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Eita patyrė apie vak. Vokietijoje balandžio mėn. pradžioje 
buvusias įsidėmėtinas pastangas gelbėti Lietuvoje kraujo vėžiu 
(leukemija) sergančią mergaitę. Gelbėjimo veiksmus pradėjo vo
kietis, trumpų radijo bangų siuntėjas bei priėmėjas Wolfgang 
Grensing gyvenąs Baden - Wuerttmbergo krašte, Ueberlingen apy
linkėse. Grensing radijo bangomis priėmęs jo radijo bangų bi
čiulio, iš okup. Lietuvos, Vytauto švedo, pagalbos šauksmą, šis 
kreipėsi į vokietį, prašydamas parūpinti, sergančiai pusseserei, 
retą leukemijos vaistą.

Kadangi tai brangūs vaistai, 
kaštuoją apie 4,000 DM (arba 
daugiau kaip 1,000 dol.), tai vo
kietis, negalėdamas lietuviui ne
delsdamas padėti, kreipėsi į kraš
to sritinį radijo siųstuvą Sued- 
westfunk, Baden-Badene. Klau
sytojai radijo bangomis papra
šyti paremti sergančią mergai
tę Lietuvoje. Atgarsiai klausy
tojų tarpe buvo nepaprastai pa
lankūs ir gausūs. Vienas klau
sytojų buvo pasiryžęs tuojau pa-

v aukoti 500 DM, gi dvi vaistų
įmonės pranešė sutikusios veltui j ĮjOje mirė Pieter Smith, antras 

ilgiausiai su svetima širdimi iš
gyvenęs pacientas. Jis mirė nuo 
skilvio vėžio.

NEW YORKAS. — Leidėjas 
Arthur Ochs Sulzberger paskel
bė, kad jei nepavyks susitarti su 
darbininkais, “New York Times” 
laikraštis nuo pirmadienio nebe
išeis. Jau keli mėnesiai spaustu
vės darbininkai dirba pamažu, 
gaišindami laiką susirinkimais 
koplyčioje.

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
premjeras Chaban Delmas pa-

pristatyti ne tik brangiuosius 
vaistus, bet ir kitas, papildomas, 
priemones.

Kai atsirado reikalas vaistus 
persiųsti į Lietuvą, buvo susi
durta su sovietų ambasados Bon- 
noje biurokratinio pobūdžio 
trukdymais. Buvo pasiūlyta 
kreiptis į sovietų ambasadą Mas
kvoje. Pagaliau, policijos maši
na vaistus skubiai pristatė į 
Frankfurto aerodromą, tačiau čia 

- pasirodė, jog lenkų lėktuvo lakū
nas atsisakė priimti vaistus, nes

Lietuvą. Vėliau patirta,' kad 
olandų linijos lėktuvas balandžio 
4 d. - vaistus per Amsterdamą 
nugabeno. į Maskvą.

Vyt. švedas jau nebeatsakė į 
jo vokiškojo bendradarbio radijo 
keliu klausimus, tačiau vokiečiui 
jį pasiekus telefono keliu, šve
das nuoširdžiai padėkojo už vi
sas vokiečių pastangas parūpinti 
reikalingus vaistus.

Kaip teko patirti, Fed. Vokie
tijos ambasada vaistus perdavu
si sovietų Sveikatos ministeri
jai, kuri tariamai patvirtinusi, 
jog siunta pristatyta adresatei 
Lietuvoje. Ar pavyko išgelbėti

nepatirta. ■
Vasario 16 gimnazija Vokie

tijoje pasiuntė padėkos laiškus 
dviems vaistų įmonėms,'EHi Li
li- Giessen mieste ir Pharm — 
Italia Freibūrge. Sovietų . spau
da apie šį įvyki ligšiol tebetyli.

(E)

Artėja vasara ir metas, kai 
okup. Lietuvos moksleivija bus 
verčiama pasinerti į vad. ko
munistinį “auklėjimą”. “Tary
binio Mokytojo” laikraštis (bal. 
8) vedamajame teigia, kad ne 
visi mokiniai vasaros atostogas 
praleis stovyklose. Kas jų lau
kia? Taigi, anot laikraščio, teks 
rūpintis “tarybinio patriotizmo” 
moksleivių tarpe skiepijimu.

Esą šiais metais minimos net 
kelios sukaktys (Lenino gimi
mas, 25 metai rusams Berlyną 
užėmus, 30 m. sovietų okupaci
jai Lietuvoje atsiradus). Todėl 
tai moksleivijai patariama — 
būkit auklėjami ir atostogų me
tu. Tegul tie mokiniai “išvaikš- 
čioja partizanų takus, pražy
giuoja tarybinių karių, vadavu
sių Lietuvą, kovų keliais, tegu 
pasisvečiuoja pas revoliucinių 
kovų ir darbo veteranus, tegu su 
dar didesne meile globoja žuvu-

f

KOMUNISTAMS BERLYNE NEPAVYKO 
IŠARDYTI KARIUOMENĖS PARADO

BERLYNAS. — Vakarų Berlyne įvyko didelės komunistų 
riaušės, kuriose policija suėmė 270 asmenų. Riaušės įvy

ko po sąjungininkų kariuomenės parado, kuriame dalyvavo ame
rikiečių, britų ir prancūzų daliniai. Jauni komunistėliai su Mao 
Tse Tungc portretais ir raudonomis vėliavomis bandė kariuomenės 
paradą sutrukdyti. Jie per garsiakalbius iš universiteto langų 
siuntė komunistines dainas, kad jos permuštų karinių orkestrų 
maršus. . . .

TEL AVIVAS. — Golano auk
štumose vienas izraelitas karei
vis buvo užmuštas, vienas su
žeistas, kai sprogo arabų užkas
ta mina.

MILWAUKEE. — Katalikų 
kunigas James Groppi, dirbęs 
negrų civilinių teisių judėjime, 
perkeliamas Į kitą parapiją.

CAPE TOWN. — Pietų Afri-

kos santykiams.

— Vilniaus Paveikslų galeri
joje (buy; Katedroje) balandžio 
mėn. įvyko Mozarto kūrinių va
karas. Be kamerinio orkestro, 
dar dalyvavo Vilniaus vidurinės ■ 
M. Čiurlionio meno mokyklos: 
choras ir sol. E. Čiudakova. (E)

— Vilniaus įstaigos nusiskun
dė Valst. filharmonijos darbu. 
Ęsą, ji nekreipianti pakankamo’ 
dėmesio vaikų ir jaunimo muzi
kiniam ir estetiniam auklėjimui.

(E)

Derybos Vienoje
VIENA. — Amerikos ir So

vietų Sąjungos derybose dėl stra
teginių ginklų apribojimo jau 
buvo prieita prie konkrečių klau
simų. Svarstoma, kaip sustab
dyti dabartiniame lygyje puola
mųjų ginklų gamybą ir kaip ap
riboti gynybos ginklus. Sovietai 
pasiūlę gynybos raketas palikti 
tik sostinių gynybai: Maskvos ir 
Washington© apylinkėse.

Amerikos. delegacija aiškino, 
kad Amerikai gynybos raketos 
būsiančios reikalingos ir nuo Ki
nijos raketų, kurias kinai sku
biai stato. Sovietų nuomone, yra 
sunku, beveik neįmanoma, at
skirti “ribotą” gynybos siste
mą nuo “pilnos”.

Derybos vyksta labai slaptai. 
Valstybės departamentas papei
kė “The Washington Postl’ laik
raštyje pasirodžiusius straips
nius apie derybų eigą. Viešuma 
galinti pakenkti deryboms. So
vietai skundžiasi, kad amerikie
čiai perdaug kalba apie derybas 
ir jų pasiūlymus.

Komunistines Kinijos moterims nerūpi, kaip amerikietėns, kovoti už "išlaisvinimą". Kinijoje, panašiai kaip ir 
Sovietų Sąjungoje, moterys dirba sunkiausius darbus fabrikuose, ūkiuose ir statyboje. Kinijos moterys turi ir 

miliciją, kuri dalyvauja kariniuose pratimuose kartu su vyrais.

NAUJI NERAMUMAI KIPRO SALOJE
LIMASSOL. — Kipro saloje veikia gerai organizuota deši

niųjų grupė, siekianti Kipro prijungimo prie Graikijos. Kipro 
vyriausybė tam nepritaria, šeštadienį apie 70 dešiniųjų puolė 
Limassol miesto policijos būstinę, nuginklavo policininkus ir įsi
laužėlį ginklų sandėlį, iš kurio pačios policijos -mašinomis išsi
vežė daug ginklų. Vėliau buvo suimta 30 asmenų, priklausiusių 
Nacionalistų Frontui, ši organizacija Kipro sakųe uždrausta.

Kipro prezidentas arkivysku
pas -Makarios tuoj pats nuvyko 
į apiplėštą, policijos būstinę ir 
sužinojęs, kad puolimo metu 25 
policininkai tuose pačiuose na
muose miegojo, tuoj atleido iš 
pareigų kelis policijos pareigū
nus.

Makarios pareiškė, kad Kip
rui gresia sukilimas, valstybė 
esanti dideliame pavojuje. Su
imtų tarpe buvo trys kariuome
nės puskarininkiai ir penki po
licijos tarnautojai.

Neseniai Kipro prezidentas 
vos išsigelbėjo, kai jo helikop
terį nacionalistai numušė, su- 
žeisdami pilotą. Ateityje Kipre 
gali būti didesnių neramumų, 
nes sala turi liepos 5 dieną rin
kimus. Valdžia paskelbė, kad 
rinkimai bus atidėti, jei bus ne
ramumų pavojus. . Jungtinės 
Tautos jau nuo 1964 metų lai
ko Kipre 5,000 kareivių, kurie 
saugo, kad graikai nesipeštų su 
salos turkais.

Kaip rusinama 
okupuota Latvija

Kaip sovietinarna Latvija, apie 
tai žinių'pateikė‘latvis prof. A. 
Namsons “Latvija” savaitrašty. 
Latvių duomenimis, Latvijos gy
ventojų skaičius 1968 m. pabai
goje buvo padidėjęs, palyginus 
su prieškariniu: laikotarpiu. 
22%, tuo tarpu pačių latvių gy
ventojų skaičius pakilęs tik 20%.

Kaip Latvija sovietinama, liu- 
djia šie skaitmenys: Daugpilio 
apygardoje rusų bei kitų slavų 
gyventojų skaičius.nuo 1959 m. 
pakilęs iki 68.7%, Rezeknėje tų 
gyventojų buvo 62.3%, Zilupe — 
net 76.3%, Kraslava — 54.3%. 
Mažiau rusu bei kitu slavu tik 
tose srityse, kurios atokiau nuo 
Sovietų sienos. Vis dėlto, Gul- 
bene srity rusų gyventojų skai
čius siekia 37.3%, Venspile — 
37,6%, Liepojos srity — 36.5%.

inteligenciją
šių dienų Lietuvoje dažnai 

svarstoma tema — inteligento 
bruožai, kas yra inteligencija, 
be to, ko siekia jaunimas. Agr. 
V. Mizaras iš Šilutės, “Literatū
ros ir Meno” savaitrašty (egg. 
1) teigia, kad tarp miesto iri 
kaimo inteligento gyvenimo esąs 
didelis skirtumas. Vilniuje, Kau
ne, kultūra, atrodo, “liejasi iš i 
gausybės rago”, o su kaimu jau 
kitaip.

Esą, kaime masine kultūros' 
priemone reikia laikyti knygą, 
bet čia, mano Mizaras/ “pasireiš
kia šio amžiaus standartai”. Jis 
nurodo: “Jaunimas su malonumu ■ 
skaito Agatos Kristi, ž. Simeno- 
no nuotykių apysakas, o beveik 
nesidomi Vaižgantu, Simonaity
te, Džeku Londonu ir kitais ra
šytojais... Girdėjau, kaip busi
moji pedagogė piktinosi: ‘Tie- • 
siog nesuprantu, kam reikia stu
dijuoti Daukantą, Strazdą. Tai ' 
baisi nuobodybė...” .
Mizaras pasiūlė, kad kiekvienoje

SAIGONAS. — Didelės 
Vietnamo jėgos pradėjo naują 
puolimą didžiausioje Kambodi- 
jos gumos plantacijoje, kur slap
stosi komunistų pulkas. Į Kam- 
bodiją Saigono vyriausybė pa
siuntė dar 7,000 naujų kareivių. 
Dabar Kambodijoje yra apie 60,- 
000 vietnamiečių ir amerikiečių 
jėga.

Iš Tailandijos į Kambodiją at
vyksta aukštų karininkų misi
ja, kuri tarsis su- Kambodijos vy
riausybe dėl Tailahdijos para
mos kovoje prieš komunistus. 
Tailandijos delegacijai vadovau
ja pats kariuomenės vadas, kar
tu einąs vicepremjero ir vidaus 
reikalų ministerio pareigas, ge
nerolas Charusatien.

Kambodijoje komunistai po 
amerikiečių puolimo ir eilės pra
laimėjimų, pakeitė taktą. Jie iš
ardė didesnius dalinius ir pradėjo, 
vien , partizaninį karą.. Iš pa
imtų belaisvių paaiškėjo, kad 
komunistų vadovybė labai nusi
vylusi, kad nepavyko užimti nė 
vieno didesnio miesto. Komunis
tams, kurių jėgas sudaro viet
namiečiai, Kambodijoje bus sun
kiau vesti partizaninį karą, nes 
jie skiriasi savo išvaizda nuo 
kambodiečių, todėl juos lengva 
atpažinti.

Policija po kovų su studentais, 
kurie vartojo akmenis, butelius 
ir lazdas, įsiveržė Į universiteto 
patalpas ir išvijo iš jų susirinku
sius komunistus. Universitete 
rasta 14 padegamųjų bombų.

Metinį sąjungininkų kariuo
menės paradą stebėjo apie 15,- 
000 žmonių.

Gedgaudų šeimai
SANTA MONICA. — Po pre

zidento Nixono kalbos, kurioje 
jis pranešė siunčiąs kariuome
nę į Kambodiją, du lietuviai, 
Santa Monica gyventojai č. ir 

Agronomas E. Gedgaudai parašė preziden
tui laišką: “Mūsų sūnus kovoja

aukštumoje mokykloje būtų dės-’ Vietname jau virš W mėnesių, 
tomas inteligencijos kursas...

. /
šiųjų šeimas, puošia kapus...” 
t Lengva įsivaizduoti, su kokia 

“meile” tuos partinius uždavi
nius šią (kaip ir kiekvieną) va- 
sąrą vykdys lietuviškasis jauni- 
jnas„. (E) i

s

Rygos gyventojų skaičius šie-. žymėjo: 
kia 700,000. Tačiau dar 1959 m. 
gyventojų surašymo duomeni
mis, Latvijos sostinės 41.5% su
darė rusai, gudai ir ukrainiečiai.

(E)

Jaunas, Anglijos aktorius yra gorokai 
išdykęs, tačiau šiame paveiksle jis 

. . J paties padirbtą šventojo 
aureolę.

Jaunimo seminaras
Jaunimo Seminaras, rengia

mas Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto, įvyks š. m. birželio 
6-7 d. Čikagoje, Jaunimo Centre 
(2345 West 56th St.). Seminaro 
programa numatyta tokia; bir
želio 6 d., šeštadienį, 10 vai. dr. 
J. Puzino, Vliko Valdybos nario 
paskaita: “Padėtis okupuotoje 
Lietuvoje”, 11:45 vai. — “Tarp
tautinis Lietuvos statusas ir di
plomatinė tarnyba” (kalbės dr. 
St. Bačkis, Lietuvos Atstovybės 
Vašingtone Patarėjas). 1:15— 
2:45 vai. skelbiama pietų per
trauka.

Po pietų, 2:45 vai. prof. M.

Mes esame pabėgėliai iš Lietu- 
, vos, todėl suprantame gerai, kas 

M. Vileišis tame pačiame sa- įen vyksta. Iki šiol mes rūpin- 
vaitraštyje (bal. 21) taip pat f Gavomės ir kartais abejodavo- 
kėlė inteligentų klausimą ir pa-. me< tačiau po Jūsų drąsaus pa-

- ’ “Pakeri akademiniai reiškimo, mes žinome, kad gali- 
metai turi uždegti visam gyve-, me laukti garbingos pabaigos, 
nimui, turi suformuoti visapu-. nes sprendimas nebus daromas 
sišką inteligentą... Barkim stu-!pr]-e i^okio kvailo konferencijos 
dentų vėjavaikiškumą ar dėsty- stalo, bet mūšio lauke, atimant 
tojų netalentingumą esama ir raudoniesiems užpuolikams ata- 
šio ir to, bet didžiausią nerimą ];OS jėgas ir privilegijuotą jo 
kelia mūsų akademinių įstaigų štaba”.
nerangumas,, vis nesiryžtantį Atsakydamas į šį Gedgaudų 
šiandien ruošti tokį inteligentą, laišką prezidentas Nixonas ra- 
kokio reikės rytoj”. (E) '§o. “Jūsų ir jūsų šeimos asme-Jūsų ir jūsų šeimos asme- 

---------------- ' ninė auka laisvės labui duoda 
Mackevičius kalbės tema “Lietu-į Jūsų pažiūroms ypatingą reikš- 

'mę. Jūsų padrąsinimas mūsų 
šalies tikslams pietryčių Azijo
je daug reiškia kiekvienam Ame
rikos kareiviui, o taip pat ir man. 
Aš noriu, kad jūs žinotumėte 
kaip aukštai aš vertinu jūsų pa
reiškimą. Su geriausiais linkėji-

vos nepriklausomybės poveikis 
valstybingumo sąmonei”, 4:30 
vai. bus Romo Kezio, Vliko Val
dybos nario pranešimas “Jau
nimas Lietuvos laisvinimo or
ganizacijoje”.

Birželio 7 d., sekmadieni, 12 mais, Richardas Nixonas”.
vai. bus Vliko Pirmininko dr. J.
K. Valiūno pranešimas “Lietu
vos laisvinimas ir santykiai sunr. įdėjo straipsnį apie teatro 
pavergta tauta”. Kiekvienai pa- rež. J. Miltinio veiklą ir apie Pa
skaitai ir diskusijoms skiriama nevėžio dramos teatro repertua- 
po 45 minutes. . (E) rą. ' < (E)

— Lenku žurnalas “Teatr” 5

Izraelis žada 
keršyti Libanui

TEL AVIVAS. — Vienas 
Egipto artilerijos sviedinys prie 
Suezo kanalo pataikė tiesiai į 
izraelitų kariuomenės valgyklos 
bunkerį, užmušdamas 7 karei
vius ir daug sužeisdamas, žuvu
sių tarpe buvo ir vienas majo
ras. Izraelio lėktuvai tuoj nu
skrido bombarduoti Egipto po
zicijų.

Iš Libano pranešama, kad Iz
raelio kariuomenė koncentruo
jama prie Libano sienos. Liba
no kariuomenė griebiasi prie
monių ginti pasienio kaimus. Po 
arabų partizanų atakos prieš iz
raelitų mokyklos autobusą, ku
riame žuvo 10 asmenų, jų tarpe 
7 vaikai, Izraelio artilerija ap
šaudė keturis Libano kaimus, 
kur Libano žiniomis, žuvo 20 ci
vilių ir virš 40 buvo sužeistų.

Žuvusių izraelitų vaikų laido
tuvėse dalyvavęs vicepremjeras 
Allon pareiškė, kad Libanas tu
ri sutvarkyti savo teritorijoje 
veikiančius partizanus. Izraelio 
ginkluota ranka yra ilga ir ji 
neleis Libanui nebaudžiamam 
žudyti Izraelio vaikų, pareiškė 
Allon. Laidotuvėse susirinkusi 
izraelitų minia jo kalbą pertrau- 
kinėjo šūkiais “Keršto, keršto”...

New Yorke būrys jaunų žy
dų įsiveržė į dvi arabų įstaigas 
ir primušė lazdomis tris arabus 
tarnautojus. New Yorko policija 
pradėjo saugoti arabų konsula
tus ir kitas įstaigas. / Meras 
Lindsay žydų puolimus pasmer
kė, o arabų lygos vadas pareiškė, 
kad ateityje arabai bus ginkluo
ti ir, jei tokie puolimai pasikar
tos, žydai bus vietoje nušauti.

Rusas patikrino

Vilniuje neseniai lankėsi so
vietų telegramų agentūros “No- 
vosti” pareigūnas foto parodų 
reikalams, N. Dračinskis. Jis 
“Tiesos” (geg 2) skaitytojams 
papasakojo apie sovietų foto dar
bų parodą JAV-se ir apie tai, 
kaip New Yorke “grupelė sionis
tų ištepliojo sienas, apdraskė 
fotografijas. Tai tik atsitikti
niai chuliganų išpuoliai” — ra
mina rusas.

Jis Vilniuje ir kitur būdamas, 
atrinko lietuvių foto menininkų 
darbus. Jie bus parodyti Pran
cūzijoje, Montrealyje, gi liepos 
mėn. — ir Maskvoje. Ruso prie
kaištai lietuviams foto meninin
kams: “labai mažai nuotraukų, 
vaizduojančių darbą, mokslą, sta
tybas, pramonės ar žemės ūkio 
laimėjimus...” (E)



ŽMONIŲ DAUGĖJA, PROBLEMOS DIDĖJA 
Kaip apsaugoti sveiką aplinką nuo teršimo ir nuodijimo 

Commonwealth Edison stato atominę jėgainę

Didžiausia Viduriniai Vakarą 
elektros energija aprūpintoja 
Commonwealth Edison korpora
cija jau pora metų kaip prie Zion 
miestelio, tuojau už Waukegano 
prie Michigano ežero stato ga
lingą atominę jėgainę, kuri nu
matyta 1973 metais baigti ir ga
lės gaminti 2.2 milijonus kilo
vatų elektros. .Ji

“Norint patenkinti nuolat di-

Siūloma vandenį prieš grąži
nant į ežerą atvėdinti, bet 75 mi
lijonams galionų vandens kiek
vieną dieną atvėdinti tektų sta
tyti tris milžiniškus bokštus po 
500. pėdų aukštumo ir 400 pėdų 
platumo, tačiau tokie milžiniški 
garintuvai esą “dramatiškai” pa
didintų lietų ir sniegą, kurs ly
gia dalimi paliestų ir Chicagos 
miestą.

dujantį energijos pareikalavimą, 
mes per ateinančius 9 metus tu
rime padvigubinti elektros ga
myba. o šito anglimis neįmano- naujų gyventojų iš vienos pusės 

džiugina, iš kitos pusės baugina,

Perspektyvos, kad Ziono ato
minė galės aprūpinti elektros jė
ga — šiluma ir šviesa 2,000,000

ma pasiekti”, sako atsakingi Edi
son pareigūnai. Norint angli
mis pasiekti tą pati elektros 
energijos kieki, kiek duos Ziono 
jėgainė, tektų kasdien sudegin
ti po 210 prekinių vagonų ang
lies. Tai pareikalautų apie 9 mi
lijonus tonų anglies per metus, 
kai Ziono reaktoriui kūrenti per 
metus užteks 110 tonų kuro.

Tai viskas gražiai skamba ir 
daug žada, bet štai antroji pusė.

Ziono atominės jėgainės reak
toriams vėdinti reiks apie 75 
milijonus galionų vandens kiek-

kad dar nežinoma, kokios bus jos 
pasekmės gamtai ir gyvenamai 
aplinkai.

tritium ?
Kas tas “šalutinis produktas”
Kas yra tritium ir ką jis turi 

bendra su žmogum? Pasirodo, 
net tie, kurie diskutuoja Com
monwealth Edisono atominės jė
gainės prie Michigan© ežero ge
rąsias ir blogąsias puses, apie 
tą keistą žodį tritium neturi aiš
kaus supratimo.

Vienas geriausią Amerikos krepšinio žaidėju, New Yorko "Knicks" komandos kapitonas Willis 
Reed. NBA lygoje jis prtpažįptas vertingiausiu šiy metę krepšininku.

vieną dieną. Tas vanduo bus
i m amas iš Michigano ežero ir Į 
ežerą atgal grąžinamas 19.6 laip
snių šiltesnis negu paimtas, gi 
federaliniai nuostatai draudžia 
Į ežerą grąžinti vandenį daugiau 
negu vienu laipsniu šiltesnį už 
paimtąjį. Tatai trumpu laiku 
tiek atšildytų žymios ežero da
lies vandenį kad nebegalėtų jame 
žuvys gyventi ir dideliu spartu
mu pradėtų augti algės ir Įvai
rios tropikinės žolės, paspartin
tai užtroškindamos ežerą. Dar 
nežinia, kiek toks vandens atšili
mas atsilieptų į plačios apylin-

Tritium yra “pašalinis ato-
mų produktas”, kurs kartu su 
tais 75 milijonais šilto vandens 
iš atomų • reaktorių nutekės į 
Michigano vandenį. Tritium yra 
radioaktyvios atominės jėgainės 
“pamazgos”, kurių su tuo at
šildytu vandeniu pateks Į mūsų 
geriamąjį vandenį.

Roosevelto universiteto biolo
gijos profesorius James. Holle
man aiškina, kad tritium yra ra
dioaktyvi vandenilio (hydroge- 
nc) forma ir kad tritium pasida
ro po to, kai branduolių spaudžia
mame vandenyje atominiame

kės orą, kur padažnėtų vasarą, reaktoriuje Įvyksta atomų skili- 
hetus, žiemą sniegas ir t. p. : mo (fission) procesas. Norint,

0T A SUSIVIENIJIMAS
I I , A- LIETUVIŲ h
| AMERIKOJE
g SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau 

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- | 
tiems nariams, u

j SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda šyvy į 
bes apdraudę ir ligoje pašalpa, kuri yra pigi, nes SUSIVIjl- | 
NUIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės I 
pagalbos pagrindu.

I SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, | 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali • 

L gauti įvairiu klasių reikalingiausias aodraudas nuo $100.00 !

I
* iki $10,000.00.

SLA —jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi- ; • 
joms ir gyvenimo pradžiai. ■

į SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigia TERM apdraudą. 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

r SLA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už SI,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

g SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SŪSIATENLIIMO darbus. Ii

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parasysit:
I LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

kad tas tritiumas “atvėstų”, tai 
yra netektų savo radioaktyvu
mo, vandenį su tritiumu reiktų 
padėti į šalį maždaug šimtui me
tų, tuo tarpu Ziono jėgainė jį tą 
pačią "valandą leis į ežerą.

“Tritium patekęs Į mūsų kū
ną, susikrauna jo organinėje me- 
džiogoje kaip kad jis būtų van
denilis (hydrogenas). Kai kuri 
tritium dalis pereina Į mūsų ge
netinę medžiagą DNA Tritiu- 
mo radioaktyvumas gali lengvai 
pažeisti mūsų genes”, pasakė 
prof. Holleman, o tatai jau atsi
liepia ne tik mūsų pačių, bet ir 
mūsų gimusių vaikų sveikatai.

Viena De Paul universiteto 
biologė Miss Mary McWinnie 
bandė nuginčyti prof. Hollema- 
ną, kuri dirbdama prie. įvairių 
radioaktyvių eksperimentų nu
stačiusi, kad tritium per gyvulių 
membranus nepereina, dėl to Į 
mūsų gyvybinius audinius nenu
sėda, bet Hollemano skepticizmą 
palaikė Mrs. Sinclair,, pasirem
dama John Hopkins studijų duo
menimis, būtent kad “tritium 
gali inkorporuotis Į gyvulių au
dinius per maistą ir per vande
nį”...

“žmogus, kaip rūšis, neilgai 
gyvens, jei jis ąeišmoks funkcio
nuoti darniai sugyvendamas" su 
žeme”, perspėjo prof. Holleman.

Germai ir nuodai mūsų vandeny

Prezidento asistentė vartoji
mo reikalams Virginia Knauer, 
kalbėdama Franklin institute 
Philadėlfijoje, pastebėjo, kad jau 
30 nuošimčių viso mūsų viešojo 
vandens yra užteršta geimais ir 
chemikalais. Vandenyje arseni
ko esą keturiais dešimtadaliais 
nuošimčio daugiau negu yra lei-

ūkin, prekybon ir mokyklon. 
Jie pamėgdžioja Ameriką.

Jeigu japonai dar kelis me
tus šitaip padirbės, kaip pas
kutinius 20 metų dirbo, tai jie 
ne tik pavys, bet ir pralenks 
Ameriką. Japonai yra darb
štūs , išradingi, patvarūs, drą
sūs. Man labiausiai patinka jų 
švara ir praktiškas reikalų 
tvarkymas. Ne tik viešbučiai šva 
rūs, bet ir miestai švarūs. Ne 
vien moterys švarios, bet ir 
vyrai švariai apsirėdę.

Laikraščiais niekad nesido
mėjau. Aš ir šiandien nežinau, 
kiek darbo reikia Įdėti laikraš
čiui pagaminti. Žinau, kad 
Naujienose visą dieną dirba di
dokas būrys žmonių, kad se
kančios dienos rytui paruoštų 

‘būtiniausias žinias. Žinau, kad

ame. Tuo tarpu parvežęs gražią dovaną mūsų 
nnina akimirks-| visų plačiai skaitomam dien- 

ii, bet kai inžinierius pa
ku imp tai nusiminiau.

į Reikėjo ne tūkstančių, bet de- 
bendrovč.’šiuicių; ne japoniškų jenų, bet

Įspausdinanti japonams kelit 
j laikraščius, pagamino lokį “te-jums aš nesivežioju 
' levizijos” aparatėlį, kuris ne| Bet <------- -------
įtik priima televizijos žinias, betįnebuvo pats didžiausias parp- 
Įelektroniniu būdu jas taip su-.dos stebuklas. Mano manymu, 
’tvarko, kad jos tuojau pa tenka ‘įdomiausias ir vertingiausias 
• į. formas, į puslapius ir į laik-jdalykas buvo Amerikos pavil- 
raščius. - Puslapiai papuošti!jonas Osaka parodoje. Iš pa-
aiškiausiom fotografijom. Ne-įviršiaus jis atrodo mažiau įdo- 
žinau, kaip kitiems, bet gerajmus, negu amerikiečių pavil- 
fotografija man aiškiau paša- jonas Montrealio parodoje. Ir 

'ko, kas pasaulyje darosi, negu’svarbiausia, kad tame ameri- 
| ilgas ir mmbodus straipsnis, kiečių paviljone ir vėl man 
!Straipsnio neskaitau, o į foto-’įdomiausi buvo ne amerikiečių 
grafiją visuomet^pažiūriu. ieksponatai, bet japonai. Nie-

Prie naujos mašinos teko su--^ur neuiačiau tokių didelių nu
sitikti ir elektronikos inžmie- Prie amerikiečių paviljono, 

irių.Romą Kubotą, kuris ne tik,kokias mačiau Osakoje. Nie- 
, sugalvojo tą naująjį posauUoj^ur uemaciau tokjo didelio 

stebuklą, bet jis noriai man susidomėjimo, kokį
aiškino. Jis kalba angliškai. Jei.iua5,au e3ėje laukiančio, pa- 
gu aš būčiau turėjęs bent koki,n*^on einančio, ir didžiausiu 
supratimą, kaip ta moderaioii A,uer'‘los ino^° vyrų stebuk- 
elektronika veikiia, tai ir ^š’Įu susižavėjusių japono veide 
būčiau galėjęs panašią dėžute/r 
susišriubuoti. Jis man viską? vienos pusės man buvo

japonai jau ■ 
ninį dienraštį 
ilgų valandų dirbti 
ka jų paštininkai.

Didžioji Asahi

ik<

dolerių. Kelionėje tokios su-

elektroninis laikraštis

Iš vienos pusės man buvo 
aiškino, kaip jis pradėjo ir kaip, nialonu, kad japonai susižavė- 
pimias laikraštis išėjo? Beveikp0 amerikiečiais. Esu Ameri- 
viską supratau, bet keli, elek-;^08 pilietis ir mano jausmus ku- 
Lronikos mažmožiai taip man ^3® kiekvienas gražus ameri- 
ir -neįstrigo. Gailėjausi, kad kiečių padarytas darbas. Bet iš 
jaunas būdamas nestudijavau kitos pusės, man buvo nejau- 
elektronikos... , i ku, kad aš gyvendamas di-

KiJo noras nupirkti vieną to- į tižiausio mokslo pasiekusioje 
kią japoniškji “televiziją” irpalyje, nebuvau atkreipęs jo- 
parvežti namo į Chięagą, kad tdėmesio Į pažangą, kurią 
Naujienos -galėtų moderniau• JaP°nas ma^ žavėjosi, 
žinias mums perduoti. Būčiau* (Bus daugiau)

rref; Vaclovo Biržiškos

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— 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.. 
Kainuoja 2.00 dol.

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

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

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

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

džiama federaliniais standar
tais... Pavyzdžiai išbandymui 
buvę paimti devyniose JAV-bių 
vietose, iš upelių, geriamo van
dens kranų ir šiaip neuždengto 
paviršiaus versmių. Mrs. Vir
ginia Knauer atsisakė duoti pil
ną raportą, kol jis nebus baig
tas, o baigti dar trūksią nuo 6 
iki 8 savaičių, tačiau ji dabar jau 
galinti tvirtinti, kad toks užter
šimas yra tik Įvairiose vietose, 
bet jokiu būdu ne visur. Pavyz
džiai buvę imti New Yorke, Long 
Island, Cincinnati, Charleston, 
Kansas City, New Orleans, Pue
blo miestuose ir San Berbardino 
bei Riverside, Calif.

Ji pastebėjo, kad arseniko 
nuosėdų vandenyje nėra daug, 
bet gali pasidaryti pavojingą 
žmonėms, kurie tokį vandenį ge
ria iš metų Į metus.

Aplinkos kontrolės adminis
tracijos pareigūnas pasakė, kad 
kūnas arseniko nebepašalina, o 
jį susikrauna, ko rezultate gali
ma gauti odos ir kepenų veži...

‘ J. Pr.

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

N A U J I E N 0 S,
1739 So. HALSTED ST.. CHICAGO. ILL. 60608.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
Lietuvoje-gimusių žmonių iki 

antrojo pasaulinio karo Austra
lijoje gyveno 273 asmenys. Tar
pe 1945 ir 1968 metų atvyko Lie
tuvoje gimę 6,154 vyrai ir 4,015 
moterų. Australijos lietuviai pa
sižymi vieninga tautiniai-kultū- 
rine veikla.

Vladas Rasčiauskas
Dar kartą apskridau aplink 

pasaulį ir vėl sugrįžau į Chica- 
gą. Buvau-Europoje ir Afrikos___ _______ _____
je, šiaurėje ir pietuose, A tlan-;^įenrag|į išvežioja iš vakaro, 
to vandenyne ir Ramiajame,^kad kiekvieną rytą rastume ji 
perskridau šiaurės ašigali iri prie durų. Anksčiau taip buvo, 
buvau Havajuose. Buvau Ja-.į bet dabar kai paštą užėmė kita 
ponijoje ir kėliose pietų Azijos giminė, tai ne visuomet lauktą 
vietose. Norėjau ištirti naujam

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

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

turizmui sąlygas, kad galėčiau 
tiksliai-pasakyti važiuojantiems 
turistams, kur ir ko jie gali 
laukti. '

Reikėtų pradėti iš pradžių, 
kaip paprastai tokiais atvejais 
daroma. Aprašyti visus kelio
nės Įspūdžius iš eilės, bet šį 
kartą padarysiu . atvirkščiai. 
Pradėsiu nuo..pabaigos. Jeigu 
laikas man leis prieiti prie 
pradžios, tai bus gerai, o jeigu 
nesuskubsiu, tai niekas 
manęs nepyks.

Pradėsiu nuo pabaigos,

ant

nes
man atrodo, jog tai yra pats 
svarbiausias dalykas. Geras 
girtuoklis pradžioje visuomet 
geria pačią geriausią degtinę. 
Kai jau nugeria truputį, tai ir 
ne tokia gera jam jau būna ge
ra, kartais atrodo, kad ji net 
pati geriausioji. Keliautojai 
turėtų prisilaikyti patyrimą tu
rinčių žmonių pavyzdžio. Pra
džioje turėtų pradėti rašyti 
apie pačius geriausius įspū
džius, o vėliau jau galėtų pasa
koti ir apie smulkmenas.

Jeigu neskaityti Ramiojo 
vandenyno salų, tai paskutinė 
šios kelionės vieta buvo Osaka 
— Japonijoje suruošta tarptau
tinė paroda. Esu matęs kelias 
dideles parodas, bet tokios tvar 
kingos parodos, kokia yra su
ruošta Japonijoje, dar nesu 
matęs. Ta paroda man paliko 
tokį didelį įspūdi,.kad neišken
čiu juo nepasidalinęs.

Turiu pasakyti pačioje pra
džioje, kad japonai yra geri or
ganizatoriai. ^Jie: sugebėjo su
ruošti modernišką ir tikrai 
naudingą parodą. ’ .Karo metu 
japonai gerokai nukentėjo. 
Amerikos karo jėgų smūgiai, 
kirsti karo laukuose ir pačioje 
Japonijoje, kiekvieną japoną 
smarkiai paveikė. Šimtmečius 
japonus valdžiusi karių grupė 
buvo nušluota; Man atrodo, kad 
niekad jie daugiau nebegrįš 
prie valdžios ir neprimes savo 
valios. Japonai dabar sėvo jė
gas deda pramtinėn ir žemės

1739 So. Halsted Street icago 8.

c arit live on 
alone.

’ There are a lot of things a man 
can do for his country. Including 
saying his piece, pro or con.

part of what makes a democracy 
.like ours work.

talk is-cheap. Personal involve
ment accomplishes a lot more.

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

That’s, one reason why Savings 
Bonds'mean a lot.

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

your mind.
And they help you at the same 

time. With interest and security.
So next time you have 

something to say about 
America, let your 
B°ud purchases J 
do part of the 
talking. ,-O

lake stock in America 
Buy US Savings Bonds

1739 So. Halsted Street Chicago; III 60608
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JONAS F. DAUGĖLA

Su lietuviška daina per pasaulį keliauja... 
M. K*'Čiurlionio Meno Ansambliui 30 metu amžiaus

Kai ūkana dengė didingą Dai
navos Šalies padangę 1940 m. 
sausio m. 15 d., Vilniuje pir- 
mon repetecijon susirinko 30 lie
tuviškų ir lietuviškai vyriškų šir
džių, ir tada kaip dar ir šiandien, 
visa savo vitališka jaunyste spin
dinčiam muzikui Alfonsui Mi
kulskiui užsimojus suskamba 
daina, daina didinga ir žavi, jau
dinanti ir nemirštama, lietuviš
kas sielas virpinanti.

Ir tada Vilniuje gimė M. K 
Čiurlionio vardo liaudies merio 
ansamblis, kurio amžiaus 30-ties 
metų sukaktį dabartiniai ansam
bliečiai savo draugų, rėmėjų ir 
garbintojų būrelyje š. m. gegu
žės m. 2 d. toli nuo gimtojo lizde, 
čia, Clęvelande, bet vis dėlto sa
vo nuosavoje pastogėje kukliai 
atšventė.

Pats ansamblio įsikūrimo fak
tas šiandien jau yra trijų dešim
čių metų laikotarpio dulkėmis 
uždengtas ir šiandien aktyvioje 
ansamblio tarnyboje yra išlikę 
vos tik trys autentiški to įsikū
rimo momento ir milžiniško tau
tinio darbo pradžios liudininkai. 
Bet užtai šiandien jau vargu ar 
berasime kur. nors pasaulio kraš
tą, kuriame bet kuriuo likimo ke
liu užklydęs lietuvis nežinotų

i ansamblio vardo ar nebūtų jo 1 
viena ar kita proga vienoje ar \ 
kitoje šalyje, girdėjęs ansamblio : 
dainos. Jo tautinė veikla, meilė į 
menui, fanatiška pagarba ir pa-1 
sididžiavimas mūsų lietuviško-' 
sios liaudies kūrybos genijumi, j 
neabejotina jo narių patriotinė į 
nuotaika mūsų kultūrinio gy
venimo istorijoje paliko nesus
kaitomų valandų darbo, ryžto, 
nusivylimo, tautinio entuziazmo 
bei plieninio lietuviško patvaru
mo ir tarpusavio solidarumo; 
skaisčiausiais žiedais išpuoštus f 
pėdsakus, kurių, anot dainiaus, 
Ovidijaus, -...“nei viską griau- J 
žiantis lietus, nei dievaičio Aqui-1 
lono šiaurūs vėjai, nei metų bė
gis, nei laiko amžinybė jau ne
sunaikins...”

čiurlioniečiai (kaip kasdieni
nėje kalboje šį ansamblį esame 
įpratę vadinti) kiekvienais me
tais, pavasario žiedams papuo- 
šus šią varganą žemę, surengia 
savo metinę šventę, kurios iškil
mėmis palydimas tų metų sezo
nas, pasvajojama apie ateities 
planus, prisimenami iš gyvųjų ei
lių pasitraukę bendradarbiai, gy
vieji atžymimi atitinkamais iš
tarnauti] metų žymenimis... Ta
čiau šiais metais šis tradicinis

Alfonsas Mikulskis

savotišką pranešėjų instituciją. 
Pranešėjos įvairiomis kalbomis 
yra plačiai supažindinę svetim
taučių publiką su ansamblio pro 
grarrtos turiniu, bet taip pat 
jiems ta pačia proga priminę ir 
mūsų tautos praeitį, jos kultūrą 
ir taip pat nūdienę mūsų tautos 
tragediją. Ši ansamblio institu
cija savo laiku buvo labai reikš
minga visiems ansamblio pasiro- 

H j dymams, ypatingai prisimenant 
; kelias tikrai didelio vaidybinio 
I talento, dailios išvaizdos ir iš
imtinų dikcijos gabumų prane
šėjas.

Vėliau susikūrus ištisai eilei

pačių ir lietuviškumo mokykla 
bei pasididžiavimas prieš kitus.

. Čiurlionio Ansamblis, nuo pat 
savo įsikūrimo ugdydamas savo 
narių solidarumą, bendro darbo 
ir talkos nuotaikas, per 30 metu 
šalia visų meninių laimėjimų, sa
kyčiau, drauge tapo ir originalia 
tautine organizacija, sakyčiau, 
lyg ir savotiška lietuviška korpo
racija, kurią atžymi ir iš kitų iš
skiria per visus tuos tris dešimt
mečius kurtos, puoselėtos ir iš
tikimai išlaikytos tradicijos, nu
spalvintos lietuviškumo spalvo-

šio
an-
jo

ta

atskirų tautinių šokių vienetų j mis, jų narių solidarumas ir išti
su imponuojančiais vardais, čiur- kilnybė ansambliui bei pavyz-

Ona Mikulskienė
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susibūrimas praėjo trijų dešimt
mečių sukakties ženkle, tad ir jo 
programoje, nors ir trumpai, bet 
labai įspūdingai buvo prisimin
tas visas ansamblio gyvenimo ke
lias, jo vargai, kovos, laimėji
mai, triumfo akimirkos ir kas
dieniniai vargai.

Minėjimo iškilmes jautriu žo
džiu pradėjo dabartinis ansamb
lio valdybos pirmininkas Vladas 
Plečkaitis. Visą minėjimo pro- 
.•gramą pasigėrėtinai, ir meis
triškai pravedė “Tėvynės Garsų” 
radijo “dėdė” Juozas Stempužis. 
Tačiau bepigu Stempužiui ir bu
vo taip gražiai vesti šią progra
mą ; juk gi jis yra vienas, iš tų ke
lių užsilikusių jų, kurio gyvenimo 
didžioji dalis, jo žydinčios jau
nystės metai neišskiriamai yra 
susiję su pačiu ansambliu ir jo 
gyvenimo istorija, y eik nuo pat 
įsikūrimo įsijungęs į čiurlionie
čių eiles, jis jų neapleido iki pat 
nūdienių dienų. Jam teko pirmi
ninkauti ir tuo pačiu adminis
truoti ansamblį, tur būt, ilgiau
sią laiką ir tas pareigas jis išti
kimai ėjo pačiais sunkiausiais 
visos mūsų išeivijos, o tuo pa
čiu ir paties ansamblio gyveni
mo metais. Tad vesdamas pro
gramą, jis ją labai vaizdžiai pa- 
spalvino savo gyvais asmeniniais 
išgyvenimais ir prisiminimais. 
O tų prisiminimų, prisiminimų... 
lyg plačiajame Nemuse van
dens... Čia alkanų vyrų repetici
jos šaltose Vilniaus miesto patal
pose, čia okupacijos metais na
rių areštai repeticijose ir kon
certuose, čia Alpių šalčiams kva
pą traukiant, pėsčių kelionės 
sniegus nuo svečių jų gatvių at
kasti, čia prekinių atvirų vago
nų kelionės j tolimiausius Vokie
tijos kampus tėvynainius savo 
dainomis pradžiuginti, savųjų 
intrigos, pavydas; o kur dar di
dingos triumfo akimirkos, žavint 
didžiuosius antrojo pasaulinio 
karo vadus, politikus, pasaulio 
didžiųjų scenų akinantieji pro
žektoriai, . pasaulinės spaudos 
muzikų kritikos svaiginantieji 
atsiliepdami apie patį ansamblį 
ir apie tą tautą, kurį jį išaugino, 
etc. etc. O kas, o kas gi visus 
tuos prisiminimus, išgyvenimus

ir begali atsiuintkar~^uminėti. 

 

Gal būK geriausiai ir vaizdin

 

giausiai jups'visus liudija ir įtiki 

 

namabprimena Ponios Ansamb- 
lienės (Mrs. Ansamblis) Onos 
Mikulskienės ne tik rūpestingai 
surinkta, bet ir pavyzdingai spe
cialisto archyvaro gabumais su
grupuota ir sutvarkyta gausi 
ansamblio istorinė medžiaga 
nuo pat jo įsikūrimo dienos 
iki šios valandos.

Ir kai, gerdamas vaišingųjų 
čiurlioniečių parengtą kavutę, 
varčiau visus tuos albumus, są
siuvinius, knygas ir spaudos iš
traukas, kažkaip netyčia pagal
vojau, kad juk ansamblio gyve
nimo ir likimo kelias, jo istorija 
yra niekas kitas kaip tik mūsų 
visos tautos likiminis kelias, an
samblio gyvenimo realus vaiz
das yra mūsų visos tautos liki
mo, jos išgyvenimų miniatiūrinė 

i fotografija... Ir tada čiurlionie- 
čiai savaime virsta mūsų tautos 
likimo neatskiriama dalis. Ir ta
da jau noromis nenoromis pats 
ansamblis savaime lieka brangi, 
jokiais turtais . . nenuperkama 
kiekvieno mūsų tautiečio patrio
to širdies brangenybė, neįkai
nuojamas turtas...

Tie dokumentai liudija, kad 
per tris dešimtmečius čiurlionies 
Ansamblis yra davęs 900 kon- 
'certė, dainavęs Vokietijoje, Aus
trijoje, Šveicarijoje, Csnadoje, 
JA Valstybėse jau nekalbant apie 
gimtąjį kraštą. Išpildydamas 
tuos visus koncertus yra nuke
liavęs virš pusės milijono mylių 
ir kilometrų, per ansamblio eiles 
praėjo 660 dainos, šokio ir mu
zikos mėgėjų, kurių keli yra nu
kankinti bolševikų kalėjimų ka
merose, mirę nacių koncentraci
jos stovyklose ir žuvę partizanų 
kovose.

Ansamblis yra koncertavęs su 
žymiais pasaulinio garso simfo
niniais orkestrais, jo koncertuo
se yra dainavę veik visi mūsų 
žymieji solistai.

Savo laiku ansamblio sąstatą 
be vyrų, moterų ir mišraus cho
ro papildė ir tautinių šokių gru
pė bei liaudies instrumentų or
kestras, o taip pat atskiru an
samblio daliniu tektų atžymėti ir

dingas susiklausymas ir kasdie-1 
ainis bendravimas. Visa tai sa-l 
vaime visoje savo visumoje su
daro vienos didelės lietuviškos 
šeimos charakterį.

Ak, ne man, o ne man nors ir 
paviršutiniškai aptarti dar ir | 
Čiurlionio Ansamblio repertua
rą, jo gausumą ar muzikinę ver
tę. Visi laukiame, kada tai pa
darys kuris nors iš mūsų šios 
srities žinovų ir specialistų. 0: 
aš tik kaip eilinis ansamblio kon
certų lankytojas ir mūsų liaudies 
dainų vergas galėčiau tik šia pro- j 
ga' paliudyti, kad visas ansam- j 
blio repertuaras yra nudažytas j 
originaliomis mums savito tau-' 
tiškumo varsomis, būdingas lie
tuviškos liaudies kūrybos senti
mentalumu, lyriškumu, sklei- 
džiąs lietuviškos melodijos žave
sį ir jos savitą charakterį.

Baigiant tenka dar keliais žo
džiais stabtelėti ir prie paties 
mūsų gyvenamoje aplinkoje ne
abejotinai visiems žinomo an
samblio vadovo Alfonso Mikuls
kio. Juk jis yra ne vien šio an
samblio organizatorius, inicia- 

vės tai mūsų lituanistinių mo- \ torius, kūrėjas ir jo vienintelis

lioniečiai mielai pilnai užleido 
jiems reprezentuoti šią meno ša
ką, o taip pat komplikuotą liau
dies instrumentų orkestrą pakei
tė grynai kanklių orkestru, ku
ris šiandien yra -neatskiriama 
ansamblio dalis, kuri neabejoti
nai atlieka ir neįkainuojamą mū
sų mokyklinio jaunimo auklėji
mo darbą bei pagelbsti pačiam 
ansambliui prisiauginti naują 
dainininkų prieauglį, nekalbant, 
kad jaunų merginų kanklių ko
lektyvas visu savo išoriniu puoš
numu taip pat yra įspūdinga ir 
sceniniai dekoratyvinė viso an
samblio dalis. Kanklių orkestro 
širdis, jo siela, kūrėja, įkvėpė
ja ir mokytoja bei dirigentė yra 
Ona Mikulskienė, kuri daug va
landų, kantrybės ir visus savo 
prigimtus pedagogės gabumus 
pašvenčia toms jaunoms lietu
vaitėms, mokydama jas kankliuo 
ti ir skiepydama jų širdelėse mei
lę ir susižavėjimą šiam legenda- 
riniam mūsų didžios praeities 
instrumentui ir jo neregėtai ne
girdėtai šioje okeano pusėje 
muzikai. Kanklių orkestro daly- •

augti - taupykite!
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šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę - nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

kyklų moksleivės, tai joms daly-j dirigentas, bet lygiai taip pat ir 
vavimas tame orkestre yra tuo! nepailstamas entuziastas kovo

jant už j^išlaikymą; jis taip pat 
yra autentiškas jo viso turinio 
kūrėjas, pilnas jo programos šei
mininkas ir natūralūs viso 
turto savininkas. Veik visos 
samblio dainuojamos dainos 
yra surastos, išgyventos ir
lutinai viešumai parengtos. Dau- . 
gumą ansamblio dainuojamų dai
nų jis pats yra harmonizavęs.

Ir prie visų A. Mikulskio di
džiųjų gyvenimo dorybių pirmo
je eilėje tektų priskaityti jo es
tetinių jausmų prdhašumą ir ver
gišką pagarbą meniniam skoniui 
bei nepalaužiamas' pastangas vi
sada. visose aplinkybėse išlai
kyti deramą menini lygį arba 
bent jo minimumą. Per visus 
tuos ilgus tris dešimtmečius, be
rods, Mikulskis tuo atžvilgiu ti
krai nesugriešijo. Jis niekada ne 
gaili laiko, niekada netaupo nei 
savo dainininkų energijos ar jų 
žmogiškosios kantrybės bei visų 
galimų pastangų, kad išgauti pa
čius geriausius rezultatus ir esa
mose sąlygose įmanomo techniš
ko tobulumo viršūnę. A. Mikuls
kiui meninio lygio išlaikymas 
yra įstatymas, o įstatymas vi
sada yra tas pats ar ansamblis 
rengtųsi pasirodyti pasaulinio 
garso scenoje, ar jis rengtų eili
nę programą Motinos Dienos mi
nėjimui. Scena Mikulskiui yra 
ta didžioji šventovė — altorius, 
kuriam tiek pasaulinio masto me- 
ninkas, tiek eilinis choro choris- • 
tas turi paaukoti visa save, visą 
savo talentą, kurio Aukščiausias 
jam nėra pagailėjęs ir tai liečia 
ne vien jo kūrybinę galią, bet 
taip pat ir jo išorinę išvaizdą, 
susitvarkymą, bei kitas techni
nes viešojo pasirodjnno detales.

(Nukelta į 5 psl.)
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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.
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Prezidentas ir jo teises
Amerikos prezidento teisės yra labai didelės. Jokioje 

kitoje respublikoje, kur yra demokratinė tvarka, prezi
dentas neturi tokios didelės galios kaip Amerikoje. Sa
kysime, Vakarų Vokietijoje prezidento teisės yra labai 
apribotos. Ten svarbesni vaidmenį politikoje vaidina 
premjeras. Taip yra ir Italijoje. Panašiai buvo ir Pran
cūzijoje, kol Charles de Gaulle nepakeitė konstitucijos, 
kuri prezidentui dabar suteikia jau daug daugiau galios. 
Tačiau ir naujoji konstitucija vis dėlto Prancūzijos pre
zidentui nesuteikia tiek galios, kiek turi Amerikos pre
zidentas.

Karalių ir karalienių demokratiškai valdomuose 
kraštuose teisės yra labai aprėžtos. Vadinasi, tų kraštų 
monarchai savo kraštų politikoje vaidina nežymų vaid
menį: jie nenustato nei užsienio nei krašto vidaus poli
tikos. Tuose kraštuose parlamentai sudaro valdžias, 
kurių galia taip pat yra ribota. Ribota ta prasme, kad 
jos visiškai priklauso nuo parlamentų pasitikėjimo. Jei 
parlamentai išreiškia nepasitikėjimą, tai valdžios 'turi 
atsistatydink

Visai kitaip yra Amerikoje. Prezidentui nėra jokio 
reikalo skaitytis su Kongresu, sudarant vyriausybę. 
Kongresas negali pareikšti nepasitikėjimą vyriausybei 
ir priversti ją atsistatydinti. Paskutiniais heleriais me
tais vis pasitaikė taip, kad Washingtono administraciją 
(atseit, vyriausybę) sudarė vienos politinės partijos as
menys. o Kongrese daugumą turėjo opozicinė partija. 
Taip buvo prezidento Trumano laikais, kai Kongresą 
kontroliavo respublikonai, taip /buvo iš dalies Eisenhowe- 
riui prezidentaujant, taip yra ir dabar, kai administra
ciją sudaro respublikonai, o Kongrese demokratai turi 
daugumą!

Tačiau demokratai, nors jie ir kontroliuoja Kongre
są, negali pakeisti administracijos, kurioje svarbiausią 
vaidmenį vaidina prezidentas, nustatydamas gaires tiek 
užsienio, tiek vidaus politikai. Išreiškimas nepasitikėji
mo (atseit, atmetimas administracijos siūlomų projektų), 
negali priversti vyriausybę, kad ji atsistatydintų. Prezi
dentas sudaro savo kabinetą, jis jam ir diriguoja, o rei
kalui esant, pakeičia ir to kabineto sąstatą.

Sudarymas vyriausybės, nesiskaitant su Kongreso 
partine sudėtim, jau rodo, kokią didelę galią turi prezi
dentas. Ta jo galia pasireiškia ir kituose dalykuose, ypač 
nustatant užsienio politiką, nuo kurios kai kuriais atve-

gelis iš mūsą su giliu liūdesiu 
j širdyje.-stebėjome j Lietuvą žy
giuojančias raudonosios armi
jos divizijas. Nujautimas sa
kė, kad šios armijos neša Lie
tuvos laisvei mirtį.^kad netru
kus prasidės ir mūsų tautos 

: naikinimo darbas. Tačiau nei. 
j vienas nenumatė, kad tautą iš
pliks toks baisus teroras, nešąs 
tūkstančiams nekaltų žmonių 
mirtį, ištrėmimus. Juk negali 
žmogus įsivaizduoti, kad tau
tos ir nekaltų žmonių naikini
mui bet kas naudotų tokias 
priemones.

Neilgai trukus tuo įsitikino
me. Baimė ir netikrumas ap
ėmė kraštą, tardymo kamero
se kankinami šaukėsi pagalbos 
taurūs lietuviai, daugeli be teis
mo enkavedistai šūvių į pakau
ši palydėjo amžinybėn.

Ir kai žygiavo i mūsų kraštą 
hitlerinės armijos, triuškinda- 
mos raudonąją armiją, įžval
gūs lietuviai suskubo iš visų ar-
chyvų, įstaigų surinkti NKVD

tautos sunaikinimo
įsakymus, 
planus ir

daug kitos autentiškos, komu
nizmo šetonišl s veiklos dar
bus įrodančio^, medžiagos. Ta 
medžiaga atsn „rė laisvajame 
pasaulyje.

Ir štai po trisdešimt metų lie
tuvių tautos genocidas išvysta 
dienos šviesą, is pristatomas 
laisvajam pas. a iy j e gyvenan
tiems žmonėm s.

AL^os past; ngos dokumen
tus suglausti į ieną rinkinį, o 
šiuo ,atveju Į genocido parodai 
skirtus skydu-, sveikintinas. 
Nuoširdžiai įtinusiems ir tą 
medžiagą telki; denis komisijos 
nariams: J.Ja-aičiui — pirmi
ninkui, prof. 'dail. A. Varnui, 
dail. Z. Kolbai, A. Valėnui, J. 
Bertašiui, J. Skorubskui ir Le
onui Prapuoleniui išeivijos lie
tuviai už atlikti, darbą liks dė
kingi, Jų darbo vaisiais nau
dosis ir mūsų* istorikai, lietu
vių tautos genocidą betyrinė- 
j autieji.

šiais metaisminime 30 metų
įvairius dokumentus, nužudy- Lietuvos okupacijos sukaktį.

jais gali priklausyti taika • ar karas. Gali priklausyti ka
ro baigimas ar jo pratęsimas.

Užsienio politikoje prezidentas Nixonas padarė da
bar labai drastišką žingsnį, nuspręsdamas pasiųsti Ame
rikos kariuomenę į Kambodiją menamai tam, kad būtų 
galima greičiau baigti karą Vietname.

Kadangi sprendimas praplėsti karą buvo padarytas, 
taip sakant, sauvališkai (be Kongreso sutikimo bei pri
tarimo), tai kilo didelė audra. Kongresui jau yra pa
teikti keli pasiūlymai, susiję su ištraukimu Amerikos 
kariuomenės iš Kambodijos.

Kad ateityje tokių dalykų nepasikartom, tai sena
torius Charles H. Percy yra paruošęs pasiūlymą rezoliu
cijos formoje. Rezoliucijoje yra pabrėžiama, kad prezi
dentas neturi teisės skelbti karo arba siųsti kariuomenę 
intervencijos tikslais be Kongreso sutikimo ir pritarimo.

Konstitucija, sako sen. Percy, visai aiškiai pabrėžia, 
jog būtinai yra reikalingas Kongreso pritarimas, skel
biant.karą svetimai valstybei. Prezidentas, kuris be tokio 
pritarimo skelbia karą arba nutaria padaryti invaziją į 
svetimą valstybę, pažeidžia konstitucijos nuostatus. Tie
sa, gali būti ir pintis. Tokia išimtis gali susidaryti tuo 
atveju, kai, Amerika susiduria su agresorium, kai ją 
puola svetima, valstybė. Tada prezidentas turi teisę skelb
ti karą, bei imtis reikalingų priemonių, susijusių su apsi
gynimu.

Sen. Percy pažymi, jog per paskutinius . dvidešimt 
penkis metus Amerikos prezidentai, neątsiklausdami 
Kongreso ir negavę iš jo sutikimo, padarė kelias invazi
jas į svetimas valstybes. Tokia invazija buvo ^padaryta į 
Korėją, vėliau į Lebaną ir Dominikonų respubliką.

Toje senatoriaus Percy rezoliucijoje nieko ypatingo 
nėra. Rezoliucija nesiūlo suvaržyti prezidento galios, 
kurią jam suteikia konstitucija. Norima tik pabrėžti ir 
Kongreso teisės, su kuriomis prezidentas turi skaitytis ii’ 
su kuriomis paskutiniais laikais nebuvo skaitomasi bei 
nesiskaitoma nei dabar.

s-
Po kelių dienų Saugumo ir Kriminali

nės Policijos v-ku buvo paskirtas Bara
nauskas, kuris priklausė komunistų par
tijai, o jo padėjėju koks tai rusas. Jie tuo
jau pareikalavo, kad likę Saugumo polici
jos valdininkai išduotų savo agentus, kurie 
jiems teikdavę žinių apie komunistinį vei
kimą. Pažadėjo, jei jie tai padarys, tai 
galės ir toliau tarnauti. Tačiau tai buvo 
melas, nes kai jie agentus išdavė, tai ir 
juos pačius areštavo ir patalpino kalėjime. 
Koks buvo jų tolimesnis likimas, nežinau. 
Tik vėliau, kilus karui tarp vokiečių ir bol
ševikų, iš kalėjimo tarnautoju sužinojau, 
kad vienas iš jų (Kiedikas) mirė kalėjime, 
o kiti buvo išvežti į Sovietų Sąjungą. Iš 
mūsų Kriminalinės Policijos tarnautojų 
buvo beveik visi atleisti. Likome tik du. Aš 
kailio mokantis rusų kalbą ir buvęs mūsų 
Kriminalinės Policijos vedėjas Povilas ši
las. Po trumpo laiko visos policijos įstai
gos buvo pe rkeltos į naujai pastatytus Šiau
lių Apygardos Teismo rūmus, kurie buvo 
Aušros Alėjoj, priešais miesto sodą. Tre
čiame aukšle įsikūrė N. K. V. I). Įsiaiga, 
kurios viršininku Laivo Petrovas. Vienas iš 
Šiaulių Pašto tarnautojų man papasakojo, 
kad jam vedant telefoną i jo kabinetą, jis 
ji užkalbino lietuviškai ir pasakė, kad jo 
tikroji pavardė yra Petrauskas. Tačiau 
daugiau niekas jį lietuviškai kalbant negir-

dėjo. Antrame aukšte keli kambariai bu- 
; vo pavesti mums, kriminalinei policijai, o 
> pirmąjį aukštą užėmė Šiaulių miesto mili- 
į cija, kurios viršininku buvo paskirtas koks 
j tai komunistas. Antroj gatvės pusėj, buvu- 
; sius Mokytojų Seminarijos rūmus užėmė 
• N. K. V. D. ypatingas dalinys, kuris vėliau 
I dalyvavo prie žmonių išvežimo į koncen- 
į tracijos stovyklas. Vietoj Kriminalinės Po- 
j licijos valdininkų buvome pavadinti opera

tyviniais Įgaliotiniais. Vietoje atleistų val- 
I dininkų, prie mūsų skyriaus priskyrė kele

tą puskarininkių, kurie prie Lietuvos val
džios buvo lakūnais. Tie vyrai buvo išsila
vinę, raštingi ir su jais dirbti buvo nesun
ku. Prie mūsų skyriaus buvo priskirtas 

i vienas buvęs kaimo bernas, kurio pavardė 
buvo Šimkus. Tas žmogus buvo neraštin
gas ir vos mokėjo savo pavardę pasirašyti. 
Po jo paskyrimo aš nuėjau pas kadrų v-ką 

j Višniovą, kuris pirmame aukšte turėjo ka- 
! binetą, ir jam pasakiau, kad Šimkus mūsų 
I skvriui netinka, nes nemoka rašvti. I tai 
Į Višniovas man pasakė: “Nesvarbu, kad jis 
! nemoka rašyti, bet svarbu yra tas, kad jis 

yra komunistas”.
Adresų biuro vedėju buvo paskirtas 

i Baltaplaukis, kuris už Įvairius nusikalti
mus buvo kelis kartus teismo baustas. Ma-

»r

Pravėniškių skerdynės.

Gera proga, nors jau kiek pa
vėluotai, išstatyti ir lietuvių 
tautos genocidą plačiąjai ame
rikiečiu visuomenei. Tuo rei
kalu uoliai rūpinasi ALJos pa
kviestas dr. Leonas Kriauče- 
liūnas su atskiromis komisijo
mis.

J is užmezgė glaudžius ryšius 
Washingtone su JAV senato ir 
kongreso nariais, kurių dalis 
yra pasižadėję atvykti į okupa
cijos sukakties minėjimą bei 
genocido parodos atidarymą 
birželio 13 d. Chicagpje, Shera- 
tos. viešbutyje. Tai retą ir gera 
proga įtakingesniems ameri
kiečiams bent mažą dalelę at
skleisti lietuvių tautos didžio
sios dramos, kuri nesugriauna
mais dokumentais liudys ko
munizmo kėslus ir metodus 
pavergtose tautose.

Neabejojama, kad genocido 
parodos lankytojas ilgiau sus- 
stos ties kiekvienu skydu ir susi 
mąstys. Ir štai į žiūrovą, pra
bils mirusieji ir nukankintieji. 
Praveniškiuose 450 suimtųjų 
sušaudymas, sadistų “puota” 
Rainiu miškelyje,., kur 76 suim
tieji buvo išžudyti pavartojus 
neapsakomas kankinimo prie
mones. (čia matys kiekvienas 
nužudytųjų nuoti-aukas h- kan
kinimo įrankius).

Panevėžyje išskersti darbi
ninkai bei tarnautojai prie vie
tinio cukraus fabriko, gydyto
jų ir gailestingųjų seselių išžu
dymas, kraugeriški kankini
mai Astravos miške, prie Biržų, 
kur vinys buvo suvarytose galr 
vas arba gyvam paprastu plūk
iu nuplauta koja. O štai kita-? 
me skyde plaktuko smūgio, au
kos, o čia, va, Červenės kruvi
noji scena.

Aną sekmadienį stovime 
Jaunimo Centre. Iš išstatyto 
skydo žvelgia nužudytieji mok 
sleiviai, patys jauniausi lietu
vių tautos vaikai, pasisakę, 
kad jie lietuviai ir vergauti ne
norį. I juos žvelgia .būrys ko
munizmo nepažinusių jaunuo
lių ir jų veiduose išgąstis. Ar 
tai galėtų būti?— tyliai klau
sia vienas kito. Tuo tarpu virš 
skydo šūkis: Jaunime pažink 
savo priešą — komunizmą.

Kitame skyde skaitome origi
nalą M. Gedvilos, Vidaus rei
kalų ministro rašto rašyto 1940 
m. liepos 16 d. Kaune,. “prezi
dentui” Justui Paleckiui. Čia 
ministras prašo “prezidentą” 
ištremti iš Lietuvos buv. nepri
klausomos Lietuvos Ministerį 
pirmininką Ą.'.rMerkį ir užsie
nio reikalų ministerį Urbšį, 
kaip pavojingus Lietuvai ir So
vietų sąjungai. Ant rašto; Jus
tas Paleckis užrašė1 rezoliuciją: 
Sutinku. Reiškia šie du Lietu
vos vyrai su šeimomis pasmerk 
ti be teismo, be kaltės lėtai mir
čiai, sunkiems darbams Sibiro 
taigose, štai kur laisvė žmogui^ 
kur teisingumas, taip garsiai 
skelbiamas laisvojo pasaulio 
žmonėms. Tokių Įsakymų ir 
tautos naikinimo planų genoci
do parodoje suglausta nemažai. 
Kiekvienas turės . progos dar 
kartą pamatyti, kokios žalos1 
komunizmas; padarė Lietuvai, 
j os nekaltiems gyvento j ams.

Prisimindami skaudžiuosius 
mūsų tėvynės metus, birželio 
mėn. 13 dieną skaitlingai susi
rinkime į Sheraton viešbuti 
prisiminti Lietuvos okupacijos 
trisdešimt metų sukakti ir dar 
kartą p asklaidyti dokumentus, 
kurie iškalbingai bylos laisva

jam pasauliui apie mūsų tau
tos naikinimą.

Dalyvaus iškilmėse daug 
amerikiečių, dalyvaukime ir 
mes, lietuviai, nes tai yra mū
sų didžioji tautinės savigarbos" 
pareiga. Dalyvaukime akade
minėje dalyje ir vakarienėje. 
Tuo reikalu kreipkitės į A. Rū
gytę teief. PR 6 - 3209. '

Iš Rytprūsy į Vokietiją 
tiesus kelias per Maskvą

Die .Abendpost paskelbė se
kantį vienos tilžietės papasako
jimą:

“Šiaurės rytų Prūsuose nebė
ra vyšnių. Tilžėje vokiečių baž
nyčios nebeliko nė akmens; lie
tuvių bažnyčią- paversta vaikų 
darželiu”, taip- pasakoja viena, 
tilžietė, atvykusi į Vakarų Vo
kietiją.

Prieš trylika metų per Ruado- 
nąjį Kryžių ji patyrusi, kad jos 
šeimai, greit po karo pasisekė pa
bėgti J Vakarus. Dabar jai jau 
44 metai amžiaus, per visą laiką 
(per 13 metų) j i stengėsi gauti 
leidimą išvažiuoti. Dabar leidi
mą ji gavo, bet iš Brastos *<Breėt 
Litovsko) ji turėjo vėl grįžti' į 
Maskvą, nes ji neturėjo vizos 
pervažiuoti per Lenkiją-ir Vidu
rinę Vokietiją, b tokį leidimą ga
lėjo gauti tik Rusijos sostinėje. 
Toliau ji papasakojo, kaip ma
žai ten tepaisoma.tikybihių skir
tumų.

Vokiečiai į bažnyčią pamaldų 
eina per sieną į Lietuvą, kur juos ' 
ir kai kurie rusai palydi. Vaka
rinės pamaldos, bendroumenei 
sutikus, atliekamos vokiečių kal
ba. Pasienio teatras vėl veikia, 
tačiau vaidina tik rusiškus vei
kalus. Skaitlinguose-kinubse ro
domi - tik kariški filmai.

pą parodžiau Višniovui ir jam papasako
jau, kad paskirtas Adresų biuro vedėju BaL , 
taplaukis yra kelis kartus teismo baustas. | 
Į tai Višniovas man pasakė: “Kai tarnybą ' 
turės, tai daugiau nebevogs”.

Iš to buvo aišku, „kad jiems žmogaus 
praeitis ir išsilavinimas yra nesvarbu, tik
svarbu, kad būtų komunistas, arba jų sim- j 
patikas. ą ’■

Po bolševikų atėjimo mieste prasidėjo 
demonstracijos ir buvo nešamos raudonos 
vėliavos ir plakatai su parašais, kad darbo 
žmonės yra dėkingi raudonajai armijai 
už išlaisvinimą. Tose demonstracijose 
apie 80% dalyvavo žydų tautybės piliečių, 
kurių rankose Lietuvos nepriklausomybės 
laikais buvo beveik vi.sa prekyba ir kurie 
turėjo geriausius namus. Paliuosavus iš 
Įstaigų lietuvius, Į jas sulindo žydai, nes 
jie buvo daugiau patikimi. Pavyzdžiui, ne
priklausomybės laikais Šiaulių Iždinėje 
dirbo tik vienas žydas; kuris vesdavo susi
rašinėjimą su užsienių bankais anglų kal-

I ba, o kai atėjo bolševikai, tai jų ten buvo 
į priimta 15. Lietūkyje nebuvo nė vieno žy

do, o kai atėjo bolševikai, tai ten jų irgi 
daug sulindo. Komunistų partijos sekreto- 

; rius irgi buvo žydas, kuris už komunistini 
Į veikimą buvo sėdėjęs kalėjime. Jis sayo 
i tautiečiams parūpindavo geriausius dar

bus. Pas mus buvo įvesta . nauja darbo

nydamas, kad Kadrų v-kas nežino jo pra-
■ cities, paėmęs iš mūsų skyriaus nusikaltė

lių registracijos lapą, prie kurio buvo pri
segta Baltaplaukio fotografija, paimti jo j tvarka. Turėjome dirbtinu© 8 valandos ry- 
pirštų nuospaudai ir surašyta už kokius j to iki 2 valandos po pietų. Po to buvo per-

, nusikaltimus jis buvo teismo baustas, tą la- ; trauka iki 5 valandos vakaro, o po to rei-
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kėjo dirbti iki 11 valandos nakties. Iš N. K. 
V. D. gavome parėdymą suregistruoti ir 
užvesti atskiras bylas visoms prostitutėms, 
kurių kiekvienoje byloje turėjo būti dviejų 
liudininkų parodymai, kad jos tikrai užsi
ima prostitucija. Mat, bolševikai bijojo, 
kad jos gali iš kareivių gauti žinių, kokiam
daliniui jis priklauso ir apie kariuomenės 
išsidėstymą. Todėl bijodami špionažo, 
jie buvo numatę jas pirmoje eilėje išvežti į 
Rusijos gilumą.

Praslinkus kuriam laikui, iš N. K. V. D. 
v-ko gavome pranešimą, kad vieną raudo
nosios armijos karininką, einant jam iš 
Šiaulių miesto Į Gubernijos dvare esančias 
kareivines, užpuolė nežinomi asnienys, jį 
nuginklavo, atėmė revolverį su diržu, plan 
sete, kurioje buvo laikomas žemėlapis ir, 
nuvilkę nuo jo karišką mundirą, vienmarš 
kinį paleido. Pareikalavo, kad šis įvykis 
būtų, būtinai išaiškintas ir kaltininkai su
rasti.

Kai paprašėme leidimo pasimatyti su 
tuo karininku, kad išaiškintume, kurioje 
vietoje ir prie kokių aplinkybių tas užpuor 
limas Įvyko, — neleido. Pasitaręs, su Šilu 
spėjome, kad to karininko pranešimas yra 
nepatikimas, nes tai buvo negirdėtas daly- 

. kas, kad kas užpultų ginkluotą, .raudono
sios armijos karininką’ ir jį nuginklavęs 
vienmarškinį paleistų eiti į kareivines. įta- 

1 rėme, kad tas karininkas galėjo kur nors 
' pasigerti ir girtas būdamas galėjo savo gin- 
i klą, planšetę, ir mundurą pamesti.

Pasirodė, kad mūsų įtarimas pasitvir
tino; Kadangi einant iš miesto centro, no
rint pasiekti kareivines, reikia pasukti į 
Basanavičiaus gatvę, tai nutarėme, kad 
reikia patikrinti pakelėje esančius restora
nus, ar tas karininkas nebuvo kur užėjęs 
ir ar negėrė degtinės. Tikrindamas resto
ranus sužinojau, kad prieš tą Įvyki į Liut* 
kaus restoraną, kuris buvo Aušros Alėjos ir 
Basanavičiaus gatvių kampe, .buvo užėjęs 
vienas raudonosios armijos karininkas ir 
paprašė, kad jam duotų 100 gramų, spiri to; 
Išgėręs paprašė pakartoti. Po to, išgėręs 
dar dvi bonkas alaus išėjo. Restorano-sa
vininkas Liutkus pasakė, kad= pastebėjo, 
jog tas karininkas išėjo būdamas neblai
viame stovyje.

Grįžęs i raštinę sužinojau, kad*nakties 
metu viena buvusio Lietuvos karininko 
žmona, gyvenanti Vilniaus gatvėje, tele
fonu' paskambino milicijai, jog koks tai 
raudonosios armijos kariškis nori įsilaužti 
į? jos butą ir reikalauja, kad atidarytų dug 
ris. Prašė, kad milicija atvyktų ir tą įkag 
riškį suimtų. Po trumpo laiko buvo pa
siųsta mašina su dviem milicininkais, bet 
to kariškio neberado. Sekantį rytą paminė
ta karininko žmona prie savo namo, prie 
gyvatvorės, rado paliktą karišką švarką, 
planšetę ir revolverį su diržu; Apie tai pra 
nešė piilicijai, kuri atvykusi tuos daiktus 
paėmė ir perdavė raudonosios armijos ko* 
mendantūrai.

I ? _ X

(Bus daugiau) ,



DR. ANNA BAISŪNAS
IR GERKLES LJGOi

ugoniu$ ppnima Uk susiurus.
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BMUKAS 
AKUŠERIJA IR-MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHLRURGUA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

2858 W, 63rd STREET
Ofiso PRospect 8-322:

WAibr©'ok 5*507-
nuo W iki 12 vai.

žmonių
ro

kne^to komendanto

GĖLININKĖS
(4TITRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje t 
gražiausius gėlės ir vainikai, antfca 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PU T RAMENTAS}
5525 So. Hartem Avė. — 5864220

Trief.: PKospect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8
ciklai antraaiemais ir penktadieniais. 
LYeėiad. ir sexmad. olisas uždarytas.

Rex.: 3241 WEST 66rh PLACE
Phone: REpubiic W868

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGfcQN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtad. nuo i—4 ir 
anirau., penkiaoienį nuo 1—5, 

ir še&cad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. RudcHco kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L OARA
x/vy

feL; GR 6-2400
♦ ui. pagal susitarimą: Pirm, 

. x—4, i—y, antrad., penkt. 1U—4» ir 
seštaa. ĮU-—2 vai.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EiSiN - EISiNAS 
aKUScKUA IR MvIEKŲ LiOOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
t 6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 

s;liepisKamninti Ml 3-0001.

kad ten prisiekusiųjų teisme nuo 
gegužės 13 dienas prasidėjo by
la buvusio nacių kaceto Treblin- 
koje (Lenkijoje) Franz Stangi 
(62 metų amžiaus), kurs v 
vyriausiai atsakingas už ma
žiausiai 400,000 žydų iš Vokieti
jos, Lenkijos ir kitų Europos 
kraštų masinį nužudymą.

Vienas iš svarbiausių šios by
los stebėtojų yra žydas Simon 
Wiesenthal, pasižymėjęs dviejų 
masinių žudikų sugavimu. Jis 
prieš keletą metų Pietų Ameri
koje susekė, sugavo ir teismui 
į Izraeli pristatė garsųjį Eich
maną. Dabar jis pačių vokiečių 
teismui pristatė Stangią.

Sėdėdamas liudininkų kėdėje 
Wiesenthal rodydamas į jau žila-

Dalias aerodrome keleiviai ir j y bagažai bus 
tęs į

vežiojami 
puses bt.

iW GUŽAUSKŲ j 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834! 
______________ —-___________

naujai pastatytu vieno bėgio traukinėliu. Kas tris minu- 
: Vežama po 100 žmonių. TĖVAS IR SŪNUS

aš visame savo gyvenime nieko

_ p. Šileikis, o. p.
ŪĘ ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Df Aparatai • Protezai, Med. Ban- 

dažai. Speciali pagalba kojoms
v (Arch Supports) ir t L

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
ketV- 2850 West 63rd St., Chicago, UL 60629

* Teief.: PRospect 6-5084

MOVING
Apdraustas perkraustymss 

iš įvairiu atstūmę. ,
ANTANAS VILIMAS 
-.823 W. 34 BUca 

Te!.: F Rentier 6-1882

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. i E R Ė N A S 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063
■7 i i i „,r

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

DR. A. MACIŪNAS 
C H J R y R GPA S 
Priima tik susitarus.

Valandos: pinnad., ketvirtad.. 5—8, 
antrad. 2rL

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

"'VIDAUS- LIGŲ SPEC.
2454 WEST 7HF STREET

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

dienį nuo 9 iki-12-vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

? - 1 ' —

A5I-F3I RADIJU j 
KAINOS PRASIDEDA NUO 

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

DR. FRANK PLECKAS
* OPTOMETRISTAS

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

■ /‘contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Ilždaryta tree.

DR. LEONAS SB3UTIS
. INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS'2454 WEST 71st ST.

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

Ofiso teief.:’776-2880
Naujas rez. teief.: 448-5545

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS f

-

Visos programos, iš WOPA, 
1490 kil. A. JL

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

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

7159, So. MAPLEWOOD AVE,
CHICAGO, ILL. 60629

daugiau nebūčiau padaręs, kai 
tik šį žmogų sugavęs, ir tai aš 
neveltui būčiau gyvenęs. Ma-

> sąraše jis buvo trečiasis”.

Kaip masinis žudikas - 
savo kailį gelbėjo

Franz Stangi, kurio titulas bu
vo SS-Hauptsturmfuehrer, II pa
sauliniam karui ir jo “karjerai” 
pasibaigus, pasirodo, spėjęs daug 
ko pergyventi. Tuojau po karo 
jis buvo Austrijoje areštuotas 
ir amerikiečių internuotas, o
1947 metais vėl Austrijoj paso
dintas į kalėjimą tardymui, ir 
jau žmogžudystėmis kaltinamas
1948 metais nepaaiškintu būdu 
atsidūręs Resnoje, kur vienas 
katalikų kunigas jį aprūpinęs 
Raudonojo Kryžiaus pasu. Tuo 
pasu Stangi gavęs darbą Sirijo
je ir po šešių savaičių išskridęs 
į Damaską. Iš Sirijos 1951 m. 
liepos mėnesį jau su visa savo 
šeima jis persikraustė. į Brazili
ją, kur pradžioje dirbęs kaip tek
stilės technikas, vėliau kaip par
eigūnas vokiečių Volkswagen 
fabrike Sao Baulo mieste, kur 
1967 metų vasario gale buvo 
areštuotas ir jo paties prašymu 
išduotas Vokietijos valdžiai.

Baigiant tardymą Stangi pa
sakęs: “Aš nieko ant savo sąži
nės neturiu. Išskiriant savo pa
reigą, aš nieko nepadariau”.

Pasirodo, kad- Wiesenthalis 
Stangli suuodė maždaug tuo pa
čiu laiku kaip ir Eichmaną. Pats 
u,Stangi pasisakė, esą, nuo 1964 
metų, po te kai Wisenthalis jį 
’’suuodęs”, jis daugiau niekur ne
bebėgęs.

Bylai prasidedant, teismo šu
lėje buvo daugiau kaip 50 užsie
nio žurnalistų ir labai daug pu
blikos.

no

Šauliai jiiekuomet 
nepamiršta

V. D. šaulių kuopos susirgus 
bent kuriam nariui, visuomet 
aplanko ligonių lankymo komi
sija, Įteikdama kuopos vardu 
simbolinę dovanėlę.

Mirusius šaulius kiekvienais 
metais kapų lankymo dieną visi 
šauliai, kuriems tik leidžia są
lygos, aplanko kiekvieno miru
sio šaulio kapą, papuošdami tau
tine vėliavėle.

7. Tiksliai žinok stikliuko sai
ką — niekuomet neimk iš pa
čios bonkos ir nepilk “iš akies”.

8. Niekuomet neieškok išgėri
mui priežasčių, kaip tai “dėl 
geresnio apetito”, “lašelį prieš 
miegą” arba kadangi trečiadie
nis tik sykį savaitėje pasitaiko.

9. Jei nori atsigaivinti, ver
čiau paimk vonią arba numik 
minutę - kitą.

10. Ir niekados negerk prieš 
5 valandą popiet.

MARQUETTE FUNERAL HOME
jli/ 2533 W. 71st Street
Lk C* Teief.:

1410 So. 50th Ave., Cicero
W Teief.:

GRoovehilI 6-2345-6

TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Kaip tradicija, ir šiais metais 
gegužės mėn. 30 d. tuoj po pa
maldų kviečiami visi šauliai

ŽYDO GERA ššIRDIS
Leo Rosteno knygutėje “The

rinktis prie Lietuvių šv. Kaži- of 1 iddich be kitų pasako-
jamas sekantis anekdotas: /

Viename Lenkijos miestelyje 
rengėsi mirti senas žydas. Jaus- 
damas, kad ilgiau nebegali lauk
ti, jis paprašė žmonos pakviesti, 
kad pas jį atvyktų kunigas.

žmona mandagiai klausia, ar

micro kapinių mažųjų vartų. 
Kampas Pulaski ir III gatvė. Iš 
ten eis organizuotai aplankyti 
šaulių kapus, i Taip pat kviečia
mi ir ne šauliai, bet mirusių 
šaulių artimieji.

Aplankius Šv. Kazimiero ka
pines, važiuos į' Tautines kapi-i jis mano rabiną? 
nes. Ariogalietis

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR
Bendra praktika

Valandos:

YDYTOJAS IR CHIRURGAS 
endra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 West 71st St 

Teh 925-8296
dos: 2—8 vaL vak. Penktadienį

Sekmadieniais ir trečiadieni 
uždaryta.

Rez. tel.s WA 5-3099
IN YOUR HANDS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
' OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiai, 

ir penki. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir- kitu laiku 

pagal susitarimą.

Scnc&ef9 ABCc Alwrfi 
hold mstdbes rill-wld. Be

DAINA...
(Atkelta iš 3-čio psl.)

Visas- šias atmintinas iškilmes’ 
• po keliu gražiu sveikinimo, kal
bų, narių ■ atžymėjimo ištarnau
tų .metų-žymenimis, Antano Ka
valiūno pakėlimo į Garbės Na
rius, jautria kalba užbaigė pats 
A. Mikulskis, dar syki pažymė
damas ansamblio nueitą kelią, jo 
narių pasiaukojimą menui ir tau
tai,, padėkojo visiems savo bend
radarbiams ir rėmėjams, už dar
bą, pasiaukojimą ir paramą ir 
pažadėjo ir toliau tęsti trijų de
šimčių darbymeti iki žmogiško
sios jėgos leis jam tai daryti, pa
galiau-pareiškė viltį, kad an
samblis dar sugrįš į savąjį-gim
tąjį lizdą, iš kurio prieš trisde
šimt metų tautos nelaimių buvo 
išblokštas ir pasileido su daina 
per platųjį pasaulį. Pasileido per 
pasaulį visada su lietuviška dai
na jaunų mergaičių ir vyrų lū
pose,* tėvynės meile Širdyse ir 
giliu ilgesiu jausmuose...

Plojimų audromis palydėjome 
Alfonso Mikulskio žodį ir sku
biai susispietę prie ištaigingo 
vaišių stalo dar ilgai dalinomės 
Įspūdžiais, trijų dešimtmečių pri 
siminimais ir kėlėme skamban
čius stiklus prie lūpų, slapčia 
galvodami, o gal... o gal kartais 
ir gali žodis tapti kūnu...DR. V. P. TUMASONIS 

CHIRURGAS 
2454 WEST 71sf STREET 

Ofiso teief.: H Em lock 4 - 2123 
Rezid. teief.: Glbson 8-6195

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

SKAITYK PATS IR PARAGINS 

-KITUS. .SKAITYTI

— Ne, ne! ištarė mirštantysis. 
“Prašau kunigą,!”

“Ką tu sakai, ar tik nebūsi 
slaptas perkrikštas?” išsigando 
žmona.

“Ne, ne”, nuginčijo ligonis. 
“Bet ši naktis, kaip matai, to
kia baisiai- 'audringa ir aš ne
noriu rabiną varginti!”

KAIP REIKIA GERTI
kad nepasidarius alkoholiku 

'■■/v-”
Chicagos; sveikato komisio- 

nierius Dr. Murray C. Brown 
straipsnyje “Alcohol” perspė
damas, kad geriantis nors ir tik 
po du “gurkšniu” per dieną turi 
“šansų” mirtul5.% .daugiau kaip 
negeriantis, pateikia 10 patari
mus, kaip galima gerti ir alko
holiku nepasidaryti:

1. Niekuomet negerk vienas.
2. Niekuomet; negerk dėlto, 

kad jauti “reikalą” regti.
3. Girkšnok? stikliuką a įsi

leidęs, praleisdamas, mažiausiai 
po 30 minučių tarp gurkšnių.

4. Apribok gurkšnių skaičių 
iki dviejų per dieną.

5. Gerk praskiestą — niekuo-
, _ i . ' '■■■■ .■' £ ..V , ■ čUtJCittUiUlU, Al U. LIULI ¥ WUVU

met negerk gryną arija tik ant svetainėj. 2417 W. 43rd St 8 vai. vak. 
ledo. ,

6. Negerk kiekvieną dieną.

Susirinkimų ir parengimų

— Lietuviu Filatelistu Draugijos 
"Lietuva" priešatostoginis narių susi
rinkimas įvyks š. m. gegužės, mėn. 
26 d. Jaunimo Centre. Nuo 7 vai. vak. 
filatelinė valandėlė, nuo 8 vai. vak. 
bus svarstomi, susiję su rengiamosios 
parodos, klausimai.

Valdyba ir Parodos Komitetas kvie
čia narius ir svečius gausiai daly
vauti.

— Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
Draugijos eilinis susirinkimas Įvyks 
arečiaaieni. gegužio 27 d. Hollywood

Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti.

Eugenija Strungys, nut. rast.

• -•A-

Refreshing orange slices and onion rings marinated in Milan! 
New Italian Dressing makes the basis of this delicious salad. 
For eye appeal, it is a nice idea to serve the salad in a glass 
container right at the table. Team this with a cheese souffle, 
green beans, herbed rice, tea. For dessert, hot canned peach 
halves are good topped with sour cream.

ORANGE BOWL SALAD
2 oranges peeled and diced 1 small head of lettuce 

mM onion sliced in rings % bunch curly endive 
Milani New Italian Dressing

Marinate orange slices and onions in Milani New Italian 
Dressing 3 to 4 hours or overnight. Tear the lettuce and endive’ 
in bite sized pieces. Arrange the orange, onion and lettuce in a

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERAIDAS F. DAIMSD 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742 
■ 

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

a j

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI
Chicagos
Lietuviu
Laidotuviu
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE' MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASA1TIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, III. Phone: OLympic 2-7 903

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) j

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3101 Į

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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2735 WEST 71st STREET

MALE

A. & U INSURANCE & REALTY

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

le
is

to Į Chicagos 
išimas.

Call: Frank ZapeHi 
$208% W. 95th St 

GA 4-8654

Centre
Margi-
$3.00,

šeštadieni. Kapų Puošimo Die- 
iš Chicagos

HELP WANTED
Darbininku Reikia

PERKAME. PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname t naskolĮ visokeriopa ap
draudę. veikia notariatas.

NUVEŠ Į KAPŲ PUOŠIMO 
IŠKILMES -

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

126 AKRAI
PRIE 23-ČIO VIEŠKELIO

5 mylios nuo Wisconsin Dells. Moder
nus narnas^ ir daržinė. Telef. (608) 
5244412 dienomis arba 524-2160, taip 
pat 524-2168 vakarais ir savaitgaliais.

P. O. Box 308, 
REEDSBURG, WIS. 53959

BUILDERS AND’ CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

DOWNERS GROVE N. W.
Older 2 story aluminum sided home. 
3 bedrooms and bath, on fully carpe
ted upper floor. Carpeted stairway, 
entrance hall and living room. Pa
neled den for 4-th bedroom, kitchen, 
bath, dining room and enclosed sun
room. ' Easy walk to all schools, 
churches Shoping and JC. B. O. Many 

build-ins. Bv owner $29,500.

BARTENDER 
EXPERIENCED 

Permanent work. Shift hours. Good
- starting salary. Fine clientele.

Lombard area 
CALL MORNINGS.

627-5020

Filmu aktorius Danny Kaye atvyko į Japonijos ExpoLO parinkti 
šu UNICEF organizacijai. Jis bandė pradžiuginti subrinkusius 
pony vaikus, tačiau vienas j y, kaip matome, nelabai patenkintas ko- 

medijanto trikais.
SWITCHBOARD - TYPIST

For Loop office of Certified 
Public Accountants.

Fringe benefits and bonus.

RA6-5751

LAIKRODŽIAI « BRANGENYBtS 
Pardavimas ir Taisymai 

2644 WEST 49th STREET 
T»L: REpublic 7-1941

RIKI■>«■■■■■■■■■■■■!

Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
Šoje kontoroie daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, incotSe tax ir Įvairus kitoki blan-

4224 So. UNION savininkė dėl ligos 
priversta nebrangiai parduoti 
4 butu mūrini narna. Parodvs susita

rus. Telefonubti FU 5-7660.

"Bike for Glean Air” ji turi 
stambiomis raidė :i is iškabą prie 
savo dviračio. J. Pr.

PARDUODAME 
ŠVIESIU PLYTŲ 

5^ kamb. “ranch” mūrinį namą, mo
demiškai pastatytą prieš 10 metų_už 

laski. 3 miegami, naujas garažas, ša
lia cementinis - įvažiavimas, geležinė 
tvora, aluminiai langai, karpetai. Ga

lite greit užimti. $21,900.
Tel. 737-7202. -

ina’’ vra Ri-

’’ ir pa-

«*s

»

60632.

300 milijonų metų

31

“NAUJIENOS” KIEKVIENO

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
■„■■i f.. .'vu. u'-i-ggsss

HIGH RATES

Passbooks

3PSSSf^
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ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

S5,000 minimom 
2 year certificate

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

*
Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

DARBO ŽMOGAUS
DRAUGAS IR BIČIULIS

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telet 434-4660

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ 
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgų metų patyrimas.

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

vakaro, o nuo birželio 24 d. net 
(iki 8 vai. vakaro. Įėjimas ne
mokamas.

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage
ns, Volvos, Mercedes, Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši
nas. r

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — T*l. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — T«l. 254-3320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

$1,000 minimum 
1 year certificate

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

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

LU.5. ir gamy uos masi- ,r . . . x ill '
Elektroninis tikrinimas, patyrę Maple wood Ave., Chicago, ill. į 

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

2934 West 63rd St.
Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

Padėktm parodyti tikrąjį Sovietinės Rusijos veidą ir į 
sovietą vergiją patekusios lietuviu tautos tragediją 

nėšio laiko, reikia skubios fi
nansinės paramos.

Lėšoms sutelkti sudaryta spe
ciali lėšoms telkti komisija. Ją 
sudaro: Jonas Jasaitis (pirm.) J 
Jonas Evans, Dr. Steponas Bie- ■ 
žis, Julius Pakalka, Dr. Kazys Į 
Šidlauskas, Jonas Bertasius, Me- Į 
čys Šimkus, kun. Adolfas Sta- į 
šys ir Dr. Jonas Valaitis.

Visa lietuvių visuomenė kvie- ■ 
čiama prisidėti didesne ar mažės-; 
ne auka prie Lietuvių Tautos Ge- Į 
nocido Parodos rengimo ir iš- j 
statymo išlaidų padengimo — i 
padėti parodyti tikrąjį Sovieti-Į 
nės Rusijos veidą ir i Sovietinės i 
Rusijos vergiją patekusios lie
tuvių tautos tragediją. Kad bū-1 
tų pralaužta tylos uždanga ir; 
laisvasis pasaulis pamatytų ir j 
pajustų komunistinės Rusijos 
imperialistinius kėslus.

Aukas siųsti, adresu: Lietuvių I 
Tautos Genocido Paroda, -1259 S. j

Genocido parodos surengimas, 
dokumentų, nuotraukų, užrašų 
ir daugybės kitų su paroda su
rištų dalykų padarymas sudarė 
nemažai išlaidų, kurias padengia 
Amerikos Lietuvių Taryba.

Amerikos Lietuvių Taryba, 
pradėdama parodą rengti ir pri
siimdama finansinę naštą, tikė
josi paramos iš visos lietuvių vi
suomenės, nes remiantis vien nuo 
latinėmis AHos pajamomis paro
dą surengti ir ją išstatyti bū
tų labai sunku ir dėl to nukentė
tų Altos vykdomi kiti uždaviniai. 
Iki šiol aukų parodoš reikalams 
nebuvo renkama, bet kada paro
da jau tapo realybė ir jos išsta
tymas Įvyks jau už nepilno mė-
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Grant Parko koncertai
sios vasaros viešieji simfoni

jos koncertai Grant Parke pra
sidės birželio 24 d., ir tęsis iki 
rugpjūčio 23 d. imtinai. Tvar- 

trečiadie- 
šeštadie-

Fieldo gamtos istorijos muzie- ka pasilieka ta pati: 
juje per visą vasarą bus galima! niajSj penktadieniais, 
matyti mažiausiai 300,000,0001 njajs nuo g vap vakaro ir sek
inėtų senumo gyvulių ir žuvų j mndjoniais 
palaikus iš vadinamos anglies' 
amžiaus epochos, kuomet Illi- 
nujus tebebuvo prie jūros. Cen
trinis Illinojus buvo sala, iš vi
sų pusių vandens apsupta. Iš 
tų laikų yra iškasta ir atrinkta 
apie 70,000 suakmenėjusių sau
sumos ir vandens gyvūnų lieka
nų.

Field muziejus yra atidarytas 
kasdien .nuo 9 vai. ryto iki 6 vai.

nuo 7 vai. vakaro. 
Koncertai jaunuomenei bus ket
virtadieniais — liepos 9, 16, 23 
ir 30 dienomis nuo 11 vai. prieš
piet.

Grant Parko simfoninio or
kestro dirigentas bus tas pats 
Irwin Hoffman.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkiy RelkU

REIKALINGA
PATIKIMA MOTERIS

Bendrai namų ruošai ir 9 mėn. mer-l 
gailės priežiūrai 5 dienas savaitėje/ 
nuo antradienio iki šeštadienio. Gera 
transportadja, Evanstone. Susikalbė
ti angliškai. Reikalingos rekomenda

cijos. Tel. 889-7414.

TYPIST
To operate IBM 6400 Accounting Ma
chine. Experience helpful but not 
necessary. We will train. Business 
location vicinity Foster. & Kedzie. 

Company benefits. 
5441 No. KEDZIE 

463-2411 — MIKE TARCHINSKI 
9 to 5 P. M.

Excellent working conditions

Pleasant co-workers.
5 day wk. Good transportation. 

Call 248-1303

CLEANING WOMAN 
LADY to clean office, during daytime 
office hours either % days or 2 to 3 

da vs per week. Steady work. 
WARREN BARR SUPPLY CO. 

156 No. JEFFERSON 
263-7860 

Mr. COOK

WAITRESSES 
Experienced. High volume 

restaurant. Top wages. 
Call 966-1130 

PARFAIS RESTAURANT 
6415 DEMPSTER 

MORTON GROVE, ILL.

REAL ESTATE FOR SALE
Nai. Žeme — Pardtvimyl

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai. Žarna — Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS I8SIMOKEJ1MA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

PETRAS KAZANAUSKAS, pretidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO RSKALĄ1S

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

TEL. 925-6015

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

Negrai žada išstatyti 
savo kandidatą į merus

Liepos 4 dieną farmoje Whee
ling, Ill., įvyksta . -ioje Chicagos 
negrų veikėjų politikierių kon
ferencijoje bus -alutinai aptar
tas negro kandi < 
miesto merus k!

Pirmaeilis kandidatas prieš 
Daley ir jo “m
chard Newhouse, dabartinis Mi
noj aus senatorius, kurs balan
suoja tarp demokratų partijos ir 
nepriklausomųjv. ir yra nusista
tęs kandidatuoti arba kaip de
mokratu kandidatas, arba dar *■
geriau kaip nepįklausomas.

Daugelis Chicagos negru esą 
nusivylę Daley^’inašina' 
geidauja nepriklausomo kandi
dato, bet ir baltųjų nemaža, da
lis jaučią, kad Daley per ilgai 
Chicago j e šei mir. i nkau jąs. Ta
čiau, ar vien dėlto Chicagos bal
tieji mainvs “bvka an indvka” 

m yra KieKnena zima, Kur siu (jauti į kalaku:a)^enka paabe- 
paniekintųjų pilietinės teisės pa- -oy 
judinamos.

Šiomis dienomis Į Chicagą 
buvo dviračiu užvažiavusi viena 
jauna dviratininkė Miss Caroli-1 
ne Killeen, 44 m., iš Tucson, 
Ariz., kur iš ten dviračiu ke
liauja Į Detroitą Įteikti Fordo, 
General Motors ir Chrysler pa
reigūnams savo planą, kurs 
esą būtų ne tik naudingas dvi
račiams. bet ir patiems automo
bilių magnatams, būtent visuo
se didžiuosiuose Amerikos mie
stuose pastatyti dviratininkams 
takus. Tatai esą automobiliu I 
firmos gali labai lengvai pada-Į 
ryti,,nes dviratis yra išradimas 
ne vien pasportuoti, bet ir pa
keliauti. tačiau dviratininkus 
bet koks motorizuotasis galil 
bet kur ir bet kada nublokšti, 
sužeisti ir užmušti.

“Dviratis degina tik choleste- ną. gegužio 30 d. 
rolą!” — ji sako. Jam gazoli- busas nuveš žmones Į Lietuvių 
no nereikia ir oro jis nenuodija. (Tautines Kapines ir parveš juos

Nėra liūdnesnės savijautos, 
kaip gyventi Chicagos mieste 
buvusiam dviratininkui, kur 
automobilistai ir dviratininkus 
yra nustūmę į šunų ir pėsčiųjų 
žmonių kategoriją. Dėlto malo
ni yra kiekviena žinia, kur šių

— Gerald Ford, kongresma- 
nas, respublikonų mažumos va
das, gerai pažįstąs lietuvių pro
blemas. birželio 13 d. atvyksta Į 
Lietuvių tautos genocido paro
dos atidarymą ir akademinės da
lies metu pasakys pagrindinę 
kalbą. Sheraton viešbutyje.

Birželio tryliktoji mus Įparei- 
‘Įgoja taip pat susimąstyti ir pa

rodos atidaryme bei akademijo
je gausiai dalyvauti., (Pr).

►
PAID

S
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Illinois ūkininkas Les Koester, paklaustas, kodėl jis malkas krauna 
į piramidę, atsakė fotografui: 'Taip mano tėvai ir seneliai daryda

vo". Malkos, jo manymu, geriau išdžiūsta sukrautos į kūgius.

VARI-TYPE OPER.
2 Years experience or more. 

Salary open. 
Melrose Park location. 
Call TOM COLLINS Sr.

} MU 1-2240

NAUJA VIETA .
ŠVARUS 8 KAMB. mūras Marquette 

Parke, $20,000.
PRIE FORD CITY naujas ranch mū

ras. Platus sklypas, garažas. $22,000. 
“TVARKINGAS APARTMSNTINIS . 
mūras.’ arti Jaunimo Centro, apie 
$11,000 pajamų. Savininkas finan
suos įmokėjusiam $15,000. Kaina 
$45,0001 -r ‘

2 BUTŲ tvirtas mūras Marquette 
Parke. Nauja gazo šilima, 2 auto ga
ražas. $28,000.

APIE 8,000 DOL. PAJAMŲ, 4 butu, 
3 mt. mūras, Marquette Parke. Rim
tas pasiūlymas. $65,000.

4 BUTU MŪRAS su bizniu. Dvigu
bas-garažas. nauja gazo šilima. Mar
quette Parke. $43 300.

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

> Valdis Real Estate
Marquette Parko, du blokai nuo 'Pu- 7051 S. Washtenaw Ave. RE 7-7200

4 BUTŲ MORAS: 3 pa 4 ir 1—7 
kamb., 10 metų, ant 50 pėdų sklypo į 
vakarus nuo Kedzie.

MŪRINIS 2 po 5 su įrengtu skiepu, 
centr. šildymu, 2 auto garažu. Moder
nus ir švarus, Brighton Parke.

MŪRO BUNGALOW, 6 kamb., įreng
tas skiepas, 60-ta ir Francisco.

AUKŠTO, 6 ir 5 kamb. moder
nūs butai, modernios virtuvės ir vo
nios. įrengtas skiepas, prie pat Maria 
Aukšt. mokyklos.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE
2737 W. 43rd STREET

CL 4-2390

atgal. Kelionė i kapines ir atgal; 
kainuos $2,00. Nuo Naujienų; 
busas išvažiuos lygiai 9:00 vai. 
ryto. Jis sustos ties Lietuvių 
Auditorija, ties 35-ta ir Halsted, 
35-ta ir Archer, Archer ir Cali
fornia, Archer ir Kedzie, Kedzie 
ir 42, Kedzie ir 55, Kedzie ir 
63, Kedzie 67, Kedzie 71, o vė
liau važiuos tiesiai Į Tautines 
Kapines.

Iš Kapinių išvažiuos lygiai' 
4:00 vai. popiet. Grjš tuo pačiu 
keliu. (Pr).

♦ Pianistas Mindaugas Mačiu
lis būdamas I skyriaus mokinys, 
jau turėjo stipendiją De Paul 
universitete muzikos mokyklo
je, nes įstengė skambinti sudė
tingus kūrinius. Jo antrasis pia
no rečitalis lietuviams įvyks ge
gužės 31 d.. Jaunimo 
4:00 vai. p. p. Bilietai 
niuose — suaugusiems 
jaunimui—$1.50. (Pr).

♦ Lietuvių Tautos Genocido 
Paroda atidaroma birželio 13 d. 
Chicagoje Sheraton viešbutyje, 
505 N. Michigan Ave. Atidary
mas Įvyks 5:30 vai. Ten pat 
6:30 vai. Įvyks vakarienė ir tra- - 
giškųjų birželio Įvykių minėji
mas su rimta akademine pro
grama. Vakarienę organizuoja 
komisija susidedanti iš: F. Mac-: 
kevičienės, A. Rūgytės, M_ 
Kriaučiūnienės ir N. Vengrie
nės. Bilietus Į vakarienę — 
akademiją prašome užsisakyti 
pas Aliciją Rūgytę, 6547 Šo. 
Washtenaw Avenue, Telefonas 
PR 6-3209. Bilietų kaina po 
12.50 dol. (Pr). * I

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREE2 

PRospec* 8-5454

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ-
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs aufomobiliy draudimai.

HOME INSURANCE

F*e aor, Casual Conor>

damas švarus 5 kamb. mūro namas. 
Na ui as gazu šildymas, garažas.

$17,200. Teirautis 737-7201.

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatai: senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i 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

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir note- 

kamuosiąs vamzdžius sutaisome arba 
naujus Įdedame.

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

Skambinkit 
LA 1-6047

fkainavtaaa veltui, kreipkitės bet kada

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




