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Pasibaigus gegužės 7 d. II-jam Pasauliniam karui, laimingi Paryžiaus gyventojai džiaugsmingai su
tiko žinią apie Vokietijos pasidavimą.

BONA. — Vakar Vakarų Vokietijos bundestagas priėmė 
įstatymą, kuris panaikino kitą ankstyvesnį įstatymą liečiantį 
Rytų Vokietijos gyventojų ęakaltinamumą. Iki šiol rytinės Vo
kietijos piliečiai galėjo būti baudžiami Vakarų Vokietijos teis
muose. Net pats Rytų Vokietijos premjeras-Willi Stoph buvo 
paduotas į teismą už žmogžudystes. Jis kaltinamas, jog tarp 
1956 ir 1960 metų, būdamas rytinės zonos gynybos ministeriu, 
jis buvo įsakęs šaudyti į vokiečius, bėgančius iš rytų į vakarus. 
Daug žmonių buvo nušauti pasienio sargybinių.

Vakarų Vokietija šį kaltini
mą ir bylas įsakė teismams nu
traukti, nes to pareikalavo Ry
tų Vokietija, kurios delegacija,
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vadovaujama' paties Willi Sto-J LONDONAS. — Darbiečių 
partija Britanijoj’e savivaldybių 
rinkimuose labai gerai pasirodė. 
Darbiečių atstovai Škotijoje lai
mėjo 33 naujas vietas ir Angli- 
j'oj‘e — 40 vietų. Partija laimė
jo kontrolę Glasgove — antra
me didumu Britanijos mieste. 
Visuomenės opinijos tyrimo įs
taigos skelbia, kad darbo parti-'j 
j‘a atgavo žmonių palankumą. j

DUBLINAS. — Airijos kabi-’ 
nete įvyko nesutarimų dėl vy
riausybės politikos šiaurinės Ai
rijos atžvilgiu. Du ministerius 
premjeras pašalino, du patys 
pasitraukė. Valdančioji partija 
sušaukė suvažiavimą svarsty
ti vyriausybė krizės.

MEKSIKA. — Meksikos vy
riausybė, bendrai su Amerika 
pradėjusi kovą prieš marijua- 
TtOs auginimą ir platinimą, jau 
apkaltino šiais metais 1,111 as
menų, iš jų 162 Amerikos pilie
čius. Buvo sunaikinta 355,000 
marijuanos augalų ir 165.5 to
nos marijuanos lapų.

VIENA. — Iš Čekoslovakijos 
į Austriją atskrido nedidelis ura
no įmonės lėktuvas, kuriame vie
nas čekas privertė kišeniniu pei
liuku pilotą skristi į Austriją. 
Kitas keleivis, nenorėjęs šios ke
lionės, buvo' rastas be sąmonės, 
pritrenktas batu. Lakūnas buvo 
lengvai sužeistas. -Manoma, kad 
Austrijoje lėktuvo pagrobikas 
bus teisiamas.

LONDONAS. — Po ilgesnių 
derybų Britanija sutiko duoti 
Fiji saloms nepriklausomybę, ku
ri bus oficialiai paskelbta spalio 
2 d. Fiji valstybė susideda iš 
844 salų, kuriose gyvena 500,000 
gyventojų. Valstybė ir toliau 
pripažins karalienę Elzbietą ir 
priklausys britų komonveltui.

WASHINGTONAS. — Fede
ralinė juri komisija apkaltino 
Chevron Oil bendrovę nesilai
kius’ nuostatų ir apteršus Mek
sikos įlankos vandenį nafta. Jei 
teismas bendrovę pripažins kal
ta, jai teks sumokėti daug mi
lijonų dolerių.

HAMILTON, Cal. — Aviaci
jos transporto lėktuvas atsitren
kė į kalną. Žuvo 13 kareivių. Tik 
vienas kapitonas liko gyvas, ta
čiau ir jis smarkiai apdegė.

ROMA. — Italijos kalėjimų 
įnamiai jau trys dienos nieko 
nevalgo. Jie streikuoja, reika
laudami amnestijos.

pho turi atvažiuoti į Kasselį ge
gužės 21 d.

Rytų Vokietija Vakarų Vo
kietijai atsiuntė ir daugiau rei
kalavimų. Jų tarpe reikalauja
ma neblokuoti Rytinės Vokieti
jos įstojimo į Pasaulio Sveika
tos Organizaciją ir į Europos 
Ekonominę komisiją.

- Premjero Stopho laiške kanc
leriui Brandtui reikalaujama 
taip pat, kad Rytų, Vokietijos de
legacija Kasšelyje būtų sutikta 
su visomis • protokolo taisyklė
mis suvereninės valstybės atsto
vams. šis klausimas Bonos vy
riausybei yra gan painus, nes ji 
nepripažįsta Rytų Vokietijos 
svetima, nepriklausoma valsty
bė. Kancleris Brandtas.yra pa
reiškęs, kad “vokiečių tautoje 

... . yra dvi valstybės”, ta sąvoka ta
čiau yra siauresnė, negu Rytų 
Vokietija pageidauja.

Kancleris Brandtas pratiesė 
premjerui Stophui, kad jis greit 
atsakys į jo reikalavimus^ Sto
pho saugiai kelionei į vakarus, 
kaltinimus j ain ir’kitiems rytų 
vokiečiams atšaukus, kliūčių ne
bus, tačiau abejotina, ar Vaka- 

. rų Vokietijos orkestrai pradės 
mokytis liomunistinės Vokieti
jos himno.

t .K’ '

Vakar iš Berlyno atvyko tech
ninė delegacija paruošti Kasse- 
lio mieste visas numatomų dery
bų smulkmenas.

PRAGA. — Didelė Sov. Są
jungos delegacij'a atvyko į Če
koslovakiją pasirašyti nauj’os 
draugiškumo ir savitarpinės pa
galbos sutarties. Delegacijoje 
yra Brežnevas, Kosyginas, už
sienio reikalų ministeris Gro
myko ir kiti. Aerodrome sovie
tų vadai bučiavosi su čekų par
tijos vadu Gustavu Husaku ir 
su prezidentu Ludviku Svaboda.

Naujoji draugystės sutartis 
leidžia sovietams laikyti savo 
kariuomenę Čekoslovakijoje ne
ribotą laiką.

Manoma, kad šito vizito pro
ga bus išnaudota pasitarimams 
tarp sovietų vadų ir Austrijoje 
esančios sovietų delegacijos 
SALT derybose (Strateginių 
Ginklų Apribojimo derybos). 
Viceministeris Semionovas ir 
kiti delegatai žada lankytis Pra
goję. Nuo to laiko, kai jie išva
žiavo į Austriją su instrukcijo
mis, Kinija išbandė didelę savo 
raketą, pasiųsdama į erdves sa
vo pirmą satelitą,, tuo įrodyda
ma sugebėjimą statyti stiprias, 
tarpkontinentines raketas, šis 
įvykis gali pakeisti abiejų Vie
nos derybų dalyvių Amerikos 
ir Sovietų Sąjungos gynybos ap
skaičiavimus.

Naujas dalykas, iškilęs po de
rybų pradžios yra ir Kambodi-

♦ Alabamoje gubernatorius 
Brewer pirminiuose rinkimuose 
gavo daugiau balsų, už buri gu
bernatorių George Wallace.

♦ Sihanouko sudarytą Kam
bodijos vyriausybę egzilėje jau 
pripažino: Kinija, š. Vietnamas, 
š. Korėja, Sirija ir Irakas.

Ifr'WWr

GEORGE WALLACE NENUGALĖJO SAVO

. MONTGOMERY. — Alabamos pirminiuose rinkimuose dėl 
kandidatūros į gubernatoriaus rietą buvęs gubernatorius George 
Wallace nesurinko absoliučios daugumos ir jam. teks dar kartą 
persirungti su antroje vietoje likusiu dabartiniu ^gubernatorium 
Albert Brever. Antrieji rinkimai numatomi birželio 2 d. Bre- 
weris buvo paties Wallace parinktas, kaip pavaduotojas tuo me
tu gubernatoriaus kėdėje sėdėjusiai Wallace žmonai. Abu kandi
datai ilgą laiką buvo artimi draugai ir todėl rinkiminė kampanija 
buvo palyginti rami, be Įžeidinėjimų ir didesnių politinių skirtumų.

Kandidatas Wallace, kuris
■į

1968 metais kandidatavo į prezi- 
dentus, kaip trečios, radikaliai 
dešinės partij’os atstovas, ir šio
je pirminių rinkimų kampanijo
joje naudojosi-tada įsigytu po
puliarumu. Jis įrodinėjo, kad 
jam pralaimėjus, šiauriniai li
beralai visai prispaus pietines 
valstijas. Jo pralaimėjimas pa
rodysiąs, kad pietinės jėgos pa
siduoda šiauriečiams su jų pri
mesta mokyklų integracija, jų 
varžymais atskiroms valstijoms.

Alabamoje gyvena daug neg
rų Viename negru rajone G. 
Wallace gavo tik 6 balsus. Daug 
prisidėjo ir tai, kad be minėtų 
pagrindinių kandidatų rinkimuo
se dalyvavo dar penki. Charles 
Woods surinko virš 100,000 bal
sų, nutraukdamas juos nuo kitų 
kandidatų. Nors Wallace birže
lio 2 d. dar gali laimėti, šio ant
radienio rinkimai ir jo nesugebė
jimas atsiplėšti nuo kitų, paro
dė jo silpnumą jo paties namuo
se .— Alabamoje.'

Ohio valstijoje astronautas 
John Glenn pralaimėjo pirmame 
savo bandyme patekti į senatą. 
Demokratų partijos pirminiuose 
rinkimuose jiš\pralaimėjo prieš 
Cleveland© milijonierių Metzen- 
baumą. Respublikonų tarpe kan
didatu į senatą tapo Robert Taft 
Jr., buvusio • senatoriaus sūnus 
ir prezidento William Howard 
Taft anūkas. Jo priešininkas 
buvo Ohio gubernatorius James 
Rhodes, kuriam, sakoma, galėjo 
pakenkti Kent universiteto stu
dentų neramumai ir keturių stu
dentu nušovimas.

Naujos Izraelio 
laivų raketos

JERUZALĖ. — Izraelio karo 
laivynas pademonstravo kores
pondentams . savo pirmą laivyno 
raketą, pavadinta “Gabrieliaus” 
vardu, šią raketą suplanavo ir 
pastatė patys Izraeliu/ inžinie
riai.. Ja apginkluoti Prancūzi
joje statyti greitlaiviai, kurių 
penkis izraelitai slaptai ir apgau
lingai išsivežė iš šerburgo uosto 
pernai, gruodžio mėnesį. Tie lai
vai yra 150 pėdų ilgumo, labai 
judrūs ir greiti.

“Gabrielio” raketos yra Izra
elio atsakymas į Egipto naudo
jamas sovietų laivyno raketas. 
Vakarų pasaulyje tokių nėra. Iz
raelio raketos yra lyg torpedos, 
skirtumas tas, kad jos neplau
kia vandeniu, bet skrenda į tai
kinį virš vandens paviršiaus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

PREZIDENTAS NIXONAS PAŽADĖJO 
BAIGTI KAMBODIJOS ŽYGĮ PER 1SAV.

SAIGONAS. — Amerikos ir Pietų Vietnamo jėgos pradėjo 
puolimą Kambodijoje dar trijuose frontuose. Dabar Kambodijoje 
dalyvauja apie 50,000 kareivių, persekiodami komunistų jėgas 
šešiose apylinkėse prie Kambodijos - P. Vietnamo pasienio. Ko
munistų jėgos padidino puolimus pačiame Pietų Vietname, ypač 
šiaurinėje provincijoje. Viename puolime žuvo 29 amerikiečiai, 
kada Kambodijoje per visą savaitę jų žuvp tik 17. Amerikos tan
kai užėmė Snoul miestelį. Iš jo pastatų liko tik griuvėsiai.

šiaurės Vienamo ir Viet Con
go delegacijos nenutraukė tai
kos derybų Paryžiuje, tačiau įs
pėjo amerikiečius, kad jos gali 
būti nutrauktos, jei Amerikos 
lėktuvai atnaujins puolimus š. 
Vietname. Paskutinieji bombar
davimai buvę prezidento John- 
sono duotų pažadų sulaužymas. 
Jis pažadėjęs sustabdyti bom
bardavimus, jei Hanojus atsiųs 
delegaciją į taikos derybas.

Princas Nerodomas Sihanou- 
kas, pašalintas Kambodijos val
dovas, paskelbė Pekine naują sa
vo vyriausybę, kuri vienintelė 
esanti legali Kambodijos val
džia. Joje yra 12 ministeriu. 
Premjeru paskirtas senelis Penn 
Nouth, buvęs kartą Kambodijos 
premjeru ir princo politiniu pa
tarėju. Užsienio reikalų minis
teriu tapo Sarin Chak, buvęs 
Kambodijos ambasadorius Egip
te. Visi ministerial yra kartu 
su Sihanouku Pekine.

Atsišaukime N. Sihanoukas 
skelbia kovą iki-pergalės prieš 
amerikiečius ir jų tarnus Phnom 
Penhe: “Lon Nol - Sirik Matak 
kliką”. ' čia minimi dabartinis 
Kambodijos premjeras ir vice
premjeras ii* vicepremjeras.

Washingtone prezidentas R. 
Nixonas pažadėjęs kongreso va
dams baigti visą Kambodijos 
operaciją per 3-7 savaites. Jis 
taip pat pažadėjo nesiųsti ka
riuomenės į Kambodiją be Kon
greso leidimo giliau, kaip 21 
mylia nuo Vietnamo sienos. Po 
šio pasikalbėjimo kai kurie se
natoriai pareiškė -prezidentui pri
tarimą ir atsisakė remti sen. 
Fulbrighto siūlomą rezoliuciją.

Britai susirūpinę 
dėl Kambodijos

LONDONAS. — Britų parla
mente premjeras Wilsonas pa
reiškė susirūpinimą dėl Ameri
kos žygio į Kambodiją. Tas žy
gis galįs peržengti prezidento 
Nixono paskelbtas ribas ir galįs 
apsunkinti kariuomenės atitrau- 
mą iš Vietnamo.

Pasaulio sostinėse Kambodi- 
jos puolimas sukėlė įvairių reak
cijų. Tik Australijos vyriausy
bė pilnai pritarė Amerikos veik
smams Kambodijoje.
. Prancūzijos užsienio reikalų 
ministeris pareiškė, kad karo iš
plėtimas į Kambodiją gali -su
stiprinti komunistų vienybę ir

♦ Northwestern universitete 
apie 400 studentų demonstravo, 
protestuodami prieš universite
to studijų nutraukimą dėl stu
dentų streiko.

Viceprezidentas Agnew va
kar ilgai kalbėjosi su šešiais stu- net gal: suvesti Sovietų Sąjungą 
deniais iš Kent, Ohio universite- su Kinija. Prancūzijos, kaip 
to, kur įvyko gyvybių pareikala
vusios studentų riaušės.

.Venecueloje policija lazdo- 
mis ir dujomis išvaikė apie 200 
studentii, kurie bandė pulti Ame
rikos ambasadą, protestuodami 
prieš karą Vietname.

Sov. Sąjunga ir Čekoslova
kija pasirašė naują draugišku
mo sutartį,. kurioje Įrašyta ir j 
“Brežnevo doktrina”.
rusams teisę įsikišti, jei šiitas'Pabamjo’Gkš^toj'u S- 
atrodytu, M “socialtzmm gre.jsitartaas Lietuvius ir kitus pa- 

■  ——Iro r-mnitiACO I
baltiečius Karininkų namuose 
atitinkamai “švietė” rašytojai, 
atvykę iš Maskvos, Leningrado, 
Kaliningrado (v. Karaliaučiaus). 
Kalbėta apie karines temas ypač 
grožinėje literatūroje. (E)

Amerikos draugės, pareiga esan
ti pareikšti jai savo susirūpini
mą.

Lietuvos ir Pabaltijo rašyto- 
I jai dar vis per mažai rašo “ka- 
• rinėmis ir patriotinėmis” temo
mis. Juos daugiau tokiai kūry- 

. į bai paskatinti Vilniuje, balan- 
. ? „an 1! džio mėn. pradžioje, buvo su-

šia pavojus” kaimyniniuose j 
kraštuose.

♦ Marquette Parko Namų sa-1 
vininkai trečiadienį dviem dide- ■ 
liais busais išvažiavo Į Chicagos; 
miesto centrą protestuoti prieš! 
greitkelio pravedimą, kuris iš
ardys gyventojų ramybę ir nu
vertins nuosavybes. Miesto pa
reigūnams A. Barkauskas per
skaitė ir įteikė gyventojų pro
testą. Antradienio vakarą Ba
cevičius buvo sušaukęs specialų 
namų savininkų mitingą, kuria-

SAIGONAS. — Pietų Vietna- 
mo vyriausybė pareiškė Indijai 

me buvo aptartas protesto teks- Į griežtą protestą dėl Indijos pa-
tas.

Kambodijos kareivis valo lautuvą. Paveikslo gilumoje matoma re
liginė stovyla, be kurty neapsieina nė kareivinių barakai.

šiais metais okup. .Lietuvoje . f
numatyta paminėti Valstybinio 
dramos teatro Kaune 5 m. su
kaktį. Sudaryta komisija, metų 
pabaigoje Kaune bus surengta 
teatrų dekada, rašytojas J. Gru
šas su teatru paruoš specialią 
pjesę. Be to, numatoma išleis-

kvietimo Viet Congo “užsienio 
reikalų ministerei” Thi Binh pa
daryti Indijai formalų vizitą.

Saigono vyriausybė primena' 
Indijai, kad Hanojaus komunis
tinė valdžia ištrėmė visus in
dus, kai tuo tarpu Saigono vy
riausybė davė indams pilnas tei
ses. Indai Pietų Vietname pui
kiai gyvena, nemoka kai kurių 
mokesčių ir nėra šaukiami į ka
riuomenę.

P. Vietname žygis į Kambodi
ją susilaukė pritarimo ir prezi
dento Th ieu populiarumas dėl 
to pakilęs. Visiems įkyrėjo ko
munistų jėgų puldinėjimas iš 
neliečiamų slėptuvių Kambodi- 
jos teritorijoje. Be to, kambo- 
diečiai ir vietnamiečiai yra am
žini. tradiciniai priešai. Dėl to, 
vietnamiečiai su įtarimu žiūri į 
Amerikos pastangas duoti Kam- 
bodijos naujai valdžiai ginklų. 
Tos tradicinės nesantaikos nepa
gerino ir paskutinės žinios iš 
Kambodijos. jog ten persekioja
mi ir žudomi vietnamiečiai.

SAIGON AS. — Karingieji 
Vietnamo budistai buvo užsida
rę didžiausioje pagodoje, į kurią 
įsiveržė vyriausybės kareiviai ir 
pradėjo į vienuolius šaudyti. 
Pranešama, kad 10 asmenų bu
vo užmušta ir 20 sužeista. Pra
sidėjus neramumams Saigono 
mokyklose, vyriausybė visas jas 
uždarė ir įvedė draudžiamą vaikš 
čioti gatvėse laiką.

-*• Olandija ištrėmė du sovie
tų ambasados tarnautojus už 
šnipinėjimą.

jos įtraukimas į karo veiksmų
areną. Tas irgi gali turėti įta- .ti leidinį lietuvių rusų ir ang- 
kos į Vienos derybų eigą. lų kalbomis. (E)

♦ Pentagonas skelbia, kad bir
želio mėn. į kariuomenę bus pa
šaukta 15,000 jauny amerikie
čiu.

•'z \

■■

ne astronautas, bet laboratorijos 
naują dažu

čia 
technikas, kuris bando 
rūšį, kuria nudažyti metalai nerūdija 

ir nebijo karščio.
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Pagaliau, pasipuošęs žemai
tiškai, išėjo j sceną L. Baraus
kas ir deklamavo humoristines 
istorijėles žemaičių tarme. Iš 
jo deklamavimo tuoj matosi, kad 
jis pats tikras žemaitis, nes ki
toks, jokiu būdu taip tiksliai, 
taip tikrai, žemaičių tarme ne-

Labai simpatinga pora A. ir 
R. Bulotų, kurie pasidarė be
veik nuolatiniai parengimuose 
pranešėjai, nes moka labai' ge
rai prancūziškai, angliškai ir lie
tuviškai. Ir šiuokart jie pava
davo programą, tik buvo neaiš
ku, kodėk lietuvių rengiamame 
koncerte, lietuviškas dainas dai
nuojant,.pirmiausia buvo prane
šama prancūziškai 
tik trečioj vietoj lietuviška:

NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL.— THURSDAY, MAY 7, 1970

Juk pilna salė buvo lietuvių, 
o kitokių vos keli žmonės. Lie
tuviškuose koncertuose turi pir
mauti lietuvių kalba, o ne kuri 
nors svetimoji. .Koncertų, ren
gėjai turėtų nepamiršti pagerb
ti pirmiausiai savo lietuvių kal-

Šiuo metu, kai rašau šį repor
tažą iš Montrealio apie pavasari, 
nius lietuvių parengimus bei 
koncertus, Montrealis pergyve
na karščiausią rinkiminę agita
ciją. Birželio 29'd. jvyks Kvebe
ko provincijos rinkimai ir nie
kuomet dar nebuvo išstatyta tiek 
daug kandidatų ir partijų kaip 
šiemet.

Rinkimuose dalyvauja net 5 
politinės partijos: L Dabąr val
džioje esanti Union Nationale 
partija, kurios vadas J. J. Bert
rand; 2. Liberalų su naujai iš
rinktu jaunu ir gražiu vadu Ro
bert Bourrassa; 3. Quebecois 
partija, kurios vadas Rene Le
vesque (paprastai vadinami se
paratistais) ; 4. Creditiste du 
Quebec partija su vadovu Ca- 
mil Samson, kuriems dabar vis
kas negerai ir jie siūlo apversti 
viską aukštyn kojomis; 5. Pa
galiau Noveau partidemokrati- 
que su Roland Morin, aiškūs 
marksistai.

Visos partijos didžiausiu Įkar
ščiu agituoja už save, žadėda
mos visokiausių gėrybių. Kai 
paklausai kurio kalbančio, atro
do jei ta partija laimės rinki
mus, tai Kvebeko provincijoje 
bus tikras rojus ir taip gera bus i 
Montrealyje gyventi kaip niekur 
kitur pasaulyje.

Agitacijai dabar tarnauja: ra
dijas, televizija, telefonai, paš-

REPORTAŽAS
Artėja Kvebeku! 

lemtingi rinkimai

i

Nors ir lietuviai labai susirū
pinę rinkimais, visgi iš anks-

svečiai vaišinosi ir šoko kiek tik 
kas

If they’re Jost, stoien, or 
octroyed, we itpteee ’em.

P L. Barauskas turėjo pas mus 
didelį pasisekimą ir buvo apdo
vanotas, o E. (Petrauskaitė ga
vo rožių puokštę.

Po tokios įdomios meninės 
programos sekė skani vakarie
nė, kurią Kat. Moterys paruošė. 
Buvo ir labai turtinga stipriais 
gėrimais loterija ir labai triukš
mingas orkestras šokiams.

Even the seventh, or eighth, 
or ninth Savings Bond will 
be as welcome as the first. 
Which is one reason why 
they make a pretty nice gift. 
Especially for a wedding. 
And in a few years, a young 
couple will open up that 
bottom drawer to cash in * 
their wedding Bonds. 
Matured and filled with 
interest.
It’ll be like found money. 
What’s more, in a few years 
there might be a couple 
of kids.
A few more expenses. 
Who ever heard of some 
found money not being put 
to good use?
So you see, even if your 
Bond is the umpteenth one 
they get; they Mga 
can use it A . \ 
A lot better 
than three O* ?v> %

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

orderiu, šiuo adresu:

Dr. A. J. Gussen — !------------- _
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik
Minkštais viršeliais tik ____

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA
Kelionės po Europą Įspūdžiai

Japonai yra pagarsėję ir kantrūs daržininkai. Paveiksle matomas 
sodas priklauso Tcfukuįi budistu vienuolynui. Čia budistai susiren

ka mąstyti ir melstis.

Akompanuojant- ir kartu di
riguojant p; Roch, oktetas pra
dėjo koncertą Budriūno daina 
“Tėviškėle”- ir baigė, dabar jau 
kaip ir himnu laikoma “Lietu- 

”7 Per vidurį, progra
ma buvo..didžiausias mišinys 
rimtų kompozicijų su lengvojo 
žanro dainomis. ' žinoma, nieko 
labai blogo nėra, jei tokiame 
koncerte-baliu j e, padainuo  j ama 
ir lengvesnių dainelių, bet jas 
reikėtų atskirti nuo rimtu kom
pozicijų ir dainuoti skyrium vi-

■ sas iš eilės. S
Oktetas padaręs didelę pažan

gą ir dainavo labai gerai. Balsai 
gražūs, išlyginti, niuansojama 
labai Įdomiai ir Įvairiai, inter
pretuojamos dainos dideliu sko
niu, intonacija tiksli.

Dirigentės p. Roch nuoširdus 
darbas su A. V. parapijos choru 
ir vyrų oktetu duoda gerų vai
sių. Oktetas turėjo dideli publi
kos pritarimą.

Koncerte dar dainavo solo ir su 
oktetu kartu, mūsų vienintelis 
solistas AųKeblys. Gerai ir pa
kiliai skambėjo baritonas. Džiu
gu, kad nors vieną vyrą solis
tą turime;- .kuris mokinosi dai- 
nuoti konservatorijoje ir dabar 
reiškiasi kaip tikras solistas, b 
ne mėgėjas, nieko neišmanan
tis dainavimo mene, kaip dabar 
daugelį girdime plokštelėse dai
nuojant lietuviškose radijo va
landėlėse. Savo dainas (tegul 
jau ir nepirmą kartą girdėtas), 
Antanas dainavo su dideliu ūpu 
ir efektingai užbaigė dainavimą 
komiška Kiškio daina “Muzikan
tai atgrojo”.

Mažeika labai vykusiai Įvai
rino programą humoristiniais pa
sikalbėjimais ir vėl net trimis 
kalbomis..

P. Roch- ir A. Kėblys buvo ap
dovanoti dovanomis ir visiems 
buvo daug plota. Po koncerto 
sekė gera vakarienė ir daug sti
praus gėrimo, nes bilietai buvo 
brangūs, net po 6 dol., bet už tai

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS II t.. 336 psl.
2. Juozas L i ėdžius, RAŠiAI, 246 osl....................................
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl..................
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS UKANU ATEINA LIE

TUVA. 699 psl.................... .'.......... ................................
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psi..........
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

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

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psi..................... $2.00 i
8- 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 ,

viršeliais $2.00, kietais ...........................
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl.
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psi.
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl........
18. Kip-As Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

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

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

GEROS DOVANOS
Šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

■' ‘ ‘ ‘ ~ ___$3.60
____..____ _________  S2.00
. ŽIAURŪS ŽMONĖS. 
Vietoji $2.00 dabar 
...................   $1 50

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
" money orderį.

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

norėjo.
“Ačiū Dievui, kad aš 

ne žemaitis”
buvo pakviestas Katalikių mo

terų metiniam, baliui, kuris Įvy
ko bal. 25 d. Leoną Barauską 
montreališkiai labai gerai atsi
mena iŠ tų-laikų, kai Montrea
lyje gyvavo dramos kolektyvas, 
pastatęs daug vertingų veikalų. 
Tada jau Leonas reiškėsi kaip 
išskirtinas aktorius savo gabu
mais, išvaizda ir puikiu balsu. 
Skaitome laikraščiuose, kad ir 
Amerikoje jis daugiausia daly
vauja Įvairiuose parengimuose 
ir yra labiausiai išgarsėjęs dra
mos aktorius.

Buvo labai Įdomu ji pamaty
ti ir vėl Montrealyje.

Kai jis pasirodė scenoje, mon- 
.ngliškai ir treališkiai sukėlė jam didžiau

sias ovacijas. Ilgai plodami svei
kino atvykusį pas mus mielą sve
čia.

čiau numatyta lietuviško kultui 
rinio gyvenimo programa, A. V. 
parapijos salėje, vyksta kiekvie
ną savaitgalį, štai balandžio 10 
d. penktadienio .vakare Lietuvių 
akademinis sambūrys suruošė: 
H. Nagio naujai išleistos poezi
jos knygos “Broliai Aitvarai” 
pristatymo vakarą.

Sambūrio pirmininkas p. Be- 
niušis pakvietė V. Jonyną, ku
ris skaito paskaitą apibūdinda
mas H. Nagio kūrybą ir pasku
tinį tik ką Al. Mackaus knygų 
leidimo Fondo Čikagoje išleistą, 
poezijos knygą “Broliai Aitva
rai”.

Po tos puikios paskaitos V. ži- 
žys Įteikė H. Nagini adresą Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
Montrealio apylinkės vardu, o 
Akademinis Sambūrys Įteikė do
vaną — amžiną plunksną.

Jauniausias mūsų poetas ir 
H. Nagio mokinys Barteška, pa
skaito kelius ankstyvesnius H. 
Nagio eilėraščius, o po jo pats 
poetas H. Nagys- skaitė iš. “Bro
liu Aitvaru” kelis eilėraščius.

'Pasibaiguš oficialiai daliai; vi
si svečiai buvo pavaišinti pačių 
samburiečių paruoštais skanu
mynais.

“Baltijos” stovyklavietės 
penkmečio minėjimas

Minėjimas Įvyko balandžio 11 
d. Pradžioje V. Piečaitis ir P. 
Rudinskas savo žodyje padarėTva brangi 
apžvalgą, kas per tuos 5 me
tus nuveikta ir kas dar reikia 
nuveikti, kad užbaigus stovykla
vietės Įrengimo darbus. Nusis
kųsta, kad vis dar permažai au
kojama stovyklai, kurioje jau
nimas praleidžia atostogas lie
tuviškoje aplinkoje. Buvo už
planuota surinkti 7,000 dol., o 
iki šiol surinkta tik 885 dol.

Pagerbti fundatorijai, kurie 
aukojo didesnės sumas. Klebo
nas L. Zaremba savo kalboje 
palinkėjo, kad per kitus 5 me
tus būtų paskirti visi salėje sta
lai tik fundatoriams, o ne tas, 
vienas kaip šiandien.

Toliau sekė meninė programa, 
kurią sudarė B. Nagienės vado
vaujamas Toronto universiteto 
modernaus šokio studijos stu
dentės ir ansamblis “Gintaras”.

Scenoje, dideliame ekrane, bu
vo rodomi Baltijos stovykloje 
vasarojančio jaunimo vaizdai. 
Tų' vaizdų fone, ^palydimos se
noviškų lietuviškų; sutartinių 
dainų, Įdainuotų i juostą toron
tiškio “Birbynės”, ansamblio, 
jaunos studentės - šokėjos mo
derniškais šokiais labai įspūdin
gai pavaizdavo dainuojamas, la
bai įdomias senoviškas dainas.

Vadovės B. Nagienės plati fan-. 
tazija .ir kantrus darbas su savo 
mokinėmis parodė, kaip puikiai 
ir meiliškai galima suderinti, 
plastika paremtus, moderniškus 
šokius su lietuviškomis senomis 
dainomis. Sužavėta publika daug 
ir ilgai plojo viešnioms iš Toron
to, tarp kurių tik kelios buvo lie
tuvaitės. Po tų Įspūdingų šo
kių pasirodė ir mūsų šaunus 
“Gintaras” pakartodamas kelis 
numerius iš savo tik ką praėju
sio jubiliejinio koncerto. Vaka
ras baigėsi šokiais.

Automatinė vonia. Joje žmogus patogiai sėdės, kol ui.rajoniniai burbuliukai jo kūną praus ir ma 
sažuos. Džiovinimas irgi bus automatinis, šildomąja lempa. Visas aparatas primena skalbia 

mą mašiną.

IS MONTREALIO .
tas. Gatvėmis važinėja atstovų 
paveikslais dekoruoti, ruporais 
garsiais šaukdami automobi
liai. Namai apkabinėti plaka
tais. Ir mano gyvenamame na- 
rne pas viršutinius prancūzus at
sirado nematytas neregėtas kud- 
ločius-barzdočius, o su juo kar
tu atsirado viršuj ant balkono 
ištiestas didžiausias plakatas: 
Le parti Quebecois — oui!! Lie
tuviai pravažiuodami pro mane 
sako, kad pasidariau separatis
te. Kai šie žodžiai bus atspaus
dinti “Naujienose”, bus jau vi
siems žinoma, ar tie separatis
tai, kurie 1967 Expo metais bu
vo De Golio pasveikinti šūkiu 
4<Quebek libre” ir nuo to laiko 
kovoja sprogdindami bombas, 
daužydami brangiuosius kompiu-1 
terius, krautuvių langus ir visaip 
triukšmaudami, laimės šiuos 
rinkimus ir atskirs Kvebeką nuo 
Kanados, ar nugalės juos Libe
ralų partija su vadu Bourrassa, 
kuris aiškiausiai pasisako už 
Kvebeko išlikimą Kanados kon
federacijoje. Atrodo, kad ir lie
tuviai liberalų partijai daugiau
sia pritaria, nes nėra kito ge
resnio pasirinkimo. Visiems, net 
ir patiems separatistams pran
cūzams, atsiskyrimas nuo Ka
nados būtų didelė nelaimė.

“Broliu Aitvaru” 
autoriaus pagerbimas

pakalbės. Tik Barauskas, že
maitis, galėjo taip rimtai komiš
kai, taip Įtikinančiai artistiškai 
papasakoti, kokių ėdrių ir stip
rių moterų esama Žemaičiuose.

Atidžiai klausydami (ir daug 
žodžių nesuprasdami) talentingą 
artistą žemaitiškas istorijas pa
sakojat, mes, aukštaičiai, suval
kiečiai ir dzūkai pagalvojome: 
“Ačiū Dievui, kad aš ne žemai-

Savo gražiai skambančiu ba
ritonu jis pradėjo deklamuoti iŠ 
Donelaičio Metų apie Pavasarį, 
Arlekiną ir keletą eilėraščių.

Protarpiais skambino jauda 
pianistė E. Petrauskaitė, kon
servatorijos studentė. Ji gražiai 
išpildė Haydno Sonatos Nr. 
Chopino Noktiurną Nr. 1. 
dar visai jaunutė' pianistėj 
tomą scenoje pirmą kartą; 
r lauš i jai linkėjimai baigti kon 
servatoriją.

I “N A C J I E NOS”
I !729 So. Halsted St., Chicago. TU. 60008

Aušros Vartų parapijos vyru 
okteto koncertas balius įvyko 

balandžio 18 d.

Kažkodėl Montrealyje prany
ko mada spausdinti koncertams 
programas, Vieton jų, išeida
mas, pranešė j as dažnai labai ne
aiškiai vos girdimai pasako da
lyvaujančio pavardę ir kas bus 
išpildyta. Ir to nereikėtų, nes 
vistiek pusė salės nieko negirdė-

— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

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

2. Jonas Minelga, LABAS RYTAS VOVERE. Didelio formato, drobės 
viršeliais. V. Veselkos* iliustruota, 88 psl., 2,50 dol.

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

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

5. Leonardas Žitkevičius, SAULUTĖ DEBESĖLIUOS. Eilėraščiai vai
kams. Dail. J. Pilipausko iliustruota, 64 psl., kaina 1.50 dol.

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

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

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

N A U J I E N O S,
1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO. ILL. 60308.



Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

LENKŲ “REPREZENTACINES”
DAILĖS PARODOS

Savieji mus “sudorotu”

Nuo baL 26 iki gegužės 3 d. 
Security Federal Savings bend- 
rovės patalpose, 1209 Milwau
kee Ave., buvo surengta 37-ji 
kasmetinė lenkę Meno Klubo 
dailės darbų paroda. Dalyvavo 
43 dailininkai su 153 darbais. 
Jury komisija buvo: John Fa- 
bion iš Chicagos Meno institu
to, James Paulus, iš Acadeinv 
of Fine Arts dekanas ir Stanley 
Placek, mokytojas, rašytojas ir 
karikatūristas.

Banko fojer išdidžios ponios 
prie apskrito stalo pardavinėjo 
bilietus po $1.50. Už tą mokestį 
davė vieno lapo katalogą ir 
kortelę išpildyti paveikdui lai
mėti. Tada užlipus suktais laip
tais i antrą aukštą, kur visos 
patalpos (nedidelės) kimštinai 
prikimštos ’paveikslais. Iš pir
mo žvilgsnio Į akis krinta jo- 
markas: sienos apkabinėtos be 
jokios tvarkos, paveikslai su
grūsti prie vienas kito, žemėje' 
net Alenas ant kito pristatyta, 
ofisų kambarėliai taip pat ap
kabinėti. Dėl paveikslų spūsties 
būtų dar pusė bėdos. Sako,-kad 
auksas ir purve žiba. Bet kad 
čia ir to “aukso” nėra, jei ne
laikytum kelių paveikslų pa
kenčiamais. Iš geresnių darbų 
galima paminėti Diana' M. Na- 
wrocki išsiuvinėtas spalvotais 
siūlais Chicagos miesto vaizdas 
ir “Meilės paukščiai”, • Stanley. 
Dudėk’o “žuvininkų kaimelis”' 
(akvarelė), Eugene Jurewicz— 
“Senas miestelis” (akv.), Tade-

pat sunkumų, kai reikėjo jury 
komisijai atrinkti darbus paro
dai ar č. galerijos Kūrinių 
Fondui, bet palyginti mūsų pa
rodos buvo daug aukštesnio ly- 
gio ir geresnių dailininkų dar
bai. Jeigu mūsų išlepinti meno 
mėgėjai pamatytų tokią paro
dą, kaip lenkų, tai nežinau, 
kaip “sukoneveiktų” rengėjus 
ir dailininkus.

Lenkų Arts Club įsikūrė 1926 
metais. Keletą kartų lankiau jų 
parodas ir buvau nusivylęs. Po 
15 metų pertraukos susigun
džiau dar kartą pamatyti. Ką- 
gi — dar blogiau. Mėgėjų dar
bai, net nevykę abtstraktiniai 
bandymai, daugiausia tai rea
listinis sacharinas, didelėje dau
gumoje rodo visišką nežinoji
mą apie paveikslo kompozici
ją, taisykles ir blogas piešinys.

Lenkai turi keletą tikrai gerų 
dailininkųų, pa v. John Fabion, 
skulptorius Roszak ir dar keli, 
kurie nenori su tokia “genge” 
kartu dalyvauti.

Parodos uždarymo vakarą 
publikos labai mažai teatsilan- 
kė. Mažai darbų parduota. Kai 
kurie dailinnikai turėjo nukopi
juotų šiokių tokių tautinių mo
tyvui senų bobučių, bajorų, ar 
senų bakučių Lenkijoje.

Beje, premijomis paskirstyta 
495 doleriai m. š.

PARODOS CHICAGOJE

ūsz F. Pawlak’o — “Naktis- 
diena, Vietname” (ai.) ir Ro
man Loza —- Katedra (medžio 
raižinys).

į Parodos vaizdą gadina ba- 
žavimasis darbus parduoti, ne
atsižvelgiant į estetinę pusę. 
Čiurlionio galerija turėjo .taip

— Dail. Leono Urbono paro
da Chicagoje, Čiurlionio galeri
joje, atidaroma gegužės 16 d. 
7 vai. vakaro. Dailininkas išsta
to apie 40 naujausių darbų.

— Dail. Antano Petrikonio 
paroda Įvyks Bostone, gegužės 
9 — 10 d. ALT sąjungos na-

BR. MURINAS "Pavasario žiedai" (akv.).

muose, ir birželio 20—21 d. Šv. 
Kazimiero liet, parapijos salėje 
Los Angeles, Kalif.

— Dail. Alfonso Krivicko 
darbų paroda buvo atidaryta 
gegužės 3 d. Detroite, Lietuvių 
Namuose. Dailininkas šiuo me
tu gyvena Huttenfelde, Vokie
tijoje ir dėsto ten meną Vasa
rio 16 gimnazijoje.

— Dail. Kazimiero Varnelio 
kūrinių paroda baigiasi ši sek
madienį, gegužės 10 d. The Mu
seum of Contemporary Art, 
237 East Ontario St. Varnelio 
parodai skyrė visą didžiąją pa
rodų , salę, -kurioje išstatyta

laikydamas prancūzų ir anglų Ką lietuviai valgė senovėj 
; nuomonės, pareiškė, kad jokia ", •
t separatinė taika, sudaroma su Į Lfiūkų Dziennik (hicagoskj 
'priešu be sąjungininkų sutiki- perspausdino iš BIuszcz 1895 
i mo, rjegali būti, nes, girdi, visa' informaciją, Kas senovėje 
j tatai gali pakenkti visai žmoni- ^uvo valgoma C o Šie Dawmej 
j jai.

Kai imta visur plačiai kalbė
ti apie separatinę taiką ir kitus 
reikalus, tad ir kitų tautų žm> 

Į nalistams parūpo sužinoti, ką 
Į pats A. Kerenskis mano apie ki- 
' tų tautų, esančių Rusijos im- 
į perijoj, tvarkymąsi. Ir lietu
viams toks klausimas taip pat 
parūpo. Taigi ir man pačiam 
vieną, gražią dieną pasisekė pa
daryti intervju pas A. Kerenskį. 
Kai patiekiau klausimą, kaip bus 
leista Lietuvai tvarkytis, tad jis 
griežtai pasakė, kad visos tokios 
tautos, taigi ir Lietuva, tegalės 
turėti tik autonomiją Rusijos 
valstybės ribose.

Kai po kęlių dienų nuvykau to
kiais pat klausimais pasiteirauti 
pas Leniną, tada dar neturėjusį 
jokios valdžios, tad jis manda
giai pareiškė, kad visa tai ge
riausiai būtų, jei viskas būtų 
taip sutvarkyta, kaip patys lie-

Jadalo”). Kai kurie jų galėtų 
ir šių dienų lietuvius suintere
suoti. štai pora apie senovės lie
tuvius: x

“Meškos patarnavimas”

Turėjo kunigaikštis Radvila 
Nesvyžiuje savo didelį favori
tą lokį (mešką), kurį vauino 
Boruta, šis iš mažens išauklė
tas, gerai pažinojo žmones, pats 
mieste vaikščiojo, žydams špo
sus krėtė, o tie norėdami jo at
sikratyti, duodavo jam po gerą 

i-porciją mėsos ir medaus; pa
šauktas jis atbėgdavo ir šokda
vo, šokinėdavo, mokėjo numau
ti kepures, o kai būdavo svečių, 
ypač svetimšalių, puikiausiai pa
tarnaudavo kunigaikščiui prie

taika, tad Lenino šalininkų bū
tų visai nebuvę ir vadinamieji 
bolševikai nebūtų galėję įsiga
lėti.

stalo, laikydamas lėkštes po pa
žastim. ir jas pakeisdamas pagal 
reikalą, per visą puotos laiką 
patenkinamai pavaduodamas lio
kajų”. (Užrašė K. Wojciski, 
Varšuva, 1846).

Garsūs besočiai...

Kunigaikščio Švitrigailos dva
re pietūs trukdavo šešias valan
das ir susidėdavo iš mažiausiai 
130 patiekmenių.
Tūlas Bagdonas, Čudnogorskių 
dvarų valdytojas, pietums su
valgydavo paršo kepenis, žąsį, 
du gaidžiu, sūrį ir tris kepalus 
duonos, be to, išgerdavo du sai
ku medaus; jo pietūs susidary
davo iš 10 porcijų jautienos ir 
keleto porcijų veršienos ir avie
nos. Po tų, jis sudarodavo ka- 
ploną (sterilizuotą gaidį), žąsį, 
paršiuką, jaučio ir kuilio kepe
nis...

Vienas bajoras iš Malburgo 
vaivadijos pakilęs nuo pietų su
valgydavo kapą kietų kiaušinių 
arba penkias kurapkas...

Kas šią “informaciją” patei
kė. "‘BIuszcz” nebeparašė.

apie 20 geometrinių kompozi
cijų. Didžiausia drobė yra: 
“Assemblage Cubes” — 79x168 
inčų. Labai įdomi ir skirtinga 
nuo kitų Varnelio darbų dro
bė trijų matavimų “Symet- 
ry of Certain Forms”, atlikta 
1969 m. 78x78 inčų. Iš tolo žiū
rint atrodo, kaip permatomas 
tinklas, nes už “grotų” matosi 
gili toluma.

— Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje, 4012 Archer Av., 
šį sekmadienį atidaroma (1 v. 
popiet) Marijos Aukštesniosios 
mokyklos mokinių meno dar
bų paroda.

tuviai nori. Jei lietuviai norėtų, 
kad jų krašktas būtų visapusiš
kai laisvas, tad galėtų būti vi
siškai nepriklausomi ir turėtų, 
taip sakant, savo nepriklausomą 
valstybę. O jei sutiktų turėti 
tik autonomiją, tad galėtų gy
venti autonominėje būklėje. Kai 
dar paklausiau apie karo bai
gimą, tad jis dar pabrėžė, kad 
geriausiai būtų sudaryti su Vo
kietija separatinę taiką.

Pirmiausia Lietuvos valstybės i 
nepriklausomybę pripažino Vo-! 
kietija 1918 m. 0 1920 metais, į 
Lenino patvarkymu, Sovietų Ru- į 
sija pripažino Lietuvą de jure, 
t. y. visišką nepriklausomybę. O 
kitos didžiosios valstybės, pama- 
čiusios Sovietų Rusijos tokį ei- - 
gesi, viena po kitos irgi pripa
žino Lietuvą d e jure.

A. Kelmutis'

"NAUJIENOS” KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

PRISIMENANT LENINO PIRMUOSIUS ŽINGSNIUS RUSIJOJE
Kai dabar įvairiose pasaulio 

vietose prisimenama Lenino 100 
metų gimtadienio sukakties vi
sokeriopas minėjimas, tai ir man 
prisimenamas tas laikas, kada 
sugrįžęs į Rusiją (į Petrapilį) 
Leninas pradėjo savo pažiūras 
skleisti. Tatai buvo 1917 metų 
vasaros ir rudens laikotarpis, 
kada po Rusijos caro nuvertimo 
pagarsėjo naujosios Rusijos val
džios ministeris pirmininkas A. 
Kerenskis. Tada visi žmonės 
buvo patenkinti sulaukę, taip sa
kant, demokratinės valdžios ir 
visi tikėjosi, kad visas gyveni

mas eis geresniais keliais.
Tuo laiku Petrapilyje atsira

do Leninas. Prieš tai jis gyve
no Šveicarijoje, bet vokiečių ka
riuomenės aukštesnieji pareigū
nai pasirūpino, kad jis slaptai iš
vyktų iš Šveicarijos į Švediją, o 
iš ten per Suomiją atvyktų į 
Rusijos sostinę Petrapilį ir tenai 
ragintų atitinkamus žmones su
daryti separatinę taiką su Vo
kietija. Mat, vokiečiams jau 
anksčiau Leninas buvo žinomas 
kaipo iškalbus žmogus ir pagei
daujantis, kad Rusija sudarytų 
separatinę taiką su Vokietija.

Būdamas Petrapilyje Leninas

Kai kitų tautybių žurnalistai 
buvo nuvykę pas Leniną, tad ir • 
jiems kaip ir man tokie klausi
mai buvo panašiai išaiškinti. Tai
gi kitų tautų žmonės buvo pa
tenkinti Lenino pareiškimais, 
kad jų tautos, jei norės, galės 
gauti nepriklausomybę. Todėl 
Lenino šalininkų skaičius vis di
dėjo, ypač kariuomenės tarpe. 
Tada žmonės visai nemanė, kad 
įsigalėjusi’ valdžia Lenino nu
statytais pagrindais imsianti 
viską blogiau tvarkyti ir kad po 
vienų bei kitų metų, įsigalėjus 
Stalinui, vietoj buvusių euristi
nių buržujų priaugs dar dides
nis skaičius daug bjauresnių ko
munistinių buržujų, kurie dar 
šiais laikais viešpatauja.

Jeigu pats Kerenskis būtų pa
sakęs kitu tautybių žmonėms, 
kad jie pagal savo norą galės 
gauti arba autonomiją arba ne
priklausomybę ir kad būsianti 
padaryta su Vokietija separatinė
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1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
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ir ateityje.
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ON CERTIFICATES 
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ONE YEAR MATURITY
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Chicago Savings
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Chicago Savings and Loan Assn. *
John Pike!, Sr., Chairman of the Board

6245 So. WESTERN AVE. r TEL GR 6-7575
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INSURED
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dažnai suruošdavo susirinkimus, 
kuriuose tarp kitų dalykų vis 
pabrėždavo apie separatinės tai
kos sudarymą; taip pat dar pa
sakydavo, kad įvairios tautos 
Rusijos valstybėje galėtų pačios 
apsispręsti, kaip joms geriau
siai patinka sutvarkyti savo vi
dinį gyvenimą. Lenino sakomų 
kalbų ateidavo pasiklausyti daug 
žmonių, nes beveik visiems la
biausiai rūpėjo, kad karas būtų 
baigtas. Juk tais metais (1917 
m. pavasarį) sukilę prieš carą 
kariuomenės daliniai savo iškel
tose vėliavose buvo iškėlę užra
šą “doloi voinu” (šalin karas). 
Kai baigdavo savo kalbą Leninas 
sušukdavo “da zdrastvujet revo
liucija). Jis savo žodžiuose 
kitaip išreikšdavo priebalsį r, tad 
daugumas išgirsdavo maždaug 
taip: da zdastvuje evoliucija (te
gyvuoja evoliucija). Daug kas 
tokiais atvejais nusijuokdavo, 
nes žodis evoliucija reiškia pa
laipsnišką kitimą.

Tuo metu beveik visiems žmo
nėms tas pasaulinis karas bu
vo įgrįsęs, tad daugelis buvo 
susidomėję separatinę taika, apie 
kurią Leninas dažnai kalbėdavo. 
Daugeliui taip pat labai parūpo 
sužinoti, ką naujas valdovas A. 
Kerenskis, tapęs ministeriu pir
mininku, mano apie Lenino siū
lomą separatinę taiką su Vokie
tija. O A. Kerenskis, tada prisi- A

CO^;

Taupymo indėliai
Apdrausti iki S20,000t

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

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.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070

' Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Mūsų tautiniai šokiai iš es
mės nėra įrankiniai, ar kaip 
kitaip apkraunami daiktais. 
Kiekvienas šokis atskirai savo 
vardu, idėja, apibrėždamas 
simbolizuodamas judesio rūšį, 
reiškiasi pačiu judesiu, kalban
čiu gryna sava kalba.

Nė darbo įrankiai darbų šo
kiuose nevartojami. Pav. Ru
gučiuose — dalgiai; • Malūne 
girnos ar daiktiniai sparnai; 
Kubile -— kubilas, daržovės, 
vaisiai;- Kalvelyje — jaučiai, 
žagrė, kūjis, priekalas; Audė-

pakojyje nevartojamos nė 
klumpės kaip nors kitaip, o tik 
natūralia aprangos dalimi—

Vienu atveju, pav., lazdos, 
kaip kuokos, ripkos, virvės..., 
yra musų liaudies sporto ir žai-

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

Politine krizė
Tai, kas dabar vyksta Washingtone, tenka pavadin

ti didžiausiu politiniu sumišimu, kokio šiame šimtmetyje 
Amerika nėra pergyvenusi. Nepergyveno tokio sumiši
mo net tada, kai liūdno atminimo senatorius Joseph Mc 
Carthy paskelbė (o vėliau per kelis mėnesius primygti
nai kartojo), kad Valstybės departamente komunistai 
yra susisukę lizdą. Jis tvirtino, jog turįs surinkęs tikrų 
žinių apie to departamento “išdavikų” veiklą. 0 tų “iš
davikų” skaičius siekiąs net apie du šimtus!

Tai buvo nemaža sensacija ir sukėlė Washingtone 
pusėtiną sąmyšį. Bet jei Washingtone ir buvo nemažai 
sumišimo, tai vis dėlto j tą sumišimą nebuvo įtrauktos 
tokios masės žmonių kaip dabar. Nebuvo tokio nuomonių 
skirtumo Kongrese ir net pačioje administracijoje.

ŠĮ kartą politinę krizę sukėlė visai netikėtas prezi
dento Nixono nusistatymas praplėsti ir iš dalies suakty
vinti karą Vietname. Tik prieš porą savaičių jis padarė 
pranešimą, kad iš Vietnamo per ateinančius dvylika mė
nesių būsią ištraukta 150,000 Amerikos karių. Tai lyg 
reiškė, jog daromi žygiai laipsniškai karą baigti. Tačiau 
netrūkus po to pradėta skelbti, jog Į Kambodiją ėmė 
brautis pietvietnamiečių kariuomenė. Kadangi tai sukė
lė nerimą, tai Valstybės sekretorius Rogers tuoj pasis
kubino užtikrinti, jog Amerikos kariuomenė tame žygy
je nedalyvauja. Visas Amerikos talkininkavimas susive
dąs tik prie kelių patarėjų, kurie yra priskirti prie piet- 
vietnamiečiu kariuomenės.

0 kai po to Rogers užtikrinimo prezidentas Nixonas 
per radiją ir televiziją pranešė, jog jis Įsakęs Amerikos 
kariuomenei žygiuoti i Kambodiją ir sunaikinti ten ko
munistų Įsteigtas bazes, tai ne tik Washingtone, bet ir 
visame krašte kilo sumišimas.

Prezidento nusistatymas praplėsti karą buvo pada
rytas be pasitarimo ir pritarimo artimų jo partijos vadų. 
Net mažumos vadas, senatorius Scott, nebuvo informuo
tas, nekalbant jau apie kitus senatorius. Kas daugiausia 
paveikė Prezidentą padaryti tokį lemtingą ir netikėtą 
posūki Vietnamo karo atveju, kol kas daromi tik spėji 
mai. Dabar tik viena aišku, jog karo praplėtimo nutari
mas buvo labai rizikingas. Rizikingas dėl vyraujančių 
nuotaikų visame krašte.

Kad tęsimas Vietnamo karo vis mažiau ir mažiau 
beranda šalininkų, tai yra visiems gerai žinomas faktas.

VLADAS CIVINSKAS

Knyga apie prarastą praeitį
KRITIŠKOS PASTABOS APIE AL 
MEŠKAUSKIENĖS NESUPRASTUS

TOLIUS
8
Kol Meškauskienė neišdrįso jokia proga 
pasakyti tiesos žodį apie bolševikų kalėji
mus ir koncentracijos stovyklas, verčiau 
jai nesipiktinti ir nesistebėti nepriklauso
mos Lietuvos kalėjimais ir jų tvarka,

Du kartus matėme politinius kalinius, 
masiškai išleistus iš Kauno kalėjimų, ir 
žinome, ka kalbame.

i

dimų įrankiai. Kaip yra spor
to, žaidimų Įrankiai krepšinio 
kamuolys, golfo lazdos, teniso 
raketės, kamuoliukai ir t. t.

Kitu atveju tos pačios laz
dos. .. be j ii dar lankai, žie
dai, virvelės, suoleliai, kėdutės 
ir t. t... Yra pataisomosios 
mankštos ar “žongleruotės” 
reikmenys... Dar kitu atveju, 
tos pačios priemonės ir kitos, 
pav., juostos, vainikai, šalikai, 
skepetos, nosinės, vėliavėlės, 
(ne tautinės), spalvotos pūslės, 
iš dalies gėlės ... yra efektinių 
pratimų, gimnastinių, akroba
tinių nepaprastybių reikme
nys. Dar kitu atveju' atitinka-

jėlėje — skietas, nytys; Jovaro 
tilte — lentos, kuolai; Grandi
nėlėje — grandinė; Landytinyje 
— tvoros, virvės... Šokėj ai ne
perrengiami to darbo drabu
žiais ar nepridedama kokia
darbinio drabužio dalis. Klum- mas daiktas vartojamas vienin-

Protestai prieš tą karą didėja, ypač universitetuose. Ir 
tie protestai ne tik didėja, bet ir intensyvėja, išsigimsta 
Į kruvinas riaušes, kurių nebepajėgia net policija suval
dyti. Kai studentai virsta gaivaline minia ir pradeda elg
tis kaipo tokia (naikinti pastatus, daužyti langus ir 
naudoti net bombas), tai tenka panaudoti miliciją, kad 
tvarką atstatytų. 0 kas gali užtikrinti, kad iškviesta mi
licija tvarkai palaikyti nesuvaidins vėl tokio siaubingo 
vaidmens, koki suvaidino Kent universitete, kur buvo 
nušauti keturi studentai?

Žinoma, negalima pritarti studentų smurtiškiems 
veiksmams, kurie yra Įkaitusios, aistrų apimtos ir pu
siausvyros netekusios minios pasekmė. Bet tuo pačiu me
tu negalima užmiršti ir tų priežasčių^ kurios iššaukia tas 
nesuvaldomas aistras. 0 jas vyriausiai iššaukia kaip tik 
karas, kuriam pasipriešinimas vis didėja. Didėja jis ne 
tik studentų tarpe, bet ir pačiame Kongrese ir net kariš
kių tarpe, jis neberanda pritarimo. *

Šiomis dienomis buvo labai būdingi dviejų žymių ge
nerolų pasisakymai dėl karo praplėtimo, atseit, dėl Įsi
veržimo i Kambodiją ir bombardavimo atnaujinimo. Ge
nerolas Taylor, buvęs generadlinio štabo viršininkas, 
laikosi nuomonės, jog Įsiveržimas Į Kambodiją prisidės 
prie karo sutrumpinimo. Visai kitaip galvoja dabar jau i 
atsargą išėjęs, bet savo laiku buvęs žymus generolas Ga
vin. Jis mano, kad Amerika padarė labai didelę klaidą 
praplėsdama karą. Esą, ji tik dar labiau Įklimpo Į Viet
namo klampynę, iš kurios nelengva bus išsikapanoti.

Karo praplėtimas sukėlė audrą ir Kongrese, ypač se
natorių tarpe. Prezidentui daromi- priekaištai, kad jis, 
savo nuožiūra karą praplėsdamas, pažeidęs konstituciją. 
Esą, be Senato pritarimo jis neprivalėjęs tai daryti.

žodžiu, pasiuntimas Amerikos kariuomenės Į. Kam
bodiją sukėlė tikrą audrą, tikrą politinę krizę. Kaip ilgai 
toji krizė tęsis ir kaip ji baigsis, tai priklausys nuo Kam- 
bodijos žygio: jei tas žygis bus sėkmingas ir bus atliktas 
jam numatytas uždavinys, tai krizė baigsis tuo, kad pre
zidento Nixono autoritetas ir populiarumas žymiai pakils. 
Priešingu atveju — ne tik krizė paaštrės, sukeldama dar 
daugiau neramumų, bet ir Nixono kaipo prezidento repu
tacija labai nukentės. - ' tš: ’

gos temos, idč-jo intrigos baldi
niuose spektakliuose ir šiaip 
vaidybose.

Tokių gimnastinių šokių šeš
kėj ų pavyzdžiu gali būti kad ir 
rusai, ir į juos panašūs kiti, 
pasižymį savo tautiniais įran- 
kiniais šokiais. Vyrai šoka su 
peiliais, kinžalais, gitąromis... 
Moterys — rusės, čigones, ka
zokės, ispanės... — su būbne- 
liais, skepetomis, kaspinais ir 
t. t. Pažymėtina, kad visokie 
spalvoti kaspinai yra rusų, len
kų vestuvių apeigų reikmuo 
padaryti vartams jauniesiems 
įleisti ižf t t. Tokios kaspininės 
kombinacijos jau atneštos į 
okupuotos Lietuvos kolchozi
nius šokius. ,-. - ir į lietuviškų 
vestuvių vaidinamas apeigas 
(Pavartykite “Kultūros barus”)

Jeigu nėra taisyklės be išim
ties, tai ta išimtimi ir mūsų ku
riame tautiniame šokyje bū
dingas simbolis — emblema 
gal tiktų būti saikingai ne “šar
žuojamai” pavartojama taip, 
kad nesunaikintų gyvo šokėjo 
gyvos išraiškos. Bei-ne taip, 
kaip Grandinėlės šokiuose, sa
kykim, klumpės, nors jos bū
tų ir menininkų *stilizuotos. 
Arba ant mergaičių galvų ske
petos, lyg garsinama “rekla
muojama” prekė. Arba kaip 
prie juokingos programos 
(skautų ar kitų) laužo, pajuok
dami virėją, suvaidina samčių, 
šaukštų... spektaklį.

Pagaliau, tokios klumpės nė
ra būdingos visai atsimenamai 
Lietuvai. Ir iš viso nėra koks 
ypatingas lietuviškumo pažy
mys, o tik savo laiko natūrali 
aprangos dalis, kaip ir kitos 
dalys. Klumpaitiškas apavas 
ir dabar tinka" ir prie iškilmių 
tautinių drabužių...

♦

Šokimo būdas “interpretaci
ja” “Grandinėlės” kuone visų 
šokių šokimas-vienodu, slavų 
šokiams būdingu greičiu ir sti
liumi yrą prieštaraujantis mū- 
sų tautinių šokių greičiui, sti
liui ir šokėjų, lietuvių fiziolo
gijai. Lietuvis šokėjas, vyda
masis nebūdingą jam takto 
greitį, nespėja surinkti visų 
judesių ir juos natūraliai atlik
ti. Už tai eikvoja daug dau
giau jėgos, negu šokdamas sa
vo prigimtiniu greičiu, ir grei
tai ilsta. Todėl naujam šokimo 
stiliui sukurti reikėjo naujai 
“per treniruoti” mūsų šokėjus. 
Pirmiau, kaip visi matė ir kaip 
pasakojo (1969) p. Mileris, nau 
juoju stiliumi naujus nematy
tus judesius “realizuojant” šo
kėjų veidais tekėjo prakaitas. 
Tai dabar, kaip visi mato ir re
cenzentai pasakoja, tie patys 
šokėjai, puikiai valdydami 
įrankius, vaidindami, “preci
ziškai” šoka ne tik visus kitus

išokius, bet ir tą kazokiškai sti-iuašėja j įrankinius (sportinius)
Vizuotąjį Pakeltkojį. Pašukas 
{ištisai keliolika šokiu tuo grei- 
[ tuoj u tempu lyg žaisdami, pa
ltys nepailsdami, o paalsinda- 
mi dar neįpratusią tokį greitį 
sekti lietuviškąją visuomenę. 
Iškraipytais judesiais, ne- 

jprigimtu mūsų tautiniams šo
kiams greičiu, apkrauti efek-I

žaidimus; artėja prie efekti
nės mankštos pratimų, — prie 
gimnastinių cirkinių šokių; 
virsta dirbtinės dresiruotės ne
gyvais dinamikos judesių ga
balais, arba jų plaukiančia, vis 
nuobodėjančia eile, dabar va
dinama pyne. Aiškiai pastebi
ma, kad, nerdamiesi, mėgė-

tiniais daiktais... šokami mū
sų tautiniai šokiai netenka le
miamos dalies savo tautinio
charakterio. 0 apskritai, pa- kelėje.

jai, iš savo kailio, vejasi bale
tą ar kitą profesionalų šokį, 
bet nepasiveja ir lieka pusiau-

Jonas Mekas antrą kartą Detroite
Detroito artumoje esantis 

Oakland universitetas pasikvie
tė poetą, filmų meistrą ir jų kri
tiką* Joną Meką parodyti savo 
filmą Dienoraštį praeitos savai
tės ketvirtadienį ir penktadienį. 
Prieš metu Jonas čia rodė savo 
filmą Cranbrook meno akade
mijos salėje. Susirado didelis 
užsidegimas ir Jonas vėl sugrį
žo su tuo pačiu filmu suglaus- 
tesnėje ir dar daugiau išdirbtoje 
formoje.

Aną pavasarį aprašiau * Jono 
filmą, čia.tegaliu priminti anuos 
teigimus. Jonas Mekas yra žmo
gaus filmuotojas. Jis džiaugia
si žmogum. Jis filmuoja basą

i koją, judančią gležnią žolę. Ar
ba vestuvių svečius ir jų pokš
tus. Nuplaukiantį laivą ir trau
kinio lange pranykstantį vaizdą. 
New York Times filmų kritikas 
Vincent Canby apie šį filmą pa
sakė, kad tai yra džiaugsmas 
gyvenimu.

Jonas Mekas yra neeilinis fil
mų meistras. Pas jį spalvos 
nuostabios, o situacijos vis nau
jos ir nenuobodžios. Ir visur jis 
pats, tikras jis pats, štai sęena 
iš jo brolio Adolfo vestuvių: 
vargonų muzikai sklindant iš 
bažnyčios pasipila žmonės, prie
angyje bučkiai jaunajai ir gėlės, 
gėlės. Vėliau rodoma Mekų bu
tas. Jis apituštis. Pasirodo už
rašas: brolis palieka mane. Pa
sigirsta lietuviška muzika. Se
nos Meko tėvų nuotraukos. O 
pats Jonas kalba, jog jo gyve
nimo tikslas matyti ir suprasti 
gyvenimą. Ir štai jis pusryčiau
ja Marselio mieste ir katinukas 
užšoka ant stalo. Saulė apšvie
čia Cassis uostą.

Po filmo Oakland universite
to profesorius McTerry su žmo
na, Jonas ir aš grįžome į Leland 
viešbutį. Daug dar kalbėjome. 
Jonas pasakojo, jog Amerika pa
darė revoliuciją menuose. Eu
ropiečiai seka amerikiečius me
no pogrindininkus. Tai ypač jau
čiama ^teatre, kur amerikiečiai 
priėjo prie visiško jausmingu
mo. Jis du mėnesius praleido su 
Beckų Gyvuoju Teatru Euro
poje. Žmonės tūkstantinėm mi- 
niom laukė jų spektaklius. Pa

skirt iniulaiku Vakarams ir Ame
rikai norėta prakišti lenko Gro- 
towskio teatras kaip avangar
das. Norėta komerciniais su
metimais. Iš antro galo žmonės, 
pamatę Grotowskio nesugebėji
mą, nusiviltų naujuoju teatru. 
Tačiau niekas Grotowskio spek
taklių nelankė nei Paryžiuje, nei 
New Yorke. Bet New Yorke ky
la vėl naujas teatras. Tai bus 
protinis, dvasinis teatras. Reži
sierius bus pats svarbiausias as
muo. Tas teatras bus artimas 
klasikiniam japonų Kabuki te
atrui. *

Užsiminiau apie savo norą su
rengti poezijos vakarą New Yor
ke YMHA salėje-, 'žydai rengia 
nuostabius viso pasaulio poetų 
vakarus. Man teko su jais kai-, 
bėtis ir jie sutiko su tokio lietu
viško vakaro mintim. Jonas su
tinka prisidėti, dalyvauti, padė
ti. Ir štai jis pakiša nuostabią 
mintį. Tegul lietuviai poetai 
skaito savo poeziją scenoje, o 
dar garsiau per garsiakalbį tesi
girdi aktorių įkalbėtas angliškas 
vertimas. O • Algimanto Mac
kaus atžvilgiu j sceną atneša
ma juosta ir paleidžiama šalia 
garsiakalbinio vertimo. /McTer
ry ginčyja, jog poezija neišver
čiama. Mekas sutinka, bet sako, 
jog mes galime įsijausti ir su
prasti neišverčiamą poeziją. 
Kaip iš viso mes galime įsijaus
ti į pasaulį,, šlamančius lapus, 
vėją,, lietų, draugystę?

Kalbos tęsėsi ir tęsėsi. Iš ry- . 
to Jonas turi išskristi New Yor- 
kaų. Nenoromis atsisveikinome. 
Jonas Mekas kažkaip moka su
jungti meną su gyvenimu.

Saulius Šimotiūnas

1910 m. birželio IX d., tuoj sovietams 
okupavus Lietuva, Kauno kalėjimo Micke
vičiaus gatvėje vartai plačiai atsivėrė ko
munistams kaliniams. Kiti politiniai ka
liniai, buvę tame pačiame kalėjime, bet 
nepriklausę komunistų ar jų simpatikų 

. grupėms, buvo palikti už grotų. Visi jie 
buvo žvalūs, geros nuotaikos ir tvirti, ir 
tik kiek išbalę veidai daugiau krito i akis, 
nors nemaža jų buvo a įkalėję po kelis ir 
keliolika metų. Suvargusių ir globos rei
kalingų jų tarpe nebuvo. Jiems visiems iš 
anksto buvo numatytos pareigos centri
niuose partijos organuose, valstybės ad
ministracinėse ir saugumo įstaigose, ir kai 
kurie iš jų tuojau užėmė pareigas, nesi
vargindami tokiais niekais, kaip poilsis ar 
artimųjų aplankymas provincijoje.

Ir lygiai po metų — buvo taip pat bir
želio mėnuo — šie patys Kauno kalėjimo 
vartai vėl plačiai atsivėrė, ši kartą laisvę 
grąžindami visiems bolševikų suimtiems 
politiniams kaliniams. Nei vienas iš šių 
žmonių nebuvo išbuvęs kalėjime ilgiau, 
kaip vienerius metus, o didžioji dauguma 
kalėjime atsirado prieš kelis mėnesius, o 
skirtumas tarp anų, išleistų prieš vienerius 
metus, ir šitų buvo neapsakomas. Ne žmo
nės, bet jų šešėliai slinko pro vartus į 
gatvę — sunykę^ išbadėję, apžėlę nešva
riomis barzdomis, nukamuoti, nepasto- 
vintys ant kojų. Jie slinko, prisilaikyda
mi vienas į kitą, į pagalbon atskubėjusius 
draugus ar šiaip pasitaikiusius gerus žmo
nes, pasiramstydami į sienas, į tvoras. 
Vieni jų, kauniečiai, šiaip taip išsiskirstė 
į savo namus, kitiems globą suteikė Rau
donasis Kryžius ir geri žmonės, o dar ki
li buvo išskirstyti po ligonines.

Graudūs, užuojautą ir pasipiktinimą 
kelia atsiminimų puslapiai, kuriuose Meš
kauskienė pasakoja apie Kauno politinių 
kalinių komunistų bado streiką, siekiant 
daugiau laisvės ir žmoniškesnių teisių. 
Naujasis kalėjimo viršininkas Korsakevi- 
čius ar tai pagal instrukcijas iš aukščiau, 
ar tai iš savo sadistinių palinkimų, politi
niams kaliniams buvo pradėjęs taikyti 
griežtesnį rėžimą ir siaurinti jų privilegi
jas. Kaliniai atsakė bado streiku, kuris 
ypač moterų skyriuje Iruko devynias die
nas ir galėjo baigtis labai tragiškai. Politi-

į niai kaliniai šį streiką laimėjo, ir visi su- 
: varžymai buvo atšaukti.

šis streiko epizodas Meškauskienės pa-^ 
; sakojimuose nukrečia šiurpu ir sukelia 
j nuostabą, ko pagaliau siekė valdžia ir ko- 
; dėl šitų šimtų žmonių likimas buvo atiduo- 
> tas į vieno sadisto rankas. Bet ir vėl tas 

nelemtasis “bet”: 1940 metų birželio pa- ’ 
baigoje dešimtys* tūkstančių kauniečių bu
vo liudininkai kito politinių kalinių bado

• streiko tame pačiame kalėjime. Valdžia 
! jau buvo komunistų rankose, ir kalėjimo 
viršininku buvo- bene Junča-Kučinskas, 
kuris, kaip bado streiko organizatorius, 
minimas ir Meškauskienės atsiminimuose. 
Gandas apie šį streiką labai greit ir labai 
plačiai pasklido mieste, ir tą vakarą tūks
tantinės kauniečiu minios užtvenkė visa 
judėjimą Mickevičiaus gatve. Saulė buvo 
netoli laidos, kaf iš vieno korpuso, esan
čio katėjimo kieme, lango iškilo juoda ba
do streiką simbolizuojanti vėliava, o visi 
to korpuso langai buvo užsikimšę kaliniais, 
kurie sakė sunkiai gatvėje girdimas kalbas, 
ir sutartinai choru bandė susirinkusiems!; 
žmonėms pranešti apie savo skriaudas. 
Scena buvo graudi, kelianti pasipiktinimą 
ir užuojautą vargšams, bet labai trumpą: 
Komunistai tik prieš kelias dienas pa tys 
buvę politiniai kaliniai, buvo meistrai su
sitvarkyti su buvusiais bendros nelaimės 
broliais. Kalėjimo kieme pasigirdo šautu
vų šūvių salvės į langus, sumišusios su 
baisiu kalinių riksmu, sttkaleno kulko
svaidžiai ir — viskas nutilo. Dar tą pačią

; savaitę kalėjimo langai buvo aklinai len
tomis užkalti, paliekant šviesai tik siaurą 
ruoželį į dangų viršuje, ir joks kalinio 
žvilgsnis daugiau jau neprasiveržė į gatvę. 
Kaip ir kokiomis priemonėmis bolševikai 
pribaigė šį streiką, kokio likimo sulaukė 
išdrįsę sustreikuoti kaliniai, žinių nebuvo.

Mikalinos Navikaitės byla yra dar viena 
juoda dėmė toje mūsų kariuomenės teismo 
istorijoje, ši institucija buvo sukurta ne
priklausomybės kovų metu kariuomenės 

'baudžiamosioms byloms, bet krašto šeimi-' 
ninkains, patogumo sumetimais karo sto
vį pasitikusiems bemaž per visą nepriklau
somybės laikotarpį; buvo paranku juo pa
sinaudoti, kai tik reikalavo susitvarkyti su 
opozicijos žmonėmis, o nebūdavo bylai 
reikalingos inkriminuąjahčids medžiagos. 
Kariuomenės teismas buvo aktingas komu
nistų bylose, ir tai dar suprantama, nes 
komunistinis judėjimas buvo iš esmės sve 
timos valstybės subversija krašto viduje, 
orgąnizuojama ir vadovaujama iš Mask
vos, o kiekvienas komunistas — sąmonin
gas ar nesąmoningas rusų agentas ir šni
pas. Bet kariuomenės teismui buvo ati
duodamos taip pat eserų, socialdemokratų, 
liaudininkų ir pagaliau suvalkiečių ūki
ninkų bylos, ir čia jau jo vaidmuo buvo 
nieku nepateisinamas, o sprendimai tebe
stebina žiaurumu.

Joks teismas Mikalinos Navikaitės bylo
je, remdamasis rasta ją inkriminuojančia 
medžiaga, nebūtų baudęs daugiau, kaip 
kokiems 6— 12. mėnesių laisvės atėmimu,

jau nekalbant, kad ir ši bausmė būtų bu
vusi per didelė. Bet saugumui Mikalina at
rodė daug pavojingesnė žuvis, tik nebuvo 
jokių įrodymų tiems spėliojimams pagrįsti. 
Pagal saugumo kaltinimus Mikalina su sa
vo draugais organizavo ginkluotus būrius ir 
ruošėsi versti . perversmininkų valdžią, o 
šiems kaltinimams patvirtinti buvo svar
biausias liudininkas rusas Lašas - Spirido
novas, prasigėręs ir menkos moralės žmo
gus, kuris visiems veiklesniems eserams 
buvo žinomas, kaip saugumo agentas ir 
provokatorius, už menkus pinigus pasi
ruošęs visokioms niekšybėms. Rimtame 
teisme šio liudininko parodymai būtų buvę 
beverčiai, bet kariuomenės teisme užteko ir 
jų. Mikalina Navikaitė, tada tebuvusi tik 
21 metų .studentė, buvo rasta nusikaltusi 
ir nubausta 16 metų kalėjimo. Pagal Jų 
pačių metų amnestija s: bausmė sumažin
ta lygiai pusiau.

Tokia buvo ši byla, davusi kraštui dar 
vieną komunistę, pačią didžiausią ir pačią 
aktingiausią' iš visų lietuvių komunisčių.

(Bus' daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dieirraštf 
“NAUJIENA S*

Jos visad rašo-
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DR. ANNA BALIONAS
AKiy, AUSŲ.. HOSIU 
IR GERKLftS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS

28So w. 63rd STREET
Ofi»o telef.; PRotpocr 8-3229

Roxid. telef.; WAibrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto 

auo 7iki 9 vai. vak. TreČ. uždaryta’ 
Ligonius ppriima tik susitarus.

Rex. tai. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepiu skambinti 374-8012

DR. S. BIEŽ1S
Telef.: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3143 WEST 63rd STREET

Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-3 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir .seicmad. ofisas uždarytas.

Ret; 3241 WEST 66th PLACE
Phone; R Epublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71$t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rexid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treci 

ir šestacL tiktai susitarus.

D r. Ant Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L C1ARA
- 27U9 W. 51sf STREET

Tel.: GR 6-2400
ZaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

____ šeštas, 1b—2 vai,

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
. OFISO VALANDOS:

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

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

DR. A. MACIŪNAS
, C H I R U R G A S

Priima tik susitarti^..
Valandos: pirmad., ketvirta, 5—8, 

antrad. 2—4.

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, 111. 6C618 Tel. 525-0952

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

dieni nuo 9 iki 12 vai.
Trečiadieniais uždaryta. t

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS x

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

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

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71«t ST.

Vai.: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.
‘ Ofiso telef.: 776-2880

. Naujės rei. telef.: 448-5545

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

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

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

uždaryta.
Rex. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas; 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

ATSIUSTA
Stasys Yla. ŠILUVA ŽEMAI

ČIŲ ISTORIJOJE. Pimoji da
lis: Reformacija ir restauraci
ja. Išleido Krikščionis Gyveni
me 1970. Spaudė Liet Enciklo 
pedijos spaustuvė Bostone; sto
rais viršeliais, 296 puslapiai, 
kaina $5.

Darbas autoriui kaštavęs de
vynis mėnesius studijų bei šal
tinių ' ieškojimo Europoje ir. 
pusantrų metų Romoje, pa
naudojant Vatikano archyvą ir 
biblioteką, Institutum Russi- 
eum, lenkų biblioteką Romoje 
ir Miuncheno, Vienos miestų, 
Tiubingeno universiteto ir Pa
ryžiaus lenkų bibliotekas, Be 
to New- Yorko viešąją, Harvar
do universiteto ir lituanistinės

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

*23? Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
4;,.^ dažai. Speciali pagalba kojoms 

' (Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadiemais 9—L 
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, ill. 60629
Tolaf.: PRospect 6-5084

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairi y atstomv- 
ANTANAS VILIMAS

823 W. 34 Piac.
Tat.: F Rentier 6-1882

PERKRAUSTYMAI

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdraud*

ŽEMA KAINA
R. i E R S N A S

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063 
-

GRAD1NSKAS
I

AM-FM RADIJŲ
KAINOS PRASIDEDA NUO

$1500 j
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

■

ŠIĄ VASARĄ TRYS

E K S K U R SIJOS

| LIETUVĄ
Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 31

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

. dokumentus atsikviesti gimines 
: į Ameriką.

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVELSERVICE BUREAU 

972^ So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI ’NAUJIENAS°

PAMINĖTI
bibliotekos Amerikoje. Turi
nyje yra septyni skyriai: 1. 
Miestelis tarp šilų ir kelių; 2. 
Vylauto bendradarbis steigia 
(Šilo) bažnyčią; 3. Reformų 
bangos liečia Šiluvą; 4. Šiluvos 
paslauga kalvinizmo atžalai; 5. 
Teismo kova už prarastas baž
nyčias; 6. Kova dėl kryžiaus ir 
Lietuva kryžkelėje, ir 7. Šilu
va Žemaičių ir Lietuvos agoni
joje. Yra o puslapiai šaltinių 
ir naudotos literatūros pavadi
nimų ir 20 puslapių išnašų ir 
pastabų prie visų 7 skyrių. Tai
gi darbas atliktas didelis ir vi
sais mokslinio darbo standar
tais be priekaišto. Kas lieka a 
priori pasakyti, tai ar lošimas 
buvo vertas sudegintų žva
kių?. ..

-Pirmas įtarimas kyla dėl to, 
kad tokį platų ir istoriškai la
bai atsakingą darbą apie Že
maičių lemtingiausią po kry
žiuočiu gadynės epochą ėmėsi 
narplioti ne žemaitis, o ukmer
gietis; kita tas pats autorius 
jau dš daug seniau yra labai 
tendencingai ir šališkai tuo rei
kalu rašęs ir polemizavęs, ir 
trečia, ką autorius pirmais sa
vo knygos žodžiais pasako:

-‘Ne kartą teko sklaidyti lei
dinius apie žymesnes vietoves 
ir šventoves kituose kraštuose. 
Kildavo pavydus klausimas, 
kodėl panašių leidinių neturi
me mes?”....

Taigi, dabar pavydėti ki
tiems kraštams nebereiks. Tik 
kodėl tie kiti kraštai ribojosi 
tokių vietų (Liurdo, Fatimos, 
Guadelopės ir tp.) “stebuklų” 
istorijomis, o prof. dr. kun. 
Yla ta proga pasišovė išspręsti 
visos Žemaičių Žemės ir visos 
Lietuvos istoriją reformacijos 
ir restauracijos plotmėje, ras
damas ir išvesdamas, kad tik 
Šiluvos “apsireiškimo” rezul
tate Lietuva buvo restauruota, 
taigi “išgelbėta” katalikybei ir 
unijai..'..

Jei Stasvs Yla būtu tuo ten- 
kinęsis, nieko jam netekti! pri
kišti. Sakoma, kokiame veži
me važiuoji, tokią dainą dai
nuok. Bet kai autorius pasišau
na' išvesti Šiluvos klebono kun. 
Kazakevičiaus, kaip jis pats jį 
pavadino “teismo bylų vado” 
karjerą, nuo “apsireiškimo” 
stebuklo iki tūkstančių dešim
tinių dvaro ir žemaičių sufra
gano titulo laimėjimo, kaip 
Apvaizdos malonės aktą Lietu
vai, jis vėl iškelia tą nebaigia
mą disputą: ar geriau išėjo, 
kad Lietuvą, jėzuitų, Varšuvos 
seimo ir lenkų kariuomenės 
dėka buvo “išgelbėta” lenkiškai 
katalikybei ir unijai su Lenki
ja iki tragiškos pabaigos, ar 
būtų išėjęs geriau, jei tiems 
Radvilams,. Gedgaudams, še- 
metoms ir kt būtų pavykę įgy
vendinti reformaciją Lietuvoje 
ir pačią Lietuvą, atplėšus nuo 
nelemtos unijos su katalikiš
kąja Lenkija sujungti tokiais 
ar kitokiais rvsiais su Skandi
navija? -

Labai pribrendęs laikas, kad 
mūsų bešališkieji istorikai rim
tai bešališkai padėtų šią dile
mą išsiaiškinti! Lietuviai, o 
juo labiau žemaičiai, kataliky
bės ir su Lenkija unijos res
tauracijoje neranda Lietuvai 
nieko daugiau kaip didžiausią 
nelaimę ir pražūtį, ir tai, kad 
Šiluva, nors ir mažas kupste
lis, tačiau daug prisidėjo prie 
Lietuvos sužlugdymo... J. Pr.

Birutė Pūkelevičiutė. RUG
SĖJO ŠEŠTADIENIS. (“Drau
go”) premijuotas romanas. 
Lietuviškos Knygos Klubo lei
dinys. Viršelis ir vinjetė Kazio 
Veselkos, 238 pusi., kaina $5.

Autorė yra pasižymėjusi ke
liais ankstyvesniais debiutais, 
k. a. Metūgėmis (1952), Aštuo- 
niais lapais (1956) ir Aukso 
žąsim (1965). Ji jau buvo šiltai 
įvertinta už iki šiol parašytus 
darbus, bet su Rugsėjo šešta
dieniu, reikia pripažinti “su
mušė rekordą”. Rpmano ap
lanke parašyta: Rugsėjo šeš
tadienis. laimėjęs Draugo ro-

mano Uniarsą. yra naujas LAIŠKAS Iš VIETNAMO 
‘Įnašas Hetavln literatūron. Su
psichologiniu gilumu, šviežiu 
mūsų dienoms artumu ir pil
nutiniu įsijautimu į žmogų, is
torinės būtinybės mėtomų pa
saulio kryžkelėse, naujame 
romane autorė atskleidžia vie
ną mūsų tautos ir mūsų laiko 
žmogaus gyvenimo iškarpą. 
Panaudodama realybę ir sim
bolius, dabartį ir praeitį, žmo
gaus sielą ir ją supančią ap
linką, ji atskleidžia naują gy
venimą’*.

Su “nauju gyvenimu” kaip 
ten bebuvo: gyvenimas su 
kiekvienu nauju žmogumi yra 
naujas. Bet kas Birutę Pūke- 
levičiutę šiame jos romane iš
kelia į geriausios premijos ver
tą pirmaeilę kandidatę, tai jos 
sugebėjimas laisvai, natūraliai 
“plepėti”, kaip joks ir jokia 
lietuviška novelistas-tė dar ne
sugebėjo

Ji savo pasakojimuose pe
reina visą (beabejo, savo) gy
venimą nuo pat Namiškių dva
relio kažkur Suvalkijos paprū
sėje, per -(“Kažin ar grįšiu, 
maž ten supūsiu) Minską — 
Bobruiską — Kurską — Voro
nežą, per visą mūsų XX am
žiaus Scillą ir Charibdę iki pat 
69 gatvės Chicagoje, pakeliui 
supažindindama ne tik su viso 
šio amžiaus laikotarpio gyvu 
žmogumi išlikti menu, bet ir 
su Emanueliu Kantu ir su Kau
no Lukšio gatve, su Michail 
Petrovič, Dumčium ir tuzinais 
kitų visais atžvilgiais įdomių 
charakterių, su “Regula Mo- 
nachorum” ir jų psalme “šlo
vinkit Viešpatį, pūsdami tri
mitą” ir pagaliau su Stasį Pil
ką primenančiu džentelmenu 
Ponu Moru.., t Visa taip suga- 
biai sujaugta, kad skaitai ir 
negali atnarplioti, kaip jai se
kėsi iš tūkstančio epizodų su
klijuoti vieną, darnią logiškai 
nuosekliai atrodančią mar- 
giausio gyvenimo pynę.

Apsakyti B. Pūkelevičiutės 
“Rugsėjo šeštadienį” reikėtų 
nurašyti visą jbs romaną. Bet 
skaitytojai gaud1 supratimą kad 
ir iš vienos pripuolamai pa
rinktos ištraukos, pavyzdžiui 
kad ir iš tos pačios Marquette 
Parko apylinkės, kurioje ir vi
sa ši gyvenimo makabrija bai
giasi:

“Dar keli žingsniai ir užsuku 
ant kampo. Pro Karazijos na
mų pardavimo kontorą, pro 
batsiuvio Šalkausko ruselį, pro 
Teosėsė kirpyklą. Matau — ji 
kerpa kažkokį senį, dar du kan
didatai laukia, skaitydami 
laikraščius. Lange stovi mirta 
ir vazonas su alijošium, o tre
čiame auga citrinos medis. Vi
sados spėliodavau, ar tas skur
dus medelis pats užmezgė savo 
vaisius, ar Teosė citrinas pri
kabinėjo siūlais prie jo šakų?

“Rytoj”, šeštadienį, didelis 
judėjimas. Lange sustatytos 
medaus ir sūdytų grybų stikli
nės, pūpso atraitotas riešutų 
maišas, ant stiklo priklijuoti 
užrašai “Bedruskiai sūriai”, 
“Lietuviškos šviežios ir rūky
tos dešros”... Kur kitur tokį 
pastabumą rasi? Bet autorė 
nenusileidžia ir egzistencialiti- 
nėje filosofijoje, santykius 
tarp Prano ir misterio Mors 
taip baigdama:

“Rudenėjantis beržas barsto 
lapus apleistose kapinaitėse ir 
pamiškėj rūksta deginami bul
vienojai. ..

Aš negaliu nuo žemės atsis
kirti! Aš noriu gyventi, neap
sakomai noriu gyventi!

Dar bent vieną dieną, dar 
bent vieną valandą...

— Aš jums sakiau, Pranai, — 
girdžiu balsą iš kambario gilu
mos, _ kad net vienos akimir
kos neuždelsiu. Neprašyk ma
nęs palaukti.

žinau”...
žinau ir aš, kad ši autorė 

dideliu šuoliu padeda lietuviš
kai novelei išplaukti į plačiuo
sius tarptautinius vandenis ti
pingai lietuviškame laivelyje.

7 X Pr.

Prieškomunistinė studentų 
organizacija Young Americans 
for Freedom (YAF) tarp dau
gelio darbų pradėjo akciją 
naujosios kairės ir įvairių ka
ringų komitetų organizuoja
mas demonstracijas už besąly
ginę kapituliaciją Vietname, 
kurią jie vadina taika. Nusta
tyta, kad vien spalio 15 d. mo
ratoriumui buvo išleista virš 1 
milijono dolerių, gautų iš ži
nomų ir nežinomų šaltinių.

YAF savo tvarkingose kon- 
tra — demonstracijose, pava
dintose — Pasakykite tai Ha
nojui — išdalina žmonėms 
atitinkamos literatūros, tarp 
kurios yra Vietname žuvusio 
Seržanto Jeffery Davis prieš
mirtinis laiškas:

“Blogai, kad aš miriau sve
timoje šalyje__Amerika yra
tokia puiki, o aš miriau siek
damas tikslo... gero tikslo. 
Aš miriau už asmenis su ilgais 
plaukais ir protestų plakatais, 
kariuomenėn šaukimų degin
tojus, hipius ir visa kam prie
šingus žmones, kurie nieko ge
resnio nesiekia. Už kolegijų 
jaunuolius, kurie galvoja esą 
per geri tarnauti kariuomenė
je. Aš miriau už tuos žmones, 
kad jie turėtų pakankamai lai
ko subręsti gyvenimui. Dievas 
žino, kad to jiems reikia.

Aš miriau, kad tokie jauno
sios generacijos nariai turėtų 
teisės daryti tai, ką jie nori — 
protestuoti, auginti ilgus plau
šus, mokytis tinkamoje kole
gijoje, dėvėti keistos išvaizdos 
drabužius ir sumišusiai blaš
kytis į visas šalis, be jokios 
krypties. Aš miriau, kad jie 
galėtų protestuoti prieš karą, 
kuriame aš kariavau ir kuria
me žuvau.

Aš miriau už Ameriką”.
Sgt. Jeffry Davis

MIRĖ SALOMĖJA 
CHERRY - MULKS

Trečiadienį, gegužės 6 d., 9:Q0 
vai. ryto, savo namuose nuo šir
dies smūgio mirė čikagiečiams 
plačiai pažįstama dainininkė, 
šokėja ir muzikė Salomėja Sta- 
niliutė, gimusi Anglijoje, bet au
gusi, dainavusi ir veikusi Chica
goje. Ji mokytojavo “Ateities 
žiedų” mokykloje, 1918 metais 
buvo Chicagos Moterų Choro 
mokytoja, buvo Lietuvaičių Gim
nastikos Klubo narė, priklausė 
Birutės Chorui ir visai eilei kitų 
organizacijų. Ji ruošė muziką 
dainoms, programoms, radijo 
valandoms. Ji paruošė ir išlei
do plokštelę “Dainos Lietuvai”. 
Ji buvo ištekėjusi už Dr. C. K. 
Cherry, o šiam mirus, ji ištekė
jo už p. Mulks, su kuriuo gy
veno New Jersey valstijoje.

Glencoe, Ill., miestelyje gyve
nanti velionės sesuo Bronė Bri- 
jūnienė praneša, kad Salomėjos 
Cherry - Mulks palaikai bus at
vežti Į Chicagą ir palaidoti Lie
tuvių Tautinėse kapinėse.

Susirinkimu ii parengimu 
P R A N E ŠIMĄ i

♦ ■

— Chicagos Lietuviu Našliu, Naš- 
liukiu Klubo eilinis susirinkimas Įvyks 
gegužės 8 d., penktadienį, 8 vai. vak. 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
Visi nariai ir narės prašomi gausiai 
susirinkti. Aptarsime klubo reikalus, 
išgirsite komisijų pranešimus apie 
praeitus parengimus. Užbaigus susi
rinkimą. įvyks vaišės ir šokiai, gro
jant Jurgio Joniko orkestrui.

M. Urbelis, rast.

— Suvalkiečių Draugija gegužės 10 
d. rengia pikniką* Bruzgulienės sode, 
8274 So. Kean Ave. Pradžia 12 vai. 
Bus skanių valgių ir gėrimų, šokiams 
gros Jurgio Joniko orkestras. Ištikus 
blogam orui, piknikas bus perkeltas i 
Hollywood Inn salę, 2417 W. 43rd St. 
Visus kviečia atsilankyti. Valdyba

CAREFUL!
Qnly you 

can prevent 
forest fires!

PLEASE

GEIĮNINKĄS

Linksimimo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R, PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 584-1220

✓ --------------------

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GĖLES VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
\,li» 2533 W. 71st Street

y. O Telef.: GRoovehill 6-2345-6

A * 1410 So. 50th Ave., Cicero
‘ -V Telef.: TOwnhall 3-210S-9

| TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

r ; ___ 1-..... ' - - - -*•

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽLAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuviu
Direktorių
Associacijos

ranCU'JWMg.-MB——£»!'■ II

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ 
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

................... . .—■■■

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-J003

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

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

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

„

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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Motinėlių pagarbai

dieniais nuo 10 vai. ryto.

WOOL PRESSER

lamonėjimus, kuri dar

2735 WEST 71 st STREET

Neramumai

Chicagos parkų distrikto vir
šininkas Shannon pasisakė šauk
siąs parkų tarybos posėdį ir re
komenduosiąs, kad būtų leista

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTĮ “NAUJIENAS*

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

REAL ESTATE FOR SALE 
Nai. J, Žemė — Perdavimui

HELP WANTED— MALE
Darbininku Reikia

I < I LJ ? L.X

GEXERAL FACTORY
Steady Employment 

Good Benefits.
CAIN TUBULAR PRODUCTS 1

511 W. WINTHROP
ADDISON-
543-5066

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

SAVININKAS PARDUODA
4 BUTŲ PO, 4 KAMB. ; 

švarų, apkaltą namą, gazo pečiukais 
Šildomą, su dvigubu nauju garažu.

320 dol. pajamų. s ■ 
Kaina $21,500/

1326 DIVERSEY.
Tel. 779-9576

Dar neseniai Čikagoje buvo daug sniego, šiame paveiksle matomas modelis neatkreipė į darbą 
skubančiu vyrų dėmesio, brendančių per paskutinįjį sniegą. Mergina garsina STP, kurio plakatas 

matomas virš jos galvos.

135 ST. ir 86 AVĖ. Lietuviai savininkai.
TELEF. 349-0600

PALOS PARK — ORLAND PARK
jone sklypai 80 x 125 pėdų su vand. ir kanaliz. Kaina nuo 

' $7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

MOTERIS AR VEDUSIŲ PORA 
Švaros palaikymo darbams. Butas vie
toje, jei pageidaujama. Amžius 
botas geriems darbininkams, 

kalbėti angliškai. 
Skambinti 

Mrs. McCARTY, 
tel. 323-0198

Gražiausių minčių puokštę skiriu 
Mūsų motinėlėms mieloms brangioms, 
Kaip kvepiančių rožių žiedelius skinu, 
Kuriuos norėčiau įteikti visoms.

nen-
Susi-

MODERNUS 6 KAMB. octagon bunga
low 62-ros ir California apylinkėj.
Galima tuoj užimti. Kreiptis į savi

ninką 737-7526 po 6 vai. vak.

Taigi motinėlėms skirtos šven
tos dienos proga sveikinu linkė
damas visoms gerbiamoms moti
nėlėms geriausios sėkmės jų gy
venime. Taip pat su didžiu gai
lesčiu prisimenu savo ir kitų 

. jau seniai mirusias motinėles, 
kurios užbaigė šio žemiško gyve
nimo rūpesčius vargus. O kaip 
būtų malonu ir gera turėti my
limą motinėlę, kuri šj sekmadienį 
Šio mėnesio gegužės 10 dieną 
šventiškai nusiteikusi sėdėtu 
jos garbei puikiomis gėlėmis 
papuošto vaišių stalo ir pakėlusi 

^taurę išgertų į sūnų, dukrų bei 
kitų artimųjų sveikatą. Deja, 
daugeliui mūsų motinėlėms mi
rus, pasiliko tik neišdildomi pra
eities liūdni prisiminimai. Ir 
dabar, jaučiu motinėlės švelnių 
rankų 
mane mažą kūdiki nakties gi
lumoj lopšyje supdama daine
lę niūniavo, čiučių liūlių... užmik 
sūneli!

Vieni prisimena motinėles mal
dose, kiti apkaišo mirusiųjų ka
pus gėlėmis, dar kiti prisime
na motinėles organizacijų susi
rinkimuose bei pobūviuose, pa
rinktais gražiais žodžiais pasi
sako savo ir kitų motinėlių pa
garbai. A. Jusas

universitetuose
Northwestern universitetas, 

vienas iš kelių Chicagos srities 
aukštojo mokslo institucijų, stu
dentų protestams ir riaušėms 
nesiliaujant, antradienį sustab
dė bet kokią veiklą ir iki savai-1 
tės galo jokių pamokų nebus.» 
Universiteto kancleris Rosdoej
Miller tokį patvarkymą paskel-| gurdins palengvinimas 
bė po to, kai studentų audriu-į 
game mitinge buvo sudeginta 
Amerikos vėliava.

Roosevelto universitetas pa
skelbė, kad egzaminai sustabdo
mi ir šią savaitę jokios univer
siteto veiklos nebus. Abudu uni
versitetai tokių priemonių grie
bėsi studentams visą dieną ne
siliaunant protestavus prieš 
Kambodijos karą ir keturių stu
dentų Kento universitete nušo
vimą.

Visa eilė fakultetų narių Chi
cagos, Lojolos, De Paul ir Illi
nois Circle universitetuose pra
nešė, kad jie šią savaitę pamo
kų neskaitys.

ferių alga yra po $4.10 valan
dai ir dar po 30.5 centus priedų 
pragyvenimo pabranginimui.

CTA pranešė Senatui, kad jai 
būtinai reikia s48,150,200 subsi
dijos, kad galėtų toliau tinka
mai veikti. - ,

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reiich

DVIEM DIENOM savaitėje namų ruo
šos darbui reikalinga moteris, retkar
čiais turės prižiūrėti dvi 6 ir 8 metų 
mergaites. Gaus privatų kambarį, | 
•na is tą ir nedidelį atlyginimą. Rei
kalingas truputis anglų kalbos. Tele
fonuos 25S3676 vakarais, o sekma-

CLERK TYPIST
Trade Association needs mature girl 
for vaxied duties. 60 W.P.M. electric. 
Good figure aptitude —- figure typing. 
Full benefits. No. Michigan Ave.

467-1778
PERSONNEL.

LPN’S BY EDUCATION 
FOR 3 TO 11 AND 

11 TO 7 SHIFTS, 
ALSO 

NURSES AIDS 
and maintenance help. 

CALL 465-7751 
New Northside nursing home.

For coats also skirts and dresses. 
Ask for LEO GRINNAR 

SENTENNIAL CLEANERS 
1430 W. ROOSEVELT RD. 

666-2300

NUO MOTINOS DIENOS IKI 
KAPŲ PUOŠIMO DIENOS

Lietuviu Tautinėse Kūninėse Povilas 
Milaševičius pardavinės gėles.

Pirkite gėles, puoškite kapus. Kainos nebrangios.

j šunims ant pavadžio vaikščioti 
|j miesto parkuose. Draudžiamos 
| i šunims vietos būsią iškabomis 

atžymėtos, kaip tai paplūdi
miai, zoologijos sodai, vaikų 
žaidimų aikštelės, sporto aikš
tės, maudymosi baseinai, dar
žai ir piknikų vietos. Tačiau iš 
šunų savininkų būsią pareika
lauta griežtai prisilaikyti tai- 
svkliu. v

s
%

SE

HIGH RATES PAID

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

. Hsrnd, Žemi ~ Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKŽU1MAJS

. DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-
•' NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

ŠIAURĖS VAKARUOSE
6 kamb. su 3 mieg. apkaltas namas 
ant 35 p. sklypo. Pilnas rūsys, gazo 
šilima, visi modernūs įrengimai ir pa
gerinimai, dvigubas garažas, viskas 

arti. Virš 20,000 dol. 
Kreiptis i savininką, 

tel. MA 6-8505.

TEL. 925-6015

Illinojaus seimas atmete i 
ginklu kontrolės 

įstatymą
Atstovu būtas 89 balsais prieš 

60 priėmė naują Liliu, kuriuo 
leidžiama kiekvienam apskričiui 
savo ribose atmesti 1967 metais 
priimtąjį, ginklų kontroės įsta
tymą. Naujojo biliaus sponso- 
rius atst. Gale Williams pareiš
kė, kad sportininkai ir farme- 
riai buvę labai tam kontrolės 
įstatymui priešingi, kadangi įs
tatymas tik apsunkinęs žmones, 
o kriminalo nė kiek nesumaži
nęs. Atstovų F buto priimtasis 
bilius persiųstas senatui.

BEAUTY SALON
2 STATIONS

5 drĄ'ers, air-cond.
Vic. Milwaukee & Pulaski.

$1,000.
237-3428

j ŽAVINGI PERLAI
j APIE 8,000 DOL. PAJAMŲ, 4 butu, 
3 mt. mūras, Marquette Parke. Rim
tas pasiūlymas.

4 BUTŲ MŪRAS su bizniu. Dvigu
bas garažas, nauja gazo šilima. Mar
quette Parke. $43.300.

DIDELIS 2-jų aukštų 2x6 mūras 
Marquette Parke. Gazo šilima, gara
žas. $32,300.

TVIRTAS 7 kamb. patogus mūras 
prie Maria HS. Mūro garažas. $21,000.

77 IR PULASKI. 10 mt modemus 
5% kamb. mūras. Anie 38 pėdų skly
pas. šalia garažas. $22.500.

i 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: MORAS, nauia 
gazo šilima, garažas, prie Maria HS. 
Laįsvas — užimkite. $19,400.

Valdis Real Estate1. - i ■

17051 S. Washtenaw Ave. \ RE 7-7200

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Piketuos propagandinę pa
rodą. Sovietų Sąjunga Chicago- 
je yra suorganizavusi propagan
dinę parodą Mokslo ir Pramo
nės Muziejaus patalpose. Pa
vergtų Tautų Komitetas nutarė 
piketuoti šią propagandinę rusų 
parodą. Piketavimas vyks šeš
tadienį. ' *

šeštadienį, gegužės 9 d. paro
dą piketuoja lietuviai. LB Chi
cagos Apygardos valdyba ir Chi- - 
cagos Lietuvių Taryba prašo, 
lietuvius gausiai'piketarime da-, 
lyvauti. Susirinkti prie 57-tos 
ir Lake Shore Drive. Pradžia. 
11-tą valandą. Patogiausia vyk
ti 55-ta gatve, Garfield Boule
vard, iki paskutinės buso susto
jimo vietos. Plakatai jau bus 
gaunami vietoje. (Pr).

V. D. šaulių kuopa š. m. ge
gužės 9 d., šeštadieni, 7 vai. vak. 
B. Pakšto salėje rengia tradicini 
pavasarini šokių vakarą. Pro
gramą paįvairins kuopos tauti
nių šokių grupės. Veiks šaltų ir 
šiltų užkandžių baras, vadovau
jamas patyrusios šeimininkės S. 
Cecevičienės ir bufetas su Įvai
riais gėrimais. Laukiami atsi
lankant visi šauliai ir prijau
čiantieji. (Pr).

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

Tel. CL 4-7450
Greitas Jr visokiausiu nuo
savybfoįirk&nas - pardaviihas.’ Be to 
šioiė kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai,' Užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir Įvairus kitoki blan-

• PERKAME, PARDUODAME, MAT- 
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Pannrinamė paskolą. visokeriopu ap
draudę veikia notariatas.

CTA prie bankroto
Chicagos tranzito administra

cijos finansų menageris Meinar- 
di pasakė, kad nuo birželio pu
sės ar vėliausiai nuo liepos 1 die
nos CTA nebegalės savo 12,000 
tarnautojams išmokėti algų, jei 
negaus skubios pašalpos. “Be 
subsidijos aš nežinau, ką mes 
darysime. Mes negalime gauti 
paskolos, kad būtų įmanoma to
liau veikti, o visą sistemą užda
ryti būtų chaosas”, pasakė jis.

Dabartinė CTA autobusų šo-

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980

Passbooks

I.

APDRAUOŲ

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

6 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — THURSDAY, MAY 7, 1970

$5Z000 minimum
2 year certificate

Investment 
bonus plan 

$1/000 minimum

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

J

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Brangenybė, Lalkrrdfiet Dovanot 
p •‘opom*

5237 WEST ST.. CHICAGO 
Telef. 434-4660

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

V

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO v
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
RUDIS Tel. CL 4-1050

$1,000 minimum 
1 year certificate

Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

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

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

Patogios issimokė 
įimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233 "<■—' "" ' ---------- ----------------------------------—

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

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

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai S4.00, minkšti — S3.00.

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

site čekj arba Money Orderi tokiu adresu:
Call: Frank Zapolis 
320816 W. 95th St, 

GA 4-8654

— Kas bus Čikagoj, kas bus?
— Gegužės derinta, kas bus?
— Grandies taut, šokių kon

certas.
— Oi. tai bus.
šeštadieni, 8 vai. vak. Mari

jos aukšt. mokyklos auditorijo
je, 
pas 
GR

Bilietai “Marginiuose” ir 
p. Kupcikevičienę, telefonas 
6-3875. į 

$

Visus kviečia “Grandis” 
(Pr).

Filmu Aktorius Mickey Rooney pasi
puošęs lakūno rubais. Jis važinėjo po 
Vokietiją, kur linksmino NATO ka

riuomenės bazes.

' ♦ Kviečiame Į talką! Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla išleidusi 
eilę vertingų ir kažin ar bepa
karto jamų leidinių, iš naujo su
telkė jėgas prie Encyclopedia 
Lituanica, kurios bus 6 tomai. 
I-sis tomas yra jau išleistas. Ma
loniai kviečiame Į talką ją užsi
prenumeruojant.

Čikagoje prenumeratas pri
ima: Naujienų, Draugo, Bar-^ 
caus, Margučio, Jaunimo Cent-' 
re pas p. Rožanską įstaigose, 
Marginiu ir p. Tvero krautuvėse. ,

Iš anksčiau išleistų leidinių 
dar turime:

1. Lietuvių Enciklopedija — 
36 tomai,

2. Vinco Krėvės raštai — 6 
tomai,

3. Mūsų Lietuva — 4 tomai.
Tai yra vertingos dovanos bet 

kuria proga. Jų kainos yra že
mos, leidžiant dabar kaštuotų 
beveik dvigubai. Nedelsiant už
sisakykite, nes atsargos yra ne
didelės.

Adresas: Juozas Kapočius, 
361 W. Broadway, P. O. Box 95, 
So. Boston. Mass. 02127, USA. , 
Tel.: leidyklos (617) 268-7730, '

Namų (617) 282-2759.
(Pr). •

MŪRO BUNGALOW. 6 kambariai, 
švarus įrengtas skiepas. 60-ta ir 
Francisco.

MŪRINIS 2 po 5. Centrinis šildy
mas. madėrnios vonios, gerai beng
tas skiepas, geriausią Brighton Parko 
vieta.

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3 - 8775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigus automobilių draudimai.

LAIKRODŽIAI IR BXANGFNYBM 
Pardsvhnas tr Talcymaa 

1646 WEST 6Wt STREET 
TeU REpublk 74W

CL 4-2390

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

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

Tel: VI 7-3447

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir auto 

kamuosiąs vanadžius sutaisome arba 
rautus Įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso 
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame <*tučkpointtng*’ darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠ1Į * NAUJIENAS * įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada




