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Šiamežemėlapyje juodai pažymėtos valstybės, kurias valdo karinės

Dauguma pritaria

Vietname sn

Balsevi-

MILITARY RULE IN 
LATIN AMERICA

šiuose rinkimuose, birželio 18 
d. pirmą, kartą, dalyvaus apie 6 
milijonai naujų balsuotojų, jau-

Niekas nežino, kaip jaunimas 
balsuos, jaunuolius vilioja abi 
partijos.

gi, jei jie pirmoje vietoje nerei
kalautu Pietų Korėjos vyriausy
bės pakeitimo sau palankia pro
komunistine vyriausybe.

tį, kad Lietuvos laisvės užgniau
žimas ir okupacija ilgai nesitęs 
ir Lietuva vėl bus laisva, nepri
klausoma valstybė.

Genocido parodos atidarymas 
buvo gerai organizuotas, planin
gai Įvykdytas ir padarė gražų 
Įnašą Į kovos už Lietuvos laisvę 
veiksmus. Parodos pristatymui 
vadovavo komitetas, kurio pir
mininkas buvo dr. Leonais Kriau- 
čeli finas. Pačios parodos suren
gimo komitetui vadovavo Altos 
vicepirmininkas ‘Jonas Jasaitis.

— Anykščiuose, iš Vilniaus at
vykę konservatorijos dėstytojų 
A. ir H. Radvūavičių fortepijono 
klasės studentai atliko Vak. Eu-
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gą faktą, kad nuo liepos T dienos 
per Manilos (Filipinuose) naują 
ir galingą radijo stoti kasdien
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to subendrinimą ir palaipsninĮ 
abiejų dalių sujungimą.

Stebėtojų manymu, komunis-

— Kaunietis, 76 m. amžiaus, 
Alfonsas Liaugaudas, kaip "Tie
są” painformavo A. Petrakovas 
(geg. 17), esąs meistras, nes su
gebąs taisyti aritmometrus ir 
kasos aparatus bei rašomąsias 
mašinėles.. Liaugaudas sukoh- 
struktavęs miniatiūrini Kauno 
istorinio muziejaus (buv. Vytau
to D.) bokštą. (E)

GUATEMALA- 
EL SALVADOR- 

NICARAGUA' 

COSTA RICA 

PANAMA

mizmu ir rezistencine dvasia Įro
dė savo tvirtą tikėjimą nauja 
nepriklausomybės aušra.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, primindamas 
tragiškuosius mūsų tautos birže
lio Įvykius, kreipiasi Į visus lie
tuvius ir kviečia Idėjomis, dar-

parlamente 100 atstovų daugu
mą, vietoj buvusios paskutinia
me parlamente 65 atstovų dau
gumos.

Konservatoriams daug paken
kia gipčai dėl imigrantų. Deši
niojo sparno atstovas Enoch Po
well savo kalbose pasisako prieš 
spalvotų rasių imigraciją ir tvir-

Uetuviai,
Birželis mūsų tautos istorijoj yra tapęs tragiškumo simboliu. 

Prieš trisdešimt metų birželyje Sovietai karine jėga užėmė Lietu
vą. Po metų žiaurios okupacijos vėl birželyje masiniais trėmimais 
į Sibirą buvo pradėtas plataus masto lietuvių tautos naikinimas. 
To paties birželio pabaigoje gaivališko tautos sukilimo prieš vieną 
okupantą aukos ir laimėjimai buvo sutrypti kito pavergėjo. riuomenė ir nuversta dabarti

nė Pietų Korėjos vyriausybė, ku
rią turi pakeisti "patriotinės, de
mokratinės jėgos”. Po tų sąly
gų Įgyvendinimo būsią galima 
abiem Korėjom pasirašyti tai
kos sutartĮ ir sumažinti karines 
jėgas. Po to, būsią galima Įs
teigti federaliniais pagrindais 
bendrą centrinę vyriausybę, ku
ri prąvestų demokratinius rinki
mus.

Kiti komunistų punktai liečia 
suderintas prekybos, mokslo,

ML HONDURAS
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siminti neseniai mirusį šviesios atm i j 
aktyvų lietuvį ir krikščionį demokratą

Prezidentas Nixonas atsiun
tė parodos rengėjams telegra
mą, lygiai.kaip ir viceyr?ziden-

New Yorko miesto burmistras 
ir ponia Lindsay birželio 9 d. su
ruošė savo oficialios rezidenci
jos rūmų Gracie Mansion sode 
priėmimą svetimų valstybių ge
neralinių konsulų ir ambasado
rių prie Jungtinių Tautų garbei, 
kuriame taip pat dalyvavo aukš
ti New Yorko miesto pareigū
nai, žymesnieji dailininkai, vi
suomenininkai ir biznio atstovai. 
Priėmime taipgi dalyvavo ir Lie
tuvos generalinis konsulas Ani
cetas Simutis su žmona.

kainų kontrolei, 41 nuošimtis bu
vo priešingas kontrolėms ir 11% 
buvo neapsisprendę.

Kainų kontrolėms daugiausia 
pritarė vyresnio amžiaus ame- ne 
rikiečiai, o prieš kontroles buvo 
jaunesnieji. Darbo unijų vadai 
visi pasisakė prieš kontroles, ta
čiau nemažai darbininkų kontro
lei pritarė.

Gallupo institutas per 35 savo 
veiklos metus jau nekartą paste
bėjo, kad visuomenė linkusi pri
tarti kainų kontroliavimui karo 
metu ar rimtos infliacijos grės
mėje. Taip buvo prasidėjus li
tram Pasauliniam karui, taip bu
vo ir Korėjos karo metu.

Kainų kontrolei daugiau prita
rė respublikonų partijos nariai, 
o demokratai tuo klausimu buvo 
suskilę.

EUROPOS LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ TARYBOS KONFERENCIJA

Europos Lietuvių Krikščionių Demokratų Tarybos (ELKDT)

Šokių konkursas
Kauno sporto halėje, gegužės 

16-17 d. Įvykusiame tarptauti
niame pramoginių šokių, "Gin
tarinės poros”, konkurse, laimė
tojų pora paskelbti Fed. Vokie
tijos atstovai, atvykęs iš Ham
burgo, Helga ir Juergen Bem- 
hold. Vokiečiai — viena stip
riausių šokėjų porų pasaulyje ir 
jau buvę keturis kartus pasaulio 
čempionais. Antrąją vietą lai
mėjo kauniečiai šokėjai, ne kar
tą dalyvavę konkursuose užsie
nyje, Česlovas ir Jūratė Norvai
šos, gi trečiąja pora, pripažinti 
japonai, Horoshi ir Kazuko Tva
ta. Penktoje vietoje atsidūrė 
vėl lietuviai, kauniečiai Petras 
Janulevičius ir Laima 
čiūtė.

Konkurse dalyvavo 
Maskvos, Leningrado,

COLOMBIA^

EQUAD0RHO
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Nepatinka radijas
Romoje leidžiamas žurnalas 

“Il Borghese” geg. 3.d. paskelb
tame straipsnyje “Censurata la 
Radio Vaticana”, priminęs so
vietų nepasitenkinimą Vatika
no radijo veikla, pažymėjo, kad 
Vatikanas transliuoja ir lietuvių 
kalba, kiekvienos dienos rytą ir 
vakarą.. (E)

PRINCETON AS. — Paskuti
nis Gallupo viešosios opinijos in
stitutas apklausinėje amerikie
čius apie kainų ir algų "užšaldy
mą”. Paaiškėjo, kad 48 nįiošim-

Karšta, tvanku.
Saulė teka 5:15, leidžiasi 8^6.

tremtais broliais stiprins jų dva
sią ir lengvins sunkią jų trem
ties dalią.

šių svarbių radijo transliaci
jų pradžia yra akivaizdus Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto pastangų ir atsiekimų Įro
dymas. Laisvame pasaulyje gy
venančius lietuvius kviečiame 
remti šiuos ir kitus mūsų dar- 
bus ir vieningai bei ryžtingai da
lyvauti visose Lietuvos laisvini
mo pastangose.

Tragiškojo birželio proga lais
vės kovose žuvusiųjų prisimini
mas broliškais ryšiais tesujun- 
gia Sibiro tremtį kenčiančius, pa
vergtoj tėvynėj laisvės aušros 
laukiančius ir po platų pasaulį 
išblaškytus lietuvius.

Vyriausias Lietuvos .
Išlaisvinimo Komitetas

rusinama. Tačiau sovietiniam 
tautų kalėjime jau darosi nera
mu. Paskutinės kolonijinės im
perijos vadus baugina sovieti
nių intelektualų reikalavimas 
daugiau laisvės, masių nepasi
tenkinimas ekonominiu bolševi
kinės sistemos neveiksmingumu, 
nerusiškųjų tautų nenuslopina
mas veržimasis Į nepriklausomy-

Taikos gynėjai
Rašytojas J. Baltušis gegužės 

7 d. išrinktas okup. Lietuvoje 
veikiančio vad. taikos gynimo 
komiteto pirmininku. Baltušis 
pakeitė pernai, gegužės mėn. mi
rusĮ ilgametį to komiteto pir
mininką T. Tilvytį. (E)

BOLIVIA'

PARAGUAY

mokyklos. Konservatoriją iškė
lus Į Vilnių, X Gruodžio vardo 
mokykla virto Kauno muzikinio 
gyvenimo centru.

Mokyklų per 25 metus baigė 
per 800 žmonių. Jos direktoriais' 
buvo: K. Mariukas, N. Martino- 
nis, A. Čeičys, J. Karnavičius, K. 
Paulauskas. Dabar vadovaują 
V. Blūšius, dirba 126 dėstyto
jai. Mokykla rengia tradicinius 
J. Gruodžio atminimui skirtus 
koncertas. (E)

J. Gruodžio muzikos 
mokyklai S metai
Okup. Lietuvos spauda pami

nėjo Kauno J. Gruodžio aukštes
nės muzikos mokyklos 25 m. su
kakti. Mokykla buvo tarytum

'MASKVA. — Sovietų kosmo
nautai erdvėje sulošė su žemės 
personalu šachmatų partija, ku
ri baigėsi lygiomis, tačiau pa
statė rekordą — pirma šachma
tų partija skrendant erdvėje.

ROMA. Italijos komunis
tai pasiūlė trim socialistų, parti
joms, ypač socialdemokratams, 
kurie yra stipriausi, sudaryti 
bendrą “liaudies frontą” trijų 
provincijų valdžioje: Bolognoje, 
Perugijoj ir Florencijoj.

WASHINGTONAS. — Ame
rikiečių modernios muzikos gru
pė, pasivadinusi "Kraujas, pra
kaitas ir ašaros” vyksta, koncer
tuoti Į Jugoslaviją, Rumuniją ir 
Lenkiją. Grupė duos 11 koncer
tų ir išbus kelionėje 26 d. Kon
certai Įvyks tarpininkaujant vai-

Komunistų sąlygos
Korėjos sujungimui
TOKIJO. — šiaurinė Korėja 

paskelbė savo sąlygas abiejų Ko
rėjų susijungimui. Pirmiausia

WASHINGTONAS. — Mari
nų majoras Charies Robb, Lin
dos Johnsonaitės vyras, prašo, 
kad jį paleistų iš marinų, nes jis 
norįs studijuoti teisę.

SAIGONAS 
sideginęs mirė 7 m._budistų vie
nuolis, nusižudęs už taiką.

BUENOS AIRES. — Argenti
nos kariuomenės vadai paskelbė^ 
kad nauju Argentinos preziden
tu skiriamas generolas Roberto 
Marcelo Levington, 50 metų am
žiaus. Jis yra Argentinoje ma
žai žinomas ir daugelis yra nu
stebintas jo paskyrimu. Mano
ma, kad valdžia liks trijų ginklo 
rūšių vadovybės rankose, o Le- 
vinstonas tebus tik kariuomenės 
vadų frontas. Naujas preziden
tas valdžią perims birželio 18 d.

“PARODU TURĖTŲ PAMATYTI VISI 
AMERIKOS JAUNUOLIAI”, PASAKĖ FORD

ČIKAGA. — šeštadienį Sheraton viešbutyje buvo iškilmingai 
atidaryta Amerikos Lietuviij Tarybos suruošta lietuvių tautos ge
nocido paroda. Atidaryme buvo pilna salė žmonių, o po atidary
mo sekusioje vakarienėje dalyvavo 600 žmonių. Pagrindines kal
bas pasakė Atstovų Rūmų mažumos vadas Gerald Ford, kuris 
pagyrė šios parodos sumanytojus ir vykdytojus ir patarė parodyti 
parodą kiekvienam Amerikos jaunuoliui, kad jie susipažintų su 
tikruoju komunizmu ir jo darbais. Labai palankią lietuviams kalbą 
pasakė kongr. Roman Pucinski.

žymus 
Estijos 

šokėjai, tačiau kauniečiai Nor
vaišos pasirodė esą už anuos žy
miai pranašesni. “Tiesa” (geg. 
19) manė, kad rusai šokėjai jau 
galį “galvoti apie Įstojimą Į tarp
tautinę šokėjų federaciją...”

Konkurse iš viso dalyvavo 25 
šokėjų poros iš aštuonių Rytų 
ir Vakarų Europos kraštų ir Ja
ponijos. (E)

RIO DE JANEIRO. — Brazfli- 
jos vyriąusybė sutiko, su tero
ristų reikalavimu paleisti iš ka
lėjimų 40 politinių kalinių, nes 
teroristai grasina nužudyti pa
grobtą Vakarų Vokietijos am
basadorių Ehrenfried von Holle- 
ben.. Jis buvo pagrobtas praė
jusį ketvirtadienį. Brazilų tei
singumo ir vidaus reikalų mi
nisterijos paskelbė, jog kaliniai 
bus paleisti tuoj, kai bus gau
tas iš teroristų jų vardinis sąra
šas. Teroristai žada ambasado
rių paleisti, kai kaliniai atsidurs 
Meksikoje, Alžire arba Čilėje.*

Zoologijos sodo 
50 m. sukaktis

Gegužės mėn. 15 d. Kaune pa
minėta Zoologijos muziejaus 50 
metų įsteigimo sukaktis. Jo įkū
rėjas, žymus gamtininkas, prof. 
T. Ivanauskas. "Tiesa” nurodė, 
kad zoologijos muziejuje šiuo 
metu yra apie 60,000 eksponatų, 
Įvairių gyvūnų. Lietuvos mu
ziejininkai praeitais metais lan
kėsi Azerbaidžane, Gruzijoje, 
Abchazijoje ir Komandorų salo
se ir ten surinko daugiau kaip 
keturis šimtus gyvūnijos pavyz
džių. Muziejaus direktorium yra 
V. Skuodis. (E)

Gerai organizuota 
opozicija karui

WASHINGTONAS. — Kon
gresui svarstant Įvairius pasiū
lymus ir rezoliucijas dėl prezi
dento Nl^ono žygio Kambodijo- 
je, Įvairios “liberalų” grupės pra
dėjo spaudimą Į atskirus kongre
so narius. Trečiadienį kongrese 
lankėsi apie 250 gydytojų, gai
lestingų seserų, slaugių, reika
laudami priimti Cooper-Church 
rezoliuciją, kuri suvaržytų lėšas 
karui Pietryčių Azijoje. Vakar 
Washingtone lankėsi grupė New 
Yorko architektų. Yra Įsisteigu- tas Agnew. Jie abu pareiškė vii 
si grupė "leidėjų už taiką” — 
knygų ir laikraščių leidyklų sa- 
vininkai.

New Yorke veikia "Komitetas 
išgelbėjimui konstitucijos”. Di
deliame atsišaukime ši grupė 
spaudoje nurodo, kad preziden
tas Nixonas paskutinėje savo 
kalboje į tautą net 44 kartus pa- 

■•nadojo :žod|^’^š^. -Tat grabe nu
rodo, kad Amerikos konstituci
ja prasideda žodžiais “We the 
people”. Prezidentas turįs dau
giau kalbėti tai, ko žmonės nori, 

ką jis nori.

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Tautų sėkr. U Thantas pareiškė, 

ra visos tautos pastangų gran-'į® ™uriniųjM Mausimus 
dine, kad paspartintų Lietuvai,
laicise MitoToWni'-ma; pasaulinėm galybėm: Amerikai

laimėti rinkimiis
LONDONAS.—Britanijos vie

šos opinijos agentūros skelbia, 
jog paskutinieji apklausinėjimai 
rodo, kad rinkimus Britanijoje 
laimės darbiečių partija. Ji šiuo 
metu turinti 7 nuošimčių per
svarą prieš konservatorius. Jei 
iki rinkimų dienos tokia padėtis
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Uetiiyina pavardę
Okup. Lietuvos spaudoje vis 

dažniau minima žinomo moksli
ninko, juristo, 1945 m. mirusio 
prof. M. .Romerio pavardė. Be 
to, Rasų kapinėse Vilniuje ren
giamasi mokslininkui statyti pa
minklą. Apie tai paskelbė A. žir- 
gulys "Lit. ir Meno” savaitrašty 
(16-17 nr.).

Žirgulys puola už nevalyvu
mą, nes šių dienų Lietuvoje dau
gelis mokslininko pavardę ra
šo Remeris ar Riomeris, nors jis 
pats pasirašinėjo — Romeris. 
Esą, jei jis būtų gyvas, taj "gero
kai mums vėjo sukeltų už ne
vykusį jo pavardės lietuvinimą”.

tarti vidaus ir tarptautinės krik
ščionių demokratų veiklos, bei 
ELKDT ryšių su lietuviškomis 
organizacijomis klausimai, nau
jai peržiūrėtas ir patvirtintas 
ELKDT statutas.

Konferencijos metu su dideliu 
dėmesiu išklausyta prel. L. Tu- 
labos paskaita, tema: “Tai kas 
dedasi dabar Lietuvoje ir kaip 
mes turime: atsinešti” ir Dr. P. 
Karvelio politinė apžvalga, te
ma "Europinė saugumo konfe
rencija, ir Lietuvos byla”.

Paskaita ir'politinė apžvalga 
buvo dalyvių gyvai ir konstruk
tyviai aptartos bei diskutuotos. 
Sudaryta eilė rezoliucijų ir nu
tarimų. , .

Konferencijoje dalyvavo iš 
Italijos, Prancūzijos, Šveicarijos 
ir Vokietijos atvykę ELKDT na
riai bei svečiai.

ELKDT pirmininku perrink
tas inž. A. Venskus.

(ELKDT ihf.)

TRINfDAŪ AND TOBAGO 
\ VWEZUELA 
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SBRINAM

HAITI 
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Visi kviečiami įvertinti kūrėjus ir pagerbti 
Partizanus.

MENINĖJE DALYJE DALYVAUJA JAUNIMO 
TEATRO AKTORIAI.

KONCERTINĘ DAIJ IŠPILDYS JAUNIEJI 
TALENTAI

BAŽNYTIN
Kunigams pavyzdys

Popiežius Paulius VI gegužės 
31 dieną įšventino šešioliktojo 
šimtmečio-Italijos žydą perkrikš
tą Joną iš A vilos į katalikų šven
tuosius, paskelbdamas jį visiems 
kunigams celibato laikymosi pa
vyzdžiu.

“Mes manome, kad jis gali 
būti garbinamas kaip modelis 
kiekvienam kunigui šiomis die
nomis, kuomet kunigija sakosi 
pergyvenanti begalinę identiš
kumo krizę — tartum nei pri
gimtis, nei kunigo misija dabar 
nebeturi pakankamo pateisini
mo savo egzistencijai desekruo- 
toje ir sekuliarizuotoje bendruo
menėje”, pasakė popiežius per 
kanonizacijos ceremonijas šv. 
Petro bazilikoje.

Naujasis šventasis buvo gimęs 
1499 metais Naujoje Kastilijoje 
iš turtingo pirklio tėvo žydo, 
kurs vėliau persikrikštijo į kata
likus. Sūnaus mokslas Salaman- 
koje buvo nutrauktas dėl prie
šiškos nuotaikos prieš žydus. 
Vėliau, patapęs mokytoju, Jonas 
buvo Inkvizicijos apkaltintas ere
zija ir dvejus metus iškentė ka
lėjimo rūsyje.

ĖS ŽINIOS
Paulius jį išgyrė už jo drąsą 

kritikuojant bažnyčioje vyks
tančias nedorybes ir už “griežtą 
celibato gynimą”.

Popiežius savo valdininkams 
pakėlė algas 10 nuošimčių 
Ryšium su savo 50 metų kuni

gavimo jubiliejumi popiežius 
Paulius VI visiems Vatikano 
valstybės valdininkams ir savo 
tarnams pakėlė algas visais 10 
nuošimčių ir priedams dar po 
100,000 lirų ($160) bonusą kiek
vienam. Be to, popiežius prie 
Kurijos įsteigė dar vieną naują 
— personalo ofisą.

Vatikanas turi apie 4,000 tar
nautojų, jų skiučiuje ir 900 pen
sininkų. Apie 2,300 pasauliečių 
valdininkų ir tarnautojų, tokių 
kaip policininkai ir muziejų sar
gai, seniai jau spaudė reikalau
dami algas pakelti. Fondus pa
keltoms algoms ir bonusams po
piežius planuojąs sudaryti iš jo 
norimų parduoti Vatikano Ro
moje turimų nejudomųjų turtų.

Moterys suteikiančios, 
ko bažnyčia neįstengė

RNS praneša iš San Francis
co apie kunigo socialogo Eugene

SLA
jau. 80 met v tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYJflUS MILIJONUS dolerių savo apdraus 
tiems nariams.
didžiausia lietuvių. fratemalinė organizacija — duoda gyvy 
bes apdraudę ir ligoje pašaipą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.
jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.
jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę - Endowment in
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.
duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę, 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.
AKCIDENTALS APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišku KLUBŲ ir draugijų na.- 
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

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

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parasysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

' • . ’ • ' /'’.J: #

SLA —

SLA —

SLA —

SLA —

SLA —

ATĖJO BIRŽELIS... |
« Seniau mus žudė kulkomis, dabar zz
» — daina. PreL J. Kučingis S
zz Yra ne tas pat, ar lenkti galvas tremtiniams, įnirusiems kankinių >> 
<< mirtimi Sibiro taigose ir kovoje už laisvę, ar bailiai linkčioti budeliams Z? 
>> ir paklusti jų agentu agentams bei agitpropo talkininkams, apeinan- % 
ZZ tiems konfirmacijos priesaikas ir duotus pažadus. Minint baisiojo zz 
%, birželio trėmimus ir protestuojant prieš Sovietų vykdomą genocidą, << 
>> kviečiame palaikyti prieškomunistinę spaudą ir pirkti leidinius, ob- >> 
<< jektyviai rašančius apie komunizmą, o ne jo propagandą: zz
n B. Arminienė, PALIK AŠARAS MASKVOJ. Sibiro tremtinės pri- vs 
zz~ siminimai apie komunizmo vergu stovyklas, kur tebežudomi kulkomis zz 
<< 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 zz 
\\ asmenis. 270 psl., $4,00. <<
« ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. $ 
» Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
<< Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias zz 
sj kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 8 
>7 išversta Į anglų kalbą. v >>
« K. Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ SĄJUN- « 
<< GA. ši knyga įdomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui. 309 psl., << 
« $1.00. <<
» Dr. J. Kaškelk, KOMUNIZMAS BE KAUKĖS. Faktai, statistika >>

ir įdomūs aprašymai apie komunizmą Lietuvoje. $1,00. <<
| D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į Lietu- | 
<< va įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00. zz
g D. Kuraitis, KELIONĖ f ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- « 
z? toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei >> 
($ užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi. <<
« V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 % 
Z? psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu- zz 

rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.
>> H. Tautvaišiene, TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO TAIGOSE. Vaizdus | 
(< autorės ęaliudijimas apie tai. $1.25. ' zz
$ Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo- SS 
zz 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. 6O6(^
I atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant % 
<( čekį ar piniginę perlaidą. »

1400.00

ruošia savo

“Likimo gaMos” operos pastaty
mo Chicagoje 1970. 4. 18, 19, 25

100,000 lenkų maldininkų mi
niai Čenstakavojė, kad per 1,000 
metų lenkų statytos bažnyčios 
Neisės ir Oderio srityse yra aiš
kus įrodymas, kas tose srityse

stumbrų (zubrų) kaimenė Balt- 
viežės giriose jau pasiekė 209 
skaičiaus, iš jų 171 yra laisvi 
girioje, o 32 gyvena uždaruose 
rezervatuose.

Stumbrai puikiai pergyveno 
praeitos žiemos speigus ir snie
gus, žinoma dosniai padedami 
Baltviežės rezervatų sargų, ku-

matydarni, iad Bažnyčia nėra 
pasiruošusi į pasekti susirinki- 
mą^ jie paakinta nusivylę”. Sa
vo kritiškomis valandomis jie

šaulių šventėje, užsisakant 
pakvietimus iš anksto, nes prie 
durų jie nebus pardavinėjami. 
Įėjimo auka 5 doL, už kuriuos, 
tarp kitko, bus gaunami sotūs 
pietūs ir gaivinantis pundas. 
Susitarta, kad Liet Televizijos 
Vedėjas p. A. šlutas filmuos 
svarbesnius šios šventės me
mentus, kad ateičiai būtų už-

nali^tai, svečiai ir t t 3,308.50
2. Mecenatų ir rėmėjų aukos

—; «,586.00
3. Operos balius ir -Lėšų Tel

kimo -Komiteto parengimai —

mingiems momentams ir para 
dams.

Mūsų gerbiama visuomenė 
vra maloniai kviečiama atsi-

cijife vargonų nuoma> —
6,802.00

2. Atlyginimai operos meno

orkestro gaidų nuoma, orkest- 
racijos sumažinimas) —

£ 1,680.00

IMi . ■ • ■ • - ■Today a single girl 
needs more than just a 
closet full of clothes 
to call her own.

6. Apšvietimas (aparatų nuo
ma, specialisto honoraras} —

2*70.00
7. Dekoracijos (medžiaga, pa

gaminimas, transportas, garažo 
nuoma, scenos reikmenys) —

1,960.00
8. Operos vakarienė —

1,840.00

-- -5,300.00
4. Salės ir repeticijų patalpos 

(Maria High School — 3,810.00 
560.00} 
4,370.00 
2,395.00igrimoriams, salės tvarkytojams.

skelbimai) — 1,541.00
11 Kelionės ’ — L513.0Q
12. Atlyginimas scenos darbi

ninkams — 1,500.00

SKAITYK •NAUJIENAS" - 
JOS. TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

9. Gaidos ir vertimas (klavy- 
rai, choro gaidų paruošimas,

la išeivijoje.ir jų pastangos jū
rinės idėji^ platinime ’sa lais
vos Lietuvos pajūriu savo 
uostais ir laivais.

Gea. T. Daukanto Jūrų šau
lių dalinys įsisteigęs išeivijoje, 
dabar, sutvirtėjus veikloje ir 
uniformuotais nariais, jis pra
dėjo rūpintis savo vėliavos įsi
gijimu. Jos fundatoriumi yra 
p. J. Pakelis, kurio bendrovės 
patalpose prieš 7 metus ši kuo 
pa įsisteigė ir kuris yra žino
mas kaipo lietuviškų reikalų 
rėmėjas. Pasigaminus vėliavą 
Detroite, vėliavų fabrike ir ją 
parsivežus, pradėta ieškoti 
kūmų, kuriais sutiko būti p. J. 
Žemaitis su, ponia, iš Cicero, 
kontraktorius ir realesteitinin- 
kas.

Kadangi kuopos nariai kata
likai ir ev. liuteronai, nusista
tyta šią vėliavą šventinti salė
je, o esant gražiam orui lauke, 
pakviečiant katalikų ir evan
gel. kunigus. Tam tikslui-buvo 
gauta Vyčių Salė ir Sodas, kur 
š. m. birželio mėn. 21 d.f sek
madienį, 2 vai. po p. Įvyks iš
kilmingas šios vėliavos pašven 
tinimas. Vėliavą šventins jūrų 
skt. Tėvas Jėzuitas J. Raibužis 
ir Ziono Parap. Klebonas, kun. 
J. Pauperas. Į šią nepaprastą 
šventę ruošiasi ne tik visų 3 Či
kagos Rinktinės Kuopų šauliai 
ir šaulės, bet ir iš Detroito at
važiuoja gausus būrys unifor
muotų jūrų šaulių iš Švyturio 
J. š. Kuopos, šioje šventėje, 
berods, pirmą kartą Čikagoje 
bus matomos ir uniformuotos 
jūrų šaulės, o Čikagos jūrų 
skautai ir jūrų budžiai dar pa
didins uniformuotų skaičių. Visa 
eilė mūsų žymiausių organiza
cijų ir asmenų yra pakviesti į 
šią šventę su Liet General. 
Konsulu Dr. P. JDaužvardžiu 
priekyje.

Po vėliavos šventinimo apei
gų ir sveikinimų seka iškilmių 
gi pietūs — banketas, o po to 
nuotaikingi šokiai, grojant vi
sų mėgiamam p. Kosto Rama
nausko orkestrui. Kad šaulės 
būtų tokią svarbią dieną lais
vos, nusamdytas geras ir žino
mas “catering service”, kurie 
patieks skanų ir sotų maistą ir 
aptarnaus svečius.

Ta pačia proga buvo surasti 
dar du fundatoriai, kurie 
kuopai dovanoja lietuvišką ir 
amerikonišką vėliavas. Tokiu

NAUJIENOS* KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

patarnavimą Operai Ačių Va- 
ciui Petrauskui už patalpas di
rigentui Vytautui MarijošiuL 
Ačiū Alfredui ir Reginai Ku
liams už suteiktą globą režisie
riui Petrui Maželiui. Ačiū daiL 
Jurgiui Daugvilai už nepapras
tai taupų dekoracijų pagamini
mą ir išgelbėjimą iš žymiai di
desnio nuostolio.

ši apyskaita skelbiama re- 
miantis 1969—1970 metų sezo
no valdybos nutarimu

' Chicagos Lietuvių Opera 
1970. 6. 9.

pašto ženklai, pępieris, vokai, 
blankai ir kL) — 828.00

15. Draperijos — 574.00
16. Reprezentacija (dovanos

10 metų išdirbusiems, užuojau
tos ir pan.) — 375.00

17. Nuotraukos, filmos, juos
tos, archyvas — 312.00

18. Grimas ir perukai —rius, dailininkas, chormeisteriai, 
vakarei baigiamas pakvie-1 scenos vadovas ir apšvietėjas} 

6,175.00

liksnu. Popiežiaus vatet. sekre
torius kąrd. t illot su savo asis
tentu šiuo metu renką medžiagą 
apie celibatą ir iškriktus kuni
gus.

“Vatikano II susirinkimas su 
savo demokratiniais- užmojais-

išpažinties klausytoją ar drau-
gą-kunigą. Jei tie nesugeba su-
prasti ięja»ti, kas tai juose nu-|vertė (mecenatai, choristai, žur- 
trūkstą ir jie metą” kunigystę

tė prie 260 tonų šieno. Laukia
ma šiemet gimstant 35 naujų 
stumbriukų, kas tų tauriųjų gy- 
vulių šeimos skaičių turės pakel- 

120.00 ti ild 212 galvų.
-----------—------ — Baltviežės girios ir stumbrai 

Viso išlaidų 40,655.0$ ^istoriniais laikais buvo Lietuvos 
nuosavybė.

LENKIJOS VYSKUPAI PRAŠO 
PRIPAŽINTI ODERIO LINIJĄ

NC praneša iš Bonos, Vokie
tijoje, kad Lenkijos hierarchija,- 
kardinolui Vyšinskiui vadovau
jant, viešai pareikalavo, kad po
piežius pripažintų Lenkijos su
verenumui iš Vokietijos gautas 
teritorijas į rytus nuo Neisės ir 
Ūdros (Oderio} upių. Kaip pa
menama, Potsdamo sutartimi, 
kuria Mažoji Lietuva buvo palik
ta sovietams- “laikinai pavaldy- 
ti”, panašiai ir Oderio-Neisės li
nija buvo palikta lenkams.

Payroll Savings Baa where you work.
And now Bond* pay 5% interest when 

hdd to maturity c£ S ytt3, K>- mouths 
(4% the first year; thereafter .£20% to 
ziaturity). That’* the highest rate ever.

Who know^tbemoney you save might, 
just come in handy when you faS in love 
and aamj that guy who hasn’t made his’ 
fest miffiou yet.

You want to five a fitrie first. You want 
to lock up your heels, see a fitde of the 
world before you settle down.

Bet, because you’re you, you sriH wapt 
•eeurity. .

That’s where US. Savings Bonds come 
5a. Bonds are a secure way to save. And 
you don’t have to be making a fortune to

Pajamos:
1. Bilietai — 28,179.00
Pastaba: Galimos pajamos už 

bilietas 33,361.00
Neparduotų bilietų vertė

1,873.50
’ Nemokamai išduotų bilietų -

Nuostolis 1,225.00
Chicagos Lietuvių Opera nuo

širdžiai dėkoja mecenatams ir 
rėmėjams. ,Ačiū žurnalistams,

. Viso pajamų — 39,430.00
Išlaidos: . ; —

š. Myk Maksvytį, skambinant 
CL 4 _ 2665, tačiau ne vėliau 
kaip 17 birželio, nes tos die
nos 
timų pardavimas. f

LAIVO STOVIS IR
NUMATYTOS KĘUONĖS
Šiemet kiek anksčiau negu- 

kitais metais buvo atnaujintas || Jaunimo Centras 
turimas laivas ir Įleistas į van
deni, o taip pat buvo užpla
nuota ir aplarta pirmoji ilges
nė kelionė j. Kenoshą š. m. lie
pos mėn. 18:— 19 
čonsino lietuviai 
metinę Wisconsino Lietuvių 
Dieną, į kurią ir ši .jūrų. šau-. 
lių kuopa yra užkviesta. Šioje 
šventėje jūrų šauliai dalyvaus 
uniformuoti,ir numatytame vė 
liavų parade neš savo vėliavas. 
Laivas išplaukia šeštadienį pa 
pietų ir grįžta sekmadienio 
naktį, tačiau, esant blogam 
orui, -visi vyksta mašinomis.

Po šios kelionės numatomos 
Metinės išvykos į Čikagos uos
tus, sustojant šiaurinėje mies
to dalyje tarpe paežerių žalu
mynų piknikams kas sekma
dieni. Be to, numatoma plauk 
ti skersai ežerą į lietuvišką Pa
langą išeivijoje — Union Pier, 
kur kasmet mus pasitinka mū
sų narys ir rėmėjas p. P. Leng
vinas su Ponia, ir kur pavaži- 
nėjame jaunimą ir senimą. 
Tad iki pasimatymo!

VI. Navickas

Schalterts, S. J., popiežiaus jam 
pavestą ketvertų metų stuciiją 
dėlko kunigai meta kunigystę.

Smulkiai apklausinėj ęs dau
giau kaip 600 kunigų, kurių pu
sė yra metusi kunigystę, tėvas 
Schallert nustatęs, kad šiuo me
tu yra apie 10,000 vedusių kuni
gų, tačiau moterys į tokių kuni
gų gyvenimą įeinančios dažniau
siai tik vėliau. Jei bažnyčios celi
bato nuostatai butą pakeisti, tai 
iš kunigų tik 10% nuošimtis ap
sispręstų vesti.

Tėvas SchaUert dukart buvęs 
Vatikane su savo raportais ir ra
dęs, kad popiežius yra nepapras
tai susirūpinės kunigų iškritėlių



Now atGLASER’S

GLASER'S FURNITURE AND APPLIANCE CO

perėjo Lietuvos-Vokietijos sie
ną ties Kybartais. Į Lietuvą Įžy
giavo masės rusu kariuomenės. 
Sudaryta marionetinė vyriausy
bė, kuri suorganizavo “savano
riško” Lietuvos įsijuhgimo Į So
vietų Sąjungą farsą. Tuoj pra
dėti suiminėti iškilesnieji valsty-

melą labiausiai demaskuojančių 
veiksnių yra lietuvių patriotų 
buvimas ir veikla Įvairiuose lais
vojo pasaulio kraštuose.. Tad de
damos ypatingos pastangos su
niekinti veiklesnius asmenis, pa
sėti nepasitikėjimo sėklą visuo
menėje, iššaukti galimai aštrės-

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

pacijos laiką, okupantas nenuils
damas stengiasi ne tik kitoms 
tautoms, bet net ir patiems lie
tuviams Įkalbėti, jog Lietuva ne
santi okupuota, kad ji savano
riškai Įsijungusi Į didžiąją So
vietų Sąjungą, ir kad jai taip net 
geriau ir naudingiau. Tam me
lui skleisti nesigailima nei lėšų,

ir tapusi viena didžiulės rusiško
sios imperijos kolonijų.

binio, kultūrinio bei bažnytinio 
gyvenimo ■ asmenys, kol prieita 
iki masinių lietuvių trėmimų į 
Sovietų Sąjungos gilumą 1941 
birželį.

-Įsiterpė truputis Laikinosios 
Lietuvos vyriausybės laikotarpis 
po birželio sukilimo 1941, sekė 
treji vokiečių okupacijos metai,’ 
o nuo 1944 rudens vėl visa Lie
tuva užimta Sovietų Sąjungos

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Lots of portable 
pleasure at a 
low, low price!
Portable perfect for yourself— . 
gift perfect for anyone ! 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 VH F 
and solid state UHF tuners. 
See this best-selling set 
soon—while it’s still around.

kad Lietuvos okupacija buvo 
Įvykdyta prieš mūsų tautos va
lią. Ji yra išdava išorinių impe
rialistinių jėgų sąmokslo — gė
dingo slapto Stalino-Hitlerio 
pakto, dar , vadinamo Molotovo- 
Ribbentropo sutartimi.
- Tačiau per tą visą ilgą oku-
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taryba, tiesa, kaip ir siūlė ulti
matumą priimti, bet prezidentas 
aiškiai priešinosi.

Tolimesnieji Įvykiai sekė dide
liu greičiu. Apie 10 vai. gautas 
pranešimas iš Maskvos, kad Raš
tikio kandidatūra Į ministerius 
pirmininkus nepriimtina. Apie 
15 vai. Valstybės prezidentas iš-

TRYS LIETUVAIČIŲ KARTOS
Paveiksle matome tris lietuvaičiu kartas, susėdusias prie Beverly Shores Lituanikos Parke statomo pa
minklo modelio. Kairėje sėdi močiutė Juzė Kriščiunienė, Garsaus Vardo Lietuvaičiu Draugijos pir
mininkė, ilgametė SLA narė ir Lituanikos paminklo šimtininke. Dešinėje sėdi jos duktė Kristina Kriš
čiūnaitė Austin, SLA įstatu komisijos narė ir SLA organizatorė. Stovi Tina Austinaitė, Kristinos duk
tė ir Juzės anūkė. Ji taip pat yra SLA narė. Visos trys moterys-dirba naudinga lietuvišką darbą ne 
vien didžiausioje lietuviu organizacijoje, bet ir vietiniame H et u vi y darbe. Kristina yra Beverly Shores 
Lituanikos Parko vicepirmininkė, o Tina yra miestelio Parky ir Pramogą komisijos narė. Ji yra pati 
jauniausioji šio miestelio savivaldybės narė. Visiems džiugu, kad lietuvė motina išaugino tokias duk

ras ir. an ūkės.

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

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

KAIP APSAUGOTI ŽMONĄ 
NUO SVETIMO VYRO?

“Kad apsaugojus savo žmoną, 
aš ją pririšau”, paaiškino teisme 
27 metų amžiaus vyras Robert 
Morris, Welshpool, Anglijoje.

“Nuo ko apsaugojus?” paklau
sė prokuroras. ,

“Nuo svetimo vyro”, atsakė 
Morris. Jis paaiškino, užrišus 
grandinę žmonai už kaklo ir ją 
pririšus tvarte su karvėmis.

Teismas Morris nubaudė $36 
pabauda ir vienus metus sąlygi
niai.

The ENTERTAINER 
Model AZ-051 
15* diagonal picture

* 99.88

manti. To 
>ai palank

Musteikis, Tamošaitis ir Valsty
bės kontrolierius Šakenis. Vė
liau buvo pakviestas gen. Rašti
kis ir jam pavesta sudaryti nau
ja vyriausybė. Svarstytas So
vietų Sąjungos ultimatumas, su
sidedąs iš trijų reikalavimų;

1. Atiduoti teisman Vidaus rei
kalų minister! Skučą ir Valsty
bės saugumo departamento di
rektorių Povilaitį;

2. Sudaryti naują. Sovietų Są
jungai priimtiną vyriausybę>ku- 
ri pajėgtų ir būtų pasiryžusi lai-, 
duoti garbingą Sovietų Sąjungos 
ir Lietuvos savitarpinės pagal
bos sutarties Įgyvendinimą ir

— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne. mažiau kaip žaidimai ar 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui: '

1. Antanas Baranauskas, ANYKŠČIŲ ŠILELIS. Didelio formato, spaus
dinta stambiomis raidėmis, dail. P. Lapės gausiai iliustruota. Puikus lei
dinys, kietais viršeliais, spalvotu aplanku, kainuoja 5 dol.

2. Jonas Minelga, LABAS RYTAS VOVERE. Didelio formato, drobės 
viršeliais. V. Veselkos iliustruota, 88 psl., 2,50 dol.

3. Janina Narūne, JAUNIEJI DAIGELIAI. Eilėraščiai vaikams. Gau
siai iliustruota žaviomis nuotraukomis, piešiniais ir ornamentais. 56 psl.. 
Kainuoja 2.00 dol.

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

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

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

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

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

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.

ryžtingai sutramdyti sutarties 
priešus;

3. Įsileisti naujas, neriboto 
skaičiaus sovietų kariuomenės 
Įgulas Į visas svarbesnes Lietu
vos vietoves, kad būtų patikrin
tas Sovietų Sąjungos ir Lietu
vos savitarpinės pagalbos sutar
ties vykdymas ir užkirstas ke
lias tolimesniems provokaci
niams veiksmams prieš sovietų 
įgulas Lietuvoje.

Atsakymo laikas — birželio 15 
diena 10 vaL ryto.

Svarstant.ultimatumą, vyriau
sybėje pasireiškė dvi nuomonės. 
Valstybės prezidentas laikė ga
limu svarstyti tik antrąjį ulti
matumo reikalavimą, būtent, su
daryti naują vyriausybę. Buvo 
sutarta naujos vyriausybės su
darymą pavesti gen. St. Rašti
kiui ir jis pakviestas į posėdį. 
Dėl abiejų kitų punktų prezi
dentas buvo nuomonės, kad juos 
reikia atmesti net ir tokiu atve
ju, jei tektų griebtis, ginklo. Jį 
palaikė Krašto apsagos ministe- 
ris Kazys Musteikis. Tačiau .visi 
kiti buvo, nuomonės, kad kovoti 
ginklu nėra prasmės ir siūlė ul
timatumą priimti. Jokių balsavi
mų nebuvo.

Paskutinio Ministerių tarybos 
posėdžio dalyvis Musteikis savo 
atsiminimų knygoje kelia klau
simą, ar.yra teisinga tvirtinti, 
kad Lietuvos vyriausybė ultima
tumą priėmė. Lietuvos konstitu
cijoje pasakyta: “Mobilizaciją, 
karą ir taiką sprendžia Respu
blikos prezidentas Ministerių ta-

|nes kovas visų prie 
1 ginama įkalbėti, jo; 
t nepataisomų užsispj 
|ki nepriklausoma L 
įdžioji dauguma jau 
su tikrove ir ją pi 
kiai propagandai 1. 
bendroji daugelio laisvojo pasau
lio kraštų opinija, kad reikia už
miršti net skriaudas ir imti pa
dėtį tokią, kokia yra.

Liekasi nerimą keliantis klau
simas, kiek lietuvių tautos dalis 
užsieny jau užliūliuota patrauk- 

jliosios susiderinimo su tikrove 
| politikos, kiek atsiras pajėgių 
neužmiršti Lietuvai padarytosios 
skriaudos ir neteisybės iš tų lie
tuvių eilių, kurie yra gimę tai 
neteisybei jau įvykus, šioje vie
toje nejučiomis prisimena prof, 
dr. A. Maceinos pasakojimas 
apie paukščiuką ir gyvatę. Esą 
didelių gyvačių, galinčių užhip
notizuoti mažus paukščiukus. 
Gyvatė nieko nedaranti, net nė 
nesijudinanti; ji tik stipriai 
spoksanti paukščiukui j akis, šis 
darąsis vis neramesnis, šokinė
jąs nuo šakos ant šakos, artin
damasis. vis labiau prie gyvatės, 
čirendamas ir sparneliais plas
nodamas, tarsi meilintųsi šliu
žui. O gyvatė vis spoksanti ir 
spoksanti. Pagaliau paukščiukas 
tiek priartėjąs , kad gyvatė tik 
žiobtelėjanti ir jį praryjanti. Jei

30-OSIOS OKUPACIJOS METIN
Pati reikšmingiausioj i šių me

tų sukaktis tai birželio 15. Tai 
30-osios Lietuvos okupacijos me
tinės. Ta sukaktis primena vie
ną svarbiausiųjų mūsų buvimo 
svetimuose kraštuose priežasčių. 
Kas gi blašky tusi svetur, jei tė
vynė būtų nepriklausoma! Vo
kietijos lietuvių tarpe yra ne
mažas skaičius gimusių po šio 
tragiškai lemtingojo įvykio. Net 
Vokietijos lietuvių bendruome- 
nės^pyriausiuose organuose jau 
atstovaujama kartai, jaunesnei 
nei 30 metų.

Žvelgiant į ateitį aišku, kad 
metai iš metų lietuviai, gimę Lie
tuvai laisvės netekus, vaidins 
vis esmingesnį ir svarbesnį vaid
menį. Nepriklausomą Lietuvą 
sąmoningai išgyvenusieji, lankę 
jos mokyklas, stebėję jos viso
kią pažangą, šiandien yra ne jau
nesni, kaip 45-50 metų. O jos kū
rėjai, tie, kurie buvo jauni tada, 
kai Lietuva laisvinosi iš šimtme
tinės vergijos jungo, šiandien, 
jei dar gyvi, tai jau patriarchų 
amžiuje, šie abeji vaizdžiai pri
simena anos 1940 vasaros koš
marą.

Mokyklos žengė į atostogas, žy
dintis jaunimas grįžo į. žydinčias 
tėviškes, o į Lietuvą žygiavo 
kariuomenė to paties pavergėjo, 
kuris ją laivo trypęs ištisus 123 
metus.

Paskutinis nepriklausomos 
Lietuvos Ministerių tarybos po
sėdis įvyko birželio 15 nuo 1 vai.

Raginkite savo apylinkę
augti - taupykite! WF

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

Padeda sukurti geresnę apylinkės ben- 
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
1 10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė-

nėšio pirmos.

atidžia! pasekame visokiausias 
tariamojo I>endradarbiaviaio eu 
kraštu pastangas, tai' palygini
mas darosi bauginančiai tikro
viškas. * ,

Be abejo, minėdami 30-ąsias 
Lietuvos okupacijos metines, ne
užmirštame nė kitų su birželiu 
susijusių įvykių. Birželis lietu
vių tautai mena kraują ir mirtį, 
mena kalinių ir tremtinių kan
čias, mena nepalūžtančią kovo
tojų dvasią, mena lietuvių ryžtą 
tapti laisvais. Lietuviai už Lie
tuvos ribų neturi teisės liautis 
skelbti pasauliui padarytąją Lie
tuvai skriaudą ir reikalauti ją 
atitaisyti ’

PLE Vokietijos Krašto 
Informacijos

UNIVERSAL
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Hjalmar Schacht
Birželio 9 d. Miunchene, Vakarų Vokietijoje, buvo 

palaidotas Hjalmar Schacht. Mirė jis sulaukęs gilios se
natvės (buvo 93 metų amžiaus). I kapines palydėjo ji, 
kaip pranešama, nedidelis artimų giminių ir draugų bū- 

x rys. Vadinasi, laidotuvės buvo kuklios. Prie kapo nebu
vo pasakyta, nei panegiriškų kalbų apie velionio nuopei- 

■ nūs, nei atlikta kokių ypatingų ceremonijų.
O tuo tarpu Hjalmar Schacht nebuvo eilinis žmogus. 

Savo laiku jis suvaidino nepaprastai svarbų vaidmenį 
Vokietijos ekonominio gyvenimo sutvarkyme. Jo nuor 
pelnai ypač dideli sulaikyme infliacijos, kuri siautė po 
pirmojo pasaulinio karo.

Ir šiandien kalbama apie infliaciją, bet ji yra tik 
mažmožis, kai palygini ją su tuo, kas dėjosi Vokietijoje 
po minėto karo, kai markių vertė vienos valandos būvy
je perpus sumažėdavo. Asmuo, užsisakęs restorane pie
tus pagal nurodytą kainą, pavalgęs jau turėdavo mokėti 
žymiai daugiau, nes per tą laiką markių (vokiškų pinigų) 
vertė sumažėdavo.

Kaip katastrofiškai markių vertė buvo nukritusi,* 
bus.aišku, kad ir iš to, jog už pietus restorane tekdavo 
mokėti ne kelias markes, bet keliasdešimtis tūkstančių.

Tai buvo tikrai kritiški Vokietijai metai. Kritiškes
ni ir blogesni, negu Amerikai vadinamosios “didžiosios 
depresijos” metai (1930 - 1933). Ir tais kritiškais metais 
kaip tik ir pradėjo pasireikšti Schacht, kuris buvo ban
kininkas ir jau gana pagarsėjęs ekonomistas. Jis įvykdė 
markių stabilizavimo planą, kurį faktiškai jau buvo pa
ruošę Rudolf Hilferding (žymus socialdemokratų eko
nomistas) ir dr. Hans Luther. Pagal tą planą infliacija 
buvo sulaikyta ir Vokietijos ūkis pradėjo atsigriebti.

Tačiau Schacht labiausiai pagarsėjo Hitlerio laikais. 
Teigiama, jog'be jo pagalbos Hitleris jokiu būdu nebūtų 
■galėjęs sutvarkyti kraštą ekonomiškai ir pasiruošti į:a- 
rui. Užėmęs valstybės banko valdytojo postą, o vėliau 
tapęs ekonomijos ministeriu, Schacht išleido vadinamą
sias “labirintines markes”, kurios buvo naudojamos pre
kyboje su užsieniu ir prisidėjo prie finansavimo Hitlerio 
karo mašinos. Tas faktas buvo iškeltas Nuerhbergo teis-’ 
me, kur buvo teisiami nacių karo nusikaltėliai (į tą skai
čių buvo pakliuvęs ir Schacht, bet jis nebuvo nubaustas);

Schacht taip sumaniai trečiojo reicho ekonominius 
reikalus tvarkė, jog ji kai kurie vadino savo rūšies ait
varu, kuris aprūpino Vokietiją visokiomis gėrybėmis.

trims mėnesiams  ________ $5.00
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

•e ir kitur. Su rusais suriduria-

6).

iėjant naujų — komunistinės vi-

(Tęsinys)
Visi žinome, kad Rygiš

kių Jonas savo vaikystę ir jau

čiuje. Deja, šiandien šių kaimų 
pavadinimai nyksta. Rygiškių

tos žmonės. Dabar čia Griškabū
džio kolūkio antroji brigada...” 
(Valstiečių Laikraštis,' 1968, nr.

Muziejai paversti komunisti
nės propagandos įrankiu. Oku
puotos Lietuvos kultūros minis- 
tro pavaduotojas V. Jakelaitis 
1966 m. Pabaltijo muziejų dar
buotojų pasitarime pareiškė, kad 
tuo metu Lietuvoje veikė 29 mu
ziejau iš kurių 25 priklausė Kul
tūros ministerijos sistemai. 
“Kartu su filialais tai 56 komu
nistinio auklėjimo židiniai”. V. 
Jakdaitįs pasidžiaugė, kad mu
ziejų darbuotojai vykdo SSKP 
Centro Komiteto nutarimą “Dėl 
muziejų vaidmens komunizmo 
darbo žmonių auklėjimo sustip-

įs idėjas, komunistinės 
asiekimus... Lietuvos 

muziejai, padedant respublikos 
partinei c ganizacijai, nuveikė 
didelį dari.... Surinkta nemaža 
naujos vertingos medžiagos apie 
Lietuvos revoliucinę praeitį, 1940 
—1941 m. evoliucinius įvykius 
ir socialistinius pertvarkymus, 
Lietuvos Komunistų partijos vei
klą, apie tarybinių karių didvy
riškumą Didžiajame Tėvynės ka
re, partizanini judėjimą, apie di
džiulius! respublikos pasiekimus 
ūkinėje ir kultūrinėje statyboje.

0 tas aprūpinimas kaip tik ir suteikė progos Hitleriui 
įsitvirtinti, sukurti galingą baro mašiną ir plėsti savo 
vaistyki, kas ir privedė prie antrojo, pasaulinio karo*

Kai karas jau buvo prasidėjęs, tarp Hitlerio ir Scha 
ehto, kaip sakoma, prabėgo “juoda karė”. Kas atsitiko, 
nėra tikrai, žinomą. Schacht, Hitlerio įsakymu, buvo 
suimtas ir į koncentracijos stovyklą pasiųstas. Kaltina
mas jis buvo susidėjimu su sąmokslininkais, kurie ban
dė Hitlerį nužudyti Tas patekimas į koncentracijos sto
vyklą kaip tik jam ir padėjo išsiteisinti Nuernbergo teis
me. Būdinga ir tai, kad laidojant ant jo grabo buvo pa
dėta kortelė su užrašu: “Sunkiųjų laikų draugui — Lie
pos 20 Fondas”. Tai buvę ryškus priminimas datos, kada 
buvo pasikėsinta nužudyti Hitlerį. Priminta 1944 m. lie
pos 20 diena.-'

Per paskutinius kelis metus Schacht gyveno užsida
ręs, viešai beveik nepasireikšdavo. Kol kas nėra žinoma, 
ar jis parašė memuarus. Jei parašė, tai jie bus nepap
rastai įdomūs ir nušvies daugeli dalykų/ susijusių su 
Hitlerio įsigalėjimu.

Schaeht su atsidėjimu sekė pasaulio įvykius. Tai ro
do bene tik pernai jo išreikšta nuomonė apie Amerikos 
užsienio politiką. Pasikalbėjime su Amerikos spaudos 
atstovu jis pareiškė, jog Amerika esanti pasinešusi per 
daug “apžioti”, įvairių įvairiausiose valstybėse steig
dama bazes menamai savo interesams apginti. Tas ne
paprastas išsiplėtimas ir įsipareigojimas nedavęs laukia
mų rezultatų, o tuo tarpu kraštui labai brangiai atsiėjęs. 
Kur kas Amerikai, esą, būtų buvę naudingiau, jei ji ne
būtų taip išblaškiusi savo jėgas ir būtų jas sukoncentra
vusi pačiuose, svarbiausiuose punktuose.

Atrodo, jog Amerika jau pradeda įsitikinti, kad ji iš 
tiesų buvo apžiojusi tolų didelį kąsnį, kurio nepajėgė at- 
kąsti, ir dabar bando tą kąsnį sumažinti Panaikinimas 
beveik per pusę užsienyje įsteigtų bazių ir įsitvirtinimų 
kaip tik ir yra ryškus to “kąsnio”- mažinimo pavyzdys.

vos KP Prezidiumas ir respuHi-

vykdo muziejai, nu-
Jentro Komiteto Agi-

ir propagandos skyriaus K
vaduotoja Valentina
“... muziejai propo-

ja, gausi vilniškė ir rajėninė pe
riodika, teatras, grožinė litera- 

ūompartija neatlai- 
džiai spaudžia rašytojus, kad. jų 
kūrinių temos būtų “nūdienės” 
ir parašytos pagal “socialistinio 

gužės 27 d. LKP Centro Komite- 

tuvos rašytojų V- jį. suvažiavi
mų, davė rašytojams šiuos nuro
dymus: “Paaištrėjusios ideolo- 

pitalizmo sąlygomis partija ir 
tarybinė liaudis laukia iš jūsų 
naujų kūrinių, vaizduojančių 
darbo žmonių ištikimybę nemir
tingoms leninizmo idėjoms, jų 
didybę ir grožį padedančių for
muoti naują, dvasiškai turtingą 
komunistinės visuomenės kūrė
ją”. Partija tikisi, kad “skiepy- 

sius tarybinių tautę draugystės, 

tOĮIIitarinio internacionalizmo jaus- 

no įgurtai partijai, tarybinei Tė
vynei” (Tiesa, 1970.V.28, p. 1).

Dailėje paskutiniuoju metu 
pradėjus reikštis nacionaliniams 
bruožams, o jauniesiems daili- 

šįmet okupuotos LietuvosDaili- 

kinius: “...neretai paviršutiniš
kas nacionalinių bruožų iškėli
mas, pabrėžtinos pastangos ak
centuoti juos kaip nacionalinės 
dvasios išraišką, neturi jokios, 
ideologinės orientacijos”, nes, 
esą, neperduodama tai,'kas ‘‘nau
ja nacijos gyvenime, kas atsi
skleidžia dvasinėje šiandienos 
tarybinio žmogaus sandaroje”. 
Esą, puiku, kai dailėje “tvirčiau 
suskambo dabarties tema, išry š- 
kėjo pramonės ir kolūkinio kai
mo laimėjimai, žmonių portre- 

svetimos ideologijos takai” (Tie
sa, 1970.1.10).

Rusinimas, nutautinimas

Rusinimas eina koja kojon su 
indoktrinacija. Kartais net sun
ku išvesti ribą tarp indoktrina- 
cijos ir rusinimo. Daugeliu at
vejų indoktrinacija yra paren
giamasis kelias rusinimui* Kaip 
indoktrinacija, taip ir-rusmimas sų, ir. lietuvių kalbomis. 34-iose Anksčiau įvykęs drebėjimas 

mokyklose — rusų ir lenkų kai- ^Kaukazo kalnuose sunaikino ke-vyksta įvairiose gyveninio srity
se. Visose įstaigose bei organi- 
zacijose apstu rusų. Vienur jie

Soviete, valdžios aparate, teis- 

nėję, sovehozų ir kolchozų vado
vybėse, švietimo tinkle, spaudo-

Apskaičiuojama, kad šiuo metu 
okupuotoje Lietuvoje esama ne
mažiau kaip 300,000 rusų kolo
nistų. 1959 m. surašymo duome
nimis, dar 175,000 lietuvių, iš jų 
30,000 su aukštuoju ir viduri
niu mokslu, gyveno Sovietų Są
jungoje, už Lietuvos ribų (Ma- 

ciklopedija, H, Vilnius, 1968, p. 
365). 1970 m. sausio 15 d. sura
šymometu okupuotoje Lietuvoje 
rasta 3.129,000 gyventojų, o 
1939 m. pabaigoje dabartinės 
Lietuvos ribose buvo 3,215,000 
gyventojų. Skaitant vidutinį mi
nimalų metinį prieauglį tik 1%, 
Šuo metu Lietuvoje (be įvežtų 
kolonistų iŠ Sovietų Sąjungos!) 
turėjo būti 4.5 milijonai gyven 
tojų.. Taigi, Lietuva nuo 1940 
mėtų yra nustojusi maždaug 
1,371,000 žmonių. Tai baisus lie-

mokos (Tarybinė Mokykla, 2, 
1968, p. 4). Bendro j o lavinimo 

buvo skiriama 175 valandos, vie- 

mi mylėki savo “vyresnįjį brolį” 

puoton Lietuvon turėtų vaikus 
leisti. į lietuviškas mokyklas, bet 
rusams kolonistams pristeigta 
didelis skaičius rusiškų mokyk-

> -

mąją rusų kalba; jose mokėsi 
44,800 mokinių. 63-iose mokyk
lose dalykai buvo dėstomi ir ru-

kaip visi dalykai tos grupės mokyklo
se buvo dėstomi rusiškai 4,800 
mokiniams. Taigi, iš bendro 
496,000 okupuotos Lietuvos 
moksleivių skaičiaus rusų kal
ba visi dalykai buvo dėstomi 61,- 
700 mokinių, atseit, 13% (Lie
tuvos TSR Ekonomika ir Kultū
ra, Vilnius, 1967).

Aukštosiose, vidurinėse ne

muose visa eilė dalykų dėstoma 
arba tik rusiškai, arba sudaro
mos atskirų specialybių grupės 

tuvių studentų siunčiama mo
kytis į įvairias Soyietų Sąjun
gos aukštąsias mokyklas.

Lietuvos Mokslų Akademijos 
darbai didele dalimi skelbiami 
rusų kalba. Išimtį sudaro litua
nistiniai dalykai. Akademijos 
Darbų B serijos (chemija, tech

tuviškai ir angliškai. Ir C. seri
jos (biologijos mokslai) visi 
straipsniai spaudinami rusiškai.

čių, rajonų, pavadintų rusų, so
vietinių “didvyrių”, partinių dar
buotojų ir kitais sovietiniais var
dais. Pavyzdžiui, Vilniuje yra 
Lenino prospektas ir aikštė, Čer- 

Suvorovo, J. Jaborovo, L Mičiuri- 
no, M. Gorkio gatvės, Puškino 
sodas; Raudonosios Armijos pros 
pektas; V. Putuos ir F. žemai

kaitės, J. Garelio, V. Jacenevi- 

jaunimo ir Pionierių gatvės, ir 

mieji užrašai—dvikalbiai Mies
tuose pristatyta paminklų ru
sams, sovietiniams veikėjams 
pagerbti.

( Bus daugiau)

žemes

je Azijoje, mažiausiai 20,000 

iki sekančios dienos. Apie 5,000 
namų sugriauta, bet sovietų šal- 

nių aukas.
Tai jau antras stambesnis že

mės drebėjimas Sovietų Sąjun
gos ribose vieno mėnesio bėgyje.
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VLADAS CIVINSKAS
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Nuo 1897 metų deimantų išrinki- 

mui vartojamos taip pat mašinos, šiam 
tikslui naudojamos didžiulės metalinės gel 
dų pavidalo plokštės, kiek nuožulnios van 
deniui nubėgti, kurios ritmingai juda ma
šinose. šių geldų dugnas ištepamas atitin
kamais riebalais, nuo kurių vanduo nubė
ga ir nuslenka uolų trupiniai, bet prie ku
rių prilimpa -deimantai. ’Daugelio metų 
patyrimas parodė, kad mašinos šį darbą 
atlieka daug patikimiau, negu žmonės.

Virš SM)% visų deimantų, tinkamų pa
puošalams, ateina iš Afrikos ir apie 90 
nuošimčių jų kilę iš Kimberley ir kitų De 
Beers bendrovės kašyklų. Palyginus su Bra 
zilijos ir Indijos deimantais, Pietų Afrikos 
deimantai kiek prastesnės kokybės, tru
putį minkštesnį, bet žymiai stambesni už 
indiškus ir braziliškus. Brazilijoje 200 ka
ratų deimantas — tai jau istorija, Pietų 
Afrikoje įr po 500 karatų yra apstu. Patys 

. didžiausi pasaulyje deimantai — Cullinan 
ir Excelsior, vienas 3106 ir kitas 995 kara
tų surasti Pietų Afrikos deimantų kasyklo
se.

KITI AFRIKOS DEIMANTAI

Pietų Afrika nėra vienintelis deiman
tais turtingas kraštas Afrikos kontinente. 
Tai vienur, tai kitur, ypač ekvatoriaus 
srityje, yra pasakiškai deimantais turtin-

gų vietų, kurių bendroji produkcija pra
lenkia ir Pietų Afriką. Tik kitur randamų 
deimantų kokybė prasta, daugumoje jie 
industrinės reikšmės ir Pietų Afrikai kon
kurencijos nedaro.

Kongo deimantų laukai šiuo metu yra 
patys didžiausi pasaulyje tiek plotu, tiek 
randamų deimantų gausumu. Jie apima 
apie 390.000 kv. km. plotą, prasideda prie 
Kiminina upės ir *Mau Munene krioklio ir 
eina per visą kraštą į pietų vakarus, pasi
baigdami portugalų Angolos kolonijoje. 
1954 m. šiuose laukuose gauta apie 60% vi
sos tų metų pasaulinės deimantu produk
cijos. Bet tik pora procentų čia randamų 
deimantų tinka papuošalams, visi kiti ei
na industrijai. Deimąntingieji sluogsniai 
yra suneštinės kilmės. Akmens daugumo
je yra smulkūs, po kelis ar keliolika punk
tų dydžio, bet pasitaiko radinių ir iki 40 
karatų. Deimantingųjų sluogsnių nukasi- 
nias -ir surinkimas atliekamas mašinomis, 
bet deimantai plaunami ir surenkami ran
komis.

. 1930 m. deimantų surasta ir Sierra Le- chryzotierilai, žalieji turtnalinai ir grana- 
one, pačiame Šiaurės vakarinės Afrikos 
pakraštyje. Geros kokybės akmenų ma
ža, didžioji dalis industrinės vertės. 
Sierra Leone daimantai smulkūs, daugiau
sia iki vieno karato, bet yra radinių ir po 
144 ir 530 karatų, o vienas akmuo net 770 
karatų, dydžiu tuojau po Cullinan h’ Ex
celsior. Visi duomens rodo, kad šis mažu
tis kraštas ateityje gali tapti labai reikš
mingu deimantų produkcijos kraštu.

Tanganikoje deimantai žinomi jau nuo

1910 m., bet tik 1925 m. susirūpinta jų pro- 
dukcija. Pirmieji deimantai atrasti šiauru 

ryčius nuo Mwanza, o vėliau jų rasta Shi- 
nyanga ir Iraiidm aukštumoje. Iki šiol 
Tanganikoje rasta 40 deiman Lingu gyslų, 
bet jų deimantingumas kažkodėl niekur 
nėra didelis. Iš karto netgi atrodo, kad 
žemės paviršiuje rasti deimantai nieko 
bendra neturi su tomis gyslomis, o yra 

vietų. Didžiausia ir deimantingiausia to
kių gyslų yra 1050-m. skersmens, ir tik di
desnėje gilumoje nustatytas didesnis jos 
deimantingumas, jau pakankamas komer 
cinei produkcijai. Iš didesnių Tanganikos 
deimantų laukuose radinių vienas yra 241 
kt., vienas 67 k L ir vienas ružavas akmuo 
54 k t. dydžio.

Pietų Rodezijoje prie Somabula jau 
1903 m. rasta deimantų, bet didesnio dėme 
šio vertų radinių nėra, šiuose laukuose 
daug vertingesni'kartu su deimantais ran
dami sefyrai, rubinai, mėlynieji topazai, 

tai. Keli deimantai surasti ir buvusioje 
Prancūzijos ekvatorinėje Afrikoje, bet ten 
taip pat turmaliftai, chtyzoberilai, zirko- 
nai, auksas ir platina, randami kartu su 
deimantais, žymiai gausesni už deimantus.

1908 m. deimantų rasta ir Pietvakarių 
Afrikoje, buvusioje prieškarinėje Vokie
tijos kolonijoje.’ Bti 1925 mn kada dei
mantai buvo atrasti Atlanto pakraštyje į 
pietus nuo Orange upės žiočių, deimantų
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vieninteliai taip toli pietinės Afrikos vaka- pakrantėse. Dabartinių upių pakraščiuo- 
ruose. Deimąntingieji sluogsniai čia nėra se deimantų randama tik ten, kur jos te- 
turtingi, vietomis keliolikos centimetrų,**"“^ 
vietomis iki 9 metrų storumo. Kartu ran- 
dama kalcedonų, agatų, kvarco, granatų, 
hemetitų ir kt mineralų. Priškariniais lai
kais iš čia deimantai buvo išvežami į Vo
kietiją, dabar jie Pietų Afrikos kontrolė
je. Veikia visa eilė kasyklų. Deimantin- 
gieji sluogsniai nukasami ir plaunami ma
šinomis, bet deimantai išrenkami ranko
mis. Akmens geri, tik smulkūs.

te, dabartinės Ghanos teritorijoje, Birim 
upėje prie Abomoso. Kokybė industrinė, 
akmens mažučiai, po kelis ir keliolika 
punktų, bet yra radinių 3-4 karatų dy
džio. Vienas stambus virš 10 karatų ak
muo buvo rastas šiaurinėje Ghanos daly
je, Baltosios Voltas upėje, bet daugiau dei 
mantų ten nerasta, nei didelių, nei mažų.

IR PAGALIAU AUSTRALIJA

Tarp kraštų turtingų savais deimantais, 
Australija atsirado 19 a. viduryje, kelioli
ka metų anksčiau už Pietų Afriką. Dei- 
mantingų vietų Australijoje nedaug, ir jos, 
išsimėtę po visą kontinentą. Deimantai ge 
ros kokybės, skaidrūs ir švarūs, plikiau-, 
so prie pačių kiečiausių pasaulyje. Tačiau 
jie smulkoki. Vidutinis čia randamų dei
mantų dydis — 0^5.— 1.50 kt, stambiausi 
akmens — iki 5 kt . .

Pagrindiniai Australijos deimantų lau-

kur jie sunešti, neaišku. Dabartinių upių 
^deimantai sunešti iš senųjų upių sluogsnių, 
ir dėl to jie truputi minkštesnį ir žymiai la
biau nukentėję nuo vandens. Ruby Hill 
prie Bingera upelio, apie 20 km. j pietus 
nuo Bingera miesto, atrasta vulkaninės 
kilmės deimantingoji gysla, labai prime
nanti tokias pat gyslas 'Pietų Afrikoje, bet 
jos deimantingumas nėra didelis.

Didžiausi Australijos deimantų 'ištek
tai susitelkę South New Wales provihcijo- 
je, palydinus netoli Sydney miesto. Trys 
pagrindinių deimantingųjų distriktų yra 
aukštutinių Darlingo intakų aukštupiuose 
— prie Ladilan upės netoli Bathurst, prie 
Maquarie Wellington, Hill End ir Sorfala 
miestelių sudaromame trikampyje, ir prie 
Gwydir upės Inverell miestelio apylinkėse 
šiaurėje. Artimiausi prie Sydney deiman
tų laukai yra Oberon miestelio apylinkėse 
vakaruose ir Mattagon apylinkėse pietuose.

(Bus daugiau)

Savininkai V. ir IT. CTVTNSKAI
;ji akmenys — Aukso, ir kt papuošalai — 
ų laikrodžai. Taip pat — kristalas, sidab- 
orcetianhs ir Visos Hmos dovaninės prekės.

Telef. 434-4660
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EUDEIKIS
GERALDAS F. DAIMIDDOVYDAS P. GAIDAS

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-±213
Virginia 7-6672

tikrinti sveikatą. Vis dėlto Onu
tė puikiai gardžiais užkandžiais 
mus pavaišino ir turėjome pro-

AMBU LANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

ŠIĄ VASARĄ TRYS, 

EKSKURSIJOS

rioje primenamos komunizmo 
padarytos ir ciaromds skriaudos 
Lietuvai, dėkojama JAV vyriau
sybei dėiLiėtuvos Įjungimo Į So-

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

šeštadieninės lituanistinės mo 
kyklos mokiniai: Viktutė Kleino 
taitė, Genutė ?ir Marytė Petkū 
naits ir Edukaš Kūliavas. pade
klamavo eilėraščių.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

nevyksta lietuviu tautos rusini
mas. Pacitavo iš poetų ir rašy-

MOVING
Apdraustas perkrsustymas 

iš jvairip atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 W. 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

“Fantasiją”'. - Mergaičiu dainas 
pianinu palydėjo Rima Kažeinė-

šokiu.
Po atostogų klubo" susirinki

mas bus rugsėjo 2 d. 4500 So, 
Taluian Ave. salėje nuo 8 vai.

Kazys Žilėnas savo mašina, vel
tui atvežė Br. Kviklį į Racine, 
už ką jam minėjimo rengėjai 
nuoširdžiai dėkoja.

Minėjimą ruošė Racine Altos 
skyrius. P. Petrušaitis

nartai prašomi 15 anksto ruoš 
tis dalyvauti žagarieėtų pikni
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Daley pritaria 
mokesčių pakėlimui

Chicagos meras pritaria gu
bernatoriaus Ogilvie planui, kad 
būtų pakelti mokesčiai gazoli
nui. Pagal tą planą mokesčiai 
būtų pakelti puse cento galio
nui. Tas pusė cento ir suteiktų 
reikalingų lėšų Chicagos ir kitų 
miestų susisiekimo sistemai fi
nansuoti, kad nereikėtų daugiau 
kelti važmos kainos.

Reikalaus, kad valstija 
ištirtų ambulansų 

bendroves
Illinois valstijos senato narys 

John Lanigan yra paruošęs re
zoliuciją, kad senatas ištirtų 
Chicagos ambulansų bendrovių 
veikimą. Spauda iškėlė aikštėn, 
kad kai kurios tų bendrovių pa
sižymi tiesiog skandalingu pa
tarnavimu: su vežamais į ligo
ninę pacientais elgiasi kaip su 
gyvuliais ir už savo “patarnavi
mą” ima plėšikiškas kainas.

Latvijos ir Lietuvos himnais, ku
riuos sugiedojo‘Ida Tamidėnie- 
nė. Akompanavo Bronė Pliūrai- 
tė. Minėjimą pravedė Altos sk. 
vicepirm. J. Plečkaitis.

Po minėjimo įvyko bendra ka
vutė, kurią suruošė Marta Sta- 
naitytė, talkinama kitų moterų.

Br. Kviklys, buvo atsivežęs sa
vo lietuvišku pinigu — centų ir 
litų — rinkinį, kurį parodė mi
nėjimo dalyviams. Tikrai buvo 
labai .įdomu, ypač tiems, kurie 
dar prisimena lietuviškuosius 
pinigus.

mą pakviesti kun. J. Kupris, 
MIC, šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, Br. Kvilys, vienas iš 
“Draugo” redaktorių, M. Kaspa
raitis, Racine Altos skyriaus pir
mininkas, J. Kasputis. Kenosha 
Altos sk. pirmk. ir Z. Bukaus
kas, Kenosha-Racine LB aplk. 
pirmk. Amerikos himną sugie
dojo Ida Tamulėnienė, o kun. J. 
Kupris, MIC, perskaitė minėji
mai skirtą maldą.

Svečias čikagietis Br. Kviklys 
rsavo kalbos pradžioje supažind i- 
no klausytojus su prieš 30 metų 
Lietuvą ištikusia tragediją. Pri
minė apie lietuvių tautos rezis
tencines kovas, apie partizanų, 
aukas, trėmimus ir kitas mūsų į 
tautos nelaimes. .Rusai turėjo 
planus išnaikinti lietuvių tautą,, 
išsklaidant lietuvius po plačiąją 
Rusiją, bet tie pianai liko tik da
linai Įgyvendinti dėl rezisteDci- 
jos krašte ir dėl mūsų vedamos 
akcijos Lietuvos nepriklausomy- i

— Žemaičiu Kultūros Klubo pusme
tinis susirinkimas įvyks trečiadieni* 
birželio 17 dieną, 7:30 vai. vak. Holly
wood svetainėje, 2417 W. 43rd St. 
Nariai kviečiami atsilankai ir aptar
ti klubo reikalus? Būtinai reikia pa
sitarti pikniku reikalais. Po šio su
sirinkimo bus 2 mėnesiai atostogų. 
Reikalui esant, kreipkitės Į*finansų 
rast. Bernice Žemguiis, tel. 847-2879.

Rožė Didžgalvienė, nut. rast

SOPHIE BARČUS
I ' RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Į Visos programos iš W0PA, 
i 1490 kiL A. M.

RACINE, W1S.
Prisimintos tragiškos dienos

Birželio mėn. 7 d. Racine ir 
kaimyninių vietovių lietuviai pa
minėjo Lietuvos nepriklausomy
bės netekimo ir masinių ištrėmi-

R«x. M. 239-4683

0R- K. G. BAUBAS 
AKUtERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINa CHIRURGUA 
6449 Su. PulMld Rd. (Crewford 

Medical Building). TeL LU 54446

Lietuvai patys būdami lietuviais 
ir perduodam; lietuvybę savo 
vaikams ir vaikaičiams.

Po paskaitos Bernadeta Bra-

JEI LANGAS BENT 15 INČŲ, 
TAI GALIT GAUTI GERĄ 

ORO VĖSINTUVĄ 
2512^ W. 47 ST. — FR.6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

Nuvalys 
Chicagos upės krantus
Cliicagos upės krantai yra bai

siausiai užteršti visokiausiu 
šlamštu ir laužu. Penkiadienį 
meras Daley' ir sanitarinio dis- 
tricto prezidentas John Egan pa
reiškė jog jau yra daromi žygiai 
upės krantams nuvalyti ir juos 
sntvarkyti taip, kad žmonės ga
lėtų prie upės rengti. išvažiavi
mus.

^Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. V. 

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

CHICAGO, ILL. 60629

niais rūbais, ^padainavo liaudies 
ir lietuvių kompozitorių dainų. 
Ramutis Pliūra trumpele išpil
dė “El Torero”. Bronė Pliūrai-

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBIUAMŠ PASTATYTI

sisveikmdąnu padėkojome uz 
.vaišes bei palinkėjome Baliui 
pilnai, sveikam grįžti iš ligoni
nės, Be to, dėkoju Jurėnams, 
kurie savo limuzinu parvežė 
mane namo ir tai jau ne pirmą 
kartą, A. Jusas

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio 33

Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie- 
Uį skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesių 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką;

Kreipkitės į

WALW RASK - RASČIAUSKĄ 

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

gražiausius gėlės far vinitat antka 
pių papuošimai far-tezomnes 

kapams g&ėa.
ROY R. PETRO (PUTRAM6NTAS)

552S So. Harlom Ava. — 5851220

von atlankyti giminių. Prie 
klubo prisirašė Valeria Rada- 
vičienė r Monika Cicėnas. Nu
tarta vėhaųArudenį turėti pa
čių klubo narių pavaišinimui 
banketėlį ir išrinkti pikniko 
svečių patarnautojai. Po susi
rinkimo buvo vaišės.

Eržvilko Klubo susirinkimas 
birželio 3 d. Talman Avė. salė
je, pirmininkaujant Benedik
tui Jurėnui, praėjo geroj tvatą 
koj. Aptarti visi būtiniausi 
klubo reikalai. Raštininkės Es- 
tellos McNamee protokolas ir 
valdybos raportai priimta.

Tėvų diena išpuola birželio 
21 d., tai susirinkime buvo 
sveikinami visi tėvai ir tėvu-;

PERKRAUSTYMAf

MOVING
Loidim&i — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. Š E R Ė N A S 

2047 W. 67th PL WAtbrook 5-8063

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

DU S. BIEZlS 
hWu PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR (ZHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

Vak kas dieną po pietų !•#; vak. 7-8 
ūktai antradiemms ir penktadieniais, 
rreciad. ir sekma d. ofisas uždarytas. 

Ražu 3241 WEST. 66th PLACE 
Phone; REpublic 7-7868

PHYSICIAN AND SURGEON 
2434. WEST 71»t STREET 
Ofisas: Hemlock 4-5849 

Read.: 388-2233
* OFISO VALANDOS.

PirmacL, ketvirtad. nuo 1—4 ir 7-^8, 
treč-

kėjo malonių atostogų ir ap-. 
į tarė 'kie vėliau turėti, šaunų 
I halių su geru orkestru bei kitais 
I paįvairinimais.

Susirinkimui pasibaigus vyko 
I tradicinės vaišės ir draugiški pa- 
I sikalbėjimai. Pirmininko B- Jn- 

vėno rekorderis besivaišinant

X dazaL Speciali pagalba kojoms 
. v ' (Arch Supports) ir t L 
VaL: 9-4 ir 6-8. šeštadieruais 9—1, 
ORTHOPEDMOS TECHNIKOS LAB. pulija Sadauskas išvyko Lietu- 

2856 Wast 63ni St., Chicago, III. 60629 
Tolei: PRospect 6-5084

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 penu. 24 ir 68 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą._

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
G£L£S VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR A0834

vedamai.kovai prieš komunizmą 
pietryčių Ari j o j e.

■
.Meninė dalis■

Meninėje 'dalyje pasirodė vien 
tik jaunimas. Moksleivės atei
tininkės: Bernadeta Braciutė, 
Rima Kažemėkaitytė, Virginija

Joniškiečių Klubo po atosto’ 
M ■ *

gų susirinkimas įvyks rugsėjo 
1 d, 4500 So. Talman Avė. sa
loje 8 vai. vakare. Salės savi
ninkė prašė klubų susirinkūnų 
ar parengimų pranešimuose 
jos vardo, pavardte neminėti.

Klubo smagus piknikas įvyks 
sekmadienį, liepos 5 d. Bruz- 
gulienės sode, 8274 So. Kean 
■Ave. 12 vai. pietų. Visus narius 
Fir gerbiamus svečius pikniko 
komisija bei klubo valdyba 
kviečia gausiai atsilankyti, šo
kiams gros puikus orkestras ir 
bus visokiausių vaišių bei do
vanėlių.

Praeitą susirinkimą birželio 
Aparatai • Protezai, Med. Ban- 2 d. gražiai pravedė klubo vice 

-pirmininkė Helenutė Venge- 
tiauskienė, nes pirmininkė

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE

Brighton Parkas 
šie klubai atostogauja 
Žagarės Klubo susirinkimas^ 

j vyks tik po atostogų rugsėjo 
27 d. Hollywood salėje papras
tu laiku 1 vaL po pietų.

Pirmas šios vasaros links
mas žagartečių piknikas bus 
sekmadienį birželio 28 d. bu
vusiame • Juozo Liepos sode, 
8236 So. Kean Ave., Willow 
Springs, Ill. nuo 12 vai. pietų. 
Bus visiems atsilankiusien^ 
valgių, gėrimų, dovanėlių ir 
gros geras Valionio orkestras. 
Taigi visi malonūs svečiai bei

DR. EDMUND L OARA 
Z7W W. 6‘St STREfcT

TeL: GR 6-2400
irai, pagal susitarimą: PirnL, ketv. 

a—S, anirad, peukL 10—4, ir 
šeštad. 16—2 vaL

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. E1SIN- EBINAS 
AKUŠ&RUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGUA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

' Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKambinli- Ml 3-0001. -

MARY DVARECKAS
?agal pirmą vyra Kavaliauskas

< hį ’ . Gyv. 1719 W. North Ave., Melrose Parke, 
daug metų gyveno Cicero, IH.

Mirė 1970 m. birželio mėn. 13 d., 4 vaL po pietų. Sulaukusi 70 
metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje. »

Amerikoje išgyveno 54 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Ray, sūnus Algird Kavaliauskas, marti Hil

degard. trys"anūkai, sesuo Marcella Totzauer, brolienė Mary Vainoras, 
Lietuvoje iiko brolis Albertas Varpučiauskas, kiti giminės, draugai ir 
pftžįęta rn i

Kūnas bus pašarvotas pirmadienį 4 vai po pietų Petkaus koply
čioje, 1410 South 50 Avė., Cicero.

Trečiadienį, birželio 17 dieną 9 vai ryto bus lydima iš koplyčios 
į šv. Antaną tiarapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidoja
ma Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Dvareckas giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą, ■ . , ■ ~

Nuline tieka:

Vyras, sūnus, marti, sesuo ir anūku'.

LaidotuVhi Direktoriai Petkus ir Sūnus. TeL 863-2108.

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

DR, V. P. TUMASOHIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 7Ut STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
RmM telet: ©iteoo 8-8195 

Priima ligotuos pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neataffiopiA tai telef. GI 84Į0S

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS: 

Kasdien ano 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Treč. ir šeštad. uždaryta 

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

TeL ofiso: PR 8-7773>

DR*. A»
CHIRURGĄ
Priima tik susitarus.

DR..E0. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

" 4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, 111. 60618 Tel. 525-0952 

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidenci jos: PR 6-9801.

DR. 1 MAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS UGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.: ąntrad; ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį, nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PifCKAS
OPTOMETRISTAS'

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

- ‘“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

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

Ofiso telefu 776-2880
Naujės rez. teief.: 448-5545

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

Ofisas 2750 Wert 71st St. .
Tel. 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tei.: WA 5-3099

DR. ANNA 8ALRJNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIŲ 
iR GERKLtS LIGOJ 
PMCAIKO AKINIUS

2858 W. 6®rd STREET
Ofiso teief.; 84229
Rertd. ielet: WAlbrook 5-5S76

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
auo 7 iki 9 vai. vak. Tteė. uždarytu 
Ligonitm ppriima tik amtanm.
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( Wolf Rd. and Grand)

NAUJIENAS

$5,000 minimum
2 year certificate

Lietuvos 
50 metų 
akademi

PERKAME. PARDUODAME, MAI- 
home jvairam dvdfio namm visur- 
ParnnmamA nasknla visokeriopą ap
draudę. veikia notariatas.

P. NEDZINSKAS, 4065 Aeher, 

Chicago, 1ft. 60632. Tel. YA 7-5980

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

REAT, ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454 .

Call: Frank Zapells 
J206H W. 95th It.

GA 44654

Passbooks

5'/2% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

Labai nepalankiai dr. Leibo- 
witz atsiliepė ir apie medicinos

$500,000 netikru pinigų
Federalinės valdžios slaptos 

Į tarnybos agentai, vadovaujami 
John H- Hanly, (Motor World 
West viešbutyje (5225 — 47 
St.) suėmė keturis falšyvų pini
gų spausdintojus. Buvo surasti 
prietaisai pinigams (bankno
tams) spausdinti ir jau atspaus
dintų penkdolerinių banknotų 
pusei milijono dolerių sumai.

Suimtas viešbučio savininkas 
Socrates Sam Rantis ir jo trys 
bendradarbiai.

TYPIST — TOP SALARY 
BLUE RIBBON JOBS

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. - MONDAY, JUNE 15, 1970

— Lucius Aleksa, Sharon Sa
vickas ir James Adomaitis, 7-tos 
klasės šv. Ritos mokyklos mo
kiniai. buvo pagarsinti vietos 
spaudoje už paruošimą naujos 
mokymo priemonės. Mokykla 
yra Čikagos Marquette Parko 
apylinkėje.

— Stephen E. Grushas, Gage 
Parko aukšt. mokyklos ROTC 
kadetų pirmasis leitenantas, yra

TYPLST -
TO LEARN NEW FRIDEN 

COMPUTYPER 
Steady.

37% hours per week.
Call RA 6-5622

Didelis pasirinkimas Įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nat. ,k, Žemė — Pardavimui

Apdegino policininką
Policininkai Edward Ryan ir 

Roger van Schaik prie 78-tos 
gatvės ir St. Lawrence pastebė 
jo tris jaunuolius, kurie kažką 
nešė popieriniame maišelyje. 
Kai jie priartėjo prie jaunuo
lių ir pareikalavo parodyti, 
ką jie neša, tai jaunuoliai me
tė maišeli Į policininkus. Pasi
rodė, kad jie nešė “ugnines 
bombas”, viena kurių užside
gė, ir. apdegino Ryano koją.

Ryan buvo nugabentas i Ro- 
selando Community ligoninę. 
Jaunuolių sulaikyti nepasise-

S WITCHBOARD — TYPIST
Excellent salary and working 

conditions.
Special benefits.

5 day week.
Must drive. Private parking.

Call HA' 7-4805

MOVING — Apdraustas* perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

Ttengtn'naffing1 ir nemstati 
yr rOŠin namo apšildymo 
ąi^įflĮ^HM^tag J^iibntas fr. .. 
mša įrengta vandens boilerius ftr 
stogu rihas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai.

Apskaičiavimai nemokamai. 
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEEP METAL 

4444 So. Western Ave., 
CHICAGO. WL. 60609 

Tel: VI 7-3447

Ginklų klausimas
Ginklų kontrolės klausimas 

pasidarė nepaprastai aktualiu. 
Daromi visokie pasiūlymai, kad 
būtų suvaržyta šaunamųjų gin
klų prekyba. Yra išleistas net 
federalinis įstatymas ginklams 
kontroliuoti. Tačiau tas Įstaty
mas, kaip sakoma/yia “be dan
tų”: jis turi tiek spragų ir sky
lių, jog pasidarė beveik bever
čiu.

Jau kuris laikas bandoma pri
imti .ginklų kontrolės Įstatymą 
ir Illinois valstijoje. Bet vis ne
siseka. Tos kontrolės klausimas 
buvo svarstomas ir naujos kon
stitucijos paruošimo konvenci
joje. Rezultatas: milžiniška dau
guma atstovų (86 prieš 16) pa
sisakė už tai. kad piliečiai turi 
teisę ginklus laikyti, jei nėra 
kliūčių iš policijos pusės.

apdovanotas medaliu už labai 
gerą paskirtų pareigų atlikimą.

— Valdas Smieliauskas baigė 
Illinois universitetą, gaudamas 
BA laipsnio inžinieriaus diplo
mą. šią savaitę išvažiuoja į Pa
ryžių. Rudenj gilins studijas fa
me pačiame universitete.

— Lietuvių Tautos Genocido, 
Paroda yra atidaryta Sheraton 
viešbutyje, 505 No. Michigan 
Ave. Kviečiama ją aplankyti 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. 
Visa parodos dokumentacija 
yra anglų kalboje. Parodykime 
ją savo bičiuliams ‘ amerikie- 
sčiams. Parodos uždarumas bir
želio 20 d.

PADĖTI MOTINAI
Reikalinga vyresnio amžiaus moteris 
vasaros metui arba nuolatos įsijungti 
i šeimą su 4 mokyklos amžiaus vai
kais. Lengva namų ruoša, kartais vi
rimas. Geri namai tinkamam asme
niui. Skambinkite 7264723 šiokia
dieniais, arba 674-0162 vakarais ir 

savaitgaliais.

MFtP WANTFD — MALF.FFMALW 
PMHa Darbininku Ir Darbininkių

Naujo daktaro 
pasisakymas

Illinois universiteto medicinos 
mokyklą baigė 200 asmenų. Po 
įteikimo jiems diplomų buvo su
ruoštas banketas, kuriame kal
bėjo ir naujų daktarų atstovas, 
būtent Robert Leibovitz, gyve
nąs 6637 N. California Ave.

Dr. R. Leibowitz savo kalboje 
pažymėjo, jog gydytojas, kuris 
per dieną perleidžia 100 pacien
tų, gali pasidaryti turtingu, ta
čiau jo patarnavimas tiems pa
cientams bus laimi menkos ver
tės. Tas daktaro ofise ir ligo
ninėse teikiamas patarnavimas 
dažnai neprilygsta tam patarna
vimui, kuris yra teikiamas be
turčiams, gaunantiems pašal-

VTSOKTUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

Skambinkit
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

TYPIST
A job with the future for accurate 

tvpist experience.
Immediate need.
CaH 726-5183

AAA EMPLOYMENT AGENCY
162 No. STATE i

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

REAL ESTATE FOR SALI 
Namai, leme — Fardavtanel

A. & L. INSURANCE & REALTY 

A. LAURAITIS 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

šio menesio gyvūnas
Lincoln parko zoologijos so

do vedėjas, dr. Lester Fisher, 
paskelbė kad šio mėnesio “įžy
miuoju” gyvūnu yra parinkta 
margoji meška, kuri paprastai 
sveria tik apie 250 svarų. Ji yra 
juoda su baltomis dėmėmis. 
Randama Pietų Amerikoje ir 
maitinasi uogomis ir daržovė
mis.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiįi Reiki*

Garsieji Grant parko 
koncertai

Grant Parko koncertų sezo
nas prasideda birželio 24 d. Pir
mame koncerte dalyvaus garsu
sis Izraelyje gimęs pianistas 
David Bar-Illan, kurio technika 
esanti pasakiška.

Koncertai prasideda 8 vai. va
karo.

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
IR KITUS KRAŠTUS

Valstybinės Operos 
, pakviesti akademi- 

paskaitininkų, susi- 
pagarhiai išklausyti 

mirusiųjų solistų

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

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių-pirkimas - pardavimas. “Be jta 
šioje kontoroie daromi fr liudijami 
vertimai?'Užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir Įvairūs kitoki blan
kai. Darbo, vai: Kasdien 9—3 ir 5—8.

PARDUODAMAS mūrinis 6 kamb. 
« miegamų namas prie 72-ros ir 
Ta’man.

TAIP PAT INVESTAVIMAS: 2 
mai no 4 butas Willow Springs, UI. 
Susilėkimas Archer Avė

Tel. PR 8-2236 arba 257-5542.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
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. — Tel. 254-3320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

K. ERINGIS 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir ♦. ♦.
4824 So. CALIFORNIA AVĖ.

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymai 

2646 WEST 69tfi STREET 
Teta REpuMIc 7-1941

gramos punktus ir entuzias
tingai visų pritariamas. Nutar
ta akademiją suruošti gruo
džio 13 d. Jaunimo' Centre, 
pradedant šv. Mišiomis už mi
rusius ir žuvusius draugus, or
ganizuoti nuotraukų parodą iš 
Lietuvos 
gyvenimo, 
jai pora 
kaupus, 
rinktinių 
plokštelių, ir banketas.

Baigiantis susirinkimui, aka 
demijos pravędimui .išrinktas 
komitetas: sol. S. Adomaitie
nė, A. Sprindys, A. Kalvaitytė 
ir J. Žilevičius. Reikalui esant 
komitetas Įgaliotas kviestis 
daugiau bendradarbių. Aptar
ta ir jubiliejinis leidinys lietu
vių ir anglų kalbomis, su trum
pa Lietuvos Valstybinės Ope
ros veiklos istorine apžvalga, 
plačiai iliustruota. Sudėta au- 
kų raštinės išlaidoms §55. Susi 
rinkimo eigą į garsiajuostę 
Įrašė komp. J. Zdanius. Apgai
lestauta, kad dėl neturėjimo 
adresų nebuvo galima visus pa 
kviesti, todėl labai prašomi, ne 
gavę kvietimų, atsiųsti savo ad 
resus LMA vardu (2345 W. 56th 
St., Chicago, III. 60636).
LMA

Planas medicinos 
mokyklai padidinti

Illinois universiteto medicinos 
mokykla yra paruošusi planą, 
pagal kurį numatoma tą - mo
kyklą žymiai praplėsti, padi
dinti. Dabar toje mokykloje 
studijuoja 2,900 studentų. Per 
ateinančius dešimt metų pasi
nešta tą mokyklų tiek padidin
ti, j°g joje galės studijuoti

mokyklas, kuriose studentams 
tenką daug “prakaituoti” be
studijuojant teorinius dalykus, 
o mažai laiko teskiriama kon
taktui su ligoniais. Nuo pat 
pirmų metų, pareiškė dr. Lei
bowitz, medicinos studentams 
turėtų būti suteikta proga kiek 
galima arčiau sueiti į kontaktą, 
su ligoniais ir pažinti jų ligas.

Dr. Leibowitz pareiškė, jog 
jo kalbos turiniui, kiek jam pa
vyko patirti, pritarė 10 nuošim
čiu naujų daktarų.

TYPIST
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.
Call JACK CURRAN 786-0111. .

Lietuvos Operos 50 mėty įsteigimo jubiliejaus organize/imo susirinkimo dalyviai. Iš^kairės j dešinę: K. Krau 
čiūnas, S. Velbasis, A. Sprindys, S. Adomaitienė, Tėv. G. Kijauskas, SJ., J. Žilevičius, Gr. Giedraitytė, A.

Kalvaitytė, Z. Toliušienė, V. Kulikauskienė ir J. Kulikauskas.

HELP WANTED — FEMALE
DarbmlBkiv Keikia

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

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJĄ VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

Lake Shore Drive Apartn^ntui 
yra reikalinga 

’. NAMU SEIMININKĖ 
Nuolatinis darbas nuo pirmadienio iki 
penktadienio. Trumpos valandos nuo 
9 ryto iki 1 popiet. Susikalbėti an

gliškai. 45 dol. savaitei. 
WH 3-0836

7,500 studentų. Tada ji bus pati 
didžiausįa medicinos mokykla 
visame krašte ir turės savo sky
rius Peoria, Rockforde ir Urba- 
na-Champaign.

OLOS, PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
l ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJ1MAI8

DtL VISŲ INFORMACUV, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS. prezidentas

Cermak Road Chicago, I1L Virginia 1-Tlfl

Duke Ellingtorto koncertas
Garsiojo Duke Ellingtono or

kestro koncertas jvyks Grant 
Parke birželio 25 d. pradžia 
8 vai. vakaro.

Ellingtonas šių nietų balan
džio 25 d. susilaukė* 70 metų 
amžiaus.

$1,000 minimum 
1 year certificate

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

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

NAUJA VIETA
5 BUTU, 15 metų modernus mūras 

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

SVARUS 3 KAMB. mūras Marquette

TVARKINGAS APARTMENTTNIS 
mūras, arti Jaunimo Centro, apie 
$11,000 pajamų. Savininkas finan- 

i suos įmokėjusiam $15,000. Kaina 
$45,000:

2 BUTU tvirtas mūras Marquette 
Parke. Nauja gazo šilima, 2 ‘auto ga
ražas. $28.000.

APIE 8.00G DOL. PAJAMŲ, 4 butų, 
3 mt. mūras, Marouette Parke. Rim
tas pasinlvmas. $65.000.

4 BUTU MŪRAS su bizniu. Dvigu
bas garažas, nauja p»7o šilima. Mar
quette Parke. MS 300.

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

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

& many fringe benefits.
CAIX OR APPLY AT

PR! CISION SCIENTIFIC CO.
3737 W. Cortland Avenue

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

Sibiro tigras
/

Lincoln Parko zoologijos so
das įsigijo sibirišką tigrą, juodą 
leopardą ir jauną Afrikos dram
blį. Tigras yra tik šešių mėne
sių. Be to, zoologijos sode yra 
ir pagarsėjusių pasaulyje <cLi- 
pizzan” arklių veislės -kumeliu
kas. Tos veislės arkliai .pasižy
mi įvairių triukų, išdarinėjimu.

TYPING — LIGHT WORK 
Full or part time evenings. Air FrigM 
□Derations Office. Must type well. 
Air fright experience helnful but net 

necessarv. Benefits.
ARC AIR FRIGHT 

ROSEMONT. ILLINOIS 
298-4320

COUNTER HELP 
Full or part time. 

’ Days or Nights.
Mature men apd women. 
No experience needed.

Apply in person.

TUXEDO BURGER 
11214 WEST GRAND

IMMEDIAT1 OPENING

MACHINE-OPERATOR
With mechanical background. Will 
be trained in use and demonstration 
of the equipment Grinding exper

ience helpful Steady work. 
Good Martinu salary. 
Company located at:

509 N. THIRD AVENUE
DES PIAIXES, ILL.
ASK FOR^IR. CESNO

827-X891

STORE ROOM CLERK 
2 SHIFTS . AILABLE 

7:00 A. M. toL'kOO P. M. and 
3:00 P. M. to 11:00 P. M.

PERMANENT 
Experience necessary

YA 7-5380 Ext. 280

JJEWg-------- ugumm I,

HILF WANTBD - MALI
D.rbWnkv Reiki.

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
-It, """x. namų, automobi- 

f \lių, gyvybės, svei-
f katos ir biznio.

AagMi Jpat0g;O!. Įjsimokė 
_ < jirno sąlygos.

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

Lietuvos Operos 50 metų įsteigimo 
jubiliejaus organizavimas

šių metų gegužio 28 d. vaka
re Tėvų Jėzuitų patalpose Įvy
ko pirmasis organizacinis su
sirinkimas Lietuvos Valstybi
nės Operos 50 metų jubiliejui 
paminėti. Organizatorius J. ži 
levičius, buvęs Lietuvos Ope
ros Tarybos narys, dar tebe
gyvenąs (jo draugai: K. Pet
rauskas, J. Tallat-Kelpša ir St. 
šilingas jau mirė.), Lietuvių 
Muzikologijos Archyvo vardu 
ėmėsi suorganizuoti 
Valstybinės Operos 
Įsteigimo jubiliejų - 
ją, tą dalyką iškėlė spaudoje 
ir išsiuntinėjo virš 50 pakvieti
mų buvusiems Lietuvos ope
ros įvairių rūšių aktyviems 
dalyviams. Į pakvietimus en
tuziastingai atsiliepė laiškais, 
telefonais ir asmeniškai svei
kino daugelis Įvairių šakų da
lyvių. f

Pirmasis susirinkimas entu
ziastingai praėjo. Organizato
rius J. Žilevičius, pasveikinęs 
susirinkusius buvusius operos 
dalyvius, pranešė apie tikslą 
ir nušvietė svarbumą taip isto
rinės vertės reikalą suruoštoje 
akademijoje gražiai paminėti, 
nes opera Lietuvos Valstybi
niame gyvenime suvaidino ne
paprastai didelį vaidmenį. Po 
to pateikė darbotvarkę. Po jo 
pasveikino tėvas G. Kijauskas, 
S. J., provinciolas, ir pasidžiau 
gė, . kad savo pastogėje gali 
matyti toki skaitlingą garbin
gu Lietuvos kultūrininkui būrį, 
palinkėdamas sėkmės darbe.

Susirinkimui pirmininkavo 
sol. A. Sprindys, labai suma
niai pravedęs pateiktos pro-

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE
2737 W. 43rd STREET

CL 4-2390

4 BŪTŲ 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
tas skiepas. 60-ta ir Francisco. Parke, $20.000.

1% AUKŠTO. 6 ir 5 kamb. moder- 
z, j. > nfis hutai, modernios virtuvės ir vo-
Good typing skills with above average nios. Įrengtas skiepas, prie pat Maria 
speed will qualify. Promotion oppor- Aukšt. mokyklos, 
tunities available. Pleasant working 
conditions in modern office. Very 
convenient location. Excellent bene

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

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVTRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

------------------- --- ---------------------L-L-lCl - - i_-»-u-ijru-u-L.-^-~ - -

PART TIME
TYPING AND BOOKKEEPING 

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

DP SERVICE INC. 
5505 No. -MENARD

NSURED

HOME INSURANCE

ana CaMMfh




