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KINIJOS DIPLOMATAI
Į

MASKVA. — Sovietų valdžios stebėtojams dažnai pasidaro 
neaišku, kuris valdžios narys partijos politbiure yra svarbesnis, 
kuris jtakingesnis. Partija, skelbdama savo politbiuro narių są
rašus kartais visus surašo pagal alfabetą. Taip būdavo Brežnevo- 
Kosyginb valdžios pradžioje, tik išmetus Chruščiovą. Ilgainiui 
politbiuro narių “svarbumas” išryškėjo. Stebėtojai žiūri, kokioje 
eilėje komunistų vadai sustoja ant Lenino Mauzoliejaus per svar
biuosius valstybinius paradus, stebi, kokia eile surašytos jų pa
vardės užuojautų pareiškimuose, mirus svarbiam partijos šului

Vienas iš mėgiamiausių už
sienio stebėtojų Maskvoje užsiė
mimų yra skaičiuoti, kiek kartų 
politbiuro narys yra išstatytas 
kandidatu į aukščiausiąjį sovie
tą. šiuo metu kaip tik vyksta 
tokios “nominacijos”, nes sovie
to “rinkimai” bus birželio 14 die
ną. Sovietų kandidatus išstato 
ne vienas, bet keli ar keliolika 
rinkiminių distriktų. Kas juos 
pasiūlo? Pati partija, todėl šis 
būdas yra gan tikslus, norint 
■patirti, kurį kandidatą partija 
daugiau vertina.

Sovietų spaudoje buvo pa
skelbtas bendras visų politbiu
ro narių ir kandidatų laiškas, 
kuriame atsiprašoma ir prašo
ma “leisti” išstatyti savo kan
didatūrą tik viename rajone, ši
tokie vaidinimai yra įprasta so
vietinių rinkimų dalis. “Liau
dis” prašoma “leidžia” ir tuo at
veju kandidatai renkami tik vie
name rinkimu rajone..
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Įdomu pastebėti, kad daugiau-
--V--

šią. “nominacijų” gavo' Brežne- 
vas, — net 286. Po jo daugiau
sia nominuotas buvo “preziden
tas” Podgornas, — 107 — ra- 
j onuose. Prem j eras Kosyginas 
gavo 103 nominacijas, nors pra
ėjusį kartą jis turėjo daugiau 
rajonų už Podgorną. Ketvirtas 
politbiuro narys yra Michail 
Suslov, gavęs 60 rajonų. nomi
nacijų. Po jo seka Brežnevo pa
duotoj as, partijos reikalų sek
retorius Andrei Kirilenko su 49 
rajonų nominacijom. Toliau ei-, 
na Dimitri Poliansky, viceprem
jeras su 36 rajonais.

Stebėtojų manymu, toks no
minacijų išsidėstymas atitinka 
šių politbiuro narių “svarbumą” 
ir “svorį” sovietų valdžios vir
šūnėse.

Kiti politbiuro nariai: Alek
sandras Šelepinas turi 33 ra jo
nu,s Arvidas Pelšė, 31, Ukrai
nos partijos vadas Piotr šelestas 
— 24, Gennady Voronovas — 21 
ir Kiril Mazurovas — 18.'

ši nominavimų statistika ro- 
, do, kad Kremlius šiuos metu 

dar nesirengia daryti jokių va
lymų. Spėliojama, kad politbiu
ro sudėtis'gali pasikeisti rudenį, 
kada įvyks 24-tasis partijos kon
gresas.

IS VISO PASAULIO

ČIKAGA. — Jack Mabley, 
“Chicago Today” 
rašo, kad Washingtone 
jamoje studentų 
je kairiosios grupės ruošia pro
vokaciją. Strateginiuose punk
tuose pastatyti ginkluoti vyrai 
pradėsią šaudyti į kariuomenę ir 
policiją, siekiant, kad ji tuo pa
čiu atsakytų ir sukeltų skerdy
nes. Jos reikalingos tolimesniam 
revoliuciniam. judėjimui (Ame
rikoje sustiprinti.
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gini jos universitete kalbėjo Wil
liam Kunstler, nubaustas Čika
goje advokatas. Jis pareiškė, kad 
reikėtų uždaryti visas Amerikos 
mokyklas, įskaitant ir pradines, 
kol bus baigtas Vietnamo karas. 
“Reikia išnaudoti studentų jė
gą” — kalbėjo Kunstlėris. Ki
tas kalbėtojas Jerry Rubin sa
vo keiksmažodžių pilnoje kalbo-

troliuo j a Ameriką ir atėjęs lai
kas atsukti ginklus į pačius ge
nerolus.

WASHINGTONAS. — FBI 
paskelbė, kad nuo teismo pabė
gęs negras Rap Brown įrašytas 
į labiausiai paieškomų nusikaltę-■ 
lių sąrašą. Jame yra 11 pavar
džių. Jis kaltinamas sukėlęs 
riaušes Cambridge, Md., 1967 
metais.

FORT HOOD. — Armija pa
skelbė apie naują .elektroninį in- 
fra-raudonų spindulių aparatą, 
kuris nušviečia naktį priešo po
zicijas. Su tuo šautuvu ir spe
cialiais akiniais apsiginklavęs 
kareivis galės šaudyti į priešą ir 
tamsiausią naktį, nors priešas 
tų spindulių nematys.

♦ V. Vokietijos užsienio reika
lų ministeris Scheel išvyko 10- 
ties dienų kelionėn po Azijos 
kraštus. ' -

Protestai prieš

Karas atėję ir Į Kambodija, kur komunistai jau penkeri meta 
bėgusi nuo fronto linijos. Dešinėje —

i turėjo slėptuves. Kairėje kambodiečiu šeima, pa- 
kareivis, pasirengęs j kautynes.

KOMUNISTINĖ KINIJA NUTRAUKIA
SU KAMBODIJOS VALDŽIA

PHNOM PENHAS. — Princui Sihanoukui įsteigus naują 
valdžią egzilėje, iš Kambodijos pradėjo išvažiuoti 

valstybių ambasadoriai. Be Kinijos, š. Korėjos 
ir š. Vietnamo naują egzilinę valdžią jau pripažino Irakas, Sirija, 
Jugoslavija, Kuba ir Rumunija. Sovietų dar tyli, tačiau ir jos 
pasiuntiniai Phnom Penhe krauna daiktus ir pakuojasi. Sovietams 
pripažinus Sihanouko vyriausybę, jais pasektų ir kitos Rytinės 
Europos komunistinės šalys. Santykių su Kambodija nutrauki
mas gan skaudus būtų R. Vokietijai, kuriai nemažai kainavo įvai
rios paramos, kol Kambodija nutarė ją pripažinti.

Kambodijos valdžia gali su
laikyti komunistinės Kinijos di
plomatus, kol nepaaiškės, ką Ki
nija darys su Kambodijos diplo
matais Pekine. Nors Pekine yra 
pats princas Sihanoukas, nema
žas skaičius ambasados tarnau
tojų pareiškė lojalumą naujai

Universitetuose

Už svetimo turto

WASHINGTONAS. — Devy
ni vyrai ir moterys teisme buvo 
nuteisti kalėjimo bausmėmis nuo 
trijų mėnesių iki šešių metų už 
jsibrovimą j Dow Chemical ben
drovės įstaigą Washingtone, kur 
jie išvartė baldus ir sulaistė krau 
ju įstaigos dokumentus.

Nuteistųjų tarpe yra buvęs 
katalikų kunigas Arthur Mel
ville, vedęs buvusią vienuolę, ku
ri irgi gavo kalėjimo bausmę. 
Nuteisti trys katalikų kunigai 
ir du seminaristai bei vienuolė 
sesuo Joann Malone. ' ,

CEKOSLOVAKŲ - SOVIETŲ
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liečiančius ketu- valdžiai. Kinija gali jų neišleis-

šią sutartį

Brežnevas ir Kosyg

pasirašė naują 
kariuomenės 

remti sovietų 
punk- 

ypač sovietų- 
turėtų siųsti 

Kinija. Su- 
o čeku:

♦ Prezidentas Nixonas šian-- 
dien turės spaudos konferenciją. 1 
Vakar jis tarėsi su 8 universite
tų prezidentais.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas Įsakė surinkti 
visus faktu 
rių studentų nušovimą Kent uni
versitete, Ohio. Trys studentai 
sunkiai sužeisti guli ligoninėje. 
Vienas suparaližuotas nuo 
vio Į nugarkauli.

Kent mieste dar liko apie

su-PRAGA. — Sovietų Sąjunga ir 
draugiškumo sutartį, kuri ne tik pateisina 
įvedimą Į Čekoslovakiją, bet verčia 
ginkluotas avantiūras kituose kraštuose. Dėl 
tų susirūpinusios visos komunistinės 
kinų santykių fone. Čekoslovakija 
sovietams padėti kariuomenę, jei ši 
tartį pasirašė iš sovietų pusės 
partijos vadas Husakas ir

Pačioje sutarties, kurios teks
tą paskelbė Čekoslovakijos ži
nių agentūra C. T. K., įžangoje 
sakoma “Socialistinių laimėji
mų,; pasiektų heroiškoje kovoje

• abejose šalyse, gynyba yra ben
dras socialistinių šalių uždavi
nys”. Kaip žinoma, “socializmo 
laimėjimų gynyba” buvo Brež
nevo pasiteisinimas siunčiant 
kariuomenę į Čekoslovakiją.

- Dešimtame sutarties straips
nyje sakoma, kad jeigu kas pul
tų. vieną iš pasirašiusių šalių, 
valstybė ar valstybių grupė, su
tartį pasirašiusios šalys laiky
tų tokį puolimą, kaip puolimą 
prieš savo šalį ir tuoj duotų vi
są paramą, įskaitant karinę pa
galbą. šis punktas neapriboja 
paramos vien Europoje. Jei ki
nai pultų sovietus. Čekoslova
kija pagal šią sutartį turėtų 
siųsti karinę paramą sovietams. 
Manoma, kad šitoks paragrafas 
dar daugiau pablogins sovietų 
santykius su kinais.

Antras sutarties punktas įpa
reigoja.abi šalis toliau vystyti 
ekonominę Rytų Europos vals
tybių integraciją Komekon vals
tybių organizacijoje

ROMA. — Popiežius Paulius 
audiencijoje papeikė, neminėda
mas valstybių, “konflikto išplė
timą”, kuris padidinsiąs kančias 
ir pareikalausiąs daugiau aukų. 
Demonstracijos prieš Amerikos 
žygi Kambodijoje Įvyko Mon- 
trealy, kur 500 studentų padė
jo prie Amerikos konsulato ke
turis grabus, prisimenant ketu
ris Kente žuvusius studentus.

Kalkutoje gauja studentų su
žalojo Amerikos universiteto 
centrą. Venecueloje kareiviai 
šūviais" į viršų išardė studentų 
demonstraciją prie JAV amba
sados. Australijoje vakar -irgi 
jvyko didelės demonstracijos. 
Naujoje Zelandijoje policija su
ėmė aštuonius asmenis. Švedijo
je buvo atšaukta Amerikos am
basadoriaus kalba Lundo uni
versitete. Kambodijos komu
nistų slėptuvių puolim’ą pasmer
kė Indijos premjerė.

Birutė Venskuvienė 
atstovauja Lietuvai

Po pasaulį išblaškytuose lie
tuviuose nėra moters, kuri būtų 
taip giliai perskrodus tarptauti
nius moterų sąjūdžius ir pasie
kusi tokių aukštų pozicijų kaip 
Birutė šlepetytė-Venskuvienė.

Ji yra pačiose aukščiausiose 
katalikių moterų vadovybėse, jų 
tarptautiniuose organuose. Jos 
pilna tarptautiniuose kongresuo
se, konferencijose, suvažiavi
muose. štai balandžio 14-15 d. 
ji dalyvavo didžiuliame Vokie
tijos katalikų moterų organiza
cijų kongrese Kaip lietuvė, kaip 
to kongreso garbės narė. Kaip 
visuomet, ji šią progą išnaudo
jo Lietuvos bylai kelti, ir ken
čiančios tautos teisėms ginti.

Kongresas vyko Freiburge ir 
jame dalyvavo tūkstančiai Vo
kietijos moterų sąjūdžio vadų.

W7ASHINGTONAS. — Ame
rikos ambasadorius Maskvoje Ja
cob Beam buvo priimtas sovie
tų viceministerio Sergejaus Vi- 
nogradovo gauti paaiškinimų dėl 
žinių, kad sovietų lakūnai skrai
do Egipte kovos formacijose ir 
puola Izraelio lėktuvus. Valsty
bės departamentas pranešė, kad 
jokių paaiškinimų/' ambasado
rius negavęs, tik buvę pakartoti 
premjero Kosygino pareiškimai, 
jog sovietų kariniai patarėjai 
yra priskirti prie Egipto kariuo
menės daliniu. V

Amerikos vyriausybė pradė
jo peržiūrėti savo įsipareigoji
mus Izraeliui. Svarstoma, ar ne
reikėtų parduoti Izraeliui dau
giau naujų lėktuvų. Izraelis, be 
dabar gaunamų 50 Phantomų 
dar prašo 25 Phantomų ir 100 
A-4 Skyhawks karo lėktuvų. Iz
raelio ir Amerikos pareigūnai 
sutinka, kad arabų apsuptam Iz
raeliui yra būtina išlaikyti -avi
acijos pranašumą, nes arabų ar
mijos yra žymiai didesnės.

Egipto valdžia, patyrusi apie 
Amerikos svarstymus parduoti 
Izraeliui lėktuvų, pareiškė, kad 
toks žygis pakenktų ■' Amerikos 
interesams arabų žemėse dešim
tims ar net šimtams metu. Pre- ’ tu Izraeli. *

♦ Kambodijoje amerikiečiu, Gvardijos narių. Ka-
daliniai jau surado komunistų re^yia^ nors uždrausta 
požeminį štabą, iš kurio buvo di- Į kalbėti su laikraštininkais, jrodi- 
riguojami visi karo veiksmai kad jie, apsupti studentų, 
Vietname ir Laose. Komunistai bijojo\kad kiekvienu momentu 
patys jau pabėgo, tačiau rasta1 dudentai, ginkluoti aKmenimis, 
daug sandėlių. j ledomis ir grandinėmis, gali ka-

♦ Praėjusią savaitę Vietna-' rej™s pulti, nuginkluoti ir pra-
me žuvo 123 amerikiečiai ir 997 mušti. Manoma, Kad šūvi 
buvo sužeisti. Kare žuvusių skai-; Pirmas paleido jaunas, išsigan- 
čius jau siekia 41,733. '
/♦ Amerikos ambasadorius P.j Kalifornijos gub. Reaganas 

Vietname Bunkeris atvyko į Wa-. keturioms dienoms uždarė visus 
shmgtoną. Jis paneigė gandus, 28 universitetus ir kolegijas Ka- 
kad jis pasitraukia iš pareigų, lifornijoje. Studentų Streiko

♦ Anthony Moffet, preziden-. Nacionalinis štabas paskelbė, 
to patarėjas studentų ir jaunimo! kad jau 240 mokyklų streikuo- 
reikalams, atsistatydino. Jis pa- ■ ja šeštadienį Washingtone įvyks 
reiškė, kad prezidentas Nixonas didelės demonstracijos, 
nesupranta jaunų žmonių ir vi
sai nenori su jais turėti ryšį. Plainview, Long Island buvo

♦ Indianoje vienas' 29’'metų laidojamas vienas nušautų Ken- 
vyras uždegė savo rūbus Wa-i*~ T-"
bash kolegijos rajone. Jis sun
kiai apdegintas. Sakoma, kad jis 
protestavo prieš Kambodijos žy

gi-

i to studentų, Jeffrey Glenn Mil- 
ler. Jo vyresnis brolis Russell, 

' 23 metų, pasakė, kad jis anks- 
I čiau nebuvęs revoliucijos rėmė- 
I jas, bet ateityje būsiąs. Jis jau

♦ Northwestern universiteto rengiasi šeštadienį važiuoti į 
studentai paskelbė atsiskirią nuo \ ashingtoną demonstruoti, žu- 
Amerikos ir steigia laisvą, nepri-i vusi° tėvas klausė, kodėl karei- 
klausomą “Evanstono universi- viai turėJ° šovinius šautuvo 
teto valstybe”. * vamzdžiuose. Juk ten buvo vie-

» šovinius šautuvo 
vamzdžiuose. Juk ten buvo vie-

♦ Graikų milijonieriaus Niar->-na grupė vaikų prieš kitą grupę.

ti. .

Kambodijos santykiams su 
komunistinėmis valstybėmis nu
trūkstant, vyriausybė nutarė at
gaivinti ryšius su Pietų Viet
namo vyriausybe. Sena Siha- 
nouko valdžia tuos ryšius nu
traukė 1963 metais. Jau vyksta 
derybos ir su kaimynine Tailan- 
dija, su kuria santykiai irgi bu
vo Sihanouko nutraukti. Tuo 
Kambodijos neutralumas užsi
baigia.

Komunistinės Kinijos padėtis 
yra keista, Ji remia monarchą, 
princą Sihanouką, kur j nuver
tė respublikos-siekianti .-Kambo
dijos partija. Komunistai bend
rai su monarchistais siekia 
Kambodijoje prokomunistinės 
monarchijos atstatymo.

Pranešimai iš Pekino sako, 
kad princas Sihanoukas planuo
ja ateinančią savaitę važiuoti Į 
šiaurės Vietnamą.

Saigono žiniomis, Amerikos ir 
Pietų Vietnamo laivai yra trau
kiami j Kambodijos pasienį. Pla- 
naujamas puolimas upe, kurios 
pakraščius ir daug tiltų bei kel
tuvų yra užėmę komunistai. Iš 
Vietnamo Mekongo upe galima 
nuplaukti iki pat Kambodijos so
stinės. Vandens keliais Saigono 
vyriausybė planuoja vežti pa
ramą Kambodijos vietnamie
čiams.

chos žmona mirė nuo perdidelės 
miego tablečių dozės.

♦ Izraelyje nuo arabų rake
tos žuvo 17 metų mergaitė. Ra
keta sprogo prie Lebano sienos.

zidentas Nasseris pasiuntė Į vi
sas arabų šalis savo pasiunti
nius, kurių pareiga įtikinti ara
bų vyriausybes griebtis priemo
nių prieš Amerikos žibalo inte
resus, jei Amerika vėl sustiprin-

Laidotuvėse kalbėjo Theodore 
Sorensen, buvusio prezidento 
Kennedy patarėjas, kandidatas 
į senatą. Jis klausė: “Kas nu
žudė Jeff Miller?” Ir atsakė: 
Grupė kareivių, šūviais atsakiu
si į akmenis; tie, kurie pakvietė 
kareivius; tie, kurie išplėtė karą 
Indokinijoj; vadai, kurie nesi
klausė taikių protestų ir vadino 
nepaklusniuosius bomais. Mes 
visi kalti dėl Millerio mirties, — 
pareiškė kandidatas į senatą.

■'

Japonijos ugniagesiai turi būti gerais akrobatais. Kasmet sausio* 6 d. 
jie surengia paradą, kuris sutraukia tūkstančius žiūrovų. Ugniage
siai ant kopėčių atlieka įvairius pavojingus triukus. Tas paprotys 

užsilikęs iš labai senų laikų.

suvaržė kunigus
ROMA. — Vatikano žiniomis, 

Čekoslovakijoje vėl pagriežtėjo 
katalikų persekiojimas. Dubče- 
ko vyriausybės laikais priespau
da buvo palengvinta, kunigai ir 
vienuolės turėjo daugiau laisvių. 
Dabar nauja vyriausybė steigia 
naują kunigų organizaciją, kuri 
apeidama vyskupus, bendradar
biautų su komunistų režimu. Už
drausta vaikams duoti religinį 
auklėjimą, uždrausta kunigams 
be leidimo išvažiuoti iš savo pa
rapijos ribų, vienuolynams leis
ta dirbti tik su bepročiais ir se
nelių prieglaudose.

Molotovo žmona
MASKVA. — Buvusio sovie

tų užsienio reikalų ministerio 
ir premjero Molotovo žmona Po
lina žemčužina buvo palaidota 
be didelių iškilmių Maskvoje, 
dalyvaujant apie 100 žmonių. Be 
paties Molotovo, dabar jau 80 
metų, ir jo dukters Svetlanos, 
laidotuvėse dalyvavo maršalas 
Nikalojus Bulganinas, buvęs 
premjeras, kartu su Molotovu 
pašalintas iš valdžios Chruščio
vo 1957 metais. Bulganinas da
bar turi 74 metus.

Molotovo žmona pati buvo ne
maža politikė. Kilusi iš Ukrai
nos žydų šeimos ji anksti įstojo 
į partiją ir valdė pradžioje kos
metikos pramonę, vėliau buvo 
žuvininkystės komisare. Stali
nui pradėjus valyti žydus, ji bu
vo ištremta, tačiau Sibire ne
ilgai tebuvo. Už nuopelnus sovie
tų valstybei žemčužina buvo ga
vusi Lenino ordiną.

♦ Kambodijos laikraštis pa
siūlė “Mao Tse Tungo alėją” 
Phnom Penho meisto pavadin
ti “Nixono alėja”.
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Montažą atlieka šv. Jurgi 
lituanistinės mokyklos mokinės

Apie lietuvę motiną kalbės 
JUOZAS JUREVIČIUS, 

lotinos dienai pritaikintą montažą 
skambinimą kanklėmis, dainas ir 

.deklamacijas paruošė 
ANELĖ KIRVAITYTĖ

RYTOJ, GEGUŽĖS 9 DIEN 
PROGAMOJE

TAUTINIU ŠOKIŲ

ĮVYKSTA ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽES 9 D. 8 V AL. VAKARE MARIJOS AUKŠT. MOKYKLOS SALEJE

64 šokėjai išpildys 20 Tautinių šokių. Vadovauja 
mokytoja IRENA SMIEUAUSKIENĖ.

Bilietai gaunami “Marginiuose” ir koncerto 
dieną prie įėjimo.

Visus kviečia
• «,

r mm

Altos rūpesčiai

Balandžio 30 d. Įvykusiame 
New Yorko Altos valdybos na-i * j
rių susirinkime nutarta paminė- { 
u birželio baisenybes — bolše-į 
viku įvykdytą žmonių medžio- i 
klę Lietuvoje. To paminėjimoi 
ruošimu yra susirūpinusi vietos į 
Lietuvių Bendruomenė kartu su' 
buvusios Kryžiaus parodos ko-! 
mitetu. Altos valdyba pasisakė' 
remsianti jų tas pastangas ir j 
tam reikalui išrinko trijų narių ■ 
komisiją. Taip pat nutarta pa-i 
sveikinti būsima New Yorke 511 
SLA seimą, Įdedant į jo darbų' 
programą tą sveikinimą.

Į

Jau dvidešimt metų kaip New, 
Yorke darbuojasi lietuvių tau-; 
tinių šokių grupė, mokytojos J J 
Matulaitienės vedama. Gegužės. 
16 d. tos tautinių šokių grupės 
ruošiamas paminėjimas, 474 
Knickerbocker Ave. Nutarta tą

NEW YORKE
ti ir kitus Į tą paminėjimą atsi
lankyti.

ši tautinių šokių grupė per 
savo buvimą net vienuolika kar
tų pasirodė su savo šokiais Al
tos ruošiamose vasario 16 d. 
šventėse. Todėl mokytojos J. 
.Matulaitienės tvarkoma tauti
nių šokių grupė yra verta dide
lės pagarbos kaip vienas iš stip
resnių veiksnių lietuvybei palai
kyti. Tos grupės šokėjai jau ne 
vieną lietuvišką šeimą yra su- 
kūrusios.

New Yorko Altos valdyba su
sirūpino ir savo veiklos veikimo 
dokumentacija, kuri būtina is
torijai parašyti.

Altos centro valdyba yra pa
vedusi Altos istoriją parašyti 
buvusiam jos pirmininkui L. ši
mučiui. Bet neturime žinių ar 
tai bus tik Altos centrinės va
dovybės buvusi veikla apžvelg-

susižinoti, kokios apimties ra
šoma L. šimučio Altos istorija.

Kaip ilgai Altai dar teks gy
vuoti, netenka spėlioti, nes tai 
sunkiai įminama mįslė. Bet ge
rai, kad jau susigriebta kas ir 
kaip iki šiol buvo veikta apra
šyti, dokumentus surinkti ir juos 
išvardinti.

New Yorko Altos skyrius Įsi
kūrė vienas iš pirmųjų: dar 1942 

į m. Jis lyg buvo tuo skatinan
čiu akstinu ir visuose kituose 
JAV naujokynuose pradėti bur
tis į vietos lietuvių atstovybes 
— Lietuvių Tarybas. Lietuvių 
Tarybos. Lietuvių išeivijos gy
venime tai buvo stambus veiks
nys, paskatinęs lietuvius, sro- 
vingai suaižėjusius, susimesti j 
vieningą darbą — remti Lietu
vos kovas dėl jos laisvos.

Ši lietuvių veikla rimtai pra
šosi savo istorijos. Tai bus gar
bingas ir ne vienas būsimos mū
sų tautos istorijoje lapas. .Bet 
tokiam darbui būtina dokumen-

CLEVELAND, OHiO
Lojalumo paradas

Š. m. gegužės mėn. 1 d. įvykęs 
20-tas metinis Lojalumo para
das pavyko sėkmingai. Paradą, 
kaip ir visada, rengė JAV Užsie
nio Karių Veteranų. JSąjunga su 
tikslu viešai parodyti ištikimy
bę JAV ir kaip kontra — demon
straciją komunistų rengiamiems 
gegužės 1 d. paradams.

Parade dalyvavo karinių pa
jėgų, policijos, veteranų ir kiti 
padaliniai bei kelios tautybių 
grupės, viso per 3 tūkstančius 
asmenų. Dėl nepalankaus oro 
žiūrovų skaičius buvo žymiai 
mažesnis už ankstyvesnius me
tus, kada susirinkdavo virš 50 
tūkstančių žmonių minią.

ALT skyriaus vadovaujama 
lietuvių grupė dalyvavo su vė
liavomis, automobiliais su pla-

atsilankymu ir au- ta, ar taip pat bus suminėti ir 
o taip pat paragin-' aprašyti jos skyriai. Nutarta

paminėjimą 
ka paremti,

Jau galima įsigyti muziko Juozo btrolios knygą
1

< i/?* pushipuH, yra fotografijų. minkšti viršeliai. Kaina y
< i eeHa’isioH sodriu pasiskaitymų knyga. >

/ Knyga galima gauti Naujienų Administracijoje arba x 
( pysiančia n t Money Orderį arba čekį tokiu atiręs u >

Į N A U J I E N OS, Ą

< So. KALSTEI) ST., CHICAGO, ILL. 6060X >

POEZIJOS PAVASARIAI
Amžina tautos dvasia. 
Laimink mūsų sieki — 
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas

tinė medžiaga.

Bubulis ir Dundulis New Yorke

Lietuviu moterų klubu fede- 
raracijos darbščioj i ir sumanio
ji1, valdyba gerai padarė užkvie- 
tusi Chicago?" scenos darbuoto
jus New Yorkan su Antano Rū
ko linksmo 3 veiksmų scenos kū
riniu (B-u buliu ir Dunduliu) pa
sirodyti scenoje. New Ybrkas 
jau lyg atprato nuo savų vaidi
nimų. Iš kitur atvykusieji vai
dintojai, kaip svečiai, ne taip 
ūmai atsibosta kaip savieji. Bė- 
to, svečiams suteikiamas aksti
nas pasidarbuoti, pasitobulinti, 
kad svečiuose tinkamai galėtų 
pasirodyti. Ir neapsirikta: Chi- 
cagos scenos darbuotojų nema
žai pasidarbuota, sumanumo ir 
darbštumo Įdėta Įdomiai su Bu- 
buliu ir Dunduliu tinkamai sce
noje pasirodyti. Kartu pasirū
pinta ir sceną savo pajėgomis 
gražiai papuošti, suderinti ją 
su kūrinio turiniu.

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindinu žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose t J j 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
g j įmes.

Bubulis ir Dundulis vaidinimui 
nėra lengvas kūrinys, nes links- 

svajoja, mos nuotaikos turi būti sukel-
tos ne vien tik žodžiais turinį at- 
pasakojant, bet ir atitinkama 
valdyba. Viena ir kita suderina
mai gerai buvo atsiekta.

Tą scenos veikalėlį režisavo 
Algimantas Dikinis ir kartu 
viengungį šaltekšnį pavaizdavo. 
Scenai dekoracijas paruošė dai
lininkas Jurgis Daugvila, o vai
dintojų drabužiams eskizus su
darė Bronė Jameikienė.

Neapsiriks ir kiti lietuvių nau
jokynai, jei Chicagos scenos dar- 

Eiliuoti pasakojimai apie buotojus pas savo užsikvies.
” ' . S5.00.

psl.

rin-
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Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato. 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl. $2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 

Kaina $1.00.
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos 

kinys. 95 psl. $2.00.
5. Butku Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 

psl. Kaina $3.00.
7. Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės, 62 psl. $0.75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika. 64 psl. $2.00.
11. Alė Rūta - Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. S2.00
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. r____ ....

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko! 

“Anvkščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2 00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė Ivrika, 157 psl.. S3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga. 152 psl. $2.50. ko apygardos Lietuvių BendruO-
L. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė- menės vadovybė nutariusi ŠiuO- 

uai. psi.,
Pairas Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI.
Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS,
Elena Tvmienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI.
Alfonsas Tyruoiis, METU VINGIAI. Lyrikos rink’inė. 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI.

SI .00.

lilėraščiai, 112 psl. $1.00.
Eilės, 70 psl., $1.00.

Eilėraščiai. 80 psl. $2.50.
180 psl. S3.00. 

Mitologijos posmai,

Su trumpu jų apra-

19.
20.
21.
22.

55 psl.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS.

žymu ir gausybe dainų. 80 psl. S2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija,

s ;.* knygas, prašome atsilankyti i Naujienų
tu, pridedant čekį ar pinigini orderi.
N A I J I E N O S,

1739 >o. Halsfed St., Chicago, BL 60608

115 psl. S3.00.
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Kitos naujienos
Teko nugirsti, kad New Yor-

se LB rinkimuose nedalyvauti, 
jei tie rinkimai nebus nukelti 
vėlesniam laikui, kad būtų gali
ma susivaikyti dėl susidariusios 
rinkiminės padėties.

Netinka kaip kam šiems rin
kimams nustatyta tvarka. At
rodo, norima tais rinkimais da- 
bartiniems Lietuvių Bendruo
menės vairuotojams, žūt būt, 
vadovybėj išsilaikyti.

Aplamai kalbant, rinkimai tu-

d. Gegužės 16 d. šv. Jurgio 
parap. Salėje, Glevelande, 
uraiKŪnėlei ruošiamas išleis
tuvių balius. Grandinėlė turi 
surinkusi 8,175 dol. Iki gegužės 
15 d. turi būt Įmokėta 12,(XX) 
doL ir likusi suma iki gegužės 
SU d. Taigi, dar trūksta daug' 
pinigui Tėvų Komitetas

Raginimas Ohio lietuviams
ALT Čleveiando skyriaus val- 

” dyoa kviečia ir ragina visas Ohio 
4 lietuvių organizacijas ir pavie

nius asmenis parašyti JAV pre- 
ALT skyriaus valdyba dėko- zidentui ir vyriausybės bei kon- 

ja visiems dalyviams ir p. dai- greso nariams, paremiant JAV 
lininkei Jūratei Saikūtei-UrDO- 
navičienei už plakatų pagamini
mą veltui.

Laiškai JAV vyriausybei
ALT Cleveland© skyriaus val

dyba parašė laiškus JAV pre
zidentui Nixon ir valstybės se
kretoriui Rogers, pilnai užginant 
JAV kariuomenės Įžygiavimą 
Kambodijon -ir šiaurės Vietna
mo strateginių bazių bombarda-' 
vimo atnaujinimą.

Laiškuose vyriausybė ragina
ma dar stipriau pulti komunistų 
Įtvirtinimus ir tiekimo mazgus, 

įskaitant Haipongo uostą ir už
darant laivyno blokadą visam 
Šiaurės Vietnamui, kad būtų at
siekta pergalė ir užtikrinta In- 
dokinijos valstybėms laisvė.

katais ir žygiuojančio jaunimo 
būreliu. Mūsų grupę sudarė: 
An-1 skyriaus vaidyba, lietuviai 
uudžiai ir lietuviu tautinių šokių 
grupe “Grandinėlė”.

Karinę akciją Indokinijoje. P. P.

— Clevelando tautinių šokių. 
grupė Grandinėlė Į Pietų Ame
riką išvyksta birželio mėn. 15'

ALti-LL u Aliulis A 251

’N ALŲ LiJLvuShT ' -

GEROS DOVANOS
Šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

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

KieuiLs viršeliais, vietoje $4.uu dabar tik................  $3.00
Minkštais viršeliais tik...................     $2<00

Dr. A. J. Gussen ~ AUKŠTA KULTŪRA ŽIAURŪS ŽMONES.
Keliones po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik .................            $L5ū

Galima taip pat užsisakyti paštu; atsiuntus čekį arba 
money orderį.

retų būti sąrašiniai, tai yra be
turiu visuomenėje veikiančios 
pasaulėžiūrinės grupės turėtų 
teisę atskirai pasirodyti su sa
vo kandidatų sąrašais, ne vien 
tik vienu kandidatų’ sąrašu at
žymint tik jų vardus, pavardes 
ir profesiją. Tai savotiška kau
kė prisidengti, nepasirodyti kuo 
esąs.

Rinkiminės vietos komisijas 
turėtų sudaryti išstatytų kan
didatų atstovai. Balsuotojų są
rašai privalėtų būti iš anksto su
daryti, viešai skelbiami. Be to, 
tektų Įgyvendinti proporcinius 
rinkimus, kokiais buvo išrink
tas Lietuvos. St. Seimas ir kiti 
seimai. Tuomet būtų galima 
teigti, kad Lietuvių Bendruome
nės vadovybė tikrai demokrati
niu būdu išrenkama.

Kitos LB apygardos, kiek ži- ; 
noma, irgi iki šiol nepasisakė dėl 
dalyvavimo rinkimuose.
New Yorko mokyklų nuostoliai

Pavykusio besimokančio jau
nimo demonstracijos brangiai 
miesto vadovybei kaštuoj'a. To
mis demontracijomis menamai 
siekiama geresnės tvarkos, rei
kalaujama mažinti išlaidas, skir
tas krašto apsaugai ir šiaip jau 
siekiama kitų gerovių. Bet to
kių demonstracijų metu suke
liamos aistros ir tokių aistrų pa- 
pasekmėje pradedama mokyklų 
langus daužyti, jų turtas nai
kinti, net nepabojant mokslo 
priemonių: knygų ir kitų bran
genybių, skirtų švietimui, moks
lui siekti.

štai 1969 m. New Yorke dėl 
tų demonstracijų nuostolių pa
daryta už §3,266,0261 Prieš vie
nerius metus tokių nuostolių bū
ta puse milijono dolerių mažiau. 
O kur kiti miestai,

New Yorko mieste iš 900 mo
kykloms skirtu pastatų 250 tu
rėjo spalvok stiklo langus. Ne
pasigailėta ir jų, — veik visi jie 
išdaužyti. Dabar vieton jų su
manyta dėti plastikinius stik
lus. 330 mokyklų buvo padeg
ta. Ir jas padegė pats besimo
kąs ir demonstruojąs jaunimas.

Kai kurių mokyklų baldai, 
mokslo priemonės buvo sunai
kinti.

Tai didelis rūpestis ne vien 
tik tėvams, mokytojams,, bet ir 
šalies vairuotojams.

Did you ever hear of_

V vz KJ}
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or ninth Savings Bond will 
be as welcome as the firsL 
"Which is one reason why 
they make a pretty nice gift. 
Especially for a wedding. 
And in a few years, a yonn^ 
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

A few more expenses, 
w no 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 
can use it. 
A lot better 
than three 
chafing 
dishes.

J
<’ "•

because you got 
too many?
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PER ANNUM
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PASSBOOK 
ACCOUNT

$5.00
$2.00

$6.00
$3.00

BRANGINAME 
DIDŽIUOJAMĖS

$5.00
$3.00
$2.00

$12.00
$4.00

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

$4.00 
$100 
$5.00 
$5.00 

$10.00
$3.00

$1.00

$4.00 
$4.00 
$230 
$6.00

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

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

sūnelius ir mamyčių dukreles, fi
ziškai suaugusius, bet dvasiniai 
nesubrendusius.

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE,

2 YEAR MATURITY

,Vaiku psichologijos analizė 
skatina manyti, kad paskutiniais 
laikais žymi Amerikos visuome
nės dalis liovėsi toliau vystytis 
ir laikosi 15-mečių lygyje. Ry
šium su “Gasell Institute” tyri
nėjimų duomenimis žinomasis 
publicistas John Chamberlain 
rašo, kad tie tyrinėjimai išaiški
na daug reiškinių mūsų gyveni
me. Teisėjas Julius Hofffman 
turėjo kaltinamųjų suole būrį fi
ziškai subrendusių, bet psichi
niai vis dar keturiolikamėčių, ku
rių gynėjai buvo daugiausiai 
penkiolikamečių lygio.

Grandies“ "Blezdinjėits" mums moja,

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter Kazanauskas, President TeL 847-7747

Infantilizmas Liet. Enciklope
dijoj aiškinamas medicinos ir 
psichoanalizės požiūriu, būtent: 
“Infantalizmas:.l. medicinoj ter
minas konstitucinio neišsivys- 
tymo stoviui pažymėti. Dažniau
siai vaikiški konstituciniai bruo
žai vėlesniame amžiuje užsilie- 
fantalizmo) sąvoka taikoma ne
tinkamo funkcionavimo.

Sukasi "Grandies" "Malūnas'

Šis šokis vaizduoja ne pasi
linksminimų, ne jaunystės šė
limą, bet apeigas, atliekamas 
jaunamartę išleidžiant viešai
siais keliais. Tai atsisveikini
mas su nerūpestingu mergaitės 
gyvenimu.. Mergautinės dienos 
— laimingos,'išlepintos pas 
motulę, kuri tiek daug valužės 
davė, džiaugtis, siausti, mylėti 
ir .šokti leido. O dabar? Atei
tis tokia neaiški, tokia kraupi. 
Tai kas, jei ir už mylimo teka. 
Ar meilė nesuduš? Ar meilės 
žodeliai Įžeidinėjimais neišvirs ? 
Ar anyta mylės? Ar supras, ar 
atjaus?. k

“Sadutė”. Iškilmingasis ir 
graudusis šokis apeiga, at
sisveikinimas. Be galo švelnus

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

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

Plaukai, teigiaDr. Hg, žavi 
keturiolikmečius berniokus. Jie 
juos šukuoja, sudėsto, jais žai
džia, lyg tai būtų svarbiausi da
lykai pasaulyje. Penkioliktais 
amžiaus metais, lygiai mergio
tės kaip ir berniukai, rodo nepa
prastą susirūpinimą savo išori
ne išvaizda ir prisiderinimu prie 
jų vienmečių tarpe viešpatau
jančios “mados”.,- šešioliktais 
amžiaus metais išorinė išvaizda 
susidomėjimas silpnėja.

dinamieji “hippies”, “yppies” ir 
jiems giminingos sektos jaunuo
menės tarpe suburia mamyčių

Kas liečia užsilaikymą, tai ty
rimai parodė, jog dešimties me
tų (vaikai) tvardo savo impul
sus, bet vienuolikamečiai tran
ko durimis ir yra linkę muštis. 
Dvyliktais amžiaus, metais ne
pasitenkinimas ir maištas reiš
kiasi žodžiais, tryliktais metais 
veido iškreipimu ir piktu ūpu. 

paro
dyti nepasitenkinimą, jie pra
randa lygsvarą, penkioliktais jau 
bando neparodyti savo pykčio, 
o šešioliktais jau pasidaro tru
puti civilizuoti. '

IR SUMAINĖ AUKSO 
ŽIEDUS...

Pastaraisiais laikais esame 
liaudininkai sąmyšių ne tik aukš
tosiose mokslo įstaigose, bet taip

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.

1800 So. Halstėd St Chicago, III. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

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

Didžiai vertindami 
dies” šokių vadovės 
Smieliauskienės darbą 
gindami ir mylėdami 
“Grandies” šokėjus, 
i jų pavasario šventę 
certa.

O šio koncerto proga “Gran
džiai” linkėjimai:

— Sukite ratelį
Į visas puses.
Vėjas neša džiaugsmą 
Žemei per marias...

Stasė Petersonienė

‘Gran- 
Irenos 
bran- 
visus 

ateikime 
— kon-

Tą dieną “Grandies” rateliai) 
suksis ne tik į vieną pusę, bet 
kairėn, dešinėn ir aplink. Suk
sis ir šoks, kaip tik jauųystė 
šokti tegali.

— MES JŪSŲ GRANDIS . . .

Vieną “Grandies” tautinių 
šokių vakarą programos pra
nešėja baigė žodžiais: “Mes jū
sų grandis”, šie žodžiai pasili
ko ilgam,- ir išėjus iš koncerto. 
O jų prasme galima šiaip in
terpretuoti: jaunimas, šokąs 
mūsų tautinius šokias, iš seno
vės atkasa mūsų tautos dvasi
nius lobius, kuriais pasidalina 
ne tik su saviškiais, bet juos 
parodo ir svetimtaučiams. Am
žių tėkmėje susidariusios mū
šų tautos dvasios specifinės žy
mės per tautinius šokius, liau
dies dainas, tautinius muzikos 
instrumentus yra perduodamos 
iš kartos Į kartę. Ir todėl tauti
nių šokių grupė yra grandis, 
jungianti praeitį su. ateitimi. 
Dabartis šoka ir per šokį at-l 
skleidžia ne tik mūsų pasilinks 
minimo formas, bet ir atskiras 
tautines tradicijas.
/ ŠEbJTlNęENTALIOJI

“SADUTĖ” . .. .

koje, ne senovės žalioj vejoj, 
ne seklyčioj. Ir vėl — grandis, 
jungianti, rišanti praeitį su da
bartimi.

Jauna jf žaisminga mūsų po
puliarioji “Grandies” tautinių 

upė šį pavasarį pasi
tinka šokdama Marijos Aukšt. 
Mokyklos auditorijoj, gegužės

teturi bendra su amžiumi arba 
išauklėjimu. Pasidairykime kad 
ir savo pažįstamųjų tarpe. Kai 
pamatysime ką nors, kurio galva 
kaip kelys, bet abu veido šonai 
apžėlę žilų kuolų kuškiais, at
siminkime Dr. Ilgą, kuri tvir
tina, kad plaukai yra penkioli
kamečių aistra... J. Pr.

“Grandis” yra ne tik tautinių 
šokių grupė, bet, sakyčiau, ji 
yra- ir tautinė, lietuviška gen
tis, iš kurios susidaro lietuviš
kos šeimos. Jau nė vieną šokė
jų porelę “Grandis” yra paly
dėjusi ir žada dar palydėti iki 
altoriaus. O ar ne mūsų troš
kimas, kad mūsų jaunimas 
kurtų lietuviškas šeimas.

pat ir vidurinėse mokyklose. teoriją, kad proto branda nedau 
(High Schools). Muštynės, mo
kytojų mušimai, policininkų puo
limai, pastatų padegiojimai ir 
plėšimai virto kasdieniniais reiš
kiniais. Tai vienuolikmečių pa
žymiai. Mes irgi buvome 11- 
mečiai ir rodėm panašius polin
kius kaip ir dabartiniai vienuo
likamečiai. Tačiau mes kitokiais 
būdais, įskaitant ir tėvo diržą, 
buvome “civilizuojami”, šian
dien yra mada viską leisti. Tė
vai yra nela: viai, tenkinantieji 
viską, kad ir labiausiai laukines 
mažųjų tironų užgaidas.

Pabaigtuvės. Lietuvių buity
je jų būta visokių, bet įspūdin
giausios — rugiapjūtės Pa
baigtuvių vainikas. Jo iškil
mingas įteikimas Šeiminin
kams. Pirma pagarba vyres
niesiems, o paskui jaunystė 
siaučia .

Vaikinai, jurginais kepures 
apsikaišę, įdegusiais veidais. 
Akys žybčioja kaip katinų: ką 
pasukti, kam žnybtelti, kam 
kokį sąmojų paleisti. Mergaitės 
nedrąsiai žvilgčioja ir neri
mauja; ar šokiui į ratą pakvies 
tas, kuriam širdelė virpa.. ..

— MUZIKANTAI, DŪDĄ! '

Ir suūžia “Malūnas”, atplas
noja “Blezdingėlės”, o tie, ku
rių kepurės jurginais apkaišy
tos, “Kepurinę” trenkia.

Jaunystė linksminas, šoka. 
Tokia gaivalinga, žaisminga, 
šėlstanti. Ji visų gentkarčių 
panaši: nerimaujanti, ieškan
ti. Bet lietuvių tautiniuose šo
kiuose ją matome žaismingai 

į gryną. O kad šitą nuotaiką 
mūsų .tautinių šokių grupės 
perduotų visam šios gentkartės 
lietuviškam jaunimui!

Žaismingas, grynas, jaunas 
džiaugsmas, plaukiąs iš natū
ralių jaunystės šaltinių, nedir- 

' ginamas dirbtinėm priemo
nėm.

štai ir prisimena, mūsų 
džiaugsmui, du kartus maty
tas vaizdas per “Grandies” va
karus Jaunimo centre.

Orkestrui grojant tautinių 
šokių melodijas, grandiečiar 
salės viduryje, bendrųjų šokių 
metu, šoko tautinius šokius, 
juos paįvairindami, vora iš
bėgdami pro vienas salės du
ris, grįždami pro kitas, supin
dami atskirų šokių dalis į vie
ną bendrą šokį. Gėrėjomės, 
plojome ir džiūgavome: kokie 
jie išradingi. Ir dar: va, mūsų 
gražiųjų tautinių šokių pritai
kymas šių laikų pasilinksmi
nimų vakaruose, čia, Ameri-

Galime nesistebėti p.esubren- 
dusios, savo tėvų neišauklėtos ir 
visko pertekusios jaunuomenės 
ekscesais, bet reikia stebėtis ta
riamai rimtais laikraščiais, pro
fesoriais, senatoriais ir kitais su
brendusiais žmonėmis, kurie ska
tina pildyti tų kandidatų į Sta
linus ar j NKVD agentus idio
tiškas užgaidas.
, “Gesell Institute” patvirtina
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hiergaitišky svajtj ir 
virpesys. Tai lietuva 
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t, 336 psL
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psL ....______ ;--------------------
3. M. Zosčenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl. ________
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

TUVA. 699 psl: ________________ _ ____________
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17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl.____
18. Kipras Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

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

angliškai. ____ i______________ 1________ ___ ______
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psL
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl.______
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl. ______

gitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money

orderiu, šiuo adresu:

Massa. 
Lį

2. Psichonalitine prasme (in- 
fantalizmo) sąvoka taikoma ne
subrendusiam, neišsivysčiusiam 
lytiškumui... Psichiniai sutriki
mai aiškinami tuo, kad bręstant 
dėl įvairių -priežasčių ankstyvo
siose lytiškumo stadijose arba 
užsiliekama arba josna atkrinta
ma. Ta .prasme psichoanalizėje 
ir kalbama apie infantilišką ly
tiškumą ir apskritai infantiliš
ką psichiką”.

Norint suprantamiau, lietu
viškiau, žiūr. Websterio Tarp- 
taut. Žodyną, kur pasakyta: “In
fantilizmas 1. Med. Buvimas ne- 
normališkai infantilišku arba 
vaikišku; fizinio, intelektualinio) Keturioliktais norėdami 
arba emocinio išsivystymo re- 
tardacija (sustojimas). Infan
tile: liečia vaikiškumą, panašų 
į vaiką aiba turint vaiko charak
teristikas; vaikiškas elgesys”.

Lenkų Dziennik Zwiazkowy 
skiltyje “Z Dnia” antrašte “In
fantilizmas — mūsų laikų tra
gedijos šaltinis” rašo:

Atrodo, kad “Gesell Institu
te” psichiatrai New Havene, 
Conn., surado tinkamiausią at
sakymą į dalies jaunuomenės 
sulaukėjimą. Tas institutas už
siima vaikų psichologijos tyrinė
jimu. Naujausiai paskelbtieji 
Dr. Frances lig, Dr. Louise 
Ames ir Dr. Arnoldo Gesell ste-
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GRANDINĖLES APYBRAIŽAI
Mūsą čia tautimų sambūrių 

vyrai vis dar vilki atitinkamo
mis įprastinėmis liemenėmis...

Mergaičių drabužiai, kuriuos 
turėtume laikyti klasikiniais

(Tęsinys)
GRANDINĖLĖS DRABUŽIAI

Pagal trejopas šokius Gran
dinėlės šokėjai dėvi trejopais
drabužiais — a. tautiniais tra- tautiniais, kuane visi per daug 
diciniais, b. lyg ir baletiniais 
ir c. darbiniais.

Jeigu drabužiai būtų lietu
viški tautiniai, tai iš formos ga
lėtume Grandinėlę laikyti lie
tuviška. Kokie jie?

Vyrų iškilminiai ar šventiš
kieji drabužiai su palaidiniais 
šviesiais švarkeliais glaudžiasi 
prie vengrų “vengerkų” arba 
prie čekų tautinių švarkų, ar
ba tai-pe abiejų. Ir jokiu būdu 
nėra lietuviški. Ilgumu dar 
primena okup. Lietuvoje an- 
samblininkų švarkus. Tik anie 
su diržais ir su kišenėmis.

šviesūs. IŠ pirmo įspūdžio lyg 
būtų dzūkių ir vilniečių tauti
niai drabužiai. Betgi pamačius 
kai kurios liemenės kirpi
mą, prie j u >sėių proporciją, 
spalvas, pamatai, kad drabu
žiai ne sritiniai. Jų šeimoje 
nepastebėsi j iibo tokių glaustų, 
rainių, turtingų mūsų gamtos 
spalvų, kaip zanavykių, kap
siu tautiniai drabužiai . Jie sa
vo bendru n ublyškimu, archi- 
tektūrėjančia ornamentika, 
apvienodėjusiais galvos apda
rais* neteikia pilno Įspūdžio 
mūsų menino kūrybinio tau ti

Nauja SLA vadovybė
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA) Balsams 

Skaičiuoti Komisija, susidedanti iš Miko Klimo, Adomo 
Miliausko ir Bronės Spūdienės, suskaičiavo balsus ir pa-;

4 y _j* ■* fr i* j* A ™ i ■ ibi v — — — — - į -

skelbė, kad šios didelės fraternalės lietuvių organizacijos gLA Gerovės Komiteto rekomendacijų, bet viena

komiteto patarimai organizacijai ir didelei lietuvių dau
gumai buvo naudingi, todėl demokratiniu būdu pareikš
tais savo balsais pritardavo komiteto pasiūlymams.

.. SLA narių dauguma ir kovo mėnesio rinkimuose pa-

prezidentu išrinktas Povilas P. Dargis, viceprezidentu 
Aleksandras Chaplikas, sekretorium Algirdas Budreckis.

nio drabužio. Negali būti vadi-į tie vaidinami darba 
uami spalvingais būdingąja Į čiai, šokiai...
mūsą tautinių drabužių pras
me. Ir negali sakyti, kad jie 
negražūs: jie savaip gražūs. 
Bendrame dideliame minios 
paveiksle tarpe kitų sodresnių 
ir tokie gal nebūtų didelė bėda. 
Bet vieni atskirai, scenoje ap
šviesti labai išryškėja.

Baletiniai drabužiai paskirai 
rėkiančiomis, ištisai aštriomis 
spalvomis, yra priešingumas 
“kontrastas” tradicijimams. 
Jie vien tik spalvomis šaukte 
šaukia svetimybe. O sarafaniš- 
kas kirpimas su priekyje paka
bintomis juostomis, kaip ir prie 
tokio stiliaus drabužių dera, 
žaibuoją iš po ją apatinukai — 
pasako, kad tai ne mūsų sody
bos drabužiai... į pamargi
nančius jų apačias raštus iš to
lo ir iš foto nuotraukų, ne la
bai gali įsižiūrėti. Prileiskime, 
kad jie lietuviški. Bet jie vieni 
lietuviško drabužio vardo dar 
negali duoti. O tik apgadina 
aną rusišką sarafanišką rūbą.

štai mokytojas čekas, atsi
vestas į Grandjnėlės spektaklį 
1970. IV. 4 New Yorke pamaty
ti mūsų tautinio meno, sako : 
*rėžia polkas, sijonukai ir pa
laidinukės kaip Prahoje” ... 
(“Darbininkas” 1970. IV. 14.). 
Reiškia čekas rado ir čekišką 
dalį.

Aš nesakau, jog, ką kiti savi- 
nasi, tai jau visa ne mūsų. Bet 
šį kartą tiesa Čeko...

Mūsų tautinio scenos šokio 
arba tautinio baleto drabužio 
stiliaus pirmovaizdis turėtų 
būti išeiginis tradicinis drabu
žis. Iš jo reikia traukti šaknį 
baldiniams drabužiams kurti, 
nors ir pagal scenos ir laiko 
reikalavimus...

P a pro -1 u trelės
Ikiai maivti,

Grandinėlės vadovų, 
no kito, sustilizuotas 
šokio drabužis nėra nei lietu
viškas vakaruškinis, nei pap
ročių vaidybinis, nei ištisai 
•darbinis. Vyrų tariamasis dar
bo drabužis beveik toks kaip 
išeiginis, tik čia jie vienmarš
kiniai, kaip vienmarškiniai ir 
kitus šokins šokdami. Moterų 
— jau atskiras. Jos irgi vien
marškinės, bet su skepetomis 
ir su “Škerpetkomis” Jeigu 
atimtume visų vienodas baltas, 
ne drobines, net kiauroraščiu 
pavedžiotas prijuostes ir klum
pes, o apautame kuo nors da- simai: 
bartinei pažangai tinkamesnių 
apavu, drabužis gal tiktų būti 
kokio nors kolhozo dabartiniu 
moterų liuobos drabužiu. (Apie 
klumpes minėjau įrankiaių šo
kių .skyriuje.).

Pastatas. Jeigu Grandinėlės 
pastatas, pagal trejopas dra
bužius ir trejopas vaidybinius 
ar tik vaidybinės interpretaci
jos šokius, būtą paskirstytas į 
tris veiksmus su epilogu — pa
baigoje pašokamu gyvenamo 
krašto liaudies šokiu..? — jis, 
pastatąs būtų lyg baletas ar

šokių pastato aiŠ- 
kad jos šokių kū- 

ar kie-jrėjas renkasi priemones ir 
klumpių Į energingai ieško būdą pramo

giniam buitiniam dabarties 
šokiui vystyti

Kiek jis, ar kitas, tam pa
naudotų tautinės kūrybos, iš 
esmės ne taip svarbu. Bet vie
na aišku, kad tas tautinis pra
das ar tik puošmena visada iš
eivijoje mažėja...

.Priimant tokią Grandinėlę, 
— su jos tikrai gražiu, draus
mingu, puikiai šokančiu jau
nimu, neišgyvenusiu savo tau
tinės kūrybos gelmių, taigi ne
atsakingu,— turėtą kilti klau-
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politinė grupelė ryžosi neklausyti susitarimo ir eiti savo 
’ keliu. SLA Balsams Skaičiuoti Komisija labai gerai pa- 

išdininku Euphrosine Mikužiūtė, iždo globėjais Steponas 
Briedis ir Josephine Mileriūtė, o gydytoju kvotėju išrink
tas Dr. Steponas Biežis.

Vieną mėnesį ėjusios nominacijos ir ištisą mėnesį 
ėjusieji rinkimai buvo tvarkingi. Pakankamą balsų skai
čių nominacijose gavusieji kandidatai buvo Įtraukti į rin
kiminius sąrašus, o SLA nariai galėjo pasirinkti pačius , 
geriausius. SLA narių dauguma atidavė savo balsus už 
tuos kandidatus, kurie jai atrodė patys geriausi ne tik , 
fraternalei lietuvių organizacijai, bet ir pavergtos lie
tuviu tautos laisvės kovai. V 

Tenka apgailestauti, kad ši rinkiminė kampanija ( 
neapsiėjo be šmeižtų prieš pasižymėjusius SLA pareigu- ; 
nūs ir pačią organizaciją. SLA vadovybėn Įkopti norin- ■ 
ti grupelė, negalėdama paruošti planų SLA gerovei, pla- < 
navo tikslo pasiekti prezidento ir kitų pareigūnų šmeiž- j 
tais. Kaip prieš porą metų, taip ir šį kartą ji išleido spe- ■ 

. cialiai rinkimams skirtą leidinėlį, kuriame prikalbėjo ne- ' 
pagristų dalykų apie SLA finansus ir atsakomingus pa- : 
reigūnus. Didelė narių dauguma nekreipė jokio dėmesio : 
Į šmeižtus, bet artėjantis SLA seimas turės užkirsti kelią 
panašiems dalykams ateityje. ..//

Nežiūrint i pavienių asmenų ir organizuotų grupių 
noro patekti Į SLA vadovybę, o blogos valios žmonių troš- . 
kimo prieiti prie šios fraternalės organizacijos atsargų; Matyt, kad grupės reikalai jiems svarbiau, negu didelės 

lietuvių organizacijos gerbūvis.- Šiuos skaitmenis vertėtų 
turėti galvoje sekančių rinkimų metu. „

Tuo tarpu reikia džiaugtis, kad naūjon SLA vadovy
bėn išrinkti patyrę, nuosaikūs ir atsakomingi pareigūnai. 
Pirmininku išrinko Povilą Dargi, kuris gerai pažįsta 
Amerikos lietuvių ir pavergtos Lietuvos gyvenimą. Jis 
jaučia Amerikos lietuvių troškimus -ir lietuvių norą 
savarankiškai tvarkyti visus savo reikalus. Bet svar
biausia, Dargis moka sugyventi su Įvairių politinių Įsiti
kinimų žmonėmis ir pajėgia suvesti juos naudingam SLA 
darbui. Jis nesigaili laiko ir darbo Susivienijimui stiprinti. 
Neprižada, ko negalės išpildyti, bet prižadėtą išpildo. 
Jis tiki demokratija ir pasitiki SLA nariais. Esame tikri, 
kad artėjantis SLA Seimas patvirtins naujai išrinktą drabužiai turi būU~kūrinys 
vadovybę.

darė, paskelbdama ne vien galutinius kovo mėnesio rin
kimų davinius, bet kiekvienos SLA. kuopos paduotus bal
sus. Kas bent paviršutiniškai pažįsta SLA kuopas ir ne
tingi paišeliu sudėlioti tų kuopų balsus, tai labai lengvai 
galės pasakyti, kas valdo Susivienijimą. SLA Gerovės 
Komitete tautininkai turi savo atstovą, kuris buvo pa
sižadėjęs remti visus naujai išrinktos valdybos narius. 
Buvo pasižadėjęs, bet pažado neišpildė. Čia nekalbame 
apie priežastis, kodėl jis taip padarė, bet grupių balsus 
jis surinko, o tautininkų balsų kitiems nedavė.

Už Dargi, Chapliką, Mikužiūtę ir dr. Biežį buvo pa
duoti visų ideologinių grupių narių balsai, nes jie vieni 
kandidatavo renkamom pareigom. Visi jie gavo maždaug 
vienodą balsų skaičių, po 1,300. Budreckis gavo visų bal
sus, išskyrus 200 liaudininkų balsų, atiduotų Januškai. 
Socialistai balsavo už dr. Biežį , kaip buvo pasižadėję, bet 
tautininkai savo balsų Briedžiui ir Mileriūtei nedavė. 
Tautininkai 400 savo balsų atidavė Bukauskui ir Adam
kui. Bukauskas dar gavo 200 liaudininkų balsų, bet jų 
nepakako būti išrinktam. Šie skaitmenys rodo, kad SLA. 
valdo socialistų ir sandariečių koalicija, sudaranti dide
lę demokratinių ir liberalinių narių daugumą. Prieš 40 
metų sudarytas susitarimas buvo naudingas SLA, bet 
atrodo, kad tautininkai jau nenori laikytis susitarimo.

Ar Grandinėlė viena tokia iš 
visu tautinių šokių sambūrių 
yra ta, kuri geriausiai tinka ne 
tik atstovauti išvykoje musų 
tautiniams šokiams, bet ir ^re
prezentuoti lietuvių tautinį 
meną^? ..

PLB-nės vyriausioji vadovy
bė, tuo tikslu rengdama Gran
dinėlę (ar kitą tolygią) išvy
kai, ar neprasilenkia su mūsų 
tautinio meno tiesa?

Ar nepasiunčia didelės pas
tabos kitiems - tautinių šokių 
sambūriams, kiek begalint dar 

spektaklis. Bet pagal tą trejo- besilaikantiems tautinio meno 
tęstinumo, kad ir jiems metas 
pasukti naujoję šokio keliu?

Ar nestato visos mūsų tauti
nių šokių virtinės ir senosios 
tautinės mokyklos kryžkelėje?

Ar nemanoma^-kad sąmonin
gųjų svetimtaučių ir kitatau
čių apie tokią Grandinėlę sva
rus žodis galėtų būti kaip tik ne 
mūsų naudai?

Jei žinoma, kad Grandinė
lės, iki šiol, vienintelis toks pa
statas užima išskiriamai atski
rą vietą, ar nereikėtu ji vadin
ti ir atskira ; ypatybės vardu?

Kuriems šis reikalas rūpi, tu-

, pumą veiksmais nepaskirstyta. 
O scenos, nepriklausomos vie
na nuo kitos, eina be pertrau
kos, nesurištos viena mintimi. 
Nėra veiksmo vieningumo nei 
jį varančios intrigos, kaip yra 
spektaklyje — balete. O truba
dūras su gitara, su svetimomis 
dainomis... parodo linkmę į 
karnavališkumą, pakeleivin- 
gumą laike ir vietoje.

(Žinau, kad yra Čikagoje at
skirų scenų satyrinis teatras 
Antrasis kaimas, bet jis savo 
tikruoju vardu ir vadinasi).

nežiūrint Į specialius rinkiminius leidinius, atsišauki
mus, laiškus ir ilgus pasikalbėjimus telefonais, SLA na
rių dauguma nepaklausė šmeižikų ir neišrinko pilno pa
sitikėjimo neturinčių žmonių. Ne vienam gali kilti min
tis, .kas gi čia darosi, kad gerai organizuota propagan
dos mašina nepajėgė pralaužti senos ir kietos organiza
cijos? Paslaptis paaiškės, jei prisiminsime prieš 40 metų 
komunistų darytas pastangas pagrobti SLA vadovybę-ir 
didžiųjų lietuvių ideologinių grupių padarytą susitari
mą vieningai veikti Susivienijimo gerovei. Buvo sudary
tas SLA Gerovės Komitetas, kuris užmiršęs grupinius 
reikalus, rūpinosi išsaugoti didelę lietuvių organizaciją 
vieningą. Kartas nuo karto tas komitetas pataria SLA 
nariams, kas reikėtų daryti, kad SLA tarptų, augtų ir 
būtų vieningas. Didelė narių dauguma įsitikino, kad šio

Klumpių šokio drabužiais ir
gi išvažiuota iš kelio. Jeigu 
anais laikais ir kaimo jaunimas 
šokdavo ir klumpių šoki, tai 
vakaruškose ar šiaip kuriame 
suėjime, tegu ir kokio darbo 
pabaigtuvėse— šokdavo sek
lyčioje, šeimyngalyje ar kieme, 
bet ne rugienoj e, bulvienoj e.. 
Pasiklaųskime dainą ; “senąją 
žodelrų”. Viena iš daugelio: 
„Aplink dvarą jovarai žaliavo, 
viduj , dvaro jaunimėlis šoko” 
(...) ‘Kai aš šokau su savo 
broleliu, mane jauną ant ran
kelių nešė, šalia eidamas vai
nikėlį taisė”... -

Daina nusako ne tik šokią 
vietą, bet ir drabužį.. Nei va- 
karuškinią mūsą tautinių dra
bužių nei paprotinių apeigų 
vaidinimų ... čia neaprašinė
ja. Jei tuos vaidinimus, kitų 
buvusius suruoštus, prisimin
tume, gal paaiškėtų ir kokie 
turi būti drabužiai parodomo
jo stilizuoto klumpių vaidybi
nio šokio. Trumpai tariant ir

Kuo galėtume pavadinti 
Grandinėlės šokių pastatą, jo 
nepagadindami. Sakyčiau taip, 
kad jis yra vieno asmens, kaip 
ir kiti yra sakę, sudarytas iš 
Įvairių dalių ir gerai atlieka
mu svetimu stiiimni judesių 
visaip marga spalvinga nioza- 
jikinė mozaika, nesurišta nei 
ištisiniu vaizdu nei veiksmo in-.

Arba šiandieninis labai gra
žus, net pergražus emigranti
nio meno, toks tautinis” kū
rinys, įtaigotas aplinkos šian- 
dieniškumo ir sovietinės rusiš
kos kultūros, mums perduoda-- 
mos antromis rankomis kultū- 
rinio bendradarbiavimo keliu.

Todėl iš Grandinėlės pasta
to visumos aiškiai kalba /pir
ma, kad jo kūrėjas savo tau
tos liaudies kūrybos, kalbamu 
atveju, šokią su visomis neša
momis kūrybomis (daina, mu
zika, drabužiais...) savaran
kiška vertybe nelaiko ar nema
to reikalo laikyti. O laiko me
džiaga, trąša, kurti naujai šian
dieniškai kūrybai. Antra, iš

Aš pripažįstu, kad toks Gran 
dinėles pastatas yra ir gali būti 
gražus ir patrauklus . Supran
tu, kad gali veikti (yra mūsų 
spaudoje parašyta) “išeivijos 
galvoseną” ir “užkariauti šir
dis”. Bet žinau, kad dar yra 
tautos mokyklos tautinių šokių 
pastatų ne mažiau gražių ir 
patrauklių, tik išeivi j os galvose
ną ne naujai veikiančių ir šir
dis ne naujai užkariaujančių, 
bet kurstančių atsineštąją ta
patybę.

Tad, žvelgdama ir ateitie, 
mėginsiu į kilusius klausimus 
šiaip bei taip atsakyti.

’•NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

VLADAS CIVINSKAS

KRITIŠKOS PASTABOS APIE M. 
MEŠKAUSKIENĖS NESUPRASTUS 
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Kažkas nepriklausomos Lietuvos kalė
jimus yra pavadinęs komunizmo akade
mija, kitų Įsitikinimų politiniai kaliniai 
juos vadino komunistų perykla. Abu šitie 
apibūdinimai labai tikslūs. Abejojantiems 
šiuos Meškauskienės atsiminimus pasiskai
tyti labai pravartu.

Tarp vsų politinių kalinių komunistai 
sudarė didžią daugumą, o moterų skyriu
je nekomunistės kalinės buvo retenybė. Mi
kalina Navikaitė, atkelta i bendra kamera, 
iš karto pasijuto, tartum izoliuota tarp 
komunisčių. Dauguma naujųjų draugių 
buvo žydės, kai kurios net nemokėjusios 
lietuviškai. Ji tuoj pastebėjo, kad kamera 
ne tik turi savo vidini ritina ir drausme, 
bei ir yra gerai organizuotas vienetas stip
rioje 
Ryšiai

kolektyvo viršininkės kontrolėje, 
su kitomis politiniu kalinių kaine- 
ir su išoriniu pasauliu buvo labai 
Kalinės buvo gerai apsirūpinusios 

beveik išimtinai
visokiais keliais gaunama iš

grai, 
komunistine literatūra
rusų kalboje,

Sovietų Sąjungos. Neaiškūs politiniai | vakariniai skaitymai, pokalbiai bei 
klausimai buvo aiškinami su žymesniais 
teoretikais kitose kamerose.

Meškauskienė knygoje rašo:
“Vakarais merginos pasiėmę į rankas 

rankdarbius, apsėsdavo stalą, viena jų 
paimdavo kokią “nekaltą” kalėjimo biblio
tekos knygą, ją atsiversdavo ir, ištrau
kusi iš užančio “Pravdos” ar “Izvestijų” 
slaptai gautą iškarpą, imdavo garsiai skai
tyti. Po to būdavo klausimai, ginčai, ir 
kuri nors labiau išsilavinusi — dažniausiai 
Žcnė Greifenbergienė — išsiaiškindavo 
neaiškius klausimus, viską apibendrinda
vo. Kai kada vakarais dar skaitydavo taip 
pat slaptai gautus Lietuvos Komunistų 
Partijos atsišaukimus, “Tiesą” ir “Balsą”. 
Tuomet sėsdavome ne prie stalo, o nuoša
liau. už storos apvalios geležinės krosnies, 
kad administracijos atstovai, slampinė- 
danū vakarais po koridorius ir šnipinėda
mi pro durų “vilkelius”, nepastebėtų, kas 
daroma viduje”. 429 psl.).

“Aš niekad nesidomėjau ekonominiais 
klausimais, o čia stačiai buvau pritrenkta, 
matydama, su kokiu rimtu susirūpinimu 
buvo gilinamasi į naujosios tarybų valsty
bės ūkinį gyvenimą, kiek buvo iškeliama 
konkrečių klausimų ir kaip jie rūpestingai 
gvildenami”. (430 psl.)

“Šitas Įvairių grupių mokslas, bendri

putai; grožinės literatūros, laikraščių ir 
žurnalų skaitymas -— tai organizuota ko
lektyvo ir jo kiekvieno nario kova dėl ben
drojo, politinio ir teoretinio apsišvietimo”. 
(430 psi.)

Prie šitų pastabų galėtume tik pridurti, 
kad visa tai buvo gerai žinoma ne tik kalė
jimo administracijai, ne tik teisingumo 
ministerijai, bet ir kiekvienam žmogui iš 
gatvės, jei tik jis domėjosi kalinių sąlygo
mis kalėjime, ir svarbiausia — niekas čia 
nematė dėl to ką bloga, niekas dėl to nesir
go pavydu ir pasipiktinimu.

Bet mums ne Įas čia įdomu. Meškaus
kienė, kuri pati - yra akivaizdus liudinin
kas, dėl kokių mažmožių ir kokiomis prie
monėmis bolševikai naikina savo politi
nius priešus, apie savo patyrimus kalėjime 
ir tardymuose, o taip pat teisme rašo, lyg 
nieko nėra žiauriau ir neteisingiau. Ir tai 
labai gerai, nes skaitytojai, per trisdešimt 
metų matę ir patyrę žiaurumą daugiau, 
negu ji pati, moka praeitį palydinti su da
bartimi ir sunkiai bepagauhaiąi pigiomis 
propagandos gudrybėmis. Meškauskienė 
su panieka kalba apie savo tardytojus, bet 
iš visą pastabų ir parodytų scenų neatrodo, 
kad jie gali prilygti jos draugams iš NKVD. 
Pavyzdžiui, kad ir tokia tardymo scena:

“Ir vėl lyg gyvatė iš tamsos: '
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nusausinti marmuriniu presu į

— Ar jums pažįstami šie daiktai?
Aš neskubu.' Viskas nuspręsta, žinau, 

kas manęs laukia. Man gražu matyt, kaip, 
ištempę kaklus, jie žiūri ir laukia.

— Tai viskas mano. Viską aš nunešiau 
ir palikau pas studentę Mykolaitytę Vandą.

Ilgai tardė — klausinėjo, perkirsdami 
vienas kitą, o aš kartojau:

— Viskas mano, o iš kur gavau, atsi
sakau pasakyti”. (488'psL),

.. ■> "*.1 <;•>• - V -JI

Už tokį “atsisakau pasakyti” _ Kauno 
NKVD tardytojas paštininkui R. smogėJ 
rašalui
dantis, ir tas visam gyvenimui liko bedan
tis, marijampolietis cukraus fabriko darbi
ninkas š. buvo pakabintas už užpakalyje 
surištų rankų po kabliu, o kitas marijam
polietis, tik neseniai sugrįžęs iš Sibiro, taip 
buvo palygintas karštu prosu, kad nugara 
visam gyvenimui liko vienu milžinišku 
randu. Be to, jie netgi nepasakė “atsisa
kau pasakyti”, buvo kur kas kuklesni, tik 
gynėsi nieko nežiną.

Arba scenos teismo 
teismas 
ir salėje buvo 
giau žmonių, 
gintis, o po 
tėvu. Teisme 
kiančiai ir 
kindama

mų gautą raudonų bijūnų puokšte. ((419 
psl.). '•

Ir palyginimui: kuris politinis kali
nys bolševikų kalėjime yra matęs savo teis
mą? Kur NKVD varginos! pareiga bent 
laiku pranešti nuteistajam už akių padary
tą sprendimą? Kurio iš tų nelaimingųjų 
tėvams ar šeimai buvo pranešta, už ką ir 
kiek jis nuteistas ir kur atlieka bausmę?

Nuostabių dalykų Meškauskienė pripa
sakojo apie Lietuvos kalėjimus ir ją politi
nius kalinius. Iš laisvės jie reguliariai gau
davo maisto, drabužių, medikamentų ir 
šiaip reikalingų daiktų, kalėjimo bibliote
kos jiems teikė knygų, draugai jiems už
prenumeruodavo laikraščių ir žurnalų, ar
timieji juos galėdavo lankyti kartais net po 
du kartus per savaitę, kasdien jie turėjo 
pasivaikščiojimus, niekas nedraudė skai
tyti ir diskutuoti perskaitytus dalykus, 
susirašinėti su laisvėje esančiais-draugais 
ir artimaisiais.

(Bus daugiau)

i

Koks
bebuvo, vis dėlto jis buvo viešas, 

; buvo ne tik jos tėvas, bet ir dau- 
onių. Ji turėjo advokatą ir teisę 
o po sprendimo ir pasimatymą su 
'eisme Mikalina laikėsi iššaukian- 

ir provokuojančiai, atvirai nie- 
i teismą ir demonstruodama iš na-
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Rašo Gertrud Isolani

DR. A. JENKINS

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

Paskui 
sveikini-

B«at4a.
AM/FM Ra<&

ORTH OP EDUOS TECHNIKOS LAB.
2856 West 63rd St, Chicago, HI. 60629 

Telef^ PRospect 85084

Amerikos butu nuomotojų tarpe pravestas apklausinėjimas parodė 
kad kambariu vėsinimas yra svarbiausia, daugiausia pageidaujama 

buty savybė. Lentelėje surašyti kiti buty privalumai.

bombarduoti Londoną vienas ka-! atsisėdo šalia sūnaus lovos. Jos 
reivis buvo sunkiai sužeistas, sūnus buvo nusisukęs prie sie-

DR. PETER BRAUS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rexid.; 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7_ 9,
antrao., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Per II Pasaulini Kara vokie
čiams pirmą" kartą užskridus

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė j 
optometristas

DR. EDMUND L CiARA į 
27uy W. 51 si STREET | 

Tel.: GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv.' 
*—L 7—9, antrad., penkt 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vaL

Rez. GI 84)873

DR. W, M. EISiN - E1S1NAS 
akušerija ir moterų ligos

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

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

TRYS MODERNIŠKOS 
AUt-CONDITIONED KOPLYČIOS

mu i kultūrinių

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ. MOSIS* 
IR GERKLSS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63r4 STREET
Ofi*o rvUt.: PRo*p«ct 84229
R«x»d. telef.: WAibruuk 5-5026

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto 
ano 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždarytį 
Ligonius ppriima tik susitarus.

R»z. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
o449 So. PulaUci Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374^8012

DR. S. B1EZ1S
r*lef4 PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak 7-8

FOJAS IR CHIRURGAS 
WEST 63rd STREET3844

OFISO VALANDOS:
nuo 1—4 popiet ir i

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

Pagerbkime motinėles
Prabėgo metai, palikę pėdsa

kus mūsų lietuvių gyvenime. 
Kai kuriuos Įvykius, kai kurias 
datas mes kiekvienais metais 
prisimename. Tokia atmintina 
data yra gegužės mėnesio antra
sis sekmadienis, kuris yra ski
riamas motinėlėms pagerbti.

savo motinėles ir stengiamės 
kaip galima iškilmingiau jas pa
gerbti. Kurie ją neturime, tai 
tą dieną bent prisimename jas. 
Yra motinėlių, kurioms tą dieną, 
.nebus labai linksma. Vienos jų 
nebus prisimintos, o kitoms di
delio džiaugsmo nebus, nes jos, 
ligų kamuojamos, guli ligoninė
se ar namuose.

Bet kurie nėra bėdų vargina
mi, tie stengsis Motinos Dieną 
tinkamai paminėti. Rockfordo 
lietuviams tą progą suteiks A. 
L. Bendruomenės Apylinkė, ku
ri gegužės 10 d. rengia specialų 
pobūvį motinoms pagerbti Lietu
vių klubo didžiojoje salėje. Bus 
programa, šokiai dainų pynė. 
Laukiama jaunuolių iš Racine 
ir Waukegano. Jaunuolių grupė, 
pasivadinusi “Bijūnėliu”, ku
riam vadovauja p. St. Milašius, 

t palinksmins močiutes, 
seks šokiai, vaišės ir 
mai. Pradžia — 2 vai. po pietų. 
Apylinkė kviečia visus atsilan
kyti į motinėlių pagerbimo po
būvį.

A. L. Bendruomenės 
metinės susirinkimas

A. L. Bendruomenės Apylinkė 
yra gal pati veikliausia organi
zacija Rockforde. Susikūrė ji 
prieš dvidešimt metų. Ji vis au
go ir stiprėjo. Jos narių skai
čius didėjo. Tai nuopelnas Jo
no Kiznio, kuris sumaniai jai va
dovavo. Per tą laiką atlikta daug 
naudingų darbų lietuvybei palai-
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(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GUJAS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 80834

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažai. SpacUli pagalba kofeiną 
(Arch Supports) ir L t

Wodwi-cryer Facilities

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

DR. A. MACIŪNAS
l

Priima tik susitarus.
Valandos: pirmad., ketvirtad.,

MARKŪNASDR
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue
Chicago, iii. 6C6:3 Tel. 525-0952

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 7lst STREET

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

dięni nuo 9 iki 12 vai.
Trečiadieniais uždaryta._____

DR. FRANK PIECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA IJETUVIŠKAI
2618 W. 71st 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 st ST,
VaL: antrad. nuo 2—5 po pietų, 

ketvirtad. nuo 6—8 vak.
Ofiso telefu 776-2880

Heujas rez. telef.: 448-5545

STRIMAITISDR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71st Si. 
Tek 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tolu PR 8-1223
OFISO V AL.: pirm., antrad., trečiad., 
ir penkt. 24 ir 6~8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

, ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 31

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

dokumentus atsikviesti gimines 
, į Ameriką.

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
_ Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS”

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso fel«f4 HEmlock 4-2123 
RmW. tėlef^ Glbson 8-6195

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

anistinė mokykla, kiekvienais 
metais surengiamos Kalėdų eg
lutės, Motinų Dienos pobūviai, 
Joninių minėjimai ir t. t. Jokia 
kita organizacija savo veikimu 
apylinkei negali prilygti.

Apylinkė pasižymi ir savo pa
rengimais: vakarienėmis, pikni
kais, banketais ir kitokiais su
buvimais. Ir visada tie parengi
mai yra sėkmingi, sutraukia 
daug žmonių. O tai rodo apylin
kės populiarumą.

Apylinkė pasižymi ir dosnu- 
i darbų- rėmi

mu. Nemažai ji yra aukojusi A. 
Lietuvių Fondą 

$600-
; įvykęs Apy

linkės metinis susirinkimas bu- 
skaitlingas. Susirinkimą 

Kiznienė, kuri jau 
eina pirmininkės 

pareigas. Susirinkimui vesti pa
kvietė Liudą Jarošeką. Pirmiau
sia buvo perskaitytas ir priim
tas protokolas iš pereito susirin
kimo. Lituanistinės mokyklos 
mokytojos, Babelienė ir Kiznie
nė, pranešė, kad vaikučių skai
čius sumažėjo iki 11. Mokslas 
teikiamas nemokamai. Tai tė
vams palengvinimas ir jie turė
tų daugiau dėmesio kreipti, kad 
jų vaikučiai pramoktų 
kai skaityti ir rašyti.

Revizijos komisijos 
išdavė dr. V. Plioplys. 
kės finansinis stovis labai ge
ras, tad nutarta Į Lietuvių Fon
dą įnešti dar $400, kad susida
rytų tūkstantinė. Buvo iššauk
tas svečias, kuris turėjo tuos pi
nigus priimti. Pasirodė, kad sve
čias neatvyko, tad paskirti pini
gai teko Fondui paštu pasiųsti.

Buvo išrinkta nauja Bendruo
menės Apylinkės valdyba. Jos 
sudėtis tokia: P. Kiznienė, Ado
mas šernas, Petras šernas, St. 
Tikuišis, Kaz. .Rutkauskas, P. 
Dičiūnienė (kandidatė). Revizi
jos komisija: dr. V. Plioplys ir 
D. Zakaras. Atstovais į ALT 
paskirti Liudas Jarošekas, J. 
Bielskis ir J. Augutis.

Mirusieji nariai buvo pagerb
ti atsistojimų. Po susirinkimo 
sekė užkandžiai. žvalgas

Tarybai:
jau

vo

įnešusi
is dienomis

gana
atidarė
trečius

Ii

ponia
metus

lietu viš-

raportą
Apylin-

Tarp gyvybės 
ir mirties 
Motinos ranka

atsisėti. Jei čia ilgiau liksiu, aš 
su juo drauge mirsiu”.

“Tai eikite, mieloji motina, 
tik vardan Dievo prižadėkite 
man, kad neduosite savo sūnui 
save pažinti”.

Motina iškilmingai prižadėjo. 
Ji apsivilko . gailestingos sesers 
rūbais, įėjo Į kambarį ir tyliai

Nugabentas j*ligoninę jis atsi
dūrė tarp gyvybės ir mirties, 
bet prieš netekdamas sąmonės 
buvo daktarui pasakęs savo tė-

Daktaras, matydamas, kad jo 
paciento gyvybė yra balanse su 
mirtimi, nusiuntė jo motinai te
legramą. Motina pirmuoju trau
kiniu atskubėjo į kliniką. Dak
taras ją pasitikęs prie durų rim
tai perspėjo, sakydamas “Mielo
ji motina, tamsta negalėsi prie 
sūnaus įeiti. Jis yra tarp gyvy
bės ir mirties, dėlto ir mažiau
sias susijaudinimas, net džiugus 
motinos pamatymas,-gali jo li
kimo svarstykles nusverti mir
ties pusėn. Tamsta jokiu būdu 
negalite eiti Į jo kambarį”. ’

Motina .pasiliko stovėti klini
kos vestibiuly.; e, ir neatsitrauk
dama žiūrėjo pro mažą langelį 
duryse, kaip jos sūnus nejudė
damas lovoje gulėjo. Taip pra
ėjo dvi ar trys ilgos valandos. 
Nebeištverdam a' motina moste- 
rėjo daktarui maldaudama: 
“Mielas daktare, leiskite man 
gailestingos sesutės vietoje įei
ti Į kambarį. Jums prižadu, kad 
sūnui neišsiduosiu esanti jo mo
tina ir jo vardo neištarsiu, ir jo 
kaktos nepabučiuosiu... Bet aš 
turiu prie jo prieiti ir šalia jo

nos ir. jos nepastebėjo. Po ke
lių minučių jis karščiuodamas 
ėmė blaškyti ir aprimęs vėl nu
sigręžė į sieną. Motina buvo ma
čiusi, kaip gailestingos sesutės 
daro, taip ir ji ištiesusi uždėjo 
savo ranką ant karščiu degan
čios savo vaiko kaktos.
- “Ak!” ištarė jaunasis karys 
ir giliai atsidūsėjęs pasakė: “Tai 
yra tikra mano motinos ranka!”

Susirinkimu ir parengimų

— Chicagos Lietuviu Našliu, Naš- 
liukiy Klubo eilinis susirinkimas įvyks 
gegužės 8 d., penktadieni, 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, rašt.

— Suvalkiečiu 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 Į 
Hollywood Inn salę, 2417 W. 43rd St". 
Visus kviečia atsilankyti. Valdyba

— Lietuvos Ūkininku Draugijos su
sirinkimas neįvyks gegužės mėnesi dėl 
Motinos Dienos šventės, tiktai Įvyks 
birželio 14 dieną, Hollywood salėje. 
Nariai esate kviečiami tada atsilan
kyti.

Petronėlė Zakaraitė, rašt.

GABIESIEMS 
PASKIRTOS 

STIPENDIJOS
Penkioliktus metus veikian- 
National Merit Scholarship

Corp, ir šiemet varžybų būdu 
išrinko 3,073 geriausius aukšt 
mokyklų mokinius ir paskyrė 
jiems įvairių firmų bei asmenų 
duotas stipendijas. Čikagai ir 
jos apylinkėms teko 130 sti
pendijų. Tarpe jas gavusių yra 
minimi: Mark W. Gailius, ga
vęs iš Mobil fondo, studijuos 
matematiką 
si te te, John 
& Western 
kalbą Illinois
Masulis, Hinsdale Township, 
kuri pasirinks studijoms sritį 
Illinois universitete.

Harward univer- 
C. lunkus - Gulf 
studijuos Angly 
u-te ir Christine

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MAZHKAsEVANS

REpubSe 7-8808 REvvbKc 7-S601

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
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
Lietuviu

4-

Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

sao

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

SALOME C. MULES - STANIULYTB
Pagal pirmą vyrą Dr. Čerienė

Mirė 1970 m. gegužės 6 dieną, 9 vai. ryto, New Jersey 
valstijoje. Gimusi Londono mieste, Anglijoje.

Paliko nuliūdę: vyras Emerson H. Mulks, sesuo Ber
nice Brijunas, sesers duktė Donna Mersh ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Šeštadienį, 6 vai. vakaro kūnas bus pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioje, 3354 So. Halsted SI., Chicago, Ill.

Pirmadienį, gegužės 11 dieną 10 vai. ryto bus lydima 
iŠ koplyčios j Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Salome C. Mulks giminės, draugai ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sesuo, girhinės.

Laidotuvių Direktorius Povilas J. Ridikas. Telefonas 
YA 7-1911.

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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Naujoji LB Čikagos Apygardos 
Valdyba posėdžiavo ■'

Gegužės 3 dieną Jaunimo darytas bendras metinis vald 
Centre naujoji Čikagos Apv-jbos veiklos planas.
ganios valdvba susirinko pir
mojo posėdžio.

Dalyvaujant visiems valdv- 
bds nariams, buvo pasiskirsty
ta pure/šiomis. Skintu balsavi
mu Duinir’nkn išnaktas J. Ja-

li pirmojo posėdžio atrodė, 
kad valdyba neturės joki 
tarpusavio nesusipratimu. \ i 
sų bendra mintis 4— gyvinti LB 
veiklą, ypač, kelti lietuvišk y 
švietimą. V

VINCAS
ŠAULIŲ S-GOS

HELP WANTED FEMALE
Darblninkiv Reilde -*W^*W-**^--- -

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.

***<•■***■•

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, lama — Pardavknwi

RZAL ESTATE FOR SALE 
Na* J, Žemė — PardavimuiNai. J,

suit is. Išrinkus pirmininką, 
pradėjęs posėdį buvęs pirmi
ninkas A. Juškevičius nekvietė 
nauia’i pirmininku toliau po

dvlios nariams pareiškus nuo
mones. kokie darbai svarbian-

Kai sfinksas prabyla
Mokytojo vardas 

kais buvo ir tebėra 
sfinkso mintis, k

WOOL PRESSER
For coats also skirts and dresses. 

Ask for LEO GRJNNAR 
SEPTENNIAL CIJSANERS 

1430 W. ROOSEVELT RD. 
666-2300

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKĖJIMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS |

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

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

tu pareigiu
A. Juskeviuius sutiko 

v.’vepj rm i ninku švietimo reika
lams,, J. Vaičiūnas — vicepir
mininku spaudos — informa
cijos reikalams, K. .Januška — 
sekretorium, A. Būga — iždi
ninku, K. Radvila — organi
zaciniams reikalams, K. Ro 
žanskas — parengimams, Z. 
Žiupsnys — sporto reikalams, 
M. Pėteraitienė — švietimo or
ganizaciniams reikalams.

šnekantis ilgiau sustota prie 
lietuviškojo švietimo.
ninkui pasiūlius 
riams pritarus, 
dyba kviesti ir 
Bertašiu, jam

ncatųn ta 
) garsam 

i dėl ki-jpaveikslo Mona Lisa šypsena. 
|Jo darbus Ivdėio tautu laimė- i J c

būtiP*rnai taikos ir karo metais ar 
jas vedė užmarštin j nežymia 
vietą istorijos puslapiuose.

Lietuvoje ir išeivijoje daug 
akiu yra atkreipta i mokytoją 
ir daug veidu jam kartoja bil>- 
linius žodžius: — Mokytojau, 
ką reikia daryti?... Vienok, 
mokytojas buvo ir tebėra su
tinkamas su neaiškiomis emo
cijomis. Vieniems jis tik antra
eilis inteligentas, kitiems 
viską reiškiantis ateities kūrė
jas.

Užtat su dideliu dėmesiu rei

Salary & Commission.
Nice’co-workers. 5 day week.

Good transportation.
Call in person
449-8787

Pirmi- 
ir visiems na-

1970 m. balandžio 25 ir 26 die- 
Įnomis šaulių S-gos atstovų su- 
I važiavime Detroite buvo renka- 
įmas Sąjungos pirmininkas. V. 
jlšganaiėiui atsisakius kandida
tuoti, suvažiavimas išrinko šau- 

|!ių S-gos pirmininku Vincą
. mosi ū na.

psaugos Rinkt

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI ,

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALĄL'

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233REIKALINGA MOTERIS
Bendrai namų ruošai 2 suaugusių šei
moje, Glencoe priemiestyje. Privatus 
kambarys su vonia. Geras atlygini-j 

mas. Reikalingos rekomendacijos, j
Skambinti i
835-1060

> NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

. ♦ PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.
iės steigėjų.
jus yra darbš- 

mėgsta, kad
. Jis pats rašo 

,.;:nksną. Išei- 
jlarbiauja: T. 
j. Santarvėje, 

v Enciklopedi- 
j. kitų laikraš-

t US ir 
apie jį 
ir gerai 
vijoje jis 

Ta-] Trimite,
! Dirvoje, 

Jis nuo pat jaunų dienų pri- joje ir 
Jis buvo ilga-jčių.

! metis Molėtų, Tauragnų ir Vy- 
jo darbo aplinky-jžuonų šaulių būrių vadas. Išei- 

bės”. Joje mokytojai patys pa-‘vijoje irgi nuo pat šaulių S-gos 
sisakė, kas jie yra. Pasisakė atkūrimo jai dirba. Ir dabar sėk- 
aiškiai, labai tragiškose ir gra-jmingai vadovauja S. Butkaus 
sinančiose aplinkybėse, 
siskirstė. Išsiskirstė tyliam dar
bui.

i sąmoningą besikeičiančią 
neracijų atsakomybės suprati
mą.

Leidinys yra kišeninio for
mato, žaliais viršeliais, 69 psl.. 
kainuoja 
j ienose, 
Chicago,

2735 WEST 71st STREET
as rašyt 
valdoj 

bend r 
Policija 
Lietuvi'

nutarta i vai- kia sutikti ką tik iš spaudos iš-1 
kandidatą J. ėjusią J. Vaičiūnienės studiją klauso šauliams.

pasiūlant sun- “Nepriklausomos Lietuvos mo-!
telkti lėšas lie-|kytojas ir 

tuviškajam švietimui.
Buvusioji apygardos valdy

ba nėra pabaigusi kai kurių 
darbų. Iš jų svarbiausias — 
Moksleivių Pavasario šventė. 
Dėl to susitarta, kad naujoji 
valdvba perims darba nuo bir-i 
želio mėn. 1-os dienos.

Naujoji valdyba, senajai 
prašius, talkininkaus iki 
reigų perėmimo.

Kitas valdybos posėdis 
matytas gegužės 24 dieną. Val
dybos nariai pirmininko pap
rašyti ateiti su planais atskiro
se veiklų srityse. Tada bus su-

pa-
pa-

nu-

Srsngsnybas, LiikrodžUI, Dovanos 
visoms progoms

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660 j

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Passbooks

GENERAL OFFICE 
varieties of duties including some ty
ping and bookkeeping procedures, j 
Seeking a mature type individual with1 ___ _____ _
oast experience for permanent posi- 6 kamb. su 3 mieg apkaltas namas 
tion. We are a modern printing com- ant 35 p. sklypo. Pilnas rūsys, gazo 
pany with own parking lot ant free šilima, visi modernūs įrengimai ir pa- 

gerinimai, dvigubas garažas, viskas Call SEYMOUR LEMPERT 326-2900. ‘ ----- --------- ‘ ’

ŠIAURĖS VAKARUOSE ŽAVINGI PERLAI
APIE 8,000 DOL. PAJAMŲ, 4 butų, 

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. Apie 38 pėdų skly
pas, šalia garažas. $22.500.

PELNINGAS MŪRO NAMAS. Šva- 
_ ___ ______ o__________  rts 6—3 ir 2 kambariai. 2% vonios, 

sūdoma, su dvigubu nauju garažu i Naujas šildymas Ražu, garažas. Arti 
~ 320 dol. pa jamų.__ j visko. Marquette Parke. $21,800.

Kaina $21,500/ BEVEIK NAUJAS, apie 12 metų
1326 DIVERSEY. j kamb. mūras. 2 auto garažas, arti Na-

Tel. 779-9576. biseo. $27,000.
5 KAMB. GRAŽUS MŪRAS, nauia 

gazo šilima, garažas, prie Maria HS. 
Laisvas

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

arti. Virs 20,000 dol. 
Kreiptis į savininka, 

tel. MA 6-8505.
j šaulių S-gar j h visa siela yra 
atsidavęs. Pat iotiškumas ir 
meilė Lietuvai,, t J jo gyvenimo 
prasmė. Jis p priklauso Įvai
rioms lietuviškoms organizaci
joms.

Sveikiname Ša u Ii ų S-gos pirm. 
Vincą Tamošių r:ą ir linkime 
jam palaimos^-sveikatos, ištver- 

kyklą. Tarnaudamas ėjo ivai-jmės dirbti šauli; Sąjungai, iie- 
rias atsakingas pareigas. [tuyybei ir mušu tėvu krašto lais- 

Lietuvai praradus nepriklau
somybę, 1940-1944 m. jis dirbo 
pogrindyje. Jis buvo Zarasii 
aps. Lietuvos Laisvės Armijos 
vadu. 1941 jn. VIII. 28 d. Viekš
niuose buvo vienas iš Tėvynės

iš- šaulių kuopai.
šaulių S-gos pirm. V. Tamo-

Visa tai gali būti Įvadu i piūnas yra baigęs Lietuvoje karo 
ge-| mokyklą ir aukšt. policijos ino-

1 dol. Gaunama Nau- 
1739 So. Halsted St., 
Ill., 60608 Pe.

CHICAGOS PARKAI
LAISVI BANDITAM

Sena tiesa, kad šuo yra žmo- 
Šuo gindamas 
savo draugą 
parodo tikrai 

ir neretai
žūsta žmogų begelbėda-

gaus draugas, 
nuo užpuoliko 
žmogų dažnai 
“didvvriška dvasia 
pats 
mas.

kieno draugas yra Chi-
Parkų Distriktas, kurs

Bet 
cagos 
žinodamas, kokioje padėtyje 
yra jo administruojamieji

PAID

S5,000 minimum
2 year certificate

Investment
bonus plan 

$1,000 minimum
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

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

$1,000 minimum
1 year certificate

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by AGvESHPOSYLTORG)

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkraus tymas 
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 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 čeki arba Money Orderj tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
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HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

GENERAL FACTORY
Steady Employment 

Good Benefits.
CAIN TUBULAR PRODUCTS INC 

511 W. WINTHROP 
ADDISON 
543-5066

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

ninką 737-7526 po 6 vai. vak.

SAVININKAS PARDUODA 
4 BUTU PO 4 KAMB. 

švarų, apkaltą namą, gazo pečiulmis

320 dol pajamų.

I tuyybei ir mūsų 
vei.

šaulių - partizanų praeities 
garbingi te stiprybę
mums teikia.

Algirdas Budreckas

JANITORLAL
AND LIGHT MAINTENANCE 

Monday through Friday, steady work. 
9:00 to 5:30 P. M. also one part time SAVININKAS PARDUODA 4 kamba- 
man 2—3 days per week. Steady.

Apply
So. SHORE PAVILION, 
7750 So. SHORE DRIVE.

CHICAGO. Tel. 731-4200

rių mūro bungalow 71-mos ir Rich
mond Ave. apylinkėje.

Tel. GR 6-2249.

- užimkite. $19,400.

APDRAUDŲ AGENTŪRA:

'4BL.P WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininko ir Darbininkių

miesto parkai, pavasariui atė
jus išleido griežtą potvarkį, vi
siškai uždrausdamas į parkus 
Įvesti šunis, kad ir ant dirže
lio. šis potvarkis tai tikra 
“Dievo dovana” užpuolikams, 
prievartautojams, valkatoms 
ir bendrai banditams, kurie pa
vasariui atšilus ypač pagyvina 
parkuose savo aukų medžiok
lę, žinodami, kad žmonės no
rėdami atsigauti, šviežesnio 
oro pakvėpuoti, progą gavę 
skubina į artimiausią miesto 
parką.

Banditai tiek žmogaus nebi
jo, kiek šunies, nes žmogų 
vienu smūgiu gali nutildyti, o 
šuo sukels didžiausią triukšmą, 
kurį ir už mylios pravažiuo
jantis patrulis išgirs. Dėlto su 
“draugu” šuniu eiti i parką 
dvigubai saugiau, bet vargas 
nuėjus i parką vienam ar vie
nai. .. Plėšikai tikrai turėtu 
distriktui pareikšti padėką už 
pačiu laiku išleistą dekretą, 
tiek palengvinanti užpuolikų 
darba nuėsto parkuose. J. Pr.

— Dr. L. ir L Kriaučeliūnai, 
J. Jasaitis, ponai Rupinskai ir 
ponios — Aukštuolienė, Kupci- 
kevičienė ir Plepienė sudaro 
tautinių šokių grupės “Gran
dis” globos komitetą, kuris rū- 
pinasi, kad “Grandies” koncer- 

9 d. 
mo- 
Jie 

atsi-
“Grandi”.Pr.

tas ši šeštadieni,- gegužės 
8 vai. vak. Marijos aukšt. 
kykloje gražiai pasisektų, 
prašo Čikagos visuomenę 
lankymu paremti

Tauragės Klubas Motinų pa
gerbimui rengia linksmą vakarą, 
gegužės 9 dieną 7:30 vai. vak. 
Marquette salėje,' 6908 So. We
stern Ave. Kviečia .visus atsi
lankyti. Gros K. Ramanausko 
orkestras. įžangai auka 81.50.

(Pr)’-

SKAITYK «NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Jauniausias hipjs — vos keliu mėnesiu Joseph Whalen. Jo močiutė 
uždėjo jam savo dirbtinu plauku peruką.

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

kalbėti angliškai.
Skambinti 

Mrs. McCARTY, - 
tel. 323-0198

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

Susi-

BEAUTY SALON
2 STATIONS

5 dryers, air-cond. 
Vic. Milwaukee Pulaski.

$1,000.

FURNITURE AND FIXTURES
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIŲ AP
ŠILDOMAS BUTAS suaugusiems, 

Brighton Parke. Tel. Y A 7-4309.

•*■ Piketuos propagandinę pa
rodą. Sovietų Sąjunga Chicago- 
je yra suorganizavusi propagan
dinę parodą Mokslo ir Pramo
nės Muziejaus patalpose. Pa
vergtu Tautu Komitetas nutarėv Į
piketuoti šią propagandinę rusų^ 
parodą. Piketavimas vyks šeš
tadieni.

šeštadienj, gegužės 9 d. paro
dą piketuoja lietuviai. LB Chi- 
cagos Apygardos valdyba ir Chi- 
cagos Lietuvių Taryba prašo 
lietuvius gausiai piketavime 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).

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

namų, automobi- 
r " iff ylių, gyvybės, svei- 
: yout* katos ir biznio.
k*^?*-*^^***1/Patogia. issimokė 

jimo sąlygos.
J. BA C E v t e 1 US

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

Federalinio ir valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

R S A LES TAT E 
Parašų, paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 

I N S U RA N C E 
ŠIMAITIS REALTY 

2737 W. 43rd STREET 
CL 4-2390

SIUNTINIAI I LIETUVĄ

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, III. 50632. Tel. YA 7-5980

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairių pre
kių, Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

A. & U INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGRNYBtS
Pardavimai ir Talaynm

2M4 WEST STREET
TeU REpublk 7-1W

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

Tel. CE 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir įvairus kitoki Nan

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

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

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

MŪRINIS 2 po 5. Centrinis šildy
mas, madernios vonios, gerai įreng
us skiepas, geriausia Brighton Parko 
vieta.

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
ur-conditioning Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu tinas (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

A. ABAUL roofing 
Įkurta prieš 50 metų

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

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

Skambinkit
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapatls 
32M% W. 9$th St.

GA 4-8654




