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RUSIJOS, UKRAINOS IR PABALTIJO
If

Jordano karalius Huseinas
IŠ VISO PASAULIO

įtakingos įstaigos Valdymui ir 
Biudžetui direktoriumi. Biudžeto

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas vėl padarė pakei
timų vyriausyėje. Darbo sekre-
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Sirija grasina padėti palestiniečiams <
"°" AMMAN AS. — Jordano civiliniame kare žuvo apie 500 arabų. | 
Jų tarpe civilinio karo auka tapo Amerikos ambasados karinio ata- ■ 
šė pavaduotojas Robert Perry, kilęs iš Čikagos, 34 metų arabų! 
kalbos specialistas. Komunistinės arabų partizanų grupės būrys * 
atvyko į Perry namus Ammane, kur jis gyveno su žmona ir dviem ! 
vaikais ir pareikalavę atidaryti duris. Jam atsisakius, arabai pa- į 
leido seriją šūvių per medines duris ir Parry vietoje užmušė. Perry 
žmona ir vaikai matė visą įvykį. Perry buvo baigęs Yale universitetą ' 
ir Amerikos universitetą Beirute, Libane.

WASHINGTONAS. — Ameriką neseniai pasiekė opozicijos 
sovietų vyriausybei ir bolševikinei sistemai grupės manifestas, 
kuris skiriasi nuo ligšiolinių disidentų pareiškimų tuo, kad jis ne 
tik siekia reformuoti esamą režimą, bet drąsiai teigia, kad reikia 
pakeisti visą sistemą. Kaip praneša kolumnistai Roscoe ir Geof
frey Drummond šis dokumentas pavadintas “Demokratinio Judė
jimo Sovietų Sąjungoje programa". Tai lyg nepriklausomybės de
klaracija, kuri pasirašyta “Rusijos, Ukrainos ir Baltijos rajono 
demokratų”.

tis rimties ir baigti kovas, iš ku
rių naudą turįs tik arabų priešas 
— Izraelis. Sirijos valdžia pa
skelbė, kad jei kovos taip Jor
dano kariuomenės ir Palestinos 
arabų tęsis, Sirija išeis padėti 
partizanams. Irakas pasiūlė su
šaukti visų Jordano kaimynų

Sherif Zeid Ben Shaker, kuris 
yra karaliaus Husseino pusbro- 

žuvusi kovų pradžioje nuo parti
zanų kulkos.

prezidento Nixoho numatomą

Izraeliui. Amerikos vyriausy
bė nenorinti s au irj
taipnestiprios

tvarka.

puliaraus Fronto, korį remia Si _ _ *

marksistinių pažiūrų, yra radi- 

niečių organizacijas. Fronto na- 

kartą jau . buvo padėję bombą 

mų. Populiaraus fronto vadai 
reikalauja, kad karalius pašalin
tų iš Jordano vyriausybės gene
rolą Ben Jamil, kuris yra kata-

kuris vadovauja šarvuočių divi
zijai, ir dar kelis valdžios narius 

partizanų nevaržomą veikimą, 

f- -■

patys asmenys su Amerikos žval
gybos pagalba siekia pakeisti 

sostą jo jaunesnį brolį princą

Karalius Husseinas tarėsi vi- 

mo organizacijų vyriausiu vadu 
Yasiru Arafatu. Kartu posėdžia
vo ir tarpininkas, Irako kariuo- 

mad Shehab. Jis turi Jordane 
apie 12,000 kareivių, todėl įsiki
šęs į dabartines kovas, galėtų 
daug nulemti.

Karalius Husseinas pareiškė

(E)

Jau atsirado nauja medikų rū- 
medicina.

Daktarai tvirtino, kad dažniau 
reikėtų tikrinti vairuotojų akis, Elliot Richardson, dirbfs valstybės de* 

parlamente, buvo paaukitintas ir pa
skirtas sveikatos, švietimo ir šalpos 

departamento sekretoriumi.
okupaciją. Dėl to Žmonės ji ger
bia ir vertina.

lyse kelių nelaimės sudaro di
džiausią mirimų priežastį. Dau
giausia užsimušimų pasitaiko

arabų ginklai atsukti ne į prie
šą, bet į kitus arabus. Pastarųjų 
dienų įvykiai buvę “liūdniausios 
mano gyvenimo dienos”. Egipto 
prezidentas Nasseris ir Libijos 
diktatorius d Quaddafi apelia
vo į kovojančias, puses, prašy
dami skelbti paliaubas ir ieškoti 
išeities. 1

Maskvoje veikia Visasą
junginis kūno kultūros ir spor- j šis — susisiekimo 
to komitetas Sovietų Sąjungos 
“sporto meistro” vardą neseniai 
suteikė Kauno fechtuotojui K.
Jurevičiui.

Price 10c
Library of Congress 
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vietą darbo sekretorium paskir
tas jo ligšiolinis pavaduotojas

Atimti iš komunistę miestą dažnai reiškia tą miestą paversti griuvėsiais. Paveiksle matoma pagrindinė Tonis 
Bet miesto gatvė po ko#v su komunistę jėgomis.

SEOULAS---- P. Korėjos pre
zidentas Hee Park atmetė Kam- 
bodijos prašymą kareivių. Park 
sako savo laiške, kad Korėjai ko
munistai irgi grasina ir ji nega
li savo kareivių siųsti į kitus 
kraštus. Korėja duosianti 
Kambodijai nekarinės paramos.

dūrė du traukiniai, viename va
žiavo daug amerikiečių, žuvu
sių nebuvo, tačiau sužeisti 8 žmo
nės.

NORTHAMPTON AS. — Vie- 
SŠs Amherst kolegijos studen
tas gavo teisrrfe metus kalėjimo 
ir 100 dolerių baudą už tai, kad 
jis įžeidė Amerikos vėliavą, pa
sisiūdamas iš jos lopą ant savo 
, i-

VARŠUVA.— Dviem lenkam 
nepavyko- nukreipti keleivinio 
lėktuvo, skridusio iš Katowicu į 
Varšuvą. Jie norėjo priversti la
kūnus skristi į Austriją, tačiau 
lakūnai juos nuginklavo ir per
davė milicijai,

COLOMBO. — Nauja kairioji 
Ceyiono vyriausybė peržiūrės 
buvusios valdžios įsipareigoji
mus ir iš naujo persvarstys su 
užsienio kapitalo'pagalba stato
mus projektus: didelį vieškelį ir

Ispanijos vy-MADRIDAS. - 
riausybė atėmė pasą iš Montri- 
co grafo, žinomo monarchisto, 
kuris pasirašė su kitais ispanų 
opozicijos nariais-laišką JAV val
stybės sekretoriui Rogers, -kai 
šis lankėsi Ispanijoje.

Nelaimės keliuose
TORONTO. — Kanadoje susi

laimių specialistai ir medicinos 

bėjo apie mirimus šiaurės Ame
rikos greitkeliuose. Amerikoje 
ir Kanadoje gyventojų tarp 1 m. 
amžiaus ir 37 metų didžiausia 
mirties priežastis yra automobi
lių nelaimės.

Per praėjusius 10 metų auto
mobilių nelaimių skaičius patri
gubėjo net 27-se valstybėse, kai 
kur katastrofų statistika pake-

•--—---------------- . -----
ČEKOSLOVAKIJOS KOMUNISTAI
NUTARĖ PAŠALINTI A. DUBČEKĄ

PRAGA. — Čekoslovakijos komunistų partijos prezidiumas 
nubalsavo išmesti buvusį partijos vadą ir 1968 metų reformų pra-

sadoriaus Turkijoje vietos. Šis nutarimas, kaip patikimi šaltiniai 
skelbia, padarytas dabartiniam partijos vadui Gustavui Husakui 
balsuojant prieš. Husakas nekartą paskelbė po 1968 metų Įvykių, 
kad jis neleis jokių persekiojimų ir neruoš teismųdcitaip galvojan- 
tiems. komunistams, tačiau, matyt, konservatyvios, sovietinės li
nijos šalininkai, Dubčeko asmeniniai priešai, prežidiume laimėjo.

tams pavyktų išmesti Dubčeką 
iš partijos, tai jie greičiausiai 
reikalaus, kad būtų iš prezidiu
mo pašalinti ir trys “nuosaikie
ji” nariai. Prezidiume yra 11 na- 

koma, dar tebeturi Maskvos - pa
sitikėjimą, tačiau greičiausiai 
•Maskva nesikištų, jei vietiniai 
partijos nariai panorėtų būti 
dar griežtesni už pačią Maskvą.

Kietosios linijos šalininkai lai
mėjo ir dar viena ginčą — politi 
mų teismų organizavimo klausi
mu. Artimoje ateityje bus tei
siamas žinomas šachmatininkas 
Ludek Pachman, buvęs Dubče- 
ko rėmėjas ir protestų prieš so
vietų okupaciją rengėjas.

Didelė valymų banga palietė 
Čekoslovakijos darbo unijas, ku
riose buvo daug tautinio nusitei
kimo žmonių. Pašalintas iŠ parei
gų visas darbo unijų prezidiumas 
ir vyriausios unijų tarybos se
kretoriatas. Pakeisti 11 darbi
ninkų unijų pirmininkai.

Iš Čekoslovakijos komunistų 
partijos buvo pašalinti ar patys 
pasitraukė 600 tūkstančių narių, 
partijoje dabar yra apie milijo
nas narių, tačiau kalbama, kad 
po visų patikrinimų partijos va
dai numato turėti tik apie 500 
tūkstančių narių, kurie visi bū
tų atsidavę sovietų draugai ir 
okupacijos rėmėjai.

Nežinia, ar Dubčekui bus leis-

sybe. Abejojama, ar Dubčekas 
bandytų pabėgti į užsienį, nors 
dabartinei valdžiai tokia išeitis ir 
būtų patogiausia. Visi žino, kad 
Dubčekas Čekoslovakijos gyven
tojų tarpe yra labai populiarus. 
Nežiūrint, kiek valdžia jį kal
tintų, jis buvo pasiryžęs įgyven
dinti “žmoniškesnį socializmą”

/’h» Pint and Gimm Uctaantn Daiv to Amanca
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VĖLIAUSIOS ŽINIOS!

Negali suskaičiuoti

♦ Komunistai P. Vietname įsi
veržė į kaimą netoli Da Nango 
ir šaudydami į civilius gyvento
jus per trumpą laiką išžudė 70 
žmonių, sužeidė dar 31.

♦ Praėjusią savaitę Vietname 
ir Kambodijoje žuvo 119 ameri
kiečių ir 1,823 buvo sužeisti. Ko
munistų žuvo 1,896 kareiviai.

♦ Vakar amerikiečiai oficialiai 
perdavė Libijai Wheelus aviaci
jos bazę, kuri išbuvo amerikie
čių priežiūroje 16 metų.

♦ Japonijos valdžia mobilizuo
ja policiją saugoti viešųjų pasta
tų, nes kairiųjų komunistų gru
pė pažadėjo-pradėti jų sprogdini
mą, protestuojant prieš Ameri- 
kos-Japonijos saugumo sutarties 
atnaujinimą.

♦ Transporto sekretorius John 
Volpe pareiškė kongreso komi
tetui, kad kaikurias Amerikos 
vieškelių dalis teks palikti ne
pastatytas, nes joms atsiradusi 
vietinių gyventojų opozicija. 
Tarp tokių kelių Vdpe paminė
jo Čikagos skersai miestą numa
tytą greitkelį, kuriam priešinosi 
ir lietuviai namų savininkai.

♦ Senatas atmetė rezoliuciją, 
kuri būtų suteikusi prezidentui 
didesnes teises Indokinijos kare.

♦ Izraelio lėktuvai dieną ir 
naktį bombardavo Egipto pozici
jas prie Suezo.

♦ Senatorius Edvardas Ken
nedy paskelbė, kad jis vėl kandi
datuoja į senatą ir žada išbūti 
jame pilną terminą.

PARYŽIUS. — Pietų Vietna
mo buvęs ministeris, ištremtas 
Saigono valdžios, paskelbė nau
ją organizaciją: Taikos ir Neu
tralumo Nacionalinį Frontą. Jis 
pasisiūlė sudaryti naują Saigo
no vyriausybę, kuri nereikalau
tų šiaurės Vietnamo kariuome
nės pasitraukti iš P. Vietnamo, 
tačiau su komunistais jį neben
dradarbiautų.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Chicagos Apygarda trečiadienį 
turėjo suskaičiuoti ir paskelbti 
geg. 6 ir 7 dienomis vykusių rin
kimų rezultatus. Pasirodo, kad 
komisija balsų suskaičiuoti ne
galėjo, nes pačios didžiausios 
apylinkės — Marquette Parko, 
Brighton Parko ir Cicero apy
linkės skaičiavimo darba sukliu
dė. > *

Chicagoje ląjvo skundų, kad 
šTo^e' apylinkės^rinkimai .nebu
vę tvarkingi, judresni balsuoto j ai 
balsavę po du ir daugiau kartų. 
Komisija norėjusi patikrinti, ar 
prasilenkta su nuostatais, bet S. 
Džiugas, V. Galvydis ir V. šilas 
atsisakė bendradarbiauti. Ko
misija yra pasiryžusi reikalą iš
aiškinti;

Kinija drąsina 
Rumuniją

HONG KONGAS. — Rumuni
jos delegacijos garbei komunisti
nėje ICini jo j e buvo surengtas 
banketas, kuriame kalbą pasakė 
Kank Sheng, komunistų parti
jos politbiuro, vykdomojo komi
teto narys. Jis pareiškė, kad 
Kinijos liaudis tvirtai remia ru
munų kovą prieš kitų kišimąsi į 
Rumunijos reikalus, remia pa
sipriešinimą užsienio agreso
riams ir palaiko Rumunijos val
stybinį suverenumą ir nepriklau
somybę.

’ Nors Shengas neminėjo Sovie
tų Sąjungos, tačiau visi banke
to dalyviai suprato, kad jis apie 
ją kalba.
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Kosyginas pasakė 
rinkiminę kalbą

MASKVA. — Sekmadienį So
vietų Sąjungoje Įvyksta “rinki
mai” | Tautybių sovietą, Į kurį 
kandidatu “išstatytas” ir prem
jeras Kosyginas. Sovietinių 
“rinkifnų” komedija taip gerai 
surežisuota, kad kandidatai turi 
pasakyti ir “rinkiminę kalbą”. 
Kosyginas savo kalbą pasakė tre
čiadienį, Podgornas kalbėjo va
kar, o Brežnevas kalbės šiandien.

Savo kalboje Kosyginas palie
tė užsienio politikos klausimus 
ir vidaus problemas. Jis patvir
tino žinią, kad derybos su Kini
ja po septynių mėnesių susitiki
mų nepadarė jokios pažangos. 
Taip esą dėl to, kad Kinijos va
dai nusistatę prieš Sovietų Są
jungą ir nesistengia pagerinti 
santykių nei išspręsti pasienio 
problemų..

vietai atitrauktų savo karinės 
jėgas 60 mylių nuo kinų sienos, 
tik tada būsią galima pradėti 
kalbėti.

Kosyginas pakartojo kaltini
mus Amerikai, Izraeliui ir pri
pažino, kad santykiai su Pran
cūzija esą geri, o su Vakarų Vo
kietija — gerėja. _

Kalbėdamas apie naminius rei
kalus, Kosyginas paminėjo dide
li mėsos ir jos gaminių trūkumą, 
pažadėdamas griebtis visų prie
monių, kad mėsos būtų daugiau. 
Būsią statoma daugiau ir ge
resnių namų. Vyriausybė daran
ti Įvairius planus. .

Kubos politika 
kaimynų atžvilgiu 
LIMA. — Peru gyventojams 

plaukia parama iš užsienio vals
tybių, nes jie daug nukentėjo 
nuo didelio žemės drebėjimo. 
Įdomu, kad pirmą kartą po ilgų 
metų lėktuvą su nedideliais kie
kiais vaistų ir maisto atsiuntė 
komunįstinė Kuba. Kartu atvy
ko Kubos sveikatos ministeris 
Martinez Junco su daktarais ir 
slaugėmis.

šis Kubos veiksmas laikomas 
jos naujos politikos kaimynų at
žvilgiu reiškiniu. Kuba stengia
si pagerinti santykius su Pietų 
Amerikos valstybėmis. Vis dau
giau atsiranda balsų ir pačioje 
Pietų Amerikoje, siūlančių 
įjungti Kubą į tarpamerikinių ša
lių bendravimą. Tą siūlo Meksi
ka Kolumbija, Čilė ir Venecuela. 
Čilė jau ėmė prekiauti su Kuba, 
parduodama už 11 milijonų dole
rių įvairių maisto. produktų. 
Nauji OAS (Organization of 
American States) nariai Trini
dadas ir Tobago leidžia sovietų 
laivams, grįžtantiems iš Kubos, 
sustoti 'savo Port of Spain uos
te, nors OAS nuostatai draudžia 
priimti laivus, kurie buvo Ku
boje.

Tas dokumentas aiškiai para
šytas intelektualų žmonių ir sie
kia paveikti darbininkų ir ūki
ninkų mases, kad jos reikalautų 
visai perstatyti sovietinę siste
ma. Dokumentas iškelia žmo
gaus teisių paneigimą ir reži
mo nesugebėjimą vadovauti vals
tybei ir visuomenei.

Manifeste sakoma, kad po 53 
metų nuo bolševikų revoliucijos, 
sovietinis komunizmas pasisavi
no visas blogybes ir jas dar išplė
tė; blogybes, kurias Marksas ir 
Leninas pranašavo būsiant ka
pitalizmo pražūtimi. Kapitaliz
mo ydas pasisavinusi sovietinė 
sistema jas “patobulino”, kada 
pats kapitalizmas jas reformo
mis ėmė naikinti.

Demokratų dokumente nuro
doma, jog Marksas laikė “nedar
bą” pagrindine kapitalizmo yda.. 
Nedarbas Sovietų Sąjungoje bu
vo pakeistas į priverstinį darbą. 
Nedidelis skurdo kiekis tarp tur
tingųjų buvo pakeistas į visų 
skurdąjkuris dažnai yra nepake
liamas. Nusikaltimai, kuriuos 
Marksas laikė kapitalizmo žyme, 
sovietinėje sistemoje didėja, dar 
blogiau, asmenų nusikaltimai 
prieš kitus asmenis buvo pakeis
ti valstybės nusikaltimais prieš 
individus.

Toliau, rasinė diskriminacija, 
kapitalizmo žymė, sovietijoje ta
po politine diskriminacija. Virš- 
produkcijos krizė buvo' paversta 
nedagaminimo krize. Kapitaliz
mo monopolis tapo valstybės ka
pitalizmo monopoliu. Ekonomi
nė ekspansija buvo pakeista ka
rinė-politinė ekspansija. Kapi
talistinis išnaudojimas tapo vy
riausybės išnaudojimu.

Demokratų atsišaukimas tvir
tini, kad-komunizmas ne tik ne
sumažino, nepašalino kapitaliz
mo socialinių blogybių, bet jas 
padidino, patobulino ir išplėtė. 
Čia ir glūdi sovietų socialistinės 
visuomenės neigiamos tendenci
jos. Pagrindinės kapitalizmo blo 
gybės nebedidėja, socialiniai 
skirtumai negilėja, bet vidaus 
jėgų veikiami, mažėja ir išnyks
ta, o Sovietų Sąjungoje, priešin
gai, iš kapitalizmo pasisavintos 
blogybės didėja ir joms nėra pro
gos mažėti, nes nėra vidinių in
strumentų, demokratinės siste
mos, joms mažinti.

MASKVA. — Amerikoje pa
garsėjusio jipių vado Jerry Ru
bin žmona ir dar dvi jaunos mo
terys surengė demonstraciją 
prieš Ameriką. Jos save vadina 
“baltomis panteromis”. Sovietų 
milicija leido joms pašūkauti 
gatvėje 30 minučių ir paskui 
griežtai nuvarė. Merginos pagal 
“Vietcong” sakė steigiančios 
“Americong” grupę. Jos į Mas
kvą sugrįžo iš Hanojaus, kur 
lankėsi ir pas amerikiečius, be
laisvius.

— Okup. Lietuvoje, Vilniuje 
gegužės 16 d. mirė teisininkas, 
adv. Petras Kiškis. Pastaruoju 
metu jis buvo Lietuvos advoka
tų kolegijos revizijos komisijos 
nariu.
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Pianistas Mindaugas Mačiulis

invest in.

PER ANNUM

Koks gyvenimas toks ir mi
rimas, sako senas lietuvių prie 
žodis, kurį,, deja, galima pritai
kinti ir 1926 metų gruodžio 17 
dienos naktį Lietuvai smurtu 
primestai ir Antano Smetonos 
iki paskutinės pragaišties va
dovauti Lietuvos valdžiai.

ONSMGS CERTIFICATES 
OF I1O.OOO. OR MORE, 

2 YEAR MATURITT

Stasė Petersonienė

me 
neužmirštant, kad ne- 
kraujas šaukiasi atpil-

kybių sutrikdyta lig šiol gero 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
.santykiavimo nuotaikos vėl 
galės grįžti į normalias vėžes, 
jei mes visi pareigingai išlai-

jimais, Mindaugo Mačiulio 
piano rečitalis buvo šaunus.

Po koncerto vienas klausy-

Tik dėl publikos priaugimo 
gal savąjį ir tvirtintų griežta
sis Juozas Strolia, pastebėjęs, 
kad ji ploja ne visam kūriniui 
pasibaigus, bet ties pauzėmis, 
po atskiros kūrinio dalies. Ta
čiau čia publikai rengėjai ga
lėtų ateiti į pagalbų, įrašydami 
pastabų programoje, kaip tai 
daro simfoninių orkestrų kon
certų rengėjai Orchestra Hali, 
kad neplojame po atskirų kū
rinio dalių, bet tik visam kūri
niui pasibaigus.

What makes a man leave 
e people he knows, the home 
; made, even the language 

to come here? sttA

■Šaunus buvo Mindaugo Mačiulio 
piano rečitalis

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

ptoini kuyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties sietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderi tokiu adresu:

NAUJIENOS, 
1739 So. Haisted Street, Chicago. Illinois 60608

Kaip perversmininkų val
džia, besivadovaudama di
džiausio saldliežuvio Liūdo 
Giros šūkiu, kad “tauta gali 
būti rami”, pati snaudė ir iki 
paskutinės dienos tautų migdė, 
parodo čia perspausdinamas 
paskutinės Smetonos valdžios 
oficiozo paskutinės dienos edi- 
torialas, kurį šiandien gali 
skaityti, kaip kam patogiau — 
ašarojant ąr raustant. J. Pr.

RIMTIES IR DARBO!

ATĖJO BIRŽELIS...
Seniau mus žudė kulkomis, dabar

— daina. P re L 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 Sovietų vykdomą genocidą, 
kviečiame palaikyti prieškomunistinę spaudą ir pirkti leidinius, ob
jektyviai rašančius apie, komunizmą, o ne jo propagandą:

B. Arminienė, PALIK AŠARAS MASKVOJ. Sibiro tremtinės pri
siminimai apie komunizmo vergų stovyklas, kur tebežudomi kulkomis 
ir badu. Kaina $3,00.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

ČIKAGIETĖS {SPŪDŽIAI 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., 
$1.00.

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

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU 1 VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ I 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 jį 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. 40608

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

America
Buy U.S. Savings Bonds. .

SLA 200 kuopos Valdyba. Iš kairės i dešinę sėdi: SLA 200 kuopos pirmininkas Antanas Sukauskas, 
iždininkė Marcalė Grinienė, vicepirm. Vladas Kazlauskas; stovi: protokolų sekretorius Dr. Saulius ^Si- 
moliūnas, iždo globėjas Jonas Kairys ir finansų sekretorius, adv. dr. Rimas Sukauskas. Trūksta ado 

globėjų — Antanetos Vaitkūnienės ir Stepo Dryžos.

Gegužio paskutinę dieną pa
lydėjome jauno pianisto, 18 m., 
Mindaugo Mačiulio piano re
čitaliu.

Ir ilgas savaitgalis, ir lietin
gas sekmadienis nesutrukdė 
muzikos mylėtojų pasigrožėti 
Mindaugo muzikos garsais, 
sklindančiais iš po jaunų ir 
darbščių jo rankų.

Apypilnė Jaunimo Centro 
salė — daug jaunų ir vyresnių, 
seselių vienuolių ir pasaulie
čių, lietuvių ir amerikiečių— 
šiltai pasitiko, o dar šilčiau iš
leido nuo scenos jaunaji pia
nistą. •

Pavasarinių gėlių fone iš see 
nos aidėjo įvairiaspalvė muzi
ka. Mindaugas šiam rečitaliui 
pasirinko šitokį repertuarą: 
Domenico Scarlatti Sonata L. 
104 C major, Soriata L. 413 D. 
minor, Sonata L. 345 A. major;

J. S. Bach Partita No. 2 C rai-

Jau 30 metų praėjo, kai Sta
lino su Hitleriu sąmokslo re
zultate maskolių šarvuotos di
vizijos su iš anksto paruoštais 
enkavedistų ir istrebitelių pul
kais užplūdo miegančios val
džios neperspėtą ir iki pasku
tinio momento migdomą Lie
tuvą. Šiandien mes, gyvi iš
trukusieji čia laisvame pasau
lyje galime laisvai reikšti savo 
nuomonę, ar “gera” buvo, kad 
Lietuva buvo ne vadovaujama, o 
valdoma šūkiu, jog “valdžia ge
riau žino”, ar geriau būtų iš-' 
ėjg, jei jai būtil vadovavę at
sargesni tautos rinkti, daugiau 
matantieji, platesnių akiračių 
vyrai.

Kad tie patys asmenys, ku
rie gruodžio 17 naktį ginklo 
jėga nuvertę demokratiškai 
rinktą Lietuvos valdžią .gyrėsi 
tai padarydami “išgelbėję?’ 
Lietuvą nuo komunistų Ar vos 
keliolika metų pavaldę Lietu
vą be mažiausio pasipriešini
mo tyliai ramiai komunistams 
atidavė, tai jau yra istorijos 
faktas, kurio jokiais tarpusa
vio ginčais nebepakeisime. 
šiandien, priartėjus Lietuvos 
pavergimo 30 metinėms, mums 
reikia. ne vien senas kruvinas 
žaizdas pasauliui rodyti, o dar 
labiau savo vieningą ryžtą, 
kados 
kaltas

(Rytinio Lietuvos Aido 1040 
m. birželio 16 d. vedamasis)

Įvykių eigos metu sunku 
tuos ivvkius visai tiksliai įver
tinti. Todėl palikime jų api

būdinimą’ ateičiai šiandien 
tegalime; konstatuoti kad šių 
dienų įvykių eiga stato mus; 
rimtų faktu akivaizdoje.- Ban
dydami į vertinti aplinkybes, 
kuriose šių dienų įvykiai kilo, 
visų pirma turime dar kartą 
pabrėžti,-' kad visoje lietuvių 
tautoje -santykių su Sovietų 
Sąjunga atžvilgiu visada vyra
vo vienas nusistatymas: jie tu
ri būti kuo geriausi. Sudarant 
pereitą rudenį su Sovietų Są
junga sutartį, kuri kalbamuo
sius santykius Įvedė į naują fa 
zę, minėtasis' nusistatymas 
lietuvių tautoje dar labiau , su
stiprėjo visai nuoširdžiai, ka
dangi naujasis santykių su
tvarkymas ir aplikybės, kurio
se tai įvyko, tokiam nusistaty
mui tik . sustiprino^ pagrindą. 
Bet kokios užpakalinės min
ties, kuria būtų linkstama kal
bamuose, santykiuose iš gera 
valia ir .-atvirai priimtųjų san
tykiavimo ribų iškrypti, lietu
vių tauta negalręlaikyti sava 
mintimi. Jei vis Mėlto galėjo 
kilti dėLto abejonių ar priešin
gų įsitikinimų, tai tas galėjo 
būti tik’ pasėka giliai apgailė
tinų neŽusipratiiHų. • Tokie ne
susipratimai juo labiau apgai
lėtini, jeigu jie kilo iš atskirų 
asmenų ar -atbukusio atsako
mybės jausmo visuomenės da
lies lengvapėdiškų- pasielgimų, 
šioje vietoje mes čia nedrįsta
me imtis' teisėjų vaidmens ir 
nagrinėti kas' iki kokio laips
nio šia prasme yra nusikaltęs; 
bet nedvejodami turime pa
mato pareikšti, -kad kiekvie
nas toks nusikaltimas, jeigu 
jis kurioje vietoje įvykęs, vis 
vien — sąmoningai ar nesą
moningai, -^etuvių .tautai yra 
skaudus ne .vien dėl pasėkų, 
bet ir grynai moraliai. Lietu
va visada -laikėsi nuoširdžiau- 
sio visų savo tarptautinių pasi
žadėjimų vykdymo dėsnio ir iš 
principo smerkia bet-kokį nuo- 
to dėsnio -nukrypimą.

Apgailėtina yra, kad, nežiū
rint gražios santykių tarp .So
vietų Sąjungos įr Lietuvos 
raidos iki paskutinių, laikų, da
bar atsirado reikalas sudaryti 
specialias apdraudimo sąlygas 
sutarčiai vykdyti. Bet, jeigu 
toks reikalas yra, lietuvių tau
ta ramiai ir ryžtingai tą reika
lą sutinka.

Nelemtai susidėjusių aplin-

nor, Sinfonia, Allemande, 
Courahte, Sarabande, Ron
deaux, Gapriccio;

Robert Schuman Aufsch- 
wrmg (Soaring) Opus 12.

Claude Debussy Minstrals,, 
La Puerta del Vino, Jardins 
sous la Pluie;

Ludwig van Beethoven So
nata ir F minor, Opus 57 (Ap- 
passionata), Allegro assai, An
dante con moto, Allegro ma- 
non troppo.
zMūsu publika, anot ,a. a. 
konip. Juozo Strolios, sunkiai 
priima instrumentalinę muzi
ką. Ji labiau mėgsta vokalinę. 
Instrumentalinei ji dar nepri
augusi.

Klausantis Mindaugo Mačiu
lio skambinimo ir-stebint pub
likos priėmimą, prisiminė ši 
.kompozitoriaus pastaba. Ir atė 
jo mintis, kad šį rečitalį pub
lika ne sunkiai, bet labai leng- just for others.

Where a man can own his 
own home. Maybe with a baric

kyšime reikiamą rimti. Vais- kas. Laikytis rimto ramumo ir 
tybės įsipareigojimų vykdy- dirbti šiuo metu svarbiausia, 
mas yra ne tik visų piliečių Šių dalykų gilus supra lipias 
pareiga, bet ir tautos interesas, tebūnie kiekvieno mūsų pasi- 
o taip pat ir jos garbės daly- ęlgimo vairuotojas.

OFFICE HOURS
Monthly, Tuesday, Friday, 9 AJ4. to 4 FJK.

Thursday, 9 A Jd. to 8 PJd.
Saturday, 9 AnM. to 1 PJM.

x. NOW |NSURED T0 $20,000

ęJ/U ACCOUNT
PER ANNUM "■"■■■ ■ ■—

Paid and f
Compounded ’

Qua rte r1y

vai ir labai šiltai priima. Trink 
iinjįĮgi “vaito” ir “hto”, pro- 
gnunai pasibaigus, išprašo iš 
Mindaugo dar vieną skambini-

įtojas, sveikindamas Mindaugą 
užkulisyje, girdžiu, sako:

— Kaip gerai, kad gali sa 
k vii tiesą, kad nereikia sakyti 
viena iš iHandagumo, o kita jau
sti. Tikrai koncertas buvo žaviu-! 
gas.

Po koncerto Mindaugo arli-l 
miansi tham d, keletas ujuzI- 
kų, spaudo^ žmonės, reugiuK): 
komiteto nartai ir artimiausi 
širdingos Mačiulių šeimos 
draugai buvo susirinkę p. p. 
Mačiulių namuose ir puikiai j 
pavaišinti puikios Šeimininkės; 
Paulinos Mačiulienės.

Skirstėmės į namus, vienos 
muzikės žodžius nešdanųesi:

— Mindaugai, nesustok pa
sisekime, nepalūšk pralaimė-j 
jime, Tu iškilsi aukštai, Tu iš
kilsi.

SAVE AT INSURED

Savings and loan

/



PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Vaclovo Biržiškos

Chicago 8, Illinois

Now at GLASER’S

GLASER’S FURNITURE AND APPLIANCE CO

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

Prašome siusti čeki arba Money Orderį tokiu adresu:

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

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $5.000. OR MORE, 
2 YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

The ENTERTAINER 
Model AZ-051 
15* diagonal picture

didėjo 60 nuošimčių 
milijonų galionų. Tuo tarpu gy
ventojų per tą laiką padaugėjo 
tik 13 nuošimčių.

Sąjungoje niekas negaminama 
be valstybinio plano (Gosplan). 

irto Tai liečia ir alkoholio produkciją,

Lots of portable 
pleasure at a 
low, low priced
Portable perfect for yourself— . 
gift perfect for anyone I The 
Entertainer offers a lot of 
viewing pleasure at a budget-’ 
pleasing price. Big 15'diagonal 
screen is designed into a ' ' ■ 
compact, easy-to-carry 
cabinet Traditional RCA 
performance and dependability 
from super power grid VHF 
and solid state UHF tuners. 
See this best-selling set 
soon—while it's stiU around.

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”, — TURI. GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

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

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

Švedijoje, vėliau ir Vilniuje 
Kaune.

Eltos pirmuoju 
buvo dr. J. Eretas, 
tirties, nes dirbęs 
spaudos biuruose, 
tos organizavimo

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kit

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

1952 m. balandžio 2 d. pri
imtas Eltos statutas su taisyk
lėmis. Rotatorium “Eltos In
formacijų” biuletenis nuo 1949 
m. leistas kas 10 dienų. Ligi 
1957 m., jį redagavo A. Pauliu-’ 
konis, 1957 - 61 m. H. J. Jaku- 
žaitis (abu mirę), nuo.,1961 - 
65 m. — V. Alseika. Tuo metu 
“Eltos Informacijos” buvo lei
džiamos Reutlingene, Vliko 
Vykd. Tarybos būstinėje, 1965 
m. pabaigoje “Eltos Informa
cijos” pradėtos leisti New Yor
ke — pradžioje kas 10 dienų, 
vėliau kas dvi savaitės. Biule
tenį redagavo V. Rastenis 
(1965 — 1969), nuo 1969 m. 
gruodžio mėn. — V. Alseika.

Vak. Europoje, dar 1945 - 
46 m. Vlikas yra išleidęs kelis

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

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

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

Reutlingene (red. H. J. Jaku- 
žaitis, nuo 1965 m. spalio mėn. 
— 1967 m. — V. Alseika, Muen 
chene, nuo 1967 m. liepos V. K. 
Banaitis, Muenchene — Bon- 
noje). Antrasis Eltos biulete
nis svetimomis kalbomis, ita
lų, išleistas 1954 m. Romoje — 
“Elta Press” (red. prel. V. Min 
cevičius). Toliau sekė biulete
niai dar kitomis kalbomis: 
1956 m. — anglų kalba, lei
džiamas New Yorke, (biulete
niai vokiečių, italų ir anglų 
kalbomis leidžiami kas mėnuo) 
1961 — ispanų, 1964 m. — ara
bų, 1967 m. — prancūzų ir 1967 
m. — portugalų kalba. Pasta
rieji keturi leidžiami miestuo
se: Buenos Aires, New Yorke, 
Paryžiuje ir San Paulo.

Visi Eltos biuleteniai siun
čiami ne tik spaudai, bet ir pa
skirų kraštų politikams, diplo
matams, įvairiu kraštų laisvi
nimo veikėjams. Biuleteniai 
yra svarbus šaltinis svetimie
siems patirti apie Lietuvos lais

suvarau 
kiška įstaiga, liudija ir jos 
legijos narių, T. Baranauskie
nės ir S. Laurinavičiaus teigi
mas (“Czerwony Sztandar”, 
1969 m. šausio 17, nr. 14), bū
tent: “Mūsų agentūra yra su
telktinis TASS koresponden
tas. Darbą Tass naudai kiek
vienas kūrybinis žurnalistas 
laiko savo pagrindinė pareiga 
ir garbės reikalu... ” Todėl iš 
tikrųjų, tos įstaigos žmonės oficiozas 
turėjo, minėti ne 50 m. Eltos prieš vodką, išeina prieš valdžią 
sukaktį, bet, geriausiu atveju, ir sovietų valstybę!. Sovietų gi 
prisiminti 1940 m. vasaros die 
nas, kai Leibai šansui atsira
dus Kauno Eltoje, šioji
Tass talkininke ir bolševikinio’ kuri nuo 1960 iki 1968 metų pa
regimo liaupsinimo svarbiu didėjo 60 nuošimčių — iki 670 
įrankiu. Tokiu ji tebėra 
šiandien. (E).

“Eltos” teikiama medžiaga 
naudojama laisvojo pasaulio 
spaudoje, gi svetimomis kalbo 
mis leidžiamų! Eltos biuletenių 
žinios įvairiuose kraštuose, 
ypač Italijoje, persispausdina
mos ir dažnu atveju komentuo 
jamos.

šiuo metu viena Elta veikia 
Vakaruose, kita gi — okupuo
toje Lietuvoje, Vilniuje. Iš es
mės, tik -Vakaruose atkurtoji 
Elta galima laikyti 1920 m. 
Kaune įsteigtosios veiklos tęsė 
ja. Vilniuje, Lenino prosp. 
(buv. Gedimino g.) 21 nr. vei
kianti Eltos įstaiga yra laikyti
na nesavarankiška agentūra, 
bet maskvinės TASS įstaigos 
padalinys ar talkininkas- Jos 
pobūdis panašus, nors ir pa
slėptas, palyginus su Kaune, 
1940 J 41 m. ' veikusia Eltos, 
įstaigai

Būdinga, kad Vilniuje Eltos 
50 m. sukaktis atžymėta jau 
pernai, sausio 17. Pasirodo, 
nesenai Vilniaus archyvuose 
buvo rastas bolševikinės, V. 
Kapsuko valdžios, tariamas 
nutarimas, kuriuo 1919 m. bu-

vinimo bylą, veiksnių pastan
gas, bei sužinoti apie okup. 
Lietuvos gyvenimą, okupanto 
kolonizavimo, rusinimo bei 
k t veiksmus, dar ir svetimųjų 
pasisakymus apie lietuvius ir

PER. 50 metų “laimingo gyve
nimo” Sovietų rojaus valdžia 
karts nuo kartę skelbė “kovą” 
alkoholiui, o Nikita (Chruščio
vas) bandė net vodką pakeisti 
lengvų vynu ir vaisių sunkų 
(anot dr. Adomavičiaus “džin
sų”) gėrimu, tačiau ruskis tvir
tai ir ištikimai, pasiliko prie sa
vo vodkos.

srtčįų “laimėjiinus”» j
Kad dabartinė Elta Vilniuje Paskutiniu laiku prieš vodką 

nelaikytina lietuvių suvarau-. karan išjojo v»i kremliaus rite- 
iriai su pačiu Brežnevu, šelepinu 
! ir šumilinu priekyje, reikalau- 
1 darni griežtesnės darbo draus- 
I mes ir svarbiausiu nedrausmės 
kaltininku kaltindami vodką. Jie 
aiškina, kad įvedus 5 dienų darbo 

i savaitę smarkiai padidėjęs gir- 
I tuokliavimas: Maskvoj net 25 
nuošimčiais padidėjęs vodkos 

! pardavimas
’ Išeina, kad Brežnevas ir jo 

Pravda”, kalbėdami

Eltai, Lietuvos Telegramų 
Agentūrai, vėliau Vakaruose 
pakeitusiai savo pobūdį, š. m. 
baladžio 1 d. sukako 50 veiklos 
metų.

Elta, informacinė įstaiga, ap 
rūpinanti spaudą (vėliau ir 
radiofoną) ir k t. įstaigas po
litinėmis bei kitomis žiniomis, 
buvo įsteigta Kaune 1920 m., 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijai pavedus. Ji išsivystė 
iš lietuvių spaudos biurų, pir
mojo pas. karo metu orgaui-

Irene Balzekienė, jos duktė Carole Balzekaitė, ponia Juzė Daužvardienė ir AArs. Rowland Kilburn, Chi- 
cagos lėti? kolektorių klubo pirmininkė, kuri penkiadienį, birželio 19 d. 7:30 vai. vakaro Balzeko mu
ziejuje, 4012 Archer Avenue, skaitys paskaitą apie "lėliu rinkimo meną". Ten pat iki liepos 31 dienos 

bus lėlip paroda, kurią galima lankyti kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4:30 vai. popiet.

VODKA SOVIETŲ SĄJUNGOJ 
GERIAMA PAGAL PLANĄ

rium — vokiečių gen. ko:

turėjęs pa- 
šveica rijos 
Vėliau -E1- 
darbą tęsė 

M. Avietėnaitė, J. Paleckis ir A. 
Jakobas. 1928 _ 34 m. Eltai va
dovavo E. Turauskas, 1934 _ 39 
m. — P. Dailidė, 1939 - 40 m. 
— V. Gustainis.

Elta ligi 1939 m. kovo mėn. 
turėjo skyrių Klaipėdoje (ved. 
V. Gvazdinskas) ir 1939 m. 
lapkričio mėn. — 1941 m. bir
želio mėn. Vilniuje (čia sky
riui iš eilės vadovavo P. Ra
dzevičius, V. Martinkėnas ir V. 
Alseika).

Sovietams įsibrovus į Lietu
vą, Eltos direktorium centro^ 
įstaigoje buvo paskirtas K. 
Korsakas. Rusams netrukus 
perėmus. EI tą savo žinion ir 
pajungus TASS (Sovietų Są
jungos Telegramų 'Agentūra) 
kontrolėn, Korsaką pakeitė 
Leiba Sausas ir iš'Maskvos at
siųstas Isačenko. “Politruku”, 
bet redaktoriaus titulu,, iš 
Maskvos rusas prisiųstas ir El
tos skyriun Vilniuje.

1941 m. birželio mėn. pabai
goje Lietuvos Laik. Vyriausy
bė Eltos direktorium paskyrę 
ilgametį redaktorių J. Grišką. 
Vokiečių okupacijos tarpsnyje 
Elta buvo pajungta DNB (Vo
kiečių žinių agentūra) tarny-

pradėtas spausdinti 1945 - 46 biuletenius vokiečiu kalba. Pa 
ni. buvo Vliko pirmininko ži-’stovus biuletenis vokiečių kal
nioje, gi 1946 m. E. Galvanaus'ba, “Elta Pressedienst”, pra- 
kui sudarius Vliko Vvkd. Ta-!dėtas leisti 1953 m. sausio mėn. 
rybą ir įsteigus Informacinę 
Tarnybą, šioji perėmė Eltos 
biuletenių leidimą. Inf. Tar
nybai nuo 1946 m. vadovavo 
prof. J. Brazaitis, B. Gaidžiū- 
nas, T. Šidiškis, M. Brakaš ir M. 
Gelžinis.

jungą. Prieškarinė Elta turėjo 
penkis skyrius: užsienio, vi
daus, ekonominį, foto ir spor
to tarnybas. Eltos centre Kau
ne ir skyriuose Klaipėdoje ir 
Vilniuje dirbo ligi 30 patyru
sių, įvairias kalbas mokančių 
redaktorių, teisininkų, diplo
matų. Iliustracinę Eltos me
džiagą gamino J. Kapočiaus 
cinkografija “Vaizdas”.

Elta užsieny buvo, atkurta
1944 m. Vliko Dėlegatūra 1944 
jn- gruodžio 14 d. Berlyne nu
tarė steigti slaptą infomacinį 
biurą, kurio uždavinys — in
formuoti užsienį apie Lietuvos 
padėtį, aptarnauti ir Lietuvos 
valstybės atkūrimo galimybes 
bei viltis. Biuro vedėju buvo 
paskirtas A. Valiukėnas, ben
dradarbiu — Julijonas Būtė
nas. Abiejų jau nėra gyvųjų 
tarpe. 1945 m. liepos 4 d. Vli
kas .patvirtino Eltos Informaci
jos Biuro programą su pasta
ba, kad Eltai ypač teks rūpin
ti? žiniomis apie gyvenimą 
Lietuvoje. Vlikui Įsikūrus 
Wuerzburge, Biuro vedėju 
buvo paskirtas J.- Griška, gi
1945 m. spalio 5 d. Vliką nukė
lus i PfuIIingeną, ties Reutlin- 
genu, pranešimus, skirtus dip
lomatams ir politikams reda
gavo J. Butūnas, o biuletenius 
liet, visuomenei — J. Griška ir 
St Daunys. 1945 w 46 m. Eltos 
biuletenį redagavo G. Galva- 
nauskas (Galva), talkininka
vo B. Dundulis ir V. Trumpa. 
Eltos žinių'biuletenis kasdien

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 

Pa(lecia sukurti geresnę apylinkės ben- 
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
. 4 10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė-
~ nėšio pirmos.

iv SUKAKTIS 
lėmus bolševikams, Elta pa
versta TASS žinioje dirbančia 
ir sovietiniam režimui tarnau
jančia spaudos įstaiga.

Elta 1929—44 m. gaudavo ži
nias Heli ir kt. aparatais, pla
čiai naudojosi telegramomis, 
laikraščių, iškarpomis bei kitų 
kraštų agentūrų, Vakaruose ir 
Rytuose, biuleteniais. Todėl 
Eltos žinioms buvo būdingas 

bruožas

iališkunm. objektyvumu ir tai 
ypatingai išryškėjo 1939 m. ki- 

zuotų Šveicarijoje, Danijoje,j lųs Vokietijos — Lenkijos ka- 
.. ................ riri ir vėliau, nacių Vokietijai 

vykdžius karo veiksmus vak.

tvusi įsteigta LITĄ, atseit Lie- 
Į tuvių Telegramų Agentūra. Ir 
anuomet LITĄ buvo rusų tal
kininkė* nes bendradarbiavo 
su rusų agentūra ROSTA.

I Dabar gi, nors vilniškė įstai 
ga turi per 50 savo “kolegijos” 
narių (vadovas — D. Rodą), ji 
aptarnauja “respublikinę span 
dą, radiją ir televiziją ir, aiš
ku, Maskvą, kuria informuo
ja apie okup. Lietuvos įvairių
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J. PŪZINASPADĖTIS OKUPUOTOJE LIETUVOJE
specialioj, vidurinėse mokyklo
se, įstaigose, gamyklose, kolcho
zuose, sovchoz uose. Iš viso oku
puotoje Lietuvoje veikė 6,442 
pirminės konuomolo organizaci
jos. '*

Komsomol i prieauglis — spa
liukai ir pionieriai. Jau I klasės

(Tęsinys)
Miestuose ir rajonuose veikia 

komsomolo komitetai, kuriems 
vadovauja pirmasis sekretorius, 
antrasis sekretorius, sekretoriai, 
instruktoriai, skyrių bei sek
torių vedėjai. Be to, komsomolo 
organizacijos veikia aukštosiose,

i

Lenino lietuviams neužtenka
Kiekvienas plunksną valdyti galis lietuvis okupuo

toje Lietuvoje buvo įtrauktas į vadinamą Lenino šimt
metį. Vieni rašė, kiti kalė; vieni piešė, kiti drožė; vieni 
kalbėjo, kiti dainavo apie Leniną. Leniną pažinusieji ra
šė atsiminimus; apie Leniną girdėjusieji — rašė įvairiau
sias pasakas. Jeigu kas Lenino nepažino arba mažai apie 
jį tegirdėjo, tai turėjo ką nors išgalvoti, kad tiktai padi
dintu taip vadinamą leninianą. Atrodo, kad Pireupio 
didvyris buvo pasišokęs lietuvių spaudoje daugiau apie 

. Leniną prirašyti, negu kad patys rusai.
Koktu i rankas imti tuos okupuotoje Lietuvoje lei

džiamus dienraščius ir savaitraščius, kuriuose paskutini 
pusmeti į padanges buvo, keliamas žiaurusis politinis 
avantiūristas, didžiausias demokratijos ir darbini n ką 
priešas. Pirmiausia Leninas išvaikė demokratini Rusi
jos parlamentą, išžudė Rusijos darbininkų profesinių 
sąjungų vadus, kraujuose paskandino demokratinę Gru
ziją ir pavergė laisvės siekusią Ukrainą. Lenino Įpėdiniai, 
vartodami Lenino — Dzeržinskio metodus, pradėjo An
trąjį Pasaulinį karą, išžudė milijonus žmonių, pavergė 
nepriklausomą iLetuvą, Latviją, Estiją ir visą eilę Bal
kanų tautų.

Dabar didžiausias žmonijos tironas bandoma pavaiz
duoti geradariu. Taip elgdamasi ne vien rusų pvargtuo- 

■ se kraštuose, bet ir laisvame pasaulyje. Bet laisvame 
pasaulyje niekas tomis vežiojamomis parodomis nebetiki, 
mažai kas jas telanko. Bet blogiausia, kad brangia pro
paganda apie Leniną žmonės nebetiki ir pavergtoje Lie
tuvoje. Tūkstančiai lietuvių buvo išprievartauti Lenino 
vardu, bet tos prievartos pasekmės labai menkutės. Lie
tuviams, net ir kai kuriems komunistams, Leninas buvo 
ir liko svetimas. Lietuviai komunistai žino, *kad Lenino 
suorganizuota ir Stalino ištobulinta valstybinė kankini
mų ir žudymų mašina be laiko į kapus nuvarė didoką 
skaičių lietuvių komunistų. Lietuviams komunistams 
kulkos į pakaušį buvo varomos ne vien Minsko ir Mas
kvos rūsiuose, bet ir Antrojo Pasaulinio karo pradžioje 
pakeiiuje iš Lietuvos. Čekistai be pasigailėjimo žudė 
ne vien sovietų armijos generolo laipsnius pasiekusius 
lietuvius, bet jie su tokiu pačiu šaltu krauju žudė savo 
laiku nuo partijos linijos nukrypusius departamentų di
rektorius ir ne taip aukštai įkopusius partinius karjeris
tus. Lietuviai komunistai tą žino, užtat ir pagyrų apie 
Leniną jie negali suvirškinti.

Gerai informuotas Pirčupio “didvyris” tas nuotai-

VLADAS CIVINSKAS

- Iš visur į Orange upes pakraščius ėmė 
plūsti deimantų ieškotojai, bet tais 1869 
m. daugiau nieko reikšmingesnio nerasta. 
Pirmieji deimatų laukai surasti tik sekan
čiais 1870 m. prie Barkley West upės Vai 
pakraščiuose, gerokai Į šiaurę nuo čia mi
nėtų vietų. Deimantų buvo ir Vai upės va
goje, ir jos slėnyje iki pat Vai ir Hart upių 
santakos, ip bent keliasdešimt kilometrų į 
šiaurės rytus. Skurdžioje apylinkėje, kur 
gyveno 'tik keli šimtai medžiotojų ir sun
kiai gyvulininkyste besiverčiančių olandų, 
būrų, per trumpą laiką susitelkė keliolika 
tūkstančių žmonių, upės pakraščiai pridy
go palapinių ir vežimų, o paupys virto 
skruzdėlynu. Vieni tų apylinkių būrai me
tė laukus ir prisidėjo prie deimantų ieško
tojų, kiti neblogesnes deimantų kasyklas 
surado, aprūpindami deimantų ieškotojus 
maistu, degtine ir darbo priemonėmis.

Tais pačiais metais negirdėto turtingu
mo deimantų laukai aptikti toli sausumoje 
apie 30 km. Į pietryčius nuo Vaal upės prie 
Barkley West ir apie 40 km. į šiaurę nuo 
Modder ir Riet upių santakos. Pagal vie
nus šaltinius kažkuris deimantų ieškotojas 
pastebėjo Vooruitzigt farmoje vaikus, be
žaidžiančius nedideliais deimantais, pagal 
kitus — būras van Wvk, gvveneš Dutoit
span farmoje, deimantus surado savo gy
venamo namo krėstinėjo molio sienoje.

mokiniai priimami 1 “spaliukus, i Buit • r I
H Lenine anūkus”. Spaliukams va- Į 3. K 

dovauja ne mokytojas, bet pio-1 nio s 
i nicrius? p&pr&sx&i VIT
kinys. 1967 m. spaliukų
apie 120,000. Spaliukai, sukakę 
10 m. amžiaus, paprastai III kla
sėje, tampa pienieriais — leni
niečiais. 1968 m. pionierių buvo 
182,000.

Visi čia duoti skaičiai akivaiz
džiai liudija, kaip intensyviai 
vykdomas okupuotos Lietuvos

V v ėo:

rūpinimo ir 5. Vietinės pra- 
i>. Visos mažareikšmės, vie- 
pobūdžio ministerijos. Be

1967.HL28). Tai tikra “tarybų”

Indoktrin arija

visokio-

žemaitę — Juliją Žymantienę. Suvarytiems rašytojams 
buvo įsakyta prisiminti Žemaitės gimime 125 metų su-

parodyti tautosakinius josios raštų perlus. Pirman “Tie
sos” puslapiu įdėjęs žemaitės paveikslą, jis rašo įžanginį, 
kurį pavadino “Mūsų Žemaitė”.

Apie Leniną galite rašyti, kas tiktai jums ant liežu
vio ateina, bet, susimildami, palikite žemaitę ramybėje, 
žemaitė niekad nebuvo jūsų, kol ji buvo gyva, žemaitės 
komuniste nepadarysite ir mirusios Jūsų išradingumas 
praeičiai klastoti, mintims kraipyti yra labai didelis; bet 
ne visi fokusai ir jums pasiseka. Lietuvoje, konfiskavę 
knygas ir laikraščių rinkinius ir net privačius laiškus, 
galite skelbti tokias laiškų ištraukas, kokios okupantui 
naudingos, bet laisvame pasaulyje gyvenantieji lietuviai 
gali ir turi paskelbti tiesą apie Žemaitę.

Honanas Zimonąs Vilniuje leidžiamoje “Tiesoje” 
gali rašyti apie “Mūsų Žemaitę”, bet Amerikos lietuviai 
žino, kad žemaitė komuniste niekadriebuvo. Chicagoje 
dar yra gyvų liudininkų, kurie Žemaitę prisimena ir kar
tu su ja visuomeninį darbą dirbo, žemaitė ne tik kad 
niekad jūsų nėra buvusi, bet ji, kol buvo gyva, kovojo 
prieš visa tai, kas vėliau išsivystė į bolševizmą, komu
nizmą ir pačią didžiausią prievartos sistemą.

Karo metu žemaitė buvo atvažiavusi į Ameriką. Ji 
važinėjo po didesnes Amerikos lietuvių kolonijas ir rinko 
aukas nukentėjusiems nuo karo lietuviams. Kalbų metu, 
ne vieną kartą buvo iškeltas ir Lietuvos likimas. Savo 
kalbose Žemaitė pasisakydavo už laisvą ir demokratinę 
Lietuvą. Ji reikalavo pilnos sąžinės, žodžio, spaudos ir 
susirinkimu laisvės. Jai buvo svetima visa leninistinė 
“filosofinė” struktūra, žemaitė norėjo padėti nuo karo

bet tikslo siekė ne prievartos, o demokratiniais metodais.
žemaitė griežčiausiai pasipriešino bolševikinių min

čių plėtimui Amerikos lietuvių tarpe. Ne tik pati pasisa
kė prieš komunistinius prievartos metodus; bet ir kitus 
ragino pasisakyti prieš prievartą. 'Ji patūvažinėjo į susi
rinkimus Chicagoje ir jos priemiesčiuose ir pasakojo, 
kad demokratinė santvarka neša didžiausią gerbūvį dar
bininkams; kad demokratinė santvarka yra naudingiau
sia ir pačiai Lietuvai. Užtenka pavartyti to meto laikraš
čių komplektus, kad įsitikintum, jog žemaitė buvo griež
ta bolševikinių metodų ir komunistinės santvarkos prie
šininkė.

Okupantas, negalėjęs Lenino primesti didelei lietuvių 
daugumai, dabar greta Lenino stato ženfaitę. Toks su
gretinimas yra didžiausias pasityčiojimas iš lietuvių li
teratūros klasikės.. Tai taip pat parodo^ kad"okupanto 
propagandos metodai nedaro jokios įtakos į krašto gy
ventojus.

Piūpestingiau ištyrus vietovę, prie Vooruit- ! 
zigt rasti du deimantų laukai maždaug per 
vieną kilometrą vienas nuo antro, o prie 
Dutoitspan —kiti du, vienas nuo kito per 
800 metrų, ši vieta dabar žinoma Kimber
ley vardu ir.yro pats didžiausias ir reikš
mingiausias produkcijos centras pasaulyje.

Maždaug tuo pačiu metu deimantai at
rasti ir Jagersfontein vietovėje netoli Fau- 
resmith ir Koffyfontein nedidelės Riet 
upės pakraščiuose, esančiuose apie 130 
km. į pietus nuo Kimberley. Praktiškai 
daugeli metų didžiausioji dalis Pietų Afri
koje rastų deimantų buvo kilę iš šių pen
kių kasyklų ir iš .Vaal upės pakraščių.

Visi šie atradimai yra. iš 1870 _ 1872 hl, 
ir nors naujų deimantų laukų ieškojimai 
šiame rajone buvo labai intensyvūs, be ke
lių nereikšmingų vietų upių pakraščiuose 
ir eilės menkesnių kasyklų Kimberley sri
tyje nieko daugiau pažymėtino nerasta. Ir 
tik 1891 m. Kimberley vietovėje už 2 km. į 
rytus nuo Dutoitspan vėl aptikti pirmaei
lės reikšmės deimantų laukai, tikriau — 
naujos deimantų kasyklos, pavadintos 
Premier vardu, kur iki šiol jau rasta daug 
puikių ir stambių akmenų, bet kurių reikš 
mė dar priklauso ateičiai.

Visos šios kasyklos ir visi paupių dei
mantų laukai yra Į šiaurę nuo Orange 
upės, tiksliau — pačiame Orange ir jos in
tako Vaal išsišakojimo vakariniame gale. 
Upė Riet yra Modder intakas, o pastaroji 
Įteka Į Vaal netoli Orange. Visos šios dei
mantų kasyklos, kur jos bebūtų, išsitiesę

“LTSR” vyriausybės organai
Kad kitiems sudarytų įspūdį, 

jog ir okupuota Lietuva daly
vauja kaip lygus partneris So
vietų Sąjungos valdymo siste
moje, “LTSR” atstovų yra Tau
tybių Soviete (32) ir SSSR Auk
ščiausiajame Soviete (16). Iš tų 
42 “LTSR” atstovų 10 yra ru
sai: 9 Tautybių Soviete ir 1 SSSR

'o 11inio pobūdžio ministerijos. Be I Kremliaus
to, “Ministrų Tarybon” įeina pir-1 mis indoktrinacijos prienaonė- 
mininkai: Plano komisijos, T.iąn-1 mis išsiauginti rusams ir Sovie- 
dies kontrolės komiteto, Valsty- tų Sąjungos Komunistų partijai 
binio kinematografijos komite- ištikimų talkininkų. Okupuoto- 
to, Valstybinio profesinio-tech-|je Lietuvoje indoktrinacijos dar- 
ninio mokymo komiteto, Valsty
binio radijo ir televizijos komi
teto, Valstybės spaudos komite
to, Valstybinio statybos reikalų 
komiteto, Valstybės saugumo ko
miteto, Respublikinio susivieni
jimo “Lietuvos žemės ūkio tech
nika”, Centrinės statistikos val
dybos prie LTSR Ministrų Tary
bos viršininkas, Vyriausios ener
getikos ir elektrifikavimo valdy
bos prie LTSR Ministrų Tarybbs 
viršininkas, Vyriausios materia
linio-techninio tiekimo valdybos 
prie LTSR Ministrų Tarybos vir
šininkas. Ministrų Tarybos pir-

m. rugpjūčio 2 d. Tautybių Sė

Aukščiausia okupuotos Lieu- 
vos konstitucinę institucija yra 
“LTSR Aukščiausioji Taryba”, 
arba Sovietas. 1967 m. kovo 19 
d. į jį buvo “išrinkta” 290 atsto
vų, kurių tarpe buvo 66 rusai. 
Tai lyg parlamentas, įstatymų 
leidžiamasis organas, tačiau f ak
linai jis tik bent Įdėk pritaiko 
SSSR Aukščiausiojo Sovieto pri-

niušis, Guduose gimęs ir ten 
mokslus ėjęs, ir tik po II pasau
linio karo atsiradęs Lietuvoje. 
Jis ex officio yra ir SSSR Mi
nistrų Tarybos narys. Ministrų 
pavaduotojų, valdybų, skyrių 
viršininkų, komitetų pirminin-

rusų.

Sovietai, norėdami sudaryti

čiausiojo Sovieto pirmininku yra

to Prezidiumo pirmininku -— Mo-

Sovieto Prezidiumo pirmininko 
pavaduotojas.

sąjunginėje valstybėje, išlaiko 
ir“užsienio reikalų ministeriją”, 
kuriai nuo1966 m. vasario23d.

tė-Piliušenko, Maskvoje išėjusi

bą nęątlaidžiai vykdo komparti
ja per plačiai išvystytą propa
gandinį tinklą- Lietuvos parti
nis aktyvas 1968 m. balandžio 23 
d. priimtoje rezoliucijoje indok
trinacijos reikalu tarp kita ko 
pareiškė: ../‘gerinti partinę pro-

dintinę propagandą, agitaciją, 
spaudos, radijo, televizijos, kul
tūros— švietimo įstaigų darbą... 
Partinių organizacijų pareiga — 
auklėti Tarybų Lietuvos darbo 
žmones, ypač jaunimą, beribės 
ištikimybės partijos idealams 
dvasia, tarybinio patriotizmo, 
proletarinio internacionalizmo

ideologinio auklėjimo priemones 
kiekvieno tarybinio žmogaus ko-

ti* ugdyti idėjinį tvirtumą ir su
gebėjimą priešintis bet kurių for
mų buržuazinei įtakai” (Tiesa, 
1968JV.25). Indoktrinacijai pa
naudojamos įvairios sovietinės 
šventės, sukaktys, svarbesnių

jimai ir t. t. O švęsti progų su-.

džiosios. šventės: Sovietinės ar
mijos ir karinio laivyno diena 
(11.23), Tarptautinė, moters die
na (III.8), Darbo žmonių tarp- _ _ •_ _ • _ . ' _  _

?ukre^pi^ LfetįVO1?.So3-Ttlį S^ cijos dieną (XI.7-8) ir SSSR kon. 
jungoje besilankančias kitų kras- stitnciias diena- fxn.5t: Prie iu

okupuotos Lietuvos vykdomasis, draugystės organizacijų atsto-. 
organas. “Ministrą Taryba”. Yra 
net 26 dvejopo pobūdžio minis
terijos:21 sąjunginė-respubliki- 
nė ministerija, priimančios ir

vus> užsienio svečius pasitinką

pavaduoto j as Vytautas Zenkevi-

ambasados Vašingtone sekreto
rius), arba kuris nors “ministe
rijos” skyriaus viršininkas- ar 
pirmasis sekretorius.

jungiasi sovietinio kulto' šven
tės — Karolio Markso ir Vladi-

I
fI

kinių priklauso šios ministerijos: 
1. Aukštojo ir specialiojo vidu
rinio mokslo; 2. Baldų ir medžio 
apdirbimo pramonės; 3. Finan
sų; 4. Gynybos; 5. Kaimo staty
bos; 6. Kultūros; 7. Lengvosios 
pramonės; 8. Maisto pramonės;
9. Melioracijos ir vandens ūkio;
10. Mėsos ir pieno'pramonės; 11. 
Miškų ūkio ir miško pramonės; 
12. Paruošų (nuo 1969 m. gruo
džio 8 d.); 13. Prekybos; 14. Ry
šių; 15. Statybinių medžiagų 
pramonės; 16. Statybos; 17. Svei 
katos pasaugos; 18. švietimo; 19. 
Užsienio reikalų; 20. Vidaus rei
kalų ir 21. žemės ūkio. Respu-

Jo pavaduotojas — M. Stanke
vičius, Or. vyresnieji-{©tarėja— 
rusė Jdena Eduardovna Drublia-

suruošia priėmimus Maskvoje 
akredituotiems užsienio diplo
matams, sovietiniams ir užsie
nio spaudos atstovams.

Pagaliau, vietos reikalams 
tvarkyti yra gausybė rajonų, 
miestų, apylinkių ir gyvenvie
čiųrajonuose sovietų — “tary
bų”. 1967 m. kovo 19 d. į tuos

viso pasaulio darbo žmonių- va
das- ir mokytojas” (Mokslas ir 
Gyvenimas, 3^ 1970,. p„ 1). Nors ■Hhi

tinės sukako tik 1970 m. baląn- 
dap22 d., bet jau 1966 m. prade-

(Bus daugiau)

mobilių transporto ir plentų; 2. NAUJIENAS

beveik tiesia linija iš šiaurės vakarų į pietų 
rytus per 200 kiru, bet niekur neišeina iš 
Orange ir Vaal apiu trikampio ribų.

Koki dideli šie radiniai, Pietų Afrikos 
deimantų ištekliai dar ne visi žinomi., Be 
eilės mažesnių atidengimų tai vienoje, tai 
kitoje krašto vietoje^ didesnės reikšmės 
teikiama 1925 m. atrastiems deimantų lau
kams prie Port Nollotb Atlanto vandenyno 
pakraštyje Į pietus nuo Orange upės.deltos 
ir 1926 metais atrastiems deimantams 
Transvalio provincijoje prie Liehtenburgo 
— Vertersdrop. Nors prie Port Nollotb 
daug deimantų išplauna, ir vandenynas, 
nėra abejonės, kad ir šie deimantai yra 
sunešti upių ir srovių. Ypač turtingi yra 
Lichtenburg — Vetersdrop laukai, kur jau 
1927 m. buvo pririnkta tiek deimantų, kiek 
visų kitų upių pakraščiuose sudėjus kartu. 
Maždaug tuo pat metu nauji deimantų lau 
kai atrasti ir Alexander Bay šiaurės rytų 
pakraštyje, kur daugumoje akmens stam
boki, geros kokybės ir gerų proporcijų, 
čia daug deimantų išplauna jūrų vanduo, 
bet pagrindiniai deimantų depositai ir čia 
sunešti upių iš kontinento.

Deimantų kasimų ir plovimo organiza
cija, darbo mctodąUir technika.Pietų Af
rikoje kiloki, negu sutikome Brazibjoije, 
Indijoje ar Borneo saloje. Tą diktuoja ne 
tiek krašto gamtinės sąlygos, kiek visai ki
toks deimantų depositų išsidėstymas ir po
būdis, kol kas nesutinkamas nei viename 
kitame krašte, šito nebūtų galima pasa
kyti tik apie deimantų laukus prie upių,

, ■ , IIIWRUIWMBI ■■ ■ l. ............ ||^ į

Pietų Afrikos paupiuose deimantų;pri
renkama iki 18.000— 30.000 karatų;per

kur deimantų kasimas ir plovimas labai 
panašus į šiuos darbus Brazilijos paupiuo
se. Bet Kimberley ir.visos-lritosipįagrind- .....
inės Pietų Afrikos deimantų kasyklos jau-- Kartu su deimantais čia randama topazų,
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reikalingos didelių kapitalų, geros darbo 
organizacijos, moderniausių darbo prie
monių ir didelio išmaningumo.

Koks Pietų Afrikos upių deimantingu- 
mas bebūtų, čia randami deimantai mažai 
beturi reikšmės, palyginus su gaunamais 
iš kasyklų. Upių slėniai čia neaukšti, daž
niausiai 3 — 5 pėdos nuo vandens lygio, 
retais atsitikimais Jiki ^9 pėdų. Deimantin 
gi sluogšniai yra po viršutiniu sluogsniu, 
kurį reikia nukasti. Deimantų kasimo 
darbus čia apsunkina dugno sudėtis. Be
veik visos šio krašto upės teka virš ma
syvių bazaltinių uolienų, suskilusių dide
liais gabalais ir prislėgusių žvyrą ir šiaip 
palaidas upių sąnašas. Deimantų daugiau 
šia randama kaip tik šiose-sąnašose po 
uoliena ir uolų plyšiuose.

Deimantų ieškotojų Pietų .Afrikos upių 
pakraaščiuose nedaug, kartais koks tūks
tantis, kartais tik keli šimtai. Jie dirba 
mažomis grupėmis po 3 — 5 grupėje. Kar
tais tokia grupė išdirba ištisus mėnesius ir 
nieko neranda, kartais kokiame plyšyj 
tarp uodų viemi, grybštelėjimu sugriebia 
lobius. Nėra abejonės, kad, pakreipus upių 
vagas, darbas būtų lengvesnis ir pelnin
gesnis, bet dėl gamtinių sąlygų šiąną, tiks
lui reiktų labai didelių kapitalų, kuriais 
dėl deimantų* ribotumo niekas nenari rizi
kuoti.
....... "T—< ,

zirkonų, spinelių, granatų ir kitų brangių 
mineralų, tačiau ne po daug, šie akmens, 
kaip ir deimantai, į čia upių vandens su-

tus minkštesnį, ir kol pasiekė šias vietas, 
susmulkėjo iki trupinių arba visai pąvirto 
į miltus.

Visai kitąip> deimantai kasami sausu- 
Ynos kasyklose. Pradžia buvo, kaip ir -vi
sur kitur. Atrastuose deimantų laukuose 
žmonės prisipirko sklypelių, bendromis 

jėgomis atvedė vandenį, griebėsi kirkųūr 
kastuvų, rausėsi žemėje ir iš jos plovė 
brangiuosius trupinius. Viršutinis dei- 
mantingasis slųogsnią, kaų^ ir visur, buvo 
labai riboto stoninio. Po ja buvo kieta 
uola, vadinama “geltonąja žeme”. Nukasę 
deimantingąjį sluogsnį, prospektoriai tuo
jau pirkdavo kitą, vėliau — trečią, ketvir-

(Bus daugiau)

.Brangieji akmenys — Aukso ir kt papuošalai — .

TERRA, 3237 W. 63rd SU Chicago, Ill.
Telef. 434-4660 '
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EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Laidotuviy direktoriai

DOVYDAS P. GAIDAS GERAIDAS F. DAIMID

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Phone: YArds 7-1911

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

Susirinkimų ir parengimų 

PRANEŠIMAI

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR N AKT j

NARIAI:
,<Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

“O jūs, mergaitės, pasilikę, 
Dainuokit dainas visados. 
Nuo jų skambėjimo užgautas, 
Pabus kaimietis Lietuvos... ”

į PLEASE! 
į Only you can
F PREVENT
forest rm

Ta šalis šiandien raudoja, 
Broliai seserys vaitoja. 
Sęserų šventa dora 
I purvynų sutrinta.

t : .

Upės, pievos, kalnai virto, 
Priešai viską ten iškirto, 
Tik girelės žalios šakos 
Broliams mūsų

DRAUGAS IR BIČIULIS 
rxxxxxxxxxxxxrz*ax xxxxxxx

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSETRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

mme, pasirašydamas įvairiais 
slapyvardžiais. Daug dirbo kaip 
kalbos taisytojas, redaguodamas 
įvairius Spaudos Fondo leidinius. 
Iš jo parašytų knygų minėtos:

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš {vairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
TeU FRontiar 6-1882

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

NAUJIENOS" KIEKV

DARBO ŽMOGAUS

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

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GELBS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84)833 Ir PR 8-0834

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
■ • ‘ Tei.: HEmlock 4-2413
' 7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

'■Šis tas apie pasaulėžiūros sro
ves ir sūkurius”, “Principinės 

: liaudininkų ideologijos idėjos” 
ir daugelis kit ų leidinių. Taip pat 
dalyvavo ir Valstiečių liaudinin
kų partijos veikloje, kiek tas bu
vo įmanoma ano meto sąlygose.

Ir dabartinės okupacijos sąly
goje turėjo galimybę dirbti mo
kytojo darbą ir redaguoti moks
linius leidinius, kol 1952 m. išėjo 
į pensiją. Aišku, ir po to jo dar
bas nenutrūko. Susumuojant —

Ten už jūrų mėlynųjų, 
Tarp giružių, t už aukštųjų 
Ten toli, toli, toli, 
Lietuva —šalis brangi.

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL- PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad., 
ir penkt. 2-4 ir 68 vaL vak. Sėštadie-

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos Iš WOPA, 
1490 kfl. A. M.

2512 W. 47 ST. —■ FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! Juozas Lazauskas

Mirė Lietuvoje š. m. gegužės 
mėn. pabaigoje*. 1911 m. baigė 
Veiverių Mokytoj u seminariją 
ir visą gyvenimą buvo mokyto
jas "ir dirbo lietuvių tautos švie
timo ir kultūrinimo darbą. Savo 
darbą pradėjo ir baigė pavergto
je Lietuvoje, bet gražiausius sa
vo gyvenimo metus praleido lais
voje Lietuvoje. Dirbo Vilkaviš
kyje, Dotnuvoje, Kėdainiuose ir 
nuo 1926 metų Kaune, kur pa
stoviai įsikūrė. . .

Daug dirbo spaudoje. Rašė 
pasaulėžiūros, pedagogikos, kal
bos klausimais Varpe, Lietuvos

Lietuvos Šauliu Sąjungos visuotiniam atstovy suvažiavimui Detroite 1970 m. 
balandžio mėn. 25—26 dienomis paruosti ir globoti komitetas. Is kairės į 

dešinę: Mykolas Vitkus, Marijonas šnapštys ir Leonardas Šulcas.

ŠIĄ VASARĄ TRYS
EKS KUR SI JO S

I LIETUVĄ
■

Gegužės 28, liepos 14. ir. rugpiūčio 31
Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tą skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. JSrijpinanie leidimą ilgesni 
laiką pabūti' Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

žuvo motociklo katastrofoj 
Elizabeth Rascon, 1720 N. 

Wolcott, kartu su savo drauge 
Dolores Meister važiavo moto
ciklu. ‘Netekęs kontrolės mo
tociklas įvažiavo prie 500 
N. Leciaire stovintį automobi
lį. Rascon buvo užmušta, o 
jos draugė Meister sunkiai su
žeista.

Atėmė leidimus
Trys Chicagos ainbulansų 

bendrovės neteko leidimų ope
ruoti, kai buvo išaiškinta, jog 
jos teikė tiesiog pasibaisėtiną 
patarnavimą: su vežamais li
goniais elgėsi lyg su kokiais 
gyvuliais. Be to, pasižymėjo ir 
plėšikavimu. į .

Tyrinėjamos ir kitos ambu- 
lansų bendrovės, nes buvo iš
kelta aikštėn, kad kai kurios 
jų yra užinteresuotos ne teiki
mu patarnavimo, o tik savo 
rūšies plėšikavimu.

MATILDA SLENGU - SLANCAUSKAS 
(PAZAKSK AITE)

Mirė 1970 m. birželio mėn. 10 dieną, 2:15 vai. popiet, sulaukusi 
84 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Dargių km., Joniškio valš.

Amerikoje išgyveno 59 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Jonas Slench, sūnus Walter Slench, anū

kas Donald Slench, gyv. Tampa, Fla., anūkė Linda Deese, jos vyras 
Robert, gyv. Richfield, Minn., brolio vaikai — Dolores Pedersen, 
Charles Pazarskas, Helen Bordner ir jų šeimos bei kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Lietuvoje liko du broliai — Kazimieras ir Juozas Pazarskai bei 
jų šeimos. t

Priklausė lietuvių literatūros Draugijai, Roselando Moterų klu
bui, Bridge t orto Moterų klubui, Exmaineriu klubui ir IDS drau
gijai

Kūnas pašarvotas Marquette Funeral Home koplyčioje, 2533 W< 
71st Street.

Šeštadienį, birželio 14 dieną 10 vai. ryto bus lydima iš koply
čios ^lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Matildos Slench giminės, draugai ir pažįstami nuošir- 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskatinį patar
navimą ir a sisveikinįmą.

** : ; Nuliūdę li^ca:

Vyras, sūnūs, giminės.
Dėl informacijos prašoma skambinti tel. 927-1911.

Nužudė slaugę
Carol Prescott, 33 metų nm- 

žiaus Presbyterian — St. Luke’ 
s ligoninės slaugė, buvo rasta 
nužudyta tos ligoninės auto
mobiliams pastatyti aikštėje. 
Rasta ji beveik nurengta.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 7>«t STREET 
Ofiso toM.: HEmtock 4-2123 
Rerid. telef.: Gibson 8-6195 

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

R@x> šnt 2394683

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

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susinamą 

Jei nealsiaepia. skamiunti 374-^012

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Lietuva .atbudo švietėjų dė
ka. Lietuva atbudo praeityje, 
kai lietuviai nustojo ponams 
žemę arę, Lietuva nusikratys 
svetimųjų jungo ir šiandien. 
Lietuviai sustos svetimiesiems 
dirbę, nes mūsų tėvynėje auga 
nauji Maironiai, nauji Kudir
kos, nauji Šliupai, nauji Basa
navičiai, nauji Janoniai. Atė
jus tinkamam laikui, visi pra
kalbės. Laikas visuomet dirba 
teisingųjų žmonių pusėje.

šiandien yra Kapų Puošimo 
Diena. Ją įvedė amerikiečiai, 
kad pagerbtų krašto laisvę gy- 
nusius karius, šio’krašto švie
sėjus.- Mes esame šios šalie? 
geri piliečiai. 'Mes dirbame 
sunkius darbus ir atliekame 
šiai-šaliai reikalingas pareigas. 
Mes įvertiname šios šalies 
mums suteiktą prieglaudą ir 
esame dėkingi už progą gra
žiai gyventi. Bet mes atjau
čiame nelemtą padėtį, kurion 
yra patekusi mūsų tėvynė, ku
ri amžiais buvo ir tebėra sveti
mųjų skriaudžiama.

Mes ; piname rožių- vainiką 
savo tautos švietėjams, kurie 
guli Lietuvos kalneliuose. Mes 
taip pat piname vainiką išeivi
joje dirbusiems švietėjams,, 
kurie ilsisi įvairiuose Ameri
kos kapinynuose. Ypatingai 
gražų .vainiką piname .tiems, 
kurie ilsisi, šiame kapinyne. 
Čia jų yra daug.. .

Prieš 17 dienų čia atvežta 
Salomėja čerienė, daug dirbu
si įsu jaunuoliais muzikos ir 
dainos srityje... šiame gra
žiame kapinyne ilsisi .visos iš
eivijos patriarchas Dr. Grigai
tis, kuris, visą savo gyvenimą 
pašyeptė Lietuvai. Jis neturė
jo nei sėtų nei au tomobilių. Jis j 
turėjo aplūžusi namelį. Jame 
permiegojęs traukiniu važiuo-l 
davo į'Naujienas ir ten dirbda
vo ilgas valandas, ruošė edito- 
rialus, kuriuos išeivija noriai 
skaitė. Ilgus metus man teko 
būti Grigaičio šoferiu. Kartais! 
vidunaktį iš susirinkimų nu-j 
veždavau jį į namus. Jis pama
žu nukiūtindavo į savo name-| 
lį, bet septintą valandą -ryto jisį 
jau vėl dirbdavo Naujienose. *

Gimtinis mūsų kraštas iri 
šiandien yra tebeskriaudžia*] 
mas. Šiandien aš čia skaičiau 
kelis eilėraščius, turėjusiu? 
didelės -įtakos į mane. Baigti| 
savo kalbą noriu prieš 50 metui 
Amerikoje rašytu eilėraščiuJ 
Tada jis man labai patiko, iri 
ne vieną kartą jį esu kartojęs. | 
Nebeatsimenu autoriaus vinM 
do ar pavardės, bet žinau, kadi

— Chicaos Lietuvių Našlių ir Naš- 
1 i ūkių Drauiško Klubo pusmetinis su- 
sirinkimas įvyks: birželio mėn. 12 d., 
penktadienį, 8 vai. vak. Hollywood sa- f 
Įėję, 2417 West 43rd St. Nanai ir na
rės kviečiami gausiai atsilankyti. Iš
girsite komisijų raportus, .aptarsite 
klubo reikalus ir kitus klausimus. Stf 
sirinkimui pasibaigus, bus šokiai su 
vaišėmis, grojant Jurgio Joniko or
kestrui. M. Urbelis, rast

- • .'.r'

— Lietuvių Brighton Parko Moterų 
Klubas rengia šaunų pikniką, birželio 
14 dieną, sekmadienį (Kay^s sode (bu
vęs Liepos, prieš Lietuvių Tautines’ 
kapines). Bus skanių valgių, gardžių 
gėrimų, šokiams gros George Joniko* 
orkestras. Pradžia 12 vai. dieną.

Kviečia Komisija ir Valdyba i

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

mano sielą kalbėjusieji 
džiai: įfeM-

DR. S. BIEZ1S
fofof.; PRospect a-)7)7 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
oxtai antradieniais ir penktadieniais, 
l'reėiad. ir sekmad. ofisas uždarytos 

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

AKiV AUSŲ HOSIXI 
iR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.: PRospect 84229
Rerid. telef.: WAlbreok 54876

KaafhM nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
-am 7 iki 9 vai. vak. Treė. tštforyta. 
Ligonius ppriima tik susitarus.

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE

AW?- --*** Staw-* -r-ijitfrOĮ

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
h/ 2533 W. 71st Street
tu C* Telef, GRoovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

švietos pusmetinis susirinkimas įvyksi 
sekmadieni, birželio 14 d. 1:00 vai, 
popiet Lietuvių auditorijoj, 3133 So. 
Haisted St. Narės malonėkite atsilan
kyti, nes yra daug reikalų aptarti; 
Vasarą 3 mėn. nebus susirinkimų. 
Reikalui esant, kreipkitės į valdybos 
nares, nes šį sykį atvirutės nebus na- 
rems siunčiamos. Po susirinkimo bus 
vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast

PERKRAUSTYMAI

MOVlN G
- Loidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMĄ KAINA . -■
R. Š E R Ė N A S

2047 W. 67th PL WAibrook 5-8063

visas jo gyvenimas tai kilimą 
mokytojo darbas, pastangos gry
ninti lietuvių kalbą, skleisti po
zityvias varpininko idėjas.

J. Lazauskas išaugino gausią 
šeimą: išmokslino 4 sūnus inži
nieriais, du sūnus gydytojais ir 
dvi dukteris farmacininkėmis. 
Chicagos apylinkėje gyvena jo 
sūnus Gražvydas, kuris tęsia tė
vo darbo tradiciją: ilgus metus 
redagavo žurnalą “Sėją”, lygia
grečiai ir “Technikos Žodį”, ku
rio atsakomuoju redaktorium 
yra ir šiuo metu.

Netekus brangaus Tėvo, Graž
vydui Lazauskui ir jo šeimai 
spaudos darbo bendradarbiai ir 
bičiuliai reiškiame gilią užuojau
tą. Ksaveras Kaunas

Kuraičio kalba Tautinėse kapinėse
(Tęsinys)

Mes vyresnieji, visi prisime
name Machanojaus choro dai
nuotą dainą, kuri vėliau buvo 
išleista atskiroje plokštelėje. 
Girdėjome tą dainą Ameriko
je, aš ją girdėjau ir pačioje 
Liętuvoje. Man liko šis jos 
skirsnelis:

_ P. ŠILEIKIS, 0. P.
WC ORTHOPEDAS4»ROTEZtSTAS

Aparatai • Protezai, M*d Ban
'S dažai. Speciali pagalba kolom* 
' (Arch Supports) ir't t

Vai.: 9—4 ir 6—8 Seštadiea-ais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LA B.

2850 West 63«J S»-, Chicago. III. 60629
Telef-- PRotpect 64084

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7lst STREET 
Ofisas: HEmfock 43849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pirmad.. ketvirtad. nuo 1—4 ir 7-A 
auuau., penKiadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E CIARA 
XŽu9 ?W. hist-STREET 

TeL; į GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
*—4, 7—D, antratL, penkt. 10—4, ir 

žeštad. 10—2 vai,

Rez. GI 84)873

DR. W. M. EIS1N - EISiNAS 
AKUStoRDA IR MOTERŲ LIGOS 

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

'Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
, siuepia, skambinti ML 30001.

. DU 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 £7278

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

_ DR. A. MACIŪNAS
C KIRU R G A S
Priima tik susitarus. , . į

LIETUVIS OPTOMETRISTAS
4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, 111. 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. 
■24S4-WEST- 71 st-STREET 

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

. dieni-nuo9> iki 12 ..vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. f RANK PtICKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai 
2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 
Tikrina -akis. Pritaiko .akinius ir 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

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

Ofiso telefu 776-2880
■ Naujas rgez. telef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
TeL 92M296

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

k Sekmadieniais ir trečiadieniais 
uždaryta.

Rez. tek WA 54099
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Apply in person

( Wolf Rd. and Grand)GENOCIDO PARODON 
ĮĖJIMAS NEMOKAMAS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5980

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

Oak Park. 
Priced to sell. 

Reasonable terms

meu 
srity

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba' ir Remontas

TUXEDO BURGER
11214 WEST GRAND

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• IMIGRACIJOS POPIERIAI 

INCOME TAX

Call: Frank Zapolis 
320872 W. 95th SL 

GA 4-8654

PARDUODAMAS mūrinis 6 kamb. 
3 miegamų namas prie 72-ros ir 
Talman. -

TAIP PAT INVESTAVIMAS: 2 na- 
mai Po 4 būtus’’Willow" Springs, UI. 
Susisiekimas Archer Avė.

Tel. PR 8-2236 arba 257-5542.

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

COUNTER HELP 
Full or part time. 
Days or Nights.

Mature men and women. 
No experience needed.

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujansi kraustymo

LAIKRODŽIAI IR BRANGSNYBtf 
Pardavimas ir Taisymą* 

2646 WEST 69th STREET 
T»l.s REpoblIc 7-1941

APŽIŪRĖKITE ŠI SEKMADIENI, 
11—5 VAL., 6621 So. Eairfield Avė. 
1% aukšto, 6 ir 5 kamb. mūras.' Cent
rinis šildymas, Įrengtas skiepas. 30 
pėdų . sklypas, medžio spintelės virtu

vėse. PTie pat Lithuanian Plaza.

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

REAL ESTATE FOR SALE 
N«. _i, žemo — Pardavimui

—- Petro Kepežinsko giminės 
draugai ir pažįstami, žinantieji 
apie jį, yra prašomi paskambinti 
Public Administrators office, 
tek 726-4944 (Pr).

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

85,000 minimum 
2 year certificate

5 Wo
$1,000 minimum

1 year certificate

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, tomo — Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS KS1MOKEJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ui. Virginia 7-7747
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PART TIME
TYPING AND BOOKKEEPING 

Hours can be arranged lor the right 
person between 8:30 and 5 P M. 

DP SERVICE INC. 
5505 No. MENARD 

774-2556

PIRMOS RŪŠIES 6 kambarių švarus,) 
puikiai Įrengtas bungalow prie- 62-os' 
ir Francisco. Prieinama kaina, tuoj i 
galima užimti. - Skambinkit savininkui 

737-7526 po. 6 vai. vak. 
Savaitgaliais visą dieną. , ■ '

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatan senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų linas (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

Be to. J. Gaidelis parėmė LTN 
vienkartine auka §50.

Lietuviu Tautinių Namu
Valdyba

IŠNUOMOJAMAS 6 kamb. 3 miegamų 
butas 2-me aukšte, suaugusiems. Mar

quette Manor apylinkėje. 
Tel. 476-2534.

TYPIST
TO LEARN NEW FRIDEN 

COMPUTYPER 
Steady.

37% hours per week. 
Call RA 6-5622

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS TeL CL 4-1050

A. & U INSURANCE & REALTY 

A. L A U R A ITT S 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange isfaigof) 
Pigūs automobiliu draudimai.

Didelis pasirinkimas jvalriu pre* 
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

PADŽTI MOTINAI
Reikalinga vyresnio amžiaus moteris 
vasaros metui arba nuolatos įsijungti 
į seimą su 4 mokyklos amžiaus vai- 
kąis.
rimas, .
niuLe Skambinkite 7264723 šiokia 
dieniais, arba 674-0162 vakarais ir 

savaitgaliais.

SWITCHBOARD — TYPIST 
Excellent salary and working 

conditions. 
Special benefits. 

5 day week.
Must drive. Private parking. 

Call HA 7-4805

HELP WANTED MALE 
Darbininkų Reikia

Kas nori, nors trumpam, 
pabėgti iš didmiesčio ir surasti 
ramaus ir gairinančio poilsio, 
tas nepravažiuos pro Tomkų va
sarviete, kuri yra ant pat Atlan
to vandenyno ir turi visas sąly
gas. apie kurias kiekvienas did
miesčio žmogus per ilgus melus 
svajoja.

Dėl smulkesniu informacijų 
rašykite: V. Tomkus, 700 Ocean 
Dr. Juno Beach, North Palm, 
Fla. 33403 arba skambinkite tel. 
305—814-3388. Kelias A1A (Pr)

Lake Shore Drive Apartmentui 
yra reikalinga 

NAMŲ ŠEIMININKĖ 
Nuolatinis darbas nuo pirmadienio iki 
penktadienio. Trumpos valandos nuo 
9 ryto iki 1 popiet. Susikalbėti an

gliškai. 45 dol. savaitei. 
WH 3-0836

K. E R I N G I s 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t. . , 
4824 so. California" avė. 

CHICAGO, ILL. TEL. V! 7-9327

TYPIST — TOP SALARY 
BLUE RIBBON JOBS

Good typing skills with above average 
speed will qualify. Promotion oppor
tunities available. Pleasant working 
conditions in modem office. Very 
convenient location. Excellent bene

fits include profit sharing
CaH Mrs. Metcalf, 641-5200, ext 311

♦ Metinio susirinkimo proga 
į Lietuviu Tautiniu Namu nariij 
eiles naujai Įsijungė arba padi
dino savo įnašus:

K. Riškus Sl(H), Dr. B. ir B. 
Kasakaičiai ęi(K)O (buvo $2.000) 
Sark Associates Ine. $100, K. 
Biskis $100, A. Kubilienė $100, 
ALTS Chicagos skyr. $250 (bu
vo $750), V. Mažeikienė $250, 
T. ir B. Rymantai $100, A. Pim- 
pė $100, K. Lašas $100, Dr. P. 
Sutkus $500, S. Juškėnas $100, 
T. ir D. Jurčiai $100, J. Plan- 
čiūnas $100, V. Noreika $100, 
K. Žilėnas $100. J. Andrašiūnas 
$100 (buvo $100), Prof. Ad. 
Varnas $100, J. ir B. Dainis $200, | 
St. Mankus $100 (buvo $100), 
A. ir A. Murauskai $100, E. Mo
destas $100, S. ir K. Pieniai $100, 
S. ir J. Sakalai $200 (statybą 
pradėjus pakels iki $1000), Dr. 
V. Dargis $200, V. Morkūnas

Lietuvių Tautos Genocidas 
ir Lietuvos okupacijos 30 me
tų sukakties paminėjimas su
silaukė dėmesio ir iš amerikie
čių spaudos. Praėjusią savaitę 
apie artėjantį Įvykį talpino ge
rai paruoštą, kondensuotą me
džiagą apie 17 Chicagos ir 
ir apylinkių vadinamų vieti
nių laikraščių.

Lietuvių pastangas paminė
jo Today ir Chicago Tribune 
dienraščiai birželio 5 d. plačiai 
skaitomas kataliku savaitraš
tis The New World talpina 
okupuotos Lietuvos kunigų 
protesto raštą Sovietų Sąjun

gos ministeriui pirmininkui, 
kuriame nurodoma Kataliku 
Bažnyčios sunki padėtis oku
puotoje Lietuvoje, primena
mas Bažnyčios teisių susiauri
nimas, varžymas dvasiškiams 
eiti pareigas ir tikinčiųjų tikė
jimo laisvės varžymas. Kuni
gų protesto rašto turinys pa
skelbtas ištisai. . 

1

Toje pačiooje laidoje talpi
namas informacinis straipsnis 
ir apie Lietuvių Tautos Geno
cidą, okupacijos paminėjimą 
bei ruošiamą tą dieną akade
miją — vakarienę Sheraton 
viešbutyje. Straipsnis užvar
dintas: “Lithuanian Plight 
Under Red Rule”. Straipsnyje 
pažymima, kad lietuviai mini 
30 metų Lietuvos okupaciją ir 
ta proga ruošia Lietuvių Tau
tos Genocido parodą birželio 
13 d. 5 vai. 30 min. (laikraštyje 
klaidingai rašoma 7:30) bei 
akademiją — vakarienę, ku
rioje pagrindiniu kalbėtoju bus 
kongresmanas Gerald Ford iš 

Michigano valstijos. Pažymi ir 
kitus kalbėtojus, kaip kongres- 
maną R. Pucinski, kongresma- 
ną Edw. Derwinski, Chicago 
Tribune buv. viena iš kores- 
pond. Washingtone Walter 
Trohan, U senatorių R. Smith, 
Lietuvos generalinį kons. dr.

PERKAME. PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūninamp uaskola- visokeriopą ap- 
drauda, veikia notariatas.

N O B VI L A
REAL ESTATE AND BUILDERS 

2658 WEST 59th STREET
PRospect 8-5454

TYPIST
45—50 W.P.M, Excellent salary & 
working conditions. “ * 
Congenial co-workers.
Good transportation.

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

& INDUSTRY.
Call JA<2?: CURRAN 7864)111.

NAUJA VIETA
5 BUTŲ, 15 metų modernus mūras 

pačiam Marquette Parke. 3 auto mū
ro garažas. Jums patiks namas, vieta 
ir kaina. >

ŠVARUS 8 KAMB. mūras Marquette

TVARKINGAS APARTMENTINK 
mūras, arti Jaunimo Centra, 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. 528,000.

APIE 8.000 DOL. PAJAMŲ, 4 butų, 
3 mt. mūras, Marquette Parke. Rim
tas pasiūlymas. $65,000.
‘ 4 BUTU MŪRAS su bizniu. Dvigu
bas garažas, nauia gazo šilima. Mar
quette Parke. $43 300.

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

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

šeštadieni, birželio 13 d. 5:30 
vai. vakaro. Sheraton Hotelio, 
esančio 505 N. Michigan Ave., 
salėse atidaroma" Genocido pa
roda ir įvyks parodos atidary
mo banketas. Už vakarienę ban
kete teks mokėti, bet įėjimas į 
parodą nemokamas.

Būtų labai gražu, jei galimai 
didesnis lietuvių, skaičius atsilna- 
kytų i parodos atidarymą..Kiek
vieno lietuvio pareiga pagodą 
pamatyti. Kiekvienas lietuvis“ 
turėtų atsivesti savo draugus bei 
pažįstamus ncEetuvius, kurie 
domisi Lietuvos ir lietuvių li
kimu. (Pr).

— Amerikos Lietuvių Aero 
Klubo skraidymo grupės na
riai su savo dviviečiu lėktuvu 
“Perkūnas” jau išskraidė virš 
200 valandų. Kad labiau pa
skatinus skraidymus, klubas 
sumažino mokestį. Dabar na
riai moka tik 7 dol. už vieną 
valandą. Skraidoma iš Griffith 
aerodromo, netoli 6 kelio, Į 
pietryčius nuo Čikagos.

— D. L. K. Birutės Draugijos 
birutininkės ir L. V. S. “Ramo
vė” Chicagos skyriaus ramo- 
vėnų išvažiavimas i gamtą 
įvyks š. m. birželio įnėn. 21 d. 
prie Pirmo Lietuvos Preziden
to Antano Smetonos pasodin
tos eglės, International Friend 
ship Garden, Michigan City, 
Indiana.

Skyriaus valdyba (Pr.)

— Solistas Jonas Varnelis ir 
“Dainavos” meno ansamblis 
vadovaujamas muz. Petro Ar- 
mono giedos pamaldų metu 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje, bir
želio mėn. 13 d., šeštadienį, 11 
vai., minint Lietuvos okupaci
jos 30 metų sukaktį ir birželio 
skaudžiuosius įvykius. Po to 
lietuvių tautos kankiniams at
minti prie paminklo žuvusiems 
už laisvę, Jaunimo Centro so
delyje, bus padėti vainikai. 
Vakare 5 vai. 30 min. Shera
ton viešbutyje, 505 N. Michi
gan Ave., įvyksta Lietuvių Tau 
tos Genocido parodos atidary
mas — pristatymas amerikie-i 
čiams ir speciali akademija —■ 
vakarienė, su trumpa meninei 
dalimi ir pagrindinę kalbą pa-i 
sakys kongresmanas Gerald i 
Ford. Lietuvos Okupacijos 30 
metų sukakties, birželio Įvykių 
minėjimu ir parodos pristaty
mu amerikiečiams nuoširdžiai 
rūpinasi komiteto pirmininkas 
dr. Leonas Kriaučeliūnas su 
talkininkais, dail. Z. Kolba. A. 
Valėnu. J. Jasaičiu ir kit. Va- 
karienėn kvietimai gaunami 
pas A Rūgytę ir “Marginiuose”. 
Ta diena skirkime savo ken
čiančios tautos prisiminimui ir 
dalyvaukime ruošiamose iškil
mėse.

mas su 
grama.
komisija susidedanti iš: F. Mac
kevičienės. A. Rūgytės, M_ 
Kriaučiūnienės ir N. Vengrie
nės. Bilietus i vakariene — 
akademiją prašome užsisakyti 
iš anksto Marginiuose, 2511 W. 
69 St. arba pas Aliciją Rūgytę, 
6517 So. Washtenaw Ave., telef. 
PR 6-3209. Bilietų kaina $12.50.

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

Td. O. W450
Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo 
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertini ai,-.užpildomi - pilietybės prašy
mai, income tax ir Įvairūs kitokį blan
kai. Darbo vai: Kasdien 9—3 ir 5—8.

STORE ROOM ULEI
2 SHIFTS AVAILABLE

BRIGHTON PARKE 
savininkas parduoda mūrinį namą. 4 
butai ir gerai einantis biznis — taver
na. Pardavimo priežastis — mirtis 

šeimoje. Kreiptis 
3000 W. 47th STREET 

(prie Sacramento).

Passbooks

5’/s % 

Investment
bonus plan NŠžftS

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

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

HELP WANTED — FEMALf
D^rbininkiv Reiki*

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS
..........  -II.IU. j... j.i i... -u jij. „i %".į,■ j -'

o 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- 

rimta akademine pro- 
Vakarienę organizuoja

PARDl’ODAMI .<?•'!
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

i0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421 
6200 So. WESTERN AVE. 4 BUTŲ MŪRAS: 3 po 4 ir 1—7 

Lengva namų ruoša, kartais vi- kamb., 10 metų, ant 50 pėdų sklypo į 
Geri namai tinkamam asme- i 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., Įrengi 
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 PUBLIC, INCOME TAX.

INSURANCE y y
2737 W. 43rd STREET

, CL '4-2390 - .

SKAITYK "NAUJIENAS" -
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

( TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

PERMANENT
Ex^peritL i necessary

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 meti?

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzffius 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

įkainavimas veltui, krelukitėg bet kada

Fringe benefits. PARDAVIMUI gražus, didėlis dviejų 
5 day week, butų mūrinis narnas Marquette Parke. 

_CaII any after- Geležinė konstrukcija, nauja gazo šili
ma. 2 mašinoms garažas. Viena butą 
greit galima užimti ir kaina prieina

ma. Skambinti 737-7201.

CAROLYN JO KASARSKYTĖ
Carolyn Jo Kasarski - Kasarskytė yra Sta? 
7158 So. Lawndale Aye., Chicago,, III., duktė, 
suomenės veikėjai 
miniAkas. Jis priklauso prie Ateities grupės, Dariaus 
Baizeko Lietuviu Kultūros Muziejaus. 
Kalėdinių papuošimų 
neseniai grįžo iš kelionės po Europą 
College. ‘ [ “* *
reiškusi lietuvių jaunimo grupėse 
Ateities šokėjų ir dainininkų ir i ‘ 
šešis metus prisidėjo prie lietuvių Eglutės puošimo Museum of Science and 

Pernai ji dirbo virš 100 valandų kaip 
O šiais metais dirba Misericordia Ii-

Prašome talkos. Kas gali 
budėti Lietinių tautos genocido 
parodoje (moterys, merginos, 
vyrai). registruokitės telefonu 
778-6901 iki 9 vai. vak. kasdien 
ir tel. 431-2165 įx> 9 vai. vak. 

' Genocido paroda bus išstatyta 
birželio 13—21 dienomis Shera- 
t on viešbutyj e.' (Pr).

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų, automobi- 

gyvybės, svei- 
, katos ir biznio.
Patogios išsimokė 

jimo sąlygos.
J. B A C E V I Č I U S

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

ĄJi & HELI-ARC WELDER 
Work on niild and stainless steel and exotic metals.

Must have sh<>i knowledge of blueprints. We offer good wages 
*. & many fringe benefits.

CALL OR APPLY AT

PI!'VISION SCIENTIFIC CO.
3737 W. Cortland Avenue

1 .............. ............  —
HELP WANTED _ FEMALE 

Darbininkių ReikU

Taip pat pažymi, kad paro
dą,. kuri tęsis iki birželio mėn. 
20 dienos aplankys Kardinolas 
Cody ir 100.000 lietuvių, gyve
ni nčių Chicagoje.

Malonu konstatuoti, kad dr. 
Leono Kriaučeliūno dėka ir 
pastangomis, Lietuvių l'autos 
(Genocidas ir okupacijos sukak 
tis taip šauniai pristatomi ir 
amerikiečių visuomenei, šiuo 
atveju spaudoje.

Jurgis Junusaitis

.JĮLį.g

JUOZAS (JOE) JURAITIS
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

Petrą DauŽvardj, Amerikos 
Lietuyių Tarybos pirmininką 
Eugenijų Bartkų. Invokacijij 
sukalbęs vyskupas Vincentas 
Brizgys.

Toliau laikraštis pamini, kad 
genocido parodoje bus išstatyti 
dokumentai, nuotraukos, ški
cai,. statistikos ir kita medžia
ga, vaiziluojanti Sovietų okupa
cijos padarinius laike 30 
politinėje ir kultūrinėje

• PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKLMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VEBHMAL

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALĄ!*

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
1 INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

NAUJIENAS

i ir Bernice Kasarski, gyv. 
Jos tėveliai yra lietuvių vi- 

Tėvelis yra buvęs Čikagos Lietuvių Piliečių Klubo pir- 
Girėno Legijono ir 

Jos mamytė yra žinoma mokytoja 
šiaudelių. Carolyn baigia Maria High School. Ji 

Rudeni ji planuoja lankyti Bogan 
Gimnazijoj ji buvo iždininkė Sodality klubo. Carolyn yra pasi- 

_ . ‘ L šešis metus priklausė prie jaunųjų 
dainininkų ir aktyviai veikia jaunųjų Vyčių grupėje. Ji

Industry per Kalėdas programos, 
candy striper Šv. Kryžiaus ligoninėj 

goninėje. Ji yra Gintaro baliaus debiutante.

HOME INSURANCE

T R U M P A i




