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LIETUVOS RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
Vilniuje, Parodų rūmuose, (Muziejaus g.), š. m. gegužės 

27-29 d. įvyko okup. Lietuvos Rašytojų sąjungos penktasis su
važiavimas. Pirmasis buvo prieš 25 metus, 1945 m., taip pat Vil
niuje. Ir šį kartą rašytojus sveikino kom. partijos centro komi
tetas ir vėl priminęs reikalą kurti “socialistinio realizmo me
todu”, nes tik tuo būdu, jis teigia, kūrėjai galį teisingiau atskleisti 
“socialistinę tikrovę”, plačiau vaizduoti “kovas dėl socialistinio 
ir nacionalinio išsivadavimo” ir, pabrėžia, — “demaskuoti lietu
viškosios buržuazijos vaidmenį istorijoje”, o jis — antiliaudinis...

% Suvažiavimą atidarė akademi-

•.. •

PARLAMENTE 30 VIETŲ PERSVARĄ
LONDONAS. — Britanijoje konservatorių vadas gavo kara

lienės pavedimą sudaryti naują vyriausybę ir ją paskelbė. Prem
jeru bus pats partijos vadas Edward Heath. Užsienio reikalų mi- 
nisteriu tapo Sir Alec Douglas-Home, buvęs premjeras ir užsienio 
reikalų ministeris nuo 1960 iki 1963 m. Finansų ministeriu pa
skirtas irgi jau buvęs toje vietoje Ian MacLeod, vidaus reikalų_
Reginald Maulding. Gynybos ministeriu tapo airių aristokratas 
Lord Carrington, 51 metų. Jis anksčiau yra buvęs Australijos 
gubernatorium ir tarnavęs karo laivyne pirmu admirolu.
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sitete. ’“Tiesa” (birž. 2) pažy-

vės užkariavime. (E)
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kongrese, kuriame buvo nagri
nėjamos skaičiavimo technikos

mą” dabar atiteko kovotojo vaid
muo ir... jis subrendo. Tačiau

(1965—1969) “išėjo beveik šim
tas originalios prozos knygų” ir

Kadaitis. Revizijos komisijos 
Matuzevičius. -

>.Kompong $<>m 
'SįSihanoukville) J

tikrųjų, lietuvių literatūra šių 
dienų Lietuvoje verčiama vis la
biau tarnauti partijai. -Tai “ko
vos” vaidmuo...

‘LAOS wife

sakos, 30 novelių, apsakymų kny
gų ir kt. 100 Įmygu per ketve
rius metus arba 25 per metus,

Lankutis, J. Macevičius, A. Mal
donis, J. Marcinkevičius, E. Mie-

klaidų... Pociaus nuomone, tame 
savaitrašttyje “dar .daugoka pil
kų, nuobodžių, nieko nauja nepa-

K f XAngkor Wot 
Siem Riepe

je vengia kriti “opių mūsų vi
suomenę jaudinančių problemų; 
Iš jaunųjų poezijos beveik vi
siškai išnyko publicistinis eilė-

CLEVELANDAS. — Viceprezidentas Agnew jau pasižymėjo

žienis iš Vilniaus išvykb į Lon-

C1US.

Jei pirmasis skaičiavo prozi-

Besirengdama kovoms pries komunistus. Kamboii i os valdžia suorgamzavo ir moterų dalinius. 
Paveiksle matomam būryje^ kelios merginos rimtai ir net karingai žygiuoja. Tik viena, pamir

šusi karinę drausmę, sveikina pažįstamą.

Komunistai bando perkirsti Kambodijos svarbesnius kelius iš Phnom 
Penho į Satgoną, Vietname ir iš Phnom Penho | svarby uostą Kom- 

* pong Som, buvusį Sihanoukville, per kuri Ateina Kambodlfbs pre
kes ir gazolinas, šiaurėje esąs istorinis khmery miestas Angkor Wat 

|au yra komunisty rankose.
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šytus, per ketverius metus (nuo 
ketvirtojo suvažiavimo) kūri
nius, juęs įvertindamas, tai Po
cius, kalbėjęs apie organizacinę 
lietuvių rašytojų sritį, kiek kri
tiškai palietė ypač Vilniuje lei
džiamų literatūros laikraščių ly-

Nauji pasiuntiniai
Vėl du okup. Lietuvos pareigū

nai lankosi JAV-se — tai dail. P. 
Gudynas, dailės muziejaus di
rektorius, “Draugystės ir kul
tūrinių ryšių su užsienio šali
mis” prezidiumo narys ir J. Nar
kevičiūtė, draugijos Kauno sk. 
pirmininkė, bei vykd. komiteto 
pirm, pavaduotoja. Jie iš Vil
niaus išvyko birželio 3 d. ir pri
sijungė prie sovietinės “visuo
menės veikėjų” grupės.

Delegatai, atvykę į JAV, jau 
lankėsi Vašingtone, San Fran
cisco, Los Angeles, lankysis New- 
Yorke ir kitur. Vilniuje paskelb
ta, kad abu lietuviai susitiksią 
su ‘Tarybų S-gos bičiuliais” ir 
kalbės apie “šalies laimėjimus”

Dr. A. Avižienis 
lankėsi Vilniuje

kama nuo nepr. Lietuvos laikme
čio, palyginus, ir nuo stovykli
nių dienų Vak. Vokietijoje.

Pocius pripažino: ketvertų me
tų laikotarpy (1965—1969) 
okup. Lietuvos komunistai paju
tę išeivijos, Vakaruose, balsus', 
kritiką, aplamai — poveikį, nes, 
jis teigia^ tas laikotarpis nebu
vęs lengvas, jis pasižymėjęs “su- 
stiprėjusiomis buržuazinės pro
pagandos ir ideologijos atakomis 
prieš mūsų šalį, prieš mūsų kul
tūra...” (Lit. ir Menas”, nr. 23).

Tas pats A. Pocius, įvertinęs 
leidinius, kurie skiriami litera
tūrai, be to, dailė, architekt?rai, 
filmui ir kt. sritims, daugiausia 
kritikavo “Literatūros ir Meno”

— Vilniaus kino teatruose, po 
krierių metų pertraukos, ir vėl 
su nepaprasta sėkme net keliuo
se rodomas prancūzų gamybos 
filmas “Fanfanas Tulpė” s. G. 
Philipeir G. Lollobrigida,

savo drąsiais pareiškimais prieš politinius priešais, demonstruo
jančius jaunuolius ir neobjektyvią spaudą. Clevelande jis pasakė, 
kalbą Ohio respublikonų pietuose, šį kartą jis puolė “balandžius”, 
ypač demokratų partijos narius. Jis pareiškė, kad Nixono vy
riausybei nereikia patarimų iš tų, kurie nesugebėjo nei karo Viet-' 
name laimėti nei jį užbaigti. “Mes neklausysime patarimų tokių 
kaip Harimanas, Vance ar Clifordas, kuriuos istorija jau paženk
lino nevykėlių ženklu, mes neklausysime patarimų tokių, kaip 
McGovern, Kennedy, Fulbright ar O’Brien

*- taip dažnai ir ragino pasitrauk- 
- ti tiek daug kartų., Ijad jie tie-

G. Sabaliauskaitė 
patarinėja Čilėje

Okup. Lietuvos menininkai 
siunčiami “kūrybinėms koman- 
•diruotėms” į P. Amerikos kraš
tus. Birželio mėn. pradžioje į 
Chilę išsiųsta baletmeisterė G. 
Sabaliauskaitė. Jos pareiga, kaip 
pranešė “Tiesa” (birž. 4): sos
tinės teatre statyti rusų klasi
kinio baleto 
teikti pa imiį vietos choreogra
fams. Lietuvaitė Chilėje dirbs 
iki šių metų pabaigos. (E)

jais paskelbianti rašytojų kury-

kalavimams — Red.), betgi tei
giamai atsiliepiama apie Kaune 
leidžiamą ir į Vakarus neišlei
džiamą “Nemuno” žurnalą.

(“Tiesa”, geg. 31) Rašyt. A. 
Baltakis priminė būdingą bruo
žą: poezijoje debiutuojančių 
daugumą sudaro studentai, tuo

nieriai, žvejai, mokytojai, kol
chozų specialistai.

Baltakis pareiškė ir rūpestį 
(aišku,'ypač partijos...) būtent, 
kšd jaunieji okup. Lietuvos poe-

Mirė Sukamo
JAKARTA. — Indonezijoje 

mirė buvęs ilgametis preziden
tas, kovotojas už šalies nepri
klausomybę prieš olandų kolo
nializmą, Sukarno. Jis ligoninėn 
buvo atvežtas pablogėjusios svei
katos ir mirė neatgavęs sąmo
nės. Sukamo valdė Indoneziją 
nuo 1945 iki 1967 metų. Nesutar
damas su ministeriais, Sukamo 
bandė įvairias ekonomines pro
gramas, įvedė kraštą į krizę, pri
sidarė skolų ir tada kreipėsi į ko
munistines valstybes, kad jį gel
bėtų.

Tai įsidėmėtini pareiškimai. 
Jie liudija, kad rašytojai dar vis 
vengia tapti partijos propagan
dos garsiakalbiais, o jei jaunieji 
savo kūryboje vengią “opių, jau
nančių” klausimų, tai irgi aišku: 
ypač jaunimas priešingas paklus
ti partinei linijai bei “socialisti
nio realizmo” reikalavimams. 
Svarbiausia, kad tie “rūpesčiai’ 
keliami ne tik šiandien, bet jau 
per ištisus 25 metus...

Pasibaigus Rašytojų sąjungos 
suvažiavimui, E. Mieželaičiui 
griežtai atsisakius būti sąjun
gos priešaky , išrinkta, ketve
rtams metams, tokios sudėties 
sąjungos valdyba: A. Bieliaus
kas — pirmininku, A. Maldonis 
— pirm, pavaduotoju, sekreto-

kos pralaimėjimo liga.
Agnew priminė klausytojams, 

kad buvęs prezidentas Johnso- 
nas ir buvęs valstybės sekr. Rus
kas remia prezidento Nixono pa
stangas užbaigti karą, tačiau 
anie minėti šeši demokratai ir 
New Yorko meras -Lindsay — 
respublikonas — esą tikri vasa
ros kareiviai ir saulėtų dienų pa
triotai. Fulbrightas pats ragino 
priimti Tenkino rezoliuciją 1964 
metais, kada aplinkybės buvo pa
lankios ir “Amerikos valstybės 
laivas plaukė su senatoriaus 
Fulbrighto ir jo patenkintos įgu
los entuziastiška parama, tačiau 
kada. jūra pasidarė audringa, 
Fulbrightas tuoj ėmė reikalauti, 
kad laivas būtų apleistas ir ėmė 
žiūrėti vietos gelbėjimo valtyje”.

Viceprezidentas priminė ir 
sen. Kennedy 1968 metų reikala
vimus baigti šiaurės Vietnamo 
bombardavimą. Jis buvo sustab
dytas, tačiau iš to nieko neišėjo.

Aštrausią puolimą, Agnew nu
kreipė prieš diplomatą Harrima-

lomatinėse konferencijose, kur 
vakarai ką nors pralaimėjo, vi
sada galima rasti ir nepaslepia
mus Harrimano pėdsakus. Jis 
nurodė specialiai į derybas Mas
kvoje dėl Lenkijos laisvės, kur 
derėjosi Harrimanas, o taip pat 
ir Ženevos 1962 metų susitari
mą. Harrimanas buvo pasiųs
tas 1968 metais į Paryžių derė
tis su atkakliausiais ir stipriau
siais komunistų režimo diploma
tais. čia Harrimanas atsisakė 
šiaurės Vietnamo bombardavi
mo ir už tai gavo lėkštę košės”.

SAIGONAS. — Kariuomenės 
šventės proga prezidentas Thieu 
pagyrė karo jėgų padarytą pa
žangą ir pareiškė, kad pasku
tinis komunistų karinis laimėji
mas įvykęs prieš trejis metus.

Žemaitės sukakti
žemaitės 125-ji gimimo su

kaktis (geg. 31) okup. Lietuvo
je, kažin kodėl paminėta, paly
ginti, kukliai. Tuo tarpu buvo 
kitaip 1945 m., kai minėjus ra
šytojos 100 m. gimimo sukaktį, 
dėtos pastangos ją vertinti “iš 
marksistinių pozicijų”. Dar 
prieš penkerius metus buvo 
skelbta; pagerbkime žemaitę 
plačiai, gal net tarptautiniu mas
tu.

Dėja, net ir K; Korsakas, pa
sipiktinęs, (“Lit. ir Menas”, nr.- 
23) neįžiūri aiškių priežasčių, 
kodėl žemaitė beveik pamiršta
ma,'kodėl įvykęs toks “apgailė
tinas aplaidumas”. Ar nebus čia 
pirštus pridėjus ir pati partija, 
o gal ir Maskva?

Šiaip ar taip, žemaitė Vilniu
je buvo paminėta eilė straipsnių 
spaudoje, vedamuoju “Tiesoje” 
(geg. 31), įvyko speciali kon
ferencija Lietuvių kalbos ir li
teratūros institute.

Tuo tarpu, pasigendama pla
tesnių atgarsių bei reikiamos pa
garbos žymiai rašytojai. Nėra 
nei monografijos, platesnės bio
grafijos, žemaitei didesnio dė
mesio nekreipia nei poetai, nei 
prozininkai, vienas kolchozas, 
tiesa, skiria jos vardo premijas, 
bet apie tai spauda teskelbia ke
lias eilutes. Pagaliau, jei pasta
tyti,, net ir Korsako nuomone, 
“skaudžios nesėkmės” filmai 
apie Janonį ir Monvilą, kodėl ne
galvojama apie filmu apie že
maitę?

“Tiesa” pripažįsta nuopelnus 
žemaitei, kuri svarbiausia, “my
lėjo liaudį”. Betgi, jei ji jau ma
žiau vertinama ar pagerbiama, 
ar neturi įtakos ir “Tiesos” tei
giniai apie tai, kad rašytoja “ne
buvo nuosekliai susipažinusi su 
socializmo teorija... prieštarin
gai vertino eilę svarbių įvykių. 
Ji aiškiai nesupratusi buržuazi-

— Okup. Lietuvoje tebetęsia- 
mas leidimas raštų, tariamai liu
dijančių apie 1918-19 m. bolševi
kų “ryžtingas” kovas už sovietų 
valdžią Lietuvoje. Partija Anyk
ščiuose neseniai išleido aplanką 
apie anykštėnus, 1918-19 m. ko
vojusius “už Tarybų valdžią” 
valdžią” Anykščių, Svėdasų, 
Kurklių, Skiemonių ir kt. apylin
kėse. " (E)

— Lietuvos valst. jaunimo te
atras gastroliuoja po kraštą. Pa
rinkti du veikalai: Moliene “Ska- 
peno klastos” ir M. Mitrovičiaus 
“Apiplėšimas vidurnaktį”. (E)

Naujame britų kabinete yra 
viena moteris — švietimo ir 
mokslo ministerė Margaret 
Thatcher, 45 metų.

Konservatorių partija parla
mente turės 30 vietų persvarą. 
Rinkimuose už konservatorius 
balsavo 46.5 nuošimčiai visų bal
suotojų, o už darbiečius — 
43.4%. Trečioji partija, libera
lai gavo virš dviejų milijonų bal
sų ir 7.4%. Rinkimuose buvo 
1,837 kandidatai į 630 parlamen
to vietų. Net 403 kandidatai ne
surinko įstatymų reikalaujamų 
12% savo rajono balsų ir prara
do prieš rinkimus įdėta 360 do
lerių piniginį užstatą.

Naujame parlamente 230 
konservatorių, 287 darbiečiai, 6 
liberalai. Kitos vietos teko ne
partiniams ir nacionalistų kan
didatams.

Darbiečių tarpe pralaimėjo 
partijos vado pavaduotojas G. 
Brown ir Jennie Lee,: buvusio 
sveikatos ministerio Aneurino 
Bevano žmona, ilgametė parla
mentą narė. Darbo partija bu-

jos tikslų...” (Ji (tik...) buvo 
aiškiai pasisakiusi prieš “kleri- 
yaiizmą, užkietėjusius reakcio
nierius”. Partijos nuomone, to 
dar negana...

Todėl, jei “Tiesa” ir kiti lei
diniai antraštėse skelbia apie 
“Mūsų žemaitę”, sunku čia įžiū
rėti nuoširdumą. Ar žemaitė iš 
tikrųjų jūsų? < (E)

Sukarno gavo iš Sovietų Są
jungos ir kitų komunistinių vals
tybių daug ginklų ir kitos para
mos. Jis įsiskolino ir komunisti
nei Kinijai ir nieko negalėjo da
ryti, kai komunistai bandė paim
ti valdžią į savo rankas. Sukili
mą kariuomenė nugalėjo, tačiau 
Sukarno buvo pašalintas ir pa
talpintas namų arešte.

Sukarno jaunystėje buvo bai
gęs inžinerijos mokslus. Jis įs
teigė Indonezijos nacionalistų 
partiją ir jai vadovavo. Olandai 
buvo jį ištrėmę ir jis 12 metų 
gyveno egzilėje. Japonų okupa
cijos metu jis sustiprino savo 
politinį frontą ir olandams su
grįžus po karo, pradėjo partiza
ninį karą prieš oląndus, kol šie 
sutiko apleisti Indoneziją 1949 

•m. ,

phen Davies, 83 metų ir pasta
čiusi jaunesnį kandidatą. Davies 
pats kandidatavo be partijos pri
tarimo ir rinkimus laimėjo.

šiaurės Airijos apygardoje 
rinkimus laimėjo karingasis pro
testantų kunigas Jan Paisley, 
laimėjo ir katalikų atstovė Ber
nadette Devlin.

Premjeras Heath yra naujos 
rūšies konservatorius. Jis negi- 
ųiė lordų šeimoje ar-turtingų 
žemvaldžių šeimoje. Jo tėvas bu
vo stalius. Heath pats prasimu
šė savo darbu, studijomis ir 
energija. Jo 81 m. tėvas, suži
nojęs apie rinkimų rezultatus, 
pareiškė: “Aš visada žinojau, 
kad jis savo pasieks”.

Egipto fronte
KAIRAS. — Egipto praneši

mais, jo aviacija puolė izraelitų 
policijas prie Suezo kanalo ir pa
darė daug nuostolių. Izraelio 
pranešimai sako, kad buvę su
žeisti du kareiviai.

. Libijon suvažiavo septynių 
arabų valstybių vadai švęsti 
amerikiečių pasitraukimo iš 
Wheelus aviacijos bazės, Libi
joje, netoli Tripolio. Kartu ara
bų vadai, jų tarpe Egipto prezi
dentas Nasseris ir Jordano ka
ralius Husseinas, aptarė taktiką 
prieš Izraeli.

šeštadienį valstybės sekreto
rius Rogers buvo susitikęs Vidu
riniųjų Rytų klausimais su so
vietų ambasadorium Dobryninu. 
Sakoma, kad šią savaitę jau bus 
paskelbtas Amerikos nutarimas 
dėl Izraelio reikalaujamų lėktu-

ŽENEVA. — Tarptautinė Dar
bo organizacija kritikavo Graiki
ją už darbo unijų varžymą ir rei
kalavo, kad iš politinių kalėji
mų būtų paleisti darbo unijų va
dai. Graikija pasitraukė iš or
ganizacijos suvažiavimo, kuria
me dalyvauja 121 valst. atstovas.
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(jos buvo žinomos ir Lietttvo-
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R.’ Balaro leidiniai išspausdin
ti labai didelio formato popie
riaus lapuose, naudojant pen-

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

niasis į kentumines ir satemi- 
nes kalbas atsirado vėliau, ir 
tai rodo germanų nuėjimą, ki
tu keliu.

Tyrinėjans lietuvių kalbos’gadynė tęsėsi per keletą tūks- 
proistorę 
kur lietuvių kalba 
kaip išsivystė, su kokiomis kai

"NAUJIENOS” KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR-BIČIULIS

motinas kalbas. Latvių

Indijos stalius Pooran Singh pagarsė
jo savo protestais prieš vyriausybe. 
Jis savo skundus ir priekaištus vai* 
džiai surašė ant marškiniu ir nešioja 

juos jau 10 mėty.

daugiau kaip keturi šimtai me- menantys žymiausius josatst 
tų, gaidos išsilaikė labai gerai, vus Prancūzijoje.
Kai kuriuose lapuose yra kvad-r Vytautas Jurkštas

žmogaus dvasinio ir medžiagi-' 
nio turto veidrodis.

Kalbų santykiuose yra du ti
pai: kultūrinis ir gimininis 
(bendrakraujiškas). čia dau-- 
giausia bus 
miniių santykiavimą. Kalbama k. narė pasiliko krūvoje iki 
apie kalbų šeimas, seseris ka1- 500 m. pr. Kr.

Prelegentas priešingas nuo- 
kalba lietuvių kalbai yra sesuo.-inonei, kad kurj laiką būtų 
kaip seserys buvo ir išmirusios buvusi kokia nors bendra bal- 
kuršių ir senprūsių kalbos. Ję toslavų prokalbė. Jei yra ben- 
motina — baltų prokalbė. Bal-'drumų, reikia skirti kultūrinę 
tų prokalbė turi visą eilę sese-!ir bendrakraujinę giminystę, 
rų, kurių artimiausios yra sla-'Tiesa, kad XVI a. lietuvių raš- 
vų ir germanų prokalbės, b jų tų tekstai turi stiprią slaviško 
motina 
kulbė.

Indoeuropiečių

pažymėta gaidų, tituliniame

indoeuropiečių pro-j žodyno įtaką. Juk ir anglų k. 
įturi daugybę prancūziškų ir 

prokalbės!lotynų k. žodžių, bet ji nėra

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
1*0VILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

gybė paklausimų, i kuriuos 
prelegentas atsakė.

Dr. E. Vaišnienė po paskai
tos pasilikusi jaunimą pokal-

Lietuvoje saugomi unikalūs 
gaidų sąsiuviniai yra vadinamo
sios “antrosios niderlandu mo

lą vieninga priešbalčių, 
priešslavių ir priešgermanų 
bendruomenė buvo sunaikinta 
kada nors tarp 1000 m ir 500 m. 
pr. Kr. persų užkariavimu. 
Priešbalčiai buvo nustumti už 
Pripetės balų į visišką izoliaci
ją, be kontakto su kitais indo
europiečiais (iš to ir kalbos 
konservatyvumas), o priešsla- 
viai buvo persų užkariauti ir

Toliau — žymiausio “nider- 
landų mokyklos” atstovo Žos- 
kėno de Pri (Josquin des Pres, 
1450—1521) stovinamosios ♦mi
šios, skirtos ŠV. Petrui. Šis po
lifonijos meistras, garsiojo ni
derlandu kompozitoriaus J. de 
Okehemo mokįąys, per savo ilgą 
gyvenimą buvo Milano, Romos, 
Kam brėš, M odenos, Feraros bei 
Liudviko XII dvaro Paryžiuje 
bažnytinių chorų dainininkas ir 
dirigentas.

Kituose sąsiuviniuose išspaus
dintos XVI amžiaus polifonijos 
meistrų Žano Melaro (Maillard), 
Nikolio de Mindė daugiabalsės 
(iki aštuonių balsų) mišios.

Ypatingą susidomėjimą kelia 
astuonios giesmės, skirtos šv. 
Marijai (Canticum Beatae Ma- 
riae Virginis). Ciklas, taip pat 
pirmą kartą išspausdintas R. 
Balaro, yra vienas pirmųjų mu
zikos istorijoje kolektyvinės kū-

-č '.ii-

y

italikų, o germanų k. Būtų la
bai sunku išmesti iš anglų k. 
visw negermaniškus gaivalus, 
nepažeidžiant anglų k., o lietu
viams ši operacija žodyno sri
ty pilnai pasisekė.

Norint nustatyti genetinę 
kalbų, giminystę, nedaug pa
galbos galima laukti iš žodyno 
ir sintaksės. Daugiausia pasi
naudojama fonologija (garsų 
mokslo) ir morfolo^ja. Ti
riant kultūrinius santykius, žo-

ąsiuvmyje — tre- 
eturiems ir pen- 
įši'Jų autorius ■—— ESS?vienas garsiausi’to meto ma

drigalo žanro iatštovų Jakobas 
Arkadeltas (1M4—1570?), kilęs 
iš Niderlandu. Iš pradžių jis bu
vo Vatikano kapelos daininin
kas, vėliau — Prancūzijos kara
liaus dvaro kapelos muzikas. 
Paryžiuje J. Arkadeltas sukūrė 
mišių ir ypač, daug madrigalų, 
kurių rinkini^ buvo išleisti net 
trisdešimt- kartų. Minėtos jo 
mišios 1557 m. -buvor išspaus-

mo priemone.
Remdamasis hipotezėmis, 

prelegentas nustatąs tokią 
chronologiją. Priešbalčiai ir 
priešslaviai buvo kadaise ne
atskiriama proindoeuropiečių 
masė. Antrame tūkstantyme- 
tyje atskira bendruomenė, kal
banti indoeuropiečių prokalbe, 
bet susidedanti iš probalčių, 
proslavių ir progermanų pro
tėvių. Tai liudija rugys, vienuo
lika, dvylika, tūkstantis, duk-

$5.00 
$3.00 
$2.00

$12.00 
$4.00

$150

$2.00 Ir $3.00 
$5.00 
$2.00

$6.00 
$3.00

$4.00 
$2.00 
$5.00 
$5.00

$10.00 
$3.00

$1.00

$4.00' 
$4.00 
$2.50 
$6.00.

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

orderiu, šiuo adresu:

biui, pasirodė, kad iš jaunųjų (rybos pavyzdžių. J j sukūrė mi 
yra 9 berniukai ir 21 mergaitė. 
Žiūrėsim, kokius kalnus jie 
nuvers. hį"

Vakaras nusiblaivė. Ilgai dar 
buvo šnekučiuojamasi lauke ir 
maitinami kraujo ištroškę uo-

šeši gaidų sąsiuviniai su chora
linės - poEfpipnės muzikos vei
kalais. Išspausdinti 1557 m. 
Paryžiuje irjftišti Į vieną knygą.

Pirmajam’*
jos mišios

ratinių gaidų iššifravimai nū
dienėmis natomis bei lotyniškų 
tekstų išstaisymai juodu išblu
kusiu rašalu. Tai rodo, kad rin
kinys buvo naudojamas ir vė-

norima sužinoti, išjtanėių metų nuo 4000 iki 1000 
atsirado, m. prieš Kristų. Pamažu atski

ros dalys atskilo, pasidarė ne

gavo, kam ką davė. Kalba yra j priklausoma kalba pasidarė 
betitų (apie 1900 m. prieš Kr.), 
vėliau sanskritas (apie 1000 m. 
pr. Kr.), graikų (800 m. pr. Kr.) 
ir kitos. Toms kalboms atsky
lant ir virstant savarankiško- 

kalbama apie gi-tmis, didžioji indoeuropiečių

Kongreso atstovas Gerald Ford tariasi su Dr. Leonu Kriauče- rikos Lietuvių Tarybos suruoštoje genocido parodoje. Kongre- 
liūnu. Dr. Kriaučeliūnas važinėjo j VVashingtoną ir paprašė res- so atstovas buvo atvažiavęs ir pasakė lietuviams svarbią kalbą, 
pubhkonų partijos vadą atvykti j Chicagą ir pasakyti kalbą Ame- kuri visa buvo atspausdinta “Naujienose”.

GAIDOMS - 400 METŲ
Baigiantis XV Šimtmečiui, konservatorijos bibliotekoje. Tai 

kartu su knygų spausdinimu 
sparčiai tobulėjo ir muzikos lei
diniai. XVI a. pradžioje pran
cūzų spaustuvininkas Pjeras 01- 
tenas (Haultin).^pradėjo naudo
ti metalines plokštes -i klišes, 
kuriose- pirmą feEftą kar- 
tu išgraviruotosMimjos ir gaidų 
ženklai. Prieš tai spaustuvinin
kai šiems dviem muzikinės ra
šybos elementams darydavo ats
kiras klišes, šj metodą dar la
biau ištobulino P. Olteno mo
kiniai: nuo 1527 m. atskirai pra
dėjęs dirbti Pjeras Atenjanas 
(Ateignant) ir Robertas Balan
das (Ballard). Pastarasis kartu 
su svainiu Adrien le Rua (le 
Roy) Įkūrė gaidų spaustuvę.

R. Balanas išleido nemažą 
puikių leidinių,, gavo karaliaus 
tipografo titulą ir tvirtai Įėjo Į 
gaidų spausdinimo korifėjų tar
pą. Prancūzų -spaustuvininko 
leidiniai savo laiku plačiai pa
plito po riša Europą. Tačiau 
dabar jie yra bibliografinė re
tenybė.

Keletas R. Balaro spaudinių 
saugomas Lietuvos Valstybinės

Sertorias (Certon) ir Klodas de 
Sermisy. Jų tarpe išsiskiria 
prancūzas JC Gudimelis (1505 
—1572), laikomas didžiojo Pa- 
lestrinos mokytoju. 1565 m. iš
leistos jo keturbalsės psalmės 
buvo oficialiai pripažintos kal
vinų giesmynu ne tik Prancūzi
joje, bet ir kituose kraštuoseSLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau 

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams. .

SLA- — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės a pd ra ūdą ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugu Kiekvienas lietuvis Čia gali 
gauti' Įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,00000. •

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

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę, 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALfi APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

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

■

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t., 33S psL
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psL _________ _________
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS; 199 psl. _______
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE-

TUVA. 699 psl. . ............ ...................... .. ............ ...
5. 'Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl....... ..
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

7. Prof. V. Biržiška, SENŲJV
RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl

& Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
9, St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. ......................... ..

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai. ..... . .................... ............. ...........................

11. Adomas P. Jasas, BUK PALAIMINTAS! ..................... .
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais $2.00, kietais .............. . .............. ............. ..
13. Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. .... ......... ..
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl........... .... ....... .
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ.................
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION^
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl.__ _
18. Kip^s Bielinis, TERORO IR. VERGIJOS IMPERIJA.

340 psl............ —................................. ... ........................
19. Dr. J. B* Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl

angliškai. __ ____ ___ _________ __ __ ________ _
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psL
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl. _____
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psL _____

Even die 
et ninth Savings Bond wiH 
be as welcome as the first. 
Which is one reason why 
they make a pretty nice 

. Especially for a “wedding. 
And in a few years, a young 
conpfe wffl open up that 
bottom drawer to cash in. 
their wedding Bonds. 
Matured and Sited wilh - 
interest.. ' . '
It’ll be like found money. 
What’s more, in a few years 
there might be aeoupte.. . 
of kids.

Who ever heard of some, 
found money not being put 
to good use?
So you see, even if your 
Bond is the umpteenth one 
they get, they ’
can use it. JW 
A lot better Tl, 
than three

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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1739 So. HALSTED ST, CHICAGO 8, ILLINOISDRAUGAS IR BIČIULIS

GAIDOS MUZIKAMS IR DAINININKAMS
"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKU 

DAINŲ GAIDAS PIANUI:

Rinkinys lietuvišky liaudies
yra šios dainos ir gaidos:

"NAUJIENOS® KIEKVIENO

Dr. Juozas Jurkūnas (kairėje) ir VI. Bakūnas po daug metu pirmę kartą 
po karo susitinka Los Angeles mieste (vieno lietuviško pobūvio proga) 
— kas irgi įvyko prieš "daūg" metę — rodos, apie desėtfcą... šiuo metu 
dr. Jurkūnas gyvena netoli Los Angeles, Lomita mieste, kur yra labai pa

togiai įsikūręs ir kaip pensininkas gyvena ten su gražia šeima.

U

>
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Pasikalbėjimas su Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos! 
los Angeles skyriaus pirmininku dr. Juozu Jurkūnu

Dr. Juoaas Jurkūnas nepri- j žiauraus okupanto. Kitas reiks-Į 
klausomos Lietuvos x laikais! las kiek tai liečia šiaudadūšius, Į 
Belgijoje studijavo jūrų tei
sės mokslus ir buvo pirmuoju 
Lietuvos jūrininkystės inspek
torium Klaipėdoje. Labai ak
tyviai reiškėsi tautininkų par
tijos veikloje, kaip lygiai da
bar Čia Amerikoje Tautinės 
Sąjungos eilėse, kur dabar j Į 
matome Los Angeles skyriaus 
pirmininko pareigose. Dr. J. 
Jurkūnas turi tam tikro stažo 
ir Lietuvos diplomatinėje tar
nyboje, nes iš Jūrininkystės 
Inspekcijos buvo perimtas Į 
Lietuvos Užsienių Reikalų Mi
nisteriją, pradžioje centre

. Kaune, vėliau paskirtas Į Ta
liną, iš kur sovietams oku
puojant Baltijos kraštus — 
spėjo pasitraukti Į Berlyną. 
Ten tam tikrose pareigose iš
buvo Lietuvos Pasiuntinybė-

i

■ ■

sutartimi buvb likviduota —

Polemika dėl okupuotos Lietu
vos solistų koncertų laisvajame 
pasaulyje yra apėmusi, šaky

Kokia yra šiuo metu Tamstos pa-

suminkštėjusius ar Į rausvumą 
trenkusius išeivius. Jie per to- j 
kius pavergėjo parengimus grei
čiausiai artėja ne tiek su savo 
pavergta tauta, kiek su jos oku
pantu arba lietuviškais kvislin- 
gais dalinai ir pasąmonėje sly
pėjusi, o dabar atgaivinta sim
patiją (o gal ir praktiškas išskai
čiavimas! raudonajai ideologi
jai.

Boikotuodami tokius koncer
tus skatiname ar žlugdome oku
puotos Lietuvos lietuvių pastan
gas ne tik išlikti;, bet ir iškilti 
meno pasaulyje?

— Visų pirma pažymėtina, 
kad boikotuojama ne svečias lie
tuvis ir menas, bet okupanto ma- 
chiaveliškos užmačios ir tikslai. 
Todėl mes neskatiname okupuo
tos Lietuvos menininkus dainuo
ti prie Tėvynės karsto ir iš to Įėjime esantiems. Tai natūralu 
pelnyti meno kreditą. Žinau, kad

kos vyriausybes ryžtą laikytis 
Baltijos valstybių okupacijos 
nepripažinimo dabartinės lini
jos.

Ąr Tamsta nemanai, kad siun
tinių siuntimas ir lankymasis 
okupuotoje Lietuvoje yra sovie
tinio autoriteto pripažinimas?

Siuntinius siunčiame ypač ka-

interesai. Po šio momento pra
sideda jau bendradarbiavimas su 
priešu.

Lomita,
birželio 17,

kie koncertai mus (laisvojo pa
saulio lietuvius) artina ar toli
na su tauta pavergtoje tėvynėje?

— Ir pirmiau ir dabar esu tos 
pačios nuomonės, kad tokie kon
certai mums išeiviams yra nepa
geidaujami. Mums kaip diena 
yra aišku kas po jais slepiasi ir 
kokių tikslų jais pavergėjas sie
kia mūsų tarpe. Suprantame, 
kad pirmon galvon okupantas 
nori mumis sukaldyti ir tuo bū
du sugriauti mūsų-iki šiol turė
tą darnią organizacinę veiklą. O 
tai juk yra pagrindinis elemen
tas išeivių rezistencijos, o prie-

^šui, nuolatinė barikada ant po
litinio kelio.

Nemanyčiau, kad tokie kon
certai tvirtus, patriotiniai susi
pratusius ir geros valios lietu-, 
vius galėtų artinti arba tolinti 
su savo tauta pavergtoje tėvynė-

I gerbti. Vidudienį bus seimo Dievo Molinos bažnyčioje. U’ž- 
atidarymo mišios. Vakare pa- kandžiai seks parapijos salėje, 
silinksniinimas vyčių name ir( Seimo dalyviai fotografuosis. 

kaip sodnelyje. įPaskui bus baigiamasis seimo
šeštadienį bus posėdžiai ir posėdis. Vakare bus šeinio 

pusryčiai nusipelniusiems vy-į puota grandiozinėje didžiojo- 
čiains pagerbti. Vidudienio mi- je Sheraton viešbučio salėje V. 

g_ šios bus aukojamos už mirusius!----------------------------------—.
vyčius. Restoraninio pobūdžio' ————m—
vakaras bus Sheraton viešbu-i SKAITYK "NAUJIENAS" — 
tyje.- i JOS TEIKIA GERIAUSIAS,

Sekmadienį bus pagrindinėj TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 
seimo mišios Aušros Nartui

VYčIŲ SEIMO 
j TVARKARAŠTIS 
į Jau matosi apytikriai, 
atrodys seimu tvarkraštis.

iii dar keistis, bet tuo tarpu yra 
(viskas nunin.oiiia sekančiai: 
j Trečiadienį, kuris bus rug- 
Įpiūčio 19-tą, golfo mėgėjai 
dalyvąus Lietuvių • Prekybos 

'Rūmų ■ metiniame golfo turny
re. Galės ne tik su savo orga- 

t nizacijos nariais parungty
niauti, bet ir su Prekybos Ru- 
pnų nariais. Laimėtojams do- 
!vanas duos Prekybos Rūmai, 
bet rungtynes laimėjusieji vy
čiai dovanas gaus dar per spor 
to pusryčius penktadienį. Tą 
trečiadienio vakarą turnyro 
dalyviai ir kiti anksčiau Į sei
mą atvykusieji dalyvaus meti
nėje , Prekybos Rūmų golfo 
puotoje.

Ketvirtadienio rytas bus lais 
vas. Bus galima apžiūrėti inies 
tą ir apsipirkti. Po pietų bus 
kėglavimo turnyras., Vakare 
seimo dalyviai plaukios laivu 
po Michigano ežerą. Laive bus 
pasilinksminimas ir vaišės, ir 
matysis gražus Chicagos nak
ties vaizdas iš ežero.

Penktadienį bus posėdžiai ir 
pusryčiai sportininkams pa-

dainelių <r šakiu, 16 psL Rinkiny!#

Aguonėlės 
Vakar vakarėlį 
Augin tėvas 
Meilės valsas 
Siuntė mane motinėlė 
Čigonai 
PeUda 
Noriu miego

L Tegu giria šlamščia. a.
ūžia, tra-ta-ta x 9.

g T Suktinis 1 10.
3. Suktinis II H.
4. Kokietka 12.
5. Padispanas 13.
6. Vengerka 14.
7. KlumpakcĮh 15.

tik $1.00.Šis gaidy rinkinys kainuoja

Šiuos gaidy ir dainę rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atsiu
site čekį arba Money Order} už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasilsime jas pastų. Čekius prašome 
NAUJIENOMS ir pasiusti tokiu adresu:

ir žmoniška. Bet tuo mes ne
mezgame jokių santykių su pa
čia kalėjimo administracija, — 
mūsų atveju sovietų adminis
tracija, ir konsekventiškai seka, 
kad tuo labdarybės ir žmonišku
mo faktu, mes nei kiek nepripa
žįstame sovietinio autoriteto. 
Šiuo atveju mes santykiaujame 
ne su juo, bet tik žmogus su 
žmogumi.

Kitas reikalas kiek tai liečia 
išeivių lankymąsi okupuotoje 
Lietuvoje. Skirtina kas lankosi, 
ką aplanko ir kokiu tikslu, šis 
klausimas mūsų spaudoje taip 
pat buvo gana išsamiai išdisku
tuotas, tad jį kartoti, manau, ne
būtų reikalo. Galiu tik pareikšti 
savo šiuo atveju pritarimą mū
sų veiksnių priimtam nusista
tymui.

Daug kalbamą apie bendra
darbiavimą su okupantu. Gal 
Tamsta galėtum konkrečiau nu
sakyti, kada prasideda ir kada 
baigiasi bendradarbiavimas su 
kraštu ir kada prasideda bendra
darbiavimas-su priešu — okuA 
pantu?

— šį klausimą laikau labai 
svarbiu ir visiems mums’išei
viams gerai Įsidėmėtinu. Tad 
piaukime Gordijaus mazgą. Ma
no supratimu, bendradarbiavi-

toje Tėvynėje. Tokiu atveju mes mas su kraštu baigiasi tada, ka- 
labai galėtume pakirsti. Ameri- da baigiasi gyvybiniai Lietuvos

garsėjo ir iškilo prancūzu rašy
tojas Maupassant savo laidotu
vių kalbomis, bet man neteko

tų panašiai iškilęs savo laido
tuvių dainomis. Taigi, jei mes 
ką ir žlugdome, tai tik ne oku
puotos Lietuvos menininkų pa
stangas iškilti ineno pasaulyje, 
bet juos pačius, juos dešifruo
dami kaipo nevykusius okupan
to Įgaliotinius. Jei jau tie mūsų 
menininkai tikrai norėtų iškilti 
meno pasaulyje, tai, atrodo, 
jiems būtų natūraliausias kelias

kitas panašaus rango meno in
stitucijas, bet nesimurdyti ne
pageidaujamais išeivių koloni
jose.

Kuo, Tamstos nuomone, tokie 
koncertai yra žalingi politine 
prasme?

— Į tai jau yra išsamiai atsa- _ _ _ _

je. Svarbiausia poltinė žala bū- 
tų, jei mes tokiais koncertais su-

atsisakome rezistencijos, užmez
game, kad ir netiesioginiai, ry
šius su okupantu ir tuo jį pripa-ris blėsintų arba ugdytų meilę, 

ištikimybę ir prisirišimą savo t žįstame viešpačiu mūsų paverg- 
kraštui ir ryžtą jį išlaisvinti iš 
negirdėtai šiame šimtmetyje

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

INSURED 
u® ’° Z7 Z*< o.o°cZy.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

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

S s
s & - ?- ■B

Jūs galite pasirinkti vieną iš 3 nėšio j a my dėžučių, jei atidarysite $200 ar 
didesnę taupymo sąskaitą arba pridėsite prie turimos Union Federal 
Savings sąskaitos tokią ar didesnę sumą. Pagamintos pagal patį vėliausią 
stiliy, šios pasakiškos vinilinės nešiojamos dėžutės yra nudažytos pačiomis 
puikiausiomis dabartinės mados spalvomis. Jos yra ideališkos daiktams 
nakčiai susidėti ir nusinešti reikalingus daiktus bet kur, įskaitant ir 
paežerę. Galime duoti^ tiktai vieną dovaną šeimai, ir prašome nereikalauti 
slysti dovanos paštu. 
31 dienos.

Pasiūlymas galioja nuo birželio 22-ros iki liepos

Regular Passbook 
Savings

2 Year Certificate 
$5,000 or more

INTEREST PAID QUARTERLY
Į 51AlhT,V;SoWliL;.S - - .

*

UNION FEDERAL SAM/NSS
3430 South Halsted Street * Chicago, Illinois 60608 • Phone 523-2800

1 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — MONDAY, JUNE 22, 1970



i
į:

sižadėjęs video, pasilikau tame 
miestelyje pas amerikiečius.

Jau buvo prievakaris. Norėjau

Vienas vHtečių gydytojas ryte

mūsų darbovietę ateisią rusai,
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nior Grand Prix lenktynėse dalyvauja vaikai, ne senesnikaip 5 mėty.

kėm amerikiečių. Bet dėl kokių 
tai priežasčių amerikiečiai susi

kur matėsi daug vokiečių pabė
gėlių. Davė sriubos ir nuėjau

lykus ir su kitu jaunu lietuviu,

THE LITHUANIAN DAILI NEWS
Published Daily Except Sunday by Tire Lithuanian News Pub. Co., Inc. 

1739 So. Halsted Street. Chicago, HL 60608. Tei.phone HA 1-6100

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose

metams __ ____________  $20.00
pusei metų ____  $11.00
trims mėnesiams $6.00
vienam mėnesiui __________ $2.00

Kitose JAV vietose:
metams — 
pusei metų

trims mėnesiams
vienam mėnesiui ....

Kanadoje:
metams _________
pusei metų ______
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams 1_________
pusei metų______
vienam mėnesiui_

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Subscription Rates:
in Chicago $20.00 per year, $11.00 per 
six month. $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18.00 per year, 
$10.00 per six months. $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year.'

10 cents per copy. 10 c. on Saturday

pasiimti savo daiktus ir persi
kraustyti pas amerikiečius. Be
eidamas išgirdau žmones šau
kiant, kad rusai ateina. Tikrai

Naujas pranašas
Istorikas Dr. Juozas Jakštas, gindamas netikslių 

mokslų mokslininkų teisę pranašauti tikslius dalykus, 
šių metų birželio 8 d. “Tarp dviejų akiračių” rašinyje 
prisipažįsta, kad jis pranašauja, bet kad iš jo pranašas 
ne toks jau didelis. Tame pačiame “Akiračių” sutelktame 
kolektyve, rašo, yra kitas pranašas, R. E. Maziliauskas, 
už Dr. Jakštą daug didesnis. Jis net pataria šio pranašo 
pranašystėmis susidomėti, nes jos esančios žymiai dides
nės, negu jakštinės.

Skaitėme ir naujo pranašo dėstomas pranašystes, 
bet jos mums atrodo skystesnės, negu mūsų istoriko pa
skelbtosios. Dr. Jakštas prie savo pranašavimų dar pri
deda “gal”, tuo tarpu naujasis pranašas tiesiai šakėmis 
ant vandens rašinėja. Jis prisipažįsta, kad “detalizuotu 
pranašu apsiskelbti visuomet pavojinga”, bet vis dėlto 
čigonės amatu ir jam patinka verstis.

Į p. R. E. Maziliausko pranašystes būtume nekreipę 
daugiau dėmesio, jeigu Henrikas Nagys, gerokai papu- 
cavęs vieną trumparegį “naujų kelių ieškotoją”, nebūtų 
į tą patį Nepriklausomos Lietuvos numeri Įdėjęs p. Ma
ziliausko pranašysčių. “Akiračius” skaito tiktai keli aki- 
ratininkai, tuo tarpu Nepriklausomos Lietuvos skaity
tojų skaičius žymiai didesnis.

Dr. Jakštas pranašavo šiaip sau, greičiausiai, iš 
nuobodumo, tuo tarpu p. Maziliauskas pranašu tikrai 
nori būti Jis ii* barzdą užsiaugino, kaip dabar jau eina į 
madą. Tiktai jo barzda ne tokia, kokias nešioja Biblijos 
pranašai. J o barzda nehipiška, bet gražiai apkarpyta ir 
nudailintą. Jis žingsniuoja Su moderniu šio dešimtmečio 
gyvenimu, jis pranašauja “modernias idėjas”, bet jis 
nenori, kad susidarau didmiesčiuose sutinkamų barz
dočių ir gauruočių Įspūdis. Jo barzda gražiai sušukuota, 
plaukai ištepti, kaip yra gražiai išteptas ir išlygintas jo 
pranašystės stilius.

Lietuvių politinių partijų vadai jam yra tiktai sargai. 
Partijų nutarimas siųsti kitus žmones Į atsakingus ko
mitetus jam yra “sargybų pakeitimas”. Sovietų užsienio 
politikai daromos nuolaidos jam yra naujo1 “polieentriz- 
mo" atsiradimas. Tvirtina, kad visiems lietuviams “is
torijos tėkmė” sustojo 1941 metų birželio mėnesį, tuo 
tarpu paties pranašo “istorinė tėkmė” ir toliau-tebeteka 
visu smarkumu. Pasakoja, kad tremtiniai per 30 metų 
laukė progos sugrįžti Į tėvynę ir tikėjosi “net gyventi 
taip, kaip buvo gyventa”, o pranašas yra įsitikinęs, kad1

TRYS DIENOS PAS. RUSUS
(Uet. Gydytojų Biuletenis Nr. 2 (38)

Prieš maždaug 25 metus, kaip
daugumai iš mūsų, pasitraukus 
iš Lietuvos, teko eiti gydytojo 
pareigas Vokietijoje.

Iki karo pabaigos aš dirbau 
Leipcigo U-to riiikų klinikoje, 
vedamojo garsaus prof. Catel. 
Dėl įvykstančių mieste dažnų 
bombardavimų, dalis klinikų bu
vo iškelta į užmiestį apie 30 my
lių į rytus nuo Leipcigo, į anks
čiau buvusias epileptikams pa
talpas. Ligonius traukiniu ar 
specialiomis mašinomis atvežda
vo iš Leipcigo u-to klinikų.

Ten bedirbant nekantriai lau
kiau karo pabaigos. Koks mė
nuo prieš karo pabaigą, kadangi 
rusai artėjo, dariau pastangų 
pasitraukti toliau į vakarus. Tuo 
reikalu turėjau pasikalbėjimą su 
prof. Catel, bet jis nedavė leidi
mo išvykti. Nesinorėjo nustoti 
tarnybos, o be to maniau, kad ru
sai ten neateis. Gal kokią savai
tę prieš karo pabaigą rusai pri
artėjo apie 30-50 mylių prie ma
no darbovietės, bet amerikiečiai 
jau buvo priartėję tik gal ko
kios 4 mylios ir mes, medicinos 
personalas, užsidėję baltus raiš
čius su raudonu kryžium, lau-*

reivius. Nors man ir labai gaila 
buvo savo daiktų, nes ten buvo 
ir mano diplomas ir dar keletas 
kilogramų lašinių, dar atsivežtų 
iš Lietuvos, bet baimė pakliūti

pėsti kelione į vakarus pas ame
rikiečius. popiety pasiekėm Mul
dės upę ir, kadangi amerikiečiai 
jau buvo visai netoli miestelyje, 
su savo bendrakeleiviu užėjome 
į kavinę kiek pailsėti ir užvalgy
ti. Pavalgęs ir palikęs savo daik
tus kavinėje pas mano bendra
darbį, išėjau pasižvalgyti į mies-

•amerikiečių pusėje. Atsikėlęs} 
ryte leidaus Į pirmą aukštą val
gyti pusryčių. Pažvelgiau per 
langą ir aptirpau... čia pat žy-rikiečiai Miestelis tęsėsi abe- I "

jose Muldės upės pusėse. Beei- giuoja rusų dalinys. Nors val- 
damas atsitiktinai sutikau apy- gyti norėjau, bet apetitas pra-

rusai artėja (aš maniau, kad jie 
dar gana toli) ir jis turėtų pa
skubėti bėgti. Tačiau atrodė, 
kad jis neskubėjo. Miestelyje 
pirmą kart pamačiau amreikie- 
čius kareivius. Gal už kokio pus- 
valandžio. norėjau grįžti į kavinę

dingo. Iš kitų pabėgėlių sužino
jau, kad amerikiečiai šią mies
telio dalį, esančią rytinėj Muldės

vė rusams. Juk buvo draugai. 
Tai buvo man pirmas nusivyfi-

manė, kad grįžčiau į Lietuvą. 
Girdi, jei aš nesu padaręs jokio 
nusikaltimo, nieko blogo neda
rys. Taip, nebuvau padaręs jo
kio nusikaltimo, bet buvau tik
ras, kad mano grįžimas neapsi
ribos Lietuva, bet bus pratęstas 
toliau į Sibirą...

Sukau galvą, kaip pabėgti pas

o vanduo šaltas, bet perplau
kiau gana lengvai. Drabužius

paltį, plaukdamas stūmiau pirm 
savęs. Koks malonus jausmas 
apėmė mane, atsiradus vėl pas 
amerikiečius. Dabar su malonu
mu žiūrėjau į “fejerverkus”.

ku buvo apsiprasti naujose sąly
gose, bet nebuvo kitos išeities.

jis nekartoja Pirčiupio “didvyrio” jau per 25 metus 
prieš tremtinius skleidžiamų gandų ir negražių insinua
cijų. ’ " -

Dėl stiliaus nevertėtų daug jaudintis. To paties žmo
gaus stilius gali pasikeisti, kaip keičiasi ir plaukų šu
kuosena. Naujas pranašas supranta, kad pranašauti pa
vojinga, bet jis vis dėlto štai ką pranašauja:

“Literatūrinis gyvenimas nebebus toks gyvas, 
naujų knygų leidyba išeivijoje pasidarys, palyginti, 
retas reiškinys. Šalia vienos kitos geros knygos, iš
eis daugiau menkaverčių, leidžiamų pačių prasikū-

čiai, ypač viduriniosios ir jaunesniosios kartos iš
eivių lankysis Lietuvoje. Maskva, gal būt, pakeis sa
vo bizantiškus potvarkius, ir turistai be Vilniaus 
turės galimybių pamatyti ir kitas vietas. Ginčai ir 
barniai dėl bendravimo su tautos kamienu Lietuvoje 
ilgainiui išblės... Joks politinis veiksnys išeivijoje 
iš tikrųjų nebesijaus “vyriausiuoju”, ir tokių veiks
nių, gal būt, atsiras daugiau, su skirtingais profi
liais, veiklos pobūdžiu ir net skelbiamais šūkiais... ” 
(“Nepriklausoma Lietuva”,; 1970 m. birželio 10 d.)
Pranašas nežino, ar Maskvą pakeis bizantinius po 

tvarkius, bet jis tvirtina, tūkstančiai turistų važiuos į 
Lietuvą. Kaip jie važiuos, jei potvarkiai nebus pakeisti, 
pranašas neaiškina. Maskva gali pakeisti ir nepakeisti 
potvarkių, tuo tarpu pranašas tvirtina, kad tūkstančiai 
važiuos be jokio “gal”.

Iš viso, kam tokia pranašystė naudinga? Ar oku- 
puoton Lietuvon nuvažiavusiom pirmom kregždėm nebu
vo kalama Į galvą, kad veiksniai negeri, kad būtų daug 
geriau be jų? Ar nepranašaujame to paties, ko pageida
vo Maskva? ,

drakeleivio neradau. Gatvėmis 
visur važiavo rusų kareiviai, iš
vargę, nesiskutę ir visai nekrei
pė dėmesio į civilius. Bevaikš-

dėsmpė ir tiek rusai, tiek ameri
kiečiai saugojo ir gaudė pabėgė
lius. Jau žinojau faktų, kad ame
rikiečiai, sugavę pabėgėlius, per
duodavo rusams. Sutikau ir dau
giau lietuvių pabėgėlių, užklup-

vėl pasislėpiau miškelyje.kur iš

miškleio, tuoj pristatė amerikie
tis kareivis ir nuvedė į raštinę, 
kur vyresnysis kalbėjo vokiškai. 
Apklausinėje, pasakiau, kad esu 
gydytojas ir dirbu Leipcige ir 
kad buvau susirgęs — balsasbu-

sitarę leido .pereiti. pas ameri-
gausiu pavalgyti ir atsigulti, su
tikau tą patį apysenį lietuvį, ku
rį buvau sutikęs pereitą dieną. 
Pamatęs mane jis sako: “Brole
li, blogai vakar kalbėjai, nes mes

išvaduotojų’

jau — papasakojai! savo.padėtį, 
kad neturiu vietos, kur apsisto
ti. Jis sakė, kad, nors ir blogai

pabūti pas jį. Parsivedė mane

dukte. vokišką pasą, kur užrašyta pro

pabėgti,, nutariau rizikuoti ir zjun^įmą ir leido toMau vykti į

nebuvo plati, bet buvo pavasaris, 
šalta ir vanduo buvo labai srau-

no trijų dienų “viešnagė” pas ru
sus.

buvo draudžiama išeiti iš namų 
— karas dar nebuvo .pasibaigęs, 
o Muldės upę saugojo tiek rusai, 
tiek amerikiečiai, tad dienos lai-

vadinamąją “Gėdos sieną”, visi 
skaitėme ilgus straipsnius kaip

mai, kur gulėjo nustoję sveika-, man daug prielankumo pamdžin- 
tos darbininkai. Vienam-kamba-’ sįu ;]ietuviu, sakydamas, ?kad 
ryje gulėjo apie 20 žmonių? Jis grįžtu i Lietuva. Jis mane per- 
vienąs lietuvis, visi, kiti — ju- spėjo, kad . ju^slavai .'jan . įtarė 
goslavai, jau spėję užsidėti ant mane, jog esu nuo rusų pabėgė- 
krūtinių komunistines žvaigždes, lįs. !Pavakarysje nuėjau į jau iš 
Surado tuščiąriovą ir aš pralei- .anksčiau pasirinktą Vietą iriau-

Tas lietuvis buvo prievarta vo
kiečių išvežtas darbams. Nusto
jo sveikatos ir'buvo patalpintas 
į tuos poilsio namus. Jis laukė 
rusų kaip išvaduotojų, o aš bė- 
gau nuo jų. Nežiūrint to, vien 
tik, kad mes buvome lietuviai, 
pasitikėjau, kad jis neišduos ma-.

kad tai bus iškilmingai paminė
ta ir sargyba nebus budri.

Sulaukus 12-tos valandos “fe
jerverkai” visuose šonuosepra- k; 
dėjo skraidyti ir aš atsargiai 
prisiinkauiprie upės. Nors iš va-

daug padėjo. Vis prikalbinėjo

nusikaltėliai bėgo. nuo komu-

rtUU pitClU lUUILLcLLLU VLUUJL-

naktyje “fajerverkus” leidžiant 
. buv» paskelbta, karo pabaiga, 
norėtųsi pareikšti pretenzijų,

---------------------------- ------------- --------- -----
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Amsterdamo deimantų šlifuotojas J. 

Asscher, gavęs užsakymą Cullinan dei
mantą suskaldyti i dalis ir atlikti visus šli- 
f avimo darbus, kelis mėnesius po kelioli
ka valandų kasdien tyrinėjo akmens ypa
tybes, paskui ištisas savaites pagal tikslius 
piešinius darė akmenyje Įbrėždamas, o 
lemtingąją dieną išsikvietė gydytoją ir pa
prašė stovėti šalia. Po pirmojo smūgio 
plaktuku J. Asscher sudribo nualpęs. Atsi
gavęs pamatė, kad akmuo dar visai nepa
liestas, tik plieninis pleištas suskilęs nuo 
smūgio. Teko operaciją pakartoti iš nau
jo, ir ši kartą akmuo pasidalijo i dalis ly
giai taip, kaip buvo užplanuota.

Deimantams piaustyti ir apipiaustyti 
dabar jau vartojami elektriniai piūklai su 
plonu aštriabriauniu 8 cm. diametre disku, 
proceso metu darančiu iki 6000 apsisuki
mų per minutę. Darbo pradžioje aštrioji 
disko briauna tepama alyvos ir deimanti
nių dulkių mišiniu, bet vėliau, Įsibrovęs 
i akmcnĮ, diskas maitinasi plaunamo ak
mens pjuvenomis, ši operacija kartais 
trunka daugelį valandų vienam piūviui. 
Rytų kraštuose ir dabar ji atliekama ran
kiniu lanku sukamais diskais. Visi akmens 
nelygumai anksčiau būdavo nutrinami, 
brūžinant akmeni akmeniu. Dabar ir čia 
vartojamos šlifavimo mašinos, tepamos 
alyvos ir deimantinių dulkių mišiniu.

Pats seniausias ir paprasčiausias iš visų 
sutinkamų deimantų šlifų yra taip pat va
dinamas rozetinis arba rožinis. Kartais jis 
dar vadinamas Mažorini šlifu, vardą ga
vusiu nuo Prancūziją valdžiusio kardinolo 
Mazarini, visus savo deimantus vienu me
tu šlifavusio šiuo būdu. Iš tikrųjų šis šlifas 
daug senesnis, jis išsivystęs Indijoje ir į 
Europą pakliuvęs per Venecijos pirklius.

Rozetiniu šlifu užbaigti akmens prime- 
na taisyklingą kūgi su lygiai nupiauta apa
čia. Visas kūgio paviršius išdėstytas mažu
tėmis tiksliai viena į kitą kampais atsuk
tomis plokštumėlėmis, kurių paprastai 
yra 24. šitas šlifas savo populiarumo nu
stojo 18 a. pradžioje. Dabar juo šlifuoja
mi tik labai paplokšti akmenys, kurie, 
šlifuojant kitais šlifais, nustotų didžiulės 
savo svorio dalies. Taip pat rozete dar šli
fuojami ir mažesni akmens apyrankių, aus 
karų, sagių, medalionų ir kt. papuošalų 
išgražiniinui.

Rozetinį -šlifą pakeitė briliantinis, greit 
Įgijęs visuotinį pripažinimą, kaip vienite- 
lis ir pats geriausias šlifas, atskleidžiantis 
visą deimanto puikumą. Jį įvedė venecie- 
tis Vincento Peruzzi, bei kartais ir jis klai
dingai vadinamas Mazarini šlifu. Skirtu
mas tarp šių dviejų šlifų toks didelis, kad 
vienu metu visi didesnieji Europoj dei
mantai, šlifuoti rozete, buvo peršlifūoja- 
mi, nežiūrint didžiulių svorio nuostolių. 
Jau minėtas Prancūzijos kardinolas Maza
rini taip susižavėjęs briliantiniu šlifu, kad 
įsakęs visus savo ir karūnos deimantus iš

naujo peršlifuoti, nors nuo to jie visi žy
miai sumažėjo.

Briliantinis šlifas primena du kūgius, 
sudėtus savo apačiomis. Viršutinis kūgis 
vadinamai karūna, apatinis — paviljonu, 
linija kūgių susiliejime — bazei. Karūnos 

.viršūnė ’baigiasi plokštumėle maždaug pu
sės viso akmens platumo, paviljonas — 
taip pat plokštumėle, per pus mažesne už 
viršutinę. Karūnos aukštis su paviljono 
aukščiu sutinka kaip 1 : 2, bet kartais ir 
kaip 3 : 5 ir kitokiomis panašiomis propor
cijomis. Ir karūna,. ir paviljonas nudėsty- 
ti trikampių, keturkampių ir kitokių ne
taisyklingų formų plokštumėlėmis, tiks
liai kampais atsuktomis viena į kitą, kurių 
karūnoje yra 33, paviljone — 25, iš viso 
akmenyje 58, Įskaitant viršūnės ir apačios 
plokštumėiės. šviesos žaismas šito šlifo 
akmenyse nuostabus. Akmuo kibirkščiuo
ja netgi dienos šviesoje kambaryj nuo men 
kiaušio pajudėjimo.' '*

.Stambesniems akmenims šlifuoti var
tojami modifikuoti briliantiniai šlifai. Ku
rį iš jų beimsime, visų principas bus tas; 
pats: du pagrindais sudėti kūgiai, dides
nės ar mažesnės viršaus ir apačios plokštu- 
mėlės ir trikampės ar keturkampės plokš- 
tumėlės po visą karūną ir paviljoną, kurių 
didesniuose akmenyse’ kartais yra iki 74. 
šitų šlifų akmens nebūtinai apskriti. Ypač 
gražūs ovalaus, kriaušės ir markyzinio pa
vidalo akmens, šiuose šlifuose karūnos ir 
paviljono aukštumo santykis kiek svyruo
jantis, dažniausia sutinka, kaip 2 : 3, to-

rodo gerokai didesni už tokio pat svorio 
briliantiniu šlifu šlifuotus akmenis*

Laiptiniai šlifai —ejneraldiniai, kvad
ratiniai ir keturkampiai pailgieji — dei
mantuose nelabai- populiarūs, šių šlifų 
akmens primena- dvi pagrindais suremtas 
piramides su horizontaliai nuplautomis 
viršūnėmis, kurių karūna yra du kartas 
žemesnė už paviljoną. Karūnos plokštu- 
mėlė yra iki dviejų trečdalių akmens di
džiausio platumo, paviljono ■— žymiai ma
žesnė. Kvadratinis ir keturkampis pailga
sis yra stačiakampiai, emeraldinis — pri-I 
mena keturkampį-pailgąjį tik su nukirs-’ 
tais visais keturiais kampais. Vietoj ketur-į 
kanapių ir trikampių plokštumėlių, cha-'
rakteringų briliantiniams šlifams, čia ran
dama ilgas keturkampes .plokštumėiės, 
primenančias laiptus, aukštėjančius iki ka-- 
rūnos ir žemėjančius iki paviljonų plokš-į 
tumelių. Kvadratinis jr keturkampis pa
ilgasis tokių plokštumėlių turi 
dinis — 42.

čia prabėgomis peržvelgti tik keli la-; 
biausiai populiarūs deimantų šlifai. Jų 
yra žymiai daugiau. Medalionams ir aus-

em

plokštumėlėmis. Mažesnieji akmens, jei. 
jiems parenkami briliantiniai šlifai, daž
niausia ncišsilaiko klasikinėje aukščių 
proporcijoje ir turi žymiai mažiau plokš
tumėlių, o kelių punktų skeveldros pap
rastai tik apšlifuojamos keliomis plokštu
mėlėmis iš paviršiaus.

yra pats sunkiausias sudėtingiausias ir 
daugiausia kantrybės-pareikalaujantis dar 
baš. Seniau plokštumėiės >būdavo padaro-

Bomėo, Indijoje, Kinijoje ir kituose Rytų 
kraštuose senuoju, metodu-dirbam a ir da- 
b ar.'Olandijos-deimantų AIifavimo pramonė . 
jau .praėjusio šimtmečio [pabaigoje vartojo *

šlifuojamam deimantui prie rato pri
laikyti naudojamas mažufe metalinis puo-

lazdelės gale, ši lazdelė turi su puodeliu - 
atsiremti į šlifavimo ratą, o l&d ji glaus
tųsi,prie jo vienodu spaudimu, iparemia-

BRANGENYBIŲ ^PREKYBA

Telef. 434-4660

Dienraštį “Naujienas” 
-.................... . .................. . ......... ---------------
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DR. ANNA BALIONAS 
akių* . ftoaiga 
IR GERKLtS LIGOS

SKAITYK PATS IR PARAGINS

KITUS SKAITYTI

EUDEIKISusirinkimų ir parengimų

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai

DOVYDAS P. GAIDAS

Telefonas: LAfa^ette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

1446 So. 50th Ave., Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

Phone: YArds 7-1911

YArds 7-1138-1139

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpnblic 7ti213
Virginia 7-6672

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS’

Noakas, 
Jankus.

AMBULANCE 
PATARNAVI* 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

ŠtĄ VASARĄ TRYS' 

E K S K U R S I JO S

į PLEASE!
į MyySScn
V PREVENT
FOREST FIRES :

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEST1 
DALYSE

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

oriauja Jonas

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

ii (vairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
TaU FRontter 6-1882

YArds 7-1741 - 1742

liesti šimtus tūkstančių darbi
ninkų. Unija tfcri sudariusi 
120 milijonų dolerių “streiko 
fondų”. Streiko atveju to fon-

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 841834

T*lef.: PRospect 8-1717 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniai, 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas

Ražu 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpubtic 7-7868

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Buildins). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal muaurimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

ryto;
Vakaruškos: Pirmadieniais 1. v. v.

Tek HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

... P. ŠILEIKIS, 0. P.
Vs ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
112» Aparatai - Protezai, Med, Ban- 

'”1 dažai. Speciali pagalba kojoms 
' (Arch Supports) ir t t

Vau 9—4 ir 6—8. šeštadiemais 9—1
ORTHOPEDIJO:

2850 West 63rd I
Telefu PRospect 6-5084

DR. VYT. TAURAS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tei.: PR 8-4223
OFISO VAL.: pirm.. antracL, trečiad., 
ir penkt. 2-4- ir 6-8 vai. vak. Seštadie-

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

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtai, įr 5—8, 
antrad. 2—1.

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

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

Sovietų Sibiro gyventojas dėvi savo prosenelių drabužiais ir jo gyvenimas nedaug skiriasi nuo 
prosenių gyvenimo. Jis tačiau turi akinius nuo saulės ir rankoje laiko pasienio sargybos iš

duotą dvišali radijo aparatą.

Komiteto atstovės per vasa
ros mėnesius savo draugijose ir 
kuopose ruoš ir rinks fantus 
vajaus “laimės šuliniui”, ži
noma, fantų dovanoti prašo
mi taip pat ir kiti New Yorkie- 
čiai. Fantus priima Balfo Cen
tro Įstaiga ĮpX)5 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. 11211, tel. (212) 
387 - 1422). Vajus bus užbaig
tas vakaru spalio 24 d. šešta
dieni, Maspetho lietuvių pa
rapijos salėje (64-14 56th Road, 
Maspeth, N. Yi) Vakaro metu 
įvyks ir “Laimės šulinio” laimė-

— Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu 
Draugijos pusmetinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, birželio 24 d. 8 vai. 
vak. Hollywood Inn svetainėj, 2417 
W. 43rd St. Nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra svarbių reikalų aptarti.

Eugenija Strungys, nut. rast.

DR. V. P. TUMASONIS 
C H IRU RGAS 

2454 WEST 71d STREET 
' Ofiso tetofu HEmlock 4-2123 

R«fd. fote*.: Gibson 9-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Del 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123

Bus sunkios derybos
Chicagoje buvo sustojęs Le

onard "Woodcock automobilių 
Įmonės darbininkų unijos nau
jasis prezidentas (tų postų jis 
užėmė i>o Walter Reuther žu
vimo lėktuvo avarijoje). Jis 
padarė pareiškimų, jog jo va
dovaujama unija nepasiten
kins padidinimu uždarbių aš- 
tuoniais nuošimčiais ir reika
lausianti daugiau. Kiek dau
giau — nepasakė.

Liepos 15 d. prasidės dery
bos su General Mdtors bendro
ve, liepos 16 -r- su Fordu ir lie
pos 17;—- su Chrysler bendrovę. 

- Kadangi automobilių biznis 
yra labai' susilpnėjęs, tai nu
matoma, jog derybos bus la- 
bai “kietos” ir unijai nebus len 
gva daug ką laimėti. Numato-

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 31

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

Vaikų choras 
išskrido j Angliją

Chicagos vaikų choras, su
sidedąs iš 41 nario, penktadie
nį išskrido j Angliją koncertuo
ti. Jis koncertuos visoje eilėje 
Anglijos miestų. Anglijoje jis 
praleis dvi savaites. Vėliau 
vyks į Vakarų Vokietiją, Dani
ją ir gal aplankys Olandiją.

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

technikos lab. 
, Chfcego, «L

Mirė 1970 m* birželio mėn. 20 dieną, 11:30 vai, ryto. Gimusi Lietu
voje, Telšių aps., Lauksodos parapijoje, Žarėnų kaime.

Amerikoje išgyveno 58 metus.
Paliko duktė Hellen, sūnus Walter ir daugelis hitų gi

minių, draugų bei pažįstamų.
' Lietuvoje liko sesuo Zanislava.

Velionė buvo Vincento Domkaus našlė ir neseniai mirusio Vytau
to Domkaus motina.

Buvo garbėš narė Al Arabi Sultanas draugijos ir priklausė Ladies 
Auxiliaty Cardtari- Mundelein Council, Knights of Coliitnbus; Mar
quette Parko Namų Savininkų Draugijai ir Sv. Kazimiero Liėtuviu 
Sklypų Savininfai draugijos nare.

Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) koplyčioje. 2424 West 69 St.
Antradienį birželio 23 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš ko

plyčios į Sv. Panelės Marijos •Gimimo parapijas bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojama Lietuvių šv Kazimiero kapinėse.

Visi a. a Teodoros B. Domkus giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

PRITAIKO AKINIUS 
2850 W. 63rd STRBET 

Ofiso tolefu PRospact 8-3229 
Rezid. toUf.i WAlbrook 54074

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto 
juo 7 tki 9 vaL vak. Treč. uždarytai 
Ligonius pprama tik susitarus.

New Yorko apylinkių lietuvišką 
visuomenę komitetas prašo Įsi
dėmėti vajaus laiką bei vaka
ro datą ir savo auka prisidėti 
prie vargau patekusių mūsų 
tautiečių šalpos. (jh)

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
Ii/ 2533 W. 71st Street
. Telef.: GRoovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telet.: TOwnhaU 3-2108-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba USdMto valmutoje 
gražiausius CėMa ir vainikai, antka 

p»U papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlė*.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS1
5525 So. Kartom Av*. — $86-1220

VERTĖTŲ PADĖKOTI
r Daugelis Amerikos lietuvių, 
skaičiusių respublikonų vado 
Gerald Fordo kalbą, pasakytą 
genocido parodos atidarymo 
metu, norėtų parašyti jam 
laiškuti ir kreipėsi į mus adre
so. Mums atrodo, kad vertėtų 
kųngreso atstovui padėkoti, 
todėl čia ir dedame jo adresą. 
Jis yra toks:
Honorable Gerald Ford
House of Representatives;

R — H 230 
US Capitol Building 
WASHINGTON, D, G.

Šiltą žodį tarė ir apie lietu
vius gražiai parašė, žurnalistas 
Walter Trohan. Jėigu kas no
rėtų ir jam parašyti, tai jo ad
resas yr toks:
Mr. Walter Troban
2135 R. Street, IN. W.
Washington, D. jC. 20008

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
L«idim*i — PibM.apdraucto 

ŽEMA KAINA 
R. i E R £ N A S 

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

FRANK ZALESKA ■
5347 So. Bishop St.

Mirė 1970 m. birželio 21 d., 5:45 vai. ryto, sulaukęs 79 metų amž.
Gimęs Lietuvoje.
Amerikoje Išgyveno 54 metus.
Paliko nulinę: žmona Mary, p. t. Strungutas; 3 sūnūs: William, 

jo žmona Mary P&uls; James, jo žmona Phyllis Paul; Alfonse ir jo 
žmona Katherine Paliokaitis. 3 anūkai ir 4 proanūkai.

Priklausė Liet. Susivienijimui Amerikoje 36 kuopai.
Kūnas bus pašarvotas pirmadienį, 3 vai. p. p. Eudeikio koply

čioje, 4605 So. Hermitage.
Trečiadienį, birželio 24 dieną 1 vaL p. p. bus lydimas iš koplyčios 

į Lietuvių Tautines Kapines.
Visi a. a. Frank Zaleska giminės, draugai ir pažįstami nuošir

džiai- kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: žmona, sūnūs, anūkai, proanūkai.
Laidotuvių direktorius Daimind ir Gaidas. TeL YA 7-1741.

Balfo vajaus mėnuo New Yorke
Balfo 100-sis skyrius New 

• Yorke rudenį vykdys lėšų tel
kimo vajų. Vajus tęsis vieną 
mėnesį 
spalio 24 d. Jam ’pravesti jau 
gegužio 20 d. buvo sudarytas 
vajaus komitetas, į kurį įeina 
šios organizacijų atstovės: dr. 
M. Kregždienė — SLA 99 mo
terų kuopos, A. Radzivanienė
— Liet. ,Kat. Moterų Kultūros, 
dr-jos, L. Sperauskienė —*£>. 
L. K.- Birutės Karininkų šeimų

. Moterų dr-jos, E. Vaišnoraitė
— Am. Liet Kat. Moterų Są
jungos 24 kuopos, O. Kubilienė
— 29 . kuopos, E. Muske — 30 
kuopos, P. Ivašauskienė —tapimas 
Moterą Klubų Federacijos N./ 
Y1 klubo, E. Kulbei- — Moterų 
Vienybės, G. šimukonienė — 
Vy. Skaučių Židinio ir L Jan
kauskiene — Skaučių Neringos 
tunto. Komitetui vadovauja 
skyriaus pirmininkas dr. E.

PHYSICIAN AND SURGEON 
2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233 -
OFISO VALANDOS.

Firmad., ketvirtai, nuo 1—4 ir 7—9, 
cmtraoL, penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L CIARA 
22 uy W. Sist STREET 

Tolu GR 6-2400
/ai pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
a.—ž, i—9. antrad., penkt 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai.________

Rez. Gi 84673

DR. W. M. EISIN - E1SINAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
sinepia, skambinti Ml 3-0001.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

. KALBA LIETUVIŠKAI.
2618 W. 71 st St. — Tel. 7373149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

‘■contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
OFISAS 2454 WEST 7Tst ST. 

VaL: antrad. nuo 2—5 po pietą, 
Ketvirtai, nuo 6—8 vak.

Ofiso teistu 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

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

Ofisas '2750 West 71st St. 
ToU9254296

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

uždaryta.
Rez. teM WA 5-3099

LIETUVIS. OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, III. 60618 Tet 525-0952 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS UGŲ SPEC.
2<S4 WEST 71st STREET 

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.
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AR BUILDING

For new

PASTABĖLĖS

Tel. 427-8000

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

NAUJIENASarba

$5,000 minimum
2 year certificate

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, .. 

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

x Ji

3400 N. WOLF RD.
FRANKLIN PARK 
455-7111 Ext. 222 

All Benefits Company Paid

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

Knygą galima gauti Naujieną Administracijoje 
pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

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

GA 4-8654

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

- — Teofilė Domkuvienė, plačiai 
žinomos lietuviu visuomenės vei
kėjos Helen Domkus motina, sa
vo namuose mirė nuo širdies 
smūgio. Ji pašarvota Lack kop
lyčioje. Bus laidojama antradie
nio rytą.

PERKAME. PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur, 
parūpiname paskolą, visokeriopą ap
draudę, veikia notariatas. .

Passbooks 

5’/z % 

investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

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

' į T'

♦ K. Burbulys praneša, kad 
š. m. birželio 27 d. 5 vai. vak. ir 
birželio 28 d. 2:30 vai. popiet, 
2538 W. 40 St. įvyks susirinki
mas - pamaldos. Dalyvaus Hu
saras ir rodys filmas iš savo ke
lionės Palestinoje. (Pr).

— Prisirečitavau. šiandien 
užteks. Dabar rečituoju namo 
ir tiesiai į lovą. Tegu pasika
ria. ..

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MOVING — Apdraustas perkraustymąs 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgą metą patyrimas.

pakelti atlyginimą net $2.10 
per valandą dviejų metą lai
kotarpyje. Tačiau po prežiden 
to Nixono kalbos, raginančios 
susilaikyti nuo uždarbiu išpū
timo, sąjunga savo pasiūlymą 
atšaukė, pareikšdama, jog 
toks didelis pakėlimas nėra 
suderinamas su bandymu su
laikyti infliaciją.

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE”, —TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

SKUBIAI PARDUODAMAS PALIKI
MAS prie 72-ros ir Talman. 6 kamba

riai, 3 miegamieji. Mūras.
PRospect 8-2236.

Du broliai Tom ir Bill Wedd iš Akron, Ohio kariu pabaigė tą pačią mokyklą, Akron universitetą, 
tik kairėje esantis Tomas baigė universiteto vaiky darželį, o Bill gavo bakalauro laipsnį.
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Didelis pasirinkimas {vairią pre- 
kly. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

REAL ESTATS FOR SALE 
Nat. .i, 2emo — Pardavimui

Jau pildosi sena moterų sva
jone — iš vyrų atimti valdžią. 
Va LTS Chicagos skyrius į val
dybą išsirinko visas moteris. 
Puiku, moterys! Užteks vyrams 
visur pirmauti ir peštis lyg gai
džiams. Tesėdi prie puodų ir 
plauna vystyklus (jei toki dar 
kam reikalingi). Dabar ne

Kaltinami policininko 
nužudymu

DAŽAU NAMUS 
K VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS TeL CL 4-1050

Statybininkai atšaukė 
savo pasiūlymą

Chicagos statybininkų sąjun 
ga buvo sutikusi mūrininkams

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BŪTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

MŪRO BUNGALOW, .6 kamb., įreng
tas skiepas, 604a ir Francisco. . ‘ 

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

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 
INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

K ERINGI S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

INSURANCE SPECIALISTS 
MALE & FEMALE 

100% Free to Applicant 
23 E. JACKSON ’ 922-7093

Kai tik kokios nors triukš
maujančios mažumos demons
tracijos, tuoj prasideda namą 
padeginėjimai, langų daužy
mai, plėšikavimai. Už padary
tus nuostolius sumoka vargšai 
mokesčių mokėtojai. O tai vi
sai velniavai sutvarkyti, atro-

R E AL ESTATE FOE SALS 
Namai, Žemė — Pardavimui

Gražiai pasibarta prieš L. 
Bendruomeenės rinkimus, bet 
atrodo, dar ne galas. Dabar 
pasibarsime kaip buvo renka
ma ir kodėl taip buvo. Kai 
kas sako, kad Bendruomenė ir 
vra tam, kad būtu kur ir kam 
nuoširdžiai pasibarti.

T Y PIS T 
TO LEARN NEW FRIDEN 

COMPUTYPER 
Steady. 37% hour week. 
No, experience necessary. 

Near Union Station. 
Call RA 6-5622

MOLD MAKER
Experience in making and repairing 
molds used, and compression and 

transfer molding of plastics. 
Fringe benefits.

HARRY DAVIES MOLDING CO. 
4920 W. BLOOMINGDALE 

CHICAGO, ILL.

w. Journal experience 
and 

figure aptitude.

CALL 927-5910

SWITCHBOARD TYPIST
Small keyboard < lite typing electric 
typewriter. Must -have some know
ledge of payroll and enjoy working 
with figures. Small A.C. office di
rectly off expressway. Must drive.

Private parking.
Call HA 7-4805

Okupuotoj Lietuvoj leidžia
mas “Gimtasis kraštas” siunti
nėjamas daug kam ir ant savo 
kailio patyrusių okupantų “ma 
lones”. Kiekvien’ame numery
je rašoma apie laimę ir pasise
kimus po Lenino Įkurto komu
nizmo botagu. Komunizmo ne
mačiusius gal ir gali kai ką taip 
kvailinti, bet kas maskolišką 
komunizmą matė, tiems jis 
yra tarptautinio masto bandi
tizmas, o jų tauškalai — šlykš
čiausias melas.

IIIIIHRnnillMRIB

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimu ir Talaymas 
. 2646 WEST 69th STREET 

TeU REpubllc 7*1941

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

susilaukdamas didžiosios spau 
dos dėmesio ir puikaus kritiką 
įvertinimo, šį iškiląjį pianistą 
lietuviai turės labai retą progą 
išgirsti kaipo solistą rugsėjo 5 
d. kartu su simfonijos orkest
ru Chicagos Orchestra Hali.pa 
talpose, diriguojant maestro 
Vytautui Marijošiui, kur aš
tuntojo ateitininką kongreso 
proga yra rengiamas puikus 
koncertas. ,

e NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POHERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

Ryšium su policininko Ken
neth G. Kaner nušovimu yra 
suimti penki jaunuoliai. Vie
nas ją, 17 metų Dwight Cavin 
(8331 Kerfoot Ave.), buvo po
licijos -ieškomas nuo balandžio 
mėnesio. Jis buvo Įtariamas 
parko tarnautojo nušovimu. 
Kitas yra Bradley Green, kuris 
neseniai buvo areštuotas fr 
kaltinamas pasikėsinimu nu
žudyti. žodžiu, visi penki su
imtieji jau turi policijos rekor
dus.

Stanfordo universiteto mechaninės inžinerijos studentas Brook Sto
ver sugalvojo žaidimą, kuris lavina akį ir ranką. Sviedinį ant iš
kraipytu bėgiu reikia be sustojimo, tik judinant visą aparatą, nu

varyti į apačioje esantį kubą.

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 SL
TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353

COOKS
CARSON PIR1E SCOTTS 

CONTINENTS RESTAURANT 
AT O HARE HELD

6 Days per week. Liberal

HEATING CONTRACTOR
Įrengia naujas ir perstataa senas vi
su rūšių naino apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Toriu leidimas dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

4444 So. Western Ave„ 
CHICAGO. HL. 60609 .

Tel.: VI 7-3447

PLASMA BURNER
2nd SHIFT OPENING 

4:30 P. M.12:30 A. M.
į If you have experience on a multi- 
i tip, plasma heli-arc flame cutting 
machine, and want to work in a mo
dern steel service center, write or 

call: Mr. GELINAS

A. & L. INSURANCE & REALTY 

A. LAURAITIS 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00.
Tai geriausioji sodrią pasiskaitymą knyga.

Vienas tautietis, krautuvėje 
nusipirkęs lietuvišką laikraštį, 
rodo kitam ir sako:

— Žiūrėk, Kleopai. Graži 
mergaitė, bet va po nuotrauka 
parašyta, kad ji rečituos pran
cūzų poetų eilėraščius.

— Ir kas čia tokio. Vadinasi, 
rečituos.

— Bet pasakyk, ką reiškia 
tas — rečituos?

— O kas ten tuos mandra- 
pypkius supaisys. Turi būt, 
skaitys, deklamuos, o gal su
plėšys ir išbarstys?

Tuo tarpu už tvoros prisilai
kydamas svyruoja trečias tau
tietis. Jis nugirdęs pokalbį sa-

do, tiktą toks paprastas recep- 
kas nuostolius padaro 

• atlygina. Prancūzijoje 
jau, berods, prieita prie tokio 
sprendimo. Kaip kiekvienai 
tvarkai, taip ir čia labiausiai! 
buvo priešingi komunistai. Tas 
aiškiai parodo, kas padeginė
jimais ir visokiu viešu smurtu 
suinteresuotas.

— Antanas Sfnetona, vienas 
žymiųjų mūsų pianistu, šiuo 
metu profesoriauja Indianos 
valstybiniame nuiversitete, dės 
tydamas muzikos dalykus. Jis, 
kaip žinome, yra buvusio Lie
tuvos valstybės prezidento 
anūkas. Savo profesinį pasi
ruošimą pradėjo'Clevelande ir 
baigė garsiojoje New York o 
Julliardo mokyjKoje, kurioje 
Įsigijo masteri, prieš tai tame 
pačiame New Yorke gaudamas 
bakalaurą. Jis su savo koncer
tais yra aplankęs Europos ir 
Pietų Amerikos kraštus, visur

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB 2EMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSUtOKEJIMAlS

DEL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, praidentaa

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia

) DELAY 
i TODAY! 
NCED CHEF
Motor Inn, slated for 
ip’ember 1970. 
of taking charge of 

>ssist in mena plan- 
___ ost controlling.

Excellent working conditions, 
steady (employment.

Qualified appliear.is send resume sta
ting experience and salary require- 

jnents in confidence to 
SHERATON MOTOR INN 
95 NORTH SEMINARY STREET 
GALESBURG, ILLINOIS 61401

MODERNŪS, 
PATOGŪS KAMBARIAI

Privačios vonios, Oro vėsinimas, Te 
levizija. $40 savaitei. 

KVIEČIAME APŽIŪRĖTI.
Vieta mašinoms, arti parkas, ežeras 

ir Michigan Avenue. ? •

MILWAUKEE 
PROTESTANT HOME 

in .
MILWAUKEE. WIS. 63211 

Offers Excellent 
Immediate Opportunities

Iš okupuotos Lietuvos atvy
kę pasakoja, kad ten okupan
tai labai nekenčiami ir apie 
juos sklinda daug anekdotų, 
kurie pašiepia tiek okupantus, 
tiek ir ją pataikūnus. Tarp 
daugumos pasakojamas ir toks 
apie naujapartieti:

Labai nešvankiai dvokda
mas pareina Joškė. Sorė ir 
klausia:

— Joške, ar nebūsi įstojęs į 
š... ? O gi tikrai! Greit nusiva
lyk batus.

Kitą dieną parėjęs Joškė gi
riasi, kad jis jau Įstojo į ko
munistų partiją.

— Kad tau ir sekasi, — sako 
Sorė. — Vakar Įstojai Į š. . .,* 
o šiandien Į komunistų partiją.

P. Varis

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metą 

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

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

Skambinkit 
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreiukitės bet kada

i B TEMTI * 

lihnw taipgi peria ir parda 
ir progaa ariino bktai per 

NAUIIENAS

$1,000 minimum 
1 year certificate

Savings Insured to S20,000. — Highest reserves,

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA^
***'^T**%, namų, automobi- 

\lių, gyvybės, svei- 
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
įlmo sąlygos.

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

TYPIST —
TELEPHONE OPERATOR

One girl office for Electronic Parts 
Distributor. . Must be good typist 
and know invoices, purchase orders 
and Company procedures. Some lite 
bookkeeping. 5 day week. Good 
future. Located vicinity of Midway 

Airport.
ELECTRONIC CONECTOR 

CORPORATION 
Tel. 767-1503

REGISTERED NURSES 
LICENSED PRACTICAL 

NURSES
Full or Part Time 

Openings on Day Shift and Evenings 
Apply today — Don’t Delay 

2449 N. DOWNER AVE.
or call:

(414) 332-8610 Ext. 270

■LĮ!!»8ĮĮĮ«l,^yWWĮI.. ii n     i

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkiy Reikia

NAUJA VIETA
5 BUTŲ, 15 metų modernus mūras 

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

ŠVARUS 8 KAMB. mūras Marquette 
Parke, $20,000.

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

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

APIE 8,000 DOL. PAJAMŲ, 4 butų, 
3 mt. mūras, Marquette Parite. Rim; 
tas pasiūlymas. S65,000.

4 BUTŲ MŪRAS su bizniu. Dvigu
bas garažas, nauja gazo šilima. Mar
quette Parke. $43.300.

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

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

vyrai pasipirš moterims, bet mo tas 
terys vyrams. Žinoma, prie 
visko iš karto sunku bus pri
prasti. Pavyzdžiui: išvedus vy
rą šokti, po šokio gražiai jam 
nusilenkti ir pabučiuoti jo ran
kutę. Bet bene sunkiausiai 
duosis išsprendžiamas gimdy
mo klausimas...

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

TeL CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liūdijami 
vertimai,1''užpildomi pilietybės prašy
mai, income-tax ir įvairūs kitoki blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

LIVE IN 
HOUSEKEEPER — COOK 

in Chicago for 2 adults, 5 day week, 
own private quarters, good salary '& 

home for right person.' 
642-8028

HOME INSURANCE

State raon Hie. anc Casualty Com pa

NSURED

HELF WANTED — MALI HELF WANTED — MALE
Darbtainkv DMUnlnky įteikia




