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TAUTOS SUKILIMO KELIU
Šiemet sukanka 30 metų nuo to karštojo birželio dienų, kai 

gedulingiems tremiamųjų į Sibirą vargonų maršams nutilus, 
tūkstančiai jaunųjų Lietuvos sūnų išvedė tautą iš komunistinio 
jungo į laisvės aušrą. Vėlesnių dešimtmečių būvyje šimtai tūks
tančių lietuvių žuvo nelygioje kovoje Sibiro sniegynuose, Rusijos 
kalėjimuose, Lietuvos laukuose. Miško broliai ne vieno mūšio 
gaisrais - nužėrė juodą vergijos naktį Tačiau tautos sukilimo 
prasmė nesumažėjo nei tuomet, kaip nėra ji sumažėjusi ir šiandien.

Anuo tragiškuoju metu su
kilimas atliko didį vaidmenį tau
tos kelyje į laisvę. Jis ne tik pa
rodė pasauliui lietuvių tautos 
meilę laisvei ir subrendimą ne
priklausomybei, bet ir jos ne
apykantą komunizmui bei išti-> 
kimybę krikščioniškajai Vakarų 
civilizacijai ir kultūrai. Iš kitos 
pusės, sukilimo audra nuvaliusi 
tėvynės veidą nuo raudonųjų 
šiukšlių, ne tik išgelbėjo dau
gelio lietuvių gyvybes, bet at
kūrė institucijas, kurios nacių 
okupacijos metu veiksmingai 
tarnavo tautos interesams. Pa
galiau sukilėlių ryžtas ir aukos 
grąžino broliams savigarbą ir 
nuplovė dulkes nuo tautos gar
bės vainiko. Saulės, Durpės, 

' Žalgirio ir Nepriklausomybės 
kovų karių palikuonys pasiro
dė verti laisvės ir nepriklauso
mybės.

šia prasme tautos sukilimas 
yra šviesus pavyzdys ir šiandie
nos lietuviams. Tetarnauja jis 
ryžto pavyzdžiu kovojantiems, 
meilės pavyzdžiu abejojantiems, 
aukos pavyzdžiu pavargstan- 
tiems. Tebūna jo kelias visų 

. mūsų keliu į laisvę-ir nepriklau
somybę.

Liet. Krikščionių Demokratų 
Sąjungos Centro Komitetas

“Visatos ausis” 
Vak. Vokietijoje

Vokiečių spaudos pranešimai, 
Eifelio slėnyje, prie Effelsber- 
go, pradėtas statyti didžiausias 
pasauly radijo teleskopas, kurio 

’ pati , “ausis” turės 100 metrų 
skersmens. Teleskopo 8,000 ket
virtainių metrų “tinklu” bus pa
gaunami signalai, ateiną iš 8 
iki 10 bilijonų šviesos metų at-
StUmO...< ’ -y

- Teleskopui statyti išlaidas su
dėjo : federalinė valdžia, Nord- 
Rhein in Westfalija ir Volkswa
gen.

/Sovietai tvirtinąs!
\ Kinijos pasieniuos

Vakaruose gautomis informa
cijomis sovietų ginkluotos pajė
gos 4,500 mylių ilgumo Kinijos 
pasieniais jau pasiekė 450,000 
kariško personalo skaičiaus ir 
sparčiai didėja. Sovietų karinės 

.pajėgos išskirstytos plačiu pa- 
slėnio ruožu, vietomis siekian
čiu iki 200 mylių nuo sienos.

" Kada apkursime?
- ŽENEVA. — Akustikos eks- 

..j^rtų grupė pareiškė, kad gy- 
venantięji miestuose žmonės ri
zikuoja. apkursti. Oro teršimas 

... . triukšmu darosi vis didesnė 
. .. Igrėsmė sveikatai. Jei triukšmas 

miestuose ir toliau didės kaip 
. .’ iki šiol, tai yra po vieną decfbe- 

‘ ” lą metuose, tai 2,000 metais 
? * kiekvienas miestietis bus visiš

kai kurčias, sakoma Intemacio- 
nal Standardizacijos organiza^- 
ei jos pareiškime.

-■■■ ■ "■-.-■..■/■v/..

SAIGONAS. — Kalbama, kad 
P. Vietnamo viceprezidentas Ky 
tikrai planuoja kandidatuoti į 
prezidento vietą spalio 3 d. rin
kimuose. Jis ieško įtakingų 
draugų, kurie jam padėtų nu
versti prezidentą Thieu rinki
mų keliu. Vienas tokių yra at
sargos gen. Minh, pats buvęs 
Saigono vyriausybės galva.

MIAMI. — Kubos radijas pa
skelbė, kad nuteisus keturis ku
biečius Amerikoje, Kuboje su
laikyta 11 asmenų, kurie nety
čia pateko į Kubos teritorinius 
vandenis ar atvyko į Kubą be 
leidimų pataisyti sugedusių lai
vų. Jų irgi laukia teismas.

NEW KORKAS. — Visų ti
kėjimų dvasiškiai pasirašė pa
reiškimą Jungtinėms Tautoms, 
prašydami reikalauti Sovietų 
Sąjungos, kad ši išleistų norin
čius išvažiuoti žydus. Peticija 
įteikta JAV ambasadoriui Jung
tinėse Tautose, Ji turi 8,800 pa
rašų.
- ~COL:6'AIB^*^^šone'- buwr^1^s opozicijos. Įstatymas įsigaliotų nuo saasio 1-mos. Ameri- 
atidarytos mokyklos, uždarytos 
nuo sukilimo pradžios balandžio 
mėn.

DA NANGAS. — Gen. Dolvin 
pradėjo vadovauti visoms Ame
rikos karo jėgoms šiaurinėse 
Vietnamo provincijose. Jis pa
keitė gen. Sutherlandą, jkuris 
paskirtas JAV jėgų Europoje 
štabo Viršininku.

LOS ANGELES. — Teismas 
nubaudė 45 m. darbininką Fi
gueroa kalėjimu iki gyvos gal
vos už viešbučio padegimą, kur 
žuvo 19 žmonių. Jis padegė vieš
butį, susipykęs su vienu jo gy
ventoju.

HONG KONGAS. — Naujas 
Kanados ambasadorius Kinijoje 
pradėjo pareigas.

NEW YORKAS. — žydų Gy
nybos lygos vadas rabinas Ka- 
hane vėl buvo suimtas kartu 
su 136 žydais už demonstravi
mą prie sovietų JT pasiuntiny
bės namu.

NEW YORKAS. — Guberna
torius Rockefelleris susipyko su 
New Yorko meru Lindsay. Jie 
abu spaudai padarė pareiški
mus, kuriuose kaltina vienas ki
tą už New’ Yorko finansinius 
sunkumus.

LONDONAS. — Britų akto
rius, nuo 1962 metų Amerikos 
pilietis, Michael Rennie.mirė su
laukęs 62 metų.

Bendrai prižiūrės
švara ežeruose

WASHINGTONAS. — Ame
rika ir Kanada pasirašė sutar
tį vykdyti bendrą programą, kad 
nebūtų teršiami Didieji Ežerai. 
Susitarimas laikomas pirmu is
toriniu žingsniu į aplinkos gel
bėjimo bendras pastangas, ža
dama iki 1975 metų tiek patai
syti padėtį, kad ežeruose galės 
gyventi bet kuri žuvis. Didžiųjų 
ežerų vanduo būsiąs Švariausias 
visoj e .Amerikoj ę.
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NASA mokslininkas dr. Wernher von Braun patikrina naują televi
zijos kamerą, kuri bus pritaisyta ant mėnulyje nusileidžiančio erd
vėlaivio. Kamera parodys, kaip astronautai nusileidžia ir kaip pa

kyla. Artimiausias skridimas į mėnulį įvyks liepos mėn.

KANADA UŽDRAUDŽIA CIGAREČIŲ
GARSINIMUS SPAUDOJ, TELEVIZIJOJ

OTTAWA. — Kanados vyriausybė pasiūlė įstatymo projektą, 
kuris visai uždraustų cigarečių skelbimus ir garsinimus. Atrodo, 
kad šitoks įstatymas bus priimtas, nes j anų niekas nepareiškė

ka, kaip žinoma, nuo sausio 2 d. uždraudė garsinti cigaretes ra
dijo ir televizijos programose. Britanija panašiai padarė jau 
1965 metais. Kanados įstatymas eina toliau. Garsinimai draudžia
mi ne tik radijo ir televizijos bangomis, bet draudžiama skelbti 
cigaretes laikraščiuose, žurnaluose ir skelbimuose ant lentų prie 
Kanados kelių. Cigarečių pramonė išleisdavo garsinimams per 
metus virš 24 mil. doleriu.

Kartų Kanados vyriausybė 
nustatys ribą, kiek cigaretėse 
gali būti nikotino ir smalų. Ci
garečių įmonės bus įpareigotos 
nurodyti ant pakelio, kiek ciga
retė turi nikotino. Bus uždrau
sta įmonėms dalinti įvairius pre
mijų kuponus ir taip žmones 
vilioti rūkyti, cigaretes.

Ant kiekvieno Kanados ciga
rečių pakelio bus užrašai: “Įspė
jimas. Pavojus sveikatai — di
dėja pagal rūkymo kiekį. Venk 
įtraukti dūmus!” šį įstatymą 
parlamentui pasiūlydamas, Ka
nados sveikatos ir gerovės mi- 
nisteris John Munfo pareiškė, 
jog yra aiškiai nustatyta, kad 
cigarečių rūkymas yra rimtas 
pavojus sveikatai. Tai yra vie-, 
na ligų priežasčių, kurias gali
me ir turime kontroliuoti. Daug 
plaučių vėžio susirgimų yra ri
šami su cigaretėmis. ' širdies 
smūgių ir kvėpavimo ligos yra 
didinamos cigarečių.

Kanados tabako įmonės apie 
3 mil. dol. išleisdavo televizijos” 
garsinimams, 3.5 — radijo, 4.1 
mil. — laikraščių, virš 3 mil. dol. 
žurnalų garsinimams, viso per 
metus buvo išleidžiama 24.3 mil. 
dol.

Įstatymas numato bausmesta- 
bako įmonių direktoriams už įs
tatymo - laužymą: 100,000 dol. 
pabaudas ir kalėjimo iki 5 metų.

Įdomu, kad pats sveikatos mi
nisteris prisipažino rūkąs ciga
retes. Jis anksčiau surūkyda
vęs po 3 pakelius per dieną, o 
dabar surūkąs tik pusantro. Jis 
nemanąs, kad žmonės, šį įstaty
mą priėmus, per vieną dieną 
mes rūkyti, tačiau tikisi, kad 
pamažu rūkančių skaičius su
mažės.

Jungtinė Europa
- pasaulio galybė
BONA. — Vokietijos kancle

ris Brandtas ateinančią savaitę 
atvyksta į JAV. Jis susitiks su 
prezidentu Nixonu, aplankys 
Jungtines Tautas ir išbus Ame
rikoje visą savaitę.

Pasikalbėjimuose ten Ameri
kos vyriausybė bus paliesti Eu
ropos Rinkos klausimai. Kanc
leris Brandtas laikosi nuomonės, 
kad Jungtinė Europa ateityje 
sudarys pasaulio keturkampio 
vieną kampą, šalia Amerikos, 
Sovietų Sąjungos ir Kinijos, Eu
ropa suvaidins vis didėjančios 
reikšmės ekonominį ir politinį 
vaidmenį.

Reikalauja leidimų 
statyti bažnyčias 
L0WICZ. — Lenkijos katali

kų Dievo Kūno šventė parodė, 
kad lenkai yra tikinti žmonės, 
nežiūrint valdžios spaudimo ar 
trukdymų. Varšuvoje įvyko di
džiulės procesijos, kurios sustab
dė visą judėjimą. Kardinolas 
Višinskas pasakė savo pamoks
le Lowicz, kad prasidėjusį dia
logą tarp katalikii ir valdžios kai 
kas nori žmonėms pristatyti, 
kaip katalikų nuolaidas vyriau
sybei. Taip nėra, tvirtino kar
dinolas.

Jis pareiškė, kad pirmas žing
snis į santykių pagerinimą bū
tų leidimai bažnyčioms statyti. 
Varšuvai reikią 50 bažnyčių, o 
visai Lenkijai — kelių tūkstan
čių.

♦ Prezidentas paskelbė sąra
šą prekių, kurias bus leidžiama 
eksportuoti į Kiniją. Sąraše nė
ra nei sunkvežimių nei lėktuvų.

♦ Kalifornijoje įvykusios lėk
tuvų nelaimės liudininkas, Įeit. 
Schiess, kuris skrido kariniu 
lėktuvu, vairuojamu jo užsimu- 
šusio draugo, pareiškė, kad prieš 
susidūrimą su keleiviniu lėktu
vu marinų lėktuvas darė įvairias 
kilpas ir kitokią akrobatiką, ku
ri yra draudžiama tuose oro ke
liuose, kur skraido keleiviniai 
lėktuvai. Nelaimėje žuvo 50 as
menų.

♦ Meksikoje pradėjo nerimau
ti studentai. Valdžia uždarė uni
versitetus. Susikirtimuose su 
policija 4' studentai buvo nu
šauti, 200 sužeisti.

4* Pietų; Amerikoje daug kur 
drebėjo žemė. Nuostolių pada
ryta Venecueloje, Peru, Domi
ninkonų respublikoje, Puerto 
Ricco j ir kt.

Brežnevas, kalbėdamas 
Maskvos mitinge, siūlė sumažin
ti be kitų ginklų, ir karo laivy
nus, plaukiojančius toli nuo na
mų. 'įiv;'' :>:■

♦ P. Vietnamo prezidentas 
Thieu pašalino iš vyriausybės 
septynis ministerius. Buvo pa
keisti du generolai, divizijų va
dai ir Saigono įgulos vadas. Ma
noma, kad šie pakeitimai daro
mi rengiantis prezidento rinki
mams.

+ Salem, III., nuo bėgių nu
važiavo traukinys, 11 asmenų 
žuvo, ir 101 buvo sužeistas.

Arabų partizanai puolė 
Gazoje arabus, važiuojančius 
dirbti į Izraelį. Du arabai už
mušti, 55 sužeistu

Floridos, laikraščiai prane
šė, kad demokratų partija savo 
1972 m. konvenciją turės Miami 
Beach, mieste. . f

. Paštininkų ”, unijos New 
Yorke, Čikagoje, Detroite ir Phi- 
ladelphijoj žada liepos mėnesį 
pradėti streiką, jei nebus duo
ta nauja sutartis su dideliais al
gos pakėlimais.

+ Denverio, Colo^ policija tu
rėjo panaudoti ašarines dujas 
sutvarkyti jaunuolių minią, su
sirinkusią į koncertą. Keli as
menys buvo sužeisti, apie 12 su
imtų.

WASHINGTONAS. — Sena
tas svarsto pasiūlymus, kurie 
įsteigtų valstybinę vėžio ligos 
agentūrą, kuri visos šalies mas
tu ieškotų būdų išgydyti vėžį.

Astronautas James Irwin ruošiasi skri
sti i mėnulj. Įvairūs bandymai ir pra
timai pareikalauja nematai dėmesio ir 
pastangą, kaip matosi it prakaito la

šeliu ant astronauto veido.

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas ketvirtadienj at
šaukė prekybos su Kinija uždraudimą ir paskelbė 47 kategorijas 
prekių, kurias be atskirų leidimų bus galima eksportui j Kiniją. 
Sąraše nėra strateginės reikšmės prekių, kaip lėktuvai, sunk
vežimiai, lokomotyvai, komplikuoti kompiuteriai, naftos gami
niai ir elektroniniai įrengimai. Tačiau ir šios prekės gali būti 
siunčiamos į Kiniją, gavus specialų leidimą iš prekybos depar
tamento. Kartu prezidentas atšaukė nuo 1963 m. galiojusį įsta
tymą, kuris reikalavo, kad 50% visų Amerikos javų, parduodamų 
Sovietų Sąjungai, Rytų Europai ar Kinijai, turi būti vežami Ame
rikos prekiniais laivais. šis prezidento Kennedžio paskelbtas 
reikalavimas labai pabrangindavo Amerikos kviečius Europoje ar 
kitose rinkose.

Konkurencija dėl 
P. Vietnamo žibalo
SAIGONAS. — Pietų Vietna

mo vyriausybė dar svarsto, kam 
atiduoti žibalo ieškojimo teises. 
Prie Vietnamo krantų buvo ras
ta daug žibalo. Vyriausybė sako, 
kad ieškojimo teisės bus dali
namos užsienio bendrovėms net 
160,000 kvadratinių mylių plo
te.

Amerikiečių 18 žibalo bendro
vių jau atsiuntė į Saigoną sa
vo atstovus ir bando gauti ieš
kojimo ir eksploatavimo teises. 
Kol kas Saigono valdžio teisių 
niekam nepardavė. Amerikiečiai 
sužinojo, kad ekonomikos minis
teris Ngoc tariasi su prancūzais. 
Prancūzijos konsulo atašė yra 
senas ministerio draugas ir tu
ri jam didelę įtaką. Vienos di
delės Amerikos bendrovės atsto
vas net pagrasinęs ministeriui, 
kad jeigu Saigono valdžia nepri- 
leis amerikiečių prie savo žibalo, 

j Amerika neduos Vietnamui eko
nominės paramos. “Tegul ją 
duoda Prancūzija”, pagrasinęs 
jis.

Saigono vyriausybė tikisi iš 
savo pajūrio žibalo didelių pa
jamų. Be Amerikos ir Prancū
zijos tuo žibalu susidomėjo ir 
Japonijos bendrovės.

Čilėje komunistai 
kaltina Amerika
SANTIAGO. — Čilės komu

nistų partija ir socialistai pa
skelbė, jog buvusio vidaus rei
kalų ministerio Perez Zukovic 
nužudymas buvo Čilės dešiniųjų 
partijų, padedamų Amerikos 
ČIA — žvalgybos organizacijos, 
— darbas. Tuo dešinieji norėję 
sukelti visuomenės įtarimą kai
riesiems, nes pats Perez buvo 
žinomas antikomunistas.

Policija, nežiūrint šitokio ko
munistų, esančių valdžioje, pa
reiškimo, toliau ieško Revoliu
cinės Kairės Judėjimo vadų, ku
rie įtariami nušovę Perezą.

Ragina ieškoti 
politinio sprendimo

LONDONAS. — Britanijos už
sienio reikalų ministeris Alec 
Douglas-Home kalbėjo <parla?- 
mente apie Indijos-Pakistano 
problemas ir ragino Pakistaną 
ieškoti savo rytinėje dalyje pa
stovaus, politinio problemų 
sprendimo. Ministeris siūlė su
daryti civilinę vyriausybę, kuri 
įkvėptų pabėgėliams pasitikėji
mą ir jie sugrįžtų į namus. Da
bartinė padėtis yra nenormali, 
įtempta ir gali sukelti naują ka
rą tarp Indijos ir Pakistano. Iš 
tragedijos gali išsivystyti ka
tastrofa, pareiškė Douglas - 
Home.

Prekybos specialistai abejoja, 
ar šis prezidento Kinijos boiko
to atšaukimas turės praktišką 
vertę, nes Kinija su užsieniais 
mažai prekiauja, jos metiniam 
importui siekiant apie 2 bilijo
nus dol. Iš tos sumos apie 500 
milijonų prekių kinai įsiveža iš 
komunistinių valstybių. Ameri
kos boikotas buvo pradėtas 1950 
m., kada Kinija įstojo į Korėjos 
karą. Bet ir prieš tai Kinija 
pirkdavo iš Amerikos tik už 200 
mil. dol. per metus, kas yra la
bai mažai palyginus su Ameri
kos 40 bil. dol. užsienio preky
ba.

Baltieji Rūmai, paskelbdami 
šį vyriausybės sprendimą, pa
brėžė politinę tokio nutarimo 
pusę. Tai esąs dar vienas Ame
rikos gestas visojeserijoje. Ame
rika tikisi geresnių santykių su 
Kinija ir jos žmonėmis, kurie 
ateityje Azijoje suvaidinsią 
svarbų vaidmenį.

Manoma, kad Kinija gali susi
domėti Amerikos rinka, kurioje 
ji lengvai gali parduoti prekių: 
meno dirbinių, keramikos, šerių 
ar tekstilės už 200 mil. dol. pėr 
metus. -

Prekių, kurios galės būti par
duodamos Kinijoje, tarpe yra 
maisto produktai, gyvi galvijai, 
javai, odos, taukai, alyva, mil
tai, riešutai, guma, medis, po
pierius trąšos, akmens anglis, 
dažai, vaistai, tekstilė, įvairios 
metalų rūšis, žemės ūkio ir pie
nininkystės masinos, įstaigų ma
šinos, paprastieji kompiuteriai, 
baldai, drabužiai, muzikos in
strumentai ir kt.

Baltųjų Rūmų 
vestuvių iškilmės 
WASHINGTONAS. — šian

dien Baltuose Rūmuose vyrauja 
ne tiek politiniai, ekonominiai 
klausimai, kiek šeimyniški, šven
tiški. Prezidento duktė Patri
cija Nixon išteka už Edward 
Finch Cox. Spaudos korespon
dentai jau smulkiai aprašė, koks 
bus vestuvinis pyragas. New 
York Times laikraščio maisto 
skyriaus vedėja net pabandė to
kį pyragą iškepti ir paskelbė 
visam pasauliui, kad jis visiš
kai prastas — vidurys susmukęs 
ir šlapias, o kraštai sausi, kaip 
popierius.

Skelbiama, kad vestuvių pri
ėmime bus naudojamas tik ame
rikietiškas šampanas New Yor- 
ko Tayler ir Kalifornijos Paul 
Masson gamybos. Pietums sve
čiai gaus beef Stroganoff su ry
žiais ir žaliomis pupelėmis.

Vakar Patricija dalyvavo ve
dybų apeigų repeticijoje ir vie
toj slaptai laikomos suknios su 
ilgu vualiumi, buvo prisishgusi 
paprastą lovos paklodę. Visi ti
kisi, kad oras bus gražus, lietus 
nesugadins 
mu sode.

apeigų Baltųjų Rū-
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numirti. O du pasitraukė Į lais
vąjį pasaulį. Jų palaikus pri
glaudė šio krašto žemelė.

“VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto 
Antrad ir penktadieni 9:00 ryto 
dieniais 9:00 ryto 
daryta.

^SAFETY OF^ 

YOU R SAVINGS

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

1536 Bedford ave. 
73 SECOND AVENUE 
378 MARKET STREET 

-41 WHITEREAD AVENUE 
*63 BLEECKER STREET 

FREEWOOD ACRES 
431 W, GIRARD AVENUE 

116 T1LGHMAN STREET 
15* So. VERMONT AVfeNUE 

1241 NO. ASHLAND AVENUE 
1900 FLEET STREET 
701 FILLMORE AVE. 

11601 JOS CAMPAU AVENUE 
112-126 Hillside ave 
11* MONTGOMERY ST.

515 MARCELLUS ST. 
1028 KENILWORTH AVENUE 
11339 JOS CAMPAU AVENUE 

396 WEST BROADWAY 
1152 DEUTZ AVENUE 
47 E. MILTON AVE.

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

OF $5000 OR MORE 
On certificates 

2 YEAR MATURITY

iSJMBfiS:.
[Agiautai -

on 
investment 
.account

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

SIOOjOO MINIMUM

~ UP TO
Ik $20,000.

co^

• ’ ė *<tM4iidagumas Ą'ra kaip oro 
pripūsta pagalvė; joje nieko nė
ra, tačiau ji švelnina gyvenimo 
guzus”. (Schopenhaueris)

ON All PASSBOOK 
ACCOUNTS

Birželio 6 d. įvyko Lietuvių 
Darbininkų draugijos narių po
sėdis. Buvo prisiminti birželio 
baisieji įvykiai Lietuvoje, kurių 
pasekmės giliai jaučiamos vi-

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

Kanados gyventojų cenzas
Tautybių; mozaika, 

ne tirpdomasis puodas
Kelinta savaitė, kaip Kanado

je pilna valdiškų skelbimų, ragi
nančių gyventojus dalyvauti su
rašyme patiems užpildant dide
lius, po 19 puslapių klausimų są
siuvinius, kad paskui su kom
piuterių pagalba būtų galima su
daryti Kanados gyventojų tau
tinės kilmės, kalbos, kultūros ir 
kt. vaizdą.

žymusis solistas, dainos sce
nos veikėjas Stasys Citvaras su 
savo žmona išvažiuoja birželio 
mėn. Brazilijon, kur jo seniau 
gyventa ir veikta. Juodu tai sa
vo kelionei ’susisiekimo priemo
ne pasirinko dviratį. Pakelėse 
vienur ar kitur toje kelionėje

IN 7-6465 
0R 4-1540 
Ml 2-2451 
CL >-6320 
RE 27476 

3630494 
PO 9-4507 
HE 5-1654 
DU 5-6550 
HU 6-2818 
Dl 2-4240 
TX 50700 

365-6780 
249-6116 

HE 5-6368 
475-9746 

PR 10696 
365-6740 

AN 8-1120 
EX 20306 

381-8997

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį. 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.

■ Prašome aplankyti naują mūšy namą.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY,

PLYMOUTH ~ STARTING AT $1,915 
Service Dept, open Sat A. M.

Kanadoje dar. daug vietos
Kanados gyventojų yra tik 

dešimtoji dalis to, kiek yra JAV 
gyventojų, bet yra išsiblaškę 
3,851,809 ketvirtanių mylių erd
vėje, tai yra 800,000 ketvirtainių 
mylių daugiau kaip JAV-bės. 
Kanada įsitikino,, kad netinka 
siekti tautinių grupių tirpomo
jo puodo vardo, o geriau “mo
zaikinės visuomenės’’ formos, 
dėlto pradedama ypatingai kreip
ti dėmesį į etninę savo piliečių 
kilmę. ...... ,.......

Kanados ukrainiečiai buvę 
skaičiumi viena pirmaeilių et
ninė grupė paskutiniais metais 
gavo savo vieta perleisti italams.

Buvę ketvirtieji skaičiumi po 
anglų prancūzų ir vokiečių, da
bar ukrainiečiai etninių kalbų 
skaičiuje atsidūrė “ir kitų tau-

Prel. Jonas Balkūnas
Žymusis mūsų tautos veikė

jas, retas kunigas visuomeni
ninkas, gegužės 30 d. buvo pa
gerbtas lietuvių visuomenės vei
kėjų ne tik ryšium su 45 metų 
kunigystės sukaktuvėmis, bet 
taip pat ir kaip visuomeninin
kas darbuotojas.

Prel. J. Balkūnas buvo pirmuo
ju Lietuvių Bendruomenės or
ganizacinio komiteto pirminin-

LDD narių Sateikų sūnelis, 
14 metų, baigė mokyklą pirmuo
ju mokiniu su 'garbės ■ atžymė- 
jimu. Toje mokykloje viso mo
kėsi per 400‘ mergaičių ir ber
niukų ir Sateikų sūnelis tarp 
jų pirmavo. Jis jau išlaikė rei
kiamus kvotimus ir priimtas 
studijoms į aukštesniąją mo
kyklą; ' ;•>-> •’

Sekantis LDD narių posėdis 
įvyks rudenį. . » .

New Yorke bus plačiai pami
nėti Lietuvos birželio baisieji 
įvykiai. J. Vlks.

sos lietuvių tautos,, kur jos sū
nūs ir. r dukros begyventų. Per 
tuos birželio baisiuosius įvykius 
Lietuva, neteko vieno trečdalio 
savo gyventojų; Tai didžiulis sa
vam kraštui nuostolis!

Pasitarta buvo dėl Lietuvių 
Darbininkų draugijos praeities 
ir sutarta išleisti tos draugijos 
Aprašymą. Tai. būtų-- -lyg indė
lis į būsimą New Yorko lietu
vių istoriją. .Tam reikalui su
daryta trijų narių redakcijos, ko
misija. Ji turi surinkti iš LDD 
veiklos žinias, jas suredaguoti 
ir paruošti spaudos leidiniui. Ko- 
misijon išrinkta ,jau nuo LDD, 
pradžios įsikūrimo veikianti Stil- 
sonienė, Š. Narkeliūnaitė ir . čia 

-rašas. Redakcinė komisija glau
džiai bendradarbiaus su LDD 
valdyba. LDD įsikūrė 1932 m.

Buvo išklausytas S.Narkeliū- 
maitės pranešimas iš jos šešto
sios keliones į Lietuvą. ■ Jai at
rodo; kad Lietuvos žmonių ūki
nė padėtis gerėjanti’. ' ■.

Vilniuje veikia, taip žmonių 
vadinama dolerinė; krautuvė, čia 
už doleriu s . prekes .gali žymiai 
pigiau nusipirkti negu kitose 

■ krautuvėse mokant rubliais. To
je dolerinėje krautuvėje galima 
pirkti ir pirkinių, atgabentų iš 
JAV, kaip štai megstinukų, šio 
to namų apyvokai, na, ir ameri
kinės degtinės bei cigarečių. Tos 
visos amerikinės prekės pigiau 
parduodamos negu pačioje Ame
rikoje. Mat, už jas nei muito 
nei kitų mokesčių mokėti nerei
kia. štai amerikinių cigarečių 
pakelis kaštuoja tik 20 centų, o

Tik A. Smetona lietuvių kolo
nijose yra palikęs platesnį at
garsį, vienokį ar kitokį atminimą. 
Netoli Čikagos, prie Michigan 
City Indiana, yra International 
Friendship Gardens. Daugelis 
tautų ten turi savo sklypelius, 
kuriuos lanko, tvarko ir puošia 
savo galia, savo darbu ir rūpes
čiu. Tame Tarptautinio Drau
giškumo sode vešliai auga ir A. 
Smetonos pasodintas medelis 
(dabar jau jįidelė eglė), kuris 
kol gyvas lankytojams primins, 
kad yra lietuviai, yra Lietuva.

Rietuvių Veteranų S-gos Ra
movės č.’V pirmihihkas gen. 
Stasys Dirmantas, viename Či
kagos skyriaus narių -susirinki
me iškėlė mintį, kad prie esan
čio medelio reikia pasodinti dar 
porą medelių, — K. Griniui ir A. 
ŠHiiginskhli pagelti. Taip mes 
pagerbtume drauge visus mūsų 
aukščiausius viršininkus. Susi
rinkimui šis pasiūlymas patiko 

nutarė prięįesaplos eglės dar 
porą pasodinti.

Ilgokai pGošėlėtas planas da
bar jau įvykdytas. Birželio 20 
diertą pasodinti medeliai bus iš- 
kilttfihąąi pristatyti organizaci
joms, senimui, jaunimui'ir vi- 
sięms,lietuviams, kam mūsų tau
tos gaivintojų ir valstybės vai
ruotojų atminimas yra brangus.

nėra anglų ar prancūzų, o yra 
ukrainiečių, vokiečių ar net is- 
landiečių (Manitobos vietose).

Kanados šiaurėje eskimai tu
ri savo kalbą. Darant gyvento
jų cenzą su eskimais yra tas var
gas, kad sunku gauti jų tikrą 
amžių, kadangi eskimai labai 
gerbia senatvę, dėlto kiekvienas 
visais būdais stengiasi pasida
ryti senesnis negu yra.

1914 metų
Midland Savings aptar 

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

Sąskaitos apdraustos iki
$20.000

tybių” tarpe, nors vietomis ir 
jų kalba pirmauja.
Ne visur anglų kalba pirmauja

Nekalbant apie Kvebeką, kur 
prancūzų kalba yra oficialioji, 
anglų kalba net Toronto mieste 
yra tik antroje vietoje po portu
galų arba lenkų arba kiniečių.

Prerijų provincijų dideliuose 
plotuose pirmoji kalba taip pat

KAS GIRDOT
Mokyklų sąskrydis

Nors ir kiek pavėluotai, bet 
būtina priminti buvusį Atlanto 
pakrantėse veikiančių šeštadie
ninių lietuvių mokyklų mokinių 
sąskrydį su savo kūrybiniais pa
sirodymais: vaidinimais, dekla
macijomis, muzika, daina ir šo
kiais. Kaip kas mokėjo ir ga
lėjo, atvykusieji iš Philadelphi- 
jos, Pa., Waterburio, Conn., iš 
\Vashingtoho ir kitų 
kartu ir New Yorko, 
scenoje.

Bene pirmas toksai 
nių lietuvių mokyklų 
sąskrydis tikslu pabendrauti sa
voj šeimoj ir jau iš jaunų die
nų sumegsti ryšius su kitur gy
venančiais. Čia ir glūdi lietuvy
bės atsparumo pagrindai ir kar
tu grūdinimasis savos kultūros 
kūryboje.

Sektinas pavyzdys visoms šeš
tadieninėms lietuvių mokyklom.

V. K. Jonyno paroda
Veikusi dailininko V. K. Jo

nyno paroda susilaukė virš pen
keto šimtų lankytojų. Mažoka, 
galėjo ateiti kata tiek. Tiesa,'pa
rodos metu būta nemaža lietin
gų dienų. Parduoti tik keturi 
paveikslai.

Solisto St. Citvaro kelionė

SIUNTINĮ - DOVANAS Į LIETUVĄ IR USSR DALIS
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 

ŽINOMOS FIRMOS

Pagerbiami Lietuvos 
prezidentai

Istorija lietuviu tautai lėmė 
sunkią dalią. Po ilgos vergijos1 
buvo atgauta nepriklausomybė, 
tačiau laisvė džiaugtis neilgai 
tegalėjo.'1 Žiauriausių tironų su
sitarimu, darbšti ir taikinga lie
tuvių tauta vėl-pavergta. Rūpes
tingai tvarkomis sodybos iš
griautos, ■ kruopštus' darbo vai
siai atimti, žmonės pasmerkti 
mirčiai, — taura išnaikinimui. 
Vieni tremiami "lėtai mirčiai į 
vergų stovyklas Sibiro taigose, 
kiti išsiblaško po platųjį pašau-

NEW YORKE
sustosią pasirinkti iš vietos gy
ventojų liaudies dainų ir kito 
ko, ir tai visa užrekorduosią. Tai 
bus ne vien tik pramoginė kelio
nė, be ir mokslinė.

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4470

Birželio 12 d. jo sumanymo, 
jo vedamoje parapijoje vakare 
bus paminėjimas baisiųjų birže
lio įvykių Lietuvoj. Po prane
šimų ir pamaldų susirinkusieji 
visą naktį budės ir su žvakutė
mis giedodami vaikščios apie 
bažnyčią. ....

Lietuvių šaulių Sąjunga
Ne tik Chicagoje, Clevelande, 

Bostone, Detroite, Los Angeles, 
Toronte ir kitur kuriasi Lietu
voje gyvavusios šaulių Sąjungos 
skyriai, bet tokio skyriaus įsi
kūrimo posėdis įvyks birželio 
19 taip pat ir New Yorke.

Iki šiol organizuotų šaulių jau 
esama gal penketas tūkstančių.

LDD * . Ą ' Ą

8:30 vak.;
5:00 vakaro; šešta-

12:00 dienos. Trečiadieniais už-

B. B. PIETKIEWICZ, Pres;

4/ and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

Vytauto Didžiojo Šauliu kuopos vadovybė: sėdi iš kairės — garb, šaulys Sergiejus Radzvickas, Kazė Brarienė, Emi- 
Hja Genčiuvienė, garb, teismo pirm. Algirdas Bud re c k as Š. S. garb, narys ir pirm. Vladas Išganaitis, garb, šaulys 
Alfa Valatkaitis, š. motery vadovė Stasė Cecevicienė ir Petras Padvaiskas; stovi iš kairės — Kazys Bubinas, Juo
zas Pranaitis, Antanas Bendoraitis, Valdis Džiuvė, Jonas Šiugždinis, Julius Pocius, Juozas Petrauskas, Albertas 
Kvečas, Vaėįslovas Brazas, Pranas Beinoras , Aleksas Pipiras ir rinkt, pirm. Pranas Tomkus. Pasigendama — Vy
tauto Bilitavičiaus, Prano Aglinsko ir Antano Laurinaičio. Nuotrauka V. Noreikos

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigėš?, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma — skyriai atidaryti kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet. ; r"

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGIHt ' 
. (LICENSED BY VNEŠPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515

1971 CHRYSLER
$3,760 factory equipped

Chicago Sav p d Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Chairman bf thb Board Mr*. PHIL PAKEL, President

$245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12> 14. to 8 P. M^ Tues. 9 to 4, Thurs. A Fri. 9 to A Sat. 9 to 12:30

■CPANE-sw
AW i0**.

BROOKLYN, N. Y. 
NEW YORK 3, N. Y 
NEWARK, N. J. . . 
ŠOUTH RIVER. It i. ' 
UTICA, N. Y. , .
FARMINGDALE, N. A 
PHILADELPHIA 13, PA. 
ALLENTOWN, PA.. , 
CDS ANGELES 4, XML. 
CHICAGO 22. ILL. 
BALTIMORE 31, MO. 
BUFFALO 12, N. Y^ 
DETROIT IX MICU. 
’HARTFORD 6, COMN. 
JERSEY CITY, N. J. 
SYRACUSE, N. Y. 13204 
CLEVELAND 13, OHIO 
HAMTRAMCK, MICH. 
SO. BOSTON, MASS. 
TRENTON 10, N. J. 
RAHWAY, N. J

--------- ’—-------------- ------------ -------
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O JEIGU TAIP NĖRA?
“Juozas Aleksiūnas (operos 

solistas), mano girdėjimu, tu 
retų pergalvoti savo dainavi
mo karjerą, nes jo aiškus ta
lentas — stoka muzikinės klau 
sos”.

Taip rašo savo muzikinę re
cenziją, š. m. Draugo kultūri
niame priede, ‘Nr. 79, apie 
“šikšnosparnio” operetės pa
statymą B. Chomskis.

Tokį puikybės pilną ir žiau
rų pasmerkimą perskaitęs su
simąsčiau. Dar keletą kartų 
perskaitęs, pasijutau visą sa
kinį mintinai bemokąs. Ir kur 
tik ėjau, visur mane persekio
jo žodžiai: “nes jo aiškus ta
lentas -— stoka muzikinės klau 
sos”.

Su baime mėginau įsijausti 
savijauton jauno žmogaus, ku
rį tie žodžiai lietė, o taip pat ir 
į, gal būt, pasitenkinimo jaus
mą to, kuris juos parašė. Su 
baime todėl, kad nujaučiau 
mane šiurpu nukrečiančią sa-l 
vijautą pas abu.

Pirmam, dar jaunam, tai 
žudančiai, kaip prakeikimas, 
skaudūs pasmerkimo žodžiai, 
atrodo, rimto ir reikale nusi
manančio žmogaus. Antram, 
jau po kiek laiko atvėsus, są
žinės graužimas, kad buvo ga
lima tą patį, jei reikėjo, ir ki-

taip pasakyti, — be jokių de
ginančių mandrybių.

Jei “šikšnosparnyje“ buvo 
kokių intonacinių susvyravi
mų pas A leksiūną, tai Choms- 
kis, esu tikras, jų yra girdėjęs 
ir kitur, ir pas kitus. Tik ki
tais atvejais jis stengiasi pro 
tai praeiti per daug “kojų ne
sušlapęs”. Mat, nepopuliaru 
ir pavojinga. Chomskis tai ge
rai žino ir moka nuo to apsi
saugoti.

Vadindami ką nors esant ta
lentingu, skaitome jį turint 
kam nors neapčiuopiamus. ne 
išmatuojamus išteklius gabu
mų. Bet pavadinti ęiuogu; tu
rint talentą kokiam nprs -‘trū
kumui, man atrodo, neišma
tuojamo laipsnio pasityčiojan
tis žmogaus suniekinimas. 
Vadinasi, šiuo atveju ne tai, 
kad Aleksiūnas turi silpną 
klausą, ar gal dėl neteisingo 
balso pastatymo, ar alsavimo, 
ne tone, bet jis stačiai turi 
Dievo dovaną muzikaliai ne
girdėti. Pasinaudodamas tuo 
pačiu žodžiu, pasakyčiau ta
lentingas žmogaus suniekini
mas.. Ne kiekvienas taip suge
bėtų. Suniekintasis turi pa
grindo pats į save, o ir kiti į jį, 
žiūrėti kaip į ypatingai nu
skriaustą, nelaimingą žmogų.

DAINŲ ŠVENTĖS BANKETO RENGIMO KOMITETAS: iš kairės i dešinę pirmoj eilėj komiteto pirmininkė 
Ona Gradinskienė, Zuzana Pupienė, Alicija Rūgytė, Valerija Čepaitienė, Marija Remienė ir antroje eilėje jau
nimo atstovai: Viktoras Štuopys, Jūratė Jasaitytė, Andrius Markulis, Ramunė Butikaitė ir Vladas Žukauskas.

We give you 
a little 
something extra 
for your money*
like the 
highest rates

B 
1

**■' SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, DI. 60632 • 847-1140 

. ASSETS OVER $155,000,000. RESERVES OVER $13,500,000.
OFFICE HOURS:

Monday, Tuesday, Thursday and Friday. 9 A.M. to 8 P.M, 
•Saturday, 9 A.M. to Noon • Wednesday, No Business Transacted 

--------- -----------------------------------

Na, o jeigu taip nėra? Ar 
turime atsakomybės jausmą, 
jei, pvz., tokį sprendimą skelb
dami ir dar spaudoj, pasirody 
tume suklydę? Tiesa, šiuo at
veju, Chomskis save lyg ir ap
sidraudė, sakydamas, “mano 
girdėjimu”. Tai trupučiuką 
reikalą švelnina. Su girdėji
mais, žinoma, būna visaip. 
Kartais kieno nors girdėjimą 
galima “pamieruoti” jei tai tik 
girdėjimo reikalas, darant pa
lyginimus su kitų girdėjimu.

Operą “Likimo galia” Chi- 
cagos Lietuvių Operos kolek
tyvą paruošė ir dirigavo Vyt. 
Marijošius. Marijošius Lietu
vos operai buvo tikra Dievo 
dovana. Džiaugėmės ir didžia 
vomės mes juo Lietuvoj, džiau 
gėsi prieš metus (tikėkimės ne 
paskutinį kartą) jo blykstelė- 
-jimu Chicagos Lietuvių Opera 
ir lietuvių visuomenė. Tuo 
metu ‘‘Likimo galios” pastaty 
ino sąstate dalvvavo ir Alek
siūnas. Nemanau, kad Mari
jošius būtų jam leidęs dalyvau 
ti, jei būtų buvęs vienodo “gir 
dėjimo” su Chomskiu.

I K. Steponavičius^ lietuvių iš
eivijos muzikiniame gyvenime 
yra žinomas ne tik Amerikoj. 
Kažin ar jis toks būtų, jei ne
sugebėtų pats girdėti, ar kitų 
girdėjimą patikrinti. Statyda
mas “šikšnosparnį”, įjungė jo 
sąstatan Aleksiūną ir jį paruo
šęs išleido scenon. Argi jis tai

būtų daręs, jusdamas, kad 
Aleksiūnas ne tik, kad silpnas 
muzikaliai, bet “talentingai 
stokoja muzikinės klausos”?

Vienas iš geriausiai baigusių 
Kauno konservatoriją, buvęs 
Valst. Operos koncertmeisteris, 
smuikininkas Pov. Matiukas, 
prieš keletą metų surepetavęs 
grojo solo Aleksiūnui solo gie
dant vestuvių metu Marquette 
Parko lietuvių bažnyčioje. Ne 
galiu sau įsivaizduoti, kad Ma
tiukas būtų nepastebėjęs Chom 
skio atrasto “talento” jau tada.

Izab. Motekaitienė, būdama 
Aleksiūno mokytoja, turi dau
giausia galimybių jį pažinti. 
Kažin, ar ji su Aleksiūnu dirb
tų, jei tai, ką Chomskis pasa
kė, būtų teisybė.

Remdamasis • visais virš iš
minėtais, savo girdėjimo pajė
gumo ribose, nesigėdim! ir aš 
prisipažinti negirdėjęs Alek- 
siūną turint tokį “talentą”, nors 
eilę kartų turėjau progos iš 
labai arti jį girdėti vargonais 
jam akompanuodamas.

Gal ir būtų pagrindo Alek
siūnui dėl ko pedagogiškai pa
priekaištauti, ir kaip jaunam, 
gal jam tai būtų ir naudinga. 
Bet tik jau ne dėl- “talentingo” 
klausos trūkumo, ir dar taip 
“talentingai’’ jį iškeliant.

I tą Chomskio drąsų žmo
gaus pasmerkimą čia šiuo atsi-| 
liepimu reaguoja ne dėl to, kad

Saulės atogrąžos
Senovės lietuviai, Saulės ato

grąžas iškilmingai šventė per 
14 dienų birželio mėnesyje, ka
da Saulė iškyla aukščiausiai, šil
do karščiausiai ir pagaliau slen
ka žemyn. Tokias metines šven
tes vadino viešėmis (vaišėmis).

Pagal S. Daukantą, “Saulės di
džiausiam įkarštyje Dievas tvė
rė žemę, žmogų ir visą regimą
ją ir neregimąją gyviją. Tai 
progai lietuviai iš jaunų berže-

r lių statė šėtras, juose meldėsi,; Joninėmis. 
I dėkodami Perūnui už teikiamas 
gerybes, maudėsi, prausėsi eže
ruose ir upėse, k$d atjaunėtų” 
Tose viešėse daugiausiar liapsi- 
no Saulę, mėnulį, žvaigždes, ir 
visą gamtą.

Naktyje degino šėtras, kūrė 
laužus, šoko, linksminosi, džiū
gavo, minėdami, kad visą tai, 
ką turį: šviesą, šilimą, judesį, 
gyvybę — geroji Saulė teikia.

Saulės atogrąžų viešėse visi 
jautėsi lengvai nusiteikę: vieni 
kitiems atleido pražangas, nusi
kaltimus, dovanojo skriaudas: 
visi laikėsi, ir jautėsi lygūs: 
turčiai slaugė ir aptarnavo varg
šus, nebuvo išdidumo nė nuolan- 
kavimo. Tai buvo lygybės ir 
žmoniškumo viešės.

Saulės atogrąžų viešės, taip 
pat vadinta Vainikų viešėmis, o 
kiti sako Rasos viešėmis, gal dar 
kiek kitaip.

Trempiant lietuvių tikybą, 
daug vertingų žinių be pėdsako 
dingo, žiaurūs skersiokai (kry
žiuočiai) ir naujos tikybos skel
bėjai sutrempė... Vėliau pavadi
no netikusiu, žydišku vardu —

Kiekvienam yra ži
noma, kad lietuviai neturėjo 
vardų Jonas, Juozas ar Merė, 
Elzė, tie ir kiti vardai svetimos 
tikybos atnešti, smurtu lietu
viam prikergti.

Sutrempus senąją tikybą, lie
tuviai liovėsi Saulę liaupsinti, 
tačiau visi žino, kad Saulės ga
lia neaprėpiama, beribė. Žino, 
kad Saulė teikia šviesą, šilimą, 
judesį ir gyvybę, ir visą gėrį, 
kuriuo tenkinamės ir džiaugia
mės. Todėl Saulę liaupsinti ne 
tik nenuodėminga, o privalinga.

Jei Saulė bent kelioms die
noms užgestų, visiškoj tamsoj 
ir neapsakomame šaltyje išgaiš- 
tume: judėsis pasiliautų, gyvi
ja išnyktų. Anis Rūkas

AUKSO MINTYS
Vyrai su ilgais plaukais at

rodo kaip krizantemos po aud- 
dros. (P. G. Woodhouse)

• Niekuomet apie pats save 
nekalbėk blogai, nes tavo pa
žįstamieji ir be to daug turi kal
bos ta tema.

Kas tik turi gerą skoni, 
Viską perka pas Lieponį!

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

būčiau suinteresuotas Aleksiū- 
ną ginti, ar užpulti Chomskį. 
Nekalbu apie jo ‘‘šikšnospar
nyje” dainavimą. Kalbu apie 
dalyką iš esmės, šis atvejis tik 
kaip pavyzdys, — kaip kartais1 
būna. Išgirdus dainuojantį 
šlubuojant su intonacija, gana 
neatsargu spaudoj tuoj pat ap
skelbti ji esant be klausos, ir 
dar taip žiauriai. Kad apskel
bimas yra įtartinas, išvardinau 
eilę asmenų, kurie turi kitokį 
“girdėjimą”, negu Chomskis.

Kiekvienu apveju čia Choms 
kiui galima užskaityti su “diag 
noze” paskubėjus. O gal yra 
ir kita, mums nežinoma prie
žastis, kuri turėjo įtakos to
kiam parašymui. Nė skubėji
mu, nė kitom priežastim, jei 
tokių būtų, Chomskiui naudo
tis nepritiktų.

Vladas Baltrušaitis

Mes norime atkreipti dėmesį savo klijentų, kad 
perkėlėme savo raštines ir parodos rūmus į

NAUJAS DIDESNIAS PATALPAS
kurios yra:

240 FIFTH AVENUE
NEW YORK, N. Y. 10001

MŪSŲ NAUJAS TELEFONO NUMERIS YRA:
(212) 685-4537

Mes kviečiame mus aplankyti.

mes

PODAROGIFTS, Ine.
240 FIFTH AVENUE

NEW YORK, N. Y. 10001
(šitą skelbimą išsikirpkite ir pasilaikykite dėl ateities informacijos)

įvyksta 1971 m. liepos 4 d., 3 vai. popiet

INTERNATIONAL AMPHITHEATRE

4330 So. Halsted Street, Chicago, Illinois
Algirdas Kacanauskas

Jungtinis suaugusių choras

Stasys Sližys, Faustas Strolia

■
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UNIVERSAL

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

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

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

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

BILIETŲ KAINOS: $3.00, $4.00, $5.00, $6.00, $7.00.
Bilietai gaunami “MARGINIUOSE” ir šventės diena prie įėjimo nuo 1 vai. popiet.

_____  Užsakydami bilietus paštu prašome siųsti čekį LITHUANIAN SONG FESTIVAL pavadinimu, kartu su sau pačiam adresuotu voku 
ir pašto ženklu šiuo adresu: "MARGINIAI", 2511 West 69th Street, Chicago, Illinois 60629.

Bilietus į banketą, kuris įvyks liepos 4 d., 7 vai. vakaro Conrad Hilton viešbutyje, galima įsigyti taip pat Marginiuose. Kaina: 12.50 dol. 
asmeniui.

DAINŲ ŠVENTĖ YRA MŪSŲ TAUTINE IR KULTŪRINS MANIFESTACIJA. 
VISI LIETUVIAI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI.

■ taupyki te!
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.

Bronius Jonušas

Jungtinis Lituanistinių
Mokyklų choras

Palydi akordeonų 
orkestras

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENIŲ

Vincas Mamaitis

Petras Armonas, Bronius Budriūnas 
Bronius Jonušas, Algirdas Kacanauskas 
Vincas Mamaitis, Vaclovas Verikaitis

Prudencija Bičkiene, sopranas 
Jonas Vaznelis, bosas

AKOMPANUOJA
Raimonda Apeikytė 
Manigirdas Motekaitis
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Poeto Maldonio eilėraštyje 
‘Viešbutis” skaitome:

Varėna ar Šilutė — 
Vienas ir tas pats... 
Degtine nuplautas stalas, 
Išklebusios kėdės, 
Sloguoti kranai, 
Lyg viešnamio moterys 
Nugulėtos lovos.
Skurdus vienišumas 
Būtiniausiems dalykams — 
Miegui ir tualetui.

2.

“L. ir Meno” vedamajame 
kalbama apie vadinamąją 
“vaizdinę agitaciją”. Gardino

žurnalistas, aplankęs Vilnių, 
tarė:

“Tačiau geriausi vaizdinės 
agitacijos pavyzdžiai, — rašo 
autorius, — puošia tik centrą 
ir stambesnes gamyklas, o pa-; 
kraščiuose to originalumo jau 
nėra”.

“L. ir M.” nuo savęs prideda :t
Iš tikrųjų — trūksta ne tik 

originalumo, bet kai kur ir va 
lyvumo bei atsakomybės, pa
garbos savo įmonei. Stovi, žiū 
rėk, stendai, kuriuose gražūs 
žodžiai apnešti dulkėmis, ap
taškyti mašinų. Kitur plakatus 
lipdo ant sulūžusių tvorų, tarp 
šiukšlynų ir pan. Tokių pa
vyzdžių nemaža N. Vilnioje,7

“Prisisek, lietuvi, gedulo spalvą”...
Šį mėnesį lietuviai laisvame pasaulyje mini tautai 

skaudžius įvykius, kurie išplėšė jai laisvę ir lietuvių kau
lais nusėjo plačius Sibiro sniegynus. Nesuskaitomi tau
tos nuostoliai verčia mus atsukti akis į praeitį, susikaupti 
ties tremtinių kapais. Iš liudininkų, kurie matė Sibiro 
tremtį, sužinome, kokios ten buvo nekaltų žmonių kan
čios. Iš Tautvaišienės, Rūkienės, Marčenko ir kitų gyvų 
liudininkų sužinojome apie gyvenimą Rusijos kalėjimuo
se ir stovyklose. Galime tik liūdėti, sveikinti gyvuosius ir 
reikšti užuojautą dėl mirusių.

Kartu turime klausti savęs, ar viską padarėme, kad 
apie tuos okupanto genocido veiksmus sužinotų visas 
laisvasis pasaulis? Ar bandėme suregistruoti visus iš
tremtuosius ir žuvusius?

Tiesa, daug pastangų padėjome surinkti Genocido 
Parodos medžiagą, tačiau dar toli gražu nepasiteisino 
jos sukūrimui išleistos sumos, padėtas darbas. Gerai, jei 
paroda nuvežama į kurį kurortą, tačiau ją reikėtų paro
dyti ir didmiesčių milijonams.

Kovo mėnesį įvykusiame Baltijos tautų informaci
jos- darbuotojų suvažiavime visų trijų tautų jaunieji at
stovai, daugelis jų dirbą Amerikos politinėse įstaigose, 
skundėsi, kad baltiečiai nėra pakankamai agresyvūs, 
bandydami siekti savo tikslų. Konferencijos dalyviai kai-, 
bėjo apie stoką veržlumo -einant į svetimtaučių tarpą. 
Tragiškų tautos dienų minėjimo proga turėtume pasiža
dėti suaktyvinti savo tautinę veiklą, kad tie Sibiro trem
tiniai nebūtų padėję galvas veltui, jų kančios turi mus 
įkvėpti didesniems darbams, ištvermingesnėms pa
stangoms.

Nemėgsta ašarų amerikiečiai nei kiti didieji. Jie pui
kiai žino, kad mūsų tautos kančios nekilo dėl mūsų kal
tės. Didžiausieji kaltininkai — bolševikiniai rusai — 
šiandien tebesėdi už bendro stalo su kitomis pasaulio ga
lybėmis. Mūsų pareiga be pertraukos, nepavargstant, 
priminti Vakarų pasauliui mūsų tautai padarytus nusi
kaltimus, nors tie nusikaltėliai yra ir skaitlingi ir galin
gi. Užuojautos pareiškimų jau užtenka. Reikia reika
lauti aktyvių pastangų skriaudai atitaisyti. Reikalauti 
nesustojant, nors ir atrodytu, kad nėra daug vilties, kad 
reikalavimai būtų išklausyti Tautai padaryta skriauda 
mums uždeda pareigą darniai ir nepailstamai dirbti, au
kotis ir aukoti tiems, kurie dirba. Reikia skleisti tiesą

apie okupantų darbus, nes tamsos gyventojai daugiau
sia bijo tiesos.

Kokia gi ta tiesa? Sovietų Sąjunga pripažino Lie
tuvos suvereninę, nepriklausomą valstybę 1920 metų tai
kos sutartimi, tą pripažinimą ji pakartojo 1926 m. ir 1939 
metų sutartimis. Vėliau sovietai, susitarę su naciais, 
Lietuvą jėga okupavo. Tiesa yra ir tai, kad sovietai, pa
bėgdami iš Lietuvos, paliko daugybę dokumentų, kurie 
rodo velniškus rusų planus likviduoti “nepageidauja-

Panerių pusėje, pakeliui į Tra 
kus bei Sudervę.

Beje, apie Sudervę savait
raštis papildomai yra rašęs:

Viena gražiausių Vilnijos 
vietų — Sudervė. Mėlyni ežerai 
su žaliu garsiosios salos kupo
lu, vaizdingos apylinkės, pui
kus senosios bažnyčios archi
tektūrinis ansamblis. Visa tai 
traukia turistus, keliautojus, 
žūklės mėgėjus. O dažnas vil
nietis čia praleidžia visas poil
sio dienas ir net atostogas.

Tikras kontrastas nuostabiai 
šių apylinkių gamtai yra pats 
Sudervės kaimas. Kur nukirs
tas ar vėjo nuverstas medis, 
ten styro jo šakos. Kur sustojo 
grįžęs iš laukų traktorininkas,, 
ten riogso palikti plūgai, akė
čios. Po gatvę vėjas nešioja 
pernykščias šiukšles, tvenki
niai . užteršti nafta, geležies 
laužu. Ypač liūdnai nutei
kia biblioteka ir kultūros na
mai, įsikūrę lūšnoje, kuri pa
kelėj vis atkakliau linksta prie
žemės...

O juk Sudervė — pasiturin
čio kolūkio centras. Ir. t t. ir 
11.

3.

Str. “Vyrų pabėgimas” skai

KLEBONŲ PAREKKIMA?
Chicagos lietuvių visuomenę 

nustebino kai kurių asmenų,: 
ypač vyskupo ir klebonų pa
reiškimas dėl pasauliečių pa
stangų išsaugoti šv. Kazimiero 
kapines lietuviškomis.

Šis pareiškimas susilaukė 
didelio nepasitenkinimo pa
sauliečių' tarpe, kurie reika
lauja viešo susirinkimo šiuos 
reikalus aptarti.

L. B-nės Komitetas Pasaulie

čių Teisėms Apsaugoti ir Šv. 
Kazimiero Kapinių Sklypų Sa
vininkų Draugija tokį lietuviš
kos visuomenės susirinkimą 
šaukia šį sekmadienį 2 vai. po
piet Gage Parko Fieldhouso 
salėje prie Western Avenue ir 
55 Street.

Visi susirūpinę lietuvių tei
sėmis kviečiami dalyvauti ir
pasisakyti.

XXXXXXXXXXXXX XXXZXZXXXXZXXZXXXXXXX

laiko geresniu. O Ukmergėj ir 
visai garbinga padėtis.: aukšto 
rango rajono vadovais dirba 
net sęptyrrH. buvę mokytojai, 
dalis fizikų Ir matematikų, sa
ko, darbuojasi garsioje Vii-; 
niaus skaičiavimo mašinų ga
mykloje.

Spragą, kai pasitraukia de-
šimt vyrų, galima užtaisyti ne 
anksčiau kaip per dešimt me
tų,. nes kasmet į rajoną atsiun 
čiama po 15 — 16 jaunų moky
tojų, kurių tarpe ir būna tas 
vienas vyras. Pasitaiko, defi
citinis dalykas kartais net pa-

mokytą yra pavojinga gyvybei. 
Du broliai Karl Burnett, 12 me 
tų ir Cleveland, 13 metų per
sikėlė iš Bond Upper grade 
mokyklos, 7050 S. May St., ‘į 
Altgeld elementarinę mokyklą 
1340 W. 71st St. Pirmesnėje 
mokykloje jiedu priklausė Dis 
ciples gaujai, o naujojoje ma- 
kykloje “viešpatavo” Black
stone gauja, kurios du 11 ir 13 
metų amžiaus nariai “pakvie
tė” brolius Burnett pereiti į jų 
gaują. Jie atsisakė, susilau
kė iš jsavo Disceples gaujos 
talkos. Tarp gaujų Įvyko kova.

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS 
n-oji dalis

30
Anksti rytą, dienai vos brėkštant, aš patraukiu 

link pajūrio ir ten susirandu galimai nuošalią ir žmo
nių nelankomą pakrantę. Energingai žingsniuoju taip 
vadinamuoju girininkijos keliuku, kol pasiekiu Mergų 
taką (vok. Jungfernweg). Iš čia pasuku į pajūri ir at
siduriu smėlėtoje jūros pakrantėje. Aš iš patyrimo ži
nojau, kad žuvėdros nemėgsta stačių, prie pat jūros 
krašto prieinančių kopų pakriaušių, todėl pasirenkui 
mažą Įlankėlę, apsuptą lėkštomis kopomis, mažai 
prasikišančiomis iš aplinkos. Čia aš užsimaskavnnui, 
kad nebūčiau žuvėdrų aiškiai matomas, apsiklostau 
atsineštu burių drobės gabalu. Prieš save smėly tvirtai 
Įbedu tinklo rėmą, prie kurio yra pririšta virvelė, ku
rios kitą galą aš laikau savo rankoje, kad patogiam^ 
momentui atėjus, ją timptelėjęs galėčiau tinklą nu-J 
versti ant žuvėdrų, bandančių pavogti mano masalui; 
naudojamas žuvis, šias aš pasmeigiu ant kuolelio,; 
Įbesto smėlyje prie pat tinklo. Kuolelis yra lenkto kab
lio formos ir žuvis Į jį yra pakankamai tvirtai Įspraus
ta ir pro šalį skrisdama žuvėdra jos neįstengia nu
traukti. Žuvėdros paprastai grobį gaudo skrisdamos.

Triukšmingai į pakrantę besiplakančios jūros ban-( 
gos rieda Į krantą niekad nepertraukiamu monotoniš-i 
ku ritmingumu. Kiek visokių keistų dalykų jos išmeta 
į krantą... Dažniausiai tai būna įvairūs medgaliai. 
Bet vieną kartą buvo išplautas skardinis bakas, pilnas 
spirito. Matyt jis buvo kontrabandininkų išmestas 
per bortą, pasienio sargybai netikėtai užklupus. Tas 
spiritas, tapęs mūsų laimikiu, išėjo mums j naudą.-

mus elementus”, kuriais buvo skirta būti 90% lietuvių 
tautos. Tik prasidėjęs karas, tik lietuvių tautos sukili
mas,. išgelbėjo didelę dalį tautos nuo Sibiro tremtinių 
likimo.

Birželio mėnesio proga smerkiame Sovietų įvykdytą 
okupaciją, pertraukusią lietuvių tautos suvereninių tei
sių vykdymą, panaikinusią atskirų lietuvių laisves, 
smerkiame neteisėtą jaunų, lietuvių ėmimą į sovietų ka
riuomenę ir jaunimo vežimą vergų darbams į Sovietų 
Rusiją, smerkiame Lietuvos kolonizaciją, svetimtaučių 
komunistų vežimą į Lietuvos žemę.

Smerkiame ir bergždžias okupanto pastangas su-; 
skaldyti lietuvių išeiviją laisvame pasaulyje. Brangi iš
eiviams Lietuvos kultūra, džiaugiamės savo kūrėjų lai
mėjimais. muzikoje, dailėje ir literatūroje, tačiau nega
lime sutikti, kad okupantas naudotų kultūrinius ginklus, 
siekdamas atšipinti mūsų politinį budrumą Išeivijos lie
tuviai nesusitaikins su Lietuvos okupacine padėtimi ir 
toliau skelbs pasauliui savo tautos laisvės ir nepriklau
somybės reikalavimus.

Minėdami liūdnas birželio mėnesio dienas, pakar
tojame poetui Putinui priskiriamą eilėraštį, parašytą 
1941 metais:

“Prisisek, lietuvi, gedulo spalvą
Šiandien liūdnos švinta tau sukaktuvės: 
Prieš metus vergovėn tau pajungė galvą 
Atėjūnų tankai, kardai ir durtuvai.

Meni kaip dundėjo tėvynės keliai
Ir svetimo krašto plienas žvangėjo 
Ir merkėsi saulės karšti spinduliai 
Nuo juodo gimtinės šalies pavergėjo.

-’’A- r, -

Tylūs, paniurę, pulkai alkani, 
žvairakiai veidai ir spalvota oda...
Nuo to laiko visvien, kur esi ar eini, 
Jie kaip šiurpūs šešėliai su tavim visada”.

tome ų
Gerai žinom ženidirbio, 

miesto darbininko rankas, Įdir 
žusrus delnus. Pažvelkit į kai
mo mokytojo rankas — jos to
kios pat. Ne miesčioniškame 
kolektyvinio sodo kampelyje, 
ne nuo irklavimo kurortinia
me ežere atsiradusios trynės. 
Jos įgytos čia pat, taisant durų 
rankenas ir prakiurusį stogą, 
skaldant malkas, remontuo
jant suolus, įrengiant mokyk-' 
los dirbtuvėlę, dažant klasių! 
sienas. į

— A loky to j g darbas darosi 
•neišmatuojamas, — Pagelažių 
direktorius sako savo patirti
mi pasūdytą išvadą”.

“Užsidegi cigaretę ir pajun 
ti, kad dūmai visiems graužia 
akis. Aplink tik moterys ir vai 
kai.

_55 — 9, 49 —8, 34 — 3, 
31 — 4,41 —5, 26 — 4, 21 —3, 
14 — 1...

Tokią lentelę sudariau Uk
mergės rajono liaudies švieti
mo skyriuje. Pirmasis skaičius 
reiškia, kiek pedagogų yra kai 
kuriose didesnėse rajono mo
kyklose, antrasis — kiek ten 
belikę vyrų.

Į veltėdžių gretas nestoja nė 
vienas ekspedagogas. Jokios 
priesaikos jie taip pat nebuvo 
priėmę, ir tai juos gelbsti nuo 
priekaištų dėl išdavystės. Na, 
o pašaukimą, kaip žinom, 
žmogus gali turėti ne vieną.. 
Be to , visi metusieji niokyto- 
javimą, dabartinį savo darbą

keliui ištirpsta.”
J. Cicėnas

Kari buvo peršautas per deši
nę koją nugabentas į ligoninę.

Chicago] veikia 
privatus paštas

JAV-bių pašto sistema pra
dės pajusti kompeticiją. Chi
cago j e įsisteigė privati kompa-. 
nija, kuri pradės išnešioti paš
tą ir bent žada tatai atlikti ir 
greičiau ir net kiek pigiau.

Kompanija pasivadinusi In
dependent Postal System of 
America jau išnešioja antros 
ir trečios klases pastą 100-te 
miešti] ir 28-se valstijose ir Ka
nadoje. Kaip praneša Chica
go Daily News, ji atidarė savo 
pirmąją pašto įstaigą 11633 S. 
Austin Ave., Chicagoje ir žada, 
dar keletą atidaryti. Kompa-į 
nija pristatanti pašto siuntini
už 3.9 centus, tai yra

Kodis negali matyti 
vedusio eksvyskupo

Kadangi kardinolas Cody 
negalėjo matyti vedusio lekto
riaus, anksčiau buvusio augzi- 
liarinio vyskupo, todėl Bibli
jos institutas turėjo išsikelti iš 
katalikų Barat kolegijos, esan 
čios Chicagos priemiestyje La
le Forest

James Shannon, 48, buvęs 
Minneapolis — St Paul augzi- 
liarinis vy^upas, turėjęs nuo 
šio birželio 18 iki 20 d. skaityti 
paskaitas Barat kolegijoje, at-
sisakė iš vyskupo pareigų 1968 
metų lapkričio mėnesį negalė-

vienuF
cento dešimtadaliu pigiau kaip; 
Jung. Valstybių Pašto įstaiga..

Ta kompanija tikisi apiar-j 
nauti 40 milijonų šeimų Amen 
koje ir Kanadoje ir sudaryti, 
rimtą konkurenciją valdiškam 
paštui.

“Chicaga yra krašto centras, 
ir iš čia mes galėsime plėstis Į 
Vidurinių Vakarų valstijas”, 
pareiškė tos kompanijos 1968 
metais įsteigėjas Thomas Mur
ray.

damas sutikti su popiežiaus 
mokytinu apie gimdymų kont
rolę, Jis sekančiai metais vedė 
jau tris kartus buvusią ištekė
jusią Mrs. Ruth Wilkinson.

Kardinolas Cody pareiškęs, 
kad Barat fcolegijoje eksvysku 
po Shannon pasirodymas būtų 
“izeidimas Amerikos hierar
chijai”.

Biblijos institutas, keturias 
praeitas vasaras veikęs Barat 
kolegijoje, perkeliamas Į ne
katalikišką George Williams 
kolegiją Downers Grove.

Vaikų gaujų “karas”
Chicagos lūšnynuose vaikui 

net persikelti iš vienos į kitą

• Kokia prasmė mokyti sa
vo vaiką kalbėti, jei po kelių me
tų tenka norėti, kad verčiau 
tylėtų.

Ant Kuršmariv kranto...

Kitu atveju aš pajūryje užtikau ant kranto bangų iš- Atrodė, kad jis ten saldžiai snaudžia, bet man pradė'
skalautą užantspauduotą bonką, su laiškeliu jos vidu
je, Maniau, kad apie ką nors labai svarbaus ten buvo 
parašyta. Bet laišką išėmus paaiškėjo, "kad bonką į’ 
vandenį buvo įmetęs vieno labo kapitonas iš Hambur-1 
go ir norėjo patirti, kur ta bonka bus išskalauta į kran
tą. Laiškas buvo užadresuotas to kapitono namų ad-' 
resu, tad aš ji įmečiau į pašto dėžutę, kad jis būtų jam

jus prie jo artėti, jis mane labai anksti pastebėjo—| 
gal būt net anksčiau nei aš jį užmačiau. Kol dar bu
vau pakankamai toli, jis manęs nesibaidė, bet pri
sunkus kiek arčiau, jis atatupstas nusliuogė į vandeni 
ir vikriai plaukdamas nuskubėjo į-atvirą, jūrą.

Bet dabar aš ruošiuos žuvėdras gaudyti. Man čia 
prigludus ir apie praeitus išgyvenmus bepostringuo-

vėdra. Pirmoji mano pamautas žuvis pamatė ir prie 
jų nėra audros žuvėdra, gi jai Įkandin sekė klykda
ma silkinė žuvėdra. Abi jos atsidūrė po mano tinklu, o 
iš čia, atsargiai ištrauktos — ir į mano maišą. Sekanti 
žuvėdra, patekusi po tinklu, buvo kirlė, arba papras
toji žuvėdra (Larus ridibundus). Kirlės nėra tokios 
šmaikščios, bet už tai drąsesnės už kitas žuvėdras. Jei 
joms nepavyksta žuvį pasigauti skrendant, jos nutu
pia ant smėlio prie kranto ir nuo čia jau pėsčiomis ati- 
tupsnoja prie grobio. O čia jau ir po tinklu patenka.

Po kokių trijų tokios medžioklės valandų, vėjai 
aptilo ir bangų daužymasis i krantą aprimo. Su apti
lusiu vėju beveik pranyko ir žuvėdros. Pakilusi saulu
tė pradėjo kepinti ir mane suėmė paryčio snaudulys. 
Išsitiesęs ant smėlio aš valandėlę snūstelėjau, nes į šį 
nuošalų užkampį jokiai gyvai dvasiai neužklystant nie
kas negalėjo manęs čia trukdyti. O žiedavimo stotis 
taip anksti irgi dar neatidaro savo vartų.

Saulutei aukščiau pakopus, vis tik reikėjo pa
galvoti ir apie paukščiu pristatymą į jiems skirtą vie
tą. Per ilgai juos nelaisvėje laflcyti Taip pat negalima. 
Savo maiše turėjau šešiolika žuvėdrų. Nuneštos į «totį 
ir ten apžieduotos, jos tuojau ir vėl buvo paleistos į 
laisvę. Ai trumpa nelaisvė jas be abejo pamokino kitą 
kartą būti atsargesnėmis ir jos į mano tinklą jau dau
giau nebeįsivels.”

(Bus daugiau)

grąžintas. Tos pačios dienos paryčiu maža trūko, kad jant. žuvėdros jau pradėjo suktis ratu apie mano ant. 
pagaučiau pakrantėje Įmigusį ruonį. Jis drybsojo ant1 kablio pavertas žuvis. Dauguma jų buvo audros žuvėd- 
smėlio iškyšulio juostos, nusitęsiančios tolyn į jūrą, ros, bet į jų būrį buvo įsimaišiusi ir viena silkinė žu-

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
TEISYBĘ
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DR. ANNA BALIONAS 
akių. AUSŲ, HOSiiS 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET J
Ofieo telef.: PRospect 8-3229 L 
Rozid. tolefu WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 Iki 12 vaL ryto, 
juo 7 iki 9 vai. vak. Tree, uždaryta.

DR K. G. BALUKAS 
AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 $®. PulwkJ Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012
Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BlEZiS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

, 3148 WEST 63rd STREET

aktai antradieni ą i g ir penktadieniais.
Trečia d, ir sekmad. ofisas uždarytas^

Rat: 3241 WEST 66th PLACE
Phone; REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71«t STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

RazicL: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vai, 
antrai, penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštai tiktai susitarus.

* CLmLANft. OHIO
< Birželio minėjimas

Lietuvos okupacijos — tra- 
gingųjų birželio Įvykių minėji
mas įvyksta Clevelande sekma
dienį, š. m. birželio mėn. 20 d. 
sekančiai:

10:30 vai. šv. mišios už pa
vergtą Lietuvą šv. Jurgio liet, 
parap. bažnyčioje. 11:45 vai. 
minėjimas šv. Jurgio parap. sa
lėje. Kalbą pasakys visuome
nininkas Vladas Pauža iš De
troito. Himnus sugiedos ir trum
pą meninę dalį atliks Clevelan- 
do lietuvių choras 4-ajai Dainų 
šventei, vadovaujamas muziko 
Prano Ambrazo.

Organizacijos prašomos at
vykti su vėliavomis ir CĮevelan- 
do ir apylinkių lietuvių visuo
menė kviečiama skaitlingai da
lyvauti minėjime. Minėjimas 
bus trumpas.

Valdyba

DR. W. M. E1S1N - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-0001.

EAST ST. LOUIS, ILL I
Baisiojo birželio 14 dienos 30 

metų sukakties minėjimą nu
tarta daryti š. m. birželio 13 d. 
3 vai. po pietų, parapijos salėje. 
Bus rodomas filmas. Įėjimas 
nemokamas. Jokių aukų nebus 
renkama. Visi kviečiami atvyk
ti ir prisiminti buvusias siaubin
gas dienas. J. J~

korėžio. Kankorėžis reikaiiu- 
gas saulės šilumos, kuri džio
vina kankorėžio žvinus, kuriuose 
būna saugiai uždaryta sėkla. Kai 
kankorėžius pušis numeta že
mėn, tada jų sėklos būna pri
brendusios, bet gali užtrukti ke
lis metus, kol sėklos ant žemės 
išbyra. Yra keletas pušų rūšių. 
J ai k pine pušies kankorėžiai už
trunka 6 metus, kol pribręsta. 
Voverės ir kai kurie paukščiai 
mėgsta kankorėžių sėklas, bet 
jų gausa didelė, tiktai užtrunka 
jų produkcija.

Kodėl pušis “pirmoji” išdygs
ta po miško gaisro? Gamtinin
kai mano, kad kankorėžių lieka 
nesudegusių arba paukščiai at
neša iš kitur.

Pušis auga daugiausia šiau
rinėje srityje, bet ji auga ir šil
tame klimate, pvz., Floridoje ir 
kitur. Baltoji pušis mažiau ša
kų turi, tiesi ir išauga didelė. 
Raudonoji — labai šakota, tra
pi, smalinga. Ji mažiau tinkama 
pramonei. M. š.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Treč. ir šeštad. uždaryta.
Ofiso teL: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telefu G Arde n 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71$t STREET

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

■v dieni nuo 9 iki 12 vaL
v Trečiadieniais uždaryta. ' ■

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—1 vai. vak. 

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

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tel.: 925-8296

Valandos- 2—8 vai. vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra prafctika/ spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiadL 
ir penkt. 2-4 ir 6^8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.- HEmiock 4-2123 
Rezid. tel^s.. Glbsort 8-6195

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

_ p. Šileikis, o. p.
■M orthopedas-protezistas

Aparatai - Protezai. Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L t

VaL: 9—4 ir 6—8. Seštadieniaū 9—L
2850 Wetf 63rd St., Chicago, IH. 60629

Talofu PRospoct 6-5084

NAUJIENAS
naujienas

"Gudrus" medis — pušis

Kai miškas išdega ir nelieka 
jokio žalumyno, augti pirmiau
sia pradeda pušis. Pušies sėkla 
užtrunka, kol ji išsirita iš kan-

GRADINSKASGRADINSKAS
NEŠIOJAMAS STEREO

PATEFONAS
TIK $46.95

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

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882 J '

............. ........ . »
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL

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

CHICAGO. ILL. 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, Ui jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Pirmosios dvi jau pilnos, bet liepos 6, 
19, 26 ir rugpiūčio 9 d. ekskursijose 
dar yra kelios laisvos vietos, bet joms 
reikia skubiai registruotis. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

mirus,
didelio liūdesio prislėgtą vyrą MARTYNĄ, 

sūnų RIČARDĄ
ir artimuosius giliai užjaučiame ir liūdime.

Marija ir Juozas Kapačinskai

Didelio skausmo valandoje mylimai žmo
nai ir motinai

MARIJAI GUDELIENEI
mirus, Jos vyrui Martynui ir sūnui Ričardui 
reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime.

A. Vambutas su šeima

PLEASE 
BE 

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fires!

ULTl'E TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

gužauskų' 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 i
- ■ — J

TĖVAS IR SŪNUS j
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-6 1 I

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS |
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI •

— Lietuvi p Motery Draugijos Ap- 
švieta priešpusmetinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, birželio 13 d. 1 vaL 
popiet Lietuvių auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Narės malonėkite atsi
lankyti ir aptarti draugijos reikalus, 
kurių yra daug, šis susirinkimas yra 
paskutinis prieš vasaros atostogas. Po 
susirinkimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

— Lietuviu Brigton Parko Motery 
Klubas rengia smagų pikniką sekma
dienį birželio 13 dieną Kay’s sode, bu- 
vusis Leppos sodas. Bus skanių už
kandžių, gėrimų ir smagus orkestras 
šokiams. Pradžia 12 vai.

Kviečia
Komisija ir Valdyba ?

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeU REpublie 7-1941
>•---------- 1--------------- -------

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi- 

jT W \ bu. Savybės, syei- 
f katos ir biznio. į

/ Patogios Išsimokė- 
H*"® Hiysos.

J. B A C E V l i 1 U S 
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233 

V ------ — f

Intertrade Express Corp, saky
davo Jums anksčiau, o dabar tai 

patvirtina Jūsų giminės — 
UŽSAKYK TIK 

SPECIALAUS RUBLIO 
PAŽYMĖJIMUS

Jie yra geriausia dovana.
Su jais jūsų giminės gali gau

ti ką tik jie nori už dalį regu
liarios kainos. Yra tas pat kaip 
įeiti į krautuvę su 100 dol. ir nu
pirkti ten prekių už 200 ar 300 
dol. netgi daugiau.

Jie pristatomi laike 
vaičių.

Pilnai garantuoti. S2.13 už 
vieną specialų rubli. Jokių ki
tų primokėjimų nėra.

Reikalaukite mūšy veltui siun- 
čiamy iliustruotu katalogu.

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER

EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street

Fifth Floor
New York, N. Y. 10010

Tel. 982-1530
SVARBU DĖL AUTOMOBILIŲ 

IR BUTŲ
Mes priimame užsakymus au

tomobiliams ir butams. Reika
laukite specialaus biuletenio.

MARIJAI GUDELIENEI
mirus, Jos vyrui Martynui ir sūnui Ričardui 
gilią užuojautą reiškia

Leokadija ir Stasys Juskėnai
—■—■—

MARTYNUI GUDELIUI ’ 
skausmo valandoje jo mylimai žmonai

MARIJAI GUDELIENEI
mirus, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą ir
drauge liūdime.

V. ir U. Civinskai

MARIJAI GUDELIENEI
i mirus,

T- f V - . - ■ ; -C

jos vyrui MARTYNUI GUDELIUI 
ir sūnui RIČARDUI

skausmo valandoje reiškiame gilią užuojautą

S. L A. 134 Moterų Kuopa

MARIJAI GUDELIENEI
po sunkios ligos netikėtai mirus, 

MARTYNUI GUDELIUI, 
sūnui RIČARDUI, 

giminėms ir artimiesiems 
reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą

Barbara ir George Stungiai

MARIJAI GUDELIENEI
mirus, 

jos vyrui MARTYNUI GUDELIUI 
ir sūnui RIČARDUI

nuoširdžią bei gilią užuojautą reiškia

Marija ir Antanas Rudžiai 
Lietuvių Radio Forumas

TRYS MODERNIŠKOS 
ATR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublie 7-8600 REpublie 7-8601

rfraFilr^SSi

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tek: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių 
Associaeijos

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: Olympic 2-1003

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublie 7-1213
Virginia 7-6672

ė■-M|
I

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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dromą statyti išpiltoje saloje yra aukščiausi visose JAV-bė- 
Michigano ežere. Tačiau jsta- se. Gretimose valstijose tebėra 
tymą priimti senate truko 1

Chicago Tribune 124 metų 
: Birželio 10 dieną . suėjo 124 
metai kai Chicago Tribune pir 
iną kartų pasirodė 4 puslapių 
18-17 m. birželio 10 d. Jis' buvo 
$ įspaustas rankine mašina yie- 
įo. kambario pastogėje Lake ir 
La Salle galvių kampe. - Chi
cago Tribune dienraščio lei
džia dar 7 kitus laikraščius, tu 
ri du popieriaus fabrikus, 4 te
levizijos. ir 1 radijo stotis ir 
jlaug stambių biznių JAV-bėse 
ir Kanadoje. : '

statymą--gynęs, 
įrp- 
turi 
ant 
už-

. Aerodromo 
senatorius Charles' Chew 
dinėjp, kad Hang Kpngas 
savo aerodromą, pastatytą 
vandens ir jokio aplinkos 
teršimo problemos neturi.

Prieš statymą kalbėjęs sen. 
Richard Newhouse pavyzdžiu 
nurodė Erie ežerąy’k-ors nuo 
vandens Užteršimo *yra “mi
ręs” ir to ežere mirtie labai nei-’ **'

— New Jersey ir Connecticut 
Į po 5 centus, o Pennsylvanijoje 
6, cenjąi. ___  ...

New Yorko valstija tikisi iš 
to pakėlimo metų gale surinkti 
apie 320 milijonų dolerių dau
giau. į' Phrdarimo inakesčių 
ten neapdcfi nraisto produktai, 
vaistai akiniai ir kirpyklos, 
skalbyklos ir f. t.

giąni&i atsiliepia CJevelando 
miestui. . ■

Pavogė automobili 
ir užmušė žmogų ‘

Paleista iš Tinlėy Park val
stybinės proto sveikatos klini
kos Mrs. Janice ĮGuy, 29 m. 
trečią vai. naktį Dearvorn ir 
Division gatvių sankryžoj pa
sišaukė taksi ir privažiavus 
.prie Sheraton — Chicago vieš-. 
Įjuėio bandė nesumokėjusi pa
bėgti. šoferiui palikus taksi, ji 
Staiga sėdo prie vairo ir nuva
žiavo. šoferiui pašaukus poli
ciją, apie tuzinas policijos-au
tomobilių 80 mylių per valan
dą greičiu ją nusivijo miesto 
siaurinės dalies gatvėmis. Hal 
šted ir .Diversey sankryžoje ji 
frenkė 
Kimino B 
los, 45, 
Jai tik 
ka, o Betzelos užmuštas vieto- 

7

je.

Pastangos pagrie<tinti ■ 
baudžiajnuosius 1 ’Įstatymus 

1 Ulinojtfus atstovu rūmai pri- 
ėmė Cook z apskri.tięs; proku
roro Hanrahan remiamus Įsta
tymus, kurie numato nepaleis 
ti sąlj’giniai nuteistų už gink
luotą plėšikavimą; '• Atstoyų 
rūmų priimtieji yra dalis pa
našių, kuriuos^ senatas jau 
anksčiau buvo užgyręs, bet li
beralai ėmė kritikuoti, kad 
esą per griežti ir per skubiąi 
užgirti. - Tie-iĮstatymai be to 
nustato, kad pabėgęs nuo teis- 
npb nusikaltėlis gali būti teisia
mas už akių. c.. -r v ;

Senato užgirtieji Įstatymai 
tebepasilieka le^slatūros tei
sių komisijoje ir jų likimas ne-? 
tikras, s

- ■ | T *
šaulių S-gos Kultūrinė Sa

vaitė įvyks Birželio 13—20 die
nomis, Dainavos- .stovykloje. 
Kiekvienų dieną bus paskaitos, 
šaudymo- pratimai ir kitos pra
mogos. Visi šauliai yra prašo
mi rengiamoje Kultūrinėje Sa
vaitėje dalyvauti.

; — Vladas Išganaitis, šaulių 
S-gos garb: narys išvyksta į Dai
navos stovyklą visai savaitei ir 
dalyvaus šaulių S-gos rengia
moje 'Kultūrinėj e savaitėje.

iš šono i automobilį, 
važiavo Angelo Betze- 
su žmona ir 3 vaikais, 
sulaužyta kairioji ran-

Kada Chicaga pakels?
1 dienosNuo šio birželio

New Yorko mieste pardavimo 
mokesčiai pakeltimokesčiai pakelti dar vienu 
centų ir dabar bet ką perkant 
reikia tų mokesčių pridėti po 7 
centus kiekvienam doleriui, iš 
kurių 3 centus gauna miestas, 
o 4 centus valstija. New Yorko 

i dabar

i Aerodromo ežere nebus?
į, Illinois atstovų rūmai atme- 
iė įstatymą, kuriuo buvo nori-.^ 
|na leisti Chicagoj trečią aero-1 pardavimo mokesčiai

John Pakel Sr., Chicago Taupymo ir Skolinimo Ben
drovės pirmininkui mirus, Chicago Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovės reikalai, kaip ir iki šioliai, bus tvarkomi ga
bios prezidentės Philomenos D. Pakel.

Viskas palieka Pakelių šeimos rankose. Jokių per
mainų nebus. Viskas yra tvarkoj, taip ir pasiliks. Aš esu 
Chicago Savings & Loan direktorius jau dvidešimt septyni 
metai ir esu su Taupymo Bendrovės reikalais gerai susipa
žinęs. Visi direktoriai labai gerai žino, kad Philomena D. 
Pakel gabiai ir nuoširdžiai viską tvarko.

••. ■ .. - - - W. B. Sebastian, «»• .
Viceprezidentas - direktorius

Direktoriai:
W. B. Sebastian
Charles Beacham-Bachunas
Albert Kueltzo, 
Dr. Raymond Bartz 
Stanley Balzekas Jr.

— Dainavos ansamblis gie
dos Šv. Kryžiaus bažnyčioje 
birželio 13 d. 40 vai., iškilmin
gų paųiąldų metu minint Bir
želio tragiškuosius Įvykius ir 
30-ties metų sukakti nuo lįetu- 
>vių tautos sukilimo prieš oku
pantą. Ansamblio meno vado
vams didigentas yra žinomas 
muzikas’Petras Armonas. Po 
pamaldų šv. Kryžiaus parapi
jos salėje (46 ir 
įvyks minėjimas, 
JAV LB Vidurio 
gardos valdyba ir 
tuviu tarvba. C w

— Petro Matekūno harmoni
zuotos ir komponuotos dainos 
vaikams yra išleistos atskiru 
dainorėliu “Ten Gintarėliai”.

— K. Donelaičio Lituanisti
nė Mokykla šiuos mokslo me
tus baigia šeštadienį, birželio 
mėn. 12 d. Iškilmingas uždary
mo aktas Įvyks 10:30 vąl. ryto 
mokyklos šulėje. Prieš uždą- 
romąji aktą yra šaukiamas vi
suotinis mokyklos tėvų susi
rinkimas, kuris prasidės, 9:15 
vai. ryte. Bus padaryti mo
kyklos vedėjo, tėvų komiteto 
ir kontrolės'komisijos praneši
mai bei renkamas naujas tėvų 
komitetas, į kurį kandida
tuoti jau sutiko visa eilė tėvų. 
Tėvai kviečiami gausiai daly
vauti susirinkime ir mokslo 
metų uždaryme.

— Kun. Antanas Miciūnas 
laikys pamaldas, o kun.Kazys 
Baras pasakys pritaikytą pa
mokslą birželinių įvykių minė
jimo pamaldose, šv. Kryžiaus

lietuvių šventovėje birželio 13 
d., 10 vai. ryto. Prašoma atsi
lankyti ir pasimelsti už nužu
dytus seses ir brolius. Po pa- 

vai. parapijos salė
je Įvyks minėjimas stų svečiais 
kalbėtojais iš Washijogtonp ir 
ęieyęlandb. Visuomenė kvie- 
čiairja gausiai dalyvauti. Ruo
šia Amerikos Lietuvių Tąry- 
bos Chicago^ skyrius ir LB 
Vidur. Vakaru apygarda. ?

— ^Marijos Gudelienės sesuo 
P ravi Terns su savo vyru.Anyel 
iš Ispanijos ' atskrido Į sesers 

į laidotuves.- ... - r'“ • ■ '
j —''Chicagos centrinėje*’YM- 
(.A kolegijoje, 211 W. Wacker 
Dr., prasideda Įvairūs vasaros 
kursai, kurie vyksta dienomis, 
vakarais ar tik šeštadieniais.

— Young Arriericans for 
Freedom Chicagos pietvakarių 
skyrius, prisidėdamas prie tos 
organizacijos centro paskelb
tos pavasario prieškomunisti- 
nės ofenzyvos, birželio 15 d., 8 
v. v., Senica viešbutyje; 200 E. 
Chestnut ruošia prof. Dr. Eli
seo Vivas paskaitą, apie nau
josios kairės filosofiją ir jos 
analizę.

Live 
for 
paid

PERKRAUSTYMAI

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention 
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248 , ..

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA
I 2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

Dideli* pasirinkime* tvairty prekly.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
< t I

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tol. WA 5-2737
3333 So. HalrUd St., Chicago, III. 60604. — Tai. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL ________ ,

— ssra’ji. i a ji i L" a u1

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patam avimas. Naujausi kraustymo 

ĮranklaL Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. ČFŠT. CHICAGO, ILL. S0S36. TeL WA 5-9209
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666-6084
HOUSEKEEPER 

PERMANENT
in, or go, good salary & home 
right person. Hospitalization, 
good transportation references.

some English necessary.
6800 NORTH

274-7984 anytime.

• -. /. f?

Experienced
COFFEE SHOP WAITRESS

Apply in person 
CHARLES CONTINENTAL

HOUSE
5400 So. CICERO CHICAGO

REIKALINGA MOTERIS 
Bendram namų ruošos darbui. 
Privatus kambarys su vonia. 
Reikalingos rekomendacijos.

SKAMBINTI 
835-1060

Wood Str.), 
kurį rengia 

vakarų apy- 
čikagos lie-

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

Sustabdykite tą niežėjimą
BRAX0N PASTA

—— tuojau sumažina len
gvą odos niežėjimą, 
gydo kojų grybelius, 
nuskusto veido1 per
šėjimą ir palengvina 
visą eilę odos nega
lavimų. Pastą paga
mino 30 metų patyri
mą turis vaistininkas. 
Pasiųsim 2 Braxon 
uncijas gavę $2.50, 

unc. gavę $4.00, atsiųstus tokiu ad
resu: /
4

EXPERIENCE REQUIRED

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-T141

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUO5L4.VIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
>■; y INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

♦ Vilniečių tradicinis Joninių 
laužas rengiamas š. m. birželio 
mėn. 19 d., šeštadienį, 4 vai. p. 
p. R. Bučo sodyboje, Willow 
Springs, III. Temstant, prie de
gančio laužo, visiems čikagie- 
čiams gerai žinomas Jaunimo 
Centro Studentų Ansamblis, va
dovaujamas p. L. Braždienės iš
pildys meninę programą. Veiks 
lietuviškų valgių virtuvė, vado
vaujama p. I. Sekmokienės ir 
turtingas įvairių gėrimų baras.

Šokiams gros J. Joniko or
kestras. (Prj.

Variety of responsibilities for a prog- 
ressive real estate company. 

Rapid dictation and typing required.
SALARY OPEN 

Near Wacker & Adams 
Mr. COOK — 641-5500

HELP WANTED — MALE 
> Darbininku Reikia

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pasto
gė, centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklypas. 41-ma ir Campbell.

PUIKUS BUNGALOW, Įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVE ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2737 WEST 43 STREET

CL 4-2390

♦ Norėdami pagerbti solistės 
Danos Stankaitytės nuopelnus 
lietuviškam muzikiniam gyve
nimui, sekantys asmenys globo
ja ir remia jos' rečitali Orches
tra Hali Čikagoje: V. Adamkus, 
Stanley Balzekas Jr., V. Kaman- 
tas, G. Kazėnai dr. P. Kisielius, 
A. Kučiūnas, E. Masiulis, B. Nai
nys, K. Oksaš, Dr. A. Razma, 
R. Sakadolskis, dr. P. Tunkū- ,4 . -
nas, dr. X Valaitis ir S. Vidman
tas. (Pr).

TRAINEE
MACHINE OPERATORS

NEW UNION AGREEMENT, $173.68 
PER WEEK

This is the amount you can earn 
based on a 6 day work week.

We are now seeking ambitious men 
over 30 years of age with stable work 
histories.

Openings currently available for 
our 3rd shift, on durethene plastic 
film producing machines. Must be 
able to work week-ends, automatic 
wage increases with liberal benefits. 
Must be able to speak English.

SINCLAIR — KOPPERS
7001 West 60th Street

(An Equal Oportunity Employer)

ARTI 67-TOS IR PULASKI
Didesnis ir geresnis kaip naujas, puoš
nus 5% kambarių mūras su 3 dvigubo 
dydžio miegamaisiais, patogia virtuve 
ir valgomuoju joje, ąžuolinėmis spin
telėmis, durimis ir medžiu. Hollywood 
stiliaus vonia, thermophan langais į 
gražų kiemą, potvynio apsauga beis- 
mante. Savininkas perkeltas iš val
stijos. Paskubėkite. Skambinkite 

stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.

254-8500

LAIKAS DABAR!
DU PELNINGI MŪRAI apie $17,000 

pajamų metams, Brighton Parke. Kai
na $50,000.

4 KAMB. PUIKUS MEDINIS, nau
jas šild., garažas, arti parko. Kaina 
$15,800.

6 KAMB. 15 METU MŪRAS, centr. 
vėsinimas, garažas. Prie 55-tos už 
Pulaski. $26,800.

2 BUTŲ MŪRINIS, 4 ir 5 kamb., 2 
autom, garažas, Marquette Parke. 
$26 500

5 BUTU GELSVAS MŪRAS — 2x5, 
2x3 ir 1x4 kamb., virš $7,000 pajamų, 
du blokai nuo parko. $47,000.

1% AUKŠTO 20 metų mūras. Gra
žūs 2 butair uždari pušų porčiai, nau
jas stogas, gazu šildymas, 2 auto ga
ražas, platus sklypas, arti mūsų. Naš
lė neužprašo — $33.500.

SKONINGAI MODERNUS 7 kamba
rių mūras ir 2 auto garažas. Tviska 
švara, tvarka ir graži gatvė arti ofiso. 
$23.900.

PRIE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem butam 30 pėdų sklypas už 
$10 900

PRIE PAT MARQUETTE PARKO 
apynaujo mūro rezidencija. Savinin
kas iškeliamas išvažiuoja. Greitas pa
siūlymas. $29,000.

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

♦ Kas turi parduoti dideli ali
jošių, skambinkite 776-2113.

(Sk.)

♦ Įvairaus dydžio deimantai, 
aukso apyrankės, sagės ir kito
kios puošmenos, auksiniai ir 
paprasti laikrodžiai dideliame 
pasirinkime A? Tveno krautu
vėje, 2646 W. 69 St.

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tvera.

(Pr.)

♦ TV Dainų šventės Nakvynės 
Komisija prašo visų lietuvių, 
gyvenančių Chicagoje suteikti 
nakvynę iš toliau atvykstan
tiems choristams į Dainų šventę, 
kuri jvyks liepos 4 d. Chicagoje.

Galintieji suteikti nakvynę, 
prašomi skambinti šiems komi
sijos nariams:

(Marquette Parko ir Gage 
Parko gyventoju patogumui) 
Linas Raslavičius, tel. 776-3254 
arba Augusta šaulvtė, telel. 
476-5848.

(Brighton Parko gyvento
jams) :

Žibutė Paulėnaitė, telefonas 
656-4276.

(Cicero gyventojams):
Saulius Kuprys, tel. 863-8733.
Nakvynės Komisija iš anksto 

visiems taria nuoširdų ačiū.
- ‘ (Pr).,

Dept. NA
2914 So. WALLACE ST.
Chicago, Illinois 60616

Nesiųskite COD. Pastą išsiųsime, ga
vę pinigus. Pilnai' nepatenkintiems 

pinigus grąžinsime.’ - T-į ♦ Lietuviu Jūrų Skautija ren- 
--------- ------------- ——  ---------- l'gia Puotą Jūros dugne, kuri 

įvyks birželio 12 d. MENĖS sa
lėje, 2515 W. 69 St. Veiks gau
sus bufetas, vėsinama, jūriniais 
motyvais dekoruota salė, gros 
europietiškas orkestras. Dėl re
zervacijų skambinti 257-2034 
arba CL 4-2665.

Lietuviu Jūrų Skautija 
( Chicagoje

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

4307 So. K ėdžio, Chicago 
TEL. — 254-5551 

1339 Stata St., Lamont, III. 
TEL. — 257-5542

-------------- ..jxmqjmaiIiii ............m, 1.1 b i,m

WEEKEND WATCHMAN
Hours: Saturday 8 A. M. to 

Sunday 6 P. M. — total 34 hours.
Apply in person:

FASCINATION. CANDY CO.
1137 No. WOOD ST.

CICERO — Pajamų bungalow, 6 ir 4 
kambarių, gerame stovyje, gazu ap
šildomas, modernios vonios. Arti ‘L” 

stoties. S26.900.
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct.. Cicero 
BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

FOR SALE BY OWNER. St. Basil 
parish 6 room 3 bedroom. Completely 
modern, tiled kitchen & bath, 220 
wiring. $250 down F. H. A. appro

val. A bargain at SI6.200.
Indirect lighting in bathroom. 

By appointment only. 
9254816.

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

NORWOOD CONSTRUCTION 
Special prices on dormers 
and additions, aluminum 

siding and soffits. 
469-1241 or 867-7799 — 

FRANK HUDSON

ATDARAS SEKMADIENI 12—4 vai. 
5626 So. MAPLEWOOD AVE. 

5 kambariu, 2 miegamu mūras. 
$18,900. Tel. 254-5553

PAINTING — SCRAPE, putty and 
paint windows, peaks, garages, fire 

escapes. Tar gutter. Fully ins. 
277-6858.

PARK RIDGE OPEN HOUSE 
SATURDAY & SUNDAY 1—5 P. M.

214 So. MERRIL
7 room brick. Modern kitchen & bath, 
paneled recreation room. 2 car ga- 
rade. Central air cond. Walk to train 

& bus. Manv extras. Lo 40’s. 
BY OWNER 823-0113.

10 BUTŲ, mūras, alum, langai, šil. 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500.

6% KAMB., 18 metų mūr., šil. gazu, 
įrengtas rūsys. 2% vonios. 2 autom, 
garažas. Apylinkė 68-tos ir Pulaski. 
$26.900.

1% AUKŠTO 12 metų mūrinis, ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsvs, 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvuas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski." $37.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu, aluminiiaus langai, 2 automobilių 
garažas. Marquette Parke. Tik 
$28,900.

3 MIEGAMU apvnaujis mūras, ši
lima gazu. aluminijaus langai, centri
nis vėsinimas. 2 automobiliu garažas, 
71-mos ir Troy apylinkėje. $29,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

5 KAMBARIU beveik naujas bunga
low geroje pietvakarių apylinkėje. 

Įrengtas beismantas.
Tel. CL 4-2390

DĖMESIO! KARPENTERIS!
Pataisysiu viską, kas. tik reikalinga 
prie namu — didelis ar mažas darbas.

Pastatysiu ir naują. Tel. 582-7595.

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

tune-up* Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

ELK GROVE VILLAGE, 75 Forest 
Lane. Atdaras apžiūrėjimui sekma
dienį 1—6 vai. 3 mieg. ranch tipo na
mas, nesenai dekoruotas, su 1% vo
nios. kilimais, užuolaidomis, skalbimo 
ir džiovinimo mašinomis. Arti trans- 
portacija į mokyklas, bažnyčias, 

krautuves. Savininkas.
Tel. 437-0054.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
JvalrOe Pardavimai

PARDUODAMA DANTŲ TECHNIKO 
motoras' ir prešas, šaldytuvas ir sta

las su stalčiais. Tel .247-6948.

PARPUODAMAS AKORDEONAS 
“120 bass” geram stowie — S85. 

Skambinkite PR 8-3231.

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS m LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda. 

L RUDIS Tel. CL 4-1050

WHEATON BY OWNER
Spacious tri-level. 3 bedrooms. 2 
baths, large paneled family room with 
built-in storage, basement, workshop 
area, 2 car garage. Well landscaped, 
near excel, school and Wheaton col

lege. $45.900. 
CALL 665-5376

STEBUKLINGAS PIRKINYS 
$19,900

RENTING IN GENERAL 
Nuo mos

IŠNUOMOJAMAS 5 kambariu apšil
domas butas. 739 W. 33 Street. 

Tel. FR 6-2134.

■ HOME INSURANCE >
Call: Frank Zapollt 
3208’A W. 95th St 

GA 4-8654

Mem naa

IŠNUOMOJAMAS naujam name su 
patogumais ir atskiru Įėjimu kamba

rys. Brighton Parke. 
Tel. LA 3-3384.

TERRA
Brangenybė*, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progom*.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

Gražiai atrodantis 1% aukšto su 2 bu
tais. 4 dideli kambariai su patrauklia 
modernia kabinetine virtuve 1-me 
aukšte, dideliu 3 kambariu moderniu 
butu antrame aukšte ir vieno kamb. 
butu beismante, kurį galima laikyti 
šeimos kambariu. Geras 2 mašinų ga
ražas. puiki vieta prie 43-čios ir Cali
fornia. Naudokis to bargeno proga. 

Skambink stebukladariui.
Skambink MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.

254-8500
BUSINESS CHANCES

BirnJo Progo*

RESTAURANT FOR SALE 
GOOD GOING BUSINESS.

Two kitchens. Near “L” stations. 
Good location. For information call 

243-7779 
after 3 P. M.

Call evenings and Sundays 
829-5088

’NAUJIENOS* KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

A, & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

REMSITE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontą*

HEATING CONTRACTOR
(rengiu naujus ir perstatau senus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE. 

CHICAGO, ILL. 60609 
TEL: VI 7-3447




