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ČIKAGOS JAUNIMO KONCERTAS 
PASIBAIGĖ KRUVINOM RIAUŠĖM
CHICAGO. — Miesto Parkų valdyba surengė jau kelis kon

certus miesto jaunimui, tuose koncertuose buvo mažesnių susi- 
stumdymų, tačiau pirmadienio koncertas Grant parke virto riau
šėmis, kova su policija. Trys jaunuoliai buvo peršauti, du šešio
likos, vienas 18 metų. Sužeisti 28 policininkai, jų tarpe vienas 
pavarde Martinkus. Suimta 65 asmenys, sudeginti trys automo
biliai. Po mūšio Grant parke grupės jaunuolių pasipylė į miesto 
centro gatves. Išdaužyta šimtai langų. Iš jų išplėštos prekės. 
Nukentėjo Pick-Congress viešbutis, netekęs 17 didelių langų, 
Goldblatts, Marchall Field, Sears, Carson Pirie -Scott, Brooks 
Brothers, McMahon-Till Florists, Fanie May Candies, Abercombie 
Fitch ir daug kitų. v J

Miesto pareigūnai galvoja, kad 
koncerto klausytojų tarpe buvo 
grupės jaunuolių pasiruošusių 
koncertą išardyti. Policija kon
fiskavo dėžę vinių, kurios buvo 
mėtomos į policiją. Minia turėjo 
grandinių, lazdų, plytų. Dau
giausia buvo naudojami vyno ir 
kitų gėrimų buteliai. Įvairūs 
alkoholiniai gėrimai, marijuana, 
kiti narkotikai koncerto daly
vių tarpe buvo laisvai naudoja
mi.

Riaušės prasidėjo, kai grupė 
klausytojų ėmė reikalauti, kad 
tuoj pasirodytų seniai laukia
ma “Sly and the Family Stonė” 
muzikos grupė. Per šios grupes 
ankstyvesnius pasirodymus jąu 
buvo neramumų Čikagoje ir ki
tuose miestuose. Kai kurie gru
pės nariai dėl to nenoromis ;į 
koncertus eina. Du-kart tos gru
pės koncertai buvo atšaukti. Mi
nia todėl reikaiavc^kad, ji tuoj 
pasirodytų, o nekantresni ėmė 
jbrautis ant scenose ir dasigy^f ̂ m 
įrengtus garsintuvus ir kitus 
aparatus. Kai pasirodė policija 
atstatyti tvarkos, jaunuolių mi
nia puolė policininkus.

Minia, sudaužė įvairių koncer
to įrengimų už 15,000 dolerių. 
Kiek nuostolių padaryta krautu
vėms dar neapskaičiuota. Sako
ma, kad koncerto paklausyti su
sirinko apie 50,000 jaunuolių. 
Be didesnių grumtynių su poli
cija, įvyko mažesnių susimuši
mų tarp atskirų grupelių, tarp 
juodų ir baltų. - j

šios riaušės gali nutraukti ši
tokių koncertų planus ateičiai. 
Kada jaunimas susirenka toli 
laukuose ir ten klausosi įvai
rių savo “muzikos herojų”, dar 
nėra tiek pavojinga, tačiau reng
ti tokius masinius koncertus pa
čiame miesto centre yra neap
galvotas, neatsargus žingsnis, 
kurių ateityje reikėtų vengti.
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SEOULAS. — Pietų Korėjos 
lėktuvai jūroje pasivijo ir nu
skandino šiaurės Korėjos greit- 
laivį, kuris bandė priartėti prie 
P. Korėjos krantų, matyt, iškel
ti šnipus ar pasiimti agentus. 
Susišaudęs su pakrančių sargy
ba, komunistų laivas bandė pa
bėgti tačiau greit iššaukti lėk
tuvai laivą nuskandino.
| CLEVELANDAS. — Negras _ _ _
meras^ Stokes Clevelando polici- gharon Tate, nėščios jau devintame mėnesyje, papiovimu. Kal
ios viršininku pakvietė atsar- .
gon išėjusį .negrą aviacijos ge- šeimos narės, Linda Kasabian parodymų. Ji savo akimis
jos viršininku pakvietė atsar-

GimOS MINISTERIS M. DAYANAS 
GRASINA PASITRAUKTI IŠ VALDŽIOS

JERUZALĖ. — Manoma, kad šiandien paaiškės Izraelio vy
riausybės atsakymas i Amerikos pasiūlytą 90 dienų karo paliaubų 
planą. Tas pasiūlymas suskaldė arabus, įnešė skilimą ir Izraelio 
vyriausybėje. Izraelio kabineto užsienio reikalų ir saugumo ko
mitete yra keturi asmenys: premjerė Goldą Meir, vicepremjeras 
Yigal Allon, užsienio reikalų ministeris Abba Eban ir gynybos 
ministeris Moshe Dayan. Sakoma, kad premjerė Meir ir gen. 
Dayanas yra nusistatę atmesti Amerikos planą, o Ebanas ir Al- 
lonas ragina jį priimti. Vicepremjeras Allonas jau viešai pareiš- 

i kė, kad “mes turėtume priimti Amerikos planą, nors ir nesame 
visiškai patenkinti su visomis to plano smulkmenomis”.

Helsinkio aerodrome jaunas darbininkas tik nusiavė ištiek raudoną kilimą ir bando nepastebėttas pasišalinti, nes 
jau atvyko Irano šachas ir jo žmona, imperatorienė Fa*ah Diba. Toliau stovi suomiu garbės sargyba, kai kurie 

juokiasi iš jaunuč io- sumišimo.

' PRASIDĖJO MANSONO TEISMAS
LOS ANGELES. — Po ilgų Tegalimų pasirengimų Los An

geles prasidėjo hipio Mansono ir jo palydovų, vadinamos, “šei
mos” “teismas. Mansonas ir trys jaunos merginos kaltinamos 
žiauriomis septynių asmenų žmogžudystėmis, jų tarpe aktorės

t mamų  jų gynėjas, irgi hipis Kanarek protestavo dėl buvusios

nerolą Benjamin Davis. Tas 
trumpą laiką pabuvęs policijos;
vadu, pasitraukė, paskelbdamas, 
jog miesto valdžia jam nedavu
si pakankamai paramos, bet-rė
musi “policijos priešus”.
^PNOMPENHAS. — Kambo- 
gįjoje komunistų.apsuptam e KU

tuš" mitete įvyko mūšiai, po kaitinamosios: Susan Denice At- 
tanų Kambodijos kariuomene Krenwinkel ir Les.
su didehais nuostoliais pasitrau- Į}e Van Houten.
kė.

LONDONAS. — Vyriausybės 
paskirtas. teismas, ištyręs uos
tų darbininkų ir darbdavių ar
gumentus, paskelbė sprendimą, 
kurį jau priėmė darbdaviai. Dar- 
bininkų unijos vadai dar svarsto 
tą pasiūlymą, kuris žymiai pa
kelia uosto darbininkų uždarbius.

SEOULAS. — Amerikos ir

matė Mansono gaujos darbus ir dabar liudija priešėj į. Advokatas 
tvirtina, kad liudininkė Kasabian negali liudyti, nes ji. esanti ne
pilno proto, turėjusi net 300 LSD narkotikų sukeltų “kelionių”.

Pats Mansonas praėjusį penk
tadienį pasirodė teisme su ant 
kaktos išplautu kruvinu kryžiu
mi. Pirmadienį tokiais kryžiais

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Ar legali japonų 
kariuomenė?

TOKIJO. — Japonijoje prasi
dėjo svarbi teismo byla, kurioje 
teisėjai turės nuspręsti, ar yra 
legali pagal Japonijos konstitu
ciją, nauja japonų Gynybos Jė
gų kariuomenė.

Byloje yra kaltinamas jau
nas Gynybos Jėgų kareįvis, ku
ris atsisakė klausyti karininkų. 
Jis platino lapelius, ragindamas 
kitus kareivius neklausyti vy
resniųjų ir nedalyvauti riaušių 
dalinių apmokyme.

Kareivis Konishi neslepia, 
kad jis komunistas, nusistatęs 
prieš japonų karines jėgas, nu-

Izraelyje kalbama,.kad gyny
bos ministeris Dayanas pagra-> 
sinęš atsistatydinti, jei bus pa- 
skelbtoskaro paliaubos. Jis įro
dinėja, kad 90 dienų tarpas duos 
Egiptui laiko taip sustiprinti 
Suezo kanalo vakarinį krantą, 
kad Izraelio aviacija nebegalės 
ten įskristi. O tada Egiptas pa
sirengtų puolimui per kanalą.

Dayanas, be to, nenorįs atsi
traukti iš kai kurių Izraelio oku
puotų žemių, kurios, jo nuomo
ne, reikalingos Izraelio saugu
mui. Be Golano aukštumų ir Ti
ranos įlankos tvirtovės Sinajaus 
pusiasalio pietuose, Dayanas 
norįs prijungti prie Izraelio Ga
zos pakraštį, tuo padidinant Iz
raelio priėjimą prie jūros.

Mansono istorija yra charak
teringa paskutinio dešimtmečio 
Amerikos jaunimo pasinešimui 
į įvairius narkotikus. Jis yra 35 
metų amžiaus, tačiau 17 metų 
yra praleidęs kalėjimuose, o 
prieš tai — Įvairiuose vaikų na
muose, prieglaudose. Kalėjime 
išmokęs groti gitara, užsiaugi- 

įnęs plaukus Mansonas įsijungė
Pietų Korėjos ekspertai šią^sa- iį San Francisco hipių gyveni- 
vaitę svarstys, kaip sustiprinti mą_ Vėliau surinkęs savo “mo- 
P. Korėjos karines jėgas, kad kinių” grupę ir pasiskelbęs nau
jos galėtų gintis nuo komunis
tų ir po Amerikos 'kariuomenės 
išvežimo. P. Korėja turi didelę,
600,000 vyrų kariuomenę, tačiau vogdami ir paleistuvaudami gy- • ' • V i M f

jos religijos pranašu, Mansonas 
išsikraustė į Kalifornijos dyku
mą. čia imdami narkotikus,

prie sovietų vilos
GLEN COVE. — Long Island 

yra didelis namas, stovįs ant 38 
akrų žemės. Už didelių vartų 
ir aukštos akmeninės tvoros čia 
gyvena sovietų Jungtinių Tautų 
diplomatai.

Grupė New Yorko žydų 
atvažiavę prie sovietų pastato, 
perlipo tvorą ir išdažė sienas 
įvairiais prieš sovietus nukreip
tais užrašais ir Dovydo žvaigž
dėmis.

Sovietų diplomatai iššaukė 
policiją, kuri suėmė žydų jau
nuolių grupę, priklausančią “Žy
dų Gynybos Lygai” New Yorke. 
Grupei vadovavo rabinas Meir 
Kahane.

Kinijos premjeras 
pagyrė prancūzus
PARYŽIUS. — Prancūzijos 

santykiai su komunistine Kinija 
vis gerėja. Kinijos premjeras 
Chou En Lajus pasirodė pran
cūzų televizijoje, kur jis pareiš
kė, kad Kinija ir Prancūzija abi 
priešinasi didžiųjų valstybių do
minavimui pasaulio reikaluose. 
Tokia buvusi gen. Charles de 
Gaulle politika.

Kinijos premjeras reikalavo, 
kad Amerikos karinės jėgos pa
sitrauktų iš Korėjos, iš Viet
namo ir iš “Kinijos provincijos 
Taivano”. Praėjo laikas, kada 
kelios didžiosios galybės spręs
davo pasaulio likimą, šį mitą rei
kia visiems laikams sutriuškin
ti, — pareiškė Chou En Lajus.

WASHINGTONAS. — Azijos 
Išvystymo Bankas suteikė In
donezijai 10 milijonų dolerių pa
skolą: trąšų įmonės išplėtimui.

jai dar daug ko trūksta.
WASHINGTONAS. — Po il

gos pertraukos vėl pradėjo skrai
dyti nauji amerikiečių kovos 
lėktuvai F-lll, kurie dėl įvairių < 
techninių problemų buvo su
stabdyti gruodžio mėnesį, kada 
Nevadoje vienam lėktuvui nu
krito sparnas. Amerikos avia
cija turi 230 F-lll lėktuvų. Jie 
visi bus išbandyti iki sausio mė-. 
nėšio.

BUENOS AIRES. — Argen
tinos policija ryšium su buvusio 
prezidento Aramburu pagrobimu 
ir nužudymu, suėmė jau antrą 
katalikų kunigą Fulgencio Al
berto Rojas.

WASHINGTONAS. — Vy
riausybės valdininkai ištyrė, kad 
keli Kalifornijos senelių slaugy
mo namai ima iš valdžios “me
dicaid” mokėjimus, nors jų ga
vėjai yra mirę ar pasitraukę iš 
slaugymo namų.

WASHINGTONAS. — NASA 
paskelbė, kad yra rengiami du 
erdvėlaiviai, kurie be įgulų skris 
į Venerą ir Merkurijų, kur iš ar
ti filmuos jų paviršių ir rinks 
įvairius mokslinius duomenis 
apie tų planetų atmosferą.

veno Mansono “religijos” pase
kėjai. Mansonas pats “priimda
vo” naujas merginas Į savo šei
mą, jas “išbandydamas”. Kai po
licija grupę suėmė, joje buvo 9 
merginos ir 5 vyrai.

Mansono grupė pirmiausia 
nužudė Gary Hinman, supiaus- 
tydamas jį peiliais. Mansonas 
pats žmogžudystėje nedalyva
vo, pasiųsdamas merginas. Hin- 
manas nužudytas reikalaujant 
iš jo pinigų. Kitame “žygyje” 
buvo nužudyti: Sharon Tate, 
Jay Sebring, kavos įmonės pa
veldėtoja Abigail Folger.ir Voit- 
cyck Frokowski. šioje masinėje 
žmogžudystėje merginos peiliais 
ir Watsonas, Mansono dešinioji 
ranka, revolveriu, padarė “ne
švarų darbą”. Todėl Mansonas, 
nusivedęs kitą naktį grupę į 
Leno La Bianca namus, pade
monstravo, kaip reikia “švariai” 
su peiliu žudyti. Nužudytų kū
nams dar neatšalus, Mansonas 
su grupe pavakarieniavo iš sa
vo aukų šaldytuvo ir išsimaudė 
jų vonioje.

BUDAPEŠTAS“ Vengrijos 
komunistų partijos 10-tas kon
gresas šaukiamas lapkričio 23 

Į dieną.

Aukso medalis
Milane, Italijoje, vykus gra

fikos tarptautinė parodai (Bie
nale), okup. Lietuvos daili
ninkei A. Skirutytei už graviū
rą “Mano ežerėliai” paskirtas 
aukso medalis. Paroda vyko š. 
m. gegužės ir birželio mėne
siais. A. Skirutytė liepos mėn. 
su savo grafikos darbais daly
vauja tarptautinėje grafikos 
parodoje Lenkijoje. (Elta)

Vakarų Vokietijos kancleris 
Willy Brandt

♦ Čikagos miesto meras Da
ley pasmerkė pirmadienio riau
šes Grant parke ir miesto cen
tre. Jis pabrėžė, kad toks neiš
provokuotas, be pagrindo smur
tas gresia visuomenei, gresia 
Amerikos laisvėms. Visuomenė
turės gintis. Koncertų jaunimui i sistatęs prieš Japonijos-Ameri- 
ateityje nebebus.. Į kos gynybos sutartį. Jis aiški-

♦ Waukegano mieste meras naši neklausęs gynybos Jėgų ka- 
atleido 61 policininką, kurie 
streikuoja reikalaudami dides
nių atlyginimų;

i; - ♦ Buvęs prez.- Johnsbno vy
riausybės prokuroras Katzenba- 
chas pareiškė senato komitete, 
kad Vietnamo -karas buvęs — 
klaida. Prie jos prisidėjęs ir 
kongresas, duodamas preziden
tui Johnsonui didelę galią.

♦ Egipto vyriausybė uždarė 
dvi radijo stotis, kuriomis nau
dojosi arabų partizanų organi
zacijos. Jos kritikavo preziden
tą Nasserį už Amerikos pasiū
lymą priėmimą.

♦ Pietų Vietname padidėjo 
skilimas tarp prezidento Thieu 
ir viceprezidento Ky. Du Thieu 
patarėjai pasitraukė iš pareigų, 
kai prezidentas juos apkaltino 
‘atsakomybės jausmo’ trūkumu.

♦ Valstybės prokuroras Mit
chell pareiškė, kad jis neleis pie
tuose jokių dvigubų mokyklų. 
Visos turės būti integruotos.

♦ Net 60 didžiųjų Amerikos 
B.52 bombonešių daužė komu
nistų pozicijos Laoso ir P. Viet
namo pasienyje. Lėktuvai truk
do komunistams gabenti karinę 
medžiagą Ho Chi Minho keliais. 
Lėktuvai numetė virš 1,000 to
nu bombų.

Prezidentas Nixonas ketvir
tadienį turės Los Angeles mies
te spaudos konferenciją.

rininkų, nes ta organizacija pa
ti esanti nelegali, prieštarai^ 
janti Japonijos konstitucijai.

^Teismas dabar turės pasisa
kyti, ar Japonijos kariuomenė 
laužo konstituciją, ar — ne. Ka
riuomenė yra ginkluota moder
niais tankais, lėktuvais, karo 
laivais. Ji neturi ofenzyvinių 
ginklų: bombonešių, lėktuvne
šių ir atominių ginklų. Daug kas 
Japonijoje nekantriai laukia teis
mo sprendimo.

LONDONAS. — Apie 100 
juodų jaunuolių demonstravo 
Londone prieš policiją, kuri ne
kaltai suėmusi keturis negrus. 
Muštynėse buvo sužeisti 'keli 
policininkai, 11 asmenų buvo su
imti.

CLEVELANDAS. — Demon
stracijose prieš karą buvo su
žeisti trys policininkai ir suim
ta 12 jaunoulių. šie bandė su 
trukdyti “Kietų Kepurių” — sta
tybos darbininkų “už karą” su
sirinkimą. Muštynės prasidėjo, 
kai viena senyva moteriškė iš
plėšė jaunai merginai iš rankų 
vietnamiečių komunistų vėlia
vą ir ėmė vėliavos kotu ją mušti. 
Prisidėjo kiti praeiviai, įsikišo 
policija.

Protestai Indijai 
dėl Binh vizito 

'NEW DELHI. — Indijoje sa
vo 10-ties dienų vizitą baigė 
Viet Congo “laikinosios vyriau
sybės” užsienio reikalų minis- 
terė Thi Binh. Jos vizitas su
kėlė daug ginčų pačioje Indijo
je, kuri tos Viet Congo vyriau
sybės nepripažįsta. Ministerę 
Binh pakvietė Indijos užsienio 
reikalų ministeris. Dėl to pa
kvietimo buvo daug protestų 
“neutraliai” Indijos vyriausy
bei.

Pietų Vietnamo generalinis 
konsulas New Delhi pareikalavo, 
kad Indijos vyriausybė suimtų 
ponią Binh ir atiduotų ją, kaip 
krašto išdavikę, Saigono vyriau
sybei. Pačiame Saigone minia 
žmonių puolė Indijos konsula
tą, nuplėšė ir sudegino vėliavą. 
Vietnamo indų kolonijos nariai 
laikė savo krautuves uždarytas, 
langus užkaltus.

Iš Indijos Viet Congo minis
ter išvyko į Ceyloną, kur ji bu
vo iškilmingai sutikta prokomu
nistinės Ceylono valdžios. Cey- 
lonas neseniai pilnai pripažino 
Viet Congo “vyriausybę”..

MADRIDAS. — Ispanijos už 
sienio reikalų ministeris Gre
gorio Lopez Bravo pareiškė par
lamente, kad nauja sutartis su 
Amerika perduos visą amerikie
čių bazių Ispanijoje kontrolę is
panams. Amerikiečiai bus lai
komi tik svečiais. (

Egipto prezidento Nasserio 
sutikimas su Amerikos planu 
stebėtojų laikomas labai drąsiu 
žingsniu. Nasseris arabų aky
se neteko pasitikėjimo. Jį pa
smerkė nė tik Palestinos pabė- 

"gėliai-partizanai, bet pasmerkė 
ir Alžiras, Sirija, Irakas. Tik Su
danas ir Jordanas parėmė Egip
to prezidentą, nors Jordane pa
dėtis dar neaiški, nes čia labai 
stiprūs palestiniečiai. Jei per 
karo paliaubas Jordanas neleis 
partizanams puldinėti Izraelio, 
Jordano karalius gali lengvai ne
tekti sosto. Jordano sostinės 75 
nuošimčiai gyventojų yra pales
tiniečiai.

Pirmadienį Egipto lėktuvai 
pirmą kartą po ilgesnės pertrau
kos puolė Izraelio pozicijas prie ’ 
kanalo. įvyko oro kovų, kuriose 
izraelitai giriasi numušė du Egip 
to Mig-17 lėktuvus. Egiptas pra
neša apie vieno Izraelio lėktuvo 
numušimą. Izraelio žiniomis, po 
1967 metų karo Egiptas neteko 
107 lėktuvų, o Izraelis — 14.

Kinija kaltina
Ameriką ir Japoniją

HONG KONGAS. — Komu
nistinės Kinijos spauda paminė
jo 17 metų sukaktį nuo Korėjos 
karo paliaubų sudarymo. Ta pro
ga Kinijos spauda piktai puolė 
Ameriką, kuri daugiausia truk
danti abiejų Korėjų suvienijimą. 
Amerika ir Japonija planuojan
čios naują agresiją Azijoje, pla
nuojančios sulaužyti karo paliau-, 
bų susitarimą. Kinijos laikraš
čiai įspėjo, kad kinų liaudis sto
vi už šiaurinės Korėjos pečių. 
Jeigu kilsiąs naujas karas, Ki
nija padėsianti Korėjai nugalėti 
Amerikos agresorius.

LONDONAS. — Darbo eks
pertų raportas paskelbė Brita
nijoje, kad čia darbininkų labai 
priimta “arbatos pertrauka” yra 
naudinga, nes darbininkai po jos 
geriau dirbą ir pakelią produk
ciją. Raportas rekomenduoja 
“arbatų pertraukas” įmonėse 
palikti.
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REMKTTE TUOS BIZNIERIŲ: 
KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE”

ansamblio narius 
tarpe ir išmokė

Jūsų laukia paslaugi užkandinė, atsigaivinimų baras 
ir jspūdingi šokiai, kuriems gros neprilygst^nas JONI-
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padarys pranešimą visiems rūpimais reikalais.
. Pradžia 12 vai. iki vėlumos.

Draugijos Valdyba ir Parengimų Komisija

nėse valdybos pirai., negalė
damas asmeniškai dalyvauti 
atsisveikinime su velioniu A. 
Barančiuku, prisiuntė atsis- 
veikinmo raštą. Šis atsisveiki
nimas buvo Algirdo Būdrecko 
perskaitytas.

ALGIRDO REGIO 
ATSISVEIKINIMO KALBA

tolimesnius planus.
Pobūvio pabaigoje buvo pa

rodytos skaidrės. Ir taip prieš 
išsiskirstant baltoj e ekrano • dro 
bėję praslinko daug daug vaiz
dų, kurie mums dar labiau iš
ryškino visos kelionės kasdie
ninę realybę, o tos išvykos 
dalyvius dar sykį svajingai su
jaudino neužmirštamų išgyve
nimų puikių prisiminimų no
stalgiją; J- Dg.

Gaila, kad L. Sagys savo kal
boje nieko neužsiminė apie 
“Grandinėlės” artimesnius ir

“Labai skaudu atsisveikinti 
su tais mūsų bendruomenės 
nariais, kurie nors ir visame 
pasaulyje, išblaškyti, nenutru
pėjo nuo savo tautos kamieno 
ir nepaklydo mus supančių be
prasmybės apraiškų klystke
liuose.

“Savo gyvenimo kelyje ve
lionis Antanas visuomet išryš
kėjo kaip vienas iš lietuviško 
įsipareigojimo stulpų, kuriais 
remiasi mūsų ideologinių pa
statų sienas. Jo sąmoningu-

Aukščiausias pastatąs 
' pasaulyje

Sears, Roebuck & Co, statys 
Chicago j e aukščiausių pastatą 
pasaulyje. Jis bus žinomas 
kaipo Sears bokštas. Pastatas 
bus 1,450 pėdų aukščio, turės 
110 aukštų. Jo pastatymas kai
nuos per 100 milijonų dolerių. 
Užims visą bloką tarp Wac
ker, Adams ir Franklin. Dar
bininkų pastato ofisuose dirbs 
16,500; Iš jų 7,000 bus samdo
mi Sears bendrovės.

ilgametis-tos kuopos valdybos 
narys pasižymėjo darbštumu, 
pareigingumu ir . kaip tikram 
šauliui dera, punktualumu ir 
savo žodžių tęsėjimu. Už tai 
jis buvo dekoruotas šaulių Są
jungos garbės žymeniu.

“Brolis Antanas savyje tu
rėjo visas draugiškumo ypaty
bes, užtai jis buvo visų mėgia
mas ir teigiamai įvertinamas.

“Mielas Broli Antanai, Tu 
ramiai gali ilsėtis, nes tavo kil
nų, darbą tęs ir visuomet tavo 
kapą lankys ir jį globos tavo 
idėjos sesės ir broliai šauliai.

“šeiniai, giminėms ir arti
miesiems Vytauto Didžiojo 
šaulių kuopos vardu reiškiu 
gilią, gilią užuojautą.”

Su velioniu atsisveikinant 
dar kalbėjo: Chicagos šaulių 
rinktinės pirm. . P. Tomkus, 
Anglijos Lietuvių dr-jos pirm. 
J. Jokubka, Policijos “Krivu- 
lės” valdybos vicepirm. S. Sta
siūnas , Ralfo apskrities val
dybos pirmininkas Valerjonas 
Šimkus, Vyčių choro valdybos 
narys J. Aukščiūnas, Marquet
te Parko Namų Savininkų dr- 
jos valdybos vicepirm. J. Bag- 
džius, Tauragės klubo vardu 
M. Brazas ir kun. J. Kuzinskas, 
anksčiau gyvenęs Anglijoje.

Algis Regis L. B. Komiteto 
Pasauliečių Teisėms Apsaugoti

gai, meniškai parengti atitin
kami pažymėjimai — diplo
mai, o visi “Grandinėlės” na
riai savo . vadovui Liudui Sa- 
giui padovanojo vieną gražią 
raudoną rožę, kaip jų meilės, 
prisirišimo ir tarpusavio soli
darumo simbolį.

Pobūvyje taip pat dalyvavo 
ir atitinkamu žodžiu buvo pa
gerbtos išvykos dalyvės: solis
tė Aldona Stempužienė ir vie
tinio laikraščio Cleveland Plain 
Dealer štabo narė J. Scott, ku
ri drauge .su “Grandinėle” išti
sai išbuvo visoje kelionėje 
ir tikrai daug ir pasigėrėtinai 
gražiai visą “Grandinėlės” veik 
lą, jos įsikūrimo istoriją, dar
bo aplinkybes ir pagaliau šios 
išvykos įspūdžius aprašė savo 
laikraštyje, visus straipsnius 
pailiustruodama visa eile bū
dingų foto — nuotraukų.

Tiesą pasakius, negalėčiau 
net atsiminti, kad kuris nors 
kitas Clevelando lietuviu kul
tūrinio ir visuomeninio gyve
nimo įvykis būtų susilaukęs 
tokio plataus, viešo dėmesio 
amerikiečių spaudoje.

Pabaigoje ilgesnę kalbą pa
sakė “Grandinėlės” vadovas 
Liudas Sagys. Plačiai nupasa
kojęs ansamblio pasirengimo 
ir pačių gastrolių vargus ir 
džiaugsmus bei padėkojęs vi
siems šio*įvykio kaltininkams 
ir rėmėjams, Liudas Sagys pa
brėžė, kad šis visas įvykis bu
vo drauge ir gili pamoka tiek 
jam pačiam, tiek visam an
sambliui ir, taip pat atskiriems 
jo nariams. Techniškas pasi
rengimas išvykai įnešė daug 
gyvumo ir pažangos bei žy
miai pakėlė ansamblio pasiro-

mas mūsų tautinio gyvibingu- 
mo laisvei.

“Krikščioniškojo gyvenimo 
sampratoje su fizine mirtimi 
dar nesibaigia žmogaus gyve
nimo vertė, nors šiandien tai 
stengiasi paneigti komerci
niais motyvais besivadovau
jantys kai kurie lietuviško pa
veldėjimo likvidatoriai. Ben
druomenės Pasauliečių Komi
teto vardu ir plataus tikinčių
jų judėjimo vardu aš reiškiu 
brolišką užuojautą velionio 
šeimai ir artimiesiems; o taip 
pat dėkoju Dievui, kad mūsų 
visų bendromis pastangomis, 
po daugelio tamsių skaudžios 
kovos metų, šiandien galime 
palydėti Antaną su lietuviui 
kirkščioniiii priderama pagar
ba jo amžinojo poilsio vieton.»

“Atsisveikiname su tavim, 
Antanai, praturtini tuo dvasi
niu ryšiu, kuris visuomet mus 
lydės tavo-pėdomis.

Velionio A. Barančiuko pa
laikai liepos 20 d.,, pirmadienį, 
iš koplyčios buvo pervežti į 
bažnyčią ir po gedulingų pa
maldų palaidoti Lietuvių šv. 
Kazimiero kapinėsse.

Koplyčioje ir bažnyčioje prie 
velionio karsto stovėjo h' grab- 
nešiais buvo uniformuoti šau
liai.

Velionio palaikai didelės 
automobilių vilkstinės buvo 
tiesiai nuvežti prie duobės ir 
palaidoti su visomis lietuvių 
apeigomis ir tradicijomis. Kar
stą leidžiant į duobę buvo gie
dama giesmė “Marija, Marija”, 
o po to buvo sugiedotas Lietu
vos himnas.

Algirdas Budreckas

dymų tobulumo laipsnį suda 
rant jo pasirodymų programą 
pati kelionė matomai sudraus
mino visus 
pačius savo 
respektuoti bendrų pastangų 
reikalavimus, o išorinės pasta
bos ne tik išmokė^ ansamblį ir 
jo vadovybę kovoti su visomis 
kliūtimis, bet ir atitinkamai at
kreipti dėmesį į daugelį aplin
kybių, išryškinant mūsų tau
tinio šokio savita istorini cha
rakterį.

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS n t„ 336 psl.
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl. .... .................. ........
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl.......... ........
4. Liudas Mikšys, IŠ ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

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

154 psl. ................. .................... ....... ................... ............
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. ...........  ; $2.00
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 35$ psL
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. .,................ ............

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

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ___
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psL,

viršeliais $2.00, kietais ...... .................. .... .
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl, .
14. -Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. „
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN .NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KA LAUMĖS" LĖMĖ. 236 psl. ___
18. Kip-’s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 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. _____

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

orderiu, šiuo adresu:

Savųjų ir svetimųjų vėtytas 
xt mėtytas “Grandinėlės” šo
kių ansamblis vis dėlto įvykdė 
savo pasiryžimą ir apkeliavęs 
keletą didžiųjų Lotynų Ameri
kos didmiesčiu atliko savo tau 
tinės veiklos misiją ir pagaliau 
vėl sugrįžo į savo gimtąjį Cle- 
velandą, kur liepos’m. 19 die
nos smagioje popietėje. vieti
nės Lietuvių Bendruomenės 
Apylinkės Valdyba surengė to 
ansamblio vadovams ir jo na
riams bei bendradarbiams ir 
talkininkams jaukias ir šir
dingas vaišes.

Vaišės be pačių ansamblio 
dalyvių sutraukė dar kelias 
šimtines šokėjų tėvų ir kitų 
Clevelando lietuviu — ansam
blio draugų būrį.

Vaišių metu prie tvarkingai 
ir ištaigingai p. Onos Jokubai- 
tienės parengtų stalų sočiai pa
sivaišinus, buvo paskaityta vi
sa gausybė sveikinimų, pa
puoštų gražiausiais lietuviškais 
širdingais linkėjimais ir pagei
davimais ateičiai ir taip pat pa 
brėžiant šio įvykio vertę bei 
prasmę.

Visą šią kuklią, bet įspūdin
gą programą jautriu žodžiu 
pfUdėjo LB-nės .Apylinkės Pir
mininkas Feliksas Eidintas, ją 
pravedė inž. Raimundas Kudu 
kis, kuris draiige buvo ir “Gran 
dinėlės” išvykos bendrakelei
vis, o be to, labai daug pasitar
navo tvarkant visus kelionės 
formalumus, kuriuos 
paskutiniu momentu 
sukomplikavo ■ mūsų 
okupanto pastangos.

Visiems šios išvykos daly
viams; tai istorinei kelionei 
prisiminti, buvo jtėikti skonin-

Velionio šaulio A. Barančiuko atsisveikinimo dalyviai šermenyse. Pirmoje eilėje, sėdi iš; deši
nės — Šauliu S-gos garbės narys Vladas Išganaitis, velionio. Barančiuko žmona ir jo dukra.

Foto P. Maletos.Su šauliu A. Barančiuku šermenyse atsisveikinimą praveda Algirdas Budreckas. Prie 
karsto stovi Lietuvos šauliy sargyba. Foto P. Maletos.

Atsisveikinti su velioniu A. 
Barančiuku š. m. liepos 19 d., 
sekmadienį 8 v. v., Mažeikos 
— Evans koplyčioje susirinko 
daug žmonių. Velionis pri
klausė įvairioms lietuvių or
ganizacijoms, todėl nemaža ei
lė susidarė kalbėtoju. Atsisvei
kinimą pravedė Algirdas Bud
reckas, kuris savo kalboje pri
siminė velionio labdara lietu
viškoms organizacijoms ir 
veiktus jo darbus šaulių 
jungai ir-lietuvybei.

Šaulių Sąjungos garbės 
rys ir Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopos pirm. Vladas Išganai 
tis atsisveikinant su velioniu 
pasakė: “ Mirtis žiauri gyveni
nio .-tragedija, nes ji yra pas
kutinė, kuriai nei vienas ne
gali pasipriešinti. Ji atima šei
moms- brangius, mylimus žmo
nes, tautai nusipelniusius rei
kalingus žmones.

‘^Brolis Antanas nebuvo tur
tingas -popieriniais diplomais, 
bet jis turtingas nerašytais, nie 
kad nenykstančiais geros sie
los, žmoniškumo ir tautišku
mo diplomais. Jis buvo sąmo
ningas lietuvis, idealus, pa
vyzdingas šaulys ir geros va
lios žmogus. Iš. pat jaunystės 
priklausė Lietuvoje šaulių Są
jungai ir čia atvykęs į Ameri
ką tuojau pat įstojo į Vytauto 
Didžiojo šaulių kuopą. Kaip Lietuvių šv. Kazimiero Kapi

!739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608
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J. DAUGĖLA

“VARPO” SKAITYTOJU SUVAŽIAVIMAS
Simpoziumas apie politines ideologijas

Birželio 27 dieną veik šimti
nė “Varpo” žurnalo skaitytojui 
ir bendradarbių nepatingėjo su
važiuoti j vis daugiau garsėjan
čią Union Pier lietuvių vasarvie
tę, esančią netoli Čikagos, ir 
čia, apsistojus svetingose “Gin
taro” vilose ant pat- Michigan 
ežero kranto, kultūringai ir nau
dingai praleisti karštos vasaros 
savaitgalį, pasimaudyti gaivi
nančiose ežero bangose, tarpusa
vyje pabendrauti ir pasikeisti 
keliais lietuviško visuomeninio 
bei kult Orinio gyvenimo klausi
mais.

“Varpo” suvažiavimai, pradė
ti dar anais, atmintiniais praei
ties laikais, kada jų dalyvių tar
pe būdavo dr. Vincas Kudirka, 
J. Jablonskis, P. Leonas, dr. K. 
Grinius, P. Višinskis ir eilė ki
tų istorinių asmenybių, prieš 
keletą metų tapo atnaujinti da
bartinių “Varpo” leidėjų — Var
pininkų filisterių draugijos ir 
štai jau ketvirtą kartą sutrauktą 
gražų ir ideologiniai bei pasau
lėžiūriniai spalvingą mūsų tau
tiečių būrį. Jo tarpe matėsi sun
kaus lietuviško darbo užgrūdin
tų veikėjų, kaip dr. V. Sruogie
nė, Antanas Sugintas, Zigmas 
Jonynas, Jonas Valaitis, Jonas 
BertaŠius, ir mūsų literatūros 
bei spaudos veteranai, kaip Vy
tautas Alantas ir Juozas Protiš
kus, ir gražus būrys jaunesnės 
ir pačios jauniausios mūsų kar
tos.

Suvažiavimą erdvioje Union 
Pier miestelio Community salė
je rengėjų — Varpininkų filis
terių draugijos vardu atidarė 
“Varpo” redaktorius A. Kučys. 
Pasveikinęs dalyvius, jis trum
pame žodyje be kitko pareiškė:

“Varpininkų judėjimo gra
žiausios dienos buvo tada, kai 
jis buvo tautą jungiantis veiks
nys. Tada, kai jame galėjo tilp
ti ir kun. J. Tumas-Vaižgantas, 
ir Petras Leonas, ir Povilas Vi
šinskis ir Antanas Smetona... 
Mes, varpininkai, dabartinėje si
tuacijoje aną Vinco Kudirkos 
laikotarpį laikome labiausiai sek
tinu, nes mūsų tauta, ( kaip ir 
tada, yra pavergta rusų. Okupa
cija tėvynėje ir gyvenimas sve
timuose kraštuose turi tą pačią 
grėsmę lietuvybei, kaip ir tada, 
kai Vincas Kudirka rašė straips
nius į “Varpą”. Už trupinį auk
so, gardaus valgio šaukštą ne
trūksta parsiduodančių ir da
bar, kaip ir tada. Sąžinės lais
vė dar niekad nebuvo Lietuvoje 
taip užgniaužta, kaip dabar, kai 
komunistinė pasaulėžiūra yra 
laikoma valstybine religija... 
Rašydami, remdami ir leisda
mi “Varpą” mes esame įsitikinę, 
kad ir dabar yra reikalingi tie 
patys lietuvišką sąžinę bundan- 
tieji, žadinantieji ir stiprinan

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus,

, Kai aitvarai ir laumės
• < Skrajojo po laukus...

j ' , S. Petersonienė
Poeziją ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tieji varpo dūžiai: kelkite, kel
kite, kelkite!”

Po šių žodžių visi suvažiavi
mo dalyviai sugiedojo Vinco Ku
dirkos Tautos giesmę, tapusia 
Lietuvos himnu.

šis ketvirto “Varpo” skaity
tojų suvažiavimo pagrindinis 
posėdis buvo skirtas pasikeisti 
mintimis apie lietuvių politines 
ideologijas naujų idėjų švieso
je. Tema tikrai aktuali ir pa
traukliai įdomi. Simpoziumą 
suorganizavo ir jį moderavo 
“Varpo” redaktorius Antanas 
Kučys, kuris savo atidaromoje 
kalboje trumpai nusakė ir paties 
simpoziumo prasmę! '

“Negalime negirdėti balso, 
kuris pasisako prieš ideologinį 
reiškimąsi mūsų išeivijos visuo
meniniam gyvenime. Tokie bal
sai aiškina, kad mūsų ideologi
jos nebeturi jokios bazės Lietu
voje, kad bolševikų okupacija ir 
komunistinė sistema padarė tau
tos dvasiniame ir medžiaginia
me gyvenime tokių didelių pa
keitimų, jog mūsų senosios ideo
logijos ten nebegalės rasti vietos 
ir kad, pagaliau, jos jau yra nu
tolusios ir nuo laisvajame pa
saulyje egzistuojančių naujų 
idėjų. Dar yra užmetimų, kad 
politinės ideologijos esančios 
kliūtimi lietuviškos išeivijos 
vienybei ir bendram darbui Lie
tuvos vadavimo akcijoj, štai, vie 
nas žymus mūsų publicistas pra
našauja, kad ateinantis lOmetis 
būsiąs mūsų senųjų ideologijų 
laidotuvių dešimtmetis. Gal ir 
įvyks tai, ką pranašauja anas 
publicistas, bet kažin ar dėlto 
turėtume džiaugtis. Frontas 
prieš mūsų politines ideologijas 
jau seniai prasidėjęs. Manau, kad 
yra metas ir mūsų politinėms 
ideologijoms išeiti iš tylos bei 
ginimosi pozicijų ir sujungtu 
balsu tarti lietuviškai išeivijai 
viešą žodį”.

Ir tą žodį simpoziumo klausy
tojams tarė keturi kalbėtojai, 
kurių kiekvienas priklauso skir
tingai ideologinei srovei.

Sutarus alfabetinę kalbėtojų 
tvarką, pirmuoju prabilo Lietu
vos Valstiečių Liaudininkų S-gos 
pirmininkas Jonas Daugėla, 
(Pradžioje jis pabrėžė ir istori
niais pavyzdžiais pailiustravo, 
kad mūsų visos politinės ideolo
ginės srovės augo ir brendo tau
tos atgimimo laikais ir jų su
siformavimą daugiau ar ma
žiau veikė ir tuometinės naujo
sios Europos politinio gyveni
mo idėjos. Tačiau varpininkai 
jau ir anuo metu visu savo vei
du atsisuko į savo tautą ir į 
Lietuvos žmogų, kaip į individą. 
Pasirinkę laisvą žmogaus apsi
sprendimą pasaulėžiūroje, de
mokratinę santvarką politikoje, 
humanizmą socialiniame žmo-

Senieji veteranai, susitikę Šių mėty "Varpo" skaitytoju suvažia
vime. iš kairės: J. Valaitis, A. Sugintas, J. Pronskus ir Z. 

Jonynas.

nių santykiavime ir liaudies ger
būvį ekonominiuose siekimuose, 
jie anuo metu buvo priartėję 
prie Vakarų Europos liberaliz
mo, tačiau jų ideologijoje vyra
vo specifiniai elementai, kurie 
atitiko tautos gyvenimo sąlygas.

Džiugu, kad pats gyvenimas 
neabejotinai patvirtino šių ideo
loginių principų teisingumą ir 
šiandien jau ir tie, kurie tuos 
principus neigė, yra regimai prie 
jų priartėję, nes to pareikalavo 
ir naujos Vakarų pasaulyje idė
jos. Naujų idėjų iš pačios Ro
mos paveikti mūsų krikščionys 
demokratai regimai pasuko di
desnės tolerancijos keliais; so
cialistai atsisakė marksizmo bei 
klasių kovos principo ir pažvel
gė į darbo žmogų kaip į indivi
dą, o ne vien kaip į pasaulinio 
proletariato narį. Pagaliau ir 
mūsų tautininkai įsitikino, kad 
kol kas už demokratiją dar nie
kas nėra geresnės valstybinės 
santvarkos išradęs.

Kalbant apie mūsų ideologi
jos perspektyvas būsimoje Lie
tuvoj, netektų būti dideliais pe
simistais. Savo idėjų nereikės 
mums iš čia transportuoti į tė
vų žemę, nes jos ten yra gyvos. 
Jų nenužudys nei kalėjimai, nei 
vergija, nei tremties keliai. Tad 
mums belieka tik išlikti joms iš
tikimiems ir puoselėti jas mūsų 
priaugančiose kartose, kad ne
liktume ateities istorijos ir tau
tos gyvenimo pasmerkti.

Mykolas Drunga, kuris pri
klauso jauniausiai mūsų akade
mikų kartai, savo kalboje pir
miausia pabrėžė, kad, jeigu jau 
pradeda pranykti mūsų ideolo
ginių grupių tarpusaviai'skirtu- 
.mai, tai tuo pačiu ir jos pačios 
pradeda nykti, šiandien mūsų 
ideologinių organizacijų skirtin
gumus sudaro nebe ideologiniai 
principiniai nusistatymai, bet 
mes atpažįstame jas daugiau 
vien iš jų narių sąrašo ir va
dovų pavardžių. Juk, pagaliau, 
ir mūsų laikraščių skirtingumas 
atsižymi ne tiek skelbiamų min
čių ar idėjų skirtingumais, kiek 
juose rašančių autorių praeities 
politiniais kreditais? Ideologijos 
gyvenime reikalingos, bet ne 
tos, kurios buvo Lietuvoje, šian
dien mums nereikia ideologijų, 
kurios svarsto Lietuvos santvar
kos klausimus, bet mums reikia 
ideologijų, kurios svarsto, kaip 
išvaduoti Lietuvą. Gyvenimas 
rodo, kad jeigu anksčiau mus 
ideologijos daugiau .skirdavo sa
vo tarpe, tai šiandien jos mus 
vis labiau jungia, žinoma, bū
simoje Lietuvoje, visos mūsų 
ideologijos ir jų grupės turės 
neabejotiną reikšmę, bet, Drun- 
gos manymu, didžiausią reikš
mę turės tautininkai, nes jie pa
brėžia mūsų tautinį savitumą. 
Tautininkų ideologija šiandien 
čia žiemoja, tačiau nepriklauso
moje Lietuvoje ji tikrai atšils 
ir bus pati svarbiausia.

Inž. Jonas Jurkūnas, mūsų 
tautininkų veikėjas ir buvęs Lie
tuvių Tautinės Sąjungos pirmi
ninkas, į nagrinėjamą proble
mą bandė pažvelgti praktiko po
litiko akimis. Jo manymu net 
ir nepriklausomoje Lietuvoje 
mes neturėjome išryškinę savo 
ideologijų visoje pilnumoje, nes 
nei viena mūsų ideologinė sro
vė gi nebuvo tiksliai ir preci
ziškai suformulavusi savo prin
cipų ir juos paskelbusi. O čia 
emigracijoje gi atpuola bet ko
kių socialinių ar ekonominių

cialdemokratais, norėtųsi palin
kėti, kad ir ateityje šis bendra
darbiavimas būtų įmanomas ir 
puoselėjamas. Baigdamas J. Va
laitis pabrėžė, kad ameniškai 
būdamas ne tik ilgo laikotarpio 
liudininku, bet ir aktingu daly
viu šio gražaus bendradarbiavi
mo, jaučiasi tuo pasitarnavęs 
mūsų tautos ir Lietuvos valsty
bės pažangai.

Vytautas Alantas, bu v. “Lie
tuvos Aido” redaktorius ir da
bartinis Lietuvių žurnalistų Są
jungos pirmininkas, savo žody
je prisipažino, kad jis esąs tas 
publicistas, kuris pranašavo mū
sų politinių partijų laidotuves 
ateities dešimtmetyje. Bet šio
mis pranašystėmis jis turėjo 
galvoje tik politines partijas, 
kurių negalima suplakti į vieną 
krūvą su pasaulėžiūromis. Pa
saulėžiūros gali gyventi šimtme
čius, bet partijos turi mirti, nes 
keičiasi gyvenimo sąlygos, jo 
reikalavimai ir kasdieninė aplin
ka. Ir mūsų politinės partijos 
turėjo tvirtą pagrindą Lietuvo
je, bet jos yra bereikšmės čia 
emigracijoje. O būsimoje Lie
tuvoje jos bus visai užmirštos. 
Džiaugdamies pagerėjusiomis 
mūsų ideologinių grupių bend
radarbiavimo sąlygomis, turėtu
me daugiau dėmesio kreipti ir Į 
praktišką to pagerėjusio bend
radarbiavimo pasireiškimą. 
Pagaliau, negalima jau taip la
bai aklai laikytis senųjų ideo
logijų — jas reikia keisti ir rei
kia keisti dabar, nes gyvename 
besikeičiančioje aplinkoje ir be
sikeičiančiose tos aplinkos są
lygose. Ypatingai V. Alantui 
sukėlė labai daug abejonių J. 
Daugėlos pareiškimas, kad savo 
laiku tautininkai išdavė varpi
ninkų idealus. i

Suvažiavimo dalyviai apgailes
tavo, kad darbo sąlygos sutruk
dė simpoziume dalyvauti Lietu
vių Krikščionių Demokratų 
S-gos pirmininkui Algirdui Ka- 
siulaičiui. Tenka taip pat ap
gailestauti, kad ir niekas kitas 
iš tos didžios ir reikšmingą pra
eitį turinčios politinės grupės 
veikėjų nebesuspėjo savo pir
mininką pakeisti.

Pabaigoje vis£ prelegentai dar 
sykį trumpai papildė savo min
tis ir atsakė į iškeltus klausimus. 
Po to šį virš 3-jų vai. užtrukusį, 
tačiau labai įdomiai ir turiningai 
praėjusį simpoziumą uždary
damas moderatorius A. Kučys 
tarp kitko pasakė: “Komunistai 
savo propogandoje pabrėžia, kad

principų nagrinėjimų reikalas 
ir kovos dėl jų, tad belieka vien 
tik mūsų tautos vadavimo klau
simai. Bėgdami iš Lietuvos mes 
išsivežėme ir visas savo ideolo
gines, politines ipotekas, kurios 
labai padeda mums čia tautiniai 
išsilaikyti, bet gaila, kad neuž
miršome pasiimti ir visų praei
ties sąskaitų, kurios labai daž
nai kliudo mums sklandžiai tar
pusavyje bendradarbiauti ir 
griauna mūsų politinę vienybę 
ten, kur jos labiausiai reikalin
ga. šiandien jaunimas nebesu
pranta mūsų ideologinio pasi- 
siskirstymo, b ypatingai jo pa
gausėjimo, sprendžiant iš mūsų 
laisvinimo kovoje dalyvaujan

čių politinių junginių skaičiaus. 
Jaunimui yra jau gerokai pasi- 
bodę bet kokie ideologiniai gin
čai ir jis daugiau žavisi praktiš
ka veikla ir jos ieško. Ieškoda
mi tos veiklos, mūsų jaunuoliai 
dar šiandien gana gausiai daly
vauja mūsų jaunimo idėjinėse 
organizacijose, bet tik gaila, 
kad vėliau maža dalis jųjų įsi
jungia į aktingą visuomeninę 
veiklą. Turime ieškoti būdų juos 
Į tą veiklą įtraukti ir sudomin
ti mūsų ideologiniu darbu, bet 
tai pasiekti negalime vien patai
kaudami naujoms nuotaikoms 
— jaunimą daugiau sužavėsime 
parodydami savitą charakterį ir 
ryškų ideologinį ;veidą. Jauni
mą tikrai daugiau gali patrauk
ti mūsų ištikimybė savoms ide
ologijoms.'. O mums yra svarbu 
sužavėti jomis mūsų 'jaunimą, 
nes, nežiūrint kiek ilgai krašto 
okupacija užsitęstų, mums vis- 
tiek teks parnešti .savo ideologi
jas į laisvą Lietuvą, iš kurios 
mes jas ir išsivežėme.

Stasys Rudys, Lietuvių Fron
to Bičiulių veikėjas, pabrėžė, 
kad laisvoje Lietuvoje buvo dau
giausia savo tarpe kovota vien 
tik dėl pasaulėžiūrinių skirtin
gumų. Tad iš politinės kovų are
nos reikia bendromis jėgomis 
stengtis pašalinti pasaulėžiūri
nius klausimus. O tai galima pa
siekti valstybiniam gyvenime, 
duodant galimai daugiau autono
mijos pasaulėžiūrinėms bendruo
menėms ir nevaržant jų pasi
reiškimo. Valstybinėmis pa
stangomis turėtų būti lygiai re
miamos visos pasaulėžiūrinės 
bendruomenės. St. Rudys pa
brėžė, kad Lietuvių Frontas ša
lia polinės demokratijos akcen
tuoja ir socialinę demokratiją, 
ypatingai išryškinant asmens 
vertybę tautos ir valstybės gy
venimo.

Skaitydamasiš su laiko gali
mybėmis, simpoziumo modera
torius pakvietė tik du suvažiavi
mo dalyvius pasisakyti.

Jonas Valaitis, lietuvių social
demokratų veikėjas dar iš anos 
tautos atgimimo gadynės, stip
riu balsu pabrėžė, kad tie visi, 
kurie pranašauja mūsų ideologi
nių srovių laidotuves, turbūt, 
yra užmiršę, kur gi pagaliau pa
ti Lietuva yra. O gi juk Lietu
va yra ir paliks Europoje, kur 
ideologinis žmonių sąmoningu
mas šimtmečių bėgyje susikū
rė ir giliai įleido šaknis. Tad, 
jeigu jau manome grįžti į Lietu
vą, tai kartu rengiamės grįžti ir 
į tą Vakarų pasaulio lopšį — Eu
ropą, kur žmogaus vertė iške
liama daugiau pagal jo dvasi
nius, bet ne materialinius priva
lumus.

Anuo metu, varpininkai labai 
glaudžiai bendradarbiavo su so

emigrantiniai politikai savo vei
kloje vien tik siekia atgauti 
krašte paliktus turtus ar atstaty 
ti prarastas pozicijas. O čia šien- 
dien į mus prabilo jaunesnės 
kartos veikėjai, kurie Lietuvo
je nei jokių pozicijų, nei dvarų 
neturėjo, o M. Drunga net gi
mė jau emigracijoje. Tat ir jų 
pasisakymai dėl mūsų tarpe eg
zistuojančių politinių ideolo
gijų yra grynos sąžinės ir tau
rių įsitikinimų balsas”.

(Bus daugiau)

“NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFES1O- 
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI. MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSI AS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE”, —TURI GERIAUSI.)

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Britanijos Karališkos Raiteliu Gvardijos karys drausmingai žiūri 
i priekį, nepasukdamas akiu į šalia stovinčią filmu artistę 

Ingrid Pitt.
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

UNIV

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.
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Grandinėle pietų Amerikoje
Clevelando lietuvių šokių ansamblis Grandinėlė jau 

buvo pietų Amerikoje, šoko keliose Venezuelos ir Kolum- 
. bijos vietose, ir laimingai sugrįžo Į Cleveland^, -šokėjai 

ir šokėjos turėjo progos pamatyti dalį pietų Amerikos ir 
pasikaitinti pietų saulėje. Ansamblio vadovybė surinko 
šokėjų kelionei reikalingą pinigų sumą ir pajėgė nusi
vežti j pietų Ameriką net specialią Clevelando laikraščio 
korespondentę, kuri plačiai angliškai aprašinėja kelio
nės įspūdžius.

ė Grandinėlės spektaklius matė ne vien minėtų dviejų 
valstybių aukšti pareigūnai, bet juos sekė ir šokiais 
džiaugėsi užsienio diplomatai, vietos šviesuomenė ir ka
riuomenės atstovai. Šokėjai į pietus vyko, kaip JAV pi
liečiai, todėl ir Washingtono atstovai džiaugėsi palikto
mis geromis nuotaikomis. Turint galvoje prieš JAV pie
tuose varomą propagandą, rašoma,_ kad gyventojų nuo
taikoms pakeisti Grandinėlė yra, daugiau padariusi negu 
įtakingiausi diplomatai. Į pietų Ameriką reikėtų siųsti ne 
gyventojų nuotaikų nepažįstančius diplomatus, bet 
Grandinėlę ar panašius šokių ansamblius.

Naujienos šį pavasarį keliais straipsniais atkreipė 
pačios Grandinėlės narių ir Amerikos lietuvių visuome
nės dėmesį į kelių šio ansamblio vadovų lietuviams pa
vojingus žingsnius, tai dabar, Grandinėlės šokėjoms pali
kus gerą įspūdį ir nuotaikas .dviejose pietų Amerikos val
stybėse, bandoma primesti Naujienoms, kad jos ir jų ben
dradarbiai be pagrindo tiktai kritikavę didelį lietuvišką 
darbą dirbantį ansamblį ir pasišventusį jų mokytoją. Kaip 
šiam dienraščiui, taip ir jo bendradarbiams siuntinėja
mos angliško Clevelando laikraščio iškarpos ir spaudoje 
neskelbtini laiškai. Netrukus gražūs kelionės aprašymai 
pasirodys ir lietuvių spaudoje, todėl galima laukti, kad 
panašiai bus siuntinėjamos ir lietuviškų laikraščių iš
karpos.

Naujienų straipsnių, kritikai ir koliojančių laiškų 
siuntėjai nesuprato šiame dienraštyje Grandinėlės rei
kalu buvusių straipsnių arba nenorėjo jų suprasti. Apie 
Naujienų ir jų bendradarbių keltas mintis prašneko vie
nas kitas protingesnis ir apie tautinius šokius daugiau 
nusimanantis pietų Amerikos inteligentas, matęs Gran
dinėlės šokius Venezueloje. Turime galvoje poną Feliksą 
Martinez Suarez, trijų Venezuelos laikraščių redakcijų 
narį, buvusį Venezuelos prezidento spaudos skyriaus vir-

sininką, rašytojų ir žurnalistų draugijos narį ir įtakin
gų visuomenės veikėją.

Venezueloje gyvenanti lietuvaitė Jūratė Rosalienė 
atliko naudingą darbą, paklaususi p. Martinez Suarez 
nuomonės apie Grandinėlės padarytą įspūdį, o Cleve- 
lando Dirva tuos įspūdžius tuojau atspausdinusi Pasta
bus Venezuelos inteligentas pasikalbėjimo metu paste
bėjo, kad į lietuviškų tautinių šokių spektaklį ėjo tam 
tikro išsilavinimo žmogus, kuris domisi liaudies menu ir 
nori pažinti lietuvių liaudies šokius. Jam rūpi pažinti 
galimai autentiškesnį lietuvių liaudies šokį. Dirvos ben- 
drabarbei Jūratei Rosalienei be kitko jis pasakė:

“Jūsų šokiuose jaučiasi tautos dvasia. Reikia ta
čiau nurodyti, kad Grandinėlės kartojama “polka” 
pietų amerikiečių akyse rišasi su slaviškų šokių są
voka. Mes būtume norėję pamatyti daugiau baltams 
būdingų bruožų. Kiek teko pastebėti,. jūsų savitas 
menas nereikalingas jokios išorinės pagalbos”. (“Dir
va”, 1970 m. liepos 15 d. 1 psl.)
Praeitą pavasarį vienas Naujienų bendradarbis, 

arčiau Grandinėlės vadovų nuotaikas pažįstantis, prašne
ko apie jų tarpe įsivyraujančios nelietuviškos dvasios pa
vojų. Naujienos nurodė, kad artimesni santykiai su 
Juozu Lingiu ir Kaziu Petraičiu Grandinėlei nebus nau
dingi. Naudos jie neatneš ne vien jaunam ansambliui, 
bet iš aušo lietuviams. Kaip vienas, taip antras piršo ir 
perša nelietuviškas nuotaikas i lietuvių tautinius šokius. 
Niekam ne paslaptis, kad Medelino ir Bogotos, Valenci- 
jos ir Caracaso žiūrovams patiko jaunų lietuvaičių šok
ti šokiai, jiems patiko ir lietuvaitės, bet jie pastebėjo 
ir Lingių peršamus “slaviškus šokius”. Pirkdami bilietus 
j Grandinėlės šokius, jie tikėjosi pamatyti ne “polkas”, 
bet daugiau “baltams būdingų bruožų”.

Feliksas Martinez Suarez pirmą spektaklio vakarą 
pastebėjo, kad savitas lietuviškas menas nereikalingas 
jokios išorinės pagalbos. Naujienos ir jų bendradarbiai 
seniai tvirtino, kad lietuviai gali apsieiti be svetimųjų. 
Lietuviai turi savo tautinius drabužius, jie turi ir savo 
tautinius šokius. Jie gali apsirengti ir pašokti nepamėg
džiodami kitų.

Reikia neužmiršti, kad žiaurus mūsų kaimynas, 
prieš 30 metų pavergęs lietuvių tautą ir prisijungęs Lie
tuvos teritoriją, stengiasi panaikinti savitus lietuvių tau
tos bruožus, kad galėtų viską sutapatinti su didžiojo 
kaimyno bruožais. Okupuotoje Lietuvoje jaunimas ne
gali šiai sulyginimo tendencijai priešintis, bet laisvo pa
saulio lietuviai, ne tik gali, bet turi pasipriešinti.

Saugokime tautos atstovybę (8)PAŽINKIME SAVO VALSTYBĘ
P. STRAVINSKAS

(Tęsinys)
III. — Kaip valstybės žmonės 

supažindinami su jų valstybe?
Kadangi valstybės, šiaip ar 

taip, yra teisės kūrinys (teisi
nė organizacija), kurią teisės vi
sai nepažįstančiam būtų sunku 
suprasti, tai, siekiant supažin
dinti valstybės žmones su jų vals
tybe, visų pirma tie žmonės su
pažindinami su teisės pagrindais, 
ypač gi su valstybe, kaip tokia. 
Be to, kadangi valstybė yra ir 
tarptautinės teisės subjektas, 
tarptautinės valstybių šeimos 
narys, tai žmonės supažindina-

mi dargi ir su tarptautinės tei
sės pagrindais, su tarptautine 
valstybių organizacija, su tarp
tautinėmis institucijomis ir pan.

Pvz., iš minėtosios šveicaro 
Alfred Wyss knygos Buerger 
and Staat 394 puslapių net 102 
puslapiai skirti bendrajam vals
tybės mokslui, kur duodama mo
derninės valstybės išsivystymo 
eiga, valstybės, kaip tokios, tei
siniai pagrindai; aprašomi vals
tybės elementai, skaitytojas su
pažindinamas su valstybės val
džia, su valstybės formomis, su 
valstybės valdžios formomis, su

VLADAS CIVINSKAS
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Stantien & Becker firmos pasisekimai 
priklausė nuo patyrimų Kuršių mariose. 
1855 m., begilinant marias prie Juodkran
tės, buvo surinkta apie 100 kg. gintaro, o 
per sekančius dvejus melus ir daugiau. Šių 
radiniu paskatintas klaipėdiškis Wilhelm 
Stantien išsirūpino valdžios leidimą ir ėmė 
Kuršių mariose gintarą kasti nedidelėmis 
rankinėmis žemsemėmis. Pradžioje rezul
tatai buvo menki. Padėtis pasikeitė, kai 
mariose buvo aptikti pagrindiniai ginta
ringos “mėlynosios žemės“ sluogsniai, ry
tiniu galu išeinantys į sausumą ties Prie
kule.

W. Stantien, supratęs radinio svarbu
mą ir neturėdamas kapitalų rastus ginta
ringuosius sluogsnius išnaudoti pats vie
nas, pasikvietė į talką klaipėdiškį, turtin
gą pirklį Moritz Becker, atitinkamai per
organizavo firmą, pavadindami ją Stan
tien & Becker vardu, apsirūpino didelėmis' 
garinėmis žemsemėmis ir kelerius metus 
dirbo su dideliu pasisekimu. Kuršių marių 
dugne buvo kasami iki 7 — 11 metrų gylio, 
ir gana ilgai bent viso Rytprūsiuose gauna 
mo gintaro buvo iš šių. kasyklų. Vienu me 
tu prie šių darbų dirbo apie 1000 žmonių, 
ir Juodkrantės kaimelis virto gražiu mies
teliu. Bet gintaro ištekliai vis dėlto čia bu I

Kuoduotoji gervė iš užpakalio ir iš šono po zuoja fotografui Londono zoologijos >oac.

valstybės organizacija ir valsty
bės užsienių politika.

Taliau, antroje knygos daly
je, jau pateikiamos žinios apie 
Šveicarijos valstybę: Šveicari
jos valstybės būdingi bruožai, 
jos elementai (valst. teritorija, 
valst. tauta ir teisinė santvar
ka), jos išsivystimo istorija, jos 
organizacija ir kita.

Ypač gražiai ir vaizdžiai apra
šomas Šveicarijos žmonių, t. y. 
tautos teisės ir laisvės (žmo
gaus ir piliečio laisvės), Šveica
rijos demokratinė santvarka, 
jos politinės partijos ir t. t.

IV. — Kaip mes turėtume sa
vo žmones ypač gi jaunimą su
pažindinti su mūsų Lietuvos 
valstybė?

Mes irgi turėtume,, visų pir
ma, supažindinti mūsų žmones 
su teisės pagrindais ir su valsty
be, kaip tokia, taip pat ir su 
tarptautine teise bei su tarp
tautine valstybių šeima, su tarp
tautinėms institucijomis (ypač 
gi su Jungtinių Tautų organiza
cija).

Toliau, turėtume savo žmo
nes supažindinti su Lietuvos 
valstybės teisine santvarka, ko
kią .turėjome nepriklausomybės 
metu: turėtume išaiškinti mūsų 
valstybės elementus ir išryškin
ti jos idėjas. Ypač gi reikėtų 
mūsų žmones supažindinti su 
Lietuvos demokratine santvar
ka, su mūsų politinių partijų 
vaidmeniu valstybės, gyvenime, 
nes dabar, kada žmonės to nepa
žįsta, žiūrėk, kalba prieš natū
ralų tautos politinį susigrupa- 
imą, prieš partijas, netgi ir 

prieš politiką, kaip tokią, tub 
parodydami savo politinį nesu
brendimą, labai žemą valstybi
nę—- demokratinę kultūrą.

Kada žmonės savo valsty
bę pilnai suprastų, tai. ją ir my
lėtų, kaip savo tėvynę. Tada ir 
mūsų jaunuomenė gyviau daly
vautų Lietuvos laisvinimo dar
be-

Tiktai, kad mūsų žmonės su- 
voktų, kas dabar, siekiant Lie
tuvos laisvės, reikia mums da
ryti, tai reikia jiems .gerai iš
aiškinti, kokioje padėtyje yra 
Lietuvos, valstybė dabar, kada 
Lietuvą yra Sovietų pavergta. 
Reikia parodyti jiems faktinę

Barborai Leonauskienei mirus
mašinų palydėjo į Lietuvių 
Tautines Kapines. Ten kuni
gui pašventinus karstą ir duo
bę bei pasimeldus už velionės 
sielą, palydovų akivaizdoje 
karstas gražiai, pamažu leidosi 
duobėn. Gi tuo tarpu iš kapi
nių ofiso per garsiakalbius pa 
grojo momentui pritaikytas 
tris giesmes, kurios jautriai 
nuteikė ■ laidotuvių dalyvius. 
Tai buvo mūsų paskutinis at
sisveikinimas su velione Bar
bora, kuri, sulaukusi vos pus
amžio, iškeliavo amžinastin.

Laido tuviųj direktorius Pet
ras Bieliūnas mirusios šeimos 
vardu visus užkvietė pietums 
į Midway restoraną. Karstne- 
šiai buvo parinkti iš Leonaus- 
kų artimųjų ir draugų, o gar
bės šešios palydovės su puikių . 
gėlių puokštėmis buvo iš Bright 
ton Parko Moterų Klubo. Ve-| 
lionė priklausė kelioms orga-t 
nizacijoms. Kai kuriose jų ne-1 
mažai pasidarbavo. Užtai kop į 
lyčioje jos karstą puošė daug | 
brangių gėlių vainikų nuo or-| 
ganizacijų bei pavienių.

Gaila Barboros, kuri per| 
anksti išsiskyrė iš mūsų tarpo. |> 
Ji visuomet buvo linksma, dar| • ebšti ir draugiška moteris. g

Barbora Leonauskienė buvo | 
gimusi Lietuvoje, Skuodo vals-1 
čiuje, Rušupių kaime. Ameri
koje išgyveno tik 20 metų. Pa
liko liūdinčius vyrą Justiną, du 
vedusius sūnus, jų šeimas ir 
daug artimų draugų. Lietuvo
je liko 3 seserys ir 3 broliai bei 
-jų -šeimos. Dėl liūdnos skau
džios nelaimės reiškiu užuo
jautą Justinui Leonauskui, jo f- - - » . . . ... | sunums su šeimomis ir visiems 
artimiesiems bei draugams. 
Kaip velionė Barbora prieš 
mirtį pageidavo būti palaidotai 
taip jos pageidavimas ir buvo 
išpildytas. Lai būną jai lengva 
Lietuvių Tautinių Kapinių že
melė. A. Jasąs

Ir vė netekome vienos geros 
brightonparkietės, Barboros 
Leonauskienės, kurios įspū
dingos laidotuvės įvyko pra
eitą ketvirtadienį, Liepos 23 
d. Iš Petro Bieliūno koplyčios 
(1348 So. California Ave.) apie 
9 vai. ryto gana didelio būrio 
palydovų velionė Barbora Leo 
nauskienė buvo nulydėta į vie
tos lietuvių parapijos bažny
čią, o po lietuviškų pamaldų 
bei pamokslo apie trisdešimt

vo labai riboti, metai po metų jo buvo ran- čia iškastą gintarą. Prūsų valdžia ir vėl šil
dama mažiau ir mažiau, ir pagaliau 1890 
m. visi kasimo darbai buvo nutraukti.

Lietuviškame rusų valdomame pajū
ryje Stantien & Bęėker firmos pasisekimai 
sugundė palangiškius Tiškevičius, ir jie 
buvo pradėję gintarą ' kasti jūroje netoli 
Palangos. Čia darbai buvo nuostolingi ir 
po poros metų nutraukti. Tiškevičiams at
rodė, kad didelę dalį gintaro išvagia dar
bininkai, bet iš tikrųjų jiems nepavyko 
surasti gintaru turtingesnių vietų.

1870 m. Prūsų valdžia atidarė gintaro 
kasyklas Sembos pusiasalyje prie Nprty- 
cken netoli Raušėnų, bet nepajėgė apsi
ginti nuo besisunkiančio jūros vandens ir 
po poros metų buvo priversta jas uždaryti. 
Tais pačiais 1870 m. Stantien & Becker 
firma taip pat Semboje atidarė kasyklas, 
pasirinkusi vietą prie Palmnicken, tarp 
Piliau ir Brueslerort, masyviomis me
džio užtvankomis atsiskyrė nuo jūros ir 
greit pasiekė nuostabių laimėjimų. Ginta
ringieji “mėlynosios žemės” sluogsniai čia 
jau nebuvo bandomi\ pasiekti iš viršaus, 
nukasant viršuje esančius sluogsnius, bet 
šachtomis ir tuneliais po žeme. Tokiomis 
požeminės kasyklos jau nepriklausė nuo 
sezonų ir oro atmainų, o galėjo veikti ir 
vasarų, ir žiemą. Kasyklų produkcija bu
vo įsidėmėtina. 1874 m. čia iškasta apie 
apie IKK) centnerių gintaro, 1884 m. — 
3000 centnerių ir 1893 m. — 6000 centnerių. 
Apie 1890 m. šiose kasyklose dirbo 600 dar
bininkų, o kiti 100 Karaliaučiuje rūšiavo I

sidomėjo pelnu iš gintaro, nutraukė Stan- 
tien & Becker firmai koncesiją, suorgani
zavo Karaliaučiuje šiam tikslui valdinę 
“Koenigliche Bernstein Werke’” firmą, 
išpirko visus kasyklų įrengimus ir pati tęsė 
sėkmingai pradėtą dorbą. 1914 m. šių ka
syklų produkcija jau buvo pasiekusi 8000 
centn., 1925 m. — 10.000 ccntn. (500.000' 
kg.), bet vėliau produkcija ėmė mažėti, ir 
1934 m. tesiekė tik 1.800 centn. Karo metu 
rusai kasyklas subombardavo, bet gintaro 
atsargas vokiečiai suskubo išsivežti toliau 
į vakarus. Dabar kasyklos vėl dirba pilnu 
pajėgumu, bet senosios produkcijos jau ne
pasiekia. Visas čia iškasamas gintaras iš
vežamas į Rusiją, kur dalis jo apdirbama 
ir parduodama vietos rinkoje, nedidelė 
dalis parduodama į užsienį, daugiausia į 

‘Vokietiją, bet didžiausioji dalis greičiau
siai atidedama ir sandėliuojama, tuo būdu 
išlaikant aukštas gintaro kainas užsienio 
rinkoje. Turėdami gintaro žaliavų mono
polį, su kainomis rusai nesivaržo. Kol vo
kiečiai dar tebeturėjo senųjų gintaro žalia
vų, vakaruose į»ero neapdirbto gintaro 
gramas kainavo iki vienos markės. Dabar 
gintaras jau bent šešis kartus brangesnis, 
jo vertė pirmą kartą po keliolikos šimtme
čių vėl prilygo aukso vertei.

Nemaža gintaringų mėlynosios žemės 
sluogsnių randama kartais gana toli nuo 
jūros. Iš karto buvo manoma, kad šie 
sluogsniai yra Baltijos jūros gintaringųjų, 
sluogsnių dalis, natūraliai išsikišusi toliau

padėtį (atskleisti visus okupan
to neteisės veiksmus, jo nusi
kaltimus prieš mūsų tautą) ir 
visa tai kvalifikuoti, kaip nusi
kaltimus, tarptautinės teisės 
šviesoje.

Reikėtų irgi gerai išaiškinti 
mūsų Vliko, kaip tautos atsto
vybės, teisinį charakterį, jo tei
sinius pagrindus ir teisinę logi
ką, kuria jis sudarytas. Kai tas 
visa bus išaiškinta, tai išnyks mū 
suose ir nesusipratimai dėl Vli
ko, kaip tautos atstovybės, pri
gimties, dėl jo kompetencijos 
atstovauk mūsų pavergtajam tau
tai,

šiais teisiniais klausimais tu
rėtų pasisakyti daugiau mūsų 
teisininkų. Pasisakyti už Vil
ką, kaip tautos atstovybę.

Iki šiol gal aš būsiu kiek dau
giau šia Vliko tema, ypač dėl jo- 
teisinių pagrindų; rašęs. Rašė, 
tiesa, ir dar keli kolegos (kaip 
kol. Dr. K. Šidlauskas, kol. 
J. Krygeris ir dar vienas kitas), 
bet to dar per maža. Lauktume 
daugiau kolegų teisininkų tal
kos, aiškių pasisakymų už Vli- 
ką, kaip tautos atstovybę.

Dirbkime visi, kas galime, so
lidariai, stengdamiesi supažin
dinti visus lietuvius su Lietuvos 
valstybe, kaip tėvyne, tiek su 
buvusia laisvąja; tiek su dabar 
esančia pavergtąją, Sovietų oku
puotąja, j
.. Tada nebus ir tų nesusiprati
mų dėl Lietuvos laisvinimo dar
bo, . tada ir Vlikas, kaip. tautos 
atstovybė, bus mums visiems 
suprantamas, brangus. ir, svar- 
biasia, neturės- priešų, kurių da
bar turi, tada jis, iš tikrųjų, bus 
saugus. • < (Pabaiga)

I ¥ | i ■ 
! f
I ■ I fe

I 
į f

Į sausumą, bet vėliau paaiškėjo, kad jie 
visi yra suneštinės kilmės, ledynų išjudinti 
kur nors Baltijos jūroje, i čia atvilkti ir čia 
palikti. Turtingiausiame iš jų, buvusiame 
prie Krebswalde netoli Elbingo, buvo ras
ta apie 700 kg. gintaro. Taip pat daug gin
taro rasta prie Gluckau Dancigo srityje, o 
taip pat prie Tūckel, Treten, Rohr ir dar 
keliose Rytprūsių vietose, ir prie Pissek 
Lenkijoje. Paskirų gintaro radinių pasi
taiko ne tik visoje Lietuvoje, visuose Ryt
prūsiuose ir šiaurės vakarų Lenkijoje, bet 
ir vakarinėse Baltgudijos ir Ukrainos sri
tyse, visur, kur tik buvo pasiekę ledynai. 
Tokiose vietose gintaras randamas kartais 
pačiame žemės paviršiuje, bet atskirais 
atitikimais jų klodų atsiranda ir 20 — 23 
metrų gilumoje. Šilėnuose, netol i Alen- 
šteino,. viename tokiame gintaringame 
sluogsnyje buvo rastas gintaras, svėręs net 
5.220 kg.

Sambijos pusiasalis, vokiečių vadina
mas Samland, yra tarp Aistmarių ir Kur
šių marių buku pleištu įsiterpęs į jūrą. Nuo 
^ręgliaus žiočių ir nuo Karaliaučiaus jis į 
vakarus ir į šiaurę. Dydis tik 40 x 32 km., 
bet šiame tokiame nedideliame plote su
renkama virš 95% viso Baltijos ir šiaurės 
jūros pakraščiuose gaunamo gintaro. Pa
grindinė gintaro produkcijoje vieta yra 
prie Palmnicken miestelio, bet taip pat 
gintaro radiniais reikšmingi yra Nortyc- 
ken, Gross Kuhren, Kleirt Kuhren, Krax- 
tepellen, Georgswalde, Raušiai, Sassen ir 
kiti šių pakraščių miesteliai. Plinijus Vy-
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SKAITYK PATS IR PARAGINS j 
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KITUS SKAITYTI
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resnysis ir Tacito minimi Nerono pasiųsti | 
gintaro pirkliai kaip tik aplankė šias vie- | 
tas, ir Aisčių vardas, Tacito pavartotas | 
šių vietų aprašyme, yra pirmasis autentiš- f 
kas mūsų krašto paminėjimas istorijoje.

Kaip senieji prūsai tvarkė gintaro pre- f 
kybą ir jo rinkimą; žinių neturime, bet | 
kryžiuočių ordinas šį reikalą sutvarkė mo-1 
nopolio pagrindais ankščiau, negu spėjo | 
,baigti šio krašto užkariavimą. Nuo 1264 m. | 
iki 18 a. gintaro reikalu buvo išleista eilė 
įstatymų ir patvarkymų, kuriais valdžia 
siekė tik vieno •— užsitikrinti, kad nei vie- 
nas gintaro gabalas neišlslystų iš jos ran-1 
kų. Vietos gyventojams buvo ne tik drau- į 
džiama gintarą rinkti, bet ir jo turėti. Vie-1 
nu metu jiems buvo draudžiama netgi lan- į 
kytis pajūryje, ypač po audrų. Gintarui 
rinkti buvo sudaromos rinkėjų tarnybos, 
bet ir šie rinkėjai tegalėjo išeiti-į pajūrį 
griežtoje viršininko priežiūroje. Jie,, šie 
rinkėjai, ir darbininkai kas treji metai tu
rėjo duoti taip vadinamą gintaro priesai
ką. Buvo įsteigta raitoji pajūrio sargyba, 
gintaro teismai, įvesta už slaptą gintaro 
rinkimą ir turėjimą mirties bausmė paku-1 
ri^nt. Net ir vėliau, kai šios įstatymų rep- ’ 
lės buvo jau gerokai atleistos, vietos gy- t 
ventojai buvo įpareigoti atiduoti valdžios | 
įstaigoms visą rastą gintarą, už ką buvo | 
kompensuojami druska lygiu svoriu.

(Bus daugiau)
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Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “N a u j i e n a s”



DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PBITA1KO AKINIUS

2858 W. 83rd STREET
Ofiso telef.: PRospect 8-3229

Rezid. tetefu WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL rytoji . .

nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta’Ibuvome’ bet atidžiau 
Ligonius priima tik susitarus. f *

T > A

Rez. toL 239-4683

DR. K. G. BAWKAS 
AKUSčkUA IR MOTEKŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crewford 

Medical Building). TeL LU 5-644« 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei ueauuicpu, ssamninu 374-OU12

DR. S. BIEŽ1S
feSetu t-Kospec, 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
UKiai anvracųeiuais ir penktadieniais, 
ireciao. ir sakiną d otlsas uždarytas. 

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

(Tęsinys)
Nors Salaniancoje trumpai 

i ir su 
įdomumu stebint, kaip pirmo
ji viešnagė Ispanijoje, daug 
kas pamatyta ir sužinota, čia 
ne tik bažnyčios, bet ir senes
ni pastatai turi savo istoriją, 
kuri byloja apie ispanų kovas 
su įsibrovėliais .priešais. Tu
ristų Salamanca mėgiama ir 
lankoma, nes be kitko yra gar
si irdavo karčiamomis. Mums 
tos istorijos beveik jau visos 
vienodos ir nesukelia didesnio 
įdomumo, bet esame patenkin
ti sužinoję maždaug kiek kas 
kainuoja ir turėta proga išsi
keisti pinigų smulkiems reika
lams.

UK. PETER BRAZIS
rnrSlCiAN and

< 2434 WEST 71st STREET 
OfiMs: HEmlock 4-5849 

RezicU 300-2233 
UrisU VALANDOS.

ruiuud.. Keivirlau. nuo 1—4 ir 1—9, 
ouuau., peuKiaarenį nuo l-=-5» lreė.1 

ir staua. ukou susitarus. I

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometnsus

DR. EDMUND E. C1ARA jas ™‘oves-

PAKELIUI Į MADRIDĄ

! šiandien birželio 24 diena, 
Joninės. Ta proga sveikinami 
žymesni Jonai, Janinos ir net 

■Fabijonai. Taip jau priimta, 
j visų neišsveikinsi Gerokai pa
vėlavę, apie 10 vai. sėdame j 
autobusus ir išvažiuojame ge
roj nuotaikoj stebėdami nau-

. u vi w. a įsi aiKEici 
feu GR 6-2400

t aL pagal susitarimą: Pirm, ketv. 
z—4—», anuad, penkt. 10—4, ir 

Sesuo. ■ 10—2 vai.

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. tlii« - EISINAS 
ais.USck.ua ik mqiERu kivus 

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

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

Apylinkė akmenuota, skur- 
jdi ir primena Arizoną. Prava
žiuojame A vilią, tai tvirtovė 

,iš romėnų laikų. Ji apsupta di- 
į džiule ir stipria mūro siena, 
Lkas sudaro didelį įspūdį, ma
tant senų laikų romėnų galy
bės palikimą. Iš čia yra kilusi

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CmkURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEIISTAS

Aparatai - Protezai, Med, Ban
dažai. Speciali pagalba kolonu 
(Arch Supports) ir t t

Treč. ir šeštad. uždaryta 
Ofiso teLr Portsmouth 7*6000
Rebid. telef.: GArden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtai, 5—8,

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St., Chicago, Iii. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

MOVING 
Apdraustas perkrausimas 

is Įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

ir gyveno šv. Teresė iš Avilos 
ir Šv. Jonas, kuris vadinamas 
“Nuo kryžiaus”; pasižymėjęs 
karmelitų ordino reformuoto
jas. šioje vietoje kurį laiką 
ėjo smarkios ispanų — maurų 
ir prancūzų kovos. Reikia ma
nyti, kad anų laikų ginklais 
tokios tvirtovės buvo nepaima 
mos.

Lekiame toliau, štai pirmas 
privažiuotas tunelis ir jau Gua 
darramos vidutinio aukštumo 
kalnynai, kurie primena mūsų 
Coloradą. Esame EI Escorial 
mieste, kuriame yra žymaus 
Ispanijos karaliaus Pilypo II 
gražūs karališkieji rūmai. Vis 
kas iš marmuro. Apačioje 
įrengtas panteonas — požemi
nė kripta, kur palaidoti Ispa
nijos karaliai meniškai išda
bintuose marmuriniuose kars
tuose. Susimąstai, kai matai 
aplink karstus karalių, kara
lienių ir vyskupų, kurie rūpi
nosi tik savo įamžinimu, bet 
ne pavaldinių gerove. Dalinai 
dar ir šiandien panaši istorija 
vyksta, tik kitomis priemonė
mis ir kitu vardu.

Matome gražią katedrą, ku
ri esanti šv. Petro bazilikos 
kopija. Istorija kalba, kad ka
ralius atsisakęs mokėti popie
žiui mokesčius ir pasiryžęs pa
statyti gražesnę už Romoj sta
tomą. Žodį ištesėjo ir pastatė 
Aišku, kad kraštas pakėlė vi
sus sunkumus ir sudėjo daug 
darbo Hei aukų.

Apžiūrėjome karališkus rū
mus, kur labai ištaigingai -iš
puošti kambariai, kurie šian
dien laikomi muziejiniais eks
ponatais. Biblioteka turi ran
ka rašytų knygų ir kitų senų 
rankraščių, net iš 5-jo amžiaus. 
Didelė vertybė ir viskas laiko
ma po stiklu, bet eilinis lan
kytojas tomis
žiau domisi nei kitaLs gražiais 
akį verenčįais eksponatais.

Tą pačią dieną dar aplanko
me šių dienų Ispanijos didžiu
lį tautinį paminklą. Didelį įspū 
di daro ant aukšto kalno pa
statytas 150 metru aukščio kry 
žius —^ paminklas pagerbti žu
vusius 1936 — 1939 metais pi
lietiniame kare. To kalno pa
pėdėje, ties stovinčiu ant kal
no .kryžiumi, pastatyta didžiu
lė ir labai brangi bažnyčia — 
katedra, kurios vienas trečda
lis yra 
lauke, 
žiūrint 
pusės,
kryžiumi sudaro 
milžinišką bokštą. Tai nepap
rastas architekto sumanumas 
uolėtą kalną, kryžių ir bažny
čią sujungti į tokį monumen- 
talinį paminklą. Bažnyčios vi
dus visas brangaus marmuro, 

j sienos, išdekoruotos didžiuliais 
gobelenais meniškai išaustais 

. vaizdais, kokių iki šiol dar ne
teko. matyti. Tikrai įneš turė
tumėm pasimokyti, kaip rei
kia žuvusius už tėvynę pagerb
ti ir prisiminti, ypač žuvusius
partizanus, kurie krito nely- liukai maži ir matyti turi gerus 
gioje kovoje. Taip giliai’ iš
reikšta ispanų pagarba žuvu- 
siems lankytojams daro didelį 
Įspūdį.

Daug ką pamatę ir susižavė
ję joginiais, visai pavakary, 
išvažiavome Madrido link. Au 
tostrada autobusas lekia pilnu 
greičiu/ nes norima pasiekti 
prieš sutemstant. Po tiek įspū
džių apylinkėmis mažai besi
domime, nes visi galvojam 
apie Ispanijos sostinę Madri
dą, apie kurį daug girdėta ir 
skaityta. Bendrai, sostinės kai 
ką reiškė daugiau nei eiliniai 
miestai. Ir taip begalvojant, 
keliui nežymiai kylant iki 668 
metrų aukštumos, pasimato 
Madridas visame savo gražu
me. Sako, kad vienintelė sos
tinė Europoje, kuri tokioj auk 
štumoje stovi. Apsistojame Pra 
hos viešbutyje. Tai naujas ir 
modernus viešbutis. Laikas 
rodė 9 vai. vakaro.

knygomis ma-

i:

■Rajsfž

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

A S 
(PUTRAMENTAS)

UnksmuiDO arba liūdeaio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka 

pią pa pu Mimai ir sezoninės

TĖVAS IR SUNOS

e

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

i

Šie mediniai laiptai, kurie atrodo lyg abstraktinio paveikslo dalis, 
yra Shaken^ religinės sektos pastate, Pleasant Hill, Ky. Ši sekta 

yra pagarsėjusi savo medžio darbais. 1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 i

TRYS MODERNIŠKOS

KAIP ĮSIGALI KOMUNISTAI!
Kartais žymūs antikomunistai paruošia dirvą 

komunistų įsigalėjimui

Paprastai yra kalbama, kad 
tokiose vietose, kuriose atsi
randa didesnis skaičius komu
nistinių agentų, skleidžiančių 
komunistįne’s idėjas ir raginau 
čių sudaryti komunistinę san
tvarkų, įsitvirtina žmonėse no
ras gyventi komunistinėje san
tvarkoje. Žinoma, kai kuriems 
žmonėms ’besiklausant tokių 
agentų patarimų įsiskverbia į 
galvą mintis apie komunistų 
įsigalėjimą. Jei visuomenėje 
atsiranda vienas kitas asmuo, 
kuris pageidauja komunistinės 
santvarkos'? įsigalėjimo, pap
rastai nesudaro pavojaus vi
suomenės gyvenimui; žinoma,

PLEASE

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 
Telef.: GRoovehill 6-2345-6

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018 N. Lincoln Avenue 
Chicago, 111. 60618 Tel. 525-0952

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SEIBUT1S
•INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71$t ST.

'Vai.: antrad. nuo 2—5 po pietų,
■ ketvirtad. nuo 6—8 vak.

Ofiso telefw 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 vaL vak. Penktadienį 

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

, DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

' Tok PR 8 • 1223
'OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
c H 1 R U R G AS 

2454 WEST 71«t STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Redd, telef.: Gibson 8-6195

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

PERKRAUSTYMAl .. i

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

R. i E R £ N A S 
2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8C63

MINSKAS-
ORO VĖSINTUVĄ 

ŠIANDIE 
PIRKSI, GAUSI IR VĖSINSIES 
TAD, NIEKO NEBELAUK 

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

kalne, o du trečdaliai 
Labai didingas vaizdas, 
kiek toliau iš fronto 
Atrodo, kad kalnas su 

bažnyčios

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto..— šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Tel.! HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

ŠIĄ VASARĄ TRYS 
E K S K U R S I JO S

anlikomunistų siūlomos sant 
carkos. Aš čia turiu galvoje 
1917 metus Rusijoje. Tie 1917 
metai visai Rusijai buvo labai 
reikšmingi. Pradžioje buvo 
nuverstas caras ir paskui susi- į 
darė tokia valdžia, kuri vi-; 
siems atrodė esanti gera ir mo
kėsianti demokratiškai viską 
tvarkyti ir visiems žmonėms! ; 
susidarysianti gerovė. Tada j 
Rusijos ministeriu pirmininku i 
tapo A. Kerenskis, kuriuo daug ■ — 
kas pasitikėjo. Tais pačiais ; 
metais • atsirado Petrapilyje (| 
(dabar Leningrade) Leninas,*! 
kurįo ne taip seniai buvo mi- ‘i 
nima 100 metų gimtadienio su-! | 

jei tokie žmonės vienur kiturikakfis, ypač pačioj Sovietų! 
sudaro 
įvairius sukčiavimus, įvairius 
užpuolimus, įvairius plėšika
vimus, tad tokie žmonės turi 
būti tam tikromis priemonėmis 
baudžiami, j

Jei dabar mesime trumpą 
žvilgsni į praeitį, kada kai ku
rie agentai buvo pradėję skleis 
ti komunizmo idėjas, tai turė
sime progos įsitikinti, kad tais 
senesniais laikais paskleistos tų 
agentų komunistinės idėjos 
įgavo didesni įsigalėjimą šalia

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASCIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

MAŽEIKAS
▲IR-CONDCHONED KOPLYČIOS

REpubSe T-WM REpvbBe 7-8631

vadinamąsias riaušes, Rusijoje, nes jis laikomas kai
po vienintelis asmuo, kuris nu-T 
klojo komunistinės santvarkos: 
pagrindus. Pats Leninas atsi-i 
rado Petrapilyje atvykęs iš1. 
Šveicarijos. Jį, taip sakant, v<xj 
kiečiai, kurie tada kariavo su 
rusais, slaptai atgabeno į Pet
rapili. Mat, vokiečiai Įsitikino ’ 
ir pamatė, kad Leninas yra' 
geras kalbėtojas ir laikosi dėl 
karo maždaug tokios nuomo
nės kaip patys vokiečiai. Tas 
karas, prasidėjęs 1914 metais,: 
ir patiems vokiečiams nusibo
do ir norėjo kad būtų padary
ta su Rusija separatinė( taika. 
O tos separatinės taikos šali
ninkas buvo ir Leninas. Taigi 
vokiečiai slaptai susitarė su 
Leninu, kad jis nuvyktų Į Pel-j 
rapilį ir tenai tą propagandą ( 
varvtu. Tas viskas vokiečiams 
pasisekė; jie savo lė:šomis pa
dėjo Lėninui atvykti Į Petrapi-, 
IĮ per Švediją ir paskui per 
Suomiją.

Atvykęs Į Petrapilį Leninas 
įvairiuose susirinkimuose iš
kalbingai propagavo, kad pir
moj eilėj būtų sudaryta sepa- 
ratinė taika, ir kad pačioje Ru 
sijoje paskui būtų galima visą 
gyvenimą tvarkyti taip, kad 
visiems žmonėms būtų suda
rytos geriausios gj’venimo są
lygos laisvai gyventi. Leninas 
savo kalbose prisilaikė vadi
namųjų bolševikų pažiūrų. Bet 
tada visiems pirmoj .eilėj rū
pėjo, kad karas būtų baigtas. 
Juk kai buvo, nuverstas caras, 
tad pirmoj eilėj sukilę rusų ka
riuomenės du pulkai nešė iš
keltą plakatą su parašu “Doloi 
voinu” (šalin karas). Man pa-, 
čiain teko matyti tuos kareivius 
sukilėlius, ir tada visiems at
rodė, kad tie sukilėliai karei-

(Nukella į 6 psl.)

-x.šios sostinės istorija prasi
deda su karalium Pilypu II, 
kuris 1561 metais ją įkūrė. Gy
ventojų turi virš trijų milijo
nų. Susisiekimas geras, nors 
busai ir tramvajai seni. Taksi 
mažiukai, bet pigūs. Bendrai, 
čia automobiliai visai maži ir 
gana keistai atrodo palyginus 
sų Įprastais Amerikoj automo
biliais. Nors susisiekimą — 
eismą tvarko policininkai ir 

šviesos, bet išėmus di- 
kryžkcles, šiaip kitur 
nėra. Pirmiausia visi 

ta pati

kai kur 
desnes 
tvarkos 
skuba. Tai jau visur
motoriziuto jų karštligė, 
lekia kur tik kas gali be jokios 
atodairos. Kadangi autoniobi-

stabdžius, tai cypdami ir žvicg 
darni, prieš atsiradusį pavojų 
staiga sustoja. Tiesiog tenka 
stebėtis tokiu važiavimu. Ir vis 
dėlto nepasitaikė matyti nelai
mių.

Pats .miestas gražus. Bulva
rai puikiai sutvarkyti ir gerai 
užlaikomi. Visur gėlės, fonta
nai meniškomis statulomis pa
gražinti, iš kurių trykšta Įvai
riomis formomis vanduo. Gat
vės švarios ir dar upokšnis per 
patį miesto vidurį teka.. Jis 
pasipuošęs gražiu romėniško 
stiliaus tiltu.

Matosi daug turistų, kuriems 
ispanai mandagūs ir labai pa
slaugūs. Turistai mėgsta ispa
nus, geričiausiai dėl pigaus 
pragyvenimo. Ispanai iš turis
tu turi daug naudos, ypač iš 
aamerikomi, kurie dėdamiesi 
turčiais doleriais ispanus šok
dina.

(Bus daugiau)

Susirinkimu ir parengimų

Laidotuviy direktoriai:

GERALDAS F. DAiMIDDOVYDAS P. GAIDAS
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

r
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTE 

DALYSE

iNARIAI
Chicagos 
Lietuviu 
Laidotuvių' 
Direktorių
Associacijos

!

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-JOC”

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

*2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213 
Virginia 7-6672 •

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

GEORGE F. RUD3IINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

Į
!$ 
I

i
i 
c

I
I
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— žemaičiu Kultūros Klubo komi
sija ir valdyba rengia vasarinį pasi- 
linskminimą — pikniką rugpiūčio 2 
d„ 12 vai. po pietų, buvusiame Liepos 
sode. Veiks bufetas ir muzika šo
kiams Visi nariai ir svečiai maloniai 
kviečiami dalyvauti. — Komisija

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARBINKIT ĖS NAUJIENOSE
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HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia *

- - Į-ĮgUL1

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

HELP. WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

Šitaip, per didelį mikroskopą žiūrint, atrodo paprastos rašomos 
plunksnos "ball-point" smaigalys.

STOCK MAN
Interesting and challenging position involving many varied duties. St 
maintenance, shipping, receiving and porter functions. Will exercise a la 

degree of control and responsibility. No experience necessary.
Monday thrcu Saturday 8:30 A. M. to 5:30 P. M. Northside location.

, Salary open. Must be bondable.
CALL MR. PAVA - > ’‘

334-0077
būtų rūpinęsis kokią nors tai
ką sudaryti, ir Įvairiems tau
tų delegatams būtų pažadėjęs 
douti autonomiją ar neprik
lausomybę, tad iš tikrųjų ne
būtų buvę jo voldžios nuverti
mo ir patys komunistai nebū
tų galėję Įsitvirtinti Rusijos že
mėje. Taigi A. Kerenskio val
džia paruošė palankią dirvą 
komunizmui Įsigalėti.

A. Kelmutis

f TRUMPAI

METAL FAB LAYOUT
• $3.43 to $4.17

SHEAR OPERATORS 
$2.57 to $3.27

PRESS BRAKE HELPERS
$2.62 to $3.27 

HELPERS 
$2.62 to $3.61

( 
Liberal company benefits. 

Overtime.

SMECO INDUSTRIES
4800 SO. HOYNE AVE.

CHICAGO, ILL.
Interview 8:00 A.M. - 11:00 A.M.

FULL OR PART TIME, 
STEADY YEAR ROUND WORK.

ROOM
INSPECTRESS

MIDDLE AGE.
EXPERIENCE.

Salary open. Full time 
steady job.

RAMADA INN
3939 N. MANNHEIM RD.

SCHILLER PARK Tel. 678-4800 _______________ _ /

SWITCHBOARD - TYPIST
References. Top salary.

CALL 722-2121

STATISTICAL TYPIST
a top loop firm’s comptroller wants a 
gal who will be doing other things 
besides typing company Financial 
statements. Profit-sharing plus all 
benefits. 9—5 and no tax season.

CAREER COUNSELLORS,
333 No. Michigan 346-1744,
1051 No. Rush 943-6210

Employment Agency

S650

REAL ESTATE FOR SALE 
Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Nar. -i} Žemė — Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentu

2212 W; Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-7141

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

KAIP ĮSIGALI KOMUNISTAI
t

(Atkelta iš 5-to psl.) 
viai būsią visi sušaudyti, nes 
jie iš karto buvo apsupti di
džiulės armijos, bet netrukus 
tos apsupties kareiviai patys 
perėjo j sukilėliu eiles ir tuo
jau paaiškėjo, kad caras jau 
yra nuverstas nuo sosto. Vi
siems tada atrodė, kad ir pats 
karas turės būti baigtas. 0 su
sidariusi A. Kerenskio valdžja 
laikėsi tos nuomonės, kaip 
anglai ir prancūzai, kad rei
kia, girdi, ir toliau kariauti.

Taigi beveik visi tada, ypač 
kareiviai, galvojo, kad esą 
būtą geriau, jei valdžia būtų 
Lenino rankose. Visi tada bu
vo susidomėję, kokios takti
kos laikytųsi Leninas, jei val
džia patekti] i jo rankas. Taigi 
Įvairių Rusijoj gyvenančių tau 
tų delegatai dažnai užeidavo 
pas pati Leniną pasiteirauti rū 
pimąis klausimais. Ir man pa 
čiam teko viena diena nuvvkti 
pas Leniną ir pasiteirauti, kaip 
jis žiūri Į 'Lietuvos padėti. O 
jis tada atsakė, jog lietuviai, 
jeigu jie patys pageidauja, ga
lėtų turėti savo nepriklausomą 
valstybę. Tokiais pat reikalais

buvo nuvykę ir latviai, ir estai, 
ir ukrainiečiai; ir visiems Le
ninas atsakė panašiai. 0 kai 
buvo nueita tokiais pat klausi
mais pas A. Kerenskį, tad jis 
visiems atsakydavo, kad galės 
turėti tik vadinamąją savival
dą,, o dėl karo pasakydavo, 
kad jis turi būti ir toliau tęsia
mas, taigi negali būti jokia 
separatinė taika.

Čia tenka pasakyti, kad tais 
laikais niekam neateidavo i 
galvą mintis, kad Lenino suda
rytoji valdžia netolimoj ateity 
išugdys naujos rūšies komu
nistinių buržujų, pristeigs va
dinamųjų kolchozų, persekios 
visokias žmonių tikvbas ir su
kurs vadinamoj ateistų tikybą, 
skleidžiamą ypač mokyklose. 
Kai kas iš vadinamos Durnos 
atstovų patarė A. Kerenskiui 
laikytis panašių pažiūra, kaip 
Lenino, Į karo baigimą ir at
skirų Rusijoj .gyvenančių tautų 
tvarkymų, bet jis griežtai ne
sutikdavo su tokiais pasiūly
mais. - Todėl savaime supran
tama, kad Lenino šalininkų, 
ypač kariuomenės tarpe, bu
vo daugiausia. Jei A. Kerens- 
kis būtų buvęs nuolaidesnis ir

SJUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed bv VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Falsted St., Chicago, III. 60608. —.Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai,..šaldytuvai, 
maištas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES PAID QUARTERLY

— Prof. Jokūbas J. Slukas, 
Mountside, N. J. vadovauja Sc
ion Hall universiteto radijo 
stoties (FM 89,5 mg.) lietuvių 
kultūrinei programai anglų 
kalba. Girdima pirmadieniais 
8:05 — 9 vai. vakare.

— Antanas Šeputis, Weston, 
Ont, Canada, Naujienų va
jaus proga nupirko Įvairių kny 
gų už 20 dol.

— Raimondas Merkys dirba 
projektuotoju architektūros ben 
drovoje, taip pat Dr. Vlado 
Šimaičio nekilnojamo turto 
tarpininkavimo Įstaigoje. Veik
lus skautuose ir kitose organi
zacijose.

— Jonas Samaitis dirba Na
tional Lead Co izoliuotame bran 
giųjų metalų, naudojamų in
dustrijoje, skyriuje, — tos ben
drovės Fort Knox. Jis kasdien 
sunaudoja nemažus kiekius 
aukso, platinos ir kitų bran
gių metalų, juos sulydydamas 
su kitomis medžiagomis tikslu 
padaryti junginius, naudoja
mus šių laikų modernioje in
dustrijoje. - -

— Šiandien (729) 1 vai. va
kare Marquette parke, prie 67 
ir Kedzie ivvksta viešas ir ne
mokamas koncertas. Ruošia 
Čikagos Parkų Distriktas, ben
dradarbiaujant su profesiona
lų muzikų unija.

— Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje, 4012 Archer Avė., 
nuo liepos 22 iki rugpiūčio 16 
d. vyksta lietuvių moterų ran
komis išsiuvinėtų bei austų 
medžiagų paroda, šią parodą 
suorganizavo ponios Marija 
Kraučiūnienė ir Paulina Vaitai- 
tis. Re to, h'gi rugpiūčio mėn. 
15 d. galima ten pat pamatyti 
Mrs. Rowland Kilburn antiki
nių lėlių parodą. Įėjimas nemo
kamas.

IMMEDIATE OPENINGS 
MECHANICS 

(Night Shift)
Openings in Cicero, Ill. and East 

Chicago. Ind.
Contact AL TABB 

D & L TRANSPORT 
522-1500

Immediate Opening 
EXPERIENCED MIG WELDER 

Steady work. Good starting salary. 
Apply

THYBAR CORPORATION 
913 So. Kay, Addison, Ill. 

Phone 543-5300

TYPIST — Male or female for traffic 
dept, office. Traffic exp. not neces
sary but helpul. Typing is a must. 
Very .good working conditions.

BERKSHIRE FOODS 
4600 So. Packers.

SHIPPING CLERK
Must be experienced

Top salary.
722-2121*

Passbooks x 

5’/z% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5,000 minimum
2 year certificate

INSURED
$1,000 minimum 

1 year certificate
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

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

n Š C H 1 C AGO S I R[ 
L APYLINKIŲ |

Padidins lėktuvų 
išskridimu skaičių v

ŽVAIGŽDĖMS
S C ENO SE

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau ? dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius: ,

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI. 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių šalis”, 5? veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina 1.00 dol.

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psl., kaina 1.00 dol. ■ -

LAISVĖS MEDlSr 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl., kaina 1.00 dol.

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas v scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED STREET,

CHICAGO, ILL. 60608

COMPUTER OPERATOR
Key punch experience or 30 W. P. M. 
typing, bookkeeping. Hours: After
noon and nights. Full or part time. 
High starting salary and paid bene
fits. Call Mr. Jansinsky or Mr. Ein-' 
horn. 824-3189.

DESPLAINES MOLDING j_____________ _________________ _
1415 Redecker Rd., Desplaines, 'DI. lietuvių apylinkėje. Sklypas 150x170

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

IMMEDIATE OPENINGS

i PARDUODAMAS ir žiemos metu gy- 
|venti tinkamas 6 kambarių namas

• pėdų-ir aptvertas geležine tvora. Kai
na $9,800. 16069 Center Ave^ Union 
Pier, Michigan.

M.HOURS FROM NOON TO 8 P.
Steady work. Salary open.

Bondable, Transportation furnished 
if needed.

RAMADA INN
3939 N. MANNHEIM RD.

SCHILLER PARK

Tel. 678-4800?
TYPISTS
3.88 PER HOUR

Large company moving into one of the 
Loop’s new skyscrapers needs typists. 
Immediate openings. Company is 

desperate. Call
Mr. SCHROEDER 625-0120

2400 N. Harlem. 2nd. Elmwood Pk. 
BEST PERSONNEL

IBM COMPOSER OR TYPIST

Accuracy more important than 
speed. Various other duties in 

print shop.
Call DA 8-0778

GIRL FRIDAY
One girl' office. Pleasant working 
conditions. Light typing. Only in
terested in girl who basically wishes 

to own her own business. ;
She will run everything.

436-6970

MICHIGAN AVE. — TYPIST 
Average skills. Good appearance. 
$520 mo. + benefits + plush 

office
PROFILE

140 N. STATE 641-0540

EXPERIENCED BOOKKEEPER 
Shorthand and general office 

worker. 5 day week.
Good salary.

Good transportation.
CALL 626-1310

MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairūs Pardavimai

PARDUODAMA pilna Lietuviška 
enciklopedija ir foto aparatas — 
-eica C-3. Viskas naujam stovyje. 
Skambinti 922-5507 po 4 vai. popiet.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5980

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namu, automobi
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

'""/Patooios išsimokė 
fimo sąlygos.

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapoils Į 
320814'W. 95th Shi

GA 4-8654 Į

farm hre anc Casualty Company

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO . 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdraada.
RUDIS Tel. CL .4-1050

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE. ’

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

MŪRO BUNGALOW, 6 kamb., įreng
tas skiepas, 60-ta ir Francisco.

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

NAMAS IR TAVERNA ramioje, bet 
pelningoje Brighton Pk. vietoje?

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil-

vieta. Brighton -Parke.
2 PO 4 MŪRINIS tik 19,900 dol

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 
INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

PERKAME, PARDUODAME, MĄI- 
NOME Įvairaus dydžio namus visur, 

i Parūpiname paskolą, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

įrengiu naujus ir perstatau senui vi
sų rūšių natno apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. ■* Įrengtu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
H EATING & SHEf/r M E PAT,

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

TeL: VI7-3447

A AB Al J. ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

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

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

Skambinkit 
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

r-*————————————————————— ---------------- *
MOVING — Apdraustas perkraustymas * ♦

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Nanjansi kraustyme
Įrankiai. Ilgų metų patyrimas. ■'

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

--------------------------------------------------------------------------------------------- —r

6 — NAUJIENOS, CHICAGO. 8, ILL, — WEDNESDAY, JULY 29, 1970

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

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

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

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

Iš Midway aerodromo da
bar per dieną išskrenda 38 lėk 
tuvai. Aerodromas yra apmi
ręs, mažai naudojamas. Tuo 
(Irome vis didėja. O’Hare aero
drome trafikui palengvinti, 
daromi žygiai: kai kurie is jo 
išskridimai perkeliami į Mid
way, kur išskridimų skaičius 
padidinamas iki 83.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimu ir Taisymas 

2644 WEST 49th STREET 
TeL REpubllc 7-1941

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

11 ■*'/ -Ml ~r 111 ** 1
-- --------------------- ----------- ---Į--------  
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Always hold 
matches till 

W cold.

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

^0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE. .

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus, - Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

2934 West 63rd SL
Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

700 AKRŲ, MODERNŪS NAMAI. 7 
šuliniai ir vienas šulinys laukų laisty
mui. Pinta tvora. WILLIAM F. 
CARLIN, CLEAR LAKE, MINN. 55319

Savo naminę vaistu spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad nejvykty klaidę, nes vaistų su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokių vaistų trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

BuieW1 K TEMYK I

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street > 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

ir projM Bižino tirtai per

NAUJIENAS

Didelis pasirinkimas {vairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

help your
HEART FUNoV 

help your HEART


