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SU KAMBODIJ
’REZIDENTAS SUHARTO STIPRIAI 
ANKOSE LAIKO INDONEZIJOS VAIRĄ 
WASHINGTONAS. — Indonezijos prezidento Suharto vi- 

Baltuose Rūmuose atkreipė pasaulio dėmesį į tą svarbią 
js valstybę, kuri dar taip neseniai vos nepateko į komunistų 
as. Indoneziją išgelbėjo kariuomenė, kuriai vadovavo dabar- 
prezidentas Suharto. Komunistų valymas, pareikalavęs ne- 

ū aukų, Indonezijoje jau baigtas, žymesnių komunistų vadų 
tebeliko ir kraštas pamažu stiprėja ekonominėje srityje. Visa 
adaro Indonezijos prezidentą mielu svečiu Baltuose Rūmuose. 
identasrNixonas, pakeldamas tostą Suharto garbei surengtuo- 
etuose, pabrėžė Suharto nuopelnus išvaduojant Indoneziją iš 
mizmo grėsmės ir pareiškė, kad Indonezija ir Amerika abi 
jog pasaulio žmonės turi būti laisvi nuo'kitos vyriausybės 
navimo.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

ezidentas Suharto yra dik- 
ius. Jis su kariuomenės pa- 
i paėmęs valdžią po nepavy- 
»komunistų perversmo, ku- 
leidimą davė buvęs prezi- 

is Sukarno, reformavo ka- 
lenės organizaciją taip, kad 
jos vadovybė būtų gynybos 
jterio rankose. Suharto yra 
k prezidentas, bet ir gyny- 
ninisteris.
monistinės valstybės, ypač 
tų Sąjunga iš Indonezijos 
laukė naudos; ši 120 mili- 
gyventojų valstybė yra stra 
iai labai svarbioje pasau- 
ietoje, turi l didelių žemės 
, kurie dar tik pradedami 
)ti. Sovietai sukišo į Indo- 
į daug ginklų. Sakoma, kad 
lezijoje pasimokę sovietai

“Elta^-Press”, biuletenis ita
lu kalba, š. m. kovo mėn., Nr. 3. 
Biuletenio viršelis papuoštas 
septynių Eltos biuletenių ant- 
galviais. Turiny: plačiau pami
nėta Eltos 50 m. sukaktis, pa
skelbtas Vliko raštas JAV de
legatui Tarpparlamentinėje kon
ferencijoje, Vliko ir PET protes
to raštai, ryšium su UNESCO 
surengtu Lenino 100-sios gimi
mo sukakties minėjimuSuomijo- 
je, be to Įdėtai apsčiai informa
cijos apie Latvijos sovietinimą, 
apie gyveniihą pavergtoje Lietu
voje. Religiniame skyriuje pa
skelbta informacijų apie katali
kų ir protestantų veiklų. (E)

šaŽ&ŠĖ&gjŽ

Italijoje gauta žinių, kad so
vietų saugumas vėl suėmė kelio- 
liką.jūrų laivyno, stovinčio Bal
tijos jūroje, karininkų. Vienas 
buvo sušaudytas., Kiti kaltina
mi prieš valstybine veikla.

♦ Libano vyriausybė nutarusi
prašyti kitų arabų valstybių at
siųsti kareivių saugoti Libano 
sienų. Nors Sirija ir Irakas siū
lo savo kareivius, Libanas mie
liau jų gautų iš nuosaikesnių 
arabų kraštų — iš Tuniso ar Ma- 

.roko. 1
♦ Irako kariuomenės artileri

ja apšaudė iš Jordano du Izrae
lio vienkiemius, tačiau žalos ne
padarė. Izraelitai keršydami ap
šaudė Jordano miestą Irbidą.
. Vakar Baltuose Rūmuose 

buvo susirinkę finansų ir biznio
vadai, kuriems prezidentas aiš-!mas svetimšalių Šveicarijoje li- 
kino savo ekonominę politiką ir . kimas. švencarijoje yra apie 
ramino juos, kad dabartinis 
atoslūgis pramonėje greit pasi
baigs.

Vakar akcijų birža pagyvė
jo, kainos pradėjo vėl kilti po 
kelių dienų smukimo, atsirado 
daugiau pirkėjų.

Turkijoje buvo suimti du 
pulkininkai, kurstę kitus sukilti 
prieš valdžią.

♦ Kambodija sutiko atnaujin-

NESUSITARIA DĖL DVIEJŲ SAI
SAIGONAS. — Kambodijos ir Pietų Vietnamo deryl 

diplomatinių santykių atstatymo priėjo akligatvį. Saigo 
riausybės kalbėtojas pareiškė, kad esą neįmanoma per 
dienas išspręsti problemų, kurios susidarė per keliolika met 
rybos susitrukdė dėl dviejų Kambodijos reikalavimų. Vien 
kalavimas liečia dvi salas: Koh Sės ir Koh Thmey. Tos sal 
Siamo įlankoje netoli Kambodijos krantų. Kiek toliau yrs 
didesnė, Vietnamo valdoma Phu Quoc sala, tačiau ir ji žemi 
atrodo gulinti arčiau Kambodijos krantų, o ne Vietnamo. R 
dijos ministeris Yem Sambaur reikalauja, kad Saigono vyri; 
atsisakytų savo pretenzijų į tas dvi Kambodijos valdomas 
Saigonas atsisako tai padaryti.

jėga Šveicarijoj
BASELIS. — Šveicarijos 

ventojai birželio 6 d. turės refe
rendumą, kuriame bus sprendžia-

gy-

Atstovy Rumy ilgametis pirmininkas, Bostono atstovas John McCor
mack šį rudenį nebedalyvaus rinkimuose ir savo pirmininko plak

tuką perduos kitam.

IZRAELIS REIKALAUJA LĖKTUVŲ
Golde Meir priminė Čekoslovokiją

JERUZALĖ. — Izraelio premjerė Goldą Meir savo ilgoje 
kalboje parlamente pakaltino Sovietų Sąjungą,; kurios elgesys 
Viduriniuose Rytuose gresiąs ne tik Izraeliui, bet visoms mažoms 
valstybėms. Sovietai įsikišę Į jų neliečiantį konfliktą tokiu mas
tu, kad Amerika ir kitos laisvo pasaulio valstybės neturėtų to įsi
kišimo praleisti. Neturėtume pamiršti Čekoslovakijos pamokos, 
— kalbėjo premjerė. Ji nurodė, kad sovietai vien tik karinės 
medžiagos Egiptui,Airijai ir Irakui davė už 3.5 milijardus dolerių.

900,000 užsieniečiu darbininkų ir 
vietiniai gyventojai susirūpino, 
kad tas skaičius, nevaržomas 
dar gali didėti. Todėl parlamen
te, buvo pasiūlyta užsieniečių 
skaičių apriboti, kad jis atski
ruose Šveicarijos kantonuose ne
būtų didesnis, kaip 10 nuošim
čių viso kantono gyventojų.

Šveicarijoje, kuri padalinta Į 
25 kantonus, užsieniečiai ypač

s vyriausybes. Todėl ir 
jodija-.gavttsi įginldų^ačiąų 
da negavusi per daug amu- 
s, kad jos neužtektų ilgam 
' ir kad tie ginklai ir amu- 
. nebūtų, valdžioms pasi- 
5, kaip Indonezijoje^ atsuk- 
ačius komunistus.
onezijos prezidentas pakei- 
:ariuomenės naudojimą tai- 
netais. Kareiviai siunčia- 
esti kelių, statyti mokyklų 
ų kraštui naudingų pasta- 
’okie darbai žymiai pakėlė 
ttojų akyse kariuomenės 
žą. Kareiviai dirba kartu 
Ininkais laukuose ir atlie
tus naudingus darbus.
jnomiškai Indonezija vis 
a-rgsta, tačiau Sukamo lai- 
>uvęs chaosas išnyksta, in- 
a sustabdyta. Su užsienio 
'bių pagalba Indonezija ža- 
stiprėti ir tapti dar naudin- 
i sąjungininku prieškomu- 
iame fronte.

į. PARYŽIUS. N— ; Tarptautinė__________ .... „ t
ekonominio bendradarbiavimo ir fos arabų šalys gavo 2,000 tanku ir 800 lėktuvu, 
išvystymo -wganizarij^-kmriai- —
priklauso 22. valstybės patarė 
Amerikos vyriausybei griebtis Ji pasiryžusi susitikti su arabų 
kainų ir algų kontrolės, siekiant vadais tartis dėl taikos. Izrae- 
sumažinti * bedarbių skaičių ir ’ 
sustabdant kainų kilimą.

*Premj ėrė*Wėir

ti diplomatinius ryšius su Pietų. nemėgiami 17 -koje vokiškai kai-
1 r z\ z*. "X T"Z z-k4-.** ^3 a *Vietnamu.

♦ JT sekretorius U Th an tas

sippi upėje žibalą gabenęs bai
dokas prasimušė skylę ir apie 
1,600 statinių žibalo pateko j 
upės vandenį. Vanduo neša ži
balą į Meksikos Įlanką.

NEW YORKAS. — Lietuš su
kėlė potvynį New Yorko požemi
nių traukinėlių tuneliuose. Te
ko skubiai išgelbėti apie 6,000 
žmonių iš sustojusių traukinių.

lis neatsisakys dviejų dalykų, 
nesitrauks, nuo paliaubų linijos, 
kol nebus nustatytos saugios ir 
pripažintos Izraelio sienos ir ne
atsisakys teisės gintis bei pirk
ti ginklus, reikalingus tai gyny
bai. Premjerė pabrėžė, kad Iz
raelis laukia Amerikos atsaky
mo į prašymą lėktuvų. Laikas

Kinija padidino
■» 4

HONG KONGAS, -i šiaurės 
Vietnamas paskelbė, kad su Ki
nija buvo pasirašyta nauja su
tartis. Kinija padidins savo pa
ramą š. Vietnamui.

Washington© sluoksniai sako,

bančių kantonų. Vietiniai darbi
ninkai bijo, kad darbininkai iš

vykstą į Londoną m j Maskvą.- įti agituoja, kad--svetimšaliai 
■ pripildo šveicarų vaikų darželius, 
mokyklas, ligonines ir įstaigas.

Prieš užsienio darbininkų var
žymą nusistatę biznieriai, ku
riems trūksta darbo jėgos. Viena 
šokolado įmonė tvirtina, kad iš 
75 tos įmonės “linijos darbų”, 
net 68 yra dirbami užsieniečių, 
nes patys šveicarai nemėgsta to-

1 kio darbo. Kita, tekstilės įmo-

"kalbinti, kad būtų sušaukta nau-į 
ja Ženevos konferencija Indoki- 
nijos reikalams.

svietu jaunimą
SKVA. — Komunistinio 
no-komsomolų kongrese il- 
Ibą pasakė partijos vadas 
evaš. Jis pasidžiaugė ka
ltinio pasaulio jaunimo kri- 
akarų jaunimas esąs nusi- 
išnaudojimo sistema ir im- 
istų. kruvinais nuotykiais, 
■ų jaunimo nerimas jau ta
utu kapitalistinių šalių po- 

kovos faktoriumi. Sovie- 
aunimaš turįs daugiau iš- 
ti ryšius su “pažangiai- 
vakarų pasaulio jaunuo- 

kalbėjo Brežnevas.
idžiaugęs vakarų pasaulio 
no neramumais, Brežnevas 
no sovietinį jaunimą, ku- 
ląs sveikas dvasia, ener- 
5 ir ambicingas. Sovietų 
nas esąs pilnas entuziaz- 
pasiryžimo kovoti už par- 
uŽ komunizmo tikslus.

e 5,000 komsomolo delega- 
eš kongreso pradžią šūka-

Leonard Woodcock buvo išrinktas Au
tomobili v darbininku unijos prezi
dentu vietoj lėktuvo nelaimėje žuvu

sio Walter Reuther.

vo salėje: "Garbė partijai!” “Le
ninas su mumis”. Pagrindinę 
kalbą pasakė komsomolų vadas 
Evgenijųs Teželnikovas. Jis pri
pažino, kad nors didelė daugu
ma sovietinio jaunimo yra ant 
gero kelio, esą negalima pamirš
ti pavojaus, kuris kyla iš anti
komunizmo “nuodų”. Komso
molų organizacija negalinti tole
ruoti abejingumo, skeptiškumo, 
nepolitiškumo apraiškų, negalin
ti užsimerkti prieš tingėjimą, pa
nieką darbui, mokslui ir visuo-’ 
meniniam darbut

esąs labai svarbus. Vilkinimas, Kinija duodanti Hanojui per 
pažeidžiąs Izraelio interesus ir 
padrąsinąs priešus.

Amerikos žurnalas “Aviation 
Week” smulkiau aprašo sovietų 
paramą arabams. Sovietai visiš
kai valdo tris Egipto aerodro
mus: Inchas, Gianaclis ir Man
sura. Sovietai jau atgabeno į 
Egiptą 80 priešlėktuvinių rake
tų lizdų ir 160 SAM-3 raketų. 
Penkiolika i raketų lizdų jau 
įrengė cementiniuose bunkeriuo
se, kurie pastatyti į vakarus nuo 
Suezo kanalo kas septynios my
lios.

žurnalas sako, kad Egipte yra 
15,000 sovietų patarėjų, techni
kų. Egipte esą užsienio diploma
tai tvirtina, kad tas skaičius yra 
perdėtas. Sovietų kariniai pata
rėjai vadovauja artilerijos ar 
priešlėktuvinių pabūklų veiki
mui ir kovos sąlygose.

Egipto prezidentas" Nasseris 
pasikalbėjime su vokiečių laik
raščiu “Die Welt” sako, kad 
Egipto ginklai ir sovietų patarė
jai yra skirti tik Egipto gyny
bai.

metus apie 200 milijonų dolerių 
vertės karinės ir ekonominės pa
ramos. Tai yra maždaug pusė 
to, ką Hanojus gauna iš Sovietų 
Sąjusgos.

Hanojuje lankosi nuverstas 
Kambodijos princas Sihanoukas. 
Su juo atvyko jo žmona ir jo 
teta, princesė Ket Kanya, be 
to, keturi egzilinės valdžios mi
nisterial. Svečius pasitiko šiau
rės Vietnamo prezidentas Thang, 
pareiškęs sveikinimo kalboje, 
kad Sihanoukas yra “didelis 
Vietnamo liaudies draugas”.

Komunistai Indijoje
KALKUTA. — Rytinėje Indi

jos dalyje komunistų veikla taip 
išsiplėtė, kad stebėtojai neabejo
ja, jog už 10 metų komunistai 
valdys Indiją. Stipriausia yra
Mao Tse Tungo liniją sekanti n® sako, kad užsienio darbinin- 
grųpė. Ji uoliai verbuoja naujus į kai dirba pusę jo fabriko darbų, 

.narius ypač studijuojančio jau-j Ciuricho geležinkelio dirbtuvės 
. nimo tarpe. Nors patekti į par- i nuošimčiai darbininkų yra 
tiją nėra lengva, nauji nariai j užsieniečiai.
labai tikrinami, partijos narių • Apie 60% visų užsienio darbi- 
skaičius per paskutinius dvejis, ninku yra italai. Jie daugiausia 
metus .labai paaugo. i gauna tik tuos darbus, kurių ne-

Jaunimas organizuojamas į nori šveicarai. Užsieniečių tarpe 
vadinamų “naxalitu” grupes, ku- birželio 6 d. referendumas lau- 
riose niekai nepažįsta grupės va
dų, tik celės vadovus. Celėse yra 
tarp 10 ir 20 narių. Pagrindinis 
komunistinių celių uždavinys 
yra “griauti valdžios sistemą”. 
Tam nebijoma deginti, plėšti ir 
net žudyti.

kiamas su nemažu susirūpinimu.

WASHINGTONAS. — Penta
gonas paskelbė, kad Amerikos 
kariuomenėje šiuo metu yra 513 
generolų, kas yra dvigubai dau
giau negu prieš Vietnamo ka
rą.

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo aviacija lėktuvais pristato 
maistą ir amuniciją Kambodijos 

. daliniams, atkirstiems nuo san- 
I dėlių ir tiekimo kelių.

Helikopteriai vis daugiau naudojami ne tik Amerikos kariuomenėje, 
bet ir kitose Šalyse. Ara by spauda praneša, kad Izraelis irgi komp
lektuoja helikopteriu "kavalerijos" brigadą. Paveiksle matomas 

brity helikopteris naudojamas gelbėjimui ii jūros.

G. Meany neatvyko 
i siuvėjų kongresą 
ATLANTIC CITY. — Ameri

kos darbo unijų federacijos pre
zidentas George Meany buvo ža
dėjęs aplankyti drabužių siuvyk
lų darbininkų unijos suvažiavi
mą ir jame pasakyti kalbą, ta
čiau po tos unijos pirmininko Ja
cob Potofskio kalbos prieš Viet
namo karą ir prieš federacijos 
vadų pareiškimą, kad jie Kam
bodijos žygį remia, Meany savo 
planus pakeitė ir į suvažiavimą 
neatvyko.

Potofskis kritikavo ALF-CIO 
vadus už paramą Vietnamo ka
rui. Kitas unijos pareigūnas Ro- 
senbulum kritikavo ir statybos 
darbininkus, kurie rengė New 
Yorke patriotines demonstraci
jas. Statybos darbininkai duo
da unijoms blogą vardą, — pa
reiškė Rosenbulum. Nepaslap- 
tis, kad drabužių siuvyklų uni
jose yra nemažai vienos tautinės 
mažumos žmonių, kuriems vie- 
nintėlis geras ir teisingas karas 
yra Viduriniuose Rytuose.

Kitas Kambodijos rei 
mas liečia kambodiečius, 
nančius Pietų Vietname, 
yra laikomi pilnateisiais 1 
mo piliečiais, o Kambodij; 
kad jie gautų tautinės ma 
statusą, panašiai, kaip pe: 
gavo montagnardų ir čam 
tys. Iš paviršiaus atrodyt 
pilnos piliečių teisės yra s 
negu mažumos teisės, tač 
Vietname mažumos yra i 
mos į kariuomenę ir tur 
privilegijų. Jų savo tautif 
reikalauja Kambodijos v

Santykiai tarp Kambod 
P. Vietnamo nutrūko 196 
tais, kai Kambodij a apl 
Saigono vyriausybę, kad š: 
čia lėktuvus į Kambodiji 
mes. Tarp abiejų tautų yi 
metų nepasitikėjimas. Kai 
joje buvo persekiojami \ 
miečiai. Juos Saigono i 
buvo pradėjusi iš Kambodi 
vežti.į tačiau vėl sustojo, 
tojai galvoja, kad Vietnar 
riuomenė Kambodi joje nea 
kambodiečiams savo užimt 
pūgos snapo”, kuris s 
kampu įsirėžia į Vietnan 
mę. Saigono valdžia tuo k 
apgyvendintų Kambodijos 
namiečius savo okupuotoji 
torijoje.

Amerikos bombonešiai v 
šaudė šiaurės Vietnamo pri 
tuvines baterijas, nes jos 
beginklį žvalgybos lėl 
Amerikiečių daliniai Kan 
joje vėl rado 67 tonas kon 
tų ginklų ir amunicijos.

užsienio turist
Okup. Lietuvoje pasta 

metu susirūpinta tinkam 
turistų iš užsienio priėmin

“Tiesa” (bal. 30 d.) inf 
vo, kad A. Tarybos “už 
reik, komisijoje” įvyko po 
kurio metu atskaitą padan 
turisto” maskvinės įstaigos 
tu vos skyriaus valdytojas 
Sutkus.

Kalbėjo visa eilė parei 
Nurodyta, kad turistai Lit 
je lankosi, atvykę iš: Len 
rytų Vokietijos, JAV, Anj 
Kanados, Fed. Vokietijos, 
lijos, Prancūzijos. 1969 n 
turistų skaičius padidėjęs, 
ginus su 1968 m., dviem 
tančiais.

Esą, dabar “pagal page 
mus” užsienio turistai g 
lankytis Kaune ir Druskii 
kurorte. Susirinkime buv 
kelta ir visa eilė trūkumų ■ 
tus aptarnaujančių Ištaigi; 
kloję. “Susirūpinta” ger 
turistų aptarnavimu viešbi 
se, jiems perkant suvenyre 
pramonės prekes ir pan.

NEW YORKAS. — Tar 
vusių Vietname įrašytas / 
das Gaidis iš Bristol, Conn.



KONST. JASIUKAITIS

MINTAUJOS LAIKAI
(Atsiminimai)

(Tęsinys)

Be lietuvių laikraščių ir litera
tūros, turėjome užsiprenumera
vę vieną rusų dienraštį ir porą 
geresnių rusų žurnalų. Kuope- 
i ';s knygyne buvo ir rusiškų rim
tų knygų. Retkarčiais į rankas 
pakliūdavo ir rusų nelegali li
teratūra.

Kartą įvyko mūsų kuopelės su
sirinkimas drauge su rygiečiais. 
Iš Rygos atvyko keletas studen
tų ir gimnazistų.

Kapsukas tame susirinkime 
skaitė savo labai patriotišką be
letristikos dalyką, kuris spaudoj 
nepasirodė.

Liepojos lietuviai gimnazistai 
taipogi buvo atvažiavę Į Min
taują tartis su mumis. Atstova
vo Jonas Biliūnas, antro nepa
menu. Liepojiečiai buvo labiau 
Hnkę Į socialistus, o mūsičkių 
nusistatymas buvo tik tautinis. 
Iš pasitarimo nieko neišėjo.

Vieną šeštadienį mes keletas 
gimnazistų nuvažiavome į Rygą 
Į lietuvių spektaklį. Pirmą kartą 
mes matėme lietuvišką spektak
li-

Retkarčiais į Mintaują ėmė 
lankytis studentas Augustinas 
Janulaitis. Jis iš Šiaulių į Alin
tai! ją atvažiuodavo dviračiu net 
žiemos metu.

Janulaitis suruošė Mintaujoj 
ir pirmą viešą spektaklį. Ėjo, ži
noma, “Amerika Pirty”.

Iš min.taujiečių roles turėjo, 
rodos, Didžiulienė, VI. Požėla ir 
antrosios klasės gimnazistas Po
vilas Kairiūnas. Kiti artistai — 
šiauliečiai.

Pagerbti V. Kudirkos atmi
nimui, mūsų kuopelė buvo pa
vadinta “Vinco Kapso Draugys
tėje”.

Iš pradžios gimnazijos vyriau
sybė apie lietuvių mokinių kuo
pelę nieko nežinojo. Laikui slen
kant, matyti, suprato, kad tarp 
lietuvių gimnazistų kažkas daro
ma.

Kuopelės susirinkimai visuo
met būdavo pas Didžiulienę.

Gimnazijos mokytojai dažnai 
ėmė čia lankytis.

Didžiulienė turėjo didelį butą 
Kranto gatvėj, šalia žydų sina
gogos, trečiame aukšte. Apačioj 
gyveno vokiečiai baronai. Butas 
buvo dviem galais, viename gale 
gyveno pati Didžiulienė su savo 
šeimyna ir keli mažiukai gim
nazistai. Antrame gale keturi 
kambariai. Pirmuose dviejuose 
gyveno mažesnieji gimnazistai, 
o paskutiniuose dviejuose — di
desnieji. Trečiame kambary gy
venau aš — nuo penktos klasės 
persikėliau gyventi pas Didžiu
lienę. Pačiame paskutiniame, 
ketvirtajame, kambary visuomet 
būdavo kuopelės susirinkimai. 
Norint patekti į šį kambarį, rei
kėjo pereiti pirmuosius tris. Pa
skutiniame kambary tiesiai iš 
kambario į palėpį buvo mažos 
durelės.

štai kas sykį atsitiko.
Kuopelės susirinkimas. Į pa

skutinį kambarį įbėga mažiukas 
gimnazistas ir sušnabžda: — Sa- 
požnik eina! Sapožniku visa 
gimnazija vadindavo vieną gim
nazijos pėdelį.

Užpūtėm šviesą. Vieni per 
dureles paspruko į palėpį, bet 
paliko atviras dureles, kiti pa
lindo į pjalovę, o dar kas iš bai
mės atsitūpė tik po stalu.

Girdėti, Sapožnikas atidaro 
jau trečią kambarį. Reikia gelbė
ti padėtis. Įėjęs į paskutinį kam

barį, ras ant stalo literatūros, 
rankraščių.

Aš ir Vanda Didžiulytė iš pa
tamsio išlaidam į trečią kam
barį. Sutinkam sapožniką. Jis 
brėžia degtuką ir nori eiti į pa
skutinį. Aš' buvau beužsimojęs 
drožti kumščiu jam per ranką, 
užgesinti degtuką ir ištraukti 
dėžutę. Bet laimė degtukas jam 
užgeso. Pėdelis pagraibė po dė
žutę — tuščia. Jis apsisuko ir 
išėjo į mažiuką gimnazistų kam
barį, kur degė šviesa. Mudu su 
Didžiulytė išėjome kartu su juo. 
Pėdelis pažiūrėjo į mus ir, nie
ko nepasakęs, apleido butą.

Gimnazijos konduito žurnale 
užrašė taip: — Užėjus man va
kare į Didžiulienės butą, iš tam
saus kambario išėjo labai raudo
ni Jasiukaitis ir Didžiulytė.

Tesie ir labai raudoni. Gerai, 
kad visas dalykas šitaip nukry
po.

Kapsukas gyveno pas Di
džiulienę. Gimnazijos vyriausy
bė įsakė Didžiulienei, kad jo pas 
save nelaikytų; girdi, čia tik 
gimnastams butas, o Kapsu
kas nėgimnazistas. Oficialiai jis 
nebegyveno, bet iš tikrųjų nie
kur nesikraustė, tik persikėlė į 
tą galą, kur gyveno Didžiulienė 
su šeimyna.

IV
Latviai ir žydai gimnazistai 

turėjo savo kuopeles. Jų kuope
lės socialistinės krypties.

Lietuvių, latvių ir žydų san
tykiai buvo geri, bet ryšių su 
jų kuopelėmis neturėjome. Tik 
vienas gimnazistetas lenkas Šil
karskis, dabar mūsų universite- 

i to profesorius, dalyvavo jų ra- 
Į teliuose. Prof. Šilkarskis jau nuo 
trečiosios klasės buvo didelis so
cialistas. Ne kartą jis ir man 
pačiam yra citavęs iš atminties 
ištisus Markso puslapius, norė
damas mane paversti socialistu. 
Tautybės jokios jis tuomet ne
pripažindavo.

lapą. Tos kandy; 
apetitą ir pernai 

ketvirčio miliįo

Kandis, vadinama 
moth) padaro javar

VMįęįįi^hįlįįi, 

įį
■ •

"Čigonė (gypsy 
daug nuostoliu, 

kandis ėda medžio 
turi nepaprastą 

nuėdė lapus nuo 
akru pasėliu.

moth)

lapą.

Atsiųsta paminėti

leidėjų atvaizdais, istorijomis,Į Leidinio^ adresas paduotas:! G £ L I N INK AS 
j buvusia verte ir 1.1.; pinigų ga-Į Child and Family. P. O. Box 508, j (PVTRaMENT^S)
i minimo priemonės, štampai, pre. i Oak Park, UI. 60303. e»iauauj<
j sai, kalyklos ir t. p. ir t. p. Pa-1 MUZIKOS ŽINIOS Nr. 1/188.'^r^ja,,Sį)ys gįie,, tI vainikai, antka . 
j naudotų šaltinių ir literatūros ! Balandis, 1970 m. Leidžia ALRK Į papuošimai tr sezoninė*
I prirašyta istisi 4 puslapiai, ~ ‘

Antroji dalis — Raštai, tai jau 
j populiarus pinigų aprašymas, 
kaip antai Seniausieji lietuvių 

j “pinigai” — gintaras ir kailiai; 
i Nuo “kapos” ir grašio iki lito; 
i Žygimanto Vazos auksinės lėkš- 
į telės; Išskiriamieji ženklai lie- 
tuviskoje numizmatikoje. Bai
giama straipsniu Lietuvos pini- 

' gų istorine apžvalga ir kt. Sky
rius turi apie 140 pusi.

Numizmatika (graikiškas žo
dis) yra istorijos pagalbinis 
mokslas apie monetas, dabar api
mąs visus piniginius ženklus, me
dalius ir kitokius savo paskirti
mi ar forma pinigams artimus 
objektus, čia įeina numizmati
kos objektų tyrinėjimas, jų isto
rija ir praktiškas jų pažinimas. 
Tinkamai išskirti seni radiniai 
atskleidžia visą eilę žinių, nere
tai praeities miglose dingusių 
bei užmirštų (Liet. Enciklopedi
ja, tomas XX, pusi. 480).

CHILD AND FAMILY. Wint
er 1969. Volume 8, Number 1. Tai 
anglų kalba bertainis žurnalas 
tėvams; šeimoms ir mokytojams, 
pavadintas A Quarterly Survey 
on The Family, 94 psi. su apian
ka. šiame žurnalo numeryje yra

(Vargonininkų bei kitų lietuvių| lwJTąAMNTA5
mimkų ...junga keturis kartus,
per metus. Redaktorius V. Ma- ——

--. . . . . . . . —-—— 1——‘i
Kes tik turi gerą skoni,

Viską oerka pas Lieponi!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI '
FURNITURE ®!TER, INC. j

Marquette Pk., 6^11 So. Western, PR 8-5S75
Vedėjas J. LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo : 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

y'"’' u. ...... i ■ ■■— ■■■■■■ ii....  —

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
I>irmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 push 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, - 

o kietuose viršeliuose už 86.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiusite tokiu adresu;

. N A U JIEN OS
1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

%......... .......... -—

Šilkarskis turėjo labai gerą at
minti, ir jam nesunku buvo iš
mokti atmintinai Markso pusla
piai. Gimnazistai šiikarskį už jo 
didele galva vadindavo “golovas- 
tik”.

Syki latviams.įmes, lietuviai, 
padėjome išplatinti pirmos ge
gužės atsišaukimas. Latviai man 
Įteikė atsišaukimų pluoštą. Aš 
nunešiau juos pas savo draugą 
lietuvį gimnazistą Skariugą. Jis 
gyveno netoli skrybėlių fabriko. 
Turėjo čia pažįstamų darbinin
kų. Jiems atsišaukimus Įdavė 
Skariuga.

Penktoje klasėje man pirmą 
syki teko dalyvauti priešvalsty
binėj demonstracijoj.

Aukštesnėse gimnazijos kla
sėse mokėsi du broliai latviai 
Kregeriai. Prieš pirmą gegužės 
dieną juodu areštavo ir pasodi
no į kalėjimą. Jaunesnysis Ro-

TTKA. Žodynas, raštai. “Aukse
lis”, Immaculata Press, Putnam, 
Conn. 1970. Kongreso bibliote
kos katalogo Nr. 72-108424. 
Knyga enciklopedinio formato,18 straipsnių, jų tarpe žinomos 
storais tvirtais viršais ir aukso į lietuvaitės Montessori metodo 

pedagogės Domos Petrutytės il
ga 15 puslapių studija “More 
Than Sandpaper Letters: Mon
tessori in the Home”, kuriame 
populiariai išdėstomas Dr.. Mari
jos Montessori metodas, jos pa
vadintas “Ne metodu, bet pagal
ba gyvenimui”. Reikia manyti, 
kad vaikučių mamytės ir Mnn- 
tėssori mokyklos čia ras daug 
sau naudingų dalykų, nes autorė 
tikrai yra daug patyrusi, ilgus 
metus drauge toje srityje dir
busi su Montessori entuziaste p. 
Marija Varniene, buvusia pačios 
daktarės Montessori mokine 
vėliau idėjos drauge.

maitis ir L. Stukienė, adresas: 
209 Clark Place, Elizabeth, N. J. 
07206.

šis Muzikos žinių nr. pašvęs-! 
tas Aleksandro Kaeanausko at
minimui; apie jį yra sūnaus Al
girdo Kačanausko, dukters Al
donos ir S. G. straipsniai su di
dele velionio Kačanausko ir jo 
choro Kaune nuotrauka 1 pusla
pyje. Iš kitų straipsnių minėti
ni Juozo Žilevičiaus tęsinys apie 
velionį Juozą Bertulį, Juozo Stan
kūno: Vargonai (tąsa) ir įvairi 
muzikinė kronika Chicagoj ir ki
tur.

Su šiuo Muzikos Žinių nume
riu drauge išsiuntinėjama Bro
niaus Budriūno kompozicija vie
nam balsui su fortepijonu ‘“Mie- 
gužėlio noriu”.

žodžiai (liaudies daina):
Miegužėlio noriu, n’įmanau 

kur gulti./ Toli mano tėviškėlė, 
negaliu nueiti (2 kart)./ Kad 
paukštelis būčiau, lėkčiau tėviš- 
kėlėn,/ Ant kelelių motinėlės gal
velę guldyčiau. (2 kart)/ Galve
lę guldyčiau, širdelę raminčiau./ 
Sunku, liūdna be motulės sveti
moj šalelėj. (2 kart)

8EVERLY HILLS GELINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63«i STREET 

telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 31 

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.

Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČ1AUSKĄ

• AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

SKAITYK PATS IR PARAGINS
KITŪS SKAITYTI
N AUJI E N A S <

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $ 1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

wo 

^SAFETY Or'- 
YOUR SAVINGS

INSURED
. UP TO

V$20,000.

'0 PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

'0 PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

S100.00 MINIMUM

PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

John Pakel, Sr., Chairman of the Board

6215 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P M. to 8 P. M.. Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 13:30

Įspaudaisš 340 pusi., kaina $15. 
Tai specifinė knyga pinigų ko
lektoriams; bet nepaprastai įdo
mi ir ne numizmatams.

Pavyzdžiui, pirmoji dalis — 
žodynas apima net 206 puslapius 
ir tenai rasi žodžių ir paveikslų 
— įdomiausią studiją apie Lie
tuvos ir viso pasaulio tautų, vals
tybių, imperijų, net dievų mo
kėjimo priemones su jų bei jų
.................................- ................... ■ ------------ ' ■ -J

bertas, žandarams betardant, iš
pasakojo nereikalingus dalykus. 
Sugrįžęs į kalėjimą, jis suprato, 
kad padarė blogai. Išdaužė lan
gą ir stiklu pasiplovė. Žandarai, 
policija, gimnazijos vyriausybė 
persigando. -Tuojau paleido iš 
kalėjimo vyresnįjį brolį. Lavo
ną atidavė tėvams, kurie išvežė 
savo sūnų laidoti į savo parapi
jos kapus, tolokai nuo Mintau
jos. .

Karstą vežė ^garlaiviu. Buvo 
sekmadienis.

Gimnazistams buvo uždrausta 
dalyvauti laidotiivse.

Iš miesto į garlaivį karstą ly
dėjo didelė žmonių minia. Buvo 
daug vainikų su revoliuciškais 
užrašais. Rodos, buvo vainikas 
ir nuo lietuvių su lietuvišku. Ei
senoj dalyvavo daug gimnazistų. 
Kiti net nulydėjo garlaiviu iki 
pat kapų. ; •

žandarmerija, policija, gim
nazijos vyriausybė į laidotuves 
nesikišo. Viskas .praėjo ramiai.

1899 m. vasaros atostogas aš 
praleidau Vinco Kapsuko tėviš
kėj Vilkaviškio apskr., Pajevonio 
valse., Būdviečių sodžiuj. Mu- 
du^ su Kapsuku kelerius metus 
buvome labai artimi draugai.

Grįždami iš atostogų į Mintau
ją, sustojome su Kapsuku Šiau
liuose. čia sužinojome, kad areš
tuoti Aug. Janulaitis, daktaras 
Vaineikis, W. Požėla ir daug kitų.

Prasidėjus mokslo metams, 
buvo areštuotas mūsų kuopelės 
narys aštuntosios-klasės gimna
zistas Kazys Vasiliauskas.

Požėla ir Vasiliauskas sėdėjo 
Mintaujos kalėjime. Jų bylos 
turėjo ryšį. Kažin kas jiems rei
kėjo pranešti, kad žandarams 
tardant, nes u šipintų.

Kapsukas sugalvojo tokį daly
ką.

Mintaujos kalėjimas stovi prie 
Drisos upės. Tuojau šalia kalėji
mo yra didelė malkų aikštė. Čia 
būdavo sukraunamos atplukdy
tos malkos.

Buvo vasaros pabaiga. Malkų 
sezonas pasibaigęs, aikštė apituš-

Kapsukas surinko kuopelės na
rius. Susėdom į laivą. Nuplau- 
kėm į malkų aikštę. Čia pradė
jom sviedinį sviesti.

(b. d.)

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas -j 
POVILO LAURIN A VIčLAUS 404 puslapių romanas

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

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu-J 
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai | 
ir kit ' . ?. .. . ti

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE. | 

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

A country “..
carft live on love

alone.
are a lot of firings a man 

can do for his country. Including 
saying his piece. pro or oom

of what makes a democracypart oi what make 
like ours work.

But in the final
involve- 

lot more.ment accomplishes a lot more.
Putting, part of your savings 

to work for America is a stepis a step 
in that direction. To provide 
some of the economic strength it 
takes to make the whole,-

run.
s one reason why Savings 

mean a lot.
They help to pay part of the 

cost of running a country .

system
That’

Bonds 3

minčL
they help you at the šame 

With interest and security.

f

your mini
And they help you at fi 

time. With interest and se<
So next time you have 

something to say about 
America, let your 
Bond purchases M ||||
do part of the

Take stock in America
Buy U.S. Savings Bonds

V tWyVe tart, e*«tacu ee 
**t»*yw*» we rrptaee 'ea^

1739 So. Halsted I
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augti - taupykite

Seimo
Seimo

GUBERNATORIUS MADDOX 
“KOVA BE PASIGAILĖJIMO’

$4.00
$4.00
$230
$6.00

$6.00
$3.00

$4.00
$2.00
$5.00
$5.00

$10.00
$3.00

$1.00

Passbook Savings 
All accounts com* 
pounded daily — 

paid quarterly

konstituciją, 
teko pirma

$5.00
$3.00
$2.00

$12.00
$4.00

$130

$3.00
$5.00
$2.00

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Žurnalistas
JUOZAS PRONSKUS, 

buvęs Steigiamojo Seimo atstovas

St. Seimo mintis gimė ne 1917 
—1918 m. rusu ir vokiečių revo
liucijų Įtakoje, bet žymiai anks
čiau. • '

Kaip seniau carinės Rusijos 
imperialistai, šių dienų bolševi
kinio imperializmo vadovai taip 
pat bijosi lietuvių judėjimo, nes 
jie nujaučia, kad toks judėjimas 
veda i antrąjį Lietuvos Steigia
mąjį seimą, taip pat jauną, kaip 
ir buvusi.

Visiems S. St. Seimo atsto
vams, kurie tais reikalais rūpi
nosi, visa atsakomybė ant jų pe
čių užgriuvo. Teko nemaža pa-

SKAITYK PATS IR PARAGING

KITUS SKAITYTI

Prelatas
MYKOLAS KRUPAVIČIUS, 

buvęs Steigiamojo Seimo atstovas

PARYŽIUS. — Sovietų rake
tos iškels i erdves du prancūzų 
satelitus, pagal susitarimą tarp

g AND LOAN ASSOCIATION 

4043 ARCHER AVENUE
| CHICAGO, ILLINOIS 80622 

PHONE: 2544473
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DPA iš Washingtono praneša: 
žinomas savo priešnegrišku nu
sistatymu Georgijos gubernato
rius Lester Maddox Augustos 
miesto rasinėse riaušėse Įžiūri 
ilgai planuotą suokalbį; riauši
ninkams jis paskelbė “kovą be 
pasigailėjimo”.

Praėjus laukiniams šaudy
mams, padegiojimams ir plėši
kavimams, kuriuose šeši spal
votieji buvo nušauti ir daug žmo
nių sužeista, Maddox įsakė nuo 
1850 metų Įsteigtos nacionalinės 
gvardijos nariams ir 150 vals
tybiniams policininkams su pa
salūnais nesiderėti. Jie turį “vis
ką išsprogdinti iki pamatų” kur 
tik iš namo iššaus pasalūnas. 
Maddox pasakė, kad jis anarchi
jos nepakęsiąs.

Riaušės Augustoje prasidėjo 
tuojau po protesto demonstraci
jų dėl vieno 16-mečio juoduko, 
kurs neišaiškintomis sąlygomis 
buvo kalėjime nužudytas. Nacio
nalinė gvardija kalba apie “giliai 
apgalvotą partizaninį karą”. Na
cionalinė gvardija dabar šarvuo
tuose automobiliuose patruliuoja 
Augustos gatves ir turi kulkos
vaidžius pasistačiusi pozicijose.

Dabar kai kas stengiasi įrodi
nėti, kad anuomet Lietuvos gy
ventojų tarpe, ypač Lietuvos 
kaime, politinė mintis buvusi sve
tima. Tačiau reikia tik dirstelti 
į spaudos draudimo metais ėju
sius periodinius ir neperiodinius 
spaudos leidinius, kur lengva ma
tyti, jog su spaudos atsiradimu 
jau ruseno ir brendo politinė ir 
valstybinė mintis, kuri ypač gy
vai reiškėsi jaunesnėje kartoje. 
Tai jaunesnei kartai Steigiamo 
Seimo sąvoka nebuvo svetima. 
Tai parodė 1905 revoliuciniai me
tai kartu su Didžiuoju Vilniaus 
Seimu, kuris be iš anksto pasi
ruošimo ir, atrodo, nelauktai 
staiga sugužėjo Lietuvos istori
nėje sostinėje. Ir tas seimas pa
sirodė savo vietoje ir aukštumo
je, nes būdamas politiškai jau
natviškas ir karštas, buvo tačiau 
atsargus. Kad ne dar labiau įkai
tinus Rusijoje bręstančią reak
ciją, po didelių ir karštų ginčų, 
nuolaidų sumetimais, buvo pri
imtas nutarimas dėl autonomi
jos Lietuvai, tačiau ir .tuo nuta
rimu nepamirštant Steigiamojo 
Seimo, kaip būsimo šalies šeimi
ninko, nes šalies šeimininkas 
teisėtai galėjo tinkamam mo
mentui atėjus paskelbti Lietu
vos nepriklausomybe, kaip jis ir 
padarė, kai ilgos, neatlaidžios 
kovos pasėkoje pagaliau susirin-

sidarbuoti ne vien rankiojant ži
nias iš kitur, bet kartu ir gerai 
apgalvoti kaip visa tai priderin
ti Lietuvos gyvenimui.

Dabar bevartant St. 
darbus, matyti, kad St, 
narių tarpe būta nemaža tokių, 
kurie dirbo atsidėję ir daug laiko 
skyrė pažinti kaip kitur švieti
mo ir mokslo reikalai tvarkomi 
ir kuria kryptimi Lietuvos švie
timas ir mokslas Įstatymais ir 
■statutais pasukti.

Tuo klausimų, būta karštų ir 
kartu Įdomių ginčų. Kai kurių 
St. Seimo atstovų tada pasaky
tos kalbos buvo akademinio ly
gio. Jos galėjo būti skaitomos 
ir universitete. Pirmais St. Sei
mo darbų metais veikė tik aukš
tieji kursai Kaune, kurie buvo 
lyg pagrindu būsimam univer-. 
sitetui.

Iš' visų tų kalbų bei praneši
mų, padarytų tada St. Seime, 
tryško jaunaviška dvasia, tvir
tas tikėjimas Lietuvos valstybės 
ateitimi.

Gatvių gaujos 
gaudo rekrutus

Chicagos policija pradėjo 
patruliuoti tris mokyklas neg
rų gyvenamoje miesto pietinė
je dalyje, kur gatvių gauja, 
besivadinanti “Black P Stone 
nation” “gaudo Į rekrutus” 
mokinius. South Shore High, 
Bryn Mawr ir Parkside mokyk 
lų mokiniai grasinant mirtimi 
priverčiami stoti į gaują na
riais. Tos gaujos’vadeiva Jeff 
Fort prie mokyklų pastatęs sa-

žinoma, kas be ko, ir St. Sei
me pasitaikė tokių, kurie to
kiam parlamentariniam darbui 
nebuvo pasiruošę ir nesistengė 
tą spragą užpildyti, nejautė at
sakomybės prieš savo rinkikus.

Patekti į St. Seimą, reikėjo 
gerokai pasidarbuoti, savo ži
niomis pasirodyti būsimų bal
suotojų tarpe. Ano meto jauni
mas nesiskundė, neverkšleno 
esąs pamirštas ar apeitas. Visi 
priešakyje su tokiais jaunuoliais 
tarp 25-35 metų amžiaus išėjo 
Į žmonės aiškinti kam Lietuvai 
reikalingas St. Seimas ir parla
mentarinės tvarkos įgyvendini
mas naujai atkuriamai Lietuvos 
valstybei.

Ir užplūdo kaimą ir miestus 
iki tol negirdėti agitatoriai.

St. Seimo minties atsiradimas 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
druomene ir parūpina fondus namams Įsigyti.

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

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Amerikos Raudonas Kryžius pagamino lentą laivų savininkams. Tą lentą, kaip iš paveiksiu matosi, galima nau
doti kopėčiy vietoje, ant jos galima paguldyti sužeistuosius, naudoti kaip lieptą. Visiems laivu savininkams or

ganizacija pataria tokias lentas Įsigyti ar patiems pasigaminti.

Krikščionių demokratų frakci
jos bloke seniausias buvo kan. 
P. Dogelis — 43 m., K. Jokan
tas — 40 m., K. Bizauskas ir J. 
Purickis po 37 m., V. Jurgutis
— 35 m., M. Krupavičius — 35 
m. ir pirmasis St.' Seimo pir
mininkas prezidentu išrinktas A. 
Stulginskis — 32 m., J. Vailo
kaitis — 30 m. Seimo visų na
rių tarpe jauniausia buvo O. Mu- 
raškaitė, kuriai, teko sekreto
riauti iki buvo sudarytas nuo
latinis St. Seimo prezidiumas.

Kiti liaudininkų valstiečių at- 
'stovai jaunesni amžiumi buvo M. 
Sleževičius — 38 m.; P. Rusec- 
kas — 37 m., J. Kriščiūnas — 35 
m.', V. Lašas —\ 28 m., ir gy
vųjų tarpe esąs seniau buvęs ži
nomas Aklasmatė — J. Pronskus
— 27 m. ir jo vienmetis VI. Nat
kevičius.

Visu buvusiu St. Seimo at
stovų amžiaus čia neišvardysi. 
Suminėti tik St. Seimo darbuo
se labiau pasižymėjusieji. Jie vi
si jokios' parlamentarinės prak
tikos neturėjo. Tuo požiūriu, jie 
buvo žaliukai, nors visuomenės 
veikloje praktikos turėjo daug ir

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000

Moterys -išvijo vyskupą
Įsiutusios dėl vieno jauno 

kunigo atleidimo moterys Ita
lijos mieste Conversano už
puolė vyskupo Antonio d’Ar- 
chia . rezidenciją, priversda
mos jį bėgti. Net policija nie
ko negalėjo padaryti. Susirėmi
me su moterimis daugelio po
licininkų uniformos pavirto 
skiautėmis, rašo žinia iš Con
versano. Vyskupo rezidencija 
tiek sujaugta, kad ją tekę lai
kinai kitur perkelti. Pabėgi
mą Į artimiausią vienuolyną 
vyskupui moterys užkirtusios 
du automobiliu pastatydamos 
skersai kelio ir trečiuoju įva- 
žiuodainos Į vyskupo automo
bili.

vo sėbrus, kurie mokinius lie
pia Įsirašyti, priešingu atveju 
grasinant jiems ir jų šeimoms. 
Apie 200 tėvų, susirinkę Grand 
Crossing policijos stotyje, pa
prašė protekcijos.

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina 82.00. 
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

k ■ - ■ ■ ■ .....

Knygą- galima gauti Naujienų? Administracijoje arba 
pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

■ Į llių.l.ų.ų^ĮĮĮIIĮ.ĮlĮĮ^^Į!;

abiejų vyriausybių. Prancūzai 
taupumo sumetimais gerokai ap
karpė savo erdvės tyrimų pro
gramą.

AMANAS. — Jordano kara
lius Husseinas pareiškė savo ka
riuomenės vadams, kad Jorda
no kariuomenė yra iš naujo ap
ginkluota ir pasirengusi ateinan
čiai kovai prieš Izraelį.

kuriems 
ko daug pasidarbuoti, žinių 
sirasti svarstant būsimų įsta 
mų projektus ir 
Įstatymams leisti 
pasiruošti. C

Vienas iš tokių 
Įstatymų, kuris nutiesė lietuviš
ko švietimo ir mokslo kelius, bu
vo mokyklų ir universiteto įsta
tymai ir statutai. Čia reikėjo 
veik pirmą vagą varyti, nes iki 
tol mokyklų su dėstomąja lietu
vių kalba kaip nebūta. Reikėjo 
tad ir programą visai iš naujo 
sudaryti, gi universitetas, kad 
ir veikė senesniais metais, bet 
jis buvo caro valdžios uždarytas. 
Tai ir toje srityje neturėta su 
geru stažu nei savų profesorių, 
nei universitetų statutų žinovų, 
iš seno veikusių už Lietuvos sie-

Jaunatviškas St. Seimo nariy amžius
Steigiamasis seimas savo na-1 žinių nemaža. Jiems, jei 

rių amžiumi buvo bene vienas Į visiems, tai bent ka 
anais metais jauniausias. Se- 
niausią amžiumi St. Seimą ati
dariusi rašytoja G. Petkevičai
tė buvo tik 59 metų. Ją prisi
vijęs buvo Dr. K. Grinius — 54 
metų. Nuo jų nedaug buvo at
silikęs Dr. J. Staugaitis — 52 
m. Jie visi trys valstiečiai liau
dininkai buvo seniausi St. Sei
me.

Po jų sekė V. Čepinskis — 49 
m., V. SirutaviČius — 43 m., St. 
Kairys — 42 m., V. Požėla — 
41 ir K. .Venclauskis — 40 m. 
Jaunesnioeji socialdemokratų 
frakcijoje buvo K. Bielinis — 
37 m., A. Purėnas — 37 m. ir 
pats jauniausias J. Pakalka — 
26 m.

Lietuva seniai laukė savo 
Steigiamojo Seimo

Juk ir buvusi 1917 m. Vilniaus 
' konferencija Lietuvos okupantui 
j — Vokietijai kai ką ne vietoje 
j pažadėjo, bet ir tada prisiminė 
■ Lietuvos St. Seimą kaip šalies 
j šeimininką, kuris spręs santy- 
| kius su savo kaimynais. Ir pa- 
! kartotinai tai priminė Vasario 
j 16 aktu.

St. Seimo būtinumas atsirado 
ne Didžiojo Vilniaus Seimo me- 

| tu, bet dar anksčiau. Kažin ko
dėl dabar kai kurie istorikai ne
prisimena dar spaudos draudi
mo metais pradėjusio Lietuvoje 
veikti socialdemokratų sąjūdžio, 
kurs savo programon pagrindų 
Įdėjo kovą dėl Lietuvos nepri
klausomybės su Įsteigiamuoju 
Seimu Vilniuje.

Panašiais klausimais buvo gai
vinama mintis ir tų metų ėjusio
je socialdemokratų ir varpinin
kų spaudoje, kur .Dr. Vincas Ku
dirka taip pat per savo redaguo
jamą “Varpą” skambino lietu
vių tautai, kad “Kelkite, kelkite, 
keikite”. Rezultatas buvo toks, 
kad carinis Lietuvos guberna
torius kunigaikštis Sviatopolk- 
Mirski dar 1903 metais Įteikė sa
vo memorialą vsildžiai, reikalau
damas lietuvių spaudos uždrau
dimo panaikinimo. Esą, rusų rai
dės pykina lietuvius prieš rusų 
valdžią ir lietuvių kilimas sprūs
ta iš vyriausybės rankų.

O tas lietuvių kilimas buvo sie
jamas su galimu Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimu. Tas 
carinis gubernatorius teisingai 
pastebėjo: “Reikia leisti lietu
viams jųjų lotyniškaiJietuviš- 
kas raides, nes jokia galybė ne
gali suturėti kasmet didesnio lie
tuviškų knygų platinimosi. (Žiūr. 
Barbarizmas, apsireiškiąs užgy
nime rusų' lietuviams spaudos 
per grafą Muravrjovvą 1863— 
1904 m. Parašė.Perkūnėlis).

Stebėtis tenka, kaip kai kas iš 
istorikų sąmoninkai ar nesąmo
ningai stengiasi nuvertinti tą 
lietuvių kilimą, kurio bijojosi ca- 
ristinės Rusijos imperijos vai
ruotojai ir tame.lietuvių judėji
me už savo spaudą jie jautė vie
ną iš etapų Į Nepriklausomą Lie
tuvą su Steigiamuoju Seimu, ša
lies šeimininku.:

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t, 336 psh
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl____ _________________
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psL______
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

TUVA. 699 psl. ---------------------------------------------------
5. Juozas KapaEinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psL ____
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl. __________ ____
7. Pref. V. Biržiška? SENŲJŲ’

RIJA, du tomai. 207 ir 225 psl. __ _______ $2.00 ir
a Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl. 
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. ..._________..........

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, jo gyvenimas
ir darbai. ....__ _____ _____ ___________________ ____

11. Adomas P. Jasas, BOK PALAIMINTAS! ______ _____ __
12! Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais $2.00. kietais ____ — ........... —...  _____
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl.__________
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. ____________
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ.......... .........
16. C. R. Jurgele, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. 1
17; Petronėlė Onntaitė, 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. —---------------------------------- -------------------- ------
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psL
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl.
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl.______

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

orderiu, šiuo adresu:
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“Tėviškės Žiburių” šių me- tautinių šokių 
tų 19 nr. atskleidžia visą tiesą okupuotos Lie? 
apie iš pavergtos Lietuvos at-jfas ir propagandistas K. 
siųstus tautinių šokių žinovus ' 
Lingį ir Poškaitį.

Skyriuje “Skaitytojai pasi
sako” Redakcija savo vardu 
skelbia rašinėlį “šokiai ir gin
čai”. Rašinėlis baigiamas taip:

•. • “Ryšium su Šia istorija 
priinintinas dar vienas asmuo, 
kuris pernai lankėsi Kanadoje 
ir bandė užmegzti ryšius su

grupėmis. I ai 
u vos choreogra 

.. Poš
kaitis. Apie jį plačiau rašyta 

Grįžęs oku- 
jis gana nei-poton Lietuvon

gianiai atsiliepė apie Kanados 
lietuvių tautinių šokių grupes. 
Esą jos prilygsta Lietuvos kai
mo saviveiklininkų lygiui. Turi
momis žiniomis, K. Poškaitis 
atostogavo- pas savo brolį. Po
kalbiuose su kaikuriais tauti-

Biržos spazmai, atoslūgis ir Vietnamas
Beveik katastrofiškas smukimas akcijų kainų bir

žoje sukėlė .didelį susirūpinimą finansiniuose rateliuose. 
Jau skelbiama, jog toks didelis akcijų vertės kritimas, 
koks įvyko pirmadienį ir antradienį, pasireiškė tik po 
prezidento Kennedy nužudymo. Tačiau ir tada įvykusi 
biržoje panika neilgai tęsėsi: po kurio laiko reikalai bir
žoje susitvarkė ir sunormalėjo.

Visai kitaip yra dabar: nervingumas biržoje pasi
reiškė prieš kelis mėnesius. Pasireiškė tas nervingumas 
pasinešimu akcijas likviduoti. Įvairios bendrovės bei 
paskiri asmenys, kurie turėjo savo pinigus investavę į 
akcijas, ryžosi nuo jų atsikratyti, jas parduoti. O kai 
biržoje susidarė vis didesnė ir didesnė akcijų pasiūla, 
tai jų kainos ėmė smukti. Vadinasi, ėmė veikti pasiūlos 
— paklausos dėsnis: kai kokių dalykų yra perviršis, tai 
tie dalykai atpinga, ir priešingai — kai paklausa yra di
delė, o parduodamų dalykų mažai, tai tie dalykai pa
brangsta.

Kaip žinia, birža yra savo rūšies prekyvietė, kur 
perkami ir parduodami vertybiniai popieriai (visokios 
obligacijos), akcijos, svetima valiuta ir pan. Tačiau patį 
svarbiausi vaidmenį biržoje vaidina akcijos. Visos mil
žiniškos įmonės yra pagrįstos akcijomis, kurios parduo
damos asmenims, norintiems savo pinigus investuoti į 
pelningus biznius. Mat, akcijų savininkams yra skiriami 
dividendai, kurie priklauso nuo įmonės ar biznio ben
drovės pelno. Milžiniškos korporacijos, milžiniškos ben
drovės yra pardavusios už milijonus ir milijonus dolerių 
savo akcijų. Tokiu būdu jos ir pajėgė sutelkti milžiniš 
kus kapitalus, be kurių būtų buvę neįmanoma verstis ir 
biznį vesti.

Kiekviena stambesnė įmonė, turi tūkstančius ir tūks
tančius pajininkų arba akcininkų. Vieni jų yra nusipirkę 
po keliolika ar po kelias dešimtis akcijų, o kiti tų akcijų 
turi didelius kiekius. Akcininkų tarpe yra ir šiaip įvai
rios įstaigos ir net universitetai. Bendrai imant, akci
ninkų Amerikoje priskaitoma milijonai, kuriems pasi
reiškęs smukimas biržoje sudaro nemažai rūpesčio. Ir tai 
visai pagrįstai: jų investuoti pinigai į akcijas labai ^su
sitraukė”. Kurie savo turimas akcijas dabar parduoda, 
tai parduoda su labai dideliu nuostoliu, kuris siekia 50 
ir daugiau nuošimčių.

Prieš tris savaites, kai įvyko labai didelis akcijų, 
smukimas biržoje, prezidentas Nixonas, norėdamas nu-

raminti kraštą (labiausiai, žinoma, akcininkus) pareiš
kė : “Jei aš turėčiau (atliekamų) pinigų, tai dabar pirk
čiau akcijas ’.

Prezidentas tuo pareiškimu bandė įtikinti žmones, 
jog smukimas akcijų pasibaigė ir dabar prasidės jų ver
tės kilimas.

O kas iš tiesų atsitiko?
Praėjus tik vienai savaitei po to prezidento Nixono 

pareiškimo akcijų vertė ir vėl žymiai nusmuko. Žinoma 
investmentų David L. Bobsono ir kompanijos firma ap
skaičiavo, kad per tą vieną savaitę asmuo, investavęs 
$10,000 į labai patikimų ir gerų bendrovių akcijas, būtų 
praradęs beveik šešis šimtus dolerių! >

Kadangi nuo to lyg raginimo pirkti akcijas praėjo 
jau trys savaitės ir per visą tą laiką akcijų vertė krito, 
tai investuoti dešimt tūkstančių dolerių dar labiau būtų 
“susitraukę” ir investuotojas būtų dar skaudžiau nu
kentėjęs.

Kaip skaudžiai yra paliesta birža, rodo New Yorko 
Chase Manhattan banko paskelbtas apskaičiavimas, su
sijęs su akcijų vertės sumažėjimu. Pagal tą apskaičia
vimą New Yorko biržoje užregistruotų akcijų vertė nuo 
1970 metų pradžios iki dabar nusmuko pusantrų šimtu 
bilijonų dolerių! .į

Kitas būdingas to banko apskaičiavimas rodo, kad 
nuo to laiko, kai prezidentas Nixonas pradėjo eiti savo 
pareigas, akcijų vertė iki dabar New Yorko biržoje su
mažėjo 280,000,000,000 dolerių!

Tai reiškia, kad akcijų savininkai per tą laiką pra
rado 280 bilijonų dolerių. Tai jau tikrai rimtas ir baugi
nantis dalykas, kuris primena lemtingus 1929 metus, kai 
biržoje įvykęs krachas įstūmė kraštą į vieną didžiausių 
depresijų, kokią Amerika kada nors buvo pergyvenusi.

Reikia tikėtis, kad šį kartą ir tokio biržos kracho ir 
tokios depresijos bus išvengta. Tačiau vis dėlto faktas 
yra tas, kad atslūgimas krašto ūkyje vis didėja. Tas 
atslūgimas pasireiškia bedarbių skaičiaus padidėjimu 
(jis jau pasiekė 4.8 nuoš), sumažėjimu produkcijos, su
mažėjimu įvairių įmonių uždarbių, sumažėjimų viso 
krašto pajamų. Didžiausiu ekonominio atoslūgio kalti
ninku yra laikomas Vietnamo karas, kurio vedimui išlei
džiama bilijonai dolerių (apie dvidešimt penki bilijonai 
per metus). Visai tad suprantamas ir Kongreso susirū
pinimas bei. jo dedamos pastangos, kad tas karas būtų 
kaip galima greičiau baigtas.

Nėra abejonės, kad tas karas kraštą ne tik ekono
miškai alina, bet jis kelia ir suirutę, pasireiškiančią de
monstracijomis, riaušėmis ir neramumais studentų tar
pe. Kol jis tęsis, sunku tikėtis normalaus gyvenimo ir 
pašalinimo tų negerovių, kurios vis labiau įsigali ir ka
muoja kraštą bei iššaukia biržoje spazmus (traukulius), 
keliančius didžiausi susirūpinimą ir nerimą ne tik Ameri
koje, bet ir užsienyje.

vadovais jis 
jkvietė (matome, koks didelis 
patikėtinis, kad net turi teisę 
kviesti oficiališkai. J. V.) ap
silankyti Lietuvoje, bet nerado 
pritarimo.

Patikrintomis žiniomis, Poš
kaitis lankėsi ir “Gyvataro” 
tautinių šokių grupėje, kalbė
josi su vadove Breichmaniene. 
Lingys panašiu laiku lankėsi 
JAV ir “spaudė” tautinių šo- 
kių“Grandinėlę”, tad kai kas 
sumaišė tuos abu iš pavergtos 
tėvynės atsiųstuosius.

Čia, Čikagoje, buvo galvo
jama tik apie vieną atsiųstąjį, 
tai J. Lingį. Per maži ryšiai su 
Kanada pradžioje sutrukdė 
nustatyti, kad reikalas dar 
daug rimtesnis, negu iš pra
džios atrodė: vietoj vieno at
sirado du, tais pačiais tikslais 
į atskirus kraštus jbrukti.

Toliau “Tž” tame pačiame 
skyriuje skelbia “Laiškas iš 
Lietuvos”. Jį būtina perrašyti 
visą, kad skaitytojui būtų vi
siškai aišku, kas tuodu “šokė
jai” iš tikrųjų buvo.

LAIŠKAS Iš LIETUVOS
Tautinių šokių žinovai — J. 

Lingys ir K. Poškaitis iš pa
vergtos Lietuvos pernai lankė
si š. Amerikoje, pirmasis JAV- 
se, antrasis — Kanadoje. Grį
žę iš kelionių buvo sovietinės 
valdžios paaugštinti. Laiške iš 
Lietuvos rašoma: “Juozo (t. 
y. Lingio, Red:) taip ir nesuti
kau po gastrolių. Tik skaičiau 
daug jo straipsnių. Nekaip ra
šo apie Jus... Tuoj po sugrį
žimo buvo jam suteiktas di
džiausias apdovanojimas — 
Tarybų Sąjungos liaudies ar
tisto vardas (“Tiesoje” apie 
tai paskelbta 1970 m. vasario 
17 d. nr. Maskvos (ar girdite, 
ne Kauno, - Vilniaus, bet Mas
kvos! J. V.) įsake rašoma: 
“Už didelius laimėjimus, vys
tant tarybinį choreografijos 
meną, suteikti TSRS liaudies 
artisto garbės vardą Juozui 
Lingiui----- Lietuvos TSR Vai
stybinio nusipelniusio dainų ir 
šokių liaudies ansamblio “Lie
tuva” baletmeisteriui. TSRS 
Aukščiausios Tarybos Prezidi
umo Pirmininkas N. Podgor- 
nas, TSRS Aukščiausios Ta- 
rvbos Prezidiumo Sekretorius 
M. Georgadze. Maskva, Krem
lius, 1970 m. vasario 16 d.” 
Red.). Keista, kad pernai, kai 
buvo penkiasdešimtmečio su
kakties minėjimas, to nepa
darė. Matyt, “gastrolėse” la
bai pasižymėjo... Apie tai, ar 
buvo Kanadoje, nežinau, gal
būt nebuvo.

Kazys (Poškaitis Red.) po 
“gastrolių” irgi buvo darbe 
paaugštintas. Dabar jis lietu
vių liaudies šokio tyrinėtojas 
— mokslininkas (nors nebai-

tome,
gęs jokio mokslo). Jau tųi 
mokslininkų pas mus, tai kuri 

pataikysi ant jų. 
Ii yra tik vienas

reikia visom ketu- 
eiti.

kaip pasikeitę

ausi

nom juo
Matytum, 

daugumas buvusių artimų žino 
nių. Tau neįmanoma nė su
prasti, kaip tai atsitinka”.

štai Jums autentiški duome
nys. Kaip matome, prie laiš
ko pridėta ir ‘TŽ” trumpi pa
aiškinimai, tačiau dar reikėtų 
kai ką paryškinti.

Kaip girdėti, Poškaičiui mi
sija ne per labiausiai nusisekė, 
nors erzelio ir jis visuomenėje 
pakankamai prikėlęs. Kana- 
diškiai tautinių šokių būreliai 
laikėsi tvirtai, suprato paver
gėjo' užmačias.

Klevelandiškė “Grandinėlė” 
neatsilaikė. Jos vadovas, ma
no jaunų dienų gimnazijos 
mokslo draugas Liudas Sagys, 
“pasidavė”. Kiek mielą Liudą 
pažįstu iš seniai, nepatikėčiau, 
kad tas “pasidavimas” buvo 
sąmoningas. Greičiausia, pa
tikėjo Lingiu, laikydamas jį 
nesugadinto lietuviško šokio 
žinovu. Bet dabar pats laikas 
pastebėti, ypač po šio paskelb
to laiško.

Dar nebūtų vėlu parodyti, Į, 
jog mes, kaip ir visur ir visi,} 
padarome klaidų, tačiau jas 
mokame garbingai pataisyti. 
Ne tas kaltininkas, kuris tokią 
klaidą padaro, bet tas, kuris 
joje pasilieka.

Būtų ne pro šalį su tuo laiš
ku supažindinti ne tik suve
džiotąjį L. Sagį, bet ir pačius 
šokėjus ir jų tėvus. Negi ir 
tėvai būtų tos galvosenos, kad 
okupanto primestas iškraipy
tas menas yra tinkamas jų vai
kams puoselėti, atsimenant ir 
tai, kokią nežmonišką įtaką 
palieka toks šokis žiūrovui. 
Žiūrovas jį priima tikru, tau
tiniu, lietuvišku, — taigi ir 
žiūrovas lieka suklaidintas.

Argi mums nepasilieka at
mintyje scenoje matyti pasiro
dymai? Drabužiai, judesiai ir 
t. t. ?

Lygiai taip pasilieka ir į tau 
tinius šokius žiūrint Dar dau
giau. Drabužių spalvose, mar
gume ieškoma grožio. Audinių 
raštuose ieškoma patrauklumo.

Jeigu tie raštai, spalvos, dra 
bužiai nurodomi lietuviškais, 
o jie tokiais nėra, kaip ir pa
tys šokiai, tada šokėjai neat
stovauja savos kultūros, bet 
svetimą, juo blogiau, pava
dintą sava, o dar šimtąsyk 
blogiau, okupanto primestą.

Reikia tikėtis gražios ato
mazgos. Galvokime, kad čia 
buvo skaudoka pamoka, kaip 
mes, nevisai pažindami savo

svecius respublikonus
Praeitą penktadienį, gegu

žio 22 d. 8:30 vai. vakaro šv. 
Antano bažnyčios salėje, 1515 
South 50th Avenue, įvyko 
Amerikos Lietuvių Respubli
konų Lygos illinojuje visuoti
nis susirinkimas, į kurį atsi
lankė keletas svečių ir iš Cook 
apskrities įstaigų.

šį susirinkimą suruošti pa
dėjo Cicero Apylinkės Komi
teto nariai Anatolijus Miliū
nas ir Aleksas Jurkūnas, o gar
bės šeųnininkas buvo. John 
Kimbark, kurs taip pat yra Ci
cero Apylinkės pirmininkas.

Iš pradžių atrodė, kad susi
rinkimas bus skystas, nes per 
mažai tebuvo reklamuotas ir 
per vėlai paskirta pradžia, ta
čiau kad ir pavėluotai prisi
rinko gausiai, ypač iš’ jauno
sios kartos, jaunų vyrų ir gra
žių moterų, kurios drauge at
sinešė visokiausių skanumynų.

Susirinkimą pradėjo' vieti
nis veikėjas Anatole Milanas, 
kurs anglų kalba pasakęs susi
rinkimo tikslą paprašė pir
muoju kalbėti gerb. J. F. Kim- 
barką. Tas mūsų tautietis gim
tąja tėvų? kalba gražiai klostė 
savo mintis, kaip senas respub 
likonas. Po jo kalbėjo Centro 
Komiteto narys ir Con Con de
legatas iš 27 distrikto Joseph 
Rachunas, aiškiai išdėstyda
mas savo pasiryžimus pravesti 
naujus sumanymus ir potvar
kius. Taip pat kalbėjo kandi
datas į Sanitarinio Distrikto 
patikėtinius Theodore Allen ir 
kt.

Viši kalbėtojai ragino da
lyvauti politikoje ir rinkimam 
atėj us .gyvai balsuoti už savo 
parinktus kandidatus, nes bal
savimai labai daug reiškia ir 
nuo balsavimų priklauso, ko
kią turime valdžią. 7

Mes žinome, kad Cicecro 
buvo ir pasiliko respubliko
niškas, turi respublikonų val
džią ir, dėlto Cicero yra žino
mas kaip “The best Town in 
America”.'

Susirinkimui pasibaigus pra 
sidėjo vaišės —•: kavutė su gar
dumynais. Svečiai tikrai pasi
rodė vaišingi. Linkiu jiems 
sėkmės pravesti Į valdiškas pa 
reigas gerus savo partijos vy
rus ir moteris. Y

Senas Respublikonas

priešo ėjimus, pasiduodame. 
Pataisykime klaidas, o kitą
syk būsime atsargesni.

Jonas Vaičiūnas

Gamtoje šalia mineralų, gyvybiškai 
svarbių mūsų civilizacijai, yra dešimtys ir 
tokių, be kurių gyvenimas nei kiek nepa
sunkėtų, gal lik trupučiuką būtų mažiau 
spalvingas ir įvairus. Tai vadinamieji 
brangieji akmenys, randami įvairios che
minė sudėties ir kilmės kristalai, daugu
moje skaidrūs, spalvingi, įdomių formų ir 
kieti. Tik deimantai ir kartais berilas nau
dojami uolų grąžtams, kietoms medžia
goms piauti pjūklams ir rėztuvams, visi 
kiti tesutinkami tiktai moterų ir vyrų pa
puošaluose, senuose monarchų valdžios 
ženkluose, amuletuose, rūmų puošmeno
se, tačiau, kokia siaura ir nereikšminga 
jų panaudojimo skalė bebūtų, jie visur 
ir visada labiau vertinami ir branginami, 
negu bet kurie kiti daiktai pasaulyje.

TŪKSTANČIŲ METŲ TRADICIJA
Nuo kada žmonės puošiasi brangiai

siais akmenimis, žinių m ra ir tikriausiai 
niekad nebus. Tik manoma, kad daug 
anksčiau, negu ėmė dangstytis drabužiais. 
Seniausiose Egipto, Mezopotamijos. Ki
nijos. Indijos ir kitų civilizacijų iškasenose 
brangieji akmenys nėra retenybė. Patys 
senia.įsieji egiptiečiai, šumerai ir Mezopo
tamijos gyventojai ne tik juos pažino, ne 
tik jais puošėsi ir puošė savo šventyklas,

rūmus ir dievus, bet ir kiečiausius akme- : 
nis mokėjo taip apdailinti, kad jie būtų i 

! patogu dėvėti ant krūtinės, apyrankėje ar i 
Į ant piršto žiede. Vidurio Europoje buvu- { 
j siose ežerų gyvenvietėse, randama Bohe- 
! mijos granatų, apdailintų ir su skylute 
i per vidurį, kažkada buvusių karoliuose. 
Į Senieji inkai gerokai prieš Kolumbą ir Pi- 
' žarą puošėsi perlais, turkyzais, jadais ir 
> emeraldais. Anglijoje, Danijoje, šiaurės

Vokietijoje ir pietiniuose Skandinavijos 
pusiasalio pakraščiuose visuose priešisto
riniuose kapinynuose aptinkamas Baltijos 
gintaras, iš ko spėjama, kad jau 1500-1000 
m. pr. Kr. gintaras buvo svarbi mainų pre
kė šiame regione. Vokiečių archeologai, 
1931 m. vasarą kasinėdami priešistorinę 
“šiaurės elnių medžiotojų kultūros” gy
venvietę prie Meiendorfo netoli nuo Ham
burgo , rado netaisyklingo keturkampio 
formos gintaro diską su apvaliai apdailin
tais visais keturiais kampais ir su skylele 
per vidurį virvelei praverti. Viename dis
ko šone yra aiškiai kietu daiktu įrėžtas 
laukinio arklio galvos paveikslas, o kita
me kažkokio kito gyvulio ar žvėries ne
aiškūs kontūrai. Neabejotina, kad šitas 
gintaro diskas buvo dėvimas ant kaklo 
kaip amuletas, turėjęs savininką saugoti 
nuo nelaimių medžioklėse, šios kultūros 
žmonėms sumedžiota elnių mėsa buvo 
svarbiausias maistas, o elnių kaulai — 
medžiaga ginklams ir namų reikmenims. 
Milžiniškos šiaurės elnių kaimenės kiek
vieną pavasarį eidavo į šiaurę, sekdami

besitraukiantį ledynąŲ ir artėjant žiemai, 
grįždavo į pietus, kartu patraukdami pas
kui save medžiotojų būrius. Daugelį.metų 
prie Meiendorfo buvo šių medžiotojų va
saros stovykla, šis radinys datuotas 20.000 
m. pr. Kr. ir tuo pačiu yra bene pats se
niausias iš visų rastų brangiųjų akmenų, 
naudotų pasipuošimui.

Patys seniausi radiniai Mezopotamijo- 
je, Anatolijoje ir jų kaimyniniuose kraš
tuose teturi labai primityvaus apdaiiinimo 
žymes. Beveik visi jie pailgos formos su 
išbraižytu grioveliu aplink viršutinę dalį, iš 
ko matyti, kad jie būdavo parišami virve
le ir nešiojami ant krūtinės. Maždaug apie 
3000 m. pr. Kr. pasirodo ir pirmieji cilin
drinės formos amuletai, tebenešiojami ant 
krūtinės, bet jau su įgraviruotais ženklais 
ir įrašais amuleto apatinėje dalyje, nau
dojami kaip antspaudai, šie amuletai ga
minti iš lapis lazuli, jesperio, kalnų kris
talo, amazonito, kafcedono, kurie visi ir 
šiandien tbesutinkami papuošaluose ir 
ir namų ornamentuose.

Apie 2000 m. pr. Kr. Mezopotamijoje 
brangiųjų akmeni: šlifavimo menas jau 
buvo didelėse aukštumose. Tarp gražiausių 
tokių radinių išsiskiria nedidelis kalnų 
kristalo amuletas su audrų dievo Ramon 
atvaizdu. Dievas Ramon vaizduojamas 
trumpuose rūbuose su skeptru rankoje, 
antrą ranką atmetęs į užpakalį, šalia jo 
žmona Sahla, taip pat aiškaus veido, il
guose rūbuose, iškeltomis į viršų ranko

mis. Kalnų kristalas yra kietas akmuo, 
ano meto brangiesiems akmenims šlifuoti 
priemonės labai menkos, bet darbas atlik
tas taip pasigėrėtinai, kad jo nebūtų gėda 
ir mūsų dienų meistrams.

Maždaug tuo pačiu metu, apie 2000 m. 
pr. Kr., senajame Egipte buvo labai popu
liarūs, amuletai su įgraviruotais egiptiečių 
šventaisiais vabalais skarabais. šiam 
amuletui egiptiečiai vartojo kornelijų, ža
liąjį jesperą, ametistą, lapis lazuli, amazo
nitą, o atskirais atvejais — rubiną ir eme- 
raldą. šalia skarabo atvaizdo amuletuose 
kartais išpiauti magiškieji ženklai ir netgi 
įrašai iš “Mirusių knygos”.

KOKIUS AKMENIS PASIRINKO 
JAHOVA

Senieji žydai brangiųjų akmenų įsigy
davo mainų keliu iš Egipto, Tyro, Libano- 
no ir kitų kaimyninių kraštų. Jais puošėsi 
žydų karaliai, kunigai, turtingieji pirkliai 
ir jų moterys, o taip pat buvo puošiamos 
šventyklos^’ rūmai ir turtingųjų namai. 
Kulto daiktai ir drabužiai taip pat buvo iš
puošti brangiaisiais akmenimis. Vyriau
sias kunigas, betarpiškai kreipdamasis į 
Jahovą, privalėjo krūtinę prisidengti ap
daru, išpuoštu dvylika pačių brangiausių 
ano meto akmenų. Pagal Senąjį Testa
mentą (Exodus 28) Jahova yra įsakęs!

“Padirbsi taip pat ir ištarminį krūtinės 
apdarą, margai išaustą, kaip ir antpetis, 
iš aukso, mėlyno ir raudono purpuro, du-

j syk dažyto karmazino ir baltų lininių suk
tinių siūlų. Jis bus keturkampis ir dvilin
kas, kaip išilgai taip ir skersai jis turės 
sprindį, ir jį apsodinsi keturiomis akme
nėlių eilėmis. Pirmoje eilėje bus sardis, 
topazas ir smaragdas, antroje — rubinas, 
sefyras ir jesperis, trečioje — ligurijus, 
agatas ir ametistas, ketvirtoje —chryso- 
litas, oniksas ir berilas. Jie bus įsodinti į 
auksą savo eilėse. Ant jų bus Izraelio sūnų 
vardai, dvylika vardų bus įpiauta, kiek
viename akmenyje vardas vienos iš dvyli
kos giminių”.

Perrašinėjant Bibliją, įsiskverbė klai
dų ir neaiškumų, ko pasekmėje atsirado 
ir antrasis šio apdaro akmenų ir jų išdės
tymo variantas, kiek skirtingas nuo čia 
paskelbto, būtent:

sardis — topazas — kurbiinkulas 
ėmeraldas — sefyras — deimantas 
liguras agatas — ametistas 
betyląs — oneksas — jesperas

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkime 
Dienrašti
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OR. ANNA BALIONAS 
AKLŲ. AUSŲ, KOiltJ 
‘IR GERKLtS tIGOi 

PRITAIKO AKINIUS 
2858 W. 63rd STREET 

Ofiso t«lef.; p Respect 8-322$ 
R»iid. telef.: WAlbrock 5-5076 

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto 
nuo 7 iki 9 vai. vak. Tree, uždaryta,’ 
Ligonius ppriinu tik susitarus.

Rez. tel. 239-4683 ' ~

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. BIE21S ‘
Telef.: PRospecf 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniai; 
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas 

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

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmtock 4-5849 

Rerid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

PirmacL, ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrai, penktadienį nuo 1—o, tree, 

ir šeštai tiktai susi tani s.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L CIARA
27U9 W. 5ist STREET

Tel.: GR 6-2400
✓ai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, 7—9, antrad., penią 10—4, ir 
„__ šeštąd, 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

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

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

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

v. . Priima tik susitarus. - - ■ t
Valandos: pirmad., ketvirtai, /5—8, 

antrai _Y'

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018 N. Lincoln Avenue ,

Chicago, Ill. 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 71 st STREET 

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

dieni nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS ŠEIBUT1S 
INKSTŲ, PCSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJĄ 
/-OFISAS 2454 WEST 7Ut ST. 

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

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

DR. P. STRIMAITIS
_ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 West 71 st St.

Tel. 925-8296
Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadienį 

10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel-: WA 5-3099________

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek PR 8-1223
OFISO VAU: pirm., antrad., trečiad., 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 yal. vak. šeštadie
niais 2-4 yal. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

■ , 2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmleck 4 - 2123 
Rerid. telef.: Gibson 8-6195 

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

MINDAUGO MAČIULIO AXTTLAJT
REČITALĮ PASITINKANT

Pastaraisiais metais kaskart 
dažniau ima siausti sūkurin
gieji, uraganai, namus ir visas 
žmogaus sukurtas vertybes 
paversdami pasibaisėtina ši
pulių krūva.

šiam anarchijos reiškiniui, 
vykstančiam gamtoje, sutarti
nai ima atliepti ir dabarties 
jaunojo žmogaus vidinis pa
saulis, degąs neapykanta visam 
tam, ką gražaus ir naudingo 
per šimtmečius žmogaus pro
tas ir rankos yra sukūrę.

Šalia neišmintingai anarchi
jai pasidavusios, yra ir tylioji, 
darbščioji, kultūringoji jauno
sios kartos visuomenės dalis, 
kurios tikslas — ne griauti, bet 
statyti, kurti, — perteikti nie
kad nesenstančias ir nemirš
tančias, anksčiau gyvenusių 
žmonijos talentų sukurtas, kul 
tūros bei gražio vertybes.

. šiai pastarajai grupei pri
klauso ir jaunasis talentas •— 
pianistas Mindaugas Mačiulis 
— muziko Juliaus ir daininin
kės Paulinos — Mačiulių sū
nus. šis aštuoniolikmetis jau
nuolis, neeilinius gabumus iš 
prigimties paveldėjęs ir per 
trylika metų Įtemptu darbu 
juos papuošęs, šiandien jau yra 

! pasiekęs aukšto lygio laimėji
mų.

Dar ant tėvo kelių sėdėda
mas, Mindaugiukas ėmė tvar
kingai savo mažyčiais piršte
liais spaudyti pianino klavišus 
ir išgauti nesudėtingas melo
dijas. Ild penkerių ir pusės

išlaikęs, dar nė šešerių metų 
neužbaigęs, Mindaugiukas bu
vo priimtas Į De Paul Univer
siteto muzikos mokyklos piano 
klasę kaip jauniausias studen
tas šios mokyklos istorijoj, . ir 
nuo pat pirmojo semestro jam 
buvo paskirta stipendija. Tai 
didžiausia gyvenime pasitai
kanti retenybė, kad pradžios 
mokyklos pirmo skyriaus mo
kinukas būtų kartu ir univer
siteto muzikos mokyklos stu
dentas.

Mindaugas Mačiulis, šešerių 
metų De Paul Universiteto mu 
zikos mokyklos studentas, 
1958 m. sausio 18 d. pirmo se
mestro pabaigos koncerte kar
tu su kitais mokiniais turėjo 
pirmąy šioje mokykloje — savo 
debiutinį pasirodymą, čia jis 
paskambina Handelio Gavotte 
ir variacijas, Burgmuellerib 
Innocence ir Bacho bei Tche- 
repnino maršus. Klausytojai 
buvo nepaprastai nustebinti, 
kad toks vaikutis gali jau taip 
drąsiai skambinti ir oriai sce
noje laikytis.

Baigęs du semestrus De Paul 
U-to muzikos mokykloje, bet 
dar nebaigęs septintųjų savo 
amžiaus metų, 1958 m. spalio 
12 d. Mindaugas kaip pianistas 
pasirodo E. Čikagos Balfo 95 
skyriaus mėtiniame koncerte, 
paskambindamas Bacho Ga
votte, Prokofjevo Maršų, Mias- 
kovskio Fugue ix- Burgmuelle- 
rio Turenstelle. Savo techni
kos laisvumu ir išgyventa in
terpretacija mažasis pianistas

metų tėvų namuoše : jau buvo nustebino klausytojus.
tiek muzikoje pažengęs, jog 
sugebėjo paskambinti net su
dėtingus kompozitorių kūri
nius. Vos šeštuosius savo am
žiaus metus įpusėjęs “vyras”, 
Aušros Vartų parapijos Čika
goje mokyklos vakare pirmą 
kartą kaip solistas išeina į vie
šumą su keturiais dalykais, pa 
skambindamas: O kas aš, V. 
Kerbelio Plaukė žąselė, liet, 
liaudies šokį Klumpakojį ir J. 
Čiurlionytės Kaip aš mažas.
5 Tų pačių metų rudenį rūpės 
tingbsios mamutės nuvestas ir 
patikrinamuosius egzaminus

K P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

vDr Aparatai - Protezai,. Med. Ban
’S dažaL Speciali pagalba koloms 
' (Arch Supports) ir t t

VaL: 9—4 ir 6—8. SeštadieniMs 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, Iii. 60629
Telef.: PRospecf 6-5084

Per trylika metų vien muzi
kos mokyklos semestriniuose 
koncertuose, kurių kasmet 
buvo po du ar tris, AL M. yra 
atlikęs įvairių kompozitorių 
kūrinių nemažą skaičių.

Muzikos mokyklos studentų 
koncertuose išryškėjęs jauno
jo pianisto talentas, atkreipė 
ne tik šios mokvklos vadovy
bės,- bet ir platesnės amerikie
čių visuomenės dėmesį. Dėl to 
jis vis dažniau kviečiamas 
įvairiuose pobūviuose progra
ma atlikti.

Nuo 1967 m. Čikagos miesto 
ir apylinkių-jaunųjų pianistų 
varžybose — Mindaugas akty
vus- dalyvis ir pirmosios vietos 
laimėtojas. -

Kai būriai jo amžiaus jau
nuolių nerūpestingai leidžia 
vasaros atostogas, Mindaugas 
ir jas išnaudojo savo talento 
tobulinimui. \ 1967 m. vasarą 
dalyvavo East Troy, Wise, še-

ti bei pamatyti ir televizijos 5, 
11, 22'ir tinkluose. į

Mindaugas yra kėlių muzi
kos sričių gabumais pasižymė
jęs jaunuolis: turi puikij. bal
są ir yra dalyvavęs muzikos 
mokyklos operiniuose pasiro
dymuose; groja prancūziškuo
ju ragu' bei kitais pučiamai
siais instrumentai ir su jais 
dalyvavęs mokykliniuose kon
certuose; groja-vargonais.

Per trylika metu Mindaugui 
besimokau! Dė Paul Universi
teto muzikos mokykloje, svar
biausi jo mokytojai buvo: 
Ming Tcherepnin, Dorothy 
Mendelsohn ir Julian Leviton.

Per pradžios mokyklos ir 
gimnazijos baigimo iki (šių 
metų pavasario) 
Mindaugas savo
intensyviu darbu tapo plačiau 
žinomas ne tik amerikiečių 
tarpe. — Jis dar savo vaikys-j 
tės metuose kaip solistas pia
nistas yra prisistatęs ir lietu
vių visuomenei;, be jau minė
tų dviejų pasirądymų, 1960 m. 
sausio 31 d. Jaunimo Centre 
jis dalyvavo “Laiškai Lietu
viams”” dešimtiesmetu sukak
ties koncerte sii daug ilgesne 
programa.

1968 m. rugsėjo 7 d. Jauni

laikotarpį 
gabumais ir

galime lengvai juos prarastl,Įge su Juo — Jfe tflčraf fflflčs su 
ypač gyvendami svetur. Jis mumis. Nepalikime džiaugtis
(M. M.) drąsiai eina į muziki
nį gyvenimą su sveiku lietu
višku vardu ir pavarde, ne
bandydamas išsinerti iš savo 
lietuviškojo tautybės ženklo. 
Jis vertas už tai pagarbos— ne 
vien žodinės. Mūsų dalyvavi
mas Mindaugo Mačiulio reči
talyje — bus didžioji šiam jau
nam talentui moralinė para
ma. Jei mes būsime su juo, iš
gyvensime jo laimėjimus drau

Mindaugo talentu ir jo pasiek
tais laimėjimais būsimoms 
kartoms ir svetimiesiems.

Ig. Serapinas

SKAITYK “NAUJIENAS” -
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOlME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MOVING 
Apdraustas parkraustymas 

« įvairię Atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
Tai.: FRontiar G-lŠtt

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. Š E R Ė N AS 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063 
v

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
L4§0 kiL A. M.

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

Tel.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

šių savaičių muzikos meno stu 
dijų stovykloje. Šios stovyklos 
koncertuose klausytojai nesi
liaujamais plojimais po kelis 
kartus Mindaugą iškviesdavo 
į sceną.

Žengdamas aukštyn savo 
muzikinio pasisekimo laiptais 
amerikiečių visuomenės tarpe, 
1968 m. pavasarį Thorn Hall 
Mindaugas su simfoniniu or
kestru atliko Beethoyeno Pia
no Concerto NT. 3 solisto parti
ją-

Tų pačių metų vasarą jis da
lyvavo Hull House, Wise, mu
zikos meno studijų stovykloje, 
kurion buvo susirinkę 500 ame 
rikiečių įvairių muzikos mo
kyklų studentų, šios stovyk
los suruoštame koncerte Min
daugas laimėjo pirmą rietą ir 

: garbės pianisto vardą už Be- 
ethoveno Piano Concerto NT. 1. 
Be to, jam buvo suteiktas ne
mokamas šioje stovykloje gy
venimas.

Prasidėjus rnokslo metams, 
į 1968 m. spalio 15 d., švietimo 
i Tarybos Muzikos Skyriaus Di
rektoriaus pakviestas, Min
daugas Mačiulis koncertavo 
Union League Civic & Arts 
Foundation suvažiavime Pick 
Congress viešbutyje.

Mindaugo Mačiulio kaip pi
anisto talentas pažįstamas ne 
tik muzikos srities specialistų 
ir kttncebtų klausytojų užda
rose sžilėšfe. — .To koncertų dau 
gelį kartų tūrėjo progos išgirs-

mo Centre šis jaunasis lietuvis 
pianistas išėjo prieš lietuvių 
visuomenę savo pirmajame re 
čitalyje su puikiai ir. talentin
gai "atlikta programa. Prisirin
kusi pilna salė klausytojų yra 
tie gyvieji liudininkai, kad 
mes, lietuviai, savo tarpe tu
rime pasididžiavimo vertą ta
lentą. Net ir su tūm tikro skep
ticizmo nuspalvinta nuotaika

atvykę į šį koncertą dalyviai, 
po jo skirstėsi nustebinti ir pa
tenkinti.

Pagaliau prieš kelias dienas 
(gegužės 20) De Paul Univer
siteto Orchestra Hali suruoš
tas pavasarinis festivalis — 
koncertas, kuriame Mindau
gas Mačiulis su simfoniniu or
kestru virtuoziškai atliko Grie 
go Concerto in A minor Alleg
ro muito moderato — gana 
sunkų dalyką — yra paskuti
nis jo didysis laimėjimas. Jis 
savo puikia technika ir giliu šio 
Skandinavijos — fiordų kraš
to kompozitorias kūrinio iš
gyvenimu iki kvapo sulaiky
mo pavergė net savaitės vidu
ryje beveik pilną klausytoji^ 
prigužėjusią didžiulę salę. Ne
nuostabu, kad, nuaidėjus pas
kutiniesiems akordams, klau
sytojai ilgai nenutrūkstamais 
plojimais reiškė savo dėkingu
mą’ir pasitenkinimą, pianistą 
pakartotinai iškviesdami į sce
na.

Čia pat ir gegužės 31-ji — 
Mindaugo Mačiulio antrojo re
čitalio lietuvių visuomenei die
na. Talentai ir didelėse tauto
se retai tegimsta. Tuo labiau 
jie brangūs mūsų mažai tau
tai. Patys laiku jų neįvertinę,

TRYS MODERNIŠKOS 
CONDTHONED KOPLYČIOS

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS E. DA1MID

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠI M A I

— šakiu Apskr. klubo narių susi
rinkimas įvyksta gegužės 31 d. (sek
madieni) 1 vai. p. p. Vyčių salėje, 
2455 W. 47th St., Chicagoje. Prašo-f 
me visus narius ir norinčius įstoti į Į 
nariūs gausiai dalyvauti. Bus svarsto- Į 
ma Įstatų pakeitimas ir kiti svarbūs 
klubo reikalai. Po susirinkimų t— ka
vutė. Klubo Valdyba

I
 Pranešame savo artimiesiems ir draugams, kad praei

tą mėnesi Lietliyoje mirė paskutinis mano brolis

ANTANAS PUCK0RIUS
Atrodė sveikas ir vaikščiojo, bet kartais pajusdavo silp- 

‘ numą. Jis buvo nuvežtas į Sedos ligoninę, kur, nepaisant 
visų gydytojų pastangų, jis mirė šių metų balandžio mėn. 
19 dieną, sekmadienį, 8 vai. ryto.

, Balandžio mėn. 22 dieną jis buvo palaidotas Sedos ka
pinėse. Giliame liūdesyje liko našlė Placidą, jų šeima, sū
nus ir dukterys,

Juozas Pučkorius
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A. A.

ALGIRDUI JAKŠEVIČIUI
mirus,

mielai klasės draugei Dr. Janinai JakševiČie- 
nei, dukrai Jūratei ir giminėms reiškiame I 
gilią užuojautą ir kartu liūdime

. į J Marijonas šnapštys A' ■
Balys Klovas

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Phone: OLympic 2-7 003

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
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lietu-
Kolo-

kliuvini, seserys dabar mokosi 
ispaniškai.

Praeitą vasarą seserys praėjo 
intensyvų kursą iš ispanų kal
bos, juodosios kultūros, komu
nikacijos, miesto problemų ir 
kitų sričių, taigi dabar jos bus 
pasiruošusios savotiškoms Die
vo Apveizėtos problemoms”.

Ryan

18 GATVES
KOLONIJOJ

Kas liko iš lietuvių Dievo 
Apveizdos mokyklos

Arkidiocezijos laikraštyje “Tlie 
New World” yra informacija iš 
Pilsen apylinkės, kaip dabar yra 
vadinama kadaise buvusi 
vių Aštuonioliktos Gatvės 
nija. Kasoma:

Prisiglaudusi prie Dan
greitkelio, prie 18 ir Halsted gat
vių, yra Dievo Apveizdos Mo
kykla, originaliai buvusi lietu
vių mokykla, kur mokytojauja 
seserys kazimierietės.

Lietuviams išsikraustant iš 
Pilsen apylinkės, parapijoje jų 
vietą užėmė ispaniškai kalban-i 
L’s gyventojai. Mažiau įsiparei-į

Nemokamose valgyklose 
maistas pablogėjęs

Per trejetą savaičių v bose 
11 miesto įstaigose nemoka
mai valgyklų išduota 102,762 
pietūs ir žmonės pradedą tei
rautis, kaip dar ilgai tos val
gyklos veiks. Pirmąją savaitę 
visiems, kas tik i valgyklą 
jo, buvę duodama 
Salisburv steik u 

gojusios seserys greičiausiai kadjku, beef stew i

S SU į 
slei-

išsikraustė drauge su savo etni
ne grupe, bet šv. Kazimiero se
serys pasiliko 18 gatvėje.

Devynios jaunos seserys sa
vo noru sutiko dalyvauti “Aš
tuonioliktos Gatvės Eksperi- j 
mente”, kaip naujoji Dievo Ap- 
veizdos Mokyklos bendruomenė 
yra vadinama.

“Anksčiau tai buvo tradicinė 
mokykla, bet mes jautėme, kad 
nepajėgiame priartėti prie vai
kų”, pasakė principalė sesuo 
Jeanette. Kad nugalėjus kalbos

eita savaite. * i. •
buvę tie patys, 
bė buvusi nebe ta.

Miesto komisionierius Bro
oks sako, kad kiekvieni pietūs 
miestui kaštuoja po S/1-.* cen- 

>tus ir per 17 dienų iš skirtos 
§500,000 sumos tiems pietums 
išleista $132,000. Valgykloms 
pradėjus veikti viskas ėję la
bai sklandžiai, bet ketvirtą 
savaitę pradedant sklandumas 
pradėjęs užleisti vietą chaosui, 
pasileidimui ir netvarkai.

tačiau jų koky-

Filmu 
io 
kandidatė 
mens

mu artistė Dyan C 
neištikimy žmonų 
ididatė gauti Oska 
ns atlikimą filme

Cannon pssižymė- 
Ji buvo 

ara už savo vaid- 
"Bob, Carol, Ted 

and Alice".

nigų senatą, bet perspėjo, kad 
to senato nariai turi būti* ren
kami, ne skiriami ir tas sena
tas privalo turėti sprendžia- 

° ne tik patariamąjį žo-

A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.

JUOZAS (JOE) JUSAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus. Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

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

Kunigai reikalauja 
balso arkidiocezijoje

Apie 1,200 narių Chicagos! 
kunigų sąjunga priėmė rezo-l 
liuciją reikalaujant kunigams,! 
vienuolėms ir pasauliečiams! 
didesnio balso Chicagos arki-j 
diecezijos reikaluose. Rezoliu-i 
cija persiunčiama kardinolui 
Cody.

Sąjungos pirmininkas msgr.l 
Egan pareiškė pasitenkinimą, 
kad Cody pažadėjo steigti ku-!

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

GA 4-3654

4 f 1 J..LLU

SKAITYK IR KITA!/. PATARKTERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS”

Gaudomi bombininkai
Speciali investigatorių gru

pė tirdama teroristų bombar
davimus išryškino jų pėdsa
kus Chicagoje, Gary, Detroite, 
San Francisco srityje ir Colo
rado. Bombardavimii epide
mija v prasidėjusi po “kraštuti
nių kairiųjų”, besivadinančių 
“vetermanais” “karo tarybos”, 
įvykusios Flint, Mich, praeitą 
gruodžio mėnesį.

Greit po to Gary, Ind., jie 
pirko kieki švininių vamzdžių, 
specialiai tinkamų parako 
bomboms ir Boulder, Colo., 
pirko šimtus dinamito lazde
lių. .

Iš stambesnių radinių uolo-j 
se prie San Francisco vasario 
25 d. rasti du čemodanai su 60 
lazdelių dinamito, 100 pėdų 
knatų, dvi po 12 inčų ilgumo 
bombos ir skardinė su paraku.

Kovo 30 d. Chicagoj rastos 
59 dinamito lazdelės, kovo 6 
d. 44 lazdelės Detroite.

Iš dvvlikos “vetermanu”
imta yra tik viena Linda 
Evans, o 11 tebesislapsto.

su-

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 rietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

N A U J I E N O S,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

o

— Alvudas visus kviečia gam
ton Kapų Puošimo savaitgalyje. 
Senelių namų naudai užkandinė 
(cepelinai, grybai, gira ...) miš
ke visiems visų kapų lankyto
jams. Pedagogiškas vaikų užė-

HIGH RATES PAID

Passbooks

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5,000 minimum 
2 year certificate

5%%
$1,000 minimum 

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

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

WfflU I ........................ I

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS
ii n ...................ir'.i nr. .m u..... i ±n imiiiii lllllllll■^llll■T~TTTT^^^?'l■ m..iįiį;u._____n....u__

<—------------------------------- ------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgų metų patyrimas-

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

- ----- ... —.-.-bj. ........ į .. ........ .....................—11 ...... . ......................................................................................... .4 >.■,.11.11,. . ..............................

Azijos ūkininkai labai susidomėjo nau
ja ryžiu sėkla, kurią išaugino Ameri
kos žemės ūkio agentūra. Ši sėkla, 
vadinama IR-8, duoda didesnį derliu 
ir greičiau sunoksią. Filipinuose ūki
ninkai jau naudoja "stebuklingus ry
žius" ir gauna daug didesnį derliu. 
Šie ryžiai jau auginami ir Pietų Viet

name.
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mimas ir jienn profesinis tele
skopas (vęikk ~ dienus metu)

geguži 30 d. nuo ryto iki 
vakaro. Forol Preserve, Buf
falo Woods, (n ove 4, Kean ir 
87 gatvių šiaurvakariniame 
kampe (kur kasmet Alvudo iš
vyka šiam laike esti).

— Kai mes negalime kalbėti, 
už mus kalba musų bičiuliai. 
Walter Trohan, vienas iš Chi
cagos Tribūne redaktorių, da
bar gyveaųs \\ ashington, D. C., 
yra atvejų atvejais didžioje ame
rikiečių spaudoje rašęs apie lie
tuvių ir mūsų pavergtos Tėvy
nes '"problemas. Kalbėdamas su 
dr. Leonu JKriaučeliūnų 30 metų 
Lietuvos okupac ijos sukakties

Good salary & excel, tips.
5 Day week. — Good co-workers 

& working cond.
Cali for appointment

966-1130

' CLERK - TYPIST
Exp. young woman to work in credit 

dept. Varied duties. Hours 8—4. 
JOHN SEXTON & CO. 

4501 W. 47th ST.
XT 7-5600

An Equal Opportunity Employer

REIKALINGĄ MOTERIS 
Padėti našliui tvarkyti dąugkambarinį

ruošiamo minėjimo ir Lietuvių j . lengvas virimas. 30 dol sa- 
1 vait/M ir iramharve mlnn >clniln?mn

Tautos Gen<>< ido pristatymo 
amerikiečių yisuomeneį proga, 
jis parodė mūsų problemoms iš
skirtino dėmes: » ir pažadėjo jas 
kelti amerikietė : spaudoje.

Walter Trohan taip pat at
vyksta j Chica^ą birželio 13 d. 
ir dalyvaus Lietuvių tautos ge
nocido parodos atidaryme, ruo
šiamoje akademijoje bei vaka
rienėje, Sheraton viešbutyje. Ar 
mes, lietuviai, pamiršime 13-tą 
birželio? Ne! idinėjime ir ati- 
daryme parodos dalyvausime 
skaitlingai. Į vakarienę ir aka
demiją kvietimus iš anksto Įsi
gykite pas A. Rūgytę, telefonas 
PR 6-3209; (Pr)/’

— Sekmadieni, gegužės 31 d. 
nuo pietų Alvudo kultūrinė po
pietė atvirame ore — Marquette 
Parke, ties šv. Kryžiaus ligoni
ne, įprastoj Alvudo vakaronių 
vietoj (tik šį kartą sekmadienį). 
Vaikų žaidimai, jų ir suaugusių 
kultūrinis pasirodymas prie mi
krofono. Užkanda. Temstant 
vaikams spalvoti filmai ir išti
sinis baletas Spraktukas (Nut
cracker) .

•» Visi kviečiami! Atsilanky
ti Į Laisvosios Lietuvos paren
gimą, kuris įvyks gegužės 30 d. 
Balio Pakšto salėje, 2801 West 
38 St. Salėje m vėsinimas. 
Pradžia 8 vai. vak. (Pr).

o Nauji Liepos daržo savinin
kai Kapų Puošimo, Dieną rengia 

visus atsilan- 
Joniko 
daržas 

Tautines

pikniką ir krečia 
kyti. Gros Jurgio 
kestras. Liepos 
prieš pat Lietuvių 
pines. (Pr).

or- 
yra 
ka-

Chicagos Meškeriotoju ir 
Medžiotoju klubas kviečia visus 
i gegužinę, kuri įvyks gegužio 
30 d. Spaičio ąžuolyne, 8933 Ar
cher Road. Bus vąlgių ir gėri
mų bufetas. Gros A. Ramonio 
orkestras. Pradžia tuoj po pie
tų. (Pr).

NUVEŠ Į KAPŲ PUOŠIMO 
IŠKILMES

šeštadienį, Kapų Puošimo Die
ną, gegužio 30 d., iš Chicagos 
busas nuveš žmones į Lietuvių 
Tautines Kapines ir parveš juos 
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 
63, Kedzie 67, 
liau važiuos 
Kapines.

Iš Kapiniu
4:00 vai. popiet. Grįš tuo pačiu 
keliu. (Pr).

ir 55, Kedzie ir 
Kedzie 71, o vė- 
tiesiai Į Tautines

išvažiuos lygiai

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. 
Kriaučiūnienės 
nės. Bilietus Į 
akademiją prašome užsisakyti 
pas Alicija Rūgytę, 6547 So. 
Washtenaw Avenue, Telefonas 
PR 6-3209. Bilietų kaina po 
12.50 dol. (Pr).

Rūgytės, M. 
ir N. Vengrie- 

vakarienę —

REAL ESTATE FOR SALE
Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai. Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, m. Virginia 7-7747

vaitei. ir kambarys su pilnu išlaikymu. 
Susikalbėti angliškai.

248-5503

REIKALINGA 
PATIKIMA MOTERIS

Bendrai namų ruošai ir 9 mėn. mer
gaitės priežiūrai 5 dienas savaitėje, 
nuo antradienio iki šeštadienio. Gera 
transportacija, Evanstone. Susikalbė
ti angliškai. Reikalingos rekomenda

cijos. Tel. 869-7414.

TYPIST
To operate IBM 6400 Accounting Ma- 

but not 
Business 
Kedzie.

chine. Experience helpful 
necessary. We will train.
location vicinity Foster & 

Company benefits. 
5441 No. KEDZIE

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

SWITCHBOARD - TYPIST

For Loop office of Certified 
Public Accountants.

Fringe benefits and bonus.

RA 6-5751

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

BARTENDER 
z EXPERIENCED
Permanent work. Shift hours,

starting salary. • Fine clientele.
Lombard area.

CALL MORNINGS.
627-5020

Good

FARMS FOR SALE
Ūkiai Pardavimui

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI. — 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

NAMV

2735

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

TEL. 925-6015

^PALOS PARK — ORLAND PARK 
rajone sklypai 80 x 125 pėdų su vand. ir kanaliz. Kairu 

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.
VILLA-WEST,

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

Kaina nuo

4 BUTŲ MORAS:, 3 po 4 ir 1—7 
kamb., 10 metu, ant 50 pėdų sklypo į 
vakarus nuo Kedzie.- ■ • ■ -

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

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

1% AUKŠTO. 6 ir 5 kamb. moder
nūs butai, modernios virtuvės ir vo
nios. Įrengtas skiepas, prie pat Maria 
Aukšt. mokyklos.

, ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBUC, INCOME TAX, 

INSURANCE ^7,
2737 W. 43rd STREET

CL 4-2390

SAVININKAS PARDUODA 
160 akru pieno ar galviju produkci
jos farma su kilnojama nuosavybe ar 
be jos. Geri trobesiai, 4 mylios ‘ 

šiaurės vakaras nuo Stratford. 
BERNARD BOLAND, 

STRATFORD, WIS. 54484 
Tel.' 715 — 687-5936

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

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

Iš anksčiau išleistų leidinių' 
dar turime:

1. Lietuvių Enciklopedija — 
36 tomai,

2. Vinco Krėvės raštai — 6
tomai, - .

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

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

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

Namų (617) 282-2759.
(Pr).

Older 2 story aluminum sided home. 
3 bedrooms and Bath, on fully carpe
ted upper floor. Carpeted stairway, 

į 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 C. B. Q. Many 

build-ins. By owner $29,500.
968-5440

NAU JA VIETA
ŠVARUS 8 KAMB. mūras Marquette 

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

ras. Platus sklypas, garažas. $22,000.
TVARKINGAS APARTMENTINIS 

mūras, arti Jaunimo Centro, apie 
I $11,000 pajamip Savininkas finan
suos įmokėjusiam $15,000. Kaina 
S45.G00,

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

APIE 8,000 DOL. PAJAMŲ, 4 butų, 
3 mt. mūras, Mardnette Parke. Rim
tas pasiūlymas. 365,000. .

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. 
Naujai šildymas gazu. garažas. Arti 
visko, Marquette Parke. $21,800.

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

L

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

Pilna apdrauda.
RUDIS Tel. CL 4-1050

■t •. -

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

Tet CL 4-74K)
Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo- 
jawbiu nirkhnas - pardavimas. Be to 
stoję kontoroje daresni Ir liudijami 
vertimai, neįdomi/ pilietybės prašy
mai. income, tat ir įvairus kitoki blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

PERKAME. PARDUODAME, MAI
NOME ivairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ąp- 
'draudą, veikia notariatas.

PAIEŠKOMI 
FELIKSO VAIČIULIO

ĮPĖDINIAI
Felix Wojculos, taip pat

nomas kaip Felikso Wachulis, 
Felix Wajculis ir Felix Wajcu- 
las iš Etna Borough, Allegheny 
aps., Pa., yra palikęs turtą -Byla 
Nr. 907 iš 1969 m. yra Allegheny 
apskr. Civiliniame teisme, pali-1 
kimų padalinyje. Įpėdiniai, gi-' 
minės arba turį teises į šį paliki
mą, taip pat žinantieji apie juos, 
yra prašomi pranešti:

Barton Grubbs, II, Esquire 
912 Frick Building 

Pittsburgh, Pa. 15219
(Pr)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
- IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 50632. Tel. YA 7-5980

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET

PRospect 8-5454

PARDUODAMAS SKLYPAS (LOTAS) 
Willow Springs. Nolton gatvėj, labai 
gražioje vietele. Sklypas 50x162. 
Kaina 7.500 dol. Teirautis telefonu'

• 839-5531.

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois $0629 
WA 5-2787 7 -

Didėlis pasirinkimas įvairiy pre* 
kiV. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

APDRAUDŲ
ži

LASKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimo ir Taisymas 

2646 WEST 6W» STREET 
TeL: REpobUc 7-1941

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

išsimoki 
limo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave. PR W33

T .EMONTE. 5 kamb. rezidencija. Gazo 
5;1ima. garažas. Sodas ir geras oras. 
Tik $18,500. Skambinti PR 8-2236 

arba rez. 257-5542.

REIKTA PARDUOTI.6645 So. Artesian 
Ave. 2-jų bntii no 6 kamb. mūra, gazu 
šildoma. Mažas imokėjimas. Teirau

tis tel. 423-1725 arba GA 2-2563.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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 
rtogt? rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai.

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

' užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL '■> 

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

Tel: VI 7-3447

Įkurta prieš 50 metų .
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute- 

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

* PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS įkainavimas veltui, kreipkitės bet kad*




