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SOVIETU SPAUDIMAS PRANCŪZIJAI,

PHNOM PEN HAS. — Komunistų karinės jėgos sustiprino 
savo puolimus Kambodijoje. Jos pasitraukė nuo amerikiečių ir 
Vietnamiečių_puolimo rytinėse provincijose ir persikėlė į Kambodi- 
jos vakarus ir šiaurę, šiaurės Vietnamo ir Viet Congo daliniai už
ėmė provincijos sostinę Siem Reap, netoli garsiųjų Angkor Wat 
miesto griuvėsių. Komunistai infiltravo ir sostinę Phnom Penhą, 
kur jie susprogdino dvi bombas mokyklose, kuriose buvo paruo
šiami Kambodijos kareiviai. Dvi granatos buvo įmestos į Phnom 
Penho sporto stadijoną, tačiau jos nesprogo, šūviai girdėjosi ir 
sostinės geležinkelio dirbtuvių rajone.

PARYŽIUS. — Paaiškėjo daugiau smulkmenų iš sovietų už
sienio reikalų ministerio Gromyko vizito Prancūzijoje. Korespon- 
dental iš Paryžiaus praneša, kad svarbiausias Gromyko tikslas 

jjjĮh? J buvęs įtikinti Prancūzijos vadus, jog Europoje turi likti dvi Vo- 
kietijos. Nors buvęs prezidentas de Gaullę jau yra pripažinęs 

|Si|g7k.: naujas Oderio-Neisės sienas rytuose, tačiau Prancūzija visadanaujas Oderio-Neisės sienas rytuose, tačiau Prancūzija visada 
laikėsi nuomonės, kad abi Vokietijos dalis ateityje teks sujungti 
į vieną. Sovietai stengiasi paveikti prancūzus, kad jie šitą nu
sistatymą pakeistų.

Komunistai vis dar traukia jė
gas prie Kompong Speu, jau už
imtas Am Lean miestelis apie 
35 mylios nuo Phnom Penho. 
Komunistų puolimai iš syk ke
liose vietose sutvirtina vyriausy
bės pozicijas reikalaujant dau
giau paramos iš kaimyninių Pie
tų Vietnamo ir Tailąndijos vy
riausybių.

1 Iš Kambodijos į Saigoną su
grįžo viceprezidentas Ky. Jis pa
reiškė spaudos konferencijoje, 
kad Saigonas duos Kambodijai 
karinę paramą, jei tik pats turės 
prašomų reikmenų. Kambodijai 
reiks tik paprašyti ir parama bus 
suteikta. Kambodijos premje
ras Lon Nol pareiškė, atsisvei
kindamas su Ky, jog kiekvieną 
paramą Kambodijai, bandančiai 
sulaikyti komunistų agresiją, 
reikia laikyti pasitarnavimu 
tarptautinei teisei, nes tokia pa
rama saugo Kambodijos neutra
lumą ir nacionalinląuverenitętą. 

., yiceį^ezideirts^ , -Kyi įtikino
Kambodijos valdžią, kad jf pa- 
lengvintų vietinių vietnamiečių 
padėtį. Iki šiol vietnamiečiai 
Kambodijoje, kadangi iš jų tar
po yra daug komunistų, tegalėjo 
gatvėse pasirodyti tarp 7 vai ir

vaikščioti po miestą nuo,7 vai. iki 
6 vai. po pietų. Maršalas Ky 
pareiškė, kad komunistams ne
galima leisti sugrįžti į vietoves,' 
iš kurių jie buvo išvalyti, nes 
toks.sugrįžimas niekais pavers
tų visą operaciją.

Kinijoje nuverstas Kambodi-» 
jos princas Sihanoukas pareiškė 
prancūzų radijo korespondentui, 
jog Kinijos komunistų vadas 
Mao Tse Tungas pažadėjęs jam 
ginklų ir lėšų nuversti dabarti
nę Kambodijos valdžią. Sihanou
kas pareiškė viltį, netrukus bus 
užimta Kambodijos sostinė 
Phnom Penhas ir ilgiausiai už 
trijų metų jis vėl sugrįšiąs val
dyti Kambodijos. Jis kartu iš
reiškė nusivylimą, kad iki šiol 
Sovietų Sąjunga jo vyriausybės 
nepripažino. Taip esą todėl, kad 
jis įsikūrė Kinijoje.

Dingęs knygynas
Makniūnų dvare, Alytaus sri

ty, prieš karą buvo nemaža bi
blioteka, daugiau kaip 2,000 kny
gų. Buvo daug ir vertingų se
nų knygų. Po karo pasirodė, kad 
dauguma knygų kažin kur din
go. Jų tarpe buvo ir baudžiavos 
laikų archyvas. Dėl to susirū
pino Alytaus rajono gyventojai.

(E)

— 1970 m. gegužės 30 d., 102- 
jo Mirusiųjų Pagerbimo minėji
mo proga, dr. S. A. Bačkis, Lie- 

’ tuvos Pasiuntinybės Patarėjas, 
dalyvavo Arlington Memorial 
Amphiteatre ir prie Nežinomojo 
Kareivio Kapo iškilmėse. Ten pa
grindinę kalbą pasakė JAV se
natorius John G. Tower (iš Te
xas).

WASH3NGT0NAS. — Prezi
dentas Nixonas padarė pakeiti
mų vyriausybėje. Sveikatos, 
švietimo ir šalpos sekretorius 
Robert Finch, neseniai turėjęs 
nedidelį širdies smūgį, ateityje 
perkeliamas j prezidento patarė
jų štabą. Jo vietą užims valsty
bės pasekr. Elliott Richardson, 
sekretoriaus Rogers dešinioji 
ranka. Fineho alga sumažės iš 
60,000 iki 42;500 dol. per me
tus, o Richardsono — tiek pat 
padidės.

CHARLESTONAS. — Kari
nės aviacijos pareigūnai, atvykę 
priimti naujo transporto lėktu
vo C-5 Galaxy, nejaukiai pasi
juto, kai pirmą kartą, miniai 
žmonių parodytas didžiausias 
pasaulio lėktuvas, nusileisdamas 
pametė vieną ratą ir kitas — 
susprogo. Lėktuvas saugiai nusi
leido ant likusių 26 ratų.

PARYŽIUS. — Prancūzi j o j e 
priimtas, įstatymas čiups de
ginančius ir laužančius riauši
ninkus. Net ir tie, kurie buvo 
riaušių vietovėje, nežiūrint ar 
jie patys griovė ar ne, galės: 
gauti griežtas bausmes. Prieš šį: 
įstatymą kovojo komunistų at-« 
stovai. J

— š. m. birželio 3 d. Lietuvos- 
Atstovas, J. Kajeckas, kartu su; 
kitų valstybių diplomatinių mi- . 
sijų šefais dalyvavo JAV Se
nato ir Atstovų Rūmų bendra
me posėdyje, kurio metu buvo 
pagerbtas Venezuelos Preziden
tas dr. Rafael Caldera, kuris, ta 
proga, pasakė kalbą.

— Jugoslavijoje vykus tarp
tautinėms krepšinio mėgėjų pir
menybėms, JAV krepšininkų ko
manda nugalėjo Sovietų Sąjun
gos krepšininkus. Sovietu ko
mandoje dalyvavo pasižymėjęs 
‘lietuvis krepšininkas M. Pau
lauskas. (E)

Steigiamojo Seimo

Lietuvos Steigiamojo Seimo 
buvusių narių, gyvenančių lais- 

1 vajame pasauly pareiškimas par
lamentarams anglų kalba, kurį 
paruošė Vlikąs, jau atspausdin-

Vilkas prašo vietos organiza
cijas anglosaksų kraštuose, pa
reiškimą, su lydimais raštais, iš
siuntinėti to krašto parlamenta
rams.

Amerikos Lietuvių Tarybai 
pasiųsta — 2,000 nuorašų, Didž. 
Britanijos Lietuvių S-gai — 
.1,000 nuor., Australijos Lietu
vių Bendruomenei — 600 nuor., 
Naujosios Zelandijos Liet. Bend
ruomenei — 500 nuor., Kanados 
Lietuvių Bendruomenei —1,000 
nuor.

Kitų kraštų atitinkamos orga
nizacijos prašytos išsiversti pa
reiškimą į savo krašto kalbą ir 
išsiuntinėti to krašto parlamen-Jsininkų darbas, katalikai neturį 
tarams. ,

■. ■

NASA piešinyje matomi ateities erdvėlaiviai, kurte bus naudojami apie 1978 metus. Dešinėje, apačioje su- 5 d., 1967 m., sukakties proga 
Kairėje, viršuje — didžiulė oyohn •nartisianjii sfpncrAąi noria-sisiekimo su žeme laivas, kuris pristatys-! orbitą kitus laivus ir pats sugrįš atgal, 

erdvės stotis.

LONDONAS. — Visas pasaulis susidomėjęs seka Britanijos 
partijų priešrinkiminę kampaniją. Pagal britų sistemą ministerių 
pirmininku tampa vadas tos partijos, kuri pasiunčia daugiau 
atstovų į parlamentą. Paskutiniuose rinkimuose apie 13 milijonų 
britų; balsavo už dąrbįečių kandidatus ir .apie ll^iilijpnų — už 
konservatorius. Daugelyje rajonų rinkimų rezultatai iš anksto 
numatomi. Yra apie 250 rajonų, kur pokariniuose rinkimuose 
visada laimėjo darbiečių atstovai, taip pat yra ir -250 konserva
torių tvirtovių, kur darbiečiai niekada nelaimėjo. Tai vadinamos 
saugios apylinkės. Rinkimus nulems likusios 130 apylinkių, dėl 
kurių ir vyksta priešrinkiminės kovos.

\ Sakoma, kad konservatoriams 
reikia tik 50,000 darbiečių balsų 
ir jie laimėtų rinkimus. Viename 
rajone užtektų laimėti, 'jei 33 as
menys pakeistų savo nuomonę ir 
užuot balsavę už darbiečių kan
didatą, pabalsuotų už konserva
torių. Panaši padėtis yra ir kon
servatoriams atstovams. Vienas 
jų praėjusius rinkimus laimėjo 
ir pateko į parlamentą tik' su 
dviejų balsų persvara. Konser
vatoriai laimėjo savo parlamen
to vietas net 23 rajonuose su 1 
nuošimčio persvara, kituose 17- 
koje rajonų jų persvara buvo 
2%, dar 16-koje jie laimėjo su 
3%-.

Dėl šitokios sistemos priešrin
kiminė kova vyksta tuose neaiš
kiuose rajonuose, kur nežymus 
laimėjimas vos keliais balsais 
gali pakeisti parlamento atsto
vą.

Kunigų skundas 
plačiai nuaidėjo

Okup. Lietuvos 40 kunigų 
skundas Sovietų S-gos min. pir
mininkui A. Kosyginui buvo at
spausdintas New Yorke leidžia
mame biuletenyje “Religion in 
Communist Dominated Areas”. 
Leidinys pasirodo du kart per 
mėnesį ir jį leidžia Tautinė Baž
nyčių Taryba (National Council 
of Churches). —

RCDA, kurį redaguoja Dr. 
Blahoslav S. Hruby, paskelbęs 
Lietuvos kunigų raštą, pabrėžė 
tai, kad Lietuvoje vyskupų se
niau buvo 12, kad vyskupams 
esama sunkumų lankytis jų die
cezijose, kad apsunkinamas dva-

(E) teista pasisakyti per radiją ar

S

Kinija turinti daug 
darbo stovyklų

MASKVA. — Lietuvišką prie
žodį, pašiepiantį, “puodą”, ku
ris jaukiasi, kad “katilas juo
das”, labai primena sovietų 
spaudos agentūros “Tasso” pa
skelbta žinia apie komunistinę 
Kiniją, kurioje ‘Mao Tse Tun-( LietUvos Steigiamuoju Seimu, jo
gas steigiąs darbo stovyklas sa
vo politiniams priešams baus
ti”.

Maskvos agentūra pasipiktinu
si praneša, kad stovyklų kaliniai 
turi dirbti lauke, nors tempera
tūra būnanti 40 laipsnių žemiau 
nulio. Vakarais žmonės sėdį su
šalę savo palapinėse ir turį at
mintinai išmokti Mao Tse Tun- 
go posakius.

Neabejotina, kad “Tasso” ži
nia yra teisinga ir Kinijoje tik
rai yra daug darbo stovyklų. Tas 
tik rodo, kad kinai buvo geri 
mokiniai ir daug išmoko iš savo 
mokytojų, Maskvos bolševikų, 
kurie darbo stovyklas turėjo vi
soje Sovietų Sąjungoje dar prieš 
Hitlerį, irgi neprastą Kremliaus, 
mokinį.

— Lenkijoje įvyko kasmet 
rengiama Baltijos jūros srities 
kraštų “taikos savaitė”. Iš okup. 
Lietuvos savaitės renginiuose 
dalyvavo “taikos gynimo komi
teto” pirmininkas rašytojas J. 
Baltušis ir artistė M. Aleškevi- 
čiūtė. LT . (E) 

televiziją, negali leisti maldak
nygių ir kad katalikai, dėl jų įsi
tikinimų, netenka darbo, paga
liau, kad katalikų vaikai pajuo
kiami mokyklose.

Elta, nr. 4 (140), biuletenis
anglų kalba. Turiny: skelbiama j tuvus, ir 85 Atstovų Rūmų nariai' 
Vliko telegrama sen. J.;.J; Spark- kreipęsi laišku į prezidentą; ra- 
man, JAV delegacijai vadovavo- gindami- duoti tuos lėktuvus, 
šiam Tarpparlamentinėje, kpnfe- Senatorius Abraham Ribicoff pa- 
rencijoje Monaco, šios rezoliuei- j reiškė, jog jis būtų nustebęs ir 
ja, apie naujuosius lietuvių vys
kupus okup. Lietuvoje bei Sovie
tų taktiką, skelbiami nauji Lie
tuvos dvasininkų raštai, pasiekę 
Vakarus, straipsniai apie “Lie
tuvos” prekybos laivyną, ūkio 
oadėti Baltijos kraštuose ir kt.

Biuletenio adresas: 29 West tro sol.istas Kostas ŠHgalis pasi- 
57th St., New York, N. Y. 10019. kalbėjime su Vyt. u.---------

Elta-Pressedienst, nr. 4, 1970 J paklaustas,
m. balandžio mėn. Biuletenis vo
kiečių kalba, Vokietijoje leidžia-’ 
mas 18 metų. Naujame numery
je netršeši puslapiai paskirti vo
kiečių visuomenę supažindinti su

veikla. Straipsnio pabaigoje nu
rodoma, kad Lenino vyriausybė 
Steig. Seimo laikmečiu su nepr. 
Lietuvos vyriausybe, prieš .50 
metų, pasirašė taikos sutartį, ku
ria, be sąlygų, pripažinta Lietu
vos nepriklausomybė. Str. auto
rius vėl klausia: ar Lenino įpė
diniams, kaip tik šiais Lenino su
kakties metais, nederėtų pasekti 
paties Lenino pavyzdžiu ? Kitame 
straipsnyje aprašoma Tarppar
lamentinės S-gos konferencija 
Monte Carlo, be to, vertinama 

.prof. K. Meškausko “Tiesoje” pa
skelbta nuomonė apie reikalą 
lėtinti ūkio plėtrą, paskelbta ei
lė žinių iš okup. Lietuvos gyve
nimo. Biuletenio adresas: 8 
Muenchen 15, Mittererstr. 
/II. b. Uni-Servo, Germany.

1-2
(E)

Okup. Lietuvos aukštosiose 
mokyklose auklėtiniai dažnu at
veju pasižymi šiurkštumu, gru
bumu, nesugebėjimu gerbti mo
teris — “Komj. Tiesoje” (geg. 
12) nusiskundė žemės ūkio aka
demijos Dotnuvoje, agronomijos 
fakulteto studentė P.

Ji skundėsi, kad vaikinai stu
dentai merginų akivaizdoje ne 
vienu atveju “ima Šnekėti taip,

(E) j kad net ausys linksta...” (E)

JERUZALE. — Vakar suėjo 
treji metai nuo 1967 metų Ara- 
bų-Izraelio karo. Ta proga Izrae
lio štabo viršininkas gen. Haim 
Bar Lev pasakė karo korespon
dentams kalbą, kurioje pareiškė, 
jog Izraelio kariuomenė gali at
remti visus arabų puolimus ir 
tokia padėtis dar būsianti ilgą 
laiką, nežiūrint. Sovietų Sąjun
gos duodamos arabams paramos. 

J Karo, kuris prasidėjo birželio 

arabų partizanai stengėsi pada
ryti Izraeliui-kuo didesnių nuo
stolių. Užimtose teritorijose 
daug arabų krautuvių buvo už
darytos.

Amerikoje šalia 73 senatorių, 
kurie reikalauja, kad preziden
tas duotų Izraeliui 125 naujus lėk 

pritrenktas, jei Izraelis lėktuvų 
negautų.

Artistas, Vilniaus operos tea-

Mažeika

kodėl lietuvių jaunimas vengiąs 
operos teatro, atsakė, kad tas 
jaunimas, klausydamas operos 
spektaklio, greit pavargsta, iš
siblaško... Esą, jaunimas '‘‘žy
miai paprasčiau “kramto’ estra
dini meną”. Pasikalbėjime dar 
išryškėjo, kad kai kurios Vil
niuje statytos operos nebuvo pa
kankamai lankytos. (E)

Prof. J. Kubilius, Vilniaus uni
versiteto rektorius nuo gegužės 
12 d. vieši Prancūzijoje. Jis pus
antro mėnesio skaitys matema
tikos paskaitas Prancūzijos 
moksliniuose centruose ir aukšti 
mokyklose.

Į Nicoje, šių metų rudenį, ren
giamą pasaulinį matematikų 
kongresą vyks profesoriai J. Ku
bilius ir V. Statulevičius, dr. B. 
Grigelionis ir jaunas mokslinin
kas A. Raudeliūnas. (E)

— Mirusiųjų Pagerbimo die
nos'proga, (1970. V.30) Lietuvos 
Pasiuntinybės Washingtone 
vardu buvo padėta-gėlių prie 
JAV Itn. Samuel J. Harris kapo, 
Arlington kapinėse.

Ltn. Harris, kaip žinoma, 
1920.11.24' d.. Kaune, lipdamas į 
Aleksoto kalną, buvo sukilėlių 
sunkiai sužeistas ir tuojau mi
rė. Jo kūnas buvo atgabentas į 
JAV ir palaidotas Arlington ka
pinėse. Jam Amerikos lietuviai 
prie kapo pastatė paminklą.

Prancūzijoje yra daug gyven
tojų, kurie dabartine suskaldyta 
Vokietija yra patenkinti. Nežiū
rint kaip demokratinė ir taiki 
Vokietija būtų, prancūzai jos vi
sada bijo. Panašiai, kaip lenkai, 
kurie, sakoma, nenorėtų sujung
tos Vokietijos net ir tokiu atve
ju, jei ji būtų valdoma komu
nistų partijos.

Gromyko pagyręs dabartinės 
Bonos vyriausybės “realistinę” 
politiką. Jis raginęs Prancūzi
jos vyriausybę paremti sovietų 
pasiūlymą šaukti Europos sau
gumo konferenciją, kurioje bū
tų galutinai patvirtintos dabar
tinės Europos sienos. Prancūzai 
“principe” sutikę nesipriešinti 
tokiai konferencijai, tačiau rei
kalavę pirma praktiškomis prie
monėmis įgyvendinti įtempimų 
atoslūgį Berlyne ir kitur, o tik 
po to šaukti formalią konferen
ciją.

Gromyko pareiškęs prancūzų 
.vadams, kad sovietai nesidomi 
Nato valstybių pasiūlymais ly
giagrečiai sumažinti abieju,-blo- 
kų: Nato ir Varšuvos pakto ka
rines jėgas Europos centre. Gro
myko galvojąs, kad amerikiečiai 
ir taip turės savo dalinius išvež
ti, be sovietų pasižadėjimo su
mažinti savo divizijas.

Derybose buvo nutarta atida
ryti prancūzų konsulatą Lenin
grade ir sovietų konsulatą Mar
selyje.

Pro traukinio langą Uz į,

Okup. Lietuvos kolchozininkai 
turistinių įstaigų vežiojami po 
plačius Sovietų Sąjungos plotus, 
bet jiems nėra sąlygų susipažin
ti su įvairių respublikų žemės 
ūkiu. Apie tai papasakojo “Val
stiečių Laikraštyje” (geg. 7) 
vad. turizmo ir ekskursijų tary
bos pirmininkas J. Litvinas.

Jis" aiškino, kad “Lietuvos 
žemdirbiai” keliauja vad. “drau
gystės traukiniais”, autobusais ir 
lėktuvais. Tokios turistinės ke
lionės paprastai įvyksta vasario, 
kovo, balandžio ir rugsėjo, spa
lio, gruodžio mėnesiai, šiais me
tais jau tokie du “draugystės 
traukiniai” keliavo į Vid. Azijos 
penkias respublikas, aplankyta 
15-20 miestų, pravažiuota iki * 
11,000 kilometrų. Tie žemdir
biai galėję susipažinti su kai ku
rių respublikų istorija, kultūra, 
architektūra, buitimi, bet... ne
galėję susipažinti su žemės ūkiu. 
Kodėl? Atsakoma, kad trauki
niais paprastai vyksta po 400 
keleivių ir juos nuvežti į ūkius 
nelengva...

Neseniai naujos ekskursijos 
su traukiniais išvyko į Krymą, 
Sibirą, gi vėliau dar numatomos 
į Užkarpatę, Moldaviją, Užkau
kazę, Uralą.

Ekskursijos rengiamos ir pa
čioje Lietuvoje. Pats vadovas 
pripažino, kad susiduriama su 
sunkumais, nes pagrindinis kliu
vinys — transporto stoka. Trūk
sta ne tik ■autobusų, bet tr van- 

Idens transporto. (E)



Drof. Vaclovo Biržiškos

kažkam pra

nyčia prie universiteto ir šv. 
Pranciškaus bažnyčia. Katedra, 
kurioje dabar yra Paveikslų ga
lerija, dėl apleistos padėties ke
lianti susirūpinimą: sienos ir pa
matai reikalingi didelio remon-

Vilnius pastaraisiais metais 
labai padidintas, rašo šis laik
raštis, Įjungiant porą užmiesti
nių kaimų, dabar turi 650 kilo
metrus gatvių,.iš jų 190 kilome
trų asfaltuotų.. Gatvėse važinė
jasi 28 tūkstančiai mechanizuo
tų (turbūt, motorizuotų) veži
mu. -v ■ ;

Paveiksle iš kairės j dešinę matome: Juązą 
inž. Bronšy Nainį, Illinois Seimo ats- 
George Dunn, arch? Albertą Kerelį,

Someday you’re going to retire.
Let’s hope you’re ready.
Let’s hope that you won’t be Eving o£ 

your children.
Let’s hope you’ll have more to Hve on, 

and.for, than Sodai Security.
Let’s hope you’ll be seif suffident, aHe 

to grow old with dignity, respected by 
others and able to keep your own chin up.

Let’s hope you’re planning for tomor
row?

Regardless of the ups and downs of 
your other assets, youhaye to start with 
a nest egg, a kitty, something in the sock 
you can always depend on.

One way you can do this most pain
lessly is by participating in the Payroll 
Savings Han where you work or the Bond- 
a-Month Plan where you bank.

U.S. Savings Bonds now pay 5% in
terest when held to maturity of 5 years, 
10 months (4% the first year; thereafter 
5.20% to maturity). That’s the higher- 
rate ever.

Let’s not hope for a better tomorrow.

100,000 zlotų?
* — Pirkčiau automobilį.

— O už likusią, sumą?
— Benziną.

Lenkų Dziennik Chieagoski net 
dviem informacijomis pasakoja 
apie Vilniaus atsistatymą ir baž
nyčių perstatymą,-pritaikant jas 
kaip turizmo atrakcijas.

Kalinas tai pamatęs, pama
nė, kad dabar jam proga ir 
šoko po lova papūgos stverti. 
Ta manydama, kad šeiminin
kas ir katiną paskui ją sviedė 
po lova paklausė katino: %

— Ar tu irgi, užsakei toną 
anglių?

Reikia jį t
(Pfl)
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Čia tenka atkreipti dėmesį į 
dabartini Amerikos Lietuvių 
Tarybos labai būdingą daugu
mai lietuvių konservatizmą, 
kiek tai liečia organizacijos ir

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysi!

\ KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yrą 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 

Abu.. tomai minkštuose viršeliuose, parduodami už $4.00, 
o kietuose viršeliuose už $6.60.

Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adre&s:

• . NAU
1739 So. Halsted Street

Po žaidynių kai kurie vaikai 
programą paįvairino dainelė
mis ir eilėraštukais. Jonas Na- 
rūkynas visus apdalijo burnoj 
tirpstančiais žagarėliais. Už
kandinė veikė visą laiką. Se
nelių namų statybos darbams 
paremti skirtas tortas teko 
vienai mamyčių — Lilijai Kve- 
čienei.

Sutemų sulaukus žadėtas fil

tinis Institutas. Jo pavadini* 
maš visai nėra svarbu. Taip 
pat nėra svarbu, kad jis netu
ri prezidento ar regentų. Svar
bu, kad yra darbuotojai, — 
dabartinis jo prezidiumas.

kiek domintis prieško- 
munistine veikla ir turint ry
šius su paskutiniame dešimt
metyje išaugusiomis prieško- 
munistinėmis organizacijomis,

prezentacinėse miesto dalyse ar
ba prie svarbiausių gatvių.

Lenkų komunistų laikraštyje 
“Czerwony Sztandar” kokia ten 
Znajdzilowska rašanti, kad'“bu
vo laikas, kada gėdytasi tų mū
sų miestą puošiančių bokštų, 
kryžių ir kolonadų” ir net steng
tasi juos užtušuoti, perdažyti, 
priduoti jiems kitą pavadinimą 
ir prasmę”. Dabar atnaujinama, 
ir autorė sumini visą eilę bažny- 
čių kiek galima vengdama žo
džio “šventas”, tik nesą kaip ki
taip. pavadinti ‘Tisų šventų” 
bažnyčios.

Kurie tartais bando prikišti 
Alvudui, jog organizacijos pa
vadinimas “Amerikos Lietu
vių Vaiko Ugdymo Draugija” 
nepateisina paskirties, nes rū
pinamasi seneliais ir jiems na
mų statyba, bet ne vaikų auk- 
.Įėjimu (reikia skirti ugdymą 
nuo auklėjimo) — tie turėjo 
aną minimą sekmadienį ■ atsi
lankyti Marquette parke ir pa
matyti, kaip su vaikais čia dir
bama. Vaikų teatro režisie
rius Alfas Brinką pedagogiškai 
pravedė su jais daug žaidimų. 
Vėliau jį pavadavo baletmeis- 
tis Simas Velbasis. Kitos kal
bos vaikai negirdėjo ir patys 
nekalbėjo kaip tik lietuviškai.

Suaugusieji susidomėję sekė 
žaidimus, o vienas svečių — 
Pranas Gadeikis gėrėdamasis 
gražiais žaidimais ir vaikų in
teligencija pavaišino visus 
(virš 20 vaikų) pyragaičiais 
kiek .tik kas norėjo. Ir tolimes
nėse žaidynėse pats prisidėjo 
prie jų globos.

Paskutiniame gegužio mė
nesio savaitgalyje Alvudas su
ruošė dvi gegužines pagrečiui 
Vieną — šeštadieni geg. 30 d., 
miškų saugonėje už Čikagos ir 
antrą sekmadienį 31 geg. lie
tuviškame Marquette parke či 
kagoje.

Ne karštas ir ne drėgnas 
oras šeštadieni traukte traukė 
čikagiečius į jauną žalumą ir 
tyrą orą gamtoje pailsėti nuo 
darbų bei rūpesčių. Todėl 
daugis neaplenkėme, Alvudo 

:viešnagės ;buivolų gojuje, su 
lietuviška užkandine bei sava 
lietuviška muzika. Ir neapsi
vylė.

Sekmadieni, įprastoje Mar
quette parko aikštėje, staiga 
po vidudienio.,prapliupęs smar 
kus lietus kad 'ir sutrukdė kiek 
besidarbuojančius alvudiečius, 
bet nenugąsdino. Po valandos 
— kitos Oras - praskaidrėjo ir 
neužtruko susirinkti dėkingas 
skaičius pagyvenusių lietuvių 
ir jaunų mamyčių bei tėvelių 
su jauniausiu atžalynu.

Iš restauruojamųjų pav. Ko
trynos bažnyčioje, kur buvo 
įrengtas Baroko muziejus; Tre
jybės bažnyčioje, ją atnaujinus, 
bus Istorijos-etnografijos mu
ziejus; Pilypo ir Jokūbo bažny
čioj — Teatro dekoracijų sandė
liai. Atnaujinamos šv. Jono baž-

1972 metais turės būti baigtas 
naujas tiltas, jungiantis Žirmū
nus su Antakalniu. Tai bus di
džiausias tiltas Vilniuje. Jo il
gumas — 31 metras, platumas 
— 21 metras, aukštumas 14 me
trų virš normalaus Neries (Vili
jos) paviršiaus,.

Milžiniškai ‘didėjant autoveži- 
mių skaičiui, jaučiama apvažiuo
jamųjų arterijų stoka. Jos bus 
(pastatytos) per 2-3 kilometrus 
nuo miesto centro. Tos arterijos 
būsiančios 15- metrų platumo. 
(Vienas metras yra lygus 39.37 
inčų).

Skubiai restauruoja bažnyčias
Sovietų okupantai pagaliau 

pastebėjo, kokia atrakcija yra 
turistams senasis Vilnius, rašo 
Vilniaus “milasnykų” laikraštis, 
kiek svetimšalių patraukia jo se
nienos, būtent senosios bažny
čios. Dėl to padarytas nutari
mas atnaujinti užgrobtas ir pa
saulietiškiems-reikalams paves
tas šventoves/kurios stovi rė-

Visuonienė ir spauda su dė
mesiu seka išeivijos organiza
cijų suvažiavimus, juose už
planuotus darbus, • kilusias 
rauias idėjas ir priimtas rezo- 
Lucijas. Dalis tų planų ir re
zoliucijų yra fvj’kdoma arba 
jos turi įtakos į visuomenę, ki
tos gf — - palieka kaip tie Bara- 
bo žodžiai , tarti tarsi į tamsą.

Pastarajame Amerikos Lie
tuvių kongrese, Įvykusiame 
Detroito mieste, daugelį suį
domino viena iš pagrindinių 
ten skaitytų paskaitų. Tai Al
girdo J. Kasiulaičio, sakyčiau, 
studija apie Lietuvos laisvini
mo sėkmes ir nesėkmes. Tar
pe kitų iškeltų aktualių reika
lų. prelegentas siūlė įsteigti 
prieškomunistirų institutą. 
Gausūs kongreso dalvviai — 
Amerikos Lietuvių Taiybos 
padalinių ir kitų organizacijų 
atstovai — išreiškė neabejinga 
pritarimų.

jau 80 metp tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau 
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.
didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy 
bes apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.
jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerry kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
^auti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo S100.00 
iki Slb.OOO.ūb
jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudė • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautu pinigus aukštojo mokslo studi 
joms ir gyvenimo pradžiai.
duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę 
už $1.000.00 apdraudos tik S3.00 mokesčio metams.'
AKCIDENTALė APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme 
ntms; rekomenduojama lietuvišky KLUBŲ ir draugiją na
riams. Už SI,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus
kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau oaaiskins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

— Prieš karą turėjome šim
tą kilometrų Baltijos pajūrio ir 
pilnus šaldytuvus žuvies; dabar 
turime pajūrio penkis kartus dau 
giau, ir žuvies nebematome. Kas 
yra*! .

— Yra tas, kad dabar žuvis iš
sisklaidė plačiais pajūriais.

šio institutto veikla ir plėtotė 
yra užtikrinta.

Reikia tikėtis, kad visuome
nė kukliu vardu didžiulei pa
stangas parems gausiomis au
komis, organizavimu grupL 
nių bei pavienių lankytojų ir 
patys dalyvaudami atidarymo 
iškilmėse^.

Institutas y 
paremti.

Seniau mus žudė kulkomis, dabar 
— daina. PreL J. Kučingis

Yra ne tas pat, ar lenkti galvas tremtiniams, įnirusiems kankinių 
mirtimi Sibiro taigose ir kovoje už laisvę, ar bailiai linkčioti budeliams 
ir paklusti jų agentų agentams bei agitpropo talkininkams, apeinan
tiems konfirmacijos priesaikas ir duotus pažadus. Minint baisiojo 
birželio trėmimus ir protestuojant prieš Sovietu vykdomą genocidą, 
kviečiame palaikyti prieškomunistinę spaudą' ir pirkti leidinius, ob
jektyviai rašančius apie komunizmą, o ne jo propagandą:

B. Armonienė, PALIK AŠARAS MASKVOJ. Sibiro tremtinės pri
siminimai apie komunizmo vergų stovyklas, kur tebežudomi kulkomis 
ir badu. Kaina $3,60.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeieiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psi., S4.001

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

K. Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ SĄJUN
GA. ši'knyga idomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui. 309 psl., 
S1.00.

Dr. J. Kaskefis, KOMUNIZMAS BE KAUKĖS. Faktai, statistika 
ir Įdomūs aprašymai apie komunizmą Lietuvoje. $1,00.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ, Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi,

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m 49 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rini gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui.

H. Tautvaišienė, TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO TAIGOSE. Vaizdus 
autorės paliudijimas apie tai.. $1.25.

•Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio" 77 ANEKDOTUS. 
52 psl., $1,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą.

SKAITYK IR KITAM PATARK SKAITYTI DEMOKRATINĮ DIENRAŠTĮ “NAUJIENAS"■
mąs nepasirodė 
nežus, jog prie Čikagos artina
si smarki audra. Tad ir išsis
kirstyta iki kito šeštadienio, 
kada vėl toje vietoje ( į vaka
rus nuo Californijos gatvės 
priešais Šv. Kryžiaus ligoninę).. 
veiks Alvudo suruoštas toks 
pat, pasižmonėjimas.

Kadangi rytojaus dieną po 
to, birželio 7 d., šiame pat par
ke vyks didelės iškilmės, už
antspauduojant šią apylinkę 
vardu Lithuanian Plaza, kur 
neabejotinai, dalyvaus didelis 
skaičius lietuvių, tad' ir Alvu
das bus savo įprastoje vietoje 
parke ir lauks išalkusių ir iš
troškusiu su naminiais lietu
viškais užkandžiais, bei atsigė
rimais, o taip pat ir su kultū
rine programa vaikams ir su
augusiems. ■ O. Algminienė

Illinois Seimo atstovas Frank Savickas, kity lietuviu padedamas, išsiderėjo; County savivaidybęs Įstaigą, f__
iš Cook Apskrities komis! jonieriaus George Dunn Lithuanian Plaza vardą Sacevičty, kan. Vadovą Zakarausk 
/Aarquette Parko 67-ios gatvės tarpui. Tuo reikalu Cook apskritis priėmė tovą Frank Savicką, komisijonierit 
specialią rezoliuciją, kurią komisijonierius įteikia lietuviams. įteikimo ce- Stanley Balzeką Jr. ir inž. Eugenijų A. Bartkų, 
remoniįoms Frank Savickas sukvietė paveiksle matomus lietuvius į Cook

is, prava- 
aus namus, 
kia.nl:

toną ang-"Eilę metų mes tarėme, jog esame netik komunizmo 
žinovai, bet dargi specialistai. Nedvejojome, jog mūsų 
jaunimas išaugs lygiai puikiais antikomunistais. Tačiau 
kai pastarųjų kelių metų būvyje Kremlius mirties trimitą 
pakeitė sirenos daina, būriais lietuviai šoko jungus Į jos 
gaidą. Tačiau žaidimas rusiška rulete kaip tik apnuo
gino tokių “žinovų’' žinojimą. Sirenos daina dainuoja ir 
mirties trimitą pučia tas pats žmogus - žvėris, kuris nori 
žmogų ne tik pavergti, bet ir pakeisti.

... Todėl kaip tik yra būtina, kad mūsų politinė vą- 
dovybė sudarytų antikomunistinės veiklos ir studijų sam
būrį — institutą, kuris sistematingai studijuotų, infor
muotų ir veiktų antikomunistinėje plotmėje”.

Algirdas J. Kasu Uitis

Joje dirbančių asmenų propa
gavimą arba Amerikoje priim
tą, netgi būtiną, reklamą. Su
prantama, kad kuklumas yra 
aukšto laipsnio dorybė ir šiuo 
atveju i>agyrimas visai organi
zacijai ir jos pareigūnams, ta
čiau kai kas tai laiko silpnumo 
ženklais ir sudaro pagrindus 
laikinoms nesantaikoms.

Į Užtat Lietuvių Tautos Geno- 
icido parodos išvakarėse dera 
tinkamai įvertinti pačios paro
dos apimtį, Amerikos Lietu
vių Tarybos pastangas, paror 
dos darbuotojų nepaprastą pa
siryžimą, kruopštumą bei 
įžvalgumą, taip pat parodai 
rengti komiteto narių ir pirmi
ninko neišsemiamą energiją 
tinkamai ją pristatyti, šios vi
sos nerašytos organizacijos 
ir darbų apimtis, reikšmė bei 
ateities perspektyvos yra dauS.^ent 
didesnės, kad sutilptų į paro
dos sąvoką. Netikslu būtų tai
kintis prie šiuos darbus dir
bančiu kuklumo, o gal tik at- 
sargumo. Visa visuomenė tu
rėtą žinoti ir būti tikra, kad 
kartu su parodos atidarymu 
vra atidaromas Prieškomunis-

: -

■W SH3S8

į SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jis netrukus atvežė.
— Ką tai reiškia? kiausi# 

labai nustebęs šeimininkas.
— Kaip tai ką reiškia? ne

suprato anglių vežikas.
— Tamsta gi pro langą pri

šaukei, kad a Įvežė i au toną 
anglių!

— Tai vėf ta parka papūga 
bus paproviįusi! supyko šei
mininkas ir .sugavęs labai ne
mandagiai sviedė ją po lova.



•(
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ALEKSANDRAS KUČIŪNAS

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki S20,0OQ.

176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00 
Tai geriausioji sodriu pasiskaitymų knyga.

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

8. Aguonėlės
9. Vakar vakarėlį

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

— Prisipažinkim, kad malonu 
yra gauti siuntinį iš Lietuvos, ar

Wisconsin© šeimininkė Clifford Hor
ner renka senus butelius ir, juos pe
čiuje suminkštinus, padaro {vairiu 
fermy vazas. Jas pardavinėdama per

nai ji uždirbo 800 dolerių.

—Ryšium su Vilniaus Operos 
Teatro solisto V. Daunoro kon
certu Los Angeles — spaudoje ir 
žodinėje polemikoje neretai link
sniuojamas ir Tamstos vardas, 
kaip to koncerto akompaniato
riaus. Kokia Tamstos, kaip lie
tuvio muziko, pažiūra į tokius 
(solistų iš okupuotos Lietuvos) 
koncertus čia iš viso?

names i 
."riesdam

tą, bet, Žinot, Bendruohenė, kle
bonas...”. Vacys Daunoras bu
vo, berods, šešių ar septynių me
tų, kai mūsų dauguma apleido 
Lietuvą. Nemanau, kad jis tuo 
kietu galėjo daryti koki politinį 
sprendimą — dėl to jį smerkti 
juk negalime, bet kad apdova
notas puikiu talentu jis sugebėjo 
prasimušti net į tarptautines 
operos scenas, tuo, man rodos, 
turėtumėm tik džiaugtis. Man 
buvo labai malonu akompanuoti 
jo rečitalyje, tuo labiau, kad ti
kiu, jog savo dalyvavimu šiek 
tiek prisidėjau prie bendro pa
sisekimo.

Amžina tautos dvasia, 
, Laimink mūsų sieki — 

Vėl gyvenki mumyse, 
* Giesmėje skambėki.

. Vincas .Jonikas
kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia

—- Kalbant apie Los Angeles 
koncertą, Tamsta, tur būt, žino
jai jo rengimo kontroversinę pu
sę, bet vistiek akopanųoti suti
kai. Kuo Tamsta vadovavaisi 
duodamas savo sutikimą?

— Manau, kad mano atsaky
mas Į pirmąjį Jūsų klausimą, ir 
čia tiktų. Turiu betgi šį tą pri
durti. Nenorėdamas kritikuoti 
žmonių ar organizacijų, kurie 
turi priešingą nuomonę negu aš 
(tai jų privelegija), vienok kar
tais galvoju, kad mūsų visuo
menėje bene perdaug dar prie
tarų ir net baimės, atsivežtų, gal 
būt, iš senų — diktatūrinių lai
kų. Tvirtinam, jog atvažiavome 
čia, kad būtume laisvi, bet ar 
laisvi esame? jeigu bijome kle
bonėlio ar kokio vadinamojo vi
suomenės veikėjo, sueiti pasi
klausyti savo krašto tikrai iški
laus menininko dainavimo? Dai
navimo — o ne prakalbų. Pačio
je Los Angeles teko nugirsti sa
kant: “Norėtumėm, labai norė
tumėm nueiti į Daunoro koncer-

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

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

iš kairės j dešinę: Rimvydas Tamašauskas — i 
das Skaiišius — pirmininkas, Marija Butkienė

Muz. Al. Kučiūnas buvo to 
koncerto akompaniatorium 
Dėl to čia kilo įvairių gandų, 
kurie nuskambėjo ne tik pri
vačiuose pokalbiuose, bet ir 
mūsų spaudoje — net kitoje 
kontinento pusėje. Paryški
nimui tikrosios dalyko pusės, 
manau, pasitarnaus šis mano 
pasikalbėjimas su maestro Al. 
Kučiūnų, kuris jau eilę metų 
profesoriauja University bf 
Washington, Seattle mieste, 
Pacifiko krantuose. Muz. Al. 
Kučiūnas Amerikoje geriau
siai pažįstamas Čikagos lietu
vių visuomenei, kur jis daug 
metų dirbo lietuviškoje mu
zikos bei dainos meno sri-

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

tyje ir kur, jau gyvendamas 
Seattle, Wash., buvo pakvies
tas diriguoti paskutinę Čika
gos lietuvišką operą “Daną”, 
praėjusia su didėliu pasiseki
mu. VL B.

imiršo prigimties 
o ir gynybos gin- 
.'ai atsitiko, deja, 
o Anglijoje.
Lawson, 21 metų 
:ė, Londono ma- 
paaiskino, dėlko 
licininkui ranką: 
jaučiau alergiją

NAUJIENOSE" GALIMA GAUT! ŠIAS LIETUVIŠKŲ
DAINŲ GAIDAS PIANUI:

1. Rinkinys lietuviškų liaudies dainelių Ir šokly, 16 psl. Rinkinyje 
yra šios dainos ir gaidos:

1. Tegu giria šlamščia, 
ūžia, tra-ta-ti

Z Suktinis !
3. Suktinis II
4. Kckietka
5. Pad ispanas
6. Vengerka
7. Klumpakojis
šis gaidy rinkinys kainuoja tik $1.00.

Mūsų spaudoje
Ar Mažoji Lietuva savo misiją 

jau atliko? - ‘

Naujausiame “Lietuvos Pajū
rio” Nr. 1 (35) 1970 vedamuoju 
eina -lym- (Lymanto) pasirašy
tas vedamasis “Ar Mažoji Lietu
va savo misiją jau atliko ?”, kur 
autorius iš A. R. Birse knygos 
“Memoirs of an Interpreter” ci
tuoja, kokiu liurbišku laišku 
Churchillis paskatino Staliną pa
siskubinti pagrobti Mažąją Lie
tuvą.

1944 metų vasario 20 dieną šis 
garsusis anglų premjeras Wins
ton . Churchillis parašęs Josifui 
Stalinui sekantį laišką:

“Brangus Maršale Staline!

Karą prieš vokiečių agresiją 
skaitau jau nuo 1914 metų. To
dėl jį ir vadinu ‘Trisdešimties 
Metų Karu’. “Bet šia proga aš 
norėčiau Jus paakinti Į kitą fak
tą, būtent, kad Rytprūsių žemė

ateities planai? Bene paskutinis 
gandas, kuriam galima būtų ir 
kiek patikėti, sako, kad Tamsta 
pasibaigus sutarčiai su univer
sitetu, kuriame profesoriauji — 
žadi persikelti į Los Angeles? 
Ar taip ir jeigu taip, tai kada?

— Vienas gandas — ruošiuos 
Lietuvon, kitas gandas — ke
liuos į Los Angeles. Sakykite, 
kaip galėčiau patenkinti visus 
gandonešius ?
Seattle, Wash.

Gegužės 28, 1970
šiuos gaidų ir dainų rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atsil
site čekį arba Money Orderi už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasilsime jas paštu, čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasiųsti tokiu adresu:

N A U JIE N O S
1739 So. HALSTED ST- CHICAGO 8? ILLINOIS

Pasikalbėjimas su muziku Aleksandru Kučiūnų, ryšium 
su Los Angeles mieste Įvykusiu V. Daunoro koncertu

tūros veikalą 
rankdarbius, 
mačiau vieną 
redaktorių 

.tokiu siunt 
tra vertus 
mūsų tauti 
giasi lietuviška 
USA. Man žinoma, pavyzdžiui, 
kaip vienas teatro režisierius su 
'pasididžiavimu rodė savo ben
dradarbiams mūsų operos Čika
goje išleisto “Gražinos” klavyrą-. 
Girdėjau taip pat, kad Kipras 
Petrauskas savo laiku entu
ziastingai demonstravo mokinių 
klasei Vilniuje Čikagos Lietuvių 
Operos užrekorduotą “Aidos” 
juostą, šie reiškiniai juk noturi 
jokio politinio atspalvio, o yra tik 
bendras džiaugsmas dėl lietuviš
ko kūrybinio genijaus. Esu tik
ras, kad lietuviai Lietuvoje di
džiuojasi savo tautiečių ekono
miškais laimėjimais Amerikoje, 
o mums malonu matyti, kad mū
sų broliai ir sesės Lietuvoje sten
giasi iš paskutiniųjų puoselėti 
lietuvišką kultūrą. Tad jeigu 
džiaugiamės lietuvišku audiniu 
ar gintaro gabalėliu, kodėl nepa
sidžiaugti gyvu žmogum, kaip 
Vacys Daunoras? žmogum, ku
ris taip gražiai reprezentuoja lie
tuvį ir jo dainos meną?

Liaudies daina, sakome, yra 
būdingiausia lietuviškos dvasios 
išlaiška. V. Daunoras jai pa
skiria virš pusės savo rečitalio 
programos, puikiai tas dainas 
interpretuodamas. Man nesu
prantama ir tiesiog keista, kad 
tokį brangų svečią iš Lietuvos 
bandome ignoruoti, jo rečitalį net 
savo “laisvoj” spaudoj vengdami 
skelbti.

yra girdyta rusų krauju, žino
ma, bendram mūsų tikslui pa
siekti, mes visi daug kraujo pra
liejame. Bet. čia, Rytprūsiuose, 
kur 1914 metais rusų daliniai 
laimėjo mūšį ties Gumbine, jie 
privertė vokiečius nuo Paryžiaus 
atitraukti dvi armijas ir tuo žy
miai prisidėjo prie mūšio ties 
Marnės laimėjimo. Todėl man 
atrodo, kad rusai turi istorinę ir 
gerai .pagrįstą reikalavimą į šią 
vokiečių sritį...”

Nežinome kaip Stalinas verti
no tokį anglų premjero ir politi
kos naivų tvirtinimą ir sugesti
ją, bet faktas, kad rusai Mažo
sios Lietuvos srities pasisavini
mą atliko didėliu greitumu ir 
kruopštumu. Milicininkai dieną 
ir naktį ėjo iš namo į namą, iš 
ūkio į ūkį ir užsilikusius gyven
tojus vijo lauk, juos areštavo ar 
išvežė tiesiog Į Sibirą.

-— Visokių gandų, to koncer
to proga, sūkuryje maišosi, kad 
ir toks vargiai patikimas teigi
mas, kad Tamsta, sutikdamas 
akompanuojanti, vadovavaisi 
vien ekonominiais sumetimais 
— gerai uždirbti. Kiek, jei iš 
viso, tame yra tiesos?

— Kadangi Los Angeles apy
linkėse gyvena mano brangūs 
giminaičiai ir juos visad malonu 
aplankyti, sutikau dalyvauti V. 
Daunoro koncerte tik už kelionės 
išlaidų apmokėjimą. Kitu atve
ju, žinoma, būčiau norėjęs už
dirbti — juk esu profesionalas.

— Kiek pagrindo turi kitas 
gandas, kad Tamsta sutikdamas 
akompanuoti, ruošiesi grįžti Lie
tuvon?

— Galvojau, jog mes visi sva
jojam ir ruošiamės grįžti Tėvy
nėn. Ypač kai čia, kalbant apie 
kultūrinius darbus, juk, daugiau 
ar mažiaus — testatom “namus 
ant smėlio”.

— Kokios .galimybes, žiūrint 
Iš Tamstos taško, Amerikos lie
tuvių menininkams, sakysime ir 
gi solistams, pasirodyti okupuo
toje Lietuvoje — ten koncertuo-

BIZNIERLkl. KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIA

PASISEKSIĄ BIZNYJE

Poezija 
lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda i gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus, Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. '

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

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

Kišeninio formato, 157 psl. S2.00. ■
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psl. 

Kaina SI.00.
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin

kinys, 95 psl. S2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL S1.50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina $3.00.
7. Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės. 62 psl. $0,75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika. 64 psl. $2.00.
11. Alė Rūta - Nakaitė, BE'TAVES._ Poezija, 133 psl. $2.00.
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. 167 psln Š3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii lyrikos knyga. 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl,, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00.
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

55 psl. $1.00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.
24. Adomas J asas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.

” Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant Čekį ar piniginį orderį.

NA U J IENOS,

—, Nežinau, kaip Lietuvos val
džia į tokias gastroles pažiūrėtų, 
bet esu tikras, jog mūsų politi
niai veiksniai viską darytų jų 
sulaikymui.

— čia yra žmonių, kurie no
rėtų pamatyti ne vien solistus, 
bet ištisą Vilniaus ar Kauno cho
rą ar net ir tautinių šokių an
samblį. Kaip Tamsta į tai žiū
rėtum ?

__ Ko ne dvidešimt metų Čika
goje dirbau muzikos darbą, dau
giausia lietuviams, tad gerai ži
nau, kaip mūsų visuomenė mėgs
ta tokios rūšies meną. Tačiau 
bijau, kad didesnių ansamblių 
pasirodymas nesukeltų dar dau
giau triukšmo ir vaidų nervin
game mūsų tarpe.,

— Kaip Tamsta, kaip muzi
kas, vertini okupuotos Lietuvos 
muzikos ir dainos meno lygį — 
pasiekimus ?

__ Nesu buvęs Lietuvoje, tad 
negalėčiau duoti pilno ir teisin
go atsakymo. Kompozicijos, at
siųstos iš Lietuvos, kurias man 
teko matyti, atrodė daugiau mė
gėjiškos ir savo dvasia bei tech
nika gerokai atsilikusios nuo šių 
dienų Vakarų pasaulio muzikos.

—-Kokia ateitis toje srityje 
laukia mūsų menininkus išeivi
joje?

— Kadangi muzikos srityje 
beveik neturime prieauglio ir jka- 
dangi mūsų jaunimo lietuviška 
dvasia tolydžio gesta, bijau, kad 
ateitis yra labai liūdna.

■ —Baigiant—kokie Tamstos

NAUJA WAKEGANO LB APYILNKĖS VALDYBA
iždininkas, Rapolas Montrimas — vicepirmininkas, Eduar- 
j — sekretorius ir Pranas Krūžlkas — vicepirmininkas.

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiant Money Orderi arba čekį tokiu adresu.

Moterys nep 
suteiktą puolir 
klą — dantis, 
ne Amerikoje

Graži Hilary 
amžiaus pana: 
gistro teisme 
ji perkando p< 
“Aš visą amžii 
prieš palietima

Ja palietė policininkas, o bu- 
is> Hilary jojo dvi- 
krypties gatve prieš 
itikęs “tommy” (po- 
ai pamojo ir pašvil
ptu. Ji nematė ir ne- 
i’iračiu jojo. Polici
jos atvėrė ją už ran

kos riešo. Kadangi Miss Hilary 
buvo alergiška prieš jos palieti
mą, ji policininko ranką įkando.

Advokatas išaiškino, kad jo 
klientė nėra kandžiotoja, o yra 
klusni įstatymams pilietė, tik 
alergiška prieš jos lietimą”. Teis
mas ją išteisino.

išleistą knygą apie liaudies me
ną, apie lietuvišką architektū- 

okf naują litera* 
arba meniškus 

f Pamenu, kartą 
musų laikraščių 

tin besidžiaugiantį 
iu iš Lietuvos)* An- 
žinau atveju, kaip 
iai Lietuvoje džiau- 

siuntiniais iš

rausomos Lietuvos re-
Dr. xlcnrikas Nsgys 

me “Vienintelis švytu
rį indamas šį vleniuteŲ 
■u Lietuvos pajūriu ir 
I .et j va besirūpinantį 
į ir -j neilstantį leidė- 
ktoriu A. Lymantą, 
bai-’a žodžiais: krei- 

. isi'.s išeivijos lietusias 
i juo< prenumeratomis 

inteli mūsų Ma- 
■ vyturį! itedak- 
racijos adresas: 
ue, Kosemont— 
ebec, Canada.
Pajūrio kaina
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. Siūlosi tarpininkauti
Mums malonu, kad klevelandietis Dr. Juozas Jakštas 

pamažu keičia savo nuomonę apie Naujienas. Pradžioje 
jam atrodė, kad Į ‘‘tokį laikraštį” neverta ir dėmesio 
kreipti, bet vėliau, kai pamatė, kad šis laikraštis leido 
jam ir savo nuomonę pasakyti, ne tik apie patį laikraštį, 
bet ir redakciją, tai buvo patenkintas. Kituose laikraš
čiuose jis nesitikėjo to padaryti Kitu lietuviškų laikraš
čių redakcijos jam būtų neleidusios to daryti.

Dr. Jakštas, patenkintas ir įsidrąsinęs, parašė Nau
jienoms ir antrą repliką, kurią spausdiname kitoje šio 
puslapio vietoje. Turint galvoje truputį kitokį antros rep
likos toną ir plačiau aiškinamą visuomeniniame gyveni
me vykstančią evoliuciją yra pagrindo manyti, kad Dr. 
Jakštas, Naujienas arčiau pažinęs, taps nuolatiniu šio 
dienraščio skaitytoju. Prieš 20 metų daugelis “tokio laik
raščio” į rankas nenorėjo imti, tiek visokių baisių daly
kų apie jį buvo pripasakota, bet šiandien daugelis jų skai
to Naujienas, nes įsitikino, jog tai yra vienintelis tikrai 
laisvas ir nepriklausomas lietuviškas dienraštis.

Mums nemalonu, kad Dr. Jakštas, rašydamas apie 
geg. 14 d. įžanginio jam atnešusį suraminimą, vis dėlto 
sako, kad tas įžanginis buvo nukreiptas prieš jį. čia dak
taras klysta. Nerašome straipsnių, nukreiptų prieš as
menis. Rašome prieš asmenų keliamas mintis' ir pasiū
lymus, kurie mums atrodo netikslūs, neteisingi ir lietu
viams pavojingi. Rašome taip, kad ne tik mintis iškėlęs 
•asmuo, bet ir kiekvienas šio dienraščio skaitytojas tas 
mintis suprastų ir matytų, kur jos veda. Vienas kitas 
mūsų palyginimas gali būti aštrokas, bet jis išryškina 
pozicijas ir niekam nelieka jokios abejonės, kur mes 
stovime.

Dabar grįžkime prie pagrindinių mus skiriančių 
minčių. Dr. Jakštas pranašavo, kad dar už dešimties me
tų visos pagiežos okupantui bus išblėsusios ir darnus vi
sokeriopas bendradarbiavimas virs tikrove. Mums atro
do, kad nei Dr. Jakštas, nei kitas mokslininkas negali iš
pranašauti, koks bendradarbiavimas bus -ateinančiais 
metais, o dar mažiau jis gali pasakyti, koks tas bendra
darbiavimas bus už dešimties metų. Dr. Jakštas kelia ir 
kitas mintis, bet prisilaikykime prie pagrindinės, pačios 
svarbiausios.

Istorijos mokslų daktaras aiškina, kad istorija yra 
kaip ir ne mokslas; kiekvienu atveju, ne tikslusis moks- 
las- Jis nei žodžiu neužsimena, kaip iš netikslaus mokslo

VLADAS CIVINSKAS

BRANGIEJI AKMENYS
s .

Sudėtingesnė darbo organizacija tėra 
tik Penna deimantų distrikte, o ypač Maj- 
goha kasyklose. Per kietą uolieną prasi
laužti iki deiniantingojo sluogsnio nėra 
lengva, bet dar sunkiau ji sekti po žeme ar 
šachtomis gilyn i žemę, ypač kai tuoj su
siduriama su žemės griūtimis ir požemi
nio vandens pavojais, čia jau reikalingos 
bent paprasčiausios mašinos, tuneliams ir 
šachtoms sutvirtinti medžiagos, daug dar
bininkų, o svarbiausia visoms šioms reik
menims didelių kapitalų. Bet modernes
nių darbo metodų pasigendama ir čia. 
Netgi sprogstama medžiaga prasilaužimui 
per uolieną retai naudojama. Paprastai 
uolos paviršiuje, toje vietoje, kur numa
tytas pralaužti šulinys, užkuriama dide
lė ugnis, o paskui Įkaitinta uoliena užlie
jama vandeniu. Nuo staigaus temperatū
ros pasikeitimo uola ima spraginėti ir jau 
lengviau Įveikiama kirkomis. Išvalytoje 
duobėje vėl kuriama ugnis, vėl Įkaitinta 
uola užliejama vandeniu ir vėl valoma kir
komis, kol pagaliau, žingsnis po žingsnio 
gilėjančiu šuliniu pasiekiami deimantingi 
sluogsniai.

Deimantais turtinga žemė ir kieti uolos 
gabalai didelėmis pintinėmis keliami į že
mės paviršių ir storu sluogsniu verčiami 
ant žemės, čia kiti darbininkai smulkina 
žemės gabalus ir trupina uolas, plauna

J. JAKŠTAS taringų nuomonių ir joms ne-1 apie praeitį, bet tik tokią, k u-1 laidos. Prielaidų vietoje aš pa- 
• • - - - *’ i ir dabarties visuomenei šį-tą vartojau savo straipsnyje žodį

bei prognozės. Mano kititkas Nau- 
Praeitis daro- j ienose iš jo padarė “genetiš- 

kas prognozes”, kas nėra lo
giška. Gali būti kalbama vien 
apie genetiškus tyrinėjimus, 
kur sekama, kaip įvykis užsi
mezgą ir toliam vystosi laiko 
tėkmėje. O prognozė tai jau 
hipotetiška išvada iš genetiškų 
tyrinėjimų. ITognozės ateičiai 
daromos net ir didžiųjų išmin
čių (pvz. Hėgelio, Spenglerio, 
Toynbee ir garsiausia K. Mark
so apie artėjančią pasaulinę 
revoliuciją). Jos vedamos iš 
gyvenimo evoliucijos, jei ji 
vyktų nesutrukdyta kokių ne-

duoda vietos savo skiltvse. Ne 
visoms redakrijotvMt laikraštis

FELJETONIŠKO IR NEFELJETONIŠKO sireiksti bet kokioms nuomo- 
■ nėms, jei jos, žinoma, dės- 
i tomos įprasto padorumo ir 
kultūringumo ribose. Antras 
dalykas; atnešęs man surami
nimą, tai redakcijos tikini
mas, kad straipsnis prieš ma
ne jos redakcijos nario, o ne 
pašaliečio rašytas. Neturiu pa
grindo redakcijai netikėti ir 
man tada kilusio įtarimo lai
kytis. z-

Net su tam tikra lyg savimy
la perskaičiau redakcijos pri
sipažinimą, jog joje yra žmo
nių, turinčių “žinių ir apie jo 
(t. y. mano) įnašą”., Nors tas 
manasis įnašas ir neesmingas 
mūsų kultūrai ir visuomenei 
mažai žinomas.

Svorio centras redakcijos at 
sakyme “Visai nefeljetoniškai 
skamba” ta mano rašinio pa- i 
baigoje padaryta ateities užuo 
mina. Iš to redakcija padarė 1 
didelį ateities spėliojimą ir j 
sviedė priekaištą: “Istorikui f] 
mokslininkui nedera prana
šauti ir netinka spėlioti. Rimti , ..r
mokslininkai pataria operuoti liuciją. Jie- priminė ją iš įsiti- 
faktais, ne spėliojimais”. Pa- kininjo, kad tarp jos ir dabar- 
sisakant dėl to švaraus prie
kaišto reikia gribštelėti kiek 
kaip ir istorijos mokslo teori
jos.

TARP DVIEJŲ ATKIRČIŲ

Su tam tikru pasitenkinimo 
jausmu sutikau Naujienų 114 
nr. (1970. V. 14.), kur atspaus
dintas mano atsakymas redak
cijai ir jį palydįs vedamasis.

Pasirodo mano klysta, kai abe
jota redakcijos liberališkuoju 
dėl to atkirčio įdėjimo. Ne vi
sos redakcijos tokios. Kai ku
rios nepakenčia jų linijai prieš

galima laukti tikslių pranašavimų, bet jis vis dėlto yra 
įsitikinęs, kad mūsų istorikai gali išpranašauti, šį kartą

_ tokių pranašysčių 
galimumu, jis kviečiasi pagalbon kitus istorikus pranašus. 
Daktaras remiasi Amerikos istorikų draugijos pirmi
ninko C. Van Woodward (kurį jis, matyt, per neapsi
žiūrėjimą rašo Vann) paskaita apie praeitį ir dabartį. 
Daktaras cituoja šią mintį:

“Istorikas yra ypač tinkamas būti tarpininku 
tarp žmogaus ribotumo ir jo potroškių, taip svajo
nių, kas turėtų būti ir kas gali būti, ribos”.
Sutikime minutei ne tik su prof. Van Woodwardu, 

bet ir su Dr. Jakštu, kad istorikas yra ne tik tinkamas, 
bet net ir ypač tinkamas būti tarpininku tarp žmogaus 
svajonių, kas turėtų būti ir kas gali būti. Suradę tinka
miausią tarpininką, iš filosofijos padangių nusileiskime 
ant žemės ir abiem kojom, tvirtai ant jos atsistokime. 
Bandykime nustatyti, kam mūsų pranašai istorikai ren
giasi tarpininkauti?

Kas turėtų būti? Visi svajojame ir norime, kad Lie
tuva būtų laisva. Daugumas norime,* kad ji būtų demo
kratinė, kad jos valdžia gerbtų piliečių teises, kad joje 
būtų žodžio ir sąžinės laisvė. Kas gali būti? Gali būti, 
kad rusai dar kelis metus tos laisvės lietuviams neduos. 
Jeigu jau Afrikos tautos išsikovojo sau laisvę, tai ją iš
sikovos ir lietuviai Tai žino ir okupantai rusai, tai su
pranta ir okupantams dirbantieji keli lietuviai. Visisu- 
orantame, kad Lietuvoje okupantas saugiai nesijaučia, 

jtol galingos valstybės tos okupacijos nepripažįsta, už
grobimo nelegalizuoja. Tos okupacijos nepripažįsta JAV. 
Kol Amerika nepripažįsta Lietuvos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą, to nepripažįsa ir visa eilė kitų valstybių. Oku
pantas imasi visų priemonių JAV užimtai pozicijai silp
ninti, o vėliau gal ir visai palaužti Šiam tikslui rusai 
naudoja su Amerika pasirašytą; “kultūrinio” bendradar- : 
biavimo sutartį, iš kurios Lietuva ir kiti Pabaltijo kraš-

i pasako. Tik ji atkuriama 
■ atvaizduojama,
si prasminga, kai ji kalba da
barčiai.

Praeities sąryšys su dabarti
mi išplaukia ne tik iš istorijos 
mokslo, bet ir iš paties gyve
nimo. Iš visuomeninio gyveni
mo stebėjimo naujaisiais 'lai
kais į istorijos mokslą įvesta 
svarbi sąvoka — evoliucija, lie 
tuviškai tariant, vystymasis. 
Pagal ją samprotaujama, kad 
dabartinio visuomeninio gy
venimo reiškiniai turi savo 
šaknis praeityje ir iš jų išsivys 
tė. Gali būti ta evoliucijos už
uomazga vos pastebima pra
džioje arba visai nepastebima 
ir tik vėliau visa jėga pasireiš
kianti. Ši evoliucijos mintis 
persunkia galvoseną ne tik 
istorikų, bet ir šiaip visuome
nininkų, politikų, kultūrinin
kų, aplamai, visų, kuriems

gali numatyti. Pvz., prieš ko
kį mėnesi niekas negalėjo ži
noti, kad buvęs Vietnamo ka
ras virs Indokinijos karu ir 
amerikiečiams teks kovoti 
Kambodijoje. Žinoma, ir pra

blemos. Pvz., vadovaujantieji 
Kongreso vyrai dar L. Johnso- 
no prezidentavimo metu kriti-

našystė apie komunistų pava
rviną nuo valdžios iv dar šiais 
metais išsipildytų. Tuo atveju

ir priminė vad.Tenkino rėžo-

sąryšis. Bet tą rezoliuciją pri-

kų, menininkų titulais apkarstytus-agentus, kad -tą 
“kultūrinį” bendradarbiavimą sustiprintų. Visiems aiš-

* * -

didžiausiu pasisekimu. Kitoje Maskvos kontroliuojamoje 
spaudoje tas “pasisekimas” dar labiau, išpučiamas.

Ateinančioje Europos taikos-konferencijoje “kultū
rinio” bendradarbiavimo . “pasisekimas” bus vienas ar
gumentų griežtai amerikiečių' pozicijai - silpninti. - Pačio
je Lietuvoje, sakys, gyventojai pritaria Lietuvos įjun
gimui į Sovietų Sąjungą, užsienio lietuviai- su jais glau
džiai bendradarbiauja, o pranašai tvirtina, kad. už de
šimtmečio jie dar glaudžiau bendradarbauš. Tarp lietu
viams norimo ir galimo, “kultūrinio” bendradarbiavimo 
šalininkų tarpininkavimas naudingas tiktai okupantui.

Tarpininkavimui ir kovai už gimtinio krašto laisvę tu
rėtų vadovauti apdairūs ir patyrę politikai, o ne vienos 
siauros srities specialistai. v

vandeniu ir išrenka deimantus. Visa ne
naudinga žemė vėl suverčiama sluogsniais 
ir paliekama saulei, lietums ir naktų vė
sumai. Ko nepadaro žmogus, tą pabaigia 
gamta. Nuo ofb atmainų suaižėję šie ne
naudingieji sluogsniai dar kartą rūpestin
gai peržiūrimi ir apieškomi. Pagal senas 
legendas, išmesta dehnantingoji žemė pati 
prisigamina deimantų, kartais dar dides
nių ir vertingesnių už anksčiau atiminė
tuosius. ‘

BORNEO SALA

.... Borneo deimantai žinomi jau nuo 13 a. 
vidurio. Pagrindiniai deimantų laukai yra 
dvejose viena nuo kitos tolokai esančiose 
vietose, šiaurės vakaruose Kapua, Lan- 
dek ir Sikajan upių pakraščiuose ir pietuo 
se prie Martapara ir Bandjarmassin mieste 
lių. šiek tiek deimantų randama ir vaka
rinėje salos pakrantėje prieš Laut salą. 
Pirminių deimantingų sluogsniu Borneo 
saloje nerasta , nors neabejojama jų bū
vimu. Visi žinomi deimantingieji sluogs
niai'yra suneštinės kilmės upių žvyrynuo
se ir sąnašose. Kartu su deimantais ran
dama šiek tiek sefyrų, rubinų, -kalnų kris
talo, kvarco ir kitų brangių mineralų ir 
visur — aukso. Kai kurios vietose, ypač 
pietiniame rajone, deimantai yra tik prie
das aukso ieškotojams.

Borneo deimantai priklauso prie pačių 
kiečiausių pasaulyje, nors šiaip jų kokybė 
prasta. Baltų ir melsvai baltų deimantų 
čia labai reta, o ir rastieji nelabai švarūs. 
Daugumoje šie deimantai mažai skaidrūs,

su Lietuva ir nežinia kas vie
toje dabar, pradedamo bendra 
darbiavinio atsirastų.

iš jos Vietnamo karas įsilieps
nos. žmogaus protas dažnu

Nežinau kodėl mano opo
nentas iš Naujienų itin prikibo

Visai teisingai, kad tikri 
mokslininkai turi operuoti fak 
tais. Tai jie ir daro. Tik šiuo 
atveju reikia turėti galvoje is
torinius faktus, skirtingus nuo 
vad. tiksliųjų (egzaktinių) 
mokslo faktų. Istorikai negau
na, faktų operuoti. Jie juos 
pirma turi atkurti iš paliktų 
kokių nors pėdsakų, šaltiniais 
vadinamų. O kai juos atkuria, 
tai žvelgia į visą visuomeninį 
gyvenimą, kur praeitis ski
riama nuo dabarties vien ide
ališkai, bet ne realistai. Kai 
praeitis atkuriama, ji jau “su
dabartinama”, t. y. padaroma 
vertihga dabarčiai. Pvz., šie
met mūsų išeivijoje .prisime
namas Steigiamasis Seimas. Jis 
prisimenamas ne vien dėl jo 50 
metų sūkakties, bet dėl jo svar 
bos ir vertės mums dabar. 50 
metų, pvz., šiemet sukako ir 
nuo Panemunės įgulos sukili
mo. Bet jis mums nei šilta nei 
šalta. Mes jo neminime. Jis 
mums neturi dvasinio ryšio su 
dabartimi.

Tad lėkšta istorijos aptartis, 
kai ji laikoma vien praeities 
mokslu, kaip mano ir veda
mojo rašėjas, sakydamas: “Iš 
viso, istorija byloja, pasako
ja, dėsto ir mus moko apie 
praeitį”. Taip, istorija moko

numatyti iš anksto evoliucijos

tolimesniame laike. Jeigu* sa

vos tik straipsnio galę trumpai 
užsiminta. Tai buvo išvadinę

“gai”) pasakyta. Nepalyginti

susitarimus Teherane, Jaltoje « Anglijos 
ir Potsdame, ji, greičiausiai šystes bei 
būtų numačiusi, jog jie ves simu Naui 
pasauli pasidalinti į dvi sto- sakyti (Ak 
vykias: vad., laisvojo ir kb- kovo m.).‘ 
monistinio ar prokomunisti
nio. Ji gal būtų numačiusi, kad 
iš tų susitarimų atsiras dvi Vo
kietijos, Korėjos, Kinijos, du 
Vietnamai ir karas tarp jų. Pa
galiau, jiems galėjusi būti aiš
ki ir Berlyno padėtis su vad. 
gėdos siena. Bet didieji susita
rimų autoriai to viso nenuma
tė. Jų žmoniškos jėgos tam ’ 
buvo per silpnos.

Evoliucijos dėsnis istorijo
je leidžia istorikams ir, apla
mai, visuomeniniu gyvenimu 
domintiesiems kai ką spėlioti 
ir apie ateitį. Spėliojama iš 
dabarties gyvenimo evoliucijos 
ateities link. Tiesa, tie spėlio
jimai nėra “čigoniški”, kaip 
Nan j ienų • bendradarbis linkęs 
manyti. Jie nėra tvirti, apodik- 
tiški teiginiai (kaip čigonės 
daro), bet hipotestiškos prie-

kiau

Man miela skaityti šiame Ma 
ziliausko straipsnyje beveik 
patvirtinimą to mano Naujie
nas itin dūrusio ir jų cituoto

“Pati gyvenimo raida tą reika
lą (atseit, bendradarbiavimą) 
iškėlė*;" Jis iškilo.. paskutinia- 
line mūsų jpergyventame dešini 
tmetyje, kada ir pats žodis 
prade  j o mirgėti spatfdoj e. Jis 
darosi vis aktualesnis ar nema
tyti, kad eitų. į užmarštį. Prie
šingai, klausimas vis labiau 
ima vyrauti mūsų bendruome
niniame gyvenįmę. Todėl ver
ta samprotauti šiaip ar taip ir 
apie jo atei£.

Baigdamas leidžiu sau pasi
teisinti dėl man taikomo'Nau
jienų, nario priekaišto “ateities 
pranašavimais ir spėliojimais 
užsiima kiti žmonės, bet ne

(Nukelta į 5 psk)

tamsiai rudi, pilki,' tinkami tik technikos 
reikalams. Apie 95% visų čia randamų 
deimantų yra iki vieno karato dydžio. Iš 
stambesnių radinių tik vienas deimantas 
yra apie 100 karatų. Nustatyti tikrą jo dy
dį ir kokybę iki šiol dar negalima, nors 
jis surastas prieš šimtą metų. Visus saloje 
rastus stambesniuosius deimantus pasida
liję krašto didikai, įtvirtinę aukso ir si
dabro papuošaluose, kuinuose akmens 
neįmanoma nei pasverti, nei ištirti. Mate- 
no maharadžos kolekcijoje yra keliolika 
stambesnių deimantų, jų tarpe — vienas 
54 ir vienas 70 karatų, bet pati didžiausia 
kolekcijos pažiba, 367 karatų deimantas, 
po nuodugnesnio patikrinimo pasirodė be
sąs baltasis kalnų kristalas.

Šiaurės vaka’rų Borneo deimantų ka
syklose nuo neatmenamų laikų dirba ki
niečiai, pietuose — malajiečiai. Ilgą lai
ką visą deimantų produkciją kontroliavo 
olandai. Dabar čia randami deimantai 
sunaudojami vidaus-rinkoje ir beveik -neiš- 
eina iš salos. Metine jų prodtikčija yrą 3 — 
5 tūkstančiai karatų. Pontianak, Martafū- 
ra ir Ngabango miesteliai nuo seno garsūs 
kaip svarbiausi (ieiniantų šlifavimo ir pre
kybos centrai saloje.

KUR RANDAMI DEIMANTAI 
BRAZILIJOJE

Brazilijoje deimantai atrasti 18 a. pra
džioje prie Tijuco, dabar žinomo skambiu 
Diamantino vardu. | ši vietovė yra Espin- 
haco kalnuose, Minas Geraes provincijoje, 
apie 200 km. į siautę nuo Belo Horizonte.

Tiksli atradimo data nežinoma. Apie l725 
m. netoli šios vietos Rio dos Marinos upės 
pakraščiuose aukso ieškotojai kartais su
rasdavo nedidelių: pilkšvų akmenėlių, ku
riais, lošdami kortomis, žymėdavo stato
mo aukso sumas. 1728 m. keli šiė akmenė- 
liai atsitiktinai pakliūva į Lisaboną ir bu
vo parodyti olandų konsului, kuris tuojau 
atpažino deimantus, šį atidengimą sekė 
deimantų karštligė Brazilijoje. Greit pa? 
aiškėjo, kad ne tik Rio dos Marinos, bet 
ir kitų šios vietos upių pakraščiai turtingi 
deimantais. Per porą metų Čia deimantų 
rasta tiek daug, kad jau 1730 m. Amster
damo pirkliai, kurių rankose buvo visa 
anuometinė deimantų prekyba, susirūpino 
dėl galimos deimantų infliacijos ir ėmėsi 
priemonių deimantų antplūdį ■ pristabdyti.

Brazilija tuo metu buvo Portugalijos 
kolonija. Olandų pakurstytas Portugalijos 
karalius deimantais* turtingą sritį , žinomą 
Serro de Frio vardu, specialiu dekreto per 
ėmė karūnos nuosavybėn, uždraudė be 
specialių leidimų kasti deimantus, griež
tais nuostatais suvaržė rastų deimantų 
pardavimą ir įvedė į sritį kariuomenę, per
ėmusią visų paupių apsaugą nuo galimų 
“brakonierių”; Taip, pat pagal specialų 
dekretą visi Brazilijoje rasti ir surinkti 
deimantai turėjo būti gabenami į portuga
lų koloniją Goa Indijoje, o jau iš ten į 
Europą, plačiai skleidžiant gandus, kad 
jokių Brazilijos deimantų nėra ir nebuvo.

Stebint anuometinę portugalų politiką 
Brazilijoje, atrodo, kad gobšumas buvo

sumaišęs portugalams galvas. Dekretai 
sekė dekretus, vis labiau ir labiau varžan
tys deimantų ieškotojus ir stiprinantys kon 
trolę, visai neatsižvelgiant, kad deiman- 
tingi Serro do Frio paupiai buvo- žiaurių 
tropikinių džiunglių, giluhioj,. toli nuo ci
vilizacijos, sunkiai pasiekiami ir aprūpi
nami, pilni pavojų ir netikrumo. Po kele- 
rių metų rezultatai, kaip ir visada, tokiais 
atvejais, buvo priešingi, negu laukta Li- 
sabonoje. Kareivių ir kontrolės valdinin
kų sekiojanti deimantų ieškotoj ai iš ka
syklų traukėsi būriais, kasyklos užsidari- 
nėjo viena po kitos, o didžiąją dalį suren
kamų- deimantų išvogdavo valdininkai ir 
kareiviai, ši padėtis išsilaikė iki 1822 m. 
kol Brazilija išsikovojo nepriklausomybę, 
išvijo portugalus, panaikino visus dekre
tus ir deimantų ieškojimą sutvarkė nau
jais daug laisyėsniais pagrindais.

(Bus daugiau). 1

Savininkai V« ir V. CIVINSKAI
Brangieji akmenys — Aukso ir kL papuoialai 
šveicarą laikrodžiai. Taip pat — kristalas, sidab

ras, porcelianas ir visos kitos dovaninės prekės.

Telef. 434-4660

' n Į.to aimihii ■■ I»■■■■■ i«n airtamiosi ■iiii—una m—m awaiume

* Skaitykite ir platinkite
DitnraštĮ ^N a U’j iie n a s’
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EUDEIKIS
Laidotuvių direktoriai

GERALDAS F. DAIM1DDOVYDAS P. GAIDAS

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Susirinkimų u parengime

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

tai susidarė nemalonus įspūdis, 
kad puolu nieko nedėtą žmogų, 
dabartinį pirminipką, pasižymin-

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

tą spalio 18 džPalonia Grove sa
lėje (kur pernai buvo) dar turi
me laiko aptarta ir pasiruošti. 
Našlių-Našliukių Įdubas atosto
gų neturėjo ir nenori turėti, nes 
nėra laiko. Pavyzdžiui, užpraei
tame susirinkime balsuojant ar 
turėti atostogas ar ne, iš pilnos

Į PLEASE! 
r Only you can 
f PREVENT 
FOREST FIRES i

ŠIĄ VASARĄ TRYS 
EKSKURSIJOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

mokslininkų, tariant, istorikų 
dalykas.

kad Joftinės yra pavirtusios šio 
Niagaros krašto dideliu metiniu 
kultūriniu įvykiu. Koks to kul
tūrinio įvykio didumas ir svar
bumas, gali paaiškinti faktas, 
kad nėra didesnio meno vieneto 
nei Amerikoje nei Kanadoje, ku
ris nėra buvęs pakviestas išpil
dyti programą Joninėse.

Ir dar vienas pasiūlymas: pa
silikite kokiai dienai Niagaros

visai valdybai dalyvaujant, pir
mininkė Marytė Neberieza skait
lingą susirinkimą tiksliai prave
dė. Prie klubo prisirašė nauja 
narė Helen Czarny. Raštininkės 
Mrs. Marytės Urbelis protokolas 
bei bendri valdybos raportai pri
imti su pagyrimu, nes klubo rei
kalai tiksliai vedami. Balandžio 
25 d. parengimo Hollywood sa
lėje detališką apyskaitą pateikė 
Mrs. Onutė Condux. Parengimas 
visapusiškai pavyko ir padary-

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

Savo korespondencijoje apie 
mūsų bendruomenės gyvenimą 
aprašiau neigiamą pusę vieno 
tautiečio, kurį pažymėjau klai-

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

— Lietuvos Atstovas ir p. O. 
Kajeckienė pareiškė užuojautą 
Estijos Ministeriui Londone, p. 
August Torma, ryšium su jo 
žmonos mirtimi. .

— 1970 m. birželio 4 d. p. O. 
Kajeckienė dalyvavo lunche, ku
rį jos garbei, dėkingumo ženk
lam surengė The Goodwill In
dustries Embassy Tour. Limchą 
ruošė ta proga Lietuvos Pasiun
tinybėje Embassy. Tour pirmi
ninkavusi, Mrs. Paul G. Travers 
ir jos pavaduotoja, Mrs. Wil
liam T. Cook-
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BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GELBS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 80833 ir PR 84)834

atsilaikė ir svečiai, kurie pasi
rodė galintys gražiai pasišokti. 
Taip po kiekvieno susirinkimo 
mes našliukai turime šokius ir 
vaišes. A. Jusas;

Bruzgulienės sode, 8274 So. Kean 
Ave., Willow Springs, Ill. Nu
matytą antrąjį pikniką rugsėjo

TeL: YArds 7-1741 - 1742

vakarienei keliems žmonėms.
Šalia to — mūsų kraštas — 

turizme centras. Už kelių mylių 
garsioje Niagara. Daug naujų 
dalykų, bet visų svarbiausias da
lykas yra tai, kad mes norime 
matyti ir Amerikos lietuvius sa
vo tarpe. Mes juos visados gra
žiai priimame. Pernai buvo Ame
rikos lietuviams specialiai pa
ruoštas stalas, ant kurio stovėjo 
gėlės ir trys vėliavėlės — .Lie
tuvos, Amerikos ir Kanados. Vi-

NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJI E NA S •

NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

ta nemažai pelno, už kur| visiems 
gražiai padėkota. Apie parengi
mą jau buvo spaudoje mano pa
rašyta.

Piknikui liepos-12 d. paskirta 
komisijon šie darbštieji nariai: 
Onutė Condux, Julija Pocius, 
John Jonikas ir pikniko svečių 
patarnautojai. Mūsų veikėjas 
Jonas Šulcą nuoširdžiai padėkojo 
visiems klubiečiams, kurie jį ser
gantį atlankė ligoninėje ir na
muose bei prisiuntė užuojautos 
laiškučius, kiti per telefoną pa
linkėjo greit pasveikti, ir už 
brangias dovanėles klubui bei ki
tiems geradariams kurie supran
ta ir moka įvertinti savo gero 
klubiečio bendradarbio nelaimę. 
Mums džiugu, nes gerbiamas Jo
nas Šulcą jau gerokai susveiko, 
lankosi organizacijų susirinki-1 
muose ir dalyvauja veikloje. i

Susirinkimui užsibaigus at
šventėme vice pirmininkės Ju
lijos Sačauskas gimtadienį. Jur
gio Joniko orkestrui pritariant 
pagiedojome jai ilgiausių metų, 
o celebrante mus pavaišino gar
džiais gėrimais. Taipgi susilau
kėme svečių: atsilankė Chicagos ' 
Lietuvių Suvalkiečių Draugijos 
pirmininkas Leonas Vasilievas 
su savo žmonele, kurie mūsų 
našliukų klubą užkvietė į savo 
Suvalkiečių pikniką. Bružgulie- 
nės sode. Vėliau su svečiais prie 
našliukų valdybos vaišių stalo 
turėjome proga kiek plačiau pa
sikalbėti apie veiklą ir patyriau, 
kad Suvalkiečiai gali pasidi
džiuoti turėdami pirmininku po
ną L. Vasilievą. Mums besikal
bant Joniko orkestrui grojant 
našliukai bei našliukės susiki-

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITES NAUJIENOSE

— sekmadienis. Atsilankykite 
lietuviškose pamaldose St. Ca- 
tharinoje, dailiai papuoštoje kop
lyčioje Rolls avė 75 numeris. 
Pradžia lygiai 10 v. ryto.

Tad kodėl nepasimatyti St. 
Catharinėje per Jonines ?

Rengėjai

Telef.; TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

(PVTRAMENTAS)
UatamoBo arba MMMb wdsaiofo 
gražiausios gėlės ir vaixxikaL saiką 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY IL PETRO (PVTRAMENTASJ 
5525 So. Mariom Ava. —

AM-FMRADIJŲ
KAINOS PRASIDEDA NUO 

$1500

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS L1ETUV1I

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVĘ. TeL: YArds 7-11384139

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

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

tš jvairiy atstūmę.
• ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Placa .
Tel.: FRontier 8-1882

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

— Chicago Lithuanian National De
mocratic Club susirinkimas įvyks tre
čiadienį, birželio 10 dieną Hollywood 
svetainėj, 2417 West 43rd St Visi 
nariai prašomi dalyvauti, nes šis su
sirinkimas bus paskutinis prieš ato
stogas. Sekantis susirinkimas įvyks 
po dviejų mėnesių, L y. rugsėjo 1-mą 
dieną.

X Baličas, rast.

— Utenos Apskrities Klubo mėne
sinis susirinkimas įvyks antradieni, 

Vengeliaus-

atsilankyti. Turim 
Po susirinki-

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-12Š3
OFISO VAL.: pina., antrai, trečiai, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 24 vaL po Pietų ir kitu laiku

rintys atostogų. Ir aš manau, 
kad nuo susirinkimo iki •Susirin
kimo pakanka paatostogauti. 
Taigi malonus našliukų klubo 
nusistatymas nepaisant atosto
gų daugiau darbuotis kultūros 
bei labdaros veikloje savo ir ki
tų gerovei.

Brighton Parkas
Našlių Klube nebus laiko 

atostogoms

Chicagos Našlių-Našliukių ir 
Pavienų Draugiško Klubo svar
bus pusmetinis susirinkimas 
įvyks penktądienĮ, birželio 12 d. 
Hollywood salėje, 2417 W. 43 St., 
prasidės 8 vai. vakaro. Nariai- 
narės prašomi gausiai susirinkti.

Reikės gerai pasiruošti pikui-

birželio 9 d., 7:30 v;
kienės svetainėj, 4500 So. Talman Avė 
Nariai prašomi 
daug reikalų aptarti, 
mo bus vaišės.

V. Juška, rast.

i Atkelta iš 4-tppsl.) 
mokslininkai” žodžiais Yale 
universiteto istoriko, Ameri
kos istorikų draugijos prezi
dento C. Vann Woodwardo. 
Tos draugijos metiniame susi
rinkime praeitais metais gruo
džio m. jis turėjo prezidentinę 
■paskaitą įsidėmėtina tema: 
Past and Future. Pabėręs ne
maža retorikos, kaip Ameri
kos mokslo žmonėms įprasta, 
jis užsklendžia paskaitą vis 
dėlto reikšmingais žodžiais: 
“Istorikas yra ypač tinkamas 
būti tarpininku tarp žmogaus 
ribotumo ir jo potroškių (as
pirations), tarp svajonių, kas 
turėtų būti ir kas gali būti ri
bos (atsižvelgiant, kas yra bu- 

, vę). Nėra kitos mokslo šakos 
geriau tinkamos tarpininkauti 
tarp dienos svajonių apie atei
tį ir skaudžių nakties sapnų 
apie praeitį, - arba tarp skau
džių pakties sapnų apie ateitį 
ir dienos svajonių apie praei
tį. Kol žmogus paliks žmogu
mi pripažintas, jis paliks bū
tybė, su abiem: su praeitimi ir 
ateitimi”. (American Hist. Re
view, 75 L 1970. 2. 726 psl.) Gal 
ši ištraukėlė įtikins mano mielą 
oponentą iš Naujienų, kad atei

DR. S. BiEZiS
r*tofu PRospec* 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniais, 
ireciad. ir sekmad. ofisas uždaryta 

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOFEOAS-PROTEZISTAS 

wf Aparatai • Protezai, Med. Ban- 
dyžai. Speciali pagalba kalama 

v (Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8. Seėtedieiuais 9—1 
ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd Stv Chicago, 111 50629
Telefu PRospcct

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdreuds 

ŽEMA KAINA 
R.ŠERĖN A$ 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
I į/ 2533 W. 71st Street
K >* Telef.: GKoovehill 6-2345-6

Pagal pirmą vyrą Gužauskas 
Gimusi Matuzevič 
Gyv. 314G So. Lowe Ave.

Mirė 197£> m. birželio 7 dieną 3:00 vai. ryto. Gimusi Lietuvoje, 
Kauno apskr.

Amerikoje- išgyveno 70 metų.
Paliko nuliūdę: du sūnūs — Alvin Burton, marti Joan ir Anthony 

Guest, marti Aldona; du anūkai — Richard ir Thomas; penki proanū
kei, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionės miręs vyras buvo a. a. Walter Žilinskas.
^^Mklausė Susivienijimui Lietuvių Amerikoje ir Exmaineriu

Kūnas bus pašarvotas pirmadieni po 4 vaL Rudmino koplyčioje, 
3319 So. Lituanica Avė.

Treėiadieaj, birželio 10 dieną 9:30 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į Lietuvių liūtines kapines-

Visi a. a. Onos Žilinskas giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavime ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, marčios, anūkai ir proanūkei.

Laidotuvių Direktoriaus tei. LA 3-0440.

CHIRURGAS 
2454 WEST Tirt STREET 

Ofiso talof.: HEmlock 4-2123 
Raid, fala^ Gibson I-61H 

ma ligonius pagal susitarimą, DH

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rexidu 388-2233 
OFISO VALANDOS, 

rtrmad, ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—O. 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Aid. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EOMUND E. CIARA 
z/w w. Pist SIRber

Ie>.: GR 6-2400
raL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
x—4,1—u, antrad, penkt. 10—4, ir 

sesud. 10—2 vaL
............................  1 11 .ii- 

. Rez. Gi 84)873

DR. W. M. E1SIN - EISIMAS 
AK.USCRIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. - Jei neat- 
siuepia, skamointi Ml 3-0001. 1

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

DR. A MACIŪNAS
CHIRURGAS
Priima tik susitarus..

Valandos: pirmad., ketvirtad., 5—8, 
antrad. 2—4. 1

-? - '* ■ - - - Ht - t -

ST. CATHARINES, ONT.
buvo apie Žmonių, šiemet sta
las irgi bus paruoštas ir tikimės 
matyti jj užimtą.

Kam visa tai daroma?
Pirmiausia, visas pelnas iki 

cento eina mūsų lietuviškam jau
nimui — skautams. Tūkstan
čiais doleriųtsukeliama jų veiklai 
kelių metų bėgyje. Jiems apmo
kamos vasaros stovyklos bent 
didžiąja dalimi, nes tos stovyklos 
pasirodo esą kaip kokie lietuvy
bės kūnai.

Gi būdavo laikai, kad mūsų 
skautukai savo veiklai rinkdavo 
centus varstydami duris ir siū
lydami pirkti obuolius. Dabar 
tie laikai praėjo, kai atsirado stu
dentų rėmėjai.

DR. ANNA BALIONAS
AKiy. ausų, nvsiaą 
iR GĖRALAS LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 W. &3rc STREsiT 
OfUo r»l»L PRsiptcr 8-322# 
RcsuL teUL: WAlbrook 5-SO76

Kasdien nuo 10 tiri 12 vaL ryto. 
mo 7 iki O vaL vak. Treč. uždarytai 
Ligonius ppruma tik susitarus.

Reą. taL 2394683

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

Medical Building). TaL LU 54446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, ssambmu 374-8012

LIETUVIS: OPTOMETRISTAS
4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, IH, 60618 Tel. 525-0952 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71rt STREET 

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

dieni nuo 9 'iki 12 vaL 
Trečiadieniais. uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal sušitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEI8UTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS .2454. WEST 71 st ST. 

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

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

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

Ofisas 2750 West 71st St.
TeL 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek WA W099

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 31

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

gero lietuvio veikėjo ypatybė
mis.

Dėl įvykusio nemalonumo at
siprašau ir pažadu kitą sykį aky
liau žiūrėti ką rašau.

Niagarietis
Kodėl mums nepasimatyti 

Joninėse?
Garsiosios Niagaros Pusasa- 

lio tradicinės Joninės šiemet 
įvyksta St. Catharines mieste, 
pačiame centre, Canadas Legio
no salėją 111 Church Street, 
birželio 27 dieną ir prasideda 
punktualiai 6:30 po pietų. Bufe
tas veiks nuo 3 vai.

Programa eis taip žvaliai, kaip 
televizijoj ir todėl daug dalykų 
neužtruks nei minutės Ogiau, 
kaip 2 valandas. Programa gi' 
milžiniškaį įdomi, jaunatviška, 
lietuviška. Ją išpildys Londono 
lietuvių visas ansamblis “Balti
ja”, spėjęs pagarsėti visoje Ka- 
nodoje. Taip pat Hamiltono Auš
ros Vartų parapijos choras. Ha
miltonas yra lietuvybės kultū
ros centras Kanadoje. Tai visa 
reiškia, kad Joninėse šiemet ma
tysime beveik visus Londono lie
tuvius ir ko ne pusę Hamiltono.

Atsimenant, kad pernai Joni
nėse dalyvavo žmogus net iš 
Vankuverio, o užpernai dienas 
tiesiog iš Kauno, tai Joninės da
rosi lietuvių metimo pasimaty
mo centru. Pernai vfenas čika- 
gįetis išlošė vertingą S. šetkaus 
tapytą paveikslą, šiemet vienas 
Jonų nemokamoje dovanų laimės

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

V - - ’■ •

Visos programos iš WOPA, 
1490kiLA.M.

V- 1 -......
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TOOL AND DIE
T

INCOME TAX SERVICE

BRANGUS SESE, BROLI LIETUVI

4100 W. VICTORIA 2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

GROWING BUSINESS.

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX.823-0041

t

1

Detalė is Lietuviu Tautos Genocido parodos, kuri ameri :ieciy visuomenei bus pristatyto - Sheraton viešbutyje, 
5C5 N. Michigan Ave. birželio 13 d. 5 vai. 30 min. Prie<y;e matome kūjo ir plautuve ženkle laikrodį,’kuris 

įsakmiai nurodo komunizmo plėtrą pasaulyje. Ir 10 min. prieš dvyliką klausiama, kas sekantis...
V. Noreikos nuotrauka

HELP WANTED FEMALE 
Darbininkių Reikto

■xauuu-m-'jus
HELP WANTED — MALI

'ĮI..IJIIU ■■I. .................................................- . ............

NAUJA VIETA
TŲ, 15 metų modernus mūras
Marquette Parke. 3 auto mū-

ir kaina .

HELP WANTED — FEMALE 
tu R ei k U

Work on mild and stainless steel and exotic metals. 
Must have sftop knowledge of blueprints. We offer good

A many fringe benefits.
> CALL OR APPLY AT

3737 W. Cortland Avenue

RCAL ESTATE FOR SALE 
Nm; .t, Žemė — PerdavtomM

REAL ESTATE FOR SALS 
Namai žemė — Pardavimui

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

2212 W. Cermak Road Chicago, UI. Virginia 7-774?

Artinasi Birželio 13-ji. Ši 
diena istorijoje yra Įrašyta 
kaip vienas skaudžiausių ir 
liūdniausių' lietuvių tautos 
Įvykių. Prieš 30 metų žiauru
sis kaimynas — komunistinė 
Rusija, sulaužiusi visas drau
giškumo sutartis, klasta ir bru 
talia jėga okupavo Lietuvą. 
Nukankinta ir išžudyta tūks
tančiai nekaltų žmonių _ ge
riausių Lietuvos patrijotų. De
šimtys tūkstančių mūsų seserų 
brolių pasiųsta kančiai ir lėtai 
mirčiai i tolimo Sibiro taigas, 
ši diena krauju Įrašyta kiek
vieno tauraus lietuvio širdyje.

šios liūdnos, bet prasmin
gos sukakties proga, Amerikos 
Lietuvių Tarybos rūpesčiu ir 
pastangomis yra paruošta vyk 
domo lietuvių tautos genocido 
paroda.
parodyti 
veidą ir 
pasauli,
keti komunizmo propaganda. 
Parodos tikslas — parodyti pa 
šauliui tą neteisybę, skriaudą 
ir žalą, kurią okupantas daro 
mūsų kraštui.

Minėjimo iškilmės pradeda
mos birželio 13 d. 11 vai. ryto

pamaldomis Tėvų Jėzuitų kop 
lyčioje ir 12 vai. vainiko padė
jimu prie laisvės kovų pamin- 

Lietuvos 
genocido 
30 metų 
okupaci-

klo už žuvusius dėl 
laisvės. Iškilmingas 
parodos atidarymas, 
žiauriausios Lietuvos
jos ir baisiųjų birželio Įvykių' 
paminėjimas įvyks 5:30 vai. 
vak. Sheraton — Chicago Ho
tel. J šią akademiją ir parodos 
atidarvina atvyksta iš Wa- 
shington’o senatorius 
Smith, kongreso atstovai:

Parodos tikslas yra 
tikrąjį komunizmo 

kartu įspėti laisvąjį 
kad negalima pasiti-

JUOZAS (JOE) JIJRAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus, ■ Volvus, Mercedes, Porschus Jr 
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

me tylų kenčiančios lietuvių 
tautos ir pavergtų brolių ir se
serų balsą — “Kovokite ir ište
sėkite”. Jų įpareigojimus mes 
turime ir Įgyvendinti.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas
Parodos ir minėjimo 
komiteto pirmininkas

10 “vandalų” nuteisti
Federal, distrikto teismo ju

ry Chicagoje pripažino kaltais 
dešimtį jaunų asmenų, kurie pra-

REPAIR DIES FOR
PRIMARY AX’D 

ONDARY OPERATIONS
8 A. M. to 4:30 P.-M.

Monday to Friday
• BLUE CROSS
• BLUE^FHELD
• PAID PENSION
• FREE PARKING
• PAID HOLIDAYS
• NO LAYOFFS

PRODUCT 
SUPERVISOR

TIME KEEPER
Girl to prepare time cards for 
accounting department. Figure 
work involves clerical calcula- 6455 So. K^dzie Ave.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMQ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VT"

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

lions of bonus rates using calcu
lator. Light typing and good fi-. 
gure aptitude required. Must 
have own transportation to 
brand new plant in Bensenville.

CALL

COMPANY
243-1400

. —— ................. .................... . gvu..
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

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

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

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

MŪRO BUNGALOW. 6 kamb., Įreng- ŠVARUS 8KAMB. mūras Marquette 
tas skiepas. 60-ta ir Frandsco.

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

LIGHT HOUSEWORK 
Small home.

2 or 3 days per week. Steady work.
Also baby sitter needed.

Southwest area.
References.

RE 1-4343 —. Days
or 874-8115 — evgs.

Parke $20,000
TVARKINGAS APARTMENTINIS 

mūras, arti Jaunimo Centro, apie 
$11,000 pajamų. Savininkas finan
suos įmokėjusiam $15,000. Kaina 
$45,000.

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, Marauette Parke. Rim
tas pasiūlvmas, $65,000.

4 BUTU MŪRAS su bizniu. Dvigu
bas garažas, nauta gazo šilima. Mar
quette Parke. $43300.

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

Valdis Real Estate
Ra- Extra parking. EXTRAS. Fine Šhopg.<7051 S. Washtenaw Ave. RE 7-7200 

and schls. By owner. 629-3443. ----- ------ ------—------ —------ ---------

f UVkJXIU Ui CiO A1 i 1X Vi., r.UllV

Ralph i ejįo gegUžės mėn. 25 dieną “van- 
i: res- įĮaJjzavo” kariuomenėn šaukimo 

publikonų mažumos vadas Ge- Įstaigą, esančfą 235 W. 63 str., 
raid Ford, Roman Pucinski, išversdami lentynąs ir spintas, 
Edward Derwinski ; specialus išmesdami ir dažais apliedami 
senato ir kongreso ryšininkas 
pulk. R. Vandėrvort, kuris at
veš prez. Nixon’o telegramą; 
Walter Trohan, vienas iš Chi
cagos Tribune redaktorių, di
delis lietuvių draugas, irgi mie 
lai sutiko minėjime dalyvauti.

Parodą atidaryti pakviestas 
Chicagos iriiesto burmistras 
Richard Daley.

šių garbingų žmonių dalyta 
vimas parodo, kad. mes nesa
me vieni mūsų likiminęje ko
voje dėl Lietuvos laisvės. Mes 
turime draugų, kurie kalba 
laisvajam pasauliui apie mūsų 
tautos tragediją. O mums išei
vijos .lietuviams birželio 13-to- 
ji tebūna mūsų susikaupimo, 
pasiryžimo ir vienybės demon 
stracija. Dalyvaukime gausiai 
pamaldose, užpildykime pa
rodos ir minėjimo sales. Paro
dykime garbingiems svečiams, 
kad mes esame gyva tautinė 
grupė, vieningai kovojanti dėl 
Lietuvos laisvės ir prieš bend
rą laisvojo pasaulio priešą — 
komunizmą. 0 Lietuvos .oku
pantui tegul būna aiškus įro
dymas, kad Tnes nesame nu
džiūvusi nuo kamieno atplėšta 
šaka, bes esame gyva tautos 
dalis ir kovosime tol, kol nebus 
atitaisvte Lietuvai neteisvbė ir 
skriauda.

Minėjimo rengėjų vardu, 
nuoširdžiai kviečiu visas orga
nizacijas, visas draugijas ir 
plačiąją lietuvišką visuomenę 
gausiai dalyvauti šiame pras- 

• mingame minėjime. Išgirski-

bylas ir t. p. Kelis maišus bylų 
jie išnešę j gatvę apipylė benzi
nu ir sudegino. Jiems bausmę 
teisėjas -paskirs šj antradienį. 
Jiems gresia bendra bausmė — 
23 metai kalėjimo ir §32,000 pi
niginės baudos.

Trys iš kaltinamųjų — karme
litų kunigas Riddell iš Milwau
kee, Miss Linda Quint iš Chica- 
gos ir Charles Muse iš Bostono 
paskutinėmis dienomis teisme 
nebepasirodė. Jiems užstatai at
šaukti ir policija pradėjo jų ieš
koti.

Studentai smerkia riaušes
■ f

Didžiausioji studentų daugu
ma Amerikos vidurvakariuose 
pasisakė prieš demonstracijas ir 
riaušes, pripažindama jas ne
efektingomis, o jei smurtingos 
tai ir nepateisinamomis.

Apklausti penkiolikoje kolegi
jų Ohio, Michigane, Kentucky ir 
Indianoje 410 studentų 73 nuo
šimčiais pasisakė prieš. Iš pasi-

CALL
MRS. MILBURN

sakiusiųjų prieš demonstracijas 
ir smurtą, 44.6% dalyvavę tokio
se demonstracijose, o 51.2% vi
siškai nedalyvavę.

Lietuvių Tautos Genocido 
Paroda atidaroma birželio 13 d. 
Chicagoje Sheraton viešbutyje, 
505 N. Michigan Ave. Atidary
mas įvyks 5:30 vai. Ten pat 
6:30 vai. įvyks vakarienė ir tra
giškųjų birželio Įvykių minėji
mas su rimta akademine pro
grama. Vakarienę organizuoja 
komisija susidedanti iš: F. Mac
kevičienės, A. ■ Rūgytės, M. 
Kriaučiūnienės ir N. Vengrie
nės. Bilietus į' vakarienę — 
akademiją prašome užsisakyti 
iš anksto Marginiuose, 2511 W. 
69 St. arba pas Aliciją Rūgytę, 
6547 So. Washtenaw Ave., telef. 
PR 6-3209. Bilietų kaina $12.50.

TYPIST v
45—50 W.P.M. Excellent salary & 
working conditions. Fringe benefits. 
Congenial co-workers. 5 day week. 
Good transportation. Call any after

noon 2—5 P. M.
CHICAGO ASS’N OF COMMERCE 

& INDUSTRY.
CaU JACK CURRAN 7864)111.

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

LOMBARD — 3 BDRM.
AIR COND. BRICK RANCH 

Beaut. % acre lot. 2 baths, fam sa.
SWITCHBOARD — TYPIST cab. kit; liv. rm., din. ""L4” fl. bsmt, 

Experienced on computyper helpful pnld. rec. rm., wat. bar, laundry/won 
— but hot necessary. Varied duties, rm. Send, patio, att gar., blktop. dr.
never boring — Nr. Peterson 

venswood.
Call Mr. RAUP 

for appointment.
* HO 5-1400 8—5 P. M.

TO LEARN NEW FRIDEN

PIRMOS RŪŠIES 6 kambarių švarus, 
puikiai Įrengtas bungalow prie 62-os 

į ir Francisco. Prieinama kaina, tuoj 
j galima užimti. Skambinkit savininkui 

737-7526 po 6 vai. vak. 
Savaitgaliais visą dieną.

NOTARY, INCOME TAX SERVICE 
4259 So' MAPLEWOOD AVENUE , 

Tel. CL 4-7450
lreitas-ir tvarkingas visokiausiu nuo-

HIGHLAND PARK
37% hours per week,

7 rooms. 3 bedrooms, in town; newly 
• decorated; low taxes; dry basement;

$17,500 including some furniture. ’

Near North Mfg. of Luxury Furniture 
heeds responsible girl for two girl! . 
office; Mušt type. Lots of variety 
n congenial surrounding, also figure 
work. Some experience preferred. ‘

Can 642-2140

kai. Darbo vai.: Kasdien 9—8 if 5—8.

GENERAL OFFICE
432-6187

& U INSURANCE & REALTY
REAL. ESTATE AND BUILDERS

PRospect 8-5454

539-2000

APDRAUDŲ

PAIDHIGH RATES

LA 1-6047

*

MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairūs Pardavimai

B ' T U K D A 6

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. — ToL 254-3320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Pariinlname paskola, visokeriopą ap-

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigus automobili y draudimai.

$5,000 minimum 
2 year certificate

5%%
$1,000 minimum 

1 year certificate

LAIKRODŽIAI !R ERANGEMYRRS 
Pardavimss ir Taisymai 

2646 WEST 69th STREET 
Tel: Republic 7-1941

Passbooks

572%
Investment 
bonus plan

♦ $1,000 minimum
Savings Insured to S20,000. — Highest reserves.

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

QUARTERLY

GENERAL OFFICE WORK 
Costumer service. 

ESSEX INTERNATIONAL 
3501 W. ADDISON

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

Patogios išsimokė 
įimo sąlygos.

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

F

MOVING — Apdraustas perkrausimas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.
" AL NAUJOKAITIS

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209
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CLERK — LIKE TYPIST 
Michigan Ave. agency must hire 
a young typist with good phone 

voice, Loop.
Call Mr. HALL. 

Ha 7-1441

PALOS — ORLAND AREA 
% — ^acre lots.
Fully improved.

Sewers and water. 
$6,500 and ūp.

CaU anytime 349-3460

DICTAPHONE 
SECRETARY

GOOD TYPIST. ! .
Steady Employment. Good starting 

salary. Congenial surroundings.
CaU Mr DeGRAFF at

463-1100
PRONTO FOOD 

3001 WEST CORNELIA 
An Equal Opportunity Employer

DAŽAU NAMUS 
K VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

VALGOMOJO SETAS
Stalas, 4 kėdės, bufetas, puikiame sto
vyje. Priimsime geriausią pasiūly
mą. Telefonuokite

MR. RUDY 
226-4800, 

nuo pirmadienio iki penktadienio.

BY OWNER
3 bedroom brick bungalow. 

Full basement, attic. 
Hot wafer gas heat 

2 car garage. 
Tel. 247-6042

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR® 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų Tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domai Žukauskas
HEATING & ŠHEtT METAL 

4444 So. Western Avė.. 
CHICAGO. HX. 80609

ANITA GIEDRAITYTĖ

Anita Giedraitytė yra muziko Antano ir Alvinos Giedraičiu duktė, 
gyv. 7310 So. California Ave., Chicago, III. Abu tėveliai yra "pasižy
mėję muzikoj. P. Giedraitis yra Amerikos Lietuviu Romos Kataliku 
Vargonininku Sąjungos pirmininkas, buvęs BVM Bažnyčios vargoni
ninkas. Jis dabar yra Chicagos Park District (South) Muzikos direk
torius ir dar mokina muziką. Jos mamytė yra veikli narė Chieagos 
Lietuviu Operoje. Tad nėra nuostabu, kad Anita irgi planuoja siekti 
muzikos karjeros, lankydama Amerikos Muzikos Konservatoriją. O 
jos teta p. Genovaitė Giedraitienė yra žinoma dainininkė ir vargoni
ninkė, ir buvusi Chicagos Lietuviu Moterų Klubo pirmininkė. Anita 
yra pasirodžiusi įvairiuose lietuviu susirinkimuose ir banketuose. 
Ji netik dainuoja ir groja gitara, bet ji yra pati sukūrusi muzikos kū
riniu, kurie bus netrukus išleisti. Ji yra grojusi Chicagos Parku kon
certuose, Marta High School, šv. Ritos ir Brother Rice gimnazijų pro
gramose. Šiais metais Anita baigia Maria High, būdama pirmininke 
mokyklos choro. 4 metus ji priklauso prie Rūros ratelio. 3 metus 
ji šoko su Ateities jaunimo grupe. Ji yra Gintaro Baliaus debiutante.

- Lietuvių organizaciją ir 
LU apylinkių valdybų atstovai 
maloniai prašomi š. m. birže
lio 10 d, trečiadienį, 7:30 vai. 
vakare atvykti į Jaunimo Cen
trą (5620 So. Claremont Ave') 
pasitarti labai svarbiais klau
simais, susijusiais su Pavergtų 
Tautu Savaitės minėjimu. Kvie 
čia Čikagos Lietuvių Taryba ir 
LB Čikagos Apygardos Valdy-

HOME INSURANCE
Calk Frank Zapolis 
3208% W. 95th St 

GA 4-8654

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, IHinoi, 60629 
WA5-2787

Jkurta prie? 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir note- 

taniuosius va us sutaisome arba 
naujus

IŠVALOME ir pataiso 
__ Nudažome namus iš lauko ir at

liekame “tuckpotnting’’ darbus. Esame

Didelis pasirinkimas Įvairiu pre 
kių. Automobiliai, Šaldytuvai

‘NAUJIENOSE’’, —TURI GERIAUSIĄ
PASISEKIMĄ BIZNYJE




