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JAPANESE DOMINATION 
AT GREATEST EXTENT

dariais.’Manoma, kad bus pasi
rašytas susitarimas, kuris už
baigs penkerius metus užsitęsusį 
vynuogių streiką ir boikotą.

Rommel

Sunkų sulipdyti 
Italijos valdžia

Vokietijos, Italijos ir Japonijos karo jėgos. Viršuje pagrindiniai 
“ašies” karo vadai, o apačioje sąjungininkų karo vadai. z

Eisenhower MacArthur

CLEVELAND AS.—Pasitrau
kus iš pareigų Clevelando polici
jos viršininkui, negrui, buvusiam 
aviacijos generolui Benjamin 
Davis, respublikonų partijos va
dai ragina jį pasilikti Clevelan- 
de ir statyti kandidatūrą į ne
gro mero Carl Stokes vietą, ku
ris yra demokratas. Davis pa
dėkojo partijai ir pažadėjo pa
galvoti. Rinkimai įvyks ateinan
čiais. metais, * ’' • H,

ČIKAGA. — Pirmadienio riaušės Grant parke privertė miesto 
valdžią atšaukti penkis rugpiūčio mėnesį numatytus koncertus 
jaunimui. Pamatę, kas atsitiko Čikagoje, ir kiti miestai atšaukia 
koncertus. lowos gubernatorius Robert Ray sustabdo šio savait
galio koncertą mažoje Wadenos vietovėje, kur buvo galvojama 
sutraukti apie 25,000 jaunuolių.

tautiniam, muzikos festivaliui 
rugsėjo 4-7 d. '

Čikagos policijos žvalgybos 
skyrius neabejoja, kad riaušės 
koncerte pirmadienį buvo išpro
vokuotos SDS Weathermanu 
grupės narių. Ta grupė paskel
bė San Francisco Chronicle, kad 
liepos 26 d. “kur nors šiame kra
šte įvyks smurtas ir riaušės, mi
nint Kubos revoliucijos sukaktį”.

Gatvės, einančios pro Grant 
Parką, iš anksto buvo užblokuo
tos. Vien Lake Shore Drive bu
co suskaičiuoti 24 viduryje gat
vės sustoję automobiliai. Tas pa
daryta tam, kad policija greit 
negalėtų atsiųsti sustiprinimų. 
Keli šimtai koncerto dalyvių 
buvo ginkluoti lazdomis, gran
dinėmis, akmenimis. Ir pats kon
certo laikas — 4 vai. po piet, 
kada judėjimas mieste yra di
džiausias, atrodo įtartinas. Či
kagos riaušes sukėlė ne muzi
kos mylėtojai, bet asmenys atė
ję koncerto išardyti.

Artėja sukaktis — 25 metai, kai pasibaigė Antrasis Pasaulinis 
Karas. Šiame žemėlapyje parodomi plotai, kuriuos valdė “ašies”:

* CAROLINE IS. •
NEW •

^GUINEA SOLOMON IS. ♦.«
> GILBERT is:

VISOJE AMERIKOJE ATŠAUKIAMI 
NUMATYTI JAUNIMO KONCERTAI

Atšauktas Columbijos, Md., 
koncertas ir Newarko, N. J., še
šių dienų festivalis. Pavojus

YamamotoKesselring

____________________ _ _ _____ ..._.
Montgomery De Gaulle Halsey -Zhukov Hedges-Le May - • Bradley Patton Marshall. Clark; Nitniiz

LANSING, — Michigano gu
bernatorius pasirašė naują. įsta
tymą, kuris aplinkos apsaugą 
padaro visų piliečių rūpesčiu. 
Kiekvienas' .asmuo galės skųsti 
teisme įstaigą ar asmenį, kuris 
teršia vandenį, žemę ar orą. Tai 
pirmas toks įstatymas Ameri
koje.

.MONTEVIDEO. — Grupė ko
munistų teroristų pagrobė teisė
ją Urugvajuje, kuris praeityje 
turėjo nemažai bylų, kuriose bu
vo kaltinami partizanai.

RABATAS. — Maroko vy
riausybė paneigė Amerikos se
natorių paskelbtą žinią, jog Ma
roke esanti slapta amerikiečių 
susižinojimo bazė, įsteigta pagal 
slaptą susitarimą. Marokas sa
ko, kad Kenitros bazėje esą ame
rikiečiai yra treneriai, kurie pa
ruošia marokiečius ekspertus.

DELANO. — Kalifornijos 
vynuogių plantacijų darbininkai

Von Rundstedt- Jodl

Dainų šventėje 
daug rusų dainų

Vilniuje, liepos mėn. įvykusi 
dainų šventė, jei spręsti iš ap
rašymų okup. Lietuvos spaudo
je, buvo gausi dalyviais ir tur
tinga rusiškomis dainomis, ypač 
Leniną liaupsinančiomis. Į dai
nų šventę buvo pakviesta 30,000 . 
saviveiklininkų ir jų daugiau 
kaip pusę sudarė choristai, bu- ' 
vo apie 2.5 tūkstančio šokėjų, 
2,000 liaudies ansamblių daly- 
vių ir t. t. .

Rengėjai nusiskundė, kad ne < 
visuose Lietuvos rajonuose reng- ' 
tąsi dainų šventei. Pvz. Širvin
tų rajone nesugebėta paruošti 
nei vieno kolektyvo. Nedaug 
dainininkų ar šokėjų sulaukta 
iš Švenčionių, Šilalės, Varėnos, 
Akmenės, Skuodo rajonų. Men
kai pasiruošusi Klaipėda.

Chorams, bei eilės Leniną 
garbinančių dainų, pastaruoju 
metu tik per vieną mėnesį bu
vo įsakyta išmokti papildomas 
dainas, kaip L Dunajevskio “Ir 
platus gi kraštas mūs.gimtasis”, 
A. Ostrovskio “Raudonąjį gvaz
diką”. B. Dvariono dainą. “Kur 
Nemunas teka’”.

FINLAND

GERMANY

WEA

OSAKA. — Jau 40 milijonų 
žmonių aplankė Japonijos Expo 
70 parodą. Per parodą pereina 
apie 300,000 žmonių per dieną. 
Ji uždaroma rugsėjo 13 d. ■<,

MADRIDAS.—Madride strei
kuoja požeminių traukinėlių 
darbininkai. Tūkstančiai žmo
nių pavėlavo į darbus.

ROMA. :— Iš vienos katalikų 
bažnyčios buvo pavogtas 13-to 
šimtmečio paveikslas — Mado
na su vaiku.

. L

Izraelio valdžios 
krizė dėl paliaubų
JERUZALĖ. — Izraelio prem

jerė Goldą Meir bando išlaikyti 
savo kabineto vienybę. Ji ilgai 
derėjosi su Gahal partijos na
riais, kurie nesutinka priimti 
Amerikos paliaubų pasiūlymo, 
kuris numato Izraelio kariuo
menės atitraukimą iš arabų že
mių. Dešinioji Gahal partija tu
ri ministerių kabinete iš 24 na
rių šešis. Jie visi reikalauja, 
kad Izraelis nepažadėtų ati- 
traukti kariuomenės. Gahal par- mažinta kariuomenė viena, be
tija pasisako už visų okupuotų 
žemių pasilaikymą. Partijos va
dai kvietė į konferenciją ir ke
lis darbo partijos ministerius, 
turinčius panašią nuomonę: gen. 
Dayaną ir ministerį be portfelio 
Israel Galili.

Gynybos ministeris Dayanas 
paneigė žinią, kad jis grasina 
pasitraukti iš vyriausybės. Gol
dą Meir vyriausybėje užtektų 
balsų, pasisakančių už Amerikos 
pasiūlymą, tačiau ji siekia vie
ningo, vienbalsio sprendimo.

Vyriausybės radijas paskelbė, 
jog paliaubas priėmus, beveik 
95% yra tikra, kad Gahal parti
ja pasitrauks iš vyriausybės ko
alicijos. ,

TAIWANAS SUMAŽINO KARIUOMENĘ
TAIPEJUŠ. — Tautinės Kinijos karinės jėgos, Amerikai 

spaudžiant, buvo sumažintos iš 600,000 vyrų iki 550,000. Sumaži
nimas nedidelis, tačiau jis rodo naują Taiwano vyriausybės 
žvilgsnį į gyvenimą. Generolo Chiang Kai šėko sūnus Ching Kuo 
pareiškė užsienio korespondentams, kad per paskutinius 20 metų 
pasaulyje daug kas pasikeitė. Jis paminėjo komunistinės Kinijos 
pablogėjusius santykius su Sovietų Sąjunga ir priminė pasikei
tusią Amerikos politiką Tolimuose Rytuose. Taiwano tikslai lieka 
tie patys-: kovoti prieš komunizmą1 ir atsiimti iš komunistų visą 
Kiniją.

Artimoje ateityje, pareiškė 
Ching Kuo, Taiwano uždavinys 
bus stiprinti ekonominę sritį. 
Taiwanas, ar Tautinė Kinija, pa
darė didelę pažangą ir žymiai
pakėlė salos gyventojų ekono
minį pajėgumą. Naujos įmonės, 
elektros jėgainės, gerai dirbami 
derlingi laukai pagerino gyveni
mo lygį ir sustiprino vyriausy
bės pozicijas.

Taiwano kariuomenė yra ir po 
sumažinimo neproporcingai di
delė, nes krašto pagrindinis tik
slas yra išvaduoti iš komunizmo 
Kiniją. Karinės jėgos yra lai
komos atakai, ne gynybai. Su

Amerikos, negalėtų persikelti į 
Kiniją ar ją pulti, nes ji neturi 
pakankamai laivų. Kariuomenės 
sumažinimas sutaupys TaiwaJ- 
nui apie 20 milijonų dolerių per 
metus. Ta suma bus panaudota 
karininkų algoms pakelti ir gin
klams pirkti.

Taiwanas turi 375 kovos lėk
tuvus, tačiau jie yra dar Korė
jos karo laikų, tik kelios eskadri
lės yra aprūpintos moderniais 
Amerikos gamybos lėktuvais. 
Karo laivyne tėra apie tuzinas 
naikintuvų ir fregatų, šitoks 
laivynas negalėtų tinkamai pa
remti išsikėlrmo į Kiniją. Ame
rika, be kurios paramos Taiwa
nas negalėtų bandyti jokių Ki

nijos puolimų, šiuo metu nenori 
apie tokius dalykus nė kalbėti. 
Todėl Taiwano valdžia toliau lau
kia progos ir tuo tarpu stiprina 
savo ekonominį ir karinį poten
cialą.

Paštas tiria pavėla
vimo priežastis

■ * * •

Chicagos pašto viršininkas 
paskyrė specialų tarnautoją, 
kad ištirtirtų priežastis dėl ku
rių laikraščių pristatymas taip 
suvėluojamas. Paskirto tarnau
tojo vardas yra Mr. Ray, o jo 
telefonas yra 353-2685.

Jau seniai centraliniame Chi
cagos pašte nebuvo reikalingos 
tvarkos, bet paskutinėmis sa
vaitėmis laiškų ir laikraščių pri
statymas dar pablogėjo. Laik
raščių administracijos ir prenu
meratoriai skundėsi pačiam vir
šininkui ir kitiems pareigūnams. 
Mr. Ray nustatė, kad laikraščiai 
pristatomi laiku į centralinį paš
tą, bet jie neiš vežiojami į pašto 
skyrius. Dabar aiškina, kurie 
tarnautojai neatlieko paskirto 
darbo ir imsis priemonių, kad 
darbas būtų laiku atliktas.

Pasitraukė erdvės 
agentūros vedėjas
WASHINGTONAS. — Dr. 

Thomas Paine pasitraukė iš NA
SA — erdvės agentūros direk
toriaus pareigų, kuriose jis bu
vo nuo 1968 metų. Rugsėjo 15 
d. jis sugrįš atgal Į General 
Electric bendrovę, kurioje jis 
anksčiau dirbo 19 metų. Dr. 
Paine vadovaujant įvyko svar
bios erdvės kelionės ir nusileidi
mas ant mėnulio.

X -

Prezidentas priėmė dr. Paine 
atsistatydinimą ir padėkojo jam 
už gerai eitas pareigas. Paine 
pareiškė spaudos konferencijoje, 
jog biudžeto erdvės tyrimams 
sumažinimas nieko neturi ben
dro su jo pasitraukimu. Jis vi
są laiką labai priešinosi kon
greso nutarimui nubraukti nuo 
erdvės lėšų 500 milijonų dolerių.

Tarptautinis 
taikos korpusas

ŽENEVA. — Jungtinių Tau
tų komitetas nutarė steigti Jung
tinių Tautų Taikos korpusą pa
gal Amerikos pavyzdį. Savano
riai jaunuoliai būtų siunčiami į 
atsilikusius kraštus padėti vie
tiniams žmonėms įvairiose sri
tyse.

šį sumanymą kritikavo Sovie
tų Sąjungos ir Bulgarijos dele-‘ 
gatai. Jie tvirtino, kad Ameri
kos Taikos korpusas užsiima 
šnipinėjimu ir pareiškė viltį, kad 
Jungtinių Tautų korpuso nariai 
nebus naudojami panašiems 
Amerikos tikslams.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Komunistai sumušė Kam- 
bodijos jėgas Kiri Rom aukštu
mose ir privertė vyriausybės ka
riuomenę pasitraukti. Į para
mą kambodiečiams siunčiamas 
1,500 pietų vietnamiečių dali
nys su šarvuočiais ir helikopte
riais. .

♦ Londone moterys — namų 
šeimininkės — suorganizavo 
apie 500 moterų grupę, kuri 
grasina eiti į uostus iškrauti ten 
stovinčių laivų, jei uostų darbi
ninkai patys jų neiškraus.

♦ Amerikos karo laivynas per
davė Pietų Vietnamui dar 7 ka
ro laivus. Vietname yra 24,000 
vyrų laivyno jėga, neskaitan^ 
jūreivių laivuose jūroje.

♦ P. Vietnamo prezidentas 
Thieu pakartojo, kad jis nesidės 
su komunistais į jokią koalicinę 
valdžią.

....New Yorke jau kelios die
nos kaba dūmų debesys. Miesto 
meras žada uždrausti kai kurio
se miesto vietose važinėti auto
mobiliais. Karštas oras priver
tė žmones sunaudoti daug elek
tros. Jos srovė buvo sumažin
ta.

♦ Londono laikraštis paskel
bė, "kad šeštadienį Izraelio lėk
tuvai virš Suezo susikirto su so
vietų lakūnais. Izraelio kalbė
tojas atsisakė tą žinią komen
tuoti.

♦ Prezidentas Nixonas pasi
rašė kovos prieš nusikaltimus 
Kolumbijos Distrikte įstatymą. 
Ta proga jis vėl kritikavo kon
gresą, kad tas užlaiko jo pasiū
lytus griežtesnius kovos prieš 
nusikaltimus įstatymus.

Įvairiuose okup. Lietuvos 
kampuose kolektyvai įtemptai 
dirbo, ruošdami įvairias dainas 
apie Leniną, kaip A. Novikovo 
“Dainą apie Leniną”, R. Žigai- 
čio kantatą “Leninui, Tėvynei 
— širdies daina”, be to, ir uk
rainiečių dainą ‘‘Palink, smilgelė, 
žemiausiai” ir kt. (E)

—------ -- /

Japonai kovos su 
aplinkos teršimu

■ TOKIJO. — Vandens, žemės 
ir oro teršimas Japonijoje yra 
nemažesnis, kaip kitose pramo
nės valstybėse. Todėl vyriau
sybė sudarė centrinę kovai prieš 
teršimą, įstaigą, kuriai vado
vauja pats premjeras Eisaku 
Šato. •

Praėjusią1 savaitę Tokijo mie
ste apie 8,000 žmonių kreipėsi į 
ligonines su įvairiais negalavi
mais dėl smogo-suodžių ir rūko 
mišinio. Miestų parkuose džiūs
ta augmenija. Kai kurie uostai 
užanka nuo juose susikrovusių 
nešvarumų ir didesni laivai ne
begali tais uostais naudotis. Kai 
kur ūkininkų karvės duoda ap
nuodytą pieną, žmonės užsinuo
dija kenksmingų chemikalų pil
nomis žuvimis.

Aplinkos teršimas nukenčia 
ir nuo didelio gyventojų susi
būrimo mažame plote. Apie 100 
milijonų gyventojų gyvena Mon
tanos valstijos didumo plote.

INDIANAPOLIS. — Chloro 
dujos pasklido po miesto gatves, 
kai užsidegė chemikalų sandė- 
lys. Apie 300 žmanių turėjo pa
likti namus. Vienuolika ugnia
gesių ir 4 civiliai buvo paguldy
ti į ligoninę.

ROMA. — Tarp Italijos social
demokratų ir kairiųjų socialis
tų vėl užvirė žodžių kova, kuri 
dar daugiau apsunkins naujos 
vyriausybės sudarymą. Kairieji 
socialistai pasirinko bendradar
biavimo su komunistais kelią ir 
socialdemokratai vadina juos 
oportunistais be jokių principų. 
Naują kovą pradėjo žinia, kad 
Tu skani jos provincijoje socia
listas buvo išrinktas provincijos 
tarybos pirmininku. Už jį balsa
vo 3 socialistai, 22 komunistai ir 
vienas nepartinis..

Tuo būdu, valdžios koalicijos 
partijos liko opozicijoje. Socia
listai ir socialdemokratai su sa
vo nesutarimais sugriovė jau 
tris Italijos valdžias. Naujas 
premjeras — kandidatas Emi
lio Colombo bando sudaryti vy
riausybę, tačiau jam labai truk
do minėti nesutarimai pačioje 
koalicijoje.

Paminėjo S. Neri
Kaune paminėta poetės S. Ne- 

ries-Bačinskaitės 25 mirties su
kaktis. Ties jos kapu Istorinio 
(buv. Karo) muziejaus sodelyje 
buvo susirinkę rašytojai bei par
tijos atstovai. Buvo sugrota var
pų muzika, išpildytos V. ir G. 
Kuprevičių melodijos S. Neries 
eilių tekstais. (E)

SOUTH BEND. — Du balti 
vyrai pagrobė Detroite jauną po
rą. Jie privertė 18 metų vyru
ką važiuoti 40 mylių už miesto, 
ten jį nušovė ir įmetė į upę, 
o merginą, 17 metų, išprievar
tavę irgi peršovė, tačiau ji bu
vo tik sužeista. Banditams pa
sišalinus, mergina užbėgo pas 
gretimą ūkininką ir iššaukė po
liciją. Ji davė policijai smulkų 
abiejų nusikaltėlių aprašymą.



(Tęsinys)

SKAITYK PATS IR PARAGIŲ

KITUS SKAITYTI

BUCO SODE

The iron Curtain 
teal soundproot.

PubfcMd at a public ttnric* W» 
twratipR yfth TM A<M rtfriKg C^meC

mesį. Jįe taip pat atvyko j Pa
vergtų Tautų dienos5 minėjimą 
ir prisidėjo prie to minėjimo pa
gyvinimo. Tarp skautų buvo 
vienas Urugvajuje gimęs ir au
gęs jaunuolis, kuris itin gražiai 
lietuviškai kalbėjo.

'Varpo" skaitytoju suvažiavimo proga surengtame poezijos vakare eilėraščius skaito (iš kai 
rėš): Lidija Juodvirsytė, Rimvydas Vasiukevicius ir Marija Smilgaitė.

viršytė, Marija Smilgaitė ir Rim
vydas Vasiukevicius. Iš tikrųjų 
reikia džiaugtis, kad turime to
kį puikų atžalynų mūsų seniems 
aktoriams pakeisti. Tai jų, gali
ma sakyti, tik pirmieji žingsniai, 
bet tvirti ir daug žadantieji mū
sų poezijos rečitavimui bei lie
tuviškai' scenai. Marija Smil-

Apie pačią laisvės sampratą 
pasaulio filisofai yra labai daug 
prikalbėję. Tačiau mes šiandien 
prie šio klausimo prieiname 
grynai žvelgdami iš savo gyve
namosios aplinkos: žmogus yra 
laisvas, kai jis gali laisvai gal
voti ir reikšti viešai savo min
tis; tauta yra laisva, kai jos že
mė nėra jokios svetimos jėgos 
okupuota. Ir mes, lietuviai emi
grantai, kuriuos savo laiku su 
visomis laisvės dovanomis pasi
tiko šio krašto simbolinė Lais
vės Statula, turėtume daugiau 
už kitus suprasti, savo tautos 
šiandieninę nelaisvę ir jos žmo
nių verguvę.

Kaip tik to supratimo ieško-

Salės šviesos pritemsta ir sce
noje, “Varpo” redaktoriaus A. 
Kučio pristatyta, pasirodo visų 
“Varpo” suvažiavimų nuolatinė 
viešnia, literatūros specialistė, 
Clevelando Ursuline College pro
fesorė, talentinga kalbėtoja Al
dona Augustinavičienė. Ji kal
ba apie laisvę naujoje mūsų po
ezijoje. Jos pati iškalba yra me
nas. Kiekvieną jos žodį publika 
įtemptai klausėsi. '

“Laisvė yra gražiausias žmo
nijos idealas. . Net ir pats Die-? 
vas nori, kad pas jį ateitų lais
vas žmogus, o ne vergas. Pran
cūzų rašytojas Sartre tvirtina, 
kad žmogus laisvei yra pasmerk
tas. žmogui padaryti sprendi
mus reikia laisvės.

Chicago Savings
and Loan Association

WO 
^SAFETYOF^ 
YOUR SAVINGS

subtili ten, kur reikėjo stipres
nio tono. Pas Lidiją Juodviršy- 
tę jautėsi didesnis laisvumas to
kio motyvo eilėraščius skaitant. 
Rimvydas Vasiukevicius buvo 
trejukės vadovas. Jis parengė 
montažėlį ir jo režisūroje buvo 
pravestas skaitymas ir visi veik
smai scenoje. Tai iš tikro švie
sus pavyzdys lietuvių jaunimui, 
kaip ir jo dvi kolegės, skaičiu
sios tą'yakarą poeziją. R. Va
siukevicius, be to, yrą šioje sri
tyje ir teoretiškai stiprus: jis 
kolegijoje-baigė dramos mokslą. 
Jis ypačystiprų įspūdį padarė, 
skaitydamas • Putino “Montuos 

voco”. 'Buvo skaitomi šie poe
tai: Balys Auginąs (“Nenuga
lėtieji”)^; Vitalija Bogutaitė 
(“Dainuok, broli, savo likimą”), 
Janina Degutytė (“Antigona”), 
Jonas Mękąs (“Odė herojams”), 
V. Mykolaitis-Putinas (“Vivos 
plango” ; ir “Montuos voco”), 
Henrikas Nagys (“Poema apie 
brolį”) Antanas Rūkas (“Kai 
žmogus siiranda save”),' Liūne 
Sutame (“Niekieno žemė”) ir 
Vladas Šlaitas (“Mano tauta”).

Apie 4 vai. po pietų prasidė
jo programa. Prasidėjo ji vėlia
vų įnešimu. Po įnešimo Ameri
kos vėliavos buvo įneštos paverg
tų tautų vėliavos: Estijos, Lat
vijos, Lietuvos, Ukrainos ir kitų 
tautų. Statant vėliavas, kiek
vienai jų buvo atiduota atitin
kama pagarba. Keturiose bažny
čiose buvo atnašautos mišios už 
žuvusius mūsų brolius ir seses, 
kai Lietuva buvo pavergta ko
munistų.

Kunigas Jonas ’Savukynas at
kalbėjo invokaciją angliškai. 
Graži ponia iš Chicagos, operos 
solistė, sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Buvo pakvies
tas Amerikos veteranų koman- 
dierius P. A. Gallagher kalbėti. 
Kadangi pradėjo smarkiai' lyti, 
tai visi buvo pakviesti į bažny
čios salę. Kilo suirutė: vieni bė- 
go į savo automobilius, kiti — 
į salę. Po kurio laiko progra
ma salėje buvo .tęsiama. Galla- 
gherr, kuris gana gerai yra su
sipažinęs su komunistų veikla, 
pasakė gerą kalbą. Paskui kal
bėjo Wisconsino kongresmanas 
Henry C. Šchederberg, Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirminin
kas E. Bartkus, Kenosha ir Ra
cine burmistrai bei spaudos at
stovai.

Meninį programos'’’dalį atlilco 
šokių grupės iš Chicagos, ponies' 
Smieliauskienės vadovaujamos, 
ir S. Milašiaus Kąnoshos šokė
jų grupė.. KitatautieČiai, kurie 
buvo atvykę iš Rockfordo, pir
mą kartą matė lietuvių tauti
nius šokius. Jie tiesiog jais su
sižavėjo. _

šoko ir ukrainiečių grupė. Ji 
labai gerai pasirodė su savo tau
tiniais šokiais, kurie pasižymi

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską, perka pas Liėponį 1

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk

Laimingas vietnamiečiu vaikas gavo 
-dovanu iš amerikiečiy mariny — 
nauįy drabužiy, žaislu ir saldumyny.

?UP TO
.§20,000.^

She can’t come to you for the 
truth, but you can reach her. 
Radio Free Europe does get the 
truth through.. t

’ ®Y8 to NMio Free Europe 
lex 1988. Mt vernon. Jt.T.

Vasariško šeštadienio (birže
lio mėn. 27. d.) vakaro prieblan
dos jau gaubė Union Pier ežero 
pakrantes, o ketvirtojo “Varpo” 
skaitytojų suvažiavimo dalyviai 
po vakarienės vaišingoje “Gin
taro“ svetainėje, pamažu būre
liais, linksmai pasišnekučiuoda
mi ir dalindamiesi įspūdžiais, 
rinkosi vėl į tą pačią salę antra
jai tos dienos programos daliai 
išklausyti.

Salės vaizdas ir tvarka pagrin
dinai pakeista. Stalai surikiuo
ti vaišėms, scenoje šokių orkest
ro instrumentai, bufetetjau gir
dimi linksmi juokai ir gyvos kal-

gyvumu, judrumu ir savotišku 
hkrobatiškumu. - Piblikai už- 
rainiečiai labai patiko.

6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vąk. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

Net ir šiam vakarui parinktų 
poetų kūryba pasižymi pesimiz
mu. Jų kūrybinis heroj us daž
niausiai laisvę suranda mirties 
šešėlyje. Bet tai yra būdinga 
ir visai šio meto pasaulinei lite
ratūrai. H. Nagys labai jaut
riai rašo laiška broliui. O tas 
jo brolis yra lietuvis bandžiau-

-v.-? i.- * ... ......

WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

ninkas, ir Ispanijos laisvės kovų 
dalyvis ir, pagaliau, lietuvis 
partizanas. Nagys, vaizdžiai ap
dainavęs brolio kančią ir kovas, 
čia pat prisipažįsta, kad jis jam 
nieko negali nei padėti, nei pa
žadėti.

Toje pesimistinėje aplinkoje 
pasigendame klasikinės tiesos. 
Neabejotinai Putinas yra dau
gelį pranešęs savo kūrybiniu ge
nijumi. Mus ypatingai patrau
kia paskutinioji jū kūryba, ku
rią jis kūrė gyvendamas okupuo
toje Lietuvoje ir iš arti maty
damas visą gyvenamosios aplin
kos siaubingumą, okupanto sau
valę ir visos tautos kančias.

Viename šių savo eilėraščių 
jis šaukia visus mirusius, tau
tos kankinius ir didvyrius, kad 
prisikeltų būti gyvais liudinin
kais to baisaus laisvės išniekini
mo ir apraudoja ne vien tik tuos, 
kurie tą. idealą išniekino, bet ir 
tuos, kurie laisvu noru susideda 
su žmogžudžiais i r padeda jiems 
laisvę žudyti. Ir pagaliau jis 
rauda ir tų, kurie, laisvėje būda
mi, žavisi laisvės žudikais ir nie
ko nedaro, kad laisvės idealas 
būtų apsuptas ir apgintas atei
ties kartoms:

Nežiūrint nelabai palankaus 
oro, lietuvių surengta Pavergtų 
Tautų diena buvo sėkminga. Tai 
didelis rengėjų nuopelnas. Rock- 
fordiečiai savo išvyka yra pa
tenkinti, — patenkinti dėl to, 
kad iš dalies jie prisidėjo prie 
tos dienos minėjimo pasisekimo. 
Ponui Petrui šernui tenka pa
dėkoti už tos išvykos suorganiza
vimą. žvalgas

“Ir vakaruos aptemo saulė, 
ir tiktai melas ir apgaulė...”
Gal būt šis didis poetas tais 

žodžiais ir mus pasmerkė, kad 
ir pas mus aptemo saulė ir liko 
tik melas bei apgaulė ir užmir
šom, kad laisvės idealas visada 
reikalauja labai daug pasiauko
jimo, patriotizmo ir heroizmo”.

Aldona Augustinavičienė šiais 
jautriais žodžiais, kuriuos išlie
jo” iš širdies, visai nesinaudoda
ma jokiais užrašais, tikrai suža
vėjo šio vakaro dalyvius, kurie 
gausiais plojimais bandė jai šir
dingai atsidėkoti.

Eilėraščius skaitė simpatingų 
jaunuolių trejukė: Lidija Juod-

ROCKFORD, ILL -
Išvyka į Kenoshą pavyko

Rockfordiečiai nuoširdžiai pa
rėmė Wisconsino lietuvių Pa
vergtų Tautų dienos paminėji
mą, kuris įvyko liepos 19 d. Tą 
dieną, apie 11 vai. prieš pietus, 
prie Lietuvių klubo jau stovėjo 
gražus autobusas, kurio savinin
kas yra jaunas lietuvis Kaspu
tis. Jo paties vairuojamas au
tobusas su 40 keliauninkų ne
trukus pajudėjo.

Oras buvo vėsus, apsiniaukęs. 
Kenoshą pasiekę, sustojome šv. 
Teresės parke. Mus pasitiko ir 
pasveikino kenošietis Počiūlis 
ir raciniečiai Kasputis, Tamu- 
lėnas ir keli kiti. Visi buvo pa
tenkinti ir dėkojo mums, kad at
važiavome. Sutikome p. Jarą, 
kuris su savo grupe yra mus 
aplankęs bene du kartus. Malo
nu buvo susipažinti su p. Maks
vyčiu, Chicagos jūrų skautų va
du, . ir jo vadovaujamu jūros 
skautų būriu. Jų buvo bene ke
turiolika. Visi jauni gražūs vy
rai. Jų uniformos patraukė dė-
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me ir mūsų lietuviškoje litera
tūroje, o ypatingai poezijoje. 
Tačiau turime apgailestauti, kad 
mūsų šiandieninė poezija lais
vės motyvais yra gana skurdi. 
Mūsų poetai daugiau užimti sa
vo emocijų, .asmeninių išgyve
nimų ir išorinių įspūdžių povei
kiais ir šiuos jausmus daugiau 
išreiškia savo eilėraščiuose. Bet 
juk, pagaliau, ir jiems turime 
pripažinti kūrybos laisvę, kurios 
negalime ir nieku būdu nenori
me varžyti.

Mūsų poetams dabartinio gy
venimo kasdienybė yra nuobodi. 
Bet, gerbiamieji, o mums vi
siems argi ji jau yra tokia žavi, 
intriguojanti ir nenuobodi? štai 
vienas žymesniųjų šių dienų mū
sų poetų H. Radauskas išdidžiai 
deklaruoja, kad jis nestato na
mų ir neveda tautos, bet tik il
sisi po šaka akacijos baltos. O, 
juk, mes kaip tik visi norime, 
kad mūsų poetai ir tautą vestų, 
ir jai namus statytų.

Tiesa apie tautos ir lietuvio 
laisvę labai daug dainavo savo 
laiku B. Brazdžionis — jis kūrė 
patriotinę poeziją, bet laiko Re
gyje, daugelis mūsųjų jo ta po
ezija pasibodėjo, ir jis tai paju
tęs graudžiai sušuko: “Aš jums 
dainavau apie Lietuvą, o jūs 
man netikėjote...” šiandien pa
triotinė poezija yra nemadinga. 
Poetai ieško daugiau bendrosios 
žmogaus gyvenimo prasmės, tik 
kartais prisiminimų lyrikoje pa
liesdami savo vaikystę arba sa
vo tėviškės gamtos grožio prisi
minimus. Bet mes kaip tik sianį 
dięn, kai mūsų tauta vergauja, 
ilgimės heroines poezijos, kuri 
mums daug daugiau kalbėtų 
apie žmonijos laisvę ir tuo pačiu 
apie mūsų tautos laisvę — apie 
mūsų brolio lietuvio laisve.

Vakaras buvo baigtas bend
ru pasilinksminimu, kurio me
tu visi svečiai turėjo ' progos 
drauge pabendrauti, pasikeisti 
mintimis suvažiavimo progra
mos klausimais ir smagiai pasi
šokti grojant skambiai šokių 
muzikos kapelai.

Sekmadtieni įvyko “Varpo” 
žurnalo skaitytojų posėdis, ku
riame apie žurnalo turinį, jo lei
dimo reikalus ir’ bendrą “Var
po” kryptį išsamius pranešimus 
padarė redaktorius Antanas Ku- 
čys ir krubpštusis administrato
rius Titas Briškaitis. Praneši
mai susilaukė gyvų visų dalyvių 
diskusijų, kurių metu buvo pa
daryti ištisa eilė pozityvių ir 
naudingų pasiūlymų.

Kiekvienas “Varpo” suvažia
vimas pasižymi savo savitumu 
ir yra savo turiniu originaliai 
skirtingas, todėl visi “Varpo” 
draugai ir bičiuliai, išsiveža iš jų 
neužmirštamus prisiminimus ir 
visada skirstosi širdingai linkė
dami vienas kitam galimai grei
čiau vėl panašia proga pasima
tyti ir susitikti.

(Pabaiga)

Chicago Savings and Loan Assn.
John Pakel, Sr., Chairman of the febard

6245 So. WESTERN AVE. - TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat 9 to 13:30
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GRANDINĖLĖS DRABUŽIAI
Kiekvienoje • Amerikos lietu

vių kolonijoje yra lietuvių tau
tinių šokių ansamblis. Didesnė
se kolonijose yra du arba net 
trys šokių ansambliai, o mažes
nėse po. vieną.

Bendruomenės vadovybė dau
giausia pinigų skyrė ir labiau
siai išgarsino GRANDINĖLĘ. 
Bendruomenės vadovybė, spau
da ir radijas daugiau kalba apie 
Grandinėlę ,negu apie bet kurį 
kitą šokių ansamblį. Kituose 
ansambliuose yra tokių gerų 
šokėjų, kaip ir Grandinėlėje, 
bet apie juos mažiau kalba, ne
gu apie pastarąją.

Rašiniuose buvo nurodyta, 
be kitų dalykų, kad Grandinė
lės Šokėjų drabužiai nutolsta 
nuo lietuviškų tautinių drabu
žių. (Nr. 1)

Pirmame paveiksle matome 
lietuvių tautiniais drabužiais 
apsirėdžiusias šokėjas. Tai ne
priklausomos Lietuvos laikais 
veikusio lietuvių tautinių šo
kių ansamblio “Sužadėtinė” 
šokėjos, pasidabinusios tauti
niais drabužiais, šoka lietuvių 
tautinį šokį. (Nft 2)

Antrame paveiksle matome 
rusaitę, šokančią Polianką. Tai

Nepriklausomos Lietuvos tautinio baleto "Sužadėtinė" sceni- < 
niai tautiniai drabužiai, pasiūti pagal lietuvišką tautinį klasi
kinį drabužį. Kodėl jv nebūty galima sustilizuoti pagal laiko 
ir scenos reikalavimus, neprarandant lietuviško tautinio bū- 
dingumo? Foto nuotrauka iš Augustino albumo Lituania.

> (Nr. 1)

“VIENYBĘ” PAVARČIUS
š. m. “Vienybės” birželio 5 d. 

J. G. (Juozas Gobis) puola “Nau
jienas” kam jos savo vedama
jame rašusios, kad dr. Margeris, 
dr. Kaškevičius, rašytojas Mor
kus ir architektas Žemkalnis, 
“esą apsivylę, skursta, merdį, 
mirštą iš skurdo”.

Kad jie jau mirštą iš skurdo, 
berods, Gobio išgalvota, bet kad 
toks Morkus dvasiniai badavo 
(Morkus jau miręs), o Mikuckis 
dar vegetuoja, tai neginčytinas 
faktas.

Juk toks tinginėlis Morkus jo
kioje įmonėje negalėjo kiek il
giau išbūti. Tingėjo fizinį dar
bą dirbti ir tiek. Draugai jį šel
pė. Dan Kuraitis ir Altas pri
glaudė. Lengvą darbą dirbo, o 
už tai grįžęs į Lietuvą prieš sa
vo buvusius draugus bei darb
davius didžiausius nesąmones ir 
šmeižtus skelbė.

Auo

MIDLAND
SAVINGS

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

4MI ARCHCI AVENUE 
CHICAGO. UINOtS MOI 

PHONE: 25444N

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

yra Maskvoje veikiančio ir po 
visas rusų okupuotas sritis va
žinėjančio Igor Moisejevo an
samblio šokėjos ir šokėjai. Ne 
vien šokėjos yra rusiškai pasi
dabinusios, bet ir vyrai stovi su 
rusiškom rubaškom (marški
niais) . (Nr. 3)

Trečiame paveiksle matome 
Vilniuje veikiančio Juozo Lin
gio ansamblio “Lietuva” šokė
ją. Josios drabužiai yra labiau 
panašūs į Moisejevo šokėjų 
drabužius, negu į liętuvių tau
tinius drabužius. (Nr. 4)

Ketvirtame paveiksle mato
me GRANDINĖLĘ, dar šiais 
metais šokusią. New Yorke. Įsi
žiūrėję gerai į bešokančių ir 
besisukančių mergaičių drabu
žius pastebėsime’ kad jie yra 
panašesni į Lingio ir Moisejevo 
šokėjų drabužius, bet ne į lie
tuvių' tautinius drabužius.

Lietuvių tautiniai drabužiai 
yra gražūs. Nėra jokio reikalo- 
pamėgdžioti rusus. Lietuvoje 
rusai gali priversti šokėjus rė
dytis jų drabužiais, bet laisva
me pasaulyje rusai to negali 
padaryti. šokėjas.

Arba imkime Mikuckį, Lietu
vos - nepriklausomybės kūrimosi 
laikais siuto lyg širšės į užpaka
lį įgeltas, šaudė žmones, pliekė 
juos bizūnu gatvėse, gaudė ko
munistus. Buvo vienas iš ak
tyviausių už Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą dalyvis. Ko
munistų buvo “liaudies budeliu” 
vadinamas. O dabar, grįžęs pas 
okupantą, ne tik lietuvių kalba 
einančiuose laikraščiuose, bet ir 
rusiškuose rašo ilgiausius straip
snius," šmeižia savo buvusius 
bendradarbius, šmeižia ir visą 
Lietuvos nepriklausomybės lai
kotarpį. Tai ar nėra jie tokie 
asmens, kaip Lietuvoje sakyda
vo, “dvasios ubagai”. Tokie 
žmonės dvasiniai tiek suskurdę, 
kad daugiau ir nebegali suskurs
ti.

Pavadinęs Juškėną kabutėse 
“protinguoju”, J. G. teigia: “St.

Clevelando "Grandinėlė" šiy mėty balandžio 4 dieną šoka New Yorke, Middle Village, Kris
taus Karaliaus mokyklos salėje. Iš visko mat/ti, kad mergaičiy sceninis šokio drabužis 
yra aiškus sekimas Lingio vadovaujamo ansa nblio "Lietuva 
gai kabo juosta, o apačioje skersai apvesta juosta, kaip 

buns.

drabužiu. Tik priekyje išil- 
rusiškojo šokio Poliankos dra*

(Nr. 4)

Rusu okupuotos Lietuvos ansamblio "Lietuva", vadovaujamo 
Juozo Lingio, scenos šokio lietuvaitės drabužiai be jokių tau
tiniu žymių. Aiškus sekimas rusišku sarafanu, tiktai be juos-

• tos. Judesys pavadintas "Šokio sūkuryje".
(Nr. 3)

Juškėnas... nori tarnauti tik ka
pitalistams, kurie savo tarnus 
gerai apmoka”.

Va, čia tai tikrai suintrigavo 
tokia žinia. Iki šiol nei vieno 
cento iš jokio kapitalisto nesu 
gavęs. Prisipažįstu, pašaliniams 
reikalams iš žmonos sunkiai vie
ną kitą dolerį iškaulinu. Būkite 
malonūs “Vienybė” su Gobiu, 
nurodykit tokį fondą, asmenį ar 
kapitalistą kuris gal ir man ko
kį tūkstantėlį dolerių paskirs. O 
tuomet, gavęs pluoštą dolerių, 
nei žmonos neklausęs, gerai pa
vaišinčiau visą “Naujienų” šta
bą su jų bendradarbiais.

Juokas juokais, bet tokį teigi
nį gali parašyti tik žmogus, ne- 
besusigaudąs ką rašo. Be to, 
besisielojimas savo tėvynės rei
kalais nėra kapitalizmo gyni
mas. Tegul tik velniop išsineš
dina Lietuvos . okupantas, tai 
žmonės patys nuspręs, kokios 
jie santvarkos nori.

Rašo, kad Juškėnas nemato, 
kas dėjosi Brazilijoje. Nagi, 
brazilai ir užnuodytais saldai
niais du indėnų rezervatus “iš
valė” nuo indėnų. Prie to dar 
reikėjo pridėti, kad Afrikoje vie
na “niam niam” negrų gentis 
kanabalizmu užsima — žmones 
valgo. Kita negrų gentis gimusių 
dukterų perteklių žudo, kad nerei 
ketų pasogos duoti. Bet kągi tu
ri bendro su Lietuva ir jos oku
pantu. Kad kažkada Brazilijos 
ar Afrikos džiunglėse žiaurumai 
dedasi ar dėjosi? Toks naivus 
okupanto žiaurumų teisinimas 
neturi jokios logikos.
, • Jug viduramžiuose “šventoji 
inkvizicija” kažinkiek tūkstan
čių žmonių už bendradarbiavi
mą su raganomis ir su velniais 
orgijų kėlimą ant laužo sudegi
no. Bet vėliau susiprato. O da
bar net ir į raganų buvimą drau
džia tikėti.

Pyksta kam Juškėnas ‘'ko
munizme teranda tik skurdą, 
trėmimus, žudymus, diktatūrą”. 
O, girdi, net “Drauge” G. Gal
va pastebėjęs “politinį siaubą 
Brazilijoje”. Bet siautx> esą ir 
Paragvajuje, ir Bolivijoje, 
net Haiti respublikoje.

ir

Nemanau, kad minėtose vals
tybėse galėtų būti didesnis siau
bas, kokį vykdė ir dabar tebe
vykdo (nors gal ^rafinuotesnių 
būdu) mūsų tėvynės — Lietu
vos okupantas rusas. Ir paga
liau kam galvą sukti, kas de
dasi Brazilijoje ar kur kitur. 
Tai tik kvailas Lietuvos oku-. 
panto teisinimas.

Girdi, “St. Juškėnas, net ir 
tarnybą Vokietijos konclagerio 
policijoje laiko patarnavimu Va
karų demokratijai ir žmonišku
mui*!”

Kas liečia Juškėną, tai man 
nei šilta, nei šalta. Galite “Vie
nybė” su Gobiu rašyti kiek jūsų 
išmonė neša. Gal tik jūs patys 
save įtikinsite, kad Juškėnas 
teisino kacetus. Bet tai jau aiš
kus melas. Tokio dalyko nie
kur nei rašiau, nei sakiau.

Be to, kad ateityje tokių ne
sąmonių neparašytumėt ir pa
tys savęs nekompromituotumėt, 
patariu nusipirkti Lietuvoje iš
leistą prof. Balio Sruogos kny
gą, pavadintą “Dievų miškas”. 
Iš ten sužinosite, kad Vokieti
jos kacetai buvo ne policijos, 
bet SS “turtas”. Kacetus sau
gojo ne policija, bet SS daliniai. 
Net ir žmones į kacetus siųsda
vo ne policija kaip tokia, bet 
specialiai Hitlerio įsteigtas ir 
Himlerio vadovautas trumpai 
vadinamas Gestapo, — Geheim- 
staatspolizei.

Pataria Juškėnui perskaityti 
Lietuvoje išleistą apie masines 
žudynes dokumentų knygą. Pri
sipažįstu, kad jos dar neskai
čiau. Jei turit atliekamą egzem
pliorių, atsiųskite. Bet juk ir 
be tos knygos kiekvienas lietu
vis žino, kad vokiečiai, norėda
mi sau užsitikrinti “Lebensrau- 
mą”, masiniai žudė žydus. Bet 
juk žudynių organizatoriai senai 
jau Niurenbergo aikštėje pakar
ti. Smulkesnius žudikus vokie
čiai patys gaudo ir į kalėjimus 
kiša, žydams bilijonus markių 
už skriaudas sumokėjo. Ir net 
ne žydams, nukentėjusiems nuo 
nacių siautėjimo, pensijas mo
ka. Mačiau jų laikraščiuose net 
žudikų fotografijas. Skaičiau 

labai piktus straipsnius, nukreip
tus prieš žudikus.

O kada gi “Vienybė“ su Go
biu paskelbs savo skiltyse, kad 
jau vyriausi Katyno, Červenės, 
Praveniškių ir Sibiro kacetų bu
deliai nubausti ar baudžiami? 
Kada mūsų tautos vyriausias 
budelis Sierovas prie Kremliaus 
ar kitur pakibs virvės kilpoje? 
O tuomet būtų daug didesnė 
naujiena, negu kad Juškėnui ka
pitalistai “gerai apmoka”.

Ir dar iš savo pusės patarčiau 
perskaityti Gobiui (ir po to pa
skolinti “Vienybės” štabui) Rū- 
kienės, Tautvaišienės,? Armo- 
nienės, Kipro Bielinio, Petrui- 
čio ir kitų knygas.

Baisiai užsirūstino, jog Juš- 
kėnas rašęs, “kad bažnyčias su 
visais popiežiais, kardinolais,
vyskupais ir vienuoliais išlaiko, mas, aišku, Kreivėno taikomas 
kapitalistiniuose, kraštuose gy-j žinomai pedagogei-poetei gal
veną žmonės. Jiems yra žino- i čiūnienei. Tokį “svarų hrgu- 
ma, kad “Lietuvoje kunigas ma-! mentą” vargu galima kitaip pa- 
teriališkai gyvena ne blogiau j vadinti kaip tik • pusbernišku 
kaip Brazilijoje, (Paragvajuje ar' storžieviškumu.
Bolivijoje”.

Ar minėtose valstybėse blo
giau ar geriau gyvena kunigai, 
davinių neturiu. Bet man yra 
žinoma, jog Lietuvoje kunigui 
reikia gauti valdžios leidimas, 
kad galėtų eiti savo pareigas, 
žinau, kad vienas kunigas ap
tarnauja buvusias kelias para
pijas, nes kunigų trūksta, ži
nau, kad jau buvusiose bažny
čiose įrengti sandėliai, šokių sa
lės ir kt. žinau, kad daug ku
nigų mirė Sibiro tundrose, ži
nau, kad net ir vyskupų kaulai 
trūnija šaltajame Sibire. Ž5- 
nau, kad ir iš kunigų seminari
jos vos po kelis kunigus išlei

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

UNIVERSAL 
____________________________ ;

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
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Motery scenos šokto rusiškas tautinis drabužis. To paties kirpimo ir for
mos, kaip bendrinis tautinis drabužis, vadinamas sarafanu, su įam būdin
ga juosta, priešakyje einančia išilgai, o apačioje einančia aplinkui sker

sai. Rusai Šoka Polianką.
Foto jiuotr. iš maskvines Moisejevo <okių bendrovės išleistos knygos.

džia. Na, jeigu ir Gobio sumi
nėtose valstybėse tas. pats su 
kunigais dedasi, tai jau tikrai 
blogai.

Bendrai Gobiui ir “Vienybei” 
labai sunku tikėti. Jie viską iš
galvoja, kad tik galėtų pateisin
ti Lietuvos okupaciją ir jos oku
pantus.

Baigdamas Gobiui norėčiau 
duoti nuoširdų patarimą: jeigu 
rašai, tai rašyk prisilaikydamas 
šiek tiek logikos. ■Priešingai 
kaip buvęs pedagogas darai sa
vo kolegoms pedagogams gėdą-

Juozas Kreivėnas pyksta ant 
“Naujienų”, kam jos rašiusios 
prieš iš Lietuvos atsiųstą tau
tinių šokių mokyti Lingį. O ži
nomą pedagogę ir poetę su sū
numi vadina “Visokwi Vaičiū
nai”. Tas “visoki” išsireiški-

J. Butėnas isteriškai bliau
na : “Nenusileiskite lietuvių tau
tos, Lietuvos valstybės nusikal
tėliams, kurie žinodami, kad 
Lietuvos žemėj, lietuvių tautos 
tarpe jiems vietos nebėra”, šis 
žmogelis, tur būt, * iš Mikaldos 
pranašavimų tokį teiginį išskai
tė.
/ P. Daugėlai baisiai nepatin
ka: “Smetoninių “dypukų” bur
nojimai prieš V. Tysliavienę”. 
Kad ir smetoninių “dypukų” esa
ma — pirmą kartą sužinojau.

Aišku, visokių žmonių yra ir 
visaip jie parašo. Bet kad buvęs 
neatlaidus tautininkas, dabar
tinis “Vienybės” redaktorius 

•Ienas Valaitis tuos raštus deda, 
tai jau daugiau negu keista.

Tur būt, bus teisingai sakoma, 
kad persimetėliai, kai j vieną ar 
į kitą pusę nukrypsta, pasida
ro labai kovingi.

Stasys Juškėnas

LONG BEACH, CALIF
Piknikas radijo valandėlei 

paremti

Losg Beach lietuvių klubas 
Lietuvių radijo valandėlei pa
remti rengia Morgan gražioje 
salėje parengimą, kuris įvyks 
rugpiūčio 8 d. Pradžia 1 vai. po 
pietų. Tai bus savo rūšies pikni
kas.

Kaip žinia, Los Angeles, Long 
Beach, Santa Monica ir kitų 
vietovių lietuviai palaiko radi
jo valandėlę. Toji lietuvių va
landėlė yra transliuojama iš Los 
Angeles KTYM stoties (bangos 
AM1460) kas šeštadienį nuo 12 
valandos iki 12:45. Radijo va
landėlei sumaniai valovauja s<£ 
listė Stasė Klimaitė-Pautienienė.

Kadangi tai valandėlei išlai
kyti reikia nemažai lėšų, tai Long 
Beach lietuvių klubas nutarė 
radijo valandėlę paremti, suren
giant jos naudai pikniką. Visi 
vietos ir apylinkių lietuviai yra 
kviečiami tame piknike dalyvau
ti. Tuo būdu jūs prisidėsite prie 
lietuvių radijo valandėlės palai
kymo. J. M.

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.
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Genocido Paroda skaudi okupantui

“Reakciniai nacionalistai kiekviena proga kar
toja įvykį Rainiuose, kur žuvo keletas dešimtų vei
kusių arba potencialių hitlerininkų sėbrų ir kalti
na tarybų valdžių, nutylėdami, kad tarybų valdžios 
institucijos tada jau buvo pasitraukusios iš Lietu
vos.” (“Vilnis”, 1970 m. liepos 25 d. 2 psL)'
J. Paliukonio straipsnis neilgas, nebūtų pilnų'3 laik

raščio skilčių, bet jis randa reikalo po kelis kartus kar
toti tas pačias mintis ir tuos pačius pasiteisinimus. To
kiam sovietų propagandistui rusai tikrai be reikalo pini
gus moka ir “Vilnies” redaktoriui, skaičiusiam ir nepa
stebėjusiam antrą kartą kartojamos tos pačios minties. 
Iš vienos J. Paliukonio laiško skilties jau pacitavome pa
siteisinimą dėl Rainių miškelio, o greta esančioje to pa
ties laiško skiltyje jis dar šitaip rašo:

“Nacionalistai prie kiekvienos progos rėkia-apie 
“Rainių aukas” ir vadina “genocidu” kelių dešimtų 
hitlerininkų talkininkų žuvimą, bet nutyli tai, kad 
ties Rainiais palaidota apie 4,700 žmonių, kuriuos 
nužudė nacionalistiniai budeliai”.

Amerikos Lietuvių Tarybos paruošta ir Dr. Leono 
Kriaučeliūno amerikiečiams pristatyta Genocido Paroda 
labai giliai įgėlė okupantui. Sovietų valdžios atstovai ne
galėjo suprasti, kaip parodos pažiūrėti galėjo sueiti toks 
didelis amerikiečių skaičius ir kaip prezidento Nixono 
įtakingiausias žmogus kongrese galėjo atvažiuoti Į Chi
cago ir pasakyti pagrindinę kalbą Genocido Parodos ati
daryme. Ir kas svarbiausia, jie negalėjo suprasti, kaip 
Įtakingi Amerikos politikai, patys atidžiai apžiūrėję pa
rodą, galėjo patarti Genocido parodą vežioti po kitus 
Amerikos miestus ir sudaryti sąlygas, kad eksponatus 
pamatytų aukštesniųjų mokyklų mokiniai. 

f ■

Atsakomingų sovietų valdžios atstovų pasirašyti 
Įsakymai lietuviams naikinti ii* tremti, sovietų ministe- 
rių parašų ir antspaudų fotostatai, rusiškų dokumentų 
angliški vertimai, sušaudytų ir nužudytų lietuvių foto
grafijos ir tinkamai paruošti statistikos duomenys tiek 
paveikė Chicagos komunistus, kad jie nebežinojo, kas 
daryti ir ką'rašyti. Jie patys nenorėjo tikėti, kad besi
traukianti sovietų policija būtų galėjusi taip žiauriai 
naikinti beginklius krašto gyventojus ir stovyklose lai
kytus lietuvius. Jeigu neskaityti trumpų ir tuščių bend
rybių, lietuviai komunistai nieko ir nedrįso rašyti apie 
Genocido parodą.

Žiaurumų pateisinimui ir pasiaiškinimui paruošti 
buvo įpareigotas okupuotoje Lietuvoje gyvenantis ir so
vietų imperijos propagandos mašinerijoje dirbantis J. 
Pauhukonis. Jis gali būti labai geras komuistas, jam 

.gali būti žinoma šiais klausimais išleista .komunistų par
tijos literatūra, bet advokatas iš jo labai silpnas, o laik
raštininkas dar silpnesnis. Genocido parodos efektui ma
žinti jis parašė Chicagos “Vilniai” “Laišką iš Vilniaus”, 
kuri pavadino “Hitlerinės propagandos tęsinys Chica
go je”. Jeigu Paliukonis būtų buvęs Chicagoje, būtų ma
tęs pačią parodą ir būtų paskaitęs tikslesnių laikrašti
ninkų reportažus apie Genocido parodą, tai jis būtų to
kių niekų neprirašęs savo “Laiške iš Vilniaus”. Jis ne
būtų kalbėjęs apie “hitlerinę propagandą”, nes parodoje 
buvo Stalino, Molotovo ir Ribbentropo paveikslas, trauk
tas karo pradžios ir Pabaltijo valstybių pasidalinimo 
proga.

Specialiai šiam darbui pasamdytas sovietų propa
gandistas šitaip savo laiške rašo:

Paliukonis nepaneigia Rainiuose padarytos žmogžu
dystės. Jis tiktai bando sumažinti tų žudynių nusikalti
mą.'Vienur jis sako, kad “žuvo keletas dešimtų veikusių 
arba potencialių hitlerininkų sėbrų”, o kitame kalba apie 
“kelių dešimtų hitlerinių talkininkų” žuvimą. Vienur jis 
tvirtina,> kad tuo metu “tarybų valdžios institucijos jau 
buvo pasitraukusios iš Lietuvos”, o kitu atveju bando tei
sinti komunistų padarytas žudynes nacių padarytomis 
dar žiauresnėmis žudynėmis.

Abu Paliukonio bandymai teisinti žmogžudystes la
bai jau nevykę. Iš Lietuvos pirmą karo dieną buvo išbė
gusi tiktai tuometinė “tarybinė” Lietuvos valdžia, bet 
svarbiausios valdžios institucijos Lietuvoje dar tebeveikė. 
Kiekvienas lietuvis žino, kad kelias dienas Lietuvoje te
beveikė kariškai ginkluota sovietų policija — NKVD. Ji 
prižiūrėjo visą “tarybinės” valdžios ir kompartijos narių 
išvežimą. Buvo išvežti visi rusams ištikimai dirbusieji 
valdžios aukštesni pareigūnai, o palikti tiktai abejotinos 
ištikimybės vyrai. Išvežami .komunistai ir direktoriai 
buvo stropiai saugojami, kad kartais nesugalvotų pa
bėgti ir likti Lietuvoje. Ne visuomet partijos linijai išti
kimas Pijus Glovackis bandė' pabėgti ir likti Lietuvoje, 
tai gavo čekisto kulką j galvą ir liko..., negyvas.

“Tarybų” valdžios Lietuvoje galėjo nebūti. Tik ji 
nepasitraukė, bet čekistai ją išvežė. Lietuvoje dar pen
kias dienas vietęmis siautė čekistai, kurie . “tarybinę” 
valdžią Lietuvai primetė ir pirmos karo dienos vakarą ją 
išvežė/ Tie patys čekistai išžudė nekaltus lietuvius Pra
vieniškėse, Panevėžyje ir kitose vietose, šių žudynių pri
minimas komunistams labai nemalonūs, nes toks žiaurus 
darbas nepateisinamas.. Genocido paroda priminė ne tik 
komunistams, bet parodė visam pasauliui komunistinius 
valdymo metodus. Priminimas komunistams kartus, bet 
joki' palikoniai šios kraujo dėmės nuo komunistų ne
nuplaus.

A. DAINUVIS

Atostogos: Los Angeles-Las Vegas- 
Salt Lake City-Denver-Colorado Springs

Detroito Lietuviu Orga n iza ci j y Centro grupė siy mėty liepos 18 dieną buvo suorganizavusi žmo- 
niy grupę, kurie dalyvavo tame mieste suorganizuotame Pavergty Tautu parade. Paradas buvo 
įspūdingas ir lietuviai gražiai jame pasirodė. Pavefksle matome lietuviu parade vairuotą auto
mobilį, kuris priminė laisvajam pasauliui, kad pagalba lietuviams yra pagalba laisvajam pasau
liui. Buvo ir daugiau reikšmingu obalsiy. Plakatus piešė J. Pusdašris, A. šurkus ir kiti.

> - ‘ * Nuotrauka K. Sragausko.

pasigailėtinai nusekę, arba jau 
išnykę iš' praktikos, nors že
mėlapiuose pažymėti.

Pirmiausia atmetėme važia
vimą savo automobiliu. Vairuo
ti apie pusantro tūkstančio my
lių į vieną galą, paskui, ir kas 
liūdniausia, tiek pat stumtis at
gal — atsiprašau, nesu dar toks 
galutinis vergas. Man gaila žiū
rėti į leisgyvius atostogautojus, 
atsitempiusius iš kelintos vals
tijom, leisgyviškai žiūrinčius į 
kelionlapius, besirūpinančius 
kur pastatyti auto ir bijančią 
pinigtrokšių policininką, kurie 
ypač begėdiški Kalifornijoje; 
kur tik pažiūrėsi, judėjimo po
licininkai, tie ant motociklą, nie
ko daugiau nedaro, taip rašo pa
baudas (tikėtus) vairuotojams, 
paprastai nieku nenusižengu
siems, bet prieš policininką ne
išsiaiškinsi, eik Į teismą, jei po
nas turi laiko, o tenai teisėjas 
palaiko policininką.

Nusprendėme Į vieną pusę nau
dotis Greyhound autobusais. Ga
lį išlipti kur nori, gali pasižiū
rėjęs keletą ir kiek dieną sėsti 
į kitą busą ir keliauti toliau. Jie 
sustoja miesto centruose, nerei
kia tampytis po uostamiesčius 
(aerodromus), yra aušinami, ga
li išsiąvęs batus dairytis pro 
langus, susinėręs rankąs už kak
lo poilsiauti ir juoktis iš save 
vergais padarančių nuosavą au
to vairuotoją, kurią,* su nevei
kiančiomis mašinomis, pilni- ke
liai.

- -VLADAS - CIVINSKAS
BRANGIEJI AKMENYS 

53.
Ir vėlesniais laikais, sugriuvus visoms 

Viduržemio jūros pakraščių galybėms, gin 
taras buvo prekė, kuriai pirkėjų ieškoti 
nereikėjo, ir todėl Prūsų valdžios godu- 
inas yra visai suprantamas.

\ isa gintaro žaliava rūšiuojama ir kla
sifikuojama i apie 80 atskirų rūšių ir tipų, 
bet iš esmės yra trys pagrindinės rūšys: 
pirmarūšis gintaras, tinkąs papuošalų ir 
šiaip įvairių smulkių daiktų gamybai, an
traeilis, tinkąs presavimui ir menkesnių 
daiktų gamybai, ir trečiarūšis, naudoja
mas varnišiui ir įvairiems gintaro lakams. 
Šiai trečiajai rūšiai priklauso apie pusė 
viso randamo gintaro, ir jis dešimteriopai 
pigesnis už pirmarūšį.

Gintaro gabalai, kuriuose pasitaiko 
įdomesnių inkliuzų, paprastai išskiriami 
mokslo reikalams. Tokių gintarų jau ištir
ta apie 120.000. Vokiečiai Karaliaučiuje ir 
rusai Puškino mieste netoli Leningrado 
buvo sutelkę pačias turtingiausias reto gin
taro kolekcijas. Karo metu vokiečiai, už
ėmę Puškino miestų, rusų kolekcijas iš
vežė į Karaliaučių, rusai šios kolekcijos 
nerado. Nerado nei vokiškosios. Nėra 
ženklų, kad šios kolekcijos būtų išvežtos į 
vakarų Vokietijų. Manoma, kad jos arba

barduojant užverstos, ar per bombardavi
mus sudegusios.

Prieš karą maždaug'pusė viso geresnio 
gintaro nueidavo rūkymo priemonių ga
mybai. Iš jo buvo gaminami cigarams, ci
garetėms ir pypkėms kandikliai, cigarinės, 
cigaretinės, žiebtuvėliai ir kiti panašūs 
mažmožiai. Pats didžiausias šios pramo
nės centras buvo Viena, sunaudojusi kas
met maždaug 40% visos kasmetinės Ryt
prūsių gintaro produkcijos. Iš Vokietijos 
miestų šiais dirbiniais buvo žymūs Kara
liaučius, Nuernbergas, Ruhrla ir Erbachas, 
iš Prancūzijos — Paryžius ir St Claude. Po 
karo, iškilus gintaro kainoms ir pasunkėju 
žaliavų pristatymui, visur ši pramonės ša
ka sunykusi.

Pats geriausias gintaras skiriamas pa
puošalų gamybai, ši ani'tikslui parinkti 
gintaro gabalai apipiaustomi elektriniais 
piūklais, kol gaunama reikalinga forma, 
o tada, jei visiškai geri, tuojau šlifuojami, 
o jei nepakankamai skaidrūs ar prastos 
spalvos, merkiami į ropių sėklų aliejų,, 
paspalvintą reikalingais dažais, kaitinami 
ir išskaidrinami ir tik tada paruošiami 
šlifavimui. Gintaro skaidrinimo ir paruo
šos būdai ištobulinti dabar, po karo, ir

gerai kur paslėptos Kara

dažnu atveju po tokio paruošimo gintaras 
j įgyja išvaizdą, kuriai neprilygsta joki kiti 

brangieji akmenys, neišskiriant ir opalo.
Iš papuošalų daugiausia gintaro buvo 

sunaudojama įvairiems karoliams. Po ka- 
( ro karolių gamyba gerokai sumažėjusi,

aučiuje ir bom- ; daugiau dėmesio skiriama įvairiaformiams

gramas pasaulyje. Paryžius su 
savo. Folie Beržer ir pan. gali 
pasislėpti už šluotos ir visai ne
sirodyti prieš Las Vegas di- _ 
džiuosius naktinius kaziną pa
rodymus. Tiesa, idėja paimta 
gal iš prancūzą, pasikviesta ge
riausią režisierią, bet padary
ta nepalyginamai geriau, sta
čiai fantastiškai puikiai. Turi po 
keliasdešimt jaunų šokėją, bet 
kokios šokėjos? Ilgomis'kojomis, 
lielaiutės, vienodo, kaip sukar
pytos, aukščio, šmaikščios kaip 
gali būti šmaikščiausia. jauna 
moteris, gražiais veidukais, iš
skaptuotai patraukliais liemenu
kais, ilgais, iki pečiu plaukais 
(visos!).

Jos visos gražuolės, gražuo- 
lytės. Kaip manote, jei arti šim
to pasauliniu gražuolyčįą pa
leistumėt e į sceną, ar nenuslop- 
tu vyrams širdis? Jos ne vien 
vaikšto, bet puikiai, patraukliai 
šoka. Kuo patraukliausi, meniš
kai išieškoti kostiumai Dide- 
lės, kaip didžiuose teatruose, sce
nos, su greitai besikeičiančiais 
vaizdais, dekoracijomis, švieso
mis. šaunaus orkestro muzikos 
garsai. Gera režisūra, įdomiai 
sugalvoti tekstai.

(Bus daugiau)
■ . . ' ■ -/ •

FORESTS CANT
FIGHT FIRES

Mandri vairuotojai leisgyviai 
valandą valandomis laukia pa
galbos. Kiek ji kainuos — da
bar jau nesvarbu, gal tiek, kiek 
visa kelionė, kad tik išsikrapš- 
čius iš belaisviškos kaitros.

Papigintus — nuolaidiškus 
kambarius paimame Stardust 
kazine. Milžiniškas, kaip beveik 
visi kazinai. Turi tūkstantį ar 
daugiau kambarių nakvynėms. 
Dviem naktim, trim dienom 
apie 39 dol., priedo gauni nemo
kamus bilietus: į ją puikią nak
tinę programą Lido de Paris, bi
lietus į kitą naktinį klubą, ge
riausius pietus pas juos, dvie- 
puose naktiniuose klubuose ne
mokamus gėrimus ir dar kažką. 
Faktiškai apsistojimas išeina 
nemokamai, nes vien ją geroji 
programa su pietumis vienam as
meniui apie 13 dol.

Lauke apie 108 F. karščio, bet 
kazino vėsinami, j okio karščio 
nejauti, ar būsi savo kambary
je, ar didžiosiose patalpose. Yra 
du dideli maudymuisi baseinai, 
aišku, svečiams nemokamai; 
Kambariuose televizija, tykiai 
grojantis radijas vien puikią 
muziką, atsisuki -kada nori. Du
šas su karštu ir šaltu vandeniu. 
Naujas dalykas — nemokamos 
popierinės nosinaitės atskirose -• - ‘ - • ■ - • - - - *. * w 
specialiose dėžutėse. Langai tu
ri visiškai aklinai aptamsinan
čias užuolaidas....

Prpgrama Lido de Paris pra
dedama 8 yal. vak., bet atėjus 
pusė septynių jau keliu šimtu 
metrų eilė. Padarytos rezerva
cijos, vietas vistiėk gausime. Sa
lėje, spėju, apie 800 ar tūkstan
tis sėdimą ' Skietu. Viskas už
imta,

Arti dviejų valandų vyko pro- 
grama. Nedvejodamas gali sa
kyti, didieji Las Vegas kazino, 
turi geriausias kabaretines pro-i

(Sutrumpinti užrašai)
Ir aš, kaip ir jūs, laukiu atos- gauti dešimtmečio atostogas, 

togu. Skristi, važiuoti trauki- Baidarėmis neprivažiuosi, nes 
niu, keliauti autobusu, vairuoti Amerikoje,? (JAV-se) baigia iš- 
savo auto? Eiti tolokai, tektų‘džiūti upių vandenys, ir ežerai 5

Las Vegas
* '* ' .A- / ‘į :

Iš Los Angeles į Las Vegas 
busu kelionė apie šešios valan
dos. Dauguma laiko vykstama 
juose naktiniuose Idubuose ne
per dykumą, kurioje pilna per
kaitusią, sprogusiomis padan
gomis ar kitaip nualsintu autą.

medalionams. Tarp kitų mėgiamų papuo- j 
šąlu yra apyrankės, sagės, auskarai, ran
kogalių sagės ir kaklaraiščiams segtukai. 
Daug pridirbta rožančių katalikams, bet 
dar daugiau mahometonams, ypač maldi
ninkams, lankantiems Mekką. Gintaro 
papuošalų pramonė geriausiai išvystyta 
Vokietijoje, prieš karą — Karaliaučiuje, 
Dancige ir Berlyne, po karo vakaruose — 
Stuttgarte, Muenchene, Bremene. '

Mūsų Palangos ir Klaipėdos gintaro pa
puošalų dirbtuvės buvo menkos ir didesnio 
vaidmens šioje srityje neturėjo. Trūko pa
tyrimo ir sąlygų. Iš tikrųjų, tai buvo tik 
gintaro papuošalų parduotuvės, kurios su
gebėjo iš pajūryje rasto gintaro savo dirb-f 
tuvėlėse suverti vienus kitus karolius, pa
dirbti vieną kitą apyrankę, auskarus ar 
sagę, o jei gaudavo ypatingesnių užsaky
mų juos išpildydavo importu iš Rytprūsių, 
dažniausiai iš Dancigo. Geriausia joms 
sekėsi presuoto gintaro ^papuošalų gamy
boje, kurie buvo nebrangūs ir populiarūs 
krašte.

Fosiliniai sakai nėra retenybė. Jų pri- 
skaitoma iki 20 rūšių ir yra beveik visuose 
žemės kampuose — pietryčių ir pietvaka
rių Afrikoje, Madagaskare, įvairiuose Ra
miojo vandenyno salose, Meksikoje, ke
liose šiaurės Amerikos vietose, rytų ir piet 
ryčių Azijoje ir kt. Europoje jų yra ne tik 
Baltijos ir šiaurės jūrų pakraščiuose, bet 
ir Sicilijoje ir Rumunijoje. ;

Iš visų kraštų tik Burmoje, Sicilijoje 
; ir Rumunijoje yra fosilinių sakų, savo sa

vybėmis priartėjančių prie gintaro, nors' 
neprilygstančių nei grožiu, nei spalvų įvai
rumu , nei įdomumu. Visų kitų kraštų f o-' 
šiliniai sakai, nors kartais įdomūs spalva 
ir retais inkliuzais, yra menkaverčiai ir 
papuošaluose niekur nesutinkami. Jiems 
trūksta tikrojo gintaro kietumo, atsparu-: 
mo rūgštims ir temperatūrai, kiek pakai
tinti jie lipnūs ir nesiduoda šlifuojami/ 
Svarbiausia — jiems trūksta bent kelių ar- 
keliolikos milijonų metų dar pagulėti že- 

.mėje.
Buriuos fosiliniai sakai vadinami bur- 

mitu. Kartais jie geltoni ar gelsvi, bet daž
niausiai tamsiai vyšninės spalvos ar rau
doni purvino rudumo. Už. Baltijos ginta
rą jis truputį kietesnis ir trapesnis, bet len
gvai pasiduoda šlifui ir apdailinimams. 
Burmitai yra apskilę, supleišėję ir suaižėję 
akmens. Didesni sveiki akmens didelė re
tenybė. Taip pat maža visiškai skaidrių 
akmenų. Dažniausiai tamsiai debesuoti ar 
opaliniai. Daugiausiai jo parduodama 
Kinijoje, bet kainos žymiai mažesnės, ne
gu už Baltijos gintarą. Jis randamas Auk
štutinėje Burmoje, netolimoje jadilo kai
mynystėje, .’Chindwin upės- aukštupyje, 
terciaro formacijose. Radinių labai maža, 
nuo 1900 metų produkcija visiškai sustojo. 
Europos rinkų burmitas nepasiekia.

Sicilijos gintaras pažįstamas simetito 
vardu. Už Baltijos gintarą jis skaidresnis ir 
tamsesnis, nors pasitaiko šviesiai gelto
nų, tamsiai rudų, granato ir kitų giminin 
gų spalvų. Kai kurie simetitų gabalai, to

ki rudi, kad atrodo visiškai juodi. Opei- 
kinio simetito pasitaiko mažai. Elektri
zuojąs!, kaip Baltijos gintaras, toks pat 
kietumu, lyginamuoju svoriu ir kitomis 
ypatybėmis, tik pakaitintas Baltijos gin
taro kvapo neturi. Vienintelė vieta, kur jo 
randama nuo seniausių laikų, yra Sįmeto 
upė netoli Catania, pietryčių Sicilijoje. 
Dabar radiniai labai reti. ’Visi ištekliai iš
semti jau antikiniais laikais.

-1 "■< ‘

Rumunijos fosiliniai sakai vadinami 
rumanitu. Dažniausiai jie rudai gelsvi ar 
rudi. Geltono rumanito labai reta. Jis skai
drus, kartais debesuotas, bet pasitaiko ir 
opeikinio. Didesnieji rumanito gabalai 
paprastai gerokai suaižėję, bet negiliai, 
todėl suaižėjimas gamyboje mažai kenkia. 
Trinamas į medžiagą, jis elektrizuojasi, 
bet pakaitintas neturi Baltijos gintaro aro
mato ir pakvimpa sugedusio kiaušinio kva 
pu. Kaip ir Baltijos gintaras jis naudoja
mas ir papuošalams, ir smulkiems deko- 
ratyviams dirbiniams. Prieš karą jis buvo 
siunčiamas į Vieną, kur buvo žinomas Ru
munijos gintaro vardu, bet dabar jo pro
dukcija žymiais sumažėjusi ir niekur už 
Rumunijos sienų neišeina.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį “N a u j i ę n a s”
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DR. ANNA BAUŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso tolofu PRospoct 8-3229 

Rozid. telofj WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki d vaL vak. Tree, uždaryta. | 
Ligonius priima tik susitarus.

J. TIJŪNAS

(Tęsinys)
Madride yra ir pramonė, ku

ri smarkiai kyla ir žymiai prisi 
deda prie Ispanijos didėjančio 
gerbūvio. Gyventojų skaičius 
kas metai didėja, nes iš , pro
vincijų atvyksta darbininkai, 
kurie randa darbo naujai įsi
kūrusiuose fabrikuose. Nors 
uždirba nedaug, bet vis geriau 
nei pas didžiuosius žemval
džius, kurie beveik visą žemę 
turi savo rankose. Miestas turi 
didelį universitetą, kur moko
si apie 27,000 studentų. Mad
rido bažnyčios nepasižymi me
no turtais ir neturi istorinio 
garso atsižymėjimų. Turizmo 
vadovae rodė dabar statomą 
reprezentacinę katedrą, bet jis 
manąs automobilių fabrikas 
būtų naudingesnis. Neaplenkė 
neparodęs centrinio pašto, ku
ris labai gražus ir atrodo lyg 
koki katedra, kas 
daro nesmagumo, 
panijos miestai 

j bažnyčiomis ir
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė ; kuri°S. visais v >’ra

optometnstas .pranašesnės už kitus pastatus.
DR. EDMUiiD L C1ARA | Ispanijos valdžios reprezen- 

x/vz w. mi siK&ci taciniai rūmai dideli ir gražūs, 
• fr-^^uu taj buvusių karalių rezidenci-

. pūgai susitaruną: Pirm., ketv. niai pastatai, bet juose gene
ralisimus Franko negyvena, o 
įsikūręs, kur tai už miesto. 
IAtvažiuoja tik reprezentuoti 
svarbius valstybinius reikalus.

Roz. tol. 239-4683

DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOlfcKŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. PuiasKj Rd. (Crawford 

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

Jei neauiuepia, suairunnti 3I4-ŪU12

DR. S. B1EZ1S
r«lef.; PKospoct 8-1717 '

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

YaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
Ūktai antradieniais ir penktadieninis 
Ireciad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

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

kuri esanti istoriškas 
kunigaikščio de Alba 
Vienam meno žinovui 
“Gražus darbas, bet

DR. PETER BRAZIS
FrtrSICiAN ANŪ SUKUEUN 

2434 WEST 7lst STREET 
Ofisas; . HEmlock 4-5849 

Reiid.: 300-2233 
UblSO VALANDOS. , 

rūmai, ketvirtai nuo 1—4 ir 7—9, 
•uum, .penktadieni nuo 1—5, tree.! 
/ ir segiau. Ūktai susitarus. j

miestui su
neš visi Is 
didžiuojasi 

katedromis,

Rez. GI 8-0873

W. M. E1S1N - E1SINAS
ANUSGKUA IK LIUUb .

UINhKOLOGiNE CHIRURGIJA 
6132 Kedzie Avev WA 5-2670 

Valonuos pagal susitarimą. Jei neaV 
SHxepuu SKanUMUU Mi 3-0001.

bit A. JENKINS 
GYui LOJAS IK LriiKURGAS 

. 3844 WEST 63rd STREET
OFISU VALANDOS:

Tree, ir šeštad. uždaryta 
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: GArden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS 
C H 1 R U R G A S 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtad, 5—8, 
antrad,.< -

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018 N. Lincoln Avenue
Chicago, III. 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 7lst STREET | 

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

< ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS 
Jr Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
> dažai. Speciali pagalba koloms 
S (Arch Supports) ir t. t

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

Telefj PRospeęt 6-5084

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

Tol.: FRontier 8-1882

PERKRAUS7YMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

. SEMA KAINA
R.ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

MINSKAS
ORO VĖSINTUVĄ

pirmo aukšto langai turi ge
ležinius grotus, durys masy
vios, o patys namai nepasižy
mi pagražinimais. Prekiauja 
daugiausia suvenyrais, kuriuos 
lankytojai aistringai perka. 
Turistų daug. Juos daugiausia 
sekioja moterys ir paaugliai ir 
siūlo prekes. Sako, kad dau
giausia turistu yra iš Amerikos! 
ir Vokietijos.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS....

kalba lietuviškai 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 - 
Tikrina p kis, Pritaiko akinius ir 

"contact lenses” y
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71*ęST.

VaL; antrad. .nuo 2—5 po pietų, 
aetvirtad. nuo 6—8 vak. 

Ofiso talef^ 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545 ■

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel. 925-S296

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 3 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

z Tel.: PR 8 • 1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai, 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

, pagal susitarimą—

DR. V. P. TUMASONiS
•CHIRURGAS

. 2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telefu HEmlock 4-2123 
Rezli telef.: Glbson 8-6195

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

PIRKSI, GAUSI IR VĖS1NS1ES 
TAD, NIEKO NEBELAUK 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVJ!

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA, 
1490 kiL A.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—lt 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Minėti rūmai dalinai paversti 
muziejumi.

Ei Prado muziejaus lanky
mas ir jo apžiūrėjimas buvo 
vienas iš svarbiausių lankyti
nų vietų. Tai žymių dailinin
kų nemirštamų kūrinių švento 
vė. Originalūs kūriniai — Ve
lasquez, Greco, Murillo, Goyos 
ir kitų. Ypatingai atkreipė visų 
dėmesį Goyos nupiešta nuoga 
moteris, 
asmuo, 
žmona, 
sakau:
nieko yptingo nematau, ko jie 
taip visi žiūri?’? Jis sako: “Ste 
bėk jos akis ir ji į tave žiūrės į 
kokią pusę beeitum”.

.♦ ..—r - ' ~ Ž. - ' " - *-■’ - - ’ "

Tiesa, einu į kairę — jos akių 
žvilgsnis seka mane, einu į 
dešinę — jos akys seka mane ir 
žvilgsnis nukrypsta į mano pu 
sę; atsistoju ties ja — ji žiūri 
tiesiai į mane. NĮustebau, tai 
menas, kai žiūrinčiam paveiks 
las atrodo, lyg gy vas. Gi dabar 
žiūrint į “moderniškąjį” meną, 
pasidaro gaila tapytojo ir iš
tepliotų dažų. Nenuostabu, 
kad pasauliečių godžiai buvo 
žiūrima, bet žiūrėjo aukšti 
dvasiškiai ir vienuolės. Sako, 
kad anksčiau tas buvo drau
džiama, mat, dėdavosi aukš
tais moralistais, bet gyvenime 
buvo visai kitokie.

Bulių kautynių neteko ma
tyti, nes sezonas prasidėjo sek
madienį, o mes turėjom išva
žiuoti. Vieni apgailestavo, ki
ti tuo buvo patenkinti, kad 
ekskursijos dalyviai “nesusi
tepė” žiauriu vaizdu, nes pili
grimams tas visai netinka. 'Jei 
taip, tai gal ne visai tiko ir EI 
Prado muziejuje Goyos pa
veikslus žiūrėti. Mano įsitiki
nimu, žiūrėti ir matyti reikia, 
kad galėtumėme papildyti dva
sinį savo lobyną, o tada leng
viau galėsime atskirti gėrį nuo 
blogio.

Tai tiek iš garsiojo Madrido, 
kurį smulkiau aprašyti dėl 
laiko stokos neįmanoma, -svar
biausia nemokant ispanų kal
bos. Bet ispanų kalbos nemo
kėjimas jokių sunkumų nesu
darė perkant krautuvėse įvai
rius suvenyrus — auksinius, 
sidabrinius, odinius ir kitokias 
prašmatnybes. Ir pirko lyg ži
nodami, nes pasirodo, kad Is
panijoj^ buvo pigiausias pir
kimas. Galima buvo ir angliš
kai susikalbėti, bet kai nebuvo 
mokančių angliškai, doleris su 
pirštų pagalba ir keliais ispa
niškais žodžiais visą biznį pa
darydavo. Visai kitaip su mieš
to istorijos aprašymu, nes čia 
doleris nefiguruoja. Madrido 
apžiūrėjimas baigtas.

Pagal kelionės maršrutą, 
mūsų ekskursija dar vieną die
ną ^palieka gyventi Madride. Į 
Tuo pasinaudodami, birželio 
26 dieną iš ryto darome išky
lą į Toledo miestą. Tai buvusi 1 
senoji Ispanijos sostinė, kuri -

Kiek ilgiau teko užtrukti be
lankant ir smulkiau apžiūrint 
dailininko Greco muziejų ir 
namus, kur jis gyveno ir mi
rė. Viskas palikta taip, kaip 
gyvam esant buvo: paklota lo
va, virtuvė su židiniu ir keliais 
puodais, paišymui reikalingi 
daiktai ir net dažai. Stalai, 
suolai, kėdės ir kt. Daug gra
žių nupaišytų’paveikslų, ypač

Atsiųsta paminėti
JONO JANUŠKIO KNYGA
Ką tik išėjo iš spaudos Jono 

Januškio “Atsitiktinio Kareivio 
Užrašai”. Tai pačio audringiau- 
sio laikotarpio — 19-10 — 41 
metų — atsiminimų ir viso au
toriaus gyveninio kelionės kny
ga, išleista jo septynerių metų 
mirties sukaktuvėse.

Prakalbose apie mirusius 
dažnai yra minimas mistinis 
keliauninko vaidas. Todėl su 
paslėptu atsargumu imame į 
rankas tą keisto pavadinimo

didelėse patalpose; buvo net 
keletas pradėtų, bet nebaigtų. 
Kadangi laiko maža, tai pa
veikslais — kūriniais daug gė
rėtis negali, trumpai žvilgteri, 
užrašą perskaitai — ir toliau. 
Nors prabėgom ir peržiūrima, 
bet į ką daugiau buvo atkreip
tas dėmesys, tas pasilieka il
gam atmintyje.

Gerokai įspūdžių prisirinkę 
ir kiek pavargę, grįžome nak
vynėn į Madridą. Susirenka
me į .gražią salę— valgyklą, t 
be jokių kvietimų sėdame ir su 
neslepiamu apetitu dorojame 
ispaniškas gėrybes. Kaip staig
mena, pristatomas kun. A. Ta
mošaitis, kuris tvarko Madri
de lietuvių radijo valandą į 
Lietuvą. Pasidžiaugė matąs 
tiek daug lietuvių, nes Madri
de nuolatiniai gyvena tik'kele
tas. Sukelta ovacijos — svei
kinimas už darbą ir pasišven
timą dirbant Lietuvai naudin
gą darbą. Tuo buvo parodyta 
jam pagarba ir gili padėkai 
Ekskursijos delegacija buvo 
nuvykusi i radijo stotį 
koti vadovybei visų išeivi 
du už leidimų — suteikimą nau 
dotis radiju lietuviškiems rei-

var-

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

E
31Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio

Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesnį 
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

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

kalams.
(Bus daugiau)

sostinės teises ir vardą.. Tai | 
buvo karaliui Pilypui II vieš
pataujant. Tada Ispanija bu
vo galinga ir valdė didelius že
mės plotus. Pilypas II, turė
damas didelius turtus, pastatė 
daug gražių bažnyčių, vienuo
lynų ir kitų pastatų kataliky
bei sustiprinti.

Pilypui II ir jo įpėdiniams 
nesirūpinant savo pavaldinių 
socialiniais .gyvenimo reika
lais, 1936 metais kilo pilietinis 
karas, kuris ^užsitęsė ilgai ir 
lik Toledo garsiosios Alkazaro 
tvirtovės dėka (atlaikė kairių
jų apsupimą) generolas Fran
ko laimėjo.

Alkazaras yra natūrali gam
tos tvirtovė. Stovi ant masy
vaus kalno ir apsupta iš trijų 
pusių upės. Apžiūrėjome patį 
miestą su jo siauromis gatve
lėmis, devinto šimtmečio baž
nyčią storomis iš akmenų sie
nomis ir kitas senienas. Vi- 
durmiestyje beveik visi pasta
tai siekia labai senus

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

gos pradžioje su intriga seki, 
kaip kadaise autoriaus tėvai, 
kaimynai ir pažįstami sekė, kur 
pasuks tas gabus jaunas Viekš-i 
nių gimnazistas Jonukas, nu
matytas išleisti į kunigus. Jis 
paliko mokyklos suolą ir išėjot 
savanoriu į kariuomenę ginti 
besikuriančios Lietuvos laisvės. 
Tik pavojams praėjus, jis baigė 
mokyklą, Leipcigo universitete 
ekonomijos mokslus ir dirbo 
Šiaulių koperatyvų sąjungoje. į 
Geru gyvenimu kaip ii- dauge-J 
liui būtų pasibaigusios visos is- 
torijos ir audringos jaunatvės 
svajonės, lik ne Jonui Janus- 
kiui. Jis kovojo už demokrati
nę Lietuvą . . .

^Tarnavimą savanoriu Lietu
vos kariuomenėje autorius ne-

1 laiko atsitiktinu. Atsitiktinai1 
jis buvo patekęs Į garsiuosius 
Prancūzijos Svetimšalių legio-; ‘ 
nūs. Dienoraštyje jis aprašo pil- ! 
kasias kareivio dienas ir visą i 
tuolaikinę žaibais grūmojančią 
aplinką, duodamas užkulisinių 
duomenų, kurie palietė ne tik 
paskirų žmonių gyvenimą, bet 
ir kai kurių valstybių likimą. 7

Knyga yra didelio 
elastingais viršeliais, 
kaina 2 dol. Išleista 
gaunama Naujienose.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

formato, ‘ | 
127 psl., ■ 1 
Bostone, * | 

F- L. EUDEIK
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

— žemaičių Kultūros Klubo komi
sija ir valdyba rengia vasarini 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

Laidotuviy direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
STANLEY (KARPIS
Gyveno Miami Beach, Florida

Mirė 1970 m. liepos 27 d., 11:30 vai. ryto, sulaukęs 57 metų am
žiaus. Gimęs lf augęs Chicago, Illinois. 5

Paliko nuliūdę: žmona Evelyn (Trepselytė), motina Sophie Welic- 
ka (Zelbaitė), gyv. Miami Beach. Fla., tėvas Stanley Karpis, gyy. Bell
ville, Mich., sesuo Bernice Yanklun. švogeris Albert, uošvienė Stella 
Trakselis ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. Western Ave.
Ketvirtadienį, liepos 30 dieną 10:15 vai. ryto bus lydimas iš koply- i 

čios į St. Margaret of Scottland parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa- j 
maldų bus laidojamas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. Stanley Karpis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, tėvai, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600.

ANTON STALUN — STALIONAS
Gyveno 4749 So. Rockwell" Street *

Mirė 1970 m. liepos 28 d., 10:20 vai. vakaro, sulaukęs 76 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Biržų parap.

Amerikoje išgyveno 56 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Stephania, pagal tėvus Staponkus, sūnus 

George, jo žmona Dorothy, 4 anūkai: George, Jr., Gerald, Judith ir 
Thomas, 2 seserys: Valeria Gerdauskas ir Alvcra Kadsel, jos vyras 
Anthony, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

A. A. Anton Stalun buvo tėvas mirusių sūnų Anton, Jr. ir Walter.
Kūnas bus pašarvotas šiandien 4 vai. po pietų Eudeikio koplyčio

je, 4330 So. California Ave.
šeštadienį, rugpiūčio 1 dieną 9:45 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios ir- laidojamas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Visi a. a. Anton Stalun giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Anūkai, Seserys ir Giminės.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių

- Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave.j Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-10C

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

REpublic 7-1213 
Virginia 7-6672

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE
■ ■H ■ ■■ I II" » IIIIMH II ■■■IV " ■ ... ................................. ■■■■Wil

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

įiMttK

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS naujienose
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HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

HELP WANTED — FEMALB 
Darbininkių ReikiaHELP WANTED — MALE 

Darbininkų Keikia

Medžiai, oras ir gira
Gerame atstume nuo orą ter

šiančių objektų glūdintis Mar
quette parkas yra mėgiamas ir 
apsčiai lankomas Čikagos piet
vakarių g\’ventojų, ypač vasa
ros savaitgaliais.

Alvudas, iškėlęs Ame-
Lietuvos vėliavas šeš- 
popietčmis susitelkia 
supančioje aikštėje

į Čia ir 
rikos ir 
tadienią 
medžių 
tautiečiams laiką paįvairinti 

. muzika, dainomis, kariais ir 
vokaline programa. Be to, duo 
da progos pasisotinti namų 
gamybos valgiais ir gėrimais, 
kur pirmauja iš protėvių lai
kų mėgiama lietuviška gira.

Dažnas pavasario lietus, lan 
kęsis dar ir vasaros pradžioje, 
sutrukdė keletą šeštadienių pa 
sisemti sveikatos gryname ore, 

• bet buvo pasinaudota keliais 
sekmadieniais. Atėjęs liepos 
mėnuo atsilygino su kaupu 
skaidriomis dienomis ir žaviais 
vasaros vakarais, tad ir Alvu
do popietės atsižymėjo nuotai
ka ir darnumu.

-Ų Paskutinis šeštadienis, liepos 
25 d. tarsi vainikavo visus bu
vusiuosius. žmonių susirinko 

<daug. Ęarštą. orą vėdino vie
nos krypties vėjukas, debesė
liai dažnai pridengė saulę ir iš 
gerta šalta gira gaivino ir vėsi
no, todėl visi buvo šnekūs ir 

£> patenkinti.
Atsiranda ir geraširdžių, įtei 

kiančių kasininkui senelių na- 
■ mų statybai skirtą auką, šim
tininkų skaičius didėja. Dėko
damas už auką vicepirminin- 

į: kas kultūros reikalams, dr. J.
’ Adomavičius, pabrėžė, jog na
mai bus statomi tik surinkus 
du šimtus tūkstančių dolerių, 

.y jei norime kad tokie senelių 
prieglaudos namai būti] lietu
vių. Pastačius namą su val- 
džios paskola, kurią galima 
gauti, durys turėtų būti atvi
ros visoms rasėms ir tautoms. 
Todėl Alvudas džiaugiasi kiek
viena auka ir prašo autoti dau- 

7 giau, nes laisvų seneliams po
ilsio namų lietuviai Čikagoje 
neturi.

Dr. Adomavičiaus praneši
mu, profesorė Vanda Tumė- 

' menė, žiųoma gydytoja Nepr. 
Lietuvoj, „ esanti paaukojusi 

G- rinkinį jos pačios parašytų 
knygų: “Mano Atsiminimai” ir 
“Apie dr. Justiną Tumėną” se
nelių namų

Todėl kreipėsi į ten buvusius 
pavienius asmenis, prašyda
mas platinti tas knygas (Kaina 
1 dol.). Taip pat ir kilus Alvu- 

■ do leidinius kas apsiimtų pla
tinti ris tam pačiam tikslui -- 
senelių namams.

šia savaitę švenčiant Marijos 
ir Onos vardadienius (22 ir 2G 
d.) Alvudas su dr Adomavi
čium priešakyje pagerbė savo 
nares Mariją Bosienę,, Mariją 
Lukoševičienę ir Mariją Got- 

'ceitienę. Joms dovanėles Įtei
kė Elzbieta Kleizienė, visuo
menininko ir literato Vaclovo 
Kleizos mamytė. Taip pat bu
vo pasveikintos rytdienos var
duvininkės: p. p. Ona Paukš
tienė, Ona Vitkauskienė ir dr. 
Ona Vaškevičiūtė.

>

Sutemai apgaubus parką, 
imta rodyti filmai. Pradžioje 
buvo dvi vaikams skirtos. Po Į
to svečias iš Naujosios Zelan
dijos Romas Raudonikis, nu
filmavęs Lietuvių Televizijoje 
ruoštą gegužinę liepos 12 d. vi
sas jos detales perteikė išties
toje drobėje. Taip pat pade
monstravo ir filmą bei skaid
res buvusios liepos 18 d. Pa
vergtųjų tautų savaitės parado 
eisenos.

Alvudo šeštadienių popietės 
su vakarojimais bus ruošia
mos ir rugpjūčio mėnesi. Už
darbis skiriamas senelių namų 
statybai. Prašome dalyvauti ir 
savo dalyvavimu ši tikslą pa
remti.

O. Algminienė

Humboldt Parkas
Humboldt parkas, kuris yra 

šiaurinėje miesto dalyje, se
niau buvo mėgiama lietuvių 
vieta. Visada ten. būdavo gali
ma nemažai lietuviu sutikti. 
Visai kas kita dabar: lietuvi 
ten tik retkarčiais bepamatai.

Kadangi man tenka kiek
vieną dieną vaikštinėti po ši 
parką, tai esu gerai su juo su
sipažinęs. Parke yra penki di
deli paminklai. Netoli North. 
Ave. yra Kosciučkos pamink
las: storas ir aukštas. Ir tai 
suprantama: paminklas vaiz
duoja Kosciušką jojanti ant 
arklio.

Prie Humboldt bulvaro yra 
statybos naudai, kitas didelis paminklas su to-

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

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

_ " Vedėjas E. Ž U K A U S K A S
- -

HIGH RATES QUARTERLY

$5,000 minimum
2 year certificate

INSURE!)
$1,000 minimum

1 year certificate

Passbooks

5’/z% 
Investment 
bonus plan 

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

_______—---------------------------------------------------------- ------- '

Muziko Strolios atsiminimai •
Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą /

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS. ?
176 puslapiai, yra fotografiją, minkšti viršeliai. Kaina $2.00. \
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga. '*

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba j! 
pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu. ]•

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 - ?
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Interesting and challenging position involving many varied duties. Stock 
maintenance, shipping, receiving and porter functions. -Will exercise a large 

degree of con’io! and responsibility. No experience necessary.
Monday throu Saturday 8:30 A. M. to 5:30 P. M. Northside location. 

Salary open. Must be bondable.
CALL MR. PAVA S 

334-0077 / £

kiu parašu: “Leif Erikson, Dis
coverer of America”.

Amerikos atradėju yra lai
komas Kolumbas, kuris pager
biamas kiekvienais metais, bet 
pasirodo, kad daug anksčiau 
už ji Ameriką atrado Erikso- 
nas!

Kiti trys paminklai yra i pie
tus nuo tilto.

Parūpo man sužinoti apie 
šio parko vardą, atseit, kodėl 
jis buvo pavadintas Humboldt 
vardu. Kreipiausi į parko pri
žiūrėtojus, klausdamas infor
macijų. Atsakė, jog jie nieko 
nežino, kodėl parkas buvo tuo 
vardu pavadintas. Tada pra
dėjau vartyti “The American 
Peoples Encyclopedia”. Ten 
užtikau Humboldt vardą. Bū
tent Friedrich Alexander Hum
boldt vardą. Gimęs jis buvo 
1769 m. Berlyne. 1799 m. jis 
atvyko Į Ameriką, kur išgyve
no šešerius metus. Aplankė jis 
Meksiką ir kitus kraštus. Bu
vo žymus mokslininkas ir atli
ko kelis svarbius tyrinėjimus. 
Kadangi vienu laiku vokiečiai 
Chicago] e sudarė pačią di
džiausią etninę grupę, tai jie 
daugiausia ir prisidėjo prie sa
vo tautiečio pagerbimo, sutei
kiant parkui Humboldt vardą.

šiaurinės miesto dalies lie
tuviai turi klubą, kuris irgi 
yra pavadintas Humboldt var
du. Klubui priklauso vyrai ir 
moterys. Klubas, kaip ir kiek
vienais metais, rengia pikni
ką, kuris įvyks rugpjūčio 9 d. 
Jis bus laikomas tame pat miš
ke, kur tie piknikai buvo ren
giami praeityje. ;

Tiek klubo nariai, tiek pa
šaliniai yra kviečijami Į pikni
ką atsilankyti. K. Cepukas

— Chicagos Anglijos ir Bri
tanijos lietuvių klubo narių; var 
du Amerikos Prezidentui buvo 
pasiųsta peticija, remiant kari
nius veiksmus P. Vietname ir 
Kombodijoje. šiomis dienomis 
gauta iš Baltųjų Rūmų padė
kos laiškai, pasirašyti Prez. R. 
Nixono.

— Petras Maldeikis ruošia 
spaudai studiją “Vaiko moky
mas namuose lietuviškai skai
tyti”. Studiją išleis LB švieti
mo Taryba, talkininkaujant 
Liet. Mokytoji; S-gai. Joje taip 
pat bus atspausdinta Mokyt. 
Vandos Milavickienės paruoš
ti praktiški mokymo skaityti 
pavyzdžiai. Studija skirta tė
vams ir mokytojams, bus at
spausdinta šių mokslo metų 
pradžioje.

, — Veronika ir Antanas Ste
kenai atostogauja Gintaro var
do vasarvietėje, Union Pier, 
Mich. A. Stakėnas yra veiklus 
visuomenininkas, buvęs Alvu- 
do pirmininkas. Dalyvauja 
namų savininkų draugijoje, 
žurnalistų s-gos skyriuje ir ki
tose organizacijose.

— S. Mart inkus, Čikagos po
licijos specialiems uždaviniams 
skyriaus tarnautojas, buvo 
lengvai sužeistas laike jaunuo
lių sąmyšio Grant Parke.

— Mokyt. Juozas Tamulis, LB 
švietimo Tarybos ir Mokytojų 
S-gos narys, rugpjūčio mėn. 
išvyksta į Europą, kur aplan
kys keletą valstybių.

— Prank Saltys yra vienas iš 
7 Amerikos sporto kolegijos in
formacijos direktorių. Kolegi
ja pareiškė, kad radikalų maiš 
tai turi įtakos Į futbolo ko-

4 PAKĖLIMAI 
PIRMAISIAIS

Darbovietė apmoka gydymo 
gyvenimo apdraudas.

Kreiptis į Personalo raštinę
8:30 — 4:30

ir:
N*i Žemė —■

FOR SALE 
Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

MAŠINŲ 
PRIŽIŪRĖTOJAI 
Turi būti susipažinę-su 

PLASTIKOS 
ŠILUMINĖMS FORMOMIS 

r- 

ir
INJEKCIJŲ FORMAVIMU

Nuo pirmadienio iki 
penktadienio.

Bendri fabriko darbai
Patyrimas nereikalingas

Mes išmokinsime
Antroji pamaina.

GERI ATLYGINIMAI
Mes ieškome darbininkų pirmai ir 

antrai pamainai.
GERAS ATLYGINIMAS, 
AUKŠČIAUSI PRIEDAI

1 PAKĖLIMĄ! PIRMAISIAIS 
METAIS

Kalbėti ir suprasti angliškai.

Užsidirbkite daugiau pinigų 
augančioje kompanijoje.

Y *

SKAMBINKITE 767-3300

Arba kreipkitės į

CORPORATION
7501 So. Kostner 

(FORD -CITY)
Visiems lygių galimybių' darbdavys.

METAL FAB LAYOUT 
$3.43 to $4.17

SHEAR OPERATORS 
$2.57 to $3.27

PRESS BRAKE HELPERS

HELPERS 
$2.62 to $3.61

Liberal company benefits.
Overtime.

SMECO INDUSTRIES 
4800 SO. HOYNE AVĖ. 

CHICAGO, ILL.

Interview 8:00 A.M. - 11:00 A.M.

Immediate Opening 
EXPERIENCED MIG WELDER 

Steady work. Good starting salary. 
Apply 

THYBAR CORPORATION 
913 So. Kay, Addison, Hl 

Phone 543-5300

SHIPPING CLERK 
Must be experienced 

Top salary.
722-2121

maudu ir jų vadovybės santy. 
kius.

-1- Čikagos Centrinis Pastas, 
atsiliepdamas į skundus dėl ne 
normalaus kasdieninių siuntų 
pristatymo praneša, kad skun
dai yra priimami dėmesin ir ti
riama, dėl ko laiku į paštą pri
statytos siuntos vėluojasi.

Trys golfininkai 
buvo žaibo užgauti b

White Pines golfo lauke trys 
golfininkai buvo žaibo užgau
ti. kai jie sustojo po medžiu, 
kad galėtų apsisaugoti nuo lie
taus.

Golfininkai buvo suparaly- 
žuoti, bet nuvežti į Elmhurst 
ligoninę atsigavo ir buvo pa
leisti.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairus Pardavimai

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

SWEETHEART CUP 
CORPORATION 
7501 So. Kostner 
' (FORD CITY)

Visiems lygių galimybių darbdavys.

LIVE IN HOUSEKEEPER — COOK 
5 day week. Own lovely room, Bath, 
and TV, 3 children —< 16, 14, 9., Good 
salary and home for right person. 
Must speak English.

251-3216.

TYPIST — NORTH SIDE
Varied Duties. Salary open. Small, 
modem office. Full benefits.

SILVECO PRODUCTS, INC.
489-0130.

FULL OR PART TIME, 
STEADY YEAR ROUND WORK.

ROOM
INSPECTRESS

MIDDLE AGE.
EXPERIENCE.

t Salary open._ Full time 
steady job.

RAMADA INN
3939 N. MANNHEIM RD.

SCHTTLER PARK Tel. 6784800

SWITCHBOARD - TYPIST
References. Top salary. 

CALL 722-2121

STATISTICAL TYPIST — S650 
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

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 
1415 Redecker Rd., Desplaides, Hl.

IMMEDIATE OPENINGS

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

M.,

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

EXPERIENCED BOOKKEEPER 
Shorthand and general office 

worker. 5 day week. 
Good salary.

Good transportation. 
CALL 626-1310

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

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Pasveikink savo draugus 

per "Naujienas’’.
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

BOOKKEEPER — TYPIST
Small office. .Must be experienced.

Good
35 hour week, 

starting salary and benefits.
CALL 

254-4820 Ext. 4

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJ1MAI8 

DEL VISŲ 1NFQRMACLJU, KREIPKITĖS |

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
, PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentu

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

. PLATUS PASIRINKIMAS NĄMŲ 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
• NAMU K BIZNIŲ PIRKIMAS ■

• PATVIRTINTI VERTIMAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI

2735 WEST 71st STREET

PARDUODAMAS ir žiemos metu gy
venti tinkamas 6 kambarių namas 
lietuvių apylinkėje. Sklypas 150x170 
pėdų ir aptvertas geležine tvora. Kai- 

■na $9,800. 16069 Center Ave.; Union 
Pier, Michigan.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
m KITUS KRAŠTUS

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

> ' ~ _<

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
narnų. automobi- 

X lių. gyvybės, svei- 
katos if biznio.

išsimokė
|imo sąlygos.

J. B A C E V I Č I U S 
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 Sc. ASHLAND AVĖ. 

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

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolls 
3208% W. 95th St_ 

GA 4-8654

Mah Faun bre and Casualty Conway

DAŽAU NAMUS 
E VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrau da.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

LAIKRODŽIAI IR BRANGFNYBM 
Pardavimas ir Talayma* 

2644 WEST 49th STREET 
Tel.: REpublk 7-1941

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

mechanikai, vilkikas. '
RICHMOND AUTO SERVICE

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

HELP WANTED---- MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

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.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS ii

PARDAVIMAS • NOTARIATAS

INCOME TAX.

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

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

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

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis Šil
dymas, garažas, geros pajamos. Gera 
vieta. Prighton Parke. -

2 PO 4 MŪRINIS tik 19,900 dol.

NOTARY PUBLIC. INCOME TAX. 
INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

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

, REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus Ti
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu "vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie-'. 
karnas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai. J
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

D o m a s ž u k a u s k a s
HEATING & SHEET METAL
- 4444 So. Western AveM 

CHICAGO, ILL. 60609 
TeL: VI 7-3447

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba . 
naujus {dedame.

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

Skambinkit

įkainavimas veltui kreipkitės bet kada

spintelę reikia 
tvarkingai už-

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

SIUNTINIAI

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

help your
HEART FUNoV 

help yout HEART


