00 sovietų kariuomenės prieš 
minimum 150,000 kiniečių. Mon
golijoj, neskaitant vietinės ka- 

I riucmenės — minimum 150,000

U

> Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios kny^y

i 75 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kainą $2.0(1. 
fai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arbą 
unėiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.
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1739 So. KALSTEI) ST.. CHICAGO. H.L. 6060x
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1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR. MINTYS II t., 336 psl.
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl.......... ........... ..................
3. M. Zošcenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl.................
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. 699 psl....................  „................
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl.........
6. J. Augustais, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl............................................. _................................
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai. 207 ir 225 psl. .................   S2.00 ir
3. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl..................................

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai..........................................................................

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! .........................
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl.. minkštais

viršeliais S2.00. kietais ....... ................................... ....
13. Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. .................
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. ...................
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ................
16 C R. Jurgėia, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KA LAUMĖS LĖMĖ. 236 p l ......
18. Kip-^s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl............................ ...................................................
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.

angliškai. .........      :....
20. Pranys Alšenas, MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psl.
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl........... .

šitas knygas galite Įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money

orderiu, šiuo adresu:
I
i

i

KJTATA

parodyti hitlerinės okupacijos 
metai Lietuvoje. Svarb. vaid
menyse: M. Mironaitė, H. Ku- 
rauskas, A. Kernagis ir kt.

tiUMEiUAl. S.URJE GARSINASI 
NAUJIEM^* — TUKloEKlAUblĄ

r

1739 Sp. Hąlstęd Street
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Indijos paviljone Japonijos Expo-70 mažas japoiiukas susidomėjęs apžiūri indy muzikos instru
mentą Sitar.

bombų ir balistinių sviedinių 
dirbtuvės.
Kaip sovietai reaguoja Į kinų 

pasiruošimus,

Kaip„j tą psichozą reaguoja 
Maskva”? Partijos ir vyriausy
bės sluoksniuose tuo reikalu pa
žiūros nevienodos. Sovietų “arai” 
nori preventyvinio karo. Jų ma
nymu, kiniečių atominius Įren
gimus tuojau reikia staigiu žai- 
biniu smūgiu sunaikinti. Gene
ralinio štabo viršininkas, mar
šalas Sacharovas siūlo siųsti Ki- 

baudžiamą ekspediciją.

tingas žurnalistas Victor Luis, 
per spaudą siūlo Kinijai pritai
kinti Brežnevo doktriną -— iriva- 
ziją Kinijon. Būdingi taįpgi ir 
kiti soviętįnėlįspaudos karą;skar. 
tinantiejr pasisakymai. 4 &

Tolimųjų Rytų karinės srities 
viršininkas generolas Tolubko 
neseniai “Raudonoje žvaigždė
je” tūpusiame str. siūlė prieš 
kiniečius panaudoti atominius 
ginklus. Kitas Sovietų genero
las Tulpanovas, Berlyne prasi
tarė : “Dėl milžiniškų išlaidų be
sirengiant karui, Kinijos pasie
nyje Įtvirtinimams Įrengti, tu
rėjome sumažinti paramą drau
gingoms, bet ūkiniai atsiliku- 

j sioms šalims”. Psichologiniai — 
• Sovietai savo liaudį karui ruo- 

- i šia. Jų spauda nuolat rašo, jog 
saSa°A I kiekviena prieš juos iškylanti
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brutali jėga, gresianti žmonijai 
milijonais karstų, turi būti su
naikintą, o tokios “jėgos” puo
selėtojai, neatidėliojant, griež
tai turi būti nubausti! Ii* tokių 
nedviprasmių pasiūlymų neuž
tenka. Ta kryptimi uoliai vei
kiama. Sinkiango pasienio ruo
že Įsteigta nauja karinė sritis, 
kurios štabas Alma-Atoje/-Ge
nerolas Liasčenko, tos karinės 
srities viršininkas. Pulkininkas 
Sredniev’as ruošia- gyventojus 
evantualiam atominiam karui. 
Dušambeje, Tadžikų aut. resp. 
sostinėje, jaunimas (visų rūšių 

I moksleiviai ir kt.) ir gyvento
jai intensyviai ruošiami priešo 
apsupimo bei aviacijos antpuo
lių atvejais, veikimo taktikos'. 
Įstaigos ir Įmonės Įspėtos būti 
pasiruošę evakuacijai.

Kad ir netiesiogiai Sovietai 
prisipažino, jog jie per mažai 
turi informacijų, kas ištiktųjų 
šiuo metu vyksta Kinijos vidu
je. šio trūkumo papildymui, 
spec, sovietų organai kreipėsi Į 
ekspertą, amerikietį žurnalistą 
Liu ir pakvietę jį Maskvon, be 
kitų, pateikė jam ir tokius klau
simus: — Ar kiniečiai jau gali 
gamintis Mig’o 21 tipo lėktu
vus? Liu atsakęs teigiamai. — 
Ar manote, jog čiang Kai Šėko 
sūnus čiang-čing-Kuju, tėvui 
mirus, su Maskva susitaikintų? 
— Panašiau, kad jis norėdamas

Propaganda apie Leniną nekelia skaitytojų susidomėjimo

Artėjant Lenino gimimo su
kakčiai, okup. Lietuvoje visu 
spartumu leidžiami kūriniai apie 
Leniną, apie jo ryšius su Lietu
va. Toji * propaganda nekelia 
skaitytojų dėmesio.

Jie daugiau domisi kitomis, 
numatytomis išleisti, knygomis. 
Jų tarpe, “Vagos” leidykla ren
giasi išleisti-.Vysk. A. Baranaus
ko Raštų dvitomį: be to, numa
tyta pradėti leisti 19 amž. ant
rosios, pusės lietuvių poeziją. 
Pirmoji tokia knyga bus P. Ar
mino - Trupinėlio (1853—1885) 
poetinė kūryba ir vertimai.

Neabejotinai kels dėmesį ir 
numatomi Išleisti raštai: žemai
tės “Petras ^Kurmelis”, Igno šei
niaus “Vasaros vaišės”, “Kupre
lis”, Vyt. Mačernio “Poezija”. 
Neseniai išleisti Maironio “Pa
vasario balsai”, su dail. A. Gal
diko iliustracijomis.,

Žmuidzinavičiaus šimtas velnių
Keli pastaruoju metu okup. 

Lietuvoje pasirodę leidiniai: 
“Velniai”, išleisti 25,000 egz. ti
ražu, kur pateiktos 1966 m. mi
rusio dailininko A. Žmuidzinavi
čiaus žinomos velnių kolekcijos. 
Dailininkas juos pradėjo rinkti 
nuo 1906 m. ir leidiny paskelbta 
100 velnių rinkinys. Straipsnių 
santrauka, ir iliustracijų sąra
šas be rusų, dar pateikta ir ang
lų, prancūzų ir vokiečių kalbo
mis. '■’L.-'/' -■

Dar išėj o ir Jurgio Baltrušai
čio eilėraščių rinkinys, rusų kal
ba, pavadintas “Medis ugnyje”, 
čia surinkti poeto J. Baltrušaičio 
rusų kalba parašyti eilėraščiai iš 
knygų “žemės laiptai” (1911) 
ir “Kalnų takas”. (1912).

J. Avyžiaus romanas “Antplū
dis” dar neišleistas, bet jau pa
rodytas Vilniaus teatre. Pagal 
romano motyvus pastatyta pje
sė “Sūkuryje”. Kaip ir romane,

nuversti Mao ir sugrįžti Į žemy
ną, susitaikintų su Maskva — 
atsakyta. —~ Kaip racionaliau 
būtų Sovietams pasielgti, Kini
jos milžinui ryžtingai per sieną 
Į Sovietus žengimo atveju? -— 
Liu sąmoningai išsisuko atsaky
ti j šį klausimą.

Tai vėliausių gandų, informa
cijų ir faktų iš užs. spaudos 
santrauka. Savaime supranta
ma, vertinta tai reikia labai 
rezervuotai,įneš, kaip žinia, iš 
Sovietų S-gps, taip ir iš Baud. 
Kinijos oficialių šaltinių jokių 
teisingų informacijų gauti ne
galima. Bendras Įspūdis: — So
vietų S-gos-Raudonosios Kinijos, 
šių dienų sąlygomis, rimtas gin
kluotas susirėmimas nėra visai 
negalimas.,"^.. .

PRANEŠIMAS /
OKUPUOTOJE LIETUVOJE j Detroito Lietuvių Organizaei- 
Ai^entinos Liet. Balsas rašo: I J1! Centro Valdyba praneša, jog 
Ir prieš karą T ietnvoje buvo I jos pastangomis ruošiamas Stei- 

i w ■» . i • matu mtTlPII-lenkų, rusų, žydų ir vokiečių mo
kyklų. Tautinių mažumų mo* 
kyklų yra ir dabar. Vienok Ta
rybų Lietuvoje 83% moksleivi
jos dabar lanko tas mokyklas, 
kuriose mokoma lietuviškai.

| / -
Paryžiuje eina žurnalas Kul

tūra. JĮ leidžia sulenkėjęs lietu
vis Giedrpic.( To žurnalo bendra
darbis, Zagieila, apsilankęs Vil
niuje, rašo, kad jokioj kitoj ta
rybinėj respublikoj nėra tokio 
didelio nuošimčio vaikų, einan
čių pradinį mokslą savo tėvų 
kalba.

Lenkų dėstoma kalba yra 200 
mokyklų, bet ir jose mokiniai pri
valo mokytis ir lietuviškai. Vil
niuje iš kiekvieno šimto lenkų 
dabar liko tik po 20.

giamojo Seimo u0 metų minėj i-, 
mas. Jis įvyks Detroito Lietu
vių Namuose š. m. rugsėjo mėn. 
20 d. 1971 metų Vasario 16-tos 
dienos minėjimas Įvyks - Mercy .. 
kolegijos salėje. Centras tvir- - 
tai laikosi nusistatymo Vasario 
16-tos dienos aukas skirti Ame- - 
rfkos Lietuvių Tarybai.

Pavergtų Tautų komitete Cen
trą atstovaujančius Rimą Su- 
kauską ir Algį Zaparacką nu
tarta papildyti Valdybos sekre
torium Šauliu šimoliūnu. Bus 
stengiamasi pilniau ir tinkamiau 
išnaudoti Pavergtų Tautų Sa-v 
vaitę birželio mėnesyje.

DLOC Valdyba

Monografijos ir fotografijos

Vilniuje išleistą ketvirtoji Vil
niaus kraštotyrininkų knyga apie 
Lietuvos šiaurės rytų kampą, 
prie Drūkšių ežero prigludusias 
Gaidės ir Rimšės apylinkes. Kny
ga turi 422 psl., yra Įvairių spe
cialistų straipsnių. Knyga ma
žai skiriasi, savo pobūdžiu, nuo

anksčiau išleistų kraštotyros 
knygų — monografijų: “Zervy- 
nos”, “Ignalinos kraštas” - ir 
“Dieveniškės”. .

Vilniuje .išleista meninės fįo- 
tografijos knyga “Senojo Vil
niaus vaizdai*-’, 240 psl. Vertin
tojai knygą laiko neįprasta, nes 
jos autorius A. Kunčius atsklei
džia dalykus, kurių daug kas 
nepastebėjo,, i£ išvengė “rodyti 
žmones, mašinas ir kitą triukš
mingą jo' kasdienybės sumaištį”.

Vilniuje išleistas, jau penkta 
laida, A. Vienuolio romanas 
“Puodžiūnkiemis” (25,000 tira
žu). (EI

Sekmadienį, balandžio 26. d. 2 vai. ry
to prasidės ■ dienos šviesos, taupymo 
laikas. Laikrodžius reikės pasukti 

vieną valandą pirmyn
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There are a lot of things a man 
can do for his country. Including 
saying his pieces 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 mean a lot

They help to pay part of the 
cost of running a cotmtry 
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



JONAS VAIČIŪNAS

ATSIŲSTIEJI IŠ PAVERGTOS TĖVYNĖS I 
IR KONTRAVERSIJA

Jau nebe pirmą kartą oku
pantas, prisidengęs spalvinga 
“kultūrinio bendradarbiavi
mo" skraiste, siunčia Amerikos 
lietuvių larpan menininkus, 
dainininkus, tikslu kiršinti lie-, 
tuvį prieš lietuvį, organizaciją 
prieš organizaciją, — iš esmės, 
siekdamas pagrindinio savo 
tikslo, kad lietuviai nesolida
rizuotų Lietuvos Laisvinimo 
Veiksniams, kad jų nepaklus
tų, kad jais nepasitikėtų. Pa
galiau , kad numotų ranką į tą 
nepaliaujamą kovą už savo 
krašto laisvę ir nepriklauso
mybę.

Lengvesnės valios lietuviai 
kai kada pasiduodą tokiems 
tiesioginiams ar netiesiogi
niams okupanto įtaigojimams, 
kartodami (kažin ar širdim ar 
tik lūpom?): ką čia, ,vis tiek 
mes ir mūsieji Veiksniai Lietu- 
vos neišvaduosime...

Toks maskviškio - agentėlio 
išmestas vienur kitur sakinys 
plečiasi. Iš lūpų į lūpas, v iš au
sies į ausį atsimušdamas, ima 
ir palieka įtakos, žinoma, ne 
visiems vienodos. Vieni tą sa
kinį viešai ar tik savo viduje 
pakartoja, džiaugdamiesi, su
siradę “pasiteisinimą”, įgalio
jantį juos lankytis tokiuose at
siųstųjų solistų koncertuose. 
Tokių, tur būt, bus ar ne dau
giausia. Tik mažesnė dalis 
karštai gins tą “naują tezę”, 
vieni, aišku, turėdami tikslą, 
kiti, deja, nelemtosios propa
gandos įtikinti.

Tačiau didžioji lietuviškosios 
visuomenės dalis, be abejonės, 
nusispiaus ant tokio “gražaus 
šūkio”, vieni kirsdami priešta
ravimą atgal, kiti nutylėdomi, 
treti gal ironiškai šyptelėdami. 
Būtų/Sįjuokinga šnekėti apie, 
Lietuvos Laisvinimo Veiksnių 
pareigas ir tikslus. Tą turėtu
me žinoti ir suprasti, kad nei 
mes, nei Veiksniai, net ir jo
kios kitos didžiosios jėgos Rie
tuves ar kitų pavergtų kraštų 
tikrai neišvaduos. Toks minti
jimas, kad Veiksniai yra tik 
vaduoti Lietuvai ta prasme, 
kad, štai, dabar tie Veiksniai 
privers pasaulio galybes susi
remti su Maskva, ir Lietuva 
taps laisva!

■ Viskas, ką Veiksniai mėgi
na daryti ir daro — paruoši
mus laisvojo pasaulio valsty
bių įtakingųjų ir vadovauja
mųjų asmenų tarpe Lietuvos 
bylos, kad, pasaulio politikai 
keičiantis ar naujiems nesusi
pratimams'tarpe tautų ir vals
tybių kylant, visur būtų žino
ma ir visai aiški.pavergtos Lie-

tuvos vieta, kad būtų niekur 
neužmiršta, jog lietuviai visur 
ir visuomet reikalavo ir reika
lauja savo teisių, o pavergtam 
kraštui laisvės. į ,

Kas būtų, jeigu nebūtų kam 
tokius į taigoj i mus daryti, jei
gu nebūtų oficialių ir pripažin
tų lietuvių įstaigų?

Be abejonės, Lietuvos klau
simas būtų gerokai primirštas, 
jos byla nustumta kur pelėti 
senuose archyvuose ir stalčiuo
se. Tik dažnas ir nuolatinis 
klebenimas ir judinimas nelei
džia nusėsti dulkėms, įgalina 
laisvojo pasaulio spaudą, dip
lomatus ir politikus reikiamo
mis progomis ir garsokai šūk
telėti apie mūsų reikalus.

Te neužsigauna nepriklau
somos Lietuvos diplomatinė 
tarnyba, žinoma jos vieta, ži
noma jos būtinybė ir reikšmė, 
bet prie jos šiandien nesusto- 
jame tik dėl to, kad Šiuo metu 
nelabai girdėti ir matyti tiesio
ginių Maskvos .pastangų jas 
sunaikinti.

Kada Laisvinimo Veiksniai 
gyvai judina Lietuvos bylą, ir 
diplomatinei tarnybai lengviau 
išsilaikyti, JAV ir kitur, ofici
aliai veikiančia.

Tad visai nenuostabu paver
gėjo pastangas matyti ir jausti. 
Maskvos tikslas: pavergtų kraš
tų atstovybių numarinimas 
laisvame pasaulyje. Kad būtų 
tyla, niekas nekeltų priešingų 
balsų, nepalankių Maskvai ir 
jos agentams, dažniausiai iš
rinktiems iš pačių okupuotų 
kraštų tautų -tarpo. Tokiais 
agentais atskiros tautybės la
biau tiki: ką gi, jis mūsų Tau
tietis. .. Nenori mums bloga...

Kiek tokie “lietuviai” agen
tėliai lietuvių tautai pridirbę, 
kiek žmonių išdavę ir savo ran
komis sunaikinę,. manau, aiš
kinti netenką. Daug kas paty
rėme ant savo ar artimųjų kai
lio, ar bent puikiai matėme 
savo nuosavomis Dievo duoto
mis akimis.

Tokių atsiranda ir dabar, ži- 
.noma, ne visi partiečiai pa
vergtoje tėvynėje bus parsida
vėliai, kaip ir ne visi nepartie- 
čiai bus tikrais lietuviais. Kiti, 
nori nenori, turėjo “prisitai
kyti”, savo šeimas ir save gel
bėdami. Toks “prisitaikymas” 
negali būti smerktinas, jeigu 
jis nieko bloga nepadaręs savo 
artimam lietuviui.

Grįžtant prie mūsų tarpan 
atsiunčiamų menininkų (gali 
būti ne tik solistai, mokslinin
kai, profesoriai,, net meno bū
reliai, ansambliai, rašytojai ir
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mėty JungtinėsePo 25 T autose yra beveik visos pasaulio valstybės, išskyrus komunistinę Kini jų ir padalintas šalis: Vo
kietiją, Korėją ir Vietnaną. Nariy skaičius yra 126.
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apie vyriausios rolės išpildyto* 
ją Prudenciją Bičkiene parašė:

“Florijos Toskos rolėje pir
mą kartą lenkiškoje scenoje 
pamatėme lietuvių kilmės ar* 
tistę dainininkę ~ Prudenciją 
Bičkus. Parinkimas pilniau* 
šiai pagristas ir laimingas. 
Tenka pabrėžti dideles artistės 
pastangas, kurias ji padėjo iš
mokdama rolę lenkų kalba. 
.Jos akcentas, turintis tūlų ryti
nių dainavimo polėkių, turėjo 
net 
šio.
ne tik balsu, išduodančiu gerą 
mokyklą ir dainavime patyri- 

Įm.», net dar kaip aktorė įsten
gė parodyti tikrą jsjjauįimų į 

iena niuansą bei nuotai
ku k i ų re i k a 1 a u j a titulinė

tam tikro savotiško žavė- 
"Toscos” atkūrėja žavėjo

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

• ■ .............. ■ -■

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

f"1 ” . " . 1 . ’ , "L
GAIDOS MUZIKAMS IR DAINININKAMS

"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKŲ 
DAINŲ GAIDAS PIANUI:

1. Rinkinys litfuvHky Itoudlas dainei!v Ir šokių, 16 psl.
yra šios dainos ir gaidos:

1. Togu girta šlamščia, 
ūžia, tra-ta4a

2. Suktinis I
3. Suktinis II
4. Koklotfca
5. Padispana*
6. Vangerka
7. Klumpakolis

Rinkinyje

8. Aguonėlės
9. Vakar vakarėli

10. Augin tėvas
11. Meilės valsas
12. Siuntė mane motinėlė
13. čigonai
14. Pelėda
15. Noriu miego

šis gaidų rinkiny* kainuoja tik $1.00.

Šiuos gaidų ir dainų rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atslų* 
site šekj arba Money Orderi už gaidas Ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasiųsimo jas paštu, čekius prašomo išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasiųsti tokiu adresu:

- t NAUJIENOS
! 1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO 8, ILLINOIS
h.IJU, ..................... .......................................... ....... .„y

t. t.), tenka pripažinti jų gerą 
paruošimą savo uždaviniui at
likti. Jau du dainininkai čia 
savo laimę “mėgino”. Labai 
mandagūs, labai draugiški, la
bai vaizduoją didelius lietu
vius, — nemažus būrius pase
kėjų prisitraukė. Jų garbinto
jai ir tiesioginiai ar netiesiogi
niai “globėjai” veržte veržėsi 
lietuvių tarpan, kad tik dau
giau tautiečių koncertuosna su
traukus, priviliojus, kad tik 
didesnis pasisekimas būtų 
okupanto užmojams.

Lietuvių beveik visa spauda, 
išskyrus bendradarbiautojų, 
tarė žodį prieš, kita iš viso ty
lėjo. Koncertų rengėjų viso
kiais būdais vykdomas kursty
mas nepajėgė sulaužyti bend
ros nusistatytos ribos, bendrų 
laisvinimo Veiksnių ir pačių 
lietuvių nusistatytų gairių. Į 
koncertus atsilankiusieji neat
stovavo nei visos lietuviu vi- s c
suomenės, nei Veiksnių. Aukš
čiau kiek buvome staptelėję, 
kokios minties vedami tu kon
certų klausytojai pakliuvo į 
sales.

Panašių koncertų rėmėjai ir 
organizatoriai paleido dar vie
ną vos ■'bepaplasnojančią “an
telę”. Girdi, dėl panašių kon
certų kilo kontraversija; rei
kėtų šnekėti, tą kontraversija 
išnaikinti.

Labą dieną! Ėjimas atspėtas?
Kontraversijos vardu prisiden-lgu ir žybtelėtų, galvoje minty- 
gę mėginimai įtaigoti abi pu
ses esant lygioms, nepavyks. 
Kontraversija galima tik tada, 
kada esama 
svarstymas, 
tarpe savęs.

Čia negali 
versijos”. Jeigu jau yra tiesa, 
jeigu aišku, kodėl okupantas 
siunčia savo menininkus, tai 
antroji 'tos “kontraversijos” 
dalis skambėtų tik taip: pri
imkime metamą kilpą, ant jos 
pasikarkime, nusilenkdami 
pavergėjo valiai...

Aiškiau: kontraversija iš
likti sau lietuviais, nenuverti-

POPIEŽIUS AUKŠTAI VERTINA 
TAUTINES KALBAS LITURGIJOJ 
Paaiškino lotynų kalbos pašalinimo priežastis

Savo kalboje per praeito sa
vaitgalio generalinę audienci
ją popiežius Paulius VI pasisa
kė dėl liturgijoje įvestų naujo
vių.

“Būtų gera pažinti motyvus, 
kurie paveikė tas tiek labai 
svarbias permainas. Pagrindi
nis motyvas yrą klusnumas Su; 
sirinkimui (Vatikano II Santa- 
rybai), kurs dabar įgauna 
klusnumo vyskupams formą”, 
pasakė popiežius. “Tokia yra 
Kristaus valia ir toks yra įkvė
pimas šventosios Dvasios, ku-r 
ri lenkia Bažnyčią tas permai
nas įvesti”.

at- 
par-

per-
ne-

Nebent tik tikrieji maskviš
kiai,

Ar atvykėliai (tikriau, 
siųstieji) lietuviai? Ar jie 
sidavėliai?

Klausimas galėtų būti 
žiūrimas dvejaip. Pirma:
būtų galima patikėti naujųjų 
Lietuvos “valdovų” tokiu nai
vumu — imti ir atsiųsti parti
jai nepatikimą asmenį, tikrą 
lietuvį, nepriklausomos Lietu
vos, o ne tarybinės santvarkos 
šalininką, savo planams vyk
dyti. Antraip žvilgteliant: jei-

dviejų nuomonių 
griežtai priešingų

būti tos “kontra-

nant laisvės kovos, arba’ tos 
kovos atsisakyti, priimant oku
panto siūlymus.

Prašyčiau dar truputį kant
rybės, mielieji! Dažnai lepte- 
liam: o ar tas atsiųstasis ne 
lietuviškai ir ar ne tautos dai
nas dainuoja?

Aišku, jis nedainuos nei ru
siškai, nei kitomis kalbomis. 
Jam nurodyta, kaip ir ką jis 
turi dainuoti, kad tik daugiau 
visuomenę suklaidintų, kad 
tik daugiau klausytojų pri
trauktų.

Kaip manote, jeigu imtų ir 
maskoliškai uždainuotų?.

Kas eitų ir kas klausytų?

tė, mažytė, kaip vidurmišky, 
tamsių 'neperžvelgiamą naktj, 
tolimas spinkselis, — tas meni
ninkas lietuvis, reikia jam pa
dėti.

Tačiau tas mažas spinkselis 
užges, kai klausimą atsuksi
me vėl i tikrąją pusę. Nors jis 
ir kartais gali būti tikras lietu
vis, vykdąs okupanto valią 
prievarta, pav., jo šeima ar 
vaikai liko krašte, jam išvyks
tant takštelėjo per petį... Ži
nai, brolau, ko ir kur važiuo
ji. .. čia mes tavo vaikučius 
prižiūrėsim...

Jeigu toks atvejis ir pasitai
kytų, galime būti tikri, kad ir 
skaudama širdim, menininkas 
atliks savo pareigą, pykdamas 
ir nervindamasis: o ko tie lie
tuviai dabar pas mane susirin
ko? Jie žino, ką aš atstovauju!

Gerbiamas skaitytojau, apie 
tai daug, oi daug rašyta ir, at
siprašant, plepėta. Nieko ypa
tinga ar nauja pasakyti neįma
noma. Istorija ta pati, ta pati 
juoda kasdieninė duonelė.

Šiomis dienomis jau vėl nau
jas solistas pasirodė lietuvių 
kolonijose. Atvyks ir Čikagon.

Dar kartą pasirodykime ver
tais didvyrių tautos vardo.

“Aiškus dalykas, kad didelė 
naujiena bus kalbų reikalas. 
Pagrindinė mišių kalba bus da
bartinė, o ne lotynų kaip buvo 
iki šiol. Lotynų (kalbos) išsi
žadėjimas bus didelė auka, 
ypatingai tiems, kurie ją pui
kiai moka, kurie pažįsta jos 
grožio jėgą ir sakralinę verty
bę.

“Jie klausia, kuo pakeisime 
tą angeliškąją kalbą? Argą dėl 
kokios priežasties keliame tą 
milžinišką auką? Kas yra ver
tingesnio už šias neabejotinai 
milžiniškas kultūrines Bažny
čios vertybes?

“Ta didžioji vertybė yra. 
Dievo žmonių dalvvavimas, tu 
žmonių ištroškusių aiškaus 
žodžio, suprantamo žodžio, 
leidžiančio išsiaiškinti kasdie-

BIčKIENĖS DEBIUTAS I 
LENKIŠKOJE OPEROJfJ'" 

j a ors pradžioje artiste ro-
Dziennik Chikagoski bal. 21 tam tikrą nedrąsą ir ne

ri. recenzuodamas pirmą kartąsavimi, kas pap- 
lenkų Chieagoje lenku kalbaatsitinką apvaldant sau 
suvaidintą operą — “Tosca”’svetimą kalbą, tačiau “veiks- 
7--- -- --------- - — Į m h i besivystant, aktorė vis
niniam gyvenimui. Jei ta pui-įsijautė i savo rolę, sa
kioji lotynu kalba turėtų apkardama pilną susikaupimo ir 
skirti mus nuo vaiku arba jau-!moteriškumo asmenvbę . 
nimo, nuo darbo ir žmonių pa
saulio,, jei ji turėtų būti tam
sia uždanga vietoje permato
mo kristalo, tai argi mes4 sie
lų žvejai, gerai darxduine pa- 
laikvdami lotvnu kalba ir 
kalbos žodžiais liepdami 
bartinių laikų žmogui kalbėtis 
su Dievu? Ką pasakytų šven
tas Povilas, kurs savo I laiško 
korintieciams skyriuje kalbė
jo tikintiesiems: “Bažnyčioje 
aš verčiau saviškiams pasakau 
penkis žodžius kad ir kitus pa
mokytų, negu dešimtį tūks
tančių žodžiu nesuprantama 
kalba”.

ROCKFORD, 111.
Liet. B-nės Rockfordo apy- 
įkės metinis susirinkimas

tos* įvyks š. m. balandžio mėn. 26 d. 
<la-j (sekmadieni) punktualiai 2 vai.

‘ p. p. Liet. Klubo patalpose. ■
Susirinkime bus duota metii 

bėgyje atliktų darbų apyskaita 
ir išrinkta nauja apylinkės val
dyba.

Po programos bus vaišės: už
kandžiai, kava ir kit. Maloniai 
kviečiami visi viet. ir apylinkė
je gyveną lietuviai susirinkime 
dalyvauti. Valdyba
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Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

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

UNIVE

PER ANNUM

PER ANNUM

PASSBOOK 
ACCOUNT

Paid and 
Compounded 

Quarter!

ON SAVINGS CERTIFICATES 

OF $10,000. OR MORE, 

2 YEAR MATURITY

/’ OFFICE HOURS
Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4 P.M.

Thursday, 9 A.M. to S P.M.
Saturday, 9 A.M. to 1 P.M.

_ SAVE AT INSURE Di
*®^®*®* up *©

Mutual Federal ! 
Savings and Loan

Peter Kazanauskas, President TeL 847-7747 K‘> “ "'••‘"•■■‘•r NOW INSURED TO $20,000.
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je, tame erdvėlaivyje, viskas tvarkoje, ar jos mechaniz
mas tinkamai veikia, nėra sužalotas?

Visoje Amerikoje trečiadienis Jnivo atžymėtas kaipo 
Žemės Diena. Tikslas tos dienos buvo atkreipti dėmesį į 
tai, kad ir žemei gali susidaryti toks pat pavojus, koks 
susidarė Apollo 13. Vadinasi, jos mechanizmas gali būti 
tiek sužalotas, kadji nebepajėgs tinkamai veikti. Veikti 
tinkamai ta prasme, kad nebesuteiks būtiniausių ir žmo
nių gyvybei reikalingiausių dalykų. Pirmoje eilėje, svei
ko ir neužteršto oro ir neužteršto vandens. Kad to neat-

10 cents per copy, 10 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose

metams ..._______________ $20.00
pusei metu ---- ---------- ---- $11.00
trims mėnesiams __________$6.00
vienam mėnesiui m $2.00

Kitose JAV vietose:
metams ____-____— $18.00
pusei metų ______ ______  $10.00

Užsieniuose:
metams ___ ___ __ _ _ $21.00
pusei metų ________ _____ $11.00
vienam mėnesiui  $2.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Hl. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai

sitiktų, būtinas reikalas yra apsaugoti aplinkų nuo už
teršimo.

Žemės Diena ir buvo paskirta tam, kad būtų ypatin
gai pabrėžtas aplinkos teršimo pavojus. Tas teršimas jau 
yra pažengęs tiek toli, kad daugelio ežerų ir upių 
vanduo pasidarė žmonių sveikatai pavojingas. Ir ne tik 
žmonių: tuose ežeruose ir upėse pradeda išgaišti ir žu
vys. žodžiu, laipsniškai vystosi ir “negyvieji ežerai” ir 
“negyvosios upės”.

Su oru irgi tas pats. Miestuose jis jau tiek užterštas, 
kad dėl jo kenksmingumo sveikatai nebėra jokios abejo
nės. Ir juo miestas yra didesnis, juo daugiau jis turi

Žemės Diena ir aplinkos teršimas
Apollo 13 erdvėlaivio kelionė i Mėnulį buvo savo rū

šies drama. Ir tai labai jaudinanti, labai intensyviai su
vaidinta drama. Kai Mėnulio nepasiekus, erdvėlaivis bu
vo sužalotas, jame Įvyko eksplozija, tai viso pasaulio dė
mesys buvo atkreiptas Į tame erdvėlaivyje keliaujančius 
astronautus. Buvo aišku, kad dėl sužaloto erdvėlaivio 
jie negalės ant Mėnulio paviršiaus nusileisti ir atlikti ten 
jiems pavestą uždavinį. Svarbiausias uždavinys dabar 
buvo: grįžimas atgal Į Žemę.

Ar pasiseks jiems grįžimas su sužalotu erdvėlaiviu, 
kuris jau nebeveikė tinkamai? Tas klausimas jaudino 
šimtus milijonų-žmonių.

Buvo žinoma, kad gali pasireikšti vandens trūkumas, 
gali deguonies ištekliai išsisemti. O be vandens, kuris bu
vo reikalingas ne tik astronautų gyvybei palaikyti, bet 
taip pat ir erdvėlaivio vėdinimui, be deguonies sėkmingas 
grįžimas būtų buvęs neįmanomas. Todėl ir kilo pas mili
jonus ir milijonus žmonių jaudinantis klausimas: ar er
dvėlaivyje nepritruks vandens ir deguonies, vadinasi, 
nepritruks tų gyvybinių dalykų, nuo kurių priklausė as
tronautų išlikimas?

Kai pagaliau astronautai laimingai nusileido, tai 
atslūgo susidariusi įtampa ir ją pakeitė džiaugsmas. 
Džiaugsmas, kad nors astronautų misija ir nebuvo atlik
ta, bet vis dėlto toji misija nepasibaigė tragedija.

Kaip jautėsi, ką jie pergyveno ir ką jie galvojo, as
tronautai apie tai papasakojo televizijos programoje. 
Papasakojo, jog jie dėjo visas pastangas, kad būtų gali
ma sėkmingai grįžti į Žemę. Prisipažino, jog kildavo pas 
juos ir abejonių dėl laimingo grįžimo.

Astronautams erdvės kelionė baigėsi laimingai. Tra
gedijos jie išvengė. Dabar keliamas klausimas (ir tai la
bai rimtai), kas atsitiks su mūsų žemele, kuri irgi yra 
savo rūšies erdvėlaivis ir kurioje keliauja ne trys astro
nautai, bet apie keturi bilijonai?

Dėl dar neišaiškintos priežasties keliavusiame i Mė-

pramonės, tuo labiau jame yra užteršiamas oras.
Kas privedė prie aplinkos teršimo?
Pagridinė to priežastis buvo (ir dabar tebėra) tech

nologija, nepaprastas pramonės išsivystymas. Sparčiau 
gaminti ir daugiau pagaminti — tai svarbiausias tikslas. 
0 kokiomis priemonėmis — tai nesvarbu. Tad ir nebuvo 
atsižvelgta į aplinką ir jos teršimą. Milžiniški fabrikai 
dygo prie ežerų ir upių ir be atodairos teršė vandenį. Vi
sokie chemikalai, visokios srutos, visokie teršalai buvo 
suverčiami į vandenį. Kaminai rūko, juodi ir tiršti dū
mai kilo į padanges, teršdami orą, kuris kartais tiesiog 
žmogų dusino. Bet užtai visokie visokiausi gaminiai ver
žėsi lyg iš gausybės rago. Ir vis prašmatnesni ir vis ge
resni. O juo labiau gamyba didėjo/ tuo aukščiau kilo gy
venimo lygis.

Dabar susigriebta, jog taip toliau eiti nebegalima ir 
reikia kas nors daryti, nes kitaip gali susidaryti tokia 
pat problema, su kuria teko susidurti astronautams, kai 
pasireiškė pavojus netekti vandens ir reikalingo deguo
nies kvėpavimui.

Grįžti į anuos senus laikus, kai fabrikų kaminai ma
žiau terūko ir pačių fabrikų skaičius buvo keleriopai 
mažesnis, žinoma, nėra įmanoma. Nelabai tėra įmanoma 
ir atsikratyti nuo milijonų auto mašinų, kurios daug pri
sideda prie oro užteršimo. Todėl žemės Dienos vyriausias 

Įtiksiąs ir buvo atkreipti visų gyventojų dėmesį ir išju
dinti juos, kad jie labiau susirūpintų aplinkos teršimo 
problema, kiek galima susilaikytų nuo teršimo ir steng
tųsi kaip galima greičiau pašalinti iki šiol padarytą už
teršimą. ■;

Jei Žemės Dienos įvykiai (paskaitos, mitingai, savo
tiškos demonstracijos) labiau paskatins gyventojus su
sirūpinti aplinka ir jos apsaugojimu nuo teršimo, tai tuo 
nemažai jau bus atsiekta.

L. VAIČIŪNIENĖ

ŠVIESOS BLYKSTELĖJIMAI GRANDINĖLEI
nulį erdvėlaivyje įvyko eksplozija ir jis nebepajėgė tinka
mai veikti. Tinkamai nebeveikė, nes buvo sužalotas, jo 
mechanizmas sugadintas.

NUSVIESTI
apie “Grandinėlę” jau susidarai

0 kaip yra su mūsų Žemele, kurioje sisispietę ke- iš visoje kitoje mūsų spaudo- apyteisingį Įspūdį. O labiausiai 
liauja keturi bilijonai keliauninkų — astronautų? Ar jo.-je skaidraus pranešdinėjimo—iš paskiausiame “Drauge”

VINCAS ŽEMAITIS

APIE LIUBLINO UNIJA C* 
ir lenku - lietuviu santykius 

1569-1969
(O UNII LUBELSKIEJ I STOSUNKACH 
POLSKO — LITEWSKICH 1569 — 1969)
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Taip Žalgirio mūšio ap

rašyme jis lietuvius aprengia žvėrių kai
liais su ragais, besimaitinančius vien ropė
mis. ginkluotus medžio vėzdais — buožė
mis (ginklais iš akmens ir žalvario amžių), 
bailiais, pabėgusiais iš karo lauko... prie
šingai. lenkai jo vaizduojami, kaip geri 
krikščionys, pavyzdingi riteriai, pasižymi 
nuostabiu narsumu... Štai karaliaus Jo
gailos notaras Zbignievas Olesnicki — be 
šarvų, be ginklo vien atsitiktinai jam j 
rankas patekusia ieties nuolauža, nuduria 
ir nuverčia nuo žirgo gerai ginkluotą kry
žiuoti ir tai;) išgelbsti karalių Jogailą nuo 
gresiančios jam mirties. Išvada: jei civilis 
rodo toki nuostabų narsumą, lai ką ir be
kalbėti apie lenkų kariauną. O gal tai 
jjriešpastaloma žemaičiams nuduobusiems 
Jungingcną? !

Tenka būti atlaidieins ir pateisinti isto
rinių romanų rašytoją II. Senkevičių, kai 
jis. remdamasis Dlugošo istorine netiesa, 
kurios, gal būt. jis gerai ir nežinojo, savo 
romane “Kryžiuočiai*’ vaizduodamas Žal
girio mūšio eigą, prisilaikė Dlugošo išmo
nių. Iš tiesų, jam kaip rašytojui — meni
ninkui ne tiek buvo svarbi istorinė tiesa.

kiek piešiamo istorinio fono vaizduose iš
ryškinti savas idėjas jo sukurtuose romą- Į 
nų didvyriuose. Tų laikų romantikams, taip į 
ir Senkevičiui (kuris lietuvius mėgo) atro i 
dė, kad lietuvių didvyriškumas kovose • 
prieš kultūros sugadintus kryžiuočius, glū
di lietuvių artume gamtai, jų laukinišku
me, kas romantikų akyse lietuvius ne že
mino bet aukštino.

Bet daug sunkiau yra pateisinti, kai, 
pasiremiant taja istorine netiesa ir šoviniz
mu, sukuriamas 1960 metais, didesnei 
Lenkijos garbei, filmas “kryžiuočiai”; .550 
metų Žalgirio mūšio sukakčiai paminėti, 

j Jis teikia lenkams visus pergalės laurus ir 
ir suniekina to mūšio svarbų partneri — 
lietuvius ir to mūšio vyriausia vada — Vy
tautą Didįjį. Vargu, ar tuo būdu pelnoma 
trokštamoji garbė, kai nefalsifikuoti isto
rijos duomenys visai ką kitą rodo.

Toliau A. Charmanski rašo: “Autorius 
prilygina lenkinimo (polonizacijos) meto
dus, su tam pat reikalui naudotais vokie
čių (germanizacijos) metodais. Tokia nuo
monė yra neobjektyvi, tai reiškinys aiš
kaus šovinizmo*’. į tai tenka pastebėti, kad 
brošiūros autoriui suvokietintos Vakarų 
Lenkijos žemės pažįstamos iš lenkų litera
tūros — H. Baginski “Polska i Baltyk” ir 
kt. ir iš asmeniško patyrimo laike veik tri
jų savaičių ekskursijos 1921 m. po Aukštą 
ją Sileziją (Gorny Sląsk) ir bedirbant miš
kuose (1944 - 1945) Reppino apylinkėje 
(i rytus nuo Frankfurto ant Ūdros upės). 
Vietovardžiai, mažiau gy ventojų pavardės 
abiejose srityse buvo slaviškos kilmės, bet 
jau labai viskas buvo suvokietinta, lenkiš-

rakteriu, ar tiesiog juos prie
vartaudavo.

Kitas toje pačioje savo pagie
dotoje odėje (“Drauge”) mato 
“Grandinėlės” pagerėjimą.

“Po metų”(...) “regėjau, kad 
šokių kompozicija tapusi gry
nesnė, kad pranyko kuone visi 
pridurtiniai dramos meno ele- 

O tiems kazokė- inentai. Tai jau rodyklė j me
ninį kibiną”... Tai ir liudija, 
kad iki Sol “Grandinėlės” viso 
spektaklio sudarymas buvo toli 
nuo reikiamo meniškumo. Į me
niškumą pasikylėjo > tik dabar,

(1970. UI. 19...), ypač iš “Dirvo- vorykštės visų spalvų rūbų mo- 
n n m ii ' įdėli uoto jams ir t t„

Ne tik mane, bet daug kų tik
rai baimė ima, kad tos skolos 
nebūtų tokios didelės, kaip anų 
laikų mūsų rinktinės visuome
nės ir bajorų - aristokratų, šo
kusių kadrilius, lezginkas, pol
kas - kokietkas ir ne kokietkas, 
kazokėlius.
liams ar ne tolygus dabar šoka
mas pakeltkojis (ir kiti)* kazo
kiškai stilizuoti. Tai ir reika
lauja nepaprasto ištvermingu
mo. Atsiverskite “Spaliukų ra
tukus” 2-sios knygos 143 psl. ir (iš tikrųjų ar tariamai), apsiva
rnaite tų pakeltkojj scenai taip 
sukomponuotą J. Lingio.

Štai kitas, kuone tų patį apie 
“Grandinėlę” išdėstęs “Drauge”, 
kaip tik pakartotinai išsako, kad 
ten ir ten, tada ir tada “Grandi
nėlę” stebės tiek ir tiek “rinkti
nės visuomenės” (!! !). Kitas jau 
pažino, kad “Grandinėlė” kuria 
savo šokį”...(,..> “dabar gim
stantį meno kūrinį” (...) kalban
tį “savo tarptautine Įkalba”— 
liudijanti “išskirtinę “Grandinė
lės” įtakų į mūsų išeivijos gy
venimų”... , -

Ar tokiomis, spaudoje skel
biamomis tiesomis nėra praver
tos “Grandinėlės” mokyklos du
rys?
argi nematomas mokytojo pa
veikslas!?.

Prieš tų paveikslą vienas iš 
paskiausiųjų žemiausiai nusi
lenkia jau gerokai pavėlavęs, 
Alfonsas Nakas: Pirmiau gie
dotų savo “magnificent” jis-pa
kartoja 1970. IV. 2 Naujienose, 
garsindamas būsimų “Grandinė
lės” spektaklį” Detroite.

Mat šviesusis meteoras “Gran
dinėlė” po truputį ima tamsėti, 
arba atsiverčia antroji medalio 
pusė. .. J

Tuose pačiuose laikraščiuose, 
tose pačiose paminėtose odėse 
yra, jeigu ne kritikos, tai visai 
teisingų priekaištų, 
čių su mano ir kitos ne rinkti
nės (šiuo požiūriu) visuomenės 
samprata.

Štai kas ir kaip kritikuojama.
Mergaičių trejopų “kostiumų 

tarpe buvo ir skoningai stili
zuotų”. Reiškia, daugumas — 
ne skoningai. į

“Spektaklio ir žiūrovo ' labui 
reikėtų surasti atoslūgines vie
tas, kurios momentams atpalai
duotų žiūrovų”!...) “Puo greito 
ritmo” (...) “klausytojo ausiai 
vienodo ritmo”. Tai rodo ir šo
kiams primestą, nepriderintą jų 
išpildymui “interpretacijai” lai
ko matą —Jempą..

“Blezdingėlei, Sadutei, Rez- 
ginėlei būtina sudaryti subtili 
orkestracija”... Tai reiškia, kad 
iki šiol šiuos šokius “lydėjusi” 
muzika buvo priešingos prigim-

(1970. n. u — m. n„.) 
straipsnių, nes jie yra paskuti
niai žodžiai. Visų straipsnių au
torių čia nejvardinu, o tik pasi
naudoju “Grandinėlės*’ pabrėž
tomis savybėmis, tinkančiomis 
būti gerais duomenimis. Atmin
tinius žodžius rašau tarp kabu
čių.

Šių paskutinių straipsnių au
toriams vieniems “Grandinėlė”

“nėra apkiautę šokio mėgėjai”. 
Kitiems -— iš šokių blokų suda
rytas ištisas dviejų valandų šo
kis, tai daugiau negu baletas... 
Vieni skonis! “sparnais plasno
jančiomis nosinėmis, skambiais 
klumpių ritmais”(...) žaismin
gam judesy “blizgančiais viso
mis vaivorykštės spalvomis rū- 
bais”, pabrėžiančiais “mūsų au
dėjų gabumus” (L!). žavisi šo
kėjų krykštavimu,, bėgimu “iš 
formos j formų”, prieš akis at
veriama “spalvinga mozaika”. 
Stebisi dvi valandas be atvangos 
šokėjų, ištverme, nepaliaujamu 
spyruokliavimu, išbaigtais ari
stokratiškais apvaldytais jude
siais (!!!). O vyrų šokamas pa- 
keltkojis — tai “ištvermės pre
ciziškumo demonstracija”!!!•')•

Toje spalvingoje mozaikoje 
pamato, kad klumpės, skepetos 
švarios, “ir visa švaru šventa
dieniška” (!!!). Dar pridėj us, 
jog šokiuose lazdos, skaros, gė
lės, juostos, (kur dingo piršlio 
rankšluostis?) “nors rizikinga”, 
bet visa vikriai valdoma! Ir 
klumpių garsiai skambų ritmai 
— visa tokia “Grandinėlė” yra 
“Clevelando pasididžiavimas”

Aš pertarčiau; kodėl tas įran-
kinės mankštos, žaidimų, spor- T 
to, tūlus svetimus papročius 
vaizduojančias priemones bė- 
giodaams turi nešioti tikrai gra
žus, drausmingas mūsų jauni
mas ! ?. Pertarčiau, kad visa tai 
yra ne tik pasididžiavimas, o 
net “stebuklas”. Pagalvokime. 
Iš ko ir kaip “Grandinėlės” kū
rėjas galėjo suręsti šokiškai ari
stokratiškais judesiais turtingą, 
spalvinga spektakli, jeigu kaip 
žino ir teigia straipsnio autorius, 
— “tautiniai šokiai teturi vos 
kelis pagrindinius žingsnius, 
vos kelias kryptis judesiui”(I.!!). 
Ir baiminasi, ar ilgai išlaikys... 
Ar neatrodo, kad tokiu pavar- 
gėlišku “biedniokišku” mūsų 
tautinių šokių apibūdinimu mū
sų kilminiams tautiniams šo
kiams ir apkiautusiems jų mė
gėjams šokėjams pranašauja
mos netolimos pakasynos! O 
pateisinimas “Grandinėlės”, jau 
dabar Įlindimas į skolas kitų tau
tų tautinių ir “klasikinių” šo
kių kūrėjams, muzikams, vai- ties ir piovėsi su šių šokių cha-

1 * 
liusi nuo pridėtinių dalių, užgo- 
žusių patį Šokį. Bet lazdos, ske
petos, klumpės, juostos... vi
somis vaivorykštės spalvomis 
šviečiu drabužiai... yra buvę, 
kaip rašo, ir paskiausių jų mo
zaikinių spektaklių puošmenos.

Tik iš to, kas čia išrašyta, iš 
kelių mūsų žurnalistų straips
nių apie “Grandinėlės” spek
taklius, aišku, kad “Grandinė
lės” vadovas kuria ne šokį, o 
naujų montažų iš visokių senai 
naujų dalių... Todėl gimstantis 
“meno kūrinys” yra senintelis, 
daug kam iš jo bruožų pažįsta
mas. Jo kalba ne savo tarptau
tinė kalba, bet , šiandieniška 

O fa priekinėje sienoje em^ran^nė kultūrinio ben
dradarbiavimo kalba .., Todėl 
toli gražu ne į visą mūsų išeivi
jos gyvenimą “Grandinėlė” turi 
“išskirtinę įtakų”... Kaip mato
me, tai įtakai dar, sakau dar, 
nepasidavė nė tautinių šokių 
sambūriai. v

O toji aksominė “Grandinė
lės” spektaklių kritika, taip 
pavėlavusi, greičiausiai gimė 
todėl, kad tokios “Grandinėlės” 
siuntimas į Pietų Ameriką “re
prezentuoti lietuvių tautinį 
menų”, dargi su palaiminimu 
L. B-nės aukščiausios vadovy
bės, sukūrė didžiosios visuomet 
nės dalies pasipriešinimą', “opo
zicijų”. Kiek, žinau, tiems kam 

sutampau- jera jr ręjkią, del šios reprezen- 
įtantės siuntimo yra parašyta ir 
laiškų. ' :

Tačiau 1970. III. 27 d. “Dirvo
je” Ą. Diržys jskelbia, kad 
“Grandinėlė”' “žvangėti šokiais , 
lietuviškai” ir dainuoti “iš rytų . 
? rytelių saulutė tekėjo” į lietų 
Amerikų vyks!!!

Karn dar neaišku?
L 'T"" ■' \ ■■ ■

Išvadinės mintys kitame ra
šinyje. , '

• Neseniai UPI agentūra pa
skelbė apie ploniausių. vamzdį 
pasaulyje. Tai esąs gryno nike-7 
lio vamzdis, jo ilgumas — pusė 
žmogaus plauko skersmens. 
Vamzdis bus naudojamas dirbti
niam uodu apvaisinimui.

"NAUJIENOS“ KIEK VIENO 
DARBO ŽMOGAU

L — ssyTR BIČIULIS

kai kalbančių sutikti neteko, vietos .gy- 
ventojai kalbėjo vien vokiškai. Be to, iš li
teratūros ir asmeniškai 1944 m. vasarą te
ko pažinti Mažosios Lietuvos (Preussisch 
Litauen) pravestą lietuvių germanizaciją. 
Besitraukiant nuo rusų, teko atsitiktinai 
apsistoti šiose vietovėse: prie Būdviečių 
(Stalupėnų apskr.) šeimininkė pavarde 
Vilkas apie 40 m. amžiaus, gerai kalbėjo 
lietuviškai; apie 3 km. i šiaurę nuo Gum
binės kaimo seniūnas Norkus žinojo tik at7

niški patyrimai paliko iš Vilniaus (1915) ir 
žmonos prisiminimų. Ji valdė ūki (Gastiš- 
kiai - Gosciszki) Ašmenos gelež. stoties ra
jone, priklausė Salų (Soly) parapijai, 
kuri ribojosi su Į šiaurę esančia grynai lie
tuviška Gervėčių (Gervety) parapija. 
Nors ji lankė Vilniaus Batoro universitetą, 
bet kaip susipratusią lietuvaitę lenkų val-

dienį, atvykę su draugu iš Vilniaus į Tra
kų ežerą, beirkluodarni išalkome ir suta- 

Į rėme nueiti į . čia pat esanti rytų pusėje

skirus lietuviškus žodžius, bet jo seni tė
vai dar nebuvo pamiršę lietuviškai kalbė
ti; Sodėnų apylinkėje (į šiaurę nuo Dar
kiemio) ūkio savininkas kariškis Merk, 
priminė, kad jo tikra pavardė yra Merkys; 
apie 15 km. į pietus nuo Įsručio, prie gelež. 
stoties Mateninken (Matenau), vietovėje 
NVidgirren (Vidugiriai), ūkininkai Kara
lius, Blindžus, gerai žinojo, kad jie yra lie
tuvių kilmės, bet kalbėjo tik vokiškai. Tai 
buvo sritis, kurią vokiečių statistika ir že
mėlapiai rodė jau XIX amžiaus pabaigoj^ 
galutinai suvokietinta.

Paliko įspūdis ir nuomonė, kad germa
nizacija taip lenkų, taip lietuvių buvo vyk
doma vokiečių valdžios parėdymais ir nu
tautinimo priemonėmis. Tas vyko planin
gai, be žymesnių ekscesų, be žmonių tar
pusavio kiršinimo ir fanatizmo. Dvasinin
kai - religijos atstovai čia lošė antraeilę 
rolę.

Su Rytų Lietuvos polonizacijos meto
dais teko susipažinti iš kun. jprel. K. Pra
puolenio knygos “Polskie apostostvvo w 
Litwie” (1913), J. Cicėno “Vilnius tarp 

i audrų” (1953) ir kitos literatūros. Asme-

džia privertė išsikraustyti į Neprikl-Lietu- 
vą (1923).

Nutautinimas Rytų Lietuvos pakraščių 
vyko iš Vilniaus į jo apylinkes ir ypatingai 
sustiprėjo rusų carams uždraudus lietuvių 
spaudą (1864 - 1904). Nutautinimą vykdė 
katalikų kunigai lenkai, daugumoje su
lenkėję lietuviai. Jie nesimokė, nekentė 
“pagoniškos” lietuvių kalbos ir stengėsi 
tamsius žmones įtikinti, kad jie yra “len
kų tikėjimo” dėl to turi melstis lenkiškai, 

j nes Dievas tik lenkiškai besimeldžiančius 
į supranta ir išklauso. Vietose, kur šis nu

tautinimo per bažnyčias metodas susidur
davo su atbudusiais ar pradedančiais tau
tiniai atbusti lietuviais, jis virsdavo fana
tiška "sulenkintų gyventojų neapykanta, 
kerštais, muštynėmis bažnyčiose ir kitais 
nekrikščioniškais poelgiais. Kaip jau ži
noma, tuo būdu nutautėjęs žmogus, praran
da daugelį savo gerųjų būdo ypatybių, 
tampa nepakantus fanatikas ir aršus kovo
tojas prieš visa, kas jo iškreiptą prigimtį 
primena; sąžinei nuraminti jis negali pa
kęsti kitaip galvojančių, ar kalbančių, ir 
prievarta stengiasi juos padaryti į save pa
našiais.

Man prisimena vienas būdingas nuoty
kis iš 1915 metų vasąros. Vieną sekma-

dvarą, ką nors iš maisto nusipirkti. Užė
jome į geriau atrodantį dvaro .gyvenamą 
trobesį, gal pas to dvaro vyresni tarnauto
ją; ar užveizdą. -Radę šeimininką pasvei
kinome ir paprašėme lietuviškai mums 
duonos ir pieno parduoti. Jis piktai į mus 
pažiūrėjo, paraudo ir pradėjo keiktis — 
— “pogani litwiny” ir panašiai... Mudu 
apsisukę išėjome ir dairėmės užeiti į kitą 
butą. Bematau mudu apsupo būrys mato
mai ja užsiundytų dvaro vaikėzų, pradėjo 
pulti, erzinti, pašiepdami “saki — pasaki” 

*ir kartodami jo įžūlius keiksmažodžius. 
Mudviem teko skubiai be nieko grįžti prie 
valties.

Ypatingai paspartintas visom priemo
nėm lenkinimas įsigalėjo Vilniaus srity 
užėmus ją Lenkijos valdžiai, kuri atėjo 
pagalbon kunigams lenkintojams. Perse
kiojimas iš bažnyčių perėjo į lietuviškas 
mokyklas ir organizacijas, jas uždarant, 
baudžiant lietuvių veikėjus piniginėmis 
buudomis, areštais, ištrėmimu. Buvo ir 
nužudytų taip (iš lietuvių kunigų: Lajaus- 
kas, Jakovonis — Gervėčių^Bakšys ir kt.) 
Apie tai daug dokumentuotos medžiagos 
pateikė J. Cicėnas: “Vilnius tarp audrų” 
(1953) ir prof. M. Biržiškos “Vilniaus Gol
gota” (1930).

(Bus daugiau)
y, . " ■- -

' Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “Naujienas”
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2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA. 

IR NAKTĮ

| Only you can
I PREVENT 

FOREST FIRES

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Assoęiacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Telefonas: LAfayette 3-0440

1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— FRIDAY, APRIL 24, 1970

BEVERLY HILLS G8LINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834

YArds 7-1741 - 1742

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

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Phone: YArds 7-1911

— Chicagos Lietuviu Našliu ir Pa
vieniy Klubas rengia smagų Šokių va
karą balandžio 25 d., šeštadienį, 7 vai. 
vakaro, Hollywood salėje, 2417 West 
43rd St. Veiks bufetas su gėrimais ir 
užkandžiais, vertingos dovanos, šo
kiams gros šaunus Jurgio Joniko or
kestras. Valdyba ir rengimo komisi
ja kviečia visus narius, nares ir sve
čius dalyvauti ir linksmai praleisti 
vakarą. M, U r be lis, rast

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Tel.: H Emiock 4-2413

7159 So. MAPLEWOQD ĄVE.
CHICAGO, ILL. 60629

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

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

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

uždaryta.
Rez. teU WA 5-3099

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

DR. A. JENKINS 
GYUYTOJAS IR CHjkUKGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

MAŠINOMS VIETA

REpubHe 7-8600 REpubEe 7-8601

2719 West 43rd Street 
Chicago, Illinois 

927-6288

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W’OPA, 
1490 kil. A. M.

Prel. IGNUI ALBAVICIUI 
mirus, reiškia užuojautą giminėms ir ar 
taniesiems

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE

DR. UOKAS SEI8UTIS 
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

VaL: antrai nuo 2—5 po pietų, 
jcetvirtad. nuo 6—8 vak.

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

DR. FRANK PLKKAS 
OPTOMETRISTĄS 

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

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

Nuliūdę: vyrąs JUOZAS P. TĄMAS, sūnus ZENONAS J. TĄMĄS

CANPID WODIN G 
PHOTOGRAPHER

Jei norite nuotraukomis įamžinti savo 
vestuves ar kišas šeimos šventes, tai 
kreipkitės į mūsų virš 30 metų paty
rimą turinčią studiją. Darbą atlieka 
patyru fotografai. Meniškai paruo

šiame vestuvinius albumus.
r AL’S CANDID PHOTO’S

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. E1SIN - EISIMAS 
AaUSČKUA IK MOTERŲ LiVUS 

GiNtKOLQGiNE CHIRURGIJA 
6132 So. Keclzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKainointi Ml 3-Ovui.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBUJAMS PASTATYTI

K1JŽĄyLEM 
aAildfe ŽMpuAub

GEORGE F. RUDMINAS
YArds 7-1138-1139

SKAITYK PATS Ih PARAGINK
KITUS SKAITYT!

Mano Mylima žmona staiga ir neti
kėtai mirė 1970 m. balandžio l(bd. ry
tą. Balandžio 13 d. ji buvo palaidota 
Lietuvių Tautinėse ^kapinėse.

Dėkoju visiems, kurie suteikė - jai 
paskutinę pagarbą, gausiai lankydamie
si Casey-Laskowski šarvojimo namuo
se, o man ska'usminguoju metu.reiškė 
užuojautą. Taip pat visiems dėkui už 
jos palydėjimą Į Amžino Poilsio vietą.

Mano nuoširdi padėka giminėms, draugams ir visiems, kurie susina
te tokią gausybę labai gražių gėlių, apgaubusių ne tik velionės karstą, bet 
puošė visus salės pasienius.

Nuoširdi padėka draugams ir kaimynams, išreiškusioms gilią užuo
jautą aukomis bei miškams ir tiems, kurie pareiškė užuojautą spaudoje. 
Ypatingai esu dėkingas Naujienoms už gausingus velionės aprašymus bei 
pranešimus. Taip pat Sandarai, Draugui ir Sophie Barčus Lietuvių Radio 
Programos vedėjams už pranešimus apie velionės mirtį.

Gili padėka velionės seseriai ir švogeriui — Nellie ir L>an Milleriams 
bei mano seserims: Natalijai, Angelei ir Onutei, besistengiačioms paleng
vinti mano skausmo valandas.

Dėkoju ir karstanešiams bei garbės karslanešėms moterims. (Velio
nė pageidavo turėti moteris karstanešėmis).

Dėkui priklauso Naujienų administratoriui p. M. Gudeliui už gražią 
ir išsamią kalbą prie velionės karsto; p. Genovaitei Giedraitienei už jaus
mingą ir gražų giedojimą bei muziką. Nelengvas jai buvo šis žingsnis, nes 
vos prieš savaitę buvo palaidojus savo vyrą.

Nepaprastai esu dėkingas laidotuvių direktoriui p. Povilui Ridikui 
netik už gražų laidotuvių paruošinią, vestą tvarką, bet ir jautrias, turi
ningas kalbas kaip koplyčioje, taip ir kapinėse. Jo rūpesniu viskas sklan
džiai praėjo.

; Taigij visiems dalyviams už pareikštą velionei pagarbą ir užuojautą 
man ir mano sūnui — esame labai, labai dėkingi. / •

MARQUETTE FUNERAL HOME
Ii/ 2533 W. 71st Street

Telef.: GRoovehill 6-2345-6

AM-FM RADIJŲ 
KAINOS PRASIDEDA NUO 

$1500
2512 W. 47 ST. — PR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVg

Ru. fol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHiRURGUA 
6449 $0. PuiMki Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5*6446 
Priima ligonius pagal >aisiturimu 

Jei neatsiliepia. sKambinu 3:44sul2

MOVING
^draustas perkraucfymaa 

H (vairig atetumy.
ANTANAS VILIMAS

823 W. 34 Place
TeL: F Ron tier 6-1882

DR. S. BIEŽlš
TtleL: PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: Kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
usui antradieniais ir penktadieniais 
iTeciao, ir sekmad olisss uždarytas. 

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

ALT Valdybos nariams ir
ALT Tarybos nariams

Chicagos Lietuvių Taryba 
1970 m. balandžio 26 d. 2 vai. 
po pięt šaukia mėtinę konfe- 
renci j ą Pakš to salėj e, 2801 W. 
38th St, Chicagos Tarybos pir
mininkas p. Rimas Staniūnas 
kviečia' visus Valdybos ir Ta
rybos narius toje konferenci
joje dalyvauti.

Jos tikslas painformuoti ’ vi
suomenės bei organizacijų at
stovus apie Chicagos Lietuvių 
Tarybos veiklą.

šioje konferencijoje prašau 
pagal galimybę-visus ALT Val
dybos ir Tarybos narius daly
vauti.

Eug. A. Bartkus ;
ALT Pirmininkas

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS 
C H l R U R G AS 
Priima- tik susitarus.- 

Valandos: pirmad.', ketvirtad., 5—8,

PERKRAUSTYMAt

MOVING 
Leidime! — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. Ž E R t N A S 

2047 W. 67tb PI. WAIbrook 5-8063
inn'll in -Tin- n rm -ur™ Tin t i" r .1 r mu nr 1 11111 imiiriT

jw pušyKuiiuli ir (kiluUitll mūsų 
visų pažįstam o Povilo Kvettario, 
tai jie galės tas pačias ceremo
nijas atlikti ir kitiems, kurie ži
noma, to norės.

Kvederis priklausė prie Lietu
vių Ra udonosiosy Rožės klubo ir 
buvo Lietuvos Kareivių Draugi
jos ilgametis narys. Petkus la
bai gražiai tvarkė laidotuves.

Kazys P. Deveikis

Solisto Vaclovo Dau
#4' ?***-***? ko|om* i koncerto Čikagoje proga, /(Arch Supports) E t t I e j r » >

VaL: 9—4 ir B—& Sriladien.ais 9—1
ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB.

2850 We*t 63rd St.
Teiefu PRospoct 6-5084

ŠIĄ VASARĄ TRYS 
E K SKURSNOS

I LIETUVA
Gegužės 28, liepas 14 ir rugpjūčio 31
Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesnį 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti giminės 
į Ameriką. - ' ; r -
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

DR. PE1® BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

RezicU 388-2233
OFISU VALANDOS. • 

rirrnad., ketvirtai nuo 1—4 ir 7—9, 
«muau^ penktadienį nuo i—5, tree, i 

ir sestau. usiai susitarus.

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

Ok. EDMUND E. CIARA
leu UK 6-Z^fvu

r oi. pagal susitarimą: Pirm., ketv, 
—x, t—d, amxaa., penki, lu—4, ix 

sesuo. 10—z vai.

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2$52 WEST 59th STREET 

TeU PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. treciacL, 
ir penkt. 2-4 ir £8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

‘ pagal susitarimą.

rikoje lietuvių Taryba jaučia žiai palaidojo seną cicerietj Po- 
pareigą pakartotinai atkreipti

Chicopo, UI. 60629 Į lietuvių visuomenės dėmesį į 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
praeitais metais priimtą nu ta- i 
rimą, įpareigojantį Amerikos 
lietuvius “apsiriboti tik grynai 
privačiu bendravimu su pa
vergtais lietuviais’*.

Už privačių ryžių ribų išei
nantį santykiavimą, su paverg
tais lietuviais Taryba negali 
niekaip kitaip kvalifikuoti, 
kaip tik pastangomis įfiltruoti 
sovietinę propagandą, sudary
ti klaidingą įspūdį apie Rytų 
— Vakarų įtampos atslūgimą, 
nukreipti laisvojo pasaulio dė
mesį nuo Sovietų Rusijos pa
vergtų tautų laisvės siekimų ir 
pačioms pavergtoms tautoms 
sudaryti klaidingą įspūdį, kad 
laisvasis pasaulis noriai pa
laiko bendravimą su joms so
vietų primestais režimais ir 
abejingas jų išsilaisvinimo pa
stangoms.

Pavienių asmenų ir susigru- 
pavimų pastangomis kviesti 
okupuotos Lietuvos meninin
kus ir ruošti jų koncertus nesi
derina su didžiosios daugumos 
Amerikos lietuvių visuomenėj 
nusistatymu, aiškiai priešta
rauja visij laisvojo pasaulio 
lietuvių vyriausiųjų veiksnių 
sutartai politikai ir kenkia Lie
tuvos- laisvinimo pastangoms.

Amerikos Lietuvių Taryba.
Čikaga, 1970 m. balandžio 22. d-

vilą Kvedarį- Įdomiausia yra 
tai, kad jis buvo laidojamas Lie
tuvių Tautinėse Kapinėse su vi
som katalikų bažnyčios apei
gom. Matyt, kad katalikų baž
nyčios vadovybė, ilgus metus 
biznio reikalais dariusi įvairius 
uždraudimus, nutarė nubraukti 
senas taisykles ir be reikalo 
žmonių daugiau neerzinti, že
mė visur Šventa, žmonės gali 
laidotis ten, kur jiems labiau pa
tinka.

Tai sakau todėl, kad iliums 
visiems pažįstamą Povilą Kve
darį prie duobės pašventino net 
du katalikų kunigai. Prie duo
bės meldėsi Marquette Parko 
lietuvių parapijos vikaras kun. 
Leonardas "Yerkes ir plačiau 
pažįstamas kun. Benediktas Su
gintas. Jeigu jau šie du kunigai 
su bažnyčios vadovybės žinia ate-

ft ’ KASPER AS SMETONIUS -
'ft Gyv. 5022 So. Washtenaw Ave*

^ Mirė 1970 m. balandžio 23 d., 3:05 vai. ryto, sulaukęs 75 metų 
amžiaus. Gimęs ^Lietuvoje, Dainių km.s Jurbarko • vals.

Amerikoje išgyveno 21* metus.
* Paliko nuliūdę: žmona Eva, duktė Ona-Mari ja Kuršaitis jos vy

ras Gerhard, anūkai — Gary ir Eon bei kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

■ Penktadienį. 7 vaL vak. kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquette 
koplyčioje, 2533 W. 71st Street.

Pirmadienį, balandžio 27 dieną 1 vai. po oietu bus lydimas iŠ ko
plyčios į Bethanijos kapines. w ”■

: Visi a. a; Kasper o Smetoniaus giminės, draugai* ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
. ' Žmona, duktė, giminės.
Laidotuvių Direktoriai Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345.

MURK
AKJŲf AUSŲ, HOSISS 
IR GERKL1S UGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W> 63rd STREET
Ofiso PRocpecf 8-3229

R«xidL M«f.: WAibroek
Kaadusa nuo W iki 12 vai. ryto, 

uuo 4 nū 9 vaL vak. Tree, uzdaryu, 
iugonius ppmma Uk susitarus.

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTĄS

, 4018 N. Lincoln Avenue
Chicago, III. 60618 Tel, 525-0952 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS i R CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL • 
Trečiadieniais uždaryta.



25 N. STA TE ST.

Pavojus visus

2735 WEST 71st STREET

CLERK - TYPIST

A. & L. INSURANCE & REALTY

ir

WIDOWER

care.

QUARTERLY STATI FA!*

Passbooks

Kl
25

S?

HOME INSURANCE

State Farm Fire and Casualty Company

$5,000 minimum
2 year certificate

parengime 
raudonųjų

2 PO 6 IR 3 KAMB. MŪRAS. atskira 
sazo gilima; Dvigubas garažas. Vis
kas arti. 5800 West prie Augusta 
Blvd. $29,500. Teirautis ES 9-4913.Grandis 

(Pr).

MŪRINIS 17 METŲ 5^ KAMBARIŲ 
3 dideli miegami. Kabinetų virtuvė 
Plytelių vonia. Brangiai įrengtas rū
sys. Platus sklypas. Geras garažas.
Marquette Parke. Tel. PR 8-6916.

Tai jau ketvirtas pasikorimas 
šiame kalėjime šiais metais.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

KAMBA- 
Marquette 
virtuve.

Ge- 
a įš
ilti- 
Sa-

PAGERBSIME
POVILĄ DARGI

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

Call:* Frank Zapolis 
320872 W. 95th St.

GA 4-8654

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

'tiipiais” 
kolegijų

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

•NIŪRAMO L.

REMKTTF TUOS RTZNIERIUF
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE” ' . '

dėžėmis primėtyti pašaliai di
džiumoje yra jaunųjų darbas...

SAVININKAS PARDUODA 2 aukštų 
medinį narna. 2 butai no 5 ir 4 kam
barius. Didelis 50 pėdų sklypas, ga

ražas. Telefonuoti ’737-4573.CLERK - TYPIST
ALL AROUND GIRL FRIDAY 

for Accounting Department of large 
Wholesale Distributor. A curacy a 
must. Figure aptitude a plus factor.

Phone for interview ?
Mr. COMESS. 1
WE 9-1100

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

REAL-FStATE AND BUILDERS 
2658 "WEST 59th STREET 

_ PRospec: 8-5454

REAL ESTATE — ČUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

FOR A BRANCH OFFICE 
OF WORLD WIDE COMPANY 

Varied Duties. 
Fringe Benefits.
Call 342-5143

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanot 
visoms progoms

3237 WEST 63rd FL, CHICAGO
Telef. 434-4660

W-4 children wants rel. live-in hsekpr. 
Cooking, cleaning & child 

Refs, necessary. 
243-8468

BOOKKEEPER - TYPIST 
Mature, excellent typist. Simple book
keeping for Sale Trainnig Consultant. 
One girl office. Work with minimum 

supervision. Near North. 
Hours: 8:45 to 5:15. 

Five day week. 
MI 2-3392

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

negu 250.000
meru John

PIGIAI IŠNUOMOJAMAS
RYS mažos šeimos bute,

Parke. Galima naudotis
Tel. HE 4-2893.

CLERK - TYPIST 
Northwest side Insurance Agency has 
an opening for Girl Friday type of 
individual to work as a clerktypist. 
Excellent salary, good working condit
ions, hospitalization insurance, paid 
sick days and paid vacations. Insur
ance experience desirable but not 
necessary. 622-4511. Mr. SAMSON.

SECRETARY
TYPING AND SHORTHAND 

Michigan Ave. location.
- Excellent benefits. 

Please call“ 
922-0645,

Ext. 34 for appointment

HARRISVILLE, WISCONSIN. Erdvus 
5 miegamų namas. Wz. vonios, židi
nys. nauja virtuvė, 2 masinu garažas. 

$16,500. MIKE INGRAM. Rt 1. 
WESTFIELD. WISC. 
Phone 608-296-2892

padėti.
Rašyti: Mr. N ORTAS. 

9320 So. PAXTON AVE.
CHICAGO, ILL. 60617

ržterši-lietuvis teisėjas baigė 1925 me- 
* pais. Visiems lietuviams malonu, 

į kad visuomenės reikalais bestrūpinan- 
• tis lietuvis teisėjas amerikiečių buvo 

pagerbtas.

4549 So.
927-4497.
dalis

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.1 

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 V/. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, UI. 6060S. — Tel. 254-3320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

PARDUODAM x
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOOTHWEST FURNITURE CO. 

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

. ..uv1 .• a- mmssi

HIGH RATES

— L. šaulių S-gos T. atstovų 
suvažiavimas įvyksta š. m. ba-

REIKALINGA ŠEIMININKĖ 1 
Vakarų priemiesčio šeimoje su 4 vai
kais. vienu mokyklos metų. Privatus 
kambarys su vonia ir TV geram na
me. Reikia kalbėti angliškai ir re- 

7 komendacijų. nereikia virti.
Rašyti: AF Box 279

225 W. WASHINGTON ST. z 
CHICAGO, ILL? 60606

"Z

Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir Įvairūs kitoki blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

s, kur dau- bene kiek susipras, 
žmonių kar- parkuose ir užmiesčių miškuo-* 
Lindsay žy-!se alaus bei kitokių gėrimų 
svarbiausio-{skardinės ir maisto pakavimo 
meras pasi-

šeštadieni, balandžio

oi senomis j 
protes- 

vandens 
s labiau 
Lei že

BLAIVUS, NERŪKANTIS NAŠLYS, k, 
pensininkas .norėtų nuolatiniai apsi-į 
gyventi farmoje arba priemiestyje ir 
tam reikalui išsinuomoti kambarį. 
Visuose reikaluose galėtų nuoširdžiai

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum
Savings Insured

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

^LOOO minimum 
1 year certificate

to $20,000. — Highest reserves.

CASHIER - TYPIST
Must be good with figures. Top salary.

■ * All benefits.
Call R. ROEBER - 

TEST RODI 
CHRIS CRAFT. INC.

666^6670

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

g]a u

Romaną

Balandžio 26 d. 2 vai. ryto prasideda dienos šviesos taupymo laikas. 
Visi turės pasukti laikrodžius vieną valandą pirmyn.

ŽEMĖS DIENA
Balandžio 22 diena pereis Is

torijon kaip pirma visuotinė 
žmonių pastanga gelbėti pla
netų žemę nuo visiško antros- 
kimo žmonių teršalais.

šimtai tūkstančiu amerikie-
V 1 I. I HJkII.I į f << : l ’

demonstracii omis 
ir masiniais mitingais 
tuodami prieš žemės, 
ir oro nuodijimų ir vi 
gresianti pavoju gyv; 
niėje.

uvienijo
dienų senato

riai ir kongre>manai “susidė
jo^ su radikalais į*m i ii t autais”, 
biznių direktoriai su 
ir mokslininkai su
riaušininkais vienam bendram 
tikslui — nukreipti gyvenamo
sios aplinkos pavirtimą nebe
galima šventi.

T" ....................

iegijų studentais 
kitokiu veiksmu 
įnašą žemės dienai.

Balandžio 22*diena pavadin
ta “teršimo pabaigos pradžia’’.! 
Tai buvo masinis protestas, i 
nukreiptas prieš “užnuodytų! 
orą, užterštą vandeni. smir-Į 
dančius atmatynus, nuodijimaj 

(švinu, troškius požemius, du!< 
kės, dūmus, gatvėse triukšmą ir snį. 
bene labiausiai prieš autonio--V:

įbilius, kurie vieni virš 50 nuo-! Kent Teisės-Kolegija, kurią atsargon 
Išimčių sudaro miestu
mo daugiau negu visi fabrikai.
Daugelis į paradus ir mitingus 
tą dienų atvyko miesto susisie-j 
kimo priemonėmis, kiti dvira-j 
čiais, savo automobilius palik-’,no’ kurs būbj įvykęs gegužes 
darni namie. Visa šio karnava-j 
Jo geroji pusė yra ta, kad juo-, 
mi /nepaprastai susidomėjo! 
jaunieji, kurie patys jame ak
tyviai dalyvavo, nes tai jų rei
kalas: kokią aplinką iš tėvų 
paveldės, tokią patys turės.

vienokiu ari 
padarė savo!

TEISĖJAS
DR. JOHN T. ZURIS

Į Teisėjas John T. Zuris siu mėty balan- 
idiio 16 dieną gavo teisės daktaro laip- 

Šį aukšta mokslo titulą jam su- 
‘te-kė Illinois Technologiįos Institutas, 
■dabartiniu metu jau susijungęs su

ybės ženklas buvo'Reikia tikėti, kad ir jie patysjiancĮ^io mėn. 25 ir 26 dienomis, 
nes miestų 'Detroite. Į suvažiavimą iš Chi

cagos vyksta S. pirm. V. Isga- 
jnaitis, CV nariai ir nemažas 
jskaičius šaulių .kuopų atstovų.

— Lemento Maironio lituani
stinės mokyklos pavasario ba
lius įvyks 1970 m. balandžio 25, 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. Union 
Center salėje, 8156 Archer Pioad, 
Wilow Springs, III. Trumpą ir 
linksmą programą praves akto
rė Julija Cijūnelienė. Progra
moje dalyvaus Lemento okte
tas: K. Buinevičienė, J. Jakaitie
nė, R. Seikienė, M. Umbrasienė, 
J. Abromaitis, R. Gierštikas, A. 
Gudis, V. Umbrasas ir muziki-j 
nis vadovas A. Modestas. Po 
programos bus skani vakarienė, 
veiks baras, šokiams gros nuo
taikingas Neo-Lithuanų orkest
ras. Laukiama atsilankant dau
gelio Chicagos ir, Lemonio lie
tuviu.

mis gatvėmis ir 
džiaugė, esu tai pirmas kartas, 
kad jis nebuvo “nušvilpiamas 
ir nubaubiamas”. Vandalai ir 
“radikalai*’ pasirodė neorgani
zuoti. Tik Michigano valstybi
nio universiteto 
Lansinge būrvs
Vietkongo vėliavomis nešini ir 
nešvarius žodžius šūkaudami, 
atakavo estradą, kurioje kal
bėjo gubernatorius William 
Milliken, o Seattle plaukuočių 
hipių būrys rėkaudami trukdė 
senatoriui Henry Jacksonui 
kalbėti.

Panaikins loterijų 
draudimą?

CST skelbia iš Springfieldo, 
kad konstitucinėje konvencijoje 

■delegatu iškeltas pasiūlymas nau 
joje konstitucijoje panaikinti 
loterinių žaidimu draudimą. 
Draudžiamasis nuostatas Illino- 
juj galioja nuo 1870 metų. Pa
siūlymą įteikė Bloomingtono 
delegatas David Davis.

Viltis priaugančioje kartoje
Aplinkos gelbėjimo šalinin

kai visas viltis deda i priaugan
čiąja kartą, kuri parodė y pa
ti ngai d i delį su si domė j i m ą. 
Chicagoje tūkstančiai mokslei
vių, pradedant pradžios mo
kyklų mokiniais; baigiant ko-

Apskrities kalėjime 
jau keturi pasikorė i

Praeita sekmadieni 3:40 vai. 
popiet rastas Cook apskrities 

j kalėjime savo paklode pasikoręs 
{19-metis Ricky Chavez iš 1058 
W. Taylor St., kaltinamas už 
išprievartavimą ir laukes teis-

HELP WASTED — MALE
Darbininku Reikia

HELP WANTED — FENU LI 
Darbininkių Rdkh

REIKALINGAS

DŽENITORIUS
LENGVAS NAMU PRIEŽIŪROS 

. DARBAS.
Valandos: nuo 3:30 F M. iki 11:36 P.M.

5 dienų savaitė.
Privalo turėti pažymėjimą irx leisti 

patikrinti "sveikatą.
Be daugelio lengvatų, galės gauti per
kamų prekių 20% nuolaidą ir gydymo 

apdraudą.
Kreiptis į

PERSONNEL OFFICE, 
7-tas aukštas.

Atdara nuo 9:30 ryto iki 5:30 vak.

CHAS. A. STEVENS

CHALENGING 
POSITION

If you can read a blueprint, possess 
m aptitude for mathematics and are 
accurate with figures, you may well 
qualify for the DRAFTSMAN TRAI
NEE position with our company. Your 
responsibilities will include kitchen 
layout and the preparation of bids.

Contact: Mr. NOVOSAD 
THE SAMPSON CO.
2244 So. .WESTERN

847-63(13

Lietuvių Televizijos 4 me
tu sukaktuvinis banketas įvyks 
gegužės 3 d. 5 vai. p. p. West 
Lane salėje, 5350 So. Kedzie 
Ave. Pakvietimus prašome Įsi
gyti ar užsakyti: Marginiuose, 
L. T. V. raštinėje, 2615 W. 43rd 
St., tel. 254-2233, Balio Braz
džionio krautuvėj, 2646 W. 71 
St., tel. PR 8-5374, Algminienė, 

Talman Avė., telef. 
Bus pietūs, medinė

šokiai. Kviečia visus
LTV Valdyba 

ir Finansų Komitetas
/ (Pr)

ACCURATE TYPIST 
with speed of 75—80 W JP.M.
5 day week. Good

ORDER TYPIST 
Will train accurate typist Tor 

FL position.
J. P. GITS MOWING CORP, 
< 4600 W. HURON ST.

IL MATERNA 379-1188

ACCOUNTING MACHINE 
OPERATOR 

EXPERIENCED 
PAY ROLL CLERK 

with good typing ability. Contractors 
office. West Side. 
Company benefits. 
CALL NE 2-3860

CLERK - TYPIST > 
Varied duties in Chicago Office 

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

Suite 3600 
Tel. 782-7253

REAL ESTATE FOR SALE
Nir Žemė Perdavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACLJŲ,

rara

PETRAS KAZANAUSKAS, prezidenuj
2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-774?

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL RE
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave.
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS t NOTARIATAS
♦ PATVIRTINTI VERTIMAI ♦ IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

TEL. 925-6015

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų, automobi
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
limo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

PELNINGAS MŪRO NAMAS. šva
rūs 6—3 ir 2 kambariai. 2% vonios. 
Naujas šildymas gazu, garažas. Arti 
visko, Marquette Parke. $21,800.

BEVEIK NAUJAS, apie 12 metų 5% 
kamb. mūras, 2 auto garažas, arti Na
bisco. $27,000.

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

LUXUS 4 BUTU MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas gazu šildvmas. alu- 
minijaus langai, mūro garažas, platus 
sklvuas. $45.000.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquette Parke.

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

o Panevėžiečių pobūvis su 
menine dalimi ir šokiais bus ge
gužės 2 d. 7 vai. vak. B. Pakšto 
salėje. Kviečiami visi. Kvieti
mus (5 dol. asmeniui, įskaitant 
ir vakarienę) užsisakyti ir sta
liukus rezervuoti LU 5-2629.

(Pr).

Čikagos Medžiotojų ir Meš
keriotojų Klubas kviečia visus į 
tradicinį STINTŲ> BALIŲ gegu
žės 2 d., 8 vai. vakaro, Mar
quette salėje, 6908 So. Western 
Avenue. Gros Ramonio orkest
ras. Įėjimas ir < vakarienė — 
S3.00. Rezervacijos, telefonu 
PR 6-8688. (Pr).

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
ParūDiname paskolą, visokeriopą ap
draudą, veikia notariatas.

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS TeL CL 4-1050

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimai ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TaL: REpu&te 7-mi

Prašome

Knygoje 
vos kraštas, 
ir kit

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

galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

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

6 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL,— FRIDAY, APRIL 24, 1970

d., 
7:00 vai. vak., SLA 228 kuopa 
rengia iškilmingą pobūvį, ku
riame pagerbsime SLA prezi
dentą Povilą P. Dargi ir dar ke
lis gerus darbus atliksime. Susi
organizavome tik prieš metus, 
bet bandome šį tą naudingo 
padaryti.

Prieš metus įsteigtos mūsų 
k uopos va k a r i enė j e daly vai is 
Cook County prezidentas 
orge W. Dunne, kongreso 
tovas Morgan Murphy Jr., 
nois seimo atstovas Frank
viekas, 13-j o wardo komiteto 
narys Michael Madigan ir dau
gelis kitų.

Tai pirmas mūsų balius su 
šokiais. Mes norime ne tik pa
tys arčiau susipažinti ir norime, 
kad pirmame pokylyje būtų ga
limai daugiau svečių. Esame 
tikri, kad būsite patenkinti mus 
aplanke.

Norime pagerbti ilgametį mū
sų organizacijos prezidentą, ku
ris nenuilstamai dirba SLA vi
siems Amerikos lietuviams nau
dingą darbą.

Pobūvyje bus gero maisto ir 
geros muzikos. Su vakariene 
nukalbus $5.00. Tuojau po va
karienės bus supažindinti keli 
veikėjai, o vėliau vakare eis šo
kiai. Pagerbimas vyks Mar
quette Hall patalpose, 6910 So. 
Western Avenue.

Bilietus galima užsakyti pas 
V. Užnj, 582-0254 arba pas J. 
Dreviną, 436-3923. (Pr).

Suksis “MALŪNAS”, 
Stryktels “OŽELIS”, 
“KUBILAS” risis, 
Mos “BLEZDINGĖLĖS” ...

GRANDIES tautinių šokių kon
certe gegužės 9 d./'šeštadienį, 
8 vai. vak. Maria > Aukšt. mo
kykloj.

Bilietai gaunami Marginiuo
se ir pas M. Kupcikėvičienę, tel. 
GR 6-38/0.

Visus kviečia

Tauragės Klubas Motinų pa
gerbimui rengia linksmą vakarą, 
gegužės 9. dieną 7:30 vai. vak. 
Marquette salėje. 6908 Šo. We
stern Ave. Kviečia visus atsi
lankyti. Gros K. Ramanausko 
orkestras. įžangai auka $1.50.

(Pr).

Chicagos Lietuvių Operą 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 dieną, 2:30 
valandą popiet. Bilietai gau
nami Marginiuose, 2511 West 69 
St., Chicago. Darbo valandos: 
piini., ketv. 9—8 vai., an trad., 
tree., penkt. ir šeštad. 9—6 vai., 
sekm. 10—1 vai. Bilietų kainos: 
Parteris — $8.00, $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). ■'

Federalinių ir valstijos pajamas 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

R E A LEST A TE
Parašy paliudijimas

NOTASY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

/

ŪKIS 200 AKRU.
MICRIGANO PIETVAKARY, 

2 valandos važiavimo nuo Chicagos, 
126 akt. nuikios dirbamos žemės. Iv- 
gumos. Didelis miškas su dideliu gw. 
namu, seni ūkio trobesiai, asfalto ke
liai, 3 mvlios nuo miestelio. $57.000. -

JERDOK REAL ESTATE 
DOWAGIAC, MICH. 

Tel. (616) — 782-5864

z

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE**

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

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

Tel: VI 7-3447

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus {dedame.

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




