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IŠ VISO PASAULIO

Ryšium su sovietų agresijos prieš Baltijos valstybes 30-ja

me, pgl.

Kongreso leidiny

Pounds per capita per day
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paremti visas pastangas Balti
jos valstybėse atstatyti laisvę,

— patikina pasauli, jog lais-

Antrojo Pasaulinio karo "ašies" vyriausieji vadai, nufotografuoti tuo metu, kai jie dar 
negalvojo karo pralaimėti. Iš kairės: Hitleris, Mussolinis ir japony imperatorius Hirohito.

g, atsižvelgti' į 
pykdytos prieš

— VILNIUJE veikia esperan
tininkų sekcija — prie vad. 
Lietuvos Draugystės ir kultū
rinių ryšių su užsienio šalimis 
draugijos. (Elta)
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Amerikoje gresia "liulcšliy kritė", tais metais k iekvienas amerikietis per dieną išmeta 5.3 sva
rus šiukšlių ir atmaty. Iki 1980 mėty šiukšlių svoris gali siekti 8 svarus kiekvienam. Didesniuo
se namuose jau statomi (rengimai, kurie šiukšles suspaudžia į tamprius blokus. Mažesniems na
mams jau bandomi "Kenmore" spaustuvai, kurie vidutininės šeimos savaitines atmatas suspau* 

džią | vieną maišą.

lib

O
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dinis vaidmuo). Ilgą straips
nį apie D. Banionį paskelbė 
“Leningradskaja Pravda’’.

(Elta)

KOMUNISTAI PUOLA KAMBODIJOJE
SAIGONAS. — Komunistų jėgos Kambodijoje atakavo ir už

ėmė Skoun miestą, kuris yra 35 mylios nuo sostinės iPhnom Penho. 
Mūšis dėl šito miesto užtruko 18 valandų. Miesto gynėjų pasi
gendama 300 vyrų. Iš miesto pabėgo apie 300 gyventojų. Skoun 
miestas yra labai svarbus ryšys tarp provincijų sostinių Kam 
pong Thom ir Kompong Cham. Stiprios kovos vyks prie Kom- 
pong Thom’o.- Stiprios komunistų jėgos veržiasi per Kambo
džos lygumas prie sostinės Phnom Penho. Kambodijoj pirmą 
kartą komunistai stipriomis, jėgomis puolė Pietų Vietnamo ka
riuomenės stovyklą. Komunistai buvo atmušti ir paliko kovos 
lauke 32 lavonus.

Komunistų jėgos puola tri-.= 
kampyje Kambodijoje ir da-Į
bartinės kovos yra laikomos 
stipriausiomis per keturių mė
nesių karą. Manoma, kad. ko
munistai siekia užimti svarbes
nę vietovę, didesni miestą, iš 
kurio galėtų paskelbti vyriau
sybę, vadovaujamą nuversto 
princo Sihonauko .

šiaurės Vietnamo gynybos 
ministeris generolas Nguyen 
Giap pareiškė, kad laikas yra 
komunistinių jėgų naudai.

Paskutinė nervų 
dujų kelionė

WASHINGTONAS. — Nuo
dingos dujos, kurias armijos va
dovybė nutarė paskandinti At
lanto vandenyne, keliaus per 
septynias pietines valstijas: Vir
giniją, Kentucky, Tennessee, tas su keliomis galvomis, 
Alabama, Georgią, Pietų ir šiaU- 
rės- Karinas. į __ .....
traukiniais palies 21* miestą, 
traukiniai padarys 1,400 mylių 
kelionę. Prieky tų dujų trau- 

' kinių eis du bandomieji trauki
niai, 15 minučių anksčiau, išban. 
dydami bėgius.

Traukiniuose bus 418 betono 
ir plieno dėžių, kurių kiekviena 
turės po 30 raketų. Kiekvienoje 
raketoje bus 10.8 svarų nervų 
dujų, kurių vieno lašelio užten
ka žmogui nužudyti.

Visos tos dėžės bus sukrau
tos į seną laivą, kuris plauks 282 
mylias į rytus nuo Floridos 
krantų. Laive bus išgręžtos sky
lės, ir jis su visu kroviniu nu
grims 16,000 pėdų gilumo van
denyje. Viso bus nuskandinta 
66 tonos dujų, kurių, raketos ir 
betono dėžės sveria dar 2,675 to
nas.

AMANAS. — Jordane įsis
teigusios Palestinos išlaisvini
mo organizacijos vadas Yass 
ir Arafat pareiškė, kad pales
tiniečiai toliau kovos prieš Iz
raelį, nežiūrint kokius nutari
mus priims arabu vyriausybės.

BEIRUTAS. — Arabų vals
tybių vadai šaukia nepaprastą 
suvažiavimą Libijoje svarstyti 
Amerikos pasiūlytų karo pa
liaubų. Irakas paskelbė, kad - 
jis tą suvažiavimą boikotuos, 
nes jis negalįs duoti vaisių. i sukaktimi, Baltijos kraštų karių — veteranų organizacijos paskel- 

WA^HTNCTONAS — Gvnv bė deklaraciją. Joje pažymėta, kad Baltijos tautos per tuos 30 
bos denartamentas ’ nranešč”’’metų ^Pas^usios, vėl atgauti savo kraštų laisvę. Baltijos 
. , ? . . .v, J?j \ tautos visą okupacijos laikmetį priešinosi bei tebesipriešina oku-
kad sovietai išbandė d" page-jos kad ateiti a im0 metas visoms
rmtas SS - 11 raketas Ramia-, kolonijtaėms taperijoms> ir jskaatant.
jame vandenyne. Nesakoma, * f
kokie tie pagerinimai. Mano-] Sukakus sovietui okupacijos 
ma, kad ir sovietai turi rake- 30-jai sukakčiai, trijų Baltijos 

, kn- kraštų karių veteranų organi- 
rių kiekviena skrenda į kitą žarijos, kalbėdamas visų trijų 

Sovietų bandymai aw-*pavergffl^ fautų va'riift1,’-^- 
kę apie 500 mylių i šiaurės va-Į — paskelbė, kad tų trijų 
karus nuo-Midway salos. Ame kraštų gyventojai Sovietų Są- 
rikos specialistai tuos bandy-jungos sudarytą politinę padė

tį tuose kraštuose griežtai at
meta, '„ . ■ '

kaltina Sovietų Sąjungą 
arabų valstybės, ginklų iš so- įvykdžius ir toliau iebetęsiant 
vietų; Libano (ginklai yra tarptautinio pobūdžio nusikal- 
prancūzų, britų ir amerikiečių timus, nukreiptus prieš Balti- 
gamybos. Paskutinis Libano jos valstybes, 
užpirkimas yra pracūzų prieš — reikalauja, kad Sovietų 
lėktuvinių raketų “Crotale” 
(kaktusas). Sakoma, kad tos 
raketos yra geresnės už sovie
tų Sam-2 raketas, kurias nau
doja Egiptas. Prancūzų rake
tos galinčios numušti lėktuvus 
skrendančius vos 165 pėdų 
aukštumoje.

mus sekę;
BEIRUTAS. — Libano vy 

riausybė neperka,, kaip kitos 
arabų valstybės, ginklų iš so

Apie okup. Lietuvos 
katalikus - Kanadoj
....“The Spectator”, Hamilton, 
Kanadoje plačiai skaitomas 
dienraštis (jo tiražas siekia 
175,000 egz.) š. m. liepos mėn. 
4 d. laidoje įdėjo keturių skil
čių straipsnį apie katalikų 
Bažnyčios padėtį okup. Lietu
voje. Jo antraštė: “Kunigai 
protestuoja prieš rusų pastan
gas sužlugdyti Bažnyčią Lietu
voje”.

Kanados dienraštis plačiai 
atpasakoja okup. Lietuvos ku
nigų rašto — skundo sovietų 
min. pirmininkui A. Kosyginui 
turinį. Laikraščiui žinias apie 
kunigų memorandumą patei
kė K. Baronas, Kanados Liet. 
Bendruomenė Krašto Valdy
bos sekretorius. Jis ta proga 
kanadiškojo dienraščio skaity
tojams suteikė žinių; ir apie 
lietuvius Kanadoje, jų bažny
tinę, visuomeninę veiklą bei 
apie Kanados Liet Bendruo
menę. ' (Elta)
9

Filmas “Čiurlionis”
Doc. Vyt. Landsbergis, dės

tytojas pedagoginiam Vilniaus 
institute, 'dalyvavo Maskvoje, 
kinematografijos institute Įvy
kusiame simpoziume apie lai
ko problemas mene. Landsber
gis analizavo M. K. Čiurlionio 
tapybą ir muziką ir parodė pa
gal savo scenarijų sukurtą fil
mą “M. K. Čiurlionis. Mintys, 
paveikslai, muzika”. (Elta)

Sąjunga atitrauktų iš Baltijos 
valstybių jos karinius dalinius, 
policijos ir administracijos 
personalą,

— pasižada sustiprinti savo 
pastangas laisvajame pasauly
je,' kurių tikslas atstatyti Bal
tijos kraštų gyventojų laisvo 
apsisprendimo teisę,

— kreipiasi į laisvosios žmo
nijos sąjz 
neteisybės,
Baltijos valstybes, svarbą ir

Upės, ežerai
Vilniuje, Vingio parke bir

želio mėn., įvykusioje parodo
je žiūrovams aiškinta (“Tiesa”, 
birž. 21), kad dabar Lietuvoje 
saugoma 1690 architektūros ir 
istorijos paminklų. Okup. Lie
tuvoje šiuo metu esama “dau
giau kaip 29,000 upių”, kurių 
bendras 'ilgis sudaro beveik 
64,000 kilometrų. Yra 4,000 eže
rų ir jų bendras plotas — 946 
kvadratiniai kilometrai.... (E.)

SOVIET
KINIJA PASMERKĖ SOV. SĄJUNGOS
f *

Garsėja aktorius
Sovietų Spauda vis dažniau 

rašo apie lietuvį, kino bei teat
ro aktorių Donatą Banionį. Fil 
me jis vaidino vienuolika kar
tų ir dabar; -nuvykęs į Lenin
gradą, !

tuvos ateities politika bus nu
kreipta žmonijos pažangos, so
cialinio teisingumo bei tarp
tautinio bendradarbiavimo link 
ir kad toji kryptis atsižvelgs Į 
bendrąją pagarbą • tautiniam 
suverenumui ir > teritorinei ne
liečiamybei.

Raštą, paskleistą laisvajame 
pasaulyje, pasirašė Baltijos 
veteranų organizacijų vardu: 
G. A. Bushman, Estijos išlais
vinimo legijono vadas, V. A. 
Hazners, Latvijos Dauguvos 
Vanagų pirmininkas ir gen. 
prof. Stasys Dirmantas, Lie
tuvių Veteranų Sąjungos Ra
movės .pirmininkas. (Elta)
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. HON KONGAS. — Komunistinė Kinija šventė savo 43 metų 
sukaktį nuo įsteigimo “Liaudies Išlaisvinimo armijos”. Ta pro
ga trys didžiausi Kinijos žurnalai paskelbė vienodą vedamąjį, 
kuriame puolama Sovietų Sąjunga už savo karinių jėgų stipri
nimą Kinijos pasienyje. Straipsnyje sakoma, kad nepraeina die
na, kada sovietai neatsiųstų naujų karo jėgų į Kinijos pasienį. 
Sovietai pasiuntę stiprias jėgas į kaimyninę šalį, manoma, Mon
goliją. Straipsnis tvirtina, kad Sovietų Sąjunga daro sąmokslą 
su Amerika Indokinijoje ir Viduriniuose Rytuose, siekdama 
savo interesų išplėtimo, savo ambicijų patenkinimo.

Italijos spauda 
apie okup. Lietuvą
Italijos laikraščiai liepos 

mėn. įdėjo visą eilę žinių apie 
okup. Lietuvos gyvenimą. “Re- 
alta Politica”, Romoje leidžia
mas laikraštis, pasinaudoda
mas Vilniuje leidžiamos “So- 
vietskaja Litva” žiniomis, pa
teikė informaciją apie išeikvo
jimus Įmonėse. Kitas laikraš
tis, Milane leidžiamas “L’Uni- 
ta”, italų komunistų organas, 
iš Maskvos gautoje korespon
dencijoje nurodė Į Vilniaus gy
dytojų, širdies ligų specialis- 

jtų, pasiekimus širdies ligų sri-
svarbius ar svarbiau- tvje.

sius vaidmenis atlieka dviejuo- '
se filmuose: G. Kozincevo fil- ,APle okuP* Lietuvos buitį ži- 

šekspyrą “Karalius nios’ E1108 biuletenio “Elta — 
Lyras” ir drauge su Rytų Vo-lP.ress” dįka’ * P^klin<3a ivai- 
kietijos filmininkais, filme sričių spaudoje.

mas dienraštis “Giornale di 
Bergamo” įdėjo humoristinį 
dviejų okup. Lietuvos Kolcho- 
zininkų, _ Kremliaus sienas ste
bėjusių, pasikalbėjimą;

ITALIJOS SPAUDA š. m. 
liepos mėn. įvairiais atvejais 
paminėjo Lietuvą ir lietuvius, 
be to, ir Lietuvoje gimusius žy
mesnius meno pasaulio žmo
nes. Italų laikraščiai bei žur
nalai dažnai pasinaudojo El
tos biuletenio, Romoje leidžia
mo italų kalba, “Elta —Press”, 
žiniomis.

L * - ;

Laikraštis “Voce del Sud”

— TRAKUOSE liepos mėn. 
baigėsi kursai vidurinių mo
kyklų esperanto kalbos moky
tojams. Kursus lankė apie 40 
tarptautinės kalbos žinovų iš 
visos okup. Lietuvos. (Elta),.

šie Kinijos straipsniai yra 
stipriausias sovietų politikos 
pasmerkimas. Ypač pabrėžia
mas pavojus dėl sovietų ka
riuomenės sutraukimo prie- 
Kinijos sienos. Straipsniuose 
sovietų valdžia vadinama, kaip 
Kinijoje dabar įprasta, “socia
listiniu imperializmu“. Sovie
tai tvirtina, kad jie Kinijai nė- 
gręsia, --- sako straipsnis, ta
čiau jie negali apdumti mūsų 
akių. Kinija niekada pirma 
nepulsiantį tačiau ji stiprina 
pasiruošimą prieš karą ir gal
voja apie |savo gynybą. Jei 
priešas išdrįstų užpulti Kiniją 
ar įsiverpti į didžiąją tėvynę, 
mes už tikrintai jį sunaikinsi
me ir palaidosime jį užpuoli
mo vietoje, — sako Kinijos žur 
nalų vedamieji.

Kinįjd paskutiniais mėne
siais perkėlė savo kariuome
nės dalinius iš pietų į šiaurę. 
Daliniai ląikomi atsarginėse 
IXiziciiose. Kinijoj eyra stipri
nami “Gamybos ir Statybos 
korpusai”, kuriuose yra apie 
2 milijonai vyrų, šie korpusai 
yra panašūs į Hitlerio turėtus 
jaunuolių “Arbeitsdienst” da
linius. Jų apmokymas yra ka
rinis, tačiau jie ginklų nene
šioja. Daliniuose yra daug 
miestų jaunimo pertekliaus, 
šiuos jaunimo dalinius apmo
ko ir jiems vadovauja karinin
kai.

Kinijoje vis didėja kariuo
menės Įtaka. Galingame polit- 
biure apie 45% yra kariškiai. 
Pridėjus atsargos karininkus, 
politbiuro karinę sekciją su
daro apie 55%.

Kinijos kariuomenė suside
da iš 34 armijų, kuriose yra 
125 divizijos. Iš .viso kareivių 
reguliarioje armijoje yra apie 
2.5 milijonų vyrų. Pridėjus sa
visaugos dalinius, miliciją ir 
“statybos korpusus” Kinija tu
ri apie 7 milijonus karo veiks
mams paruoštų vyrų. Kinijos 
kariuomenė yra apginkluota 
savo pačių gamybos tankais, 
daugiausia sovietų T-34 mode- 

. liais, nors yra nemažas kiekis 
sovietų T-54 tankų. Kinijos lai
vynas turi 36 povendeninius 

. laivus, turi nemažai torpedų 
laivų. Svarbiausią Kinijos jė
gą sudaro naujai statomos ra* 
ketos. Yra galvojama, kad 
trumpų nuotolių raketų Kini
ja jau turi nemažai. Jos gali 
nunešti sprogstamus užtaisus 
iki 1,800 mylių, šiuo metu Ki
nija skubiai stato ilgesnių nuo
tolių raketas. Kinija stato sa
vo įmonėse sovietų Mig-19. Ne
abejojama, kad kinai turi ir 
naujesnių Mig-21 modelių, ku
riuos jie nukopijuoja iš sovie
tų ir stato savo įmonėse.

JAV Kongreso Atst Rūmij 
narys Edward J. Dervinski, iš 
Rlinois, Kongreso leidiny “Con
gressional Record”, š. m. lie
pos 26 d. įdėjo pilną Lietuvos 
Steigiamojo Seimo buv. narių 
pareiškimą, paskelbtą š. m. ge
gužės 15 d. New Yorke, be to, paskelbė Anatolijaus Marčen- 
memorandumą apie raudonąjį kos parašytos, neseniai italų 

kalba išleistos knygos apie so
vietų priverčiamo darbo sto
vyklas, plačias ištraukas. Pa
žymėta, kad stovyklų kaliniai 
— lietuviai kalbėję apie troš
kimą vėl sulaukti nepriklau
somos Lietuvos. Milane lei
džiamas žurnalas “11 Calenda- 
rio del popolo” straipsnyje 
apie antrojo pas. karo atsira
dimą pamini Lietuvą, būtent, 
1939 m. Vokietijos nacių įvyk
dytą Klaipėdos ir jos krašto at- 
plėšimą. Lietuvos istorijos 
bruožai trumpai paminėti pla
čiai skaitomame Italijos žur
nale Romoje “Tempo Libero”.

Romoje anglų kalba leidžia
mas dienraštis The Daily Ame
rican” liepos 5 d; straipsnyje 
apie skulptūrą paminėjo Lie
tuvoje gimusį skulptorių Ja
cques Lipschitz, gi Milane lei
džiamas “Avanti” straipsnyje 
apie žymųjį meno kratiką Ber
nard Berenson, (liepos 11 d.) 
nurodė, kad kritikas — ame
rikietis, bet gimęs Lietuvoje.

(Elta)

terorų Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje. Steig. Seimo buv. na
rių pareiškimas ir memoran
dumas atspausdinti keliuose 
Kongreso leidinio puslapiuose.

(Elta)
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I960 — MOKSLO METAMS okup. 
Lietuvoje pasibaigus, šiais 
metais aukštojo mokslo baigi
mo diplomus gavo 7100 stu
dentų. (Elta)

— VILNIUJE kaip paskel
bė “Komj. Tiesa” (nr. 120), tė
ra vos viena fotoaparatų dirb
tuvė, kurioje garantija išduo
dama trims mėnesiams. (Elta)



Rašo JŪRŲ KPT. BR. KRIŠTOP ATTIS
Pasaulio pradžioj Viešpaties 

. noru sukurtasis rojus vėliau ta
po ir taip vadinama “žemiškąją 
ašarų pakalne”, o mūsų tėvai, 
Adomas ir Ieva, tapo pirmaisiais 
keleiviais. Priversti apleisti rojų 
ir pajutę baimės skausmą, jie 
keliavo iš vienos vietos į kitą, 
vis ieškodami saugesnės uolos.

Mūsų šių dienų pasaulyje, kur 
žemės plotai yra tirštai žmonių 
apgyventi, atsiranda reikalų ir 
priežasčių, verčiančių žmogų ir 
kitais sumetimais padaryti di
desnę ar mažesnę kelionę.

Kai kelionė nedidelė, einama 
pėsčiomis.. Jei. toli reikia vykti, 
tenka jau. naudotis kokia nors 
susisiekimo priemone. Bet ir to 

dar neužtenka. Be pinigų kelio- 
• nei reikia turėti dar ir tam tik
rus asmens dokumentus. Bepi
nigiai keleiviai ar nusikaltėliai,
kurie nori pasislėpti nuo įstaty
mų, savo tikslą atsiekti keliauja 
slapčia. Tokie keliauninkai pa-
prastai vadinami “zuikiais”. Jų 
atsiranda lėktuvuose, traukiniuo 
se ir laivuose.

“Zuikiai”, bendrai pasakius, 
visų yra labai nepageidautini. 
Daugiausia jų užtinkame laivuo
se. Atrodo, kad ten jiems yra 
parankiausia vieta “veistis”. 
Mat, stovint uoste, į laivus įvai
riais reikalais ateina daug sve
timų žmonių bei krovėjų. “Zui
kis”, suplanavę kelionę, daž
niausiai sueina į pažintį su ku
riuo nors. įgulos nariu ar uosto 
krovėju ir už mažą atlyginimą 
ar. padėką, pasislepia viename, iš 
daugybės tamsių laivų užkąm-

Laivo “Maistas” kelionei bai
giamos pakrauti avižos. Kapi
tonas, priėjęs prie vienos pakro
vimo angos, žiūri į aukštais gel
svais kūgiais supiltas avižas. 
Netoli stovi pirmasis “šturma
nas” ir ginčijasi su krovėjais. 

S e R m a d i e n Į,
rugpiūčio 16 dieną,

BUCO SODE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

Vienas iš jų prieina prie kapi
tono ir jam aiškina, kad laivas 
esąs jau pilnai pakrautas ir dau
giau avižų pilti neįmanoma. Ka
pitonas, pasiteiravęs kiek toną 
pakrauta, yra nepatenkintas. Joj 
apskaičiavimu, turėtų daug dau
giau tilpti ir jis klausia “štur-. 
maną”, ar tas buvęs nusileidęs 
ir patikrinęse laivo apačią, “tur-' 
manas” atsako, kad ne. Tada 
nepatenkintas kapitonas pats 
leidžiasi žemyn. Jo pėdsakais 
seka “Šturmanas”. Kai abu lai
pioja-po didžiules avižų krūvas, 
iš viršaus birstančios avižos 
jiems byrą ant galvos ir už 
apykaklės. Tik staiga, švystelė
jus su lempute į vieną vietą, pą- 
stebiama ant avižų bepūpsiantį 
ir storai prikimštą, gerokai nu
dėvėtą, prastos rūšies portfelį. 
Dar toliau švystelėjus, matyti
kaip avižose guli žmogus — tik
ras laivo “zuikis”. Tuč tuojau' 
įsakoma jam pasiimti savo man-į 
tą ir laivą apleisti, šiaip ramus 
kapitonas užsipuola krovėjų va
dą ir jam primeta, kad laivo šo
nai esantys gerokai tušti.

— Jau nuo vakar dienos man 
kvaršini galvą dėl bonkos už
sienietiško gėrimo. Tuojau pa
siųsk savo vyrus į apačią, kad 
išlygintų krovinį. Tik man nu
matytą kiekį, pakrovus, skaity
siu kad darbas gerai atliktas ir 
gali tikėtis bonkos, sako jam 
kapitonas.

Tokiu būdu Lietuvos tolimo 
plaukimo laivas “Maistas”, iš
plaukdamas į savo pirmąją ke
lionę, išvengė ir pirmoje “zui
kio”. Bet jis nebuvo paskutinis.

Laivo “Marijampolė”- kapito
nas vėlokai kėlėsi. Palipęs į tiltelį, 
jis ’ iššniūkštinėjo visų keturių, 
krypčių vėjus, kaip geras skali-, 
kas gainiojamo, žvėrelio pėdsa
kus. Pakelės galvą, žvilgterėjo 
į dangaus skliaute išdraikytus.

Šiame žemėįepyįe. kiek dienę kurioje srityje per metus būna audru su griaustiniu. Daugiausia griau
di fiorjckde, net. 100 dienų per metus. Illinois valstijoje — 40 — 50 dienų per metus.

įvairaus dydžio debesis. čia 
pat stovintis “šturmanas” su 
vairininkų .stebi, rytmetines “se-. 
nio“ apeigas ir vienas kitam 
šyptelėję palydi jį- savo žvilgs
niais “jūrlapynėn”. Jūrlapiu 
kajutėje, kapitonas tikrina 
nakties metu, atliktąkelią, j tirs 
lapyje atžymėtą laivo poziciją 
ir perskaito laivo dienyną. Vis
kuo patenkintas jis nueina pus
ryčiauti. Jūrininkai, stebėję ką 
tik atsikėlusį kapitoną, spėlioja 
apie būsimos dienos “senio” nuo
taiką. šį kartą gerai nusiteikęs 
kapitonas “tvarkė” pusryčių pa
tiekalą ir šypsodamasis klausė
si kaip laivo virėjas,'“Camel” 
cigarečių išrūkyto j gerklėj, ne
vykusiai “derino stygas”. Stai
ga įeina “šturmanas” ir rapor
tuoja:
j — Giliame laivo užkampyje 
užtiktas “zuikis”:

Kapitono veidas iš karto ap-

siniaukė. Kiek patylėjęs, jis pa
prašė, kad už pusvalandžio ne
prašytąjį keleivį atsiųstų ap
klausinėjimui. Kapitonui visa 
tai suteikia daug galvos skaus
mų. čia turima reikalų su gy
vu sutvėrimu, kurį per bortą 
jūron neišmesi. Tačiau uostuose 
turima su jais baisiai daug ne
malonumų.

Paprastai beveik visi pagauti 
laivo “zuikiai” labai jaudinasi, 
kai stoja prieš (šiuo momentu) 
vyriausią jo likimo sprendėją 
I—i kapitoną Mat, tarp jų sklin
da įvairios gąsdinančios paska
los, kad surastas “zuikis” kar
tais net per bortą “švilptelėja”. 
Gal būt, kad audringos naktys 
ir yra vieną ar kitą tokių paslap
čių pridengusios...

Stojęs prieš “Marijampolės” 
kapitoną nekviestasis keleivis 
pasakoją kad anksčiau gyveno 
Prancūzijoj. Ten gyvenanti jo 
sesuo ir jis norįs pas ją nuvyk
ti. Su., savim turį .Šiaulių miesto 
išduotą vidaus pasą ir pažymė
jimą užsienio pasui gauti.

Gaila, mes plaukiame tik į Bel
giją bet aš Jums parūpinsiu 
laivą kuris tiesiog be persėdi-
mo Jus nuves. į Prancūziją, — 
“ramina” kapitonas keleivį.

Dabar budintiems “šturma
nams” duodamas parėdymas 
akyliai’sekti laįyų judėjimą Yra 
žinomą kad kapt, F. Marcinkaus 
vadovaujami “Šiauliai”, kur nors 
šiaurės jūroje,. Kielio kanale ar 
Baltijos jūroje.

■ Vieną popietę, saulei skaidriai 
šviečiant, ties Bornholmo sala 
ir.pasirodo “Šiauliai”. Jau iš to
lo signalizuojama kapt. F. Mar
cinkui:

— Stabdyk greitį. Yra svar
bus reikalas!

Laivams priartėjus, kapt. 
Marcinkus paprašomas nuleisti 
darbo - valtį, kad iš “Marijampo
lės” paimtų keleivį į Klaipėdą 
Keleiviui pasakyta:

— Persėskite į kitą laivą ir
šis Jus nuveš tiesiog į pagei
daujamą vietą.

, Po.poros mėnesių, Klaipėdo
je, į “Mariampolės” kapitoną 
kreipiasi vienas asmuo:

— Kapitone, ar Jūs. mane dar 
pažįstate? ■/

— Ne.
— Prisimenate į Klaipėdą 

grąžintą keleivį?
— Ne!
— Tai aš tas pats esu.
Jis išsiima užsienio pasą su

reikalingomis į Prancūziją vyk
ti vizomis.

— Sveikinu! Sėsk sveikas į 
traukinį ir laimingai važiuok! 
— “palaimina” vyruką kapito
nas.

— Negaliu. Esu neturtingas 
ir neturiu pinigų bilietui išpirk
ti. Tikiuosi Jūsų malonės.

— Na, tai kas kita. Eik pas 
šturmaną ir paprašyk darbo. Ry
toj išplaukiame.

Laivas “Kaunas” stovi prie 
vienos Klaipėdos lentpiūvės. Išo
riniai jis atrodo tiesiog dingęs 
lentų krovinyje. Tik stiebai ir 
vas pasiruošęs kiekvienu mo
mentu išplaukti. Ir atvykę uos
to pareigūnai su kapitonu tvar
ko išvykimo dokumentus. Kaip 
visuomet, prieš išvykstant dai
rosi po laivą ir Lietuvos pasienio 
policija.

Kur buvus, kur nebuvus, ar, 
tai nujautimu ar kieno nors už
uominą'jie atveda pas kapitoną.
du pasislėpusius keleivius.

Tuoj prasideda, tardymas. Pa
sirodo, kad abu ■ yra Klaipėdos 
žydai. Vienas iš jų norėjo, ne
atsisveikinęs/ dingti - nuo savo
žmonos, o kitas — nuo vieno 
Klaipėdos banko. Jie tvirtina, 
kad vienam įgulos nariui davę 50 
litų ir šis juos priglaudęs.

— Ar atpažinsite kuriam da
vėte pinigus? J.

— Ui, mes jam pamatysim, 
mes jam pažinsim, — tvirtina 
“zuikiai”.

Sušaukiama visa įgula ant; de
nio. žydeliai juos apžiūrėjo, bet 
nei vieno neatpažino. Pradeda
ma skaičiuoti. Trūksta vieno. 
•Ko ? ■ Nagi - jūrininko Tarasavi- 
čiaus.

Vienas jūreivių Ipapasakojo, 
kad matęs jį sėdintį prieš pat- 
lentpiūvę Malūnų gatvėje esan
čioje karciamoje. Tarasavičius 
paliekamas krante pasiaiškinti 
policijai, kuri su savimi pasiima 
ir abu “zuikius”.

Jau karui prasidėjus, laivo 
Kaunas” kapitonas gauna du 

laiškus:. vieną iš. Indij os, antrą 
iš. Japonijos. Rašo paminėtasis 
Tarasavičius ir labai apgailes
tauja kapitonui padarytus ne
malonumus. Dabari plaukioda
mas graikų laivu, jis suprato 
ką reiškia plaukioti su savai
siais. Ant lietuviško laivo jis 
jautėsi kaip pas tėvus esąs. Prie 
pirmos progos norįs grįžti į Lie
tuvą, vėl įsijungti į mūsų jūrei

vių Seimą ir atitaisyti savo klai
das. Deją karo griuvėsiuose li
ko palaidoti visi mūsų norai.

D|ancigo uoste svarbiausioji 
išvežamoji gėrybė yra Silezijos, 
“juodasis auksas”. Tat prie an
glių, krantinių stovi. laivai, kurie 
į savo tuščius vidurius beria 
įvairiems kraštams, skirtas an-, 
glis. Ir lietuviški jūros laivai 
ten dažnai stovėdavo ir pasikro
vę anglių, jas plakdindavo į ki
tus kraštus. Dar dažniau mūsų 
laivai užbėgdavo apsirūpinti pa
tys save kuru. Anglys, perka
mos laivo kurui, Dancige būda
vo pigesnės negu. Anglijoj, ar 
kitur.

Pats anglių pakrovimas bū
davo labai nemalonus reikalas. 
Kokie laimingi šių dienų jūrinin
kai, kai laivų mašinos varomos 
dabar alyva., Anais laikais pa
krovimo metu sukeltos dulkės 
sėdosi tiek ant krantinės tiek 
ant laivo. Dalis jų pavirsdavo 
į tirštus debesis, kurie vidurdie
nio kaitroj sukdavosi apie laivą. 
Įgula dulkių labai nemėgdavo 
ir užsidarydavo visus langus ir 
duris. Kai baigdavosi pakrovi
mas, kas tik galėdavo, griebda
vosi vandens žarnų. Tada van
dens genamos dulkės pagal de
nio kraštus latakais sroveno į 
Dancigo įlankos vandenį.

Laivas “Kaunas”; plaukdamas 

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
T ' » ■ , - - - •• ■ ■ * ■ ’ .

— Sek pasaką, mamyte, ‘
Apie senus laikus,

\ Kai aitvarai ir laumės
Skrajojo po.,laukus....

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai, Naujienose galima gauti šių perlų ir Žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui: ’ ■ ; ‘ ■

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

2. Jonas. Mioejga, 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. 
Kainuoja2JX)jdoL

4. Stasė Vanagaitė, * Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17-eilėraščių, kaip, 
pasakų, apie , paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dali. J. Kibūro iliustruota, 64 
psL, kaina 5 doL

5. Leonardas Žitkevičius, SAULUTĖ DEBESĖLIUOS. Eilėraščiai vai
kams. DaiL J,' Pilipausko iliustruota, 64 psL, kaina 1,50 dol.
r '6. Antanas Vaičiulaitis, GLUOSNIŲ DA1 NA. Padavimai, parašyti pui
kiu stiliumi. Tinka jauniesiems ir suaugusiems. 127 ] psl., kaina. 2,50 doL

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

Nedaug kas žino, kad didysis Aukštaičių krašto ganytojas vysk. A; Ba
ranauskas parašė Anykščių Sielį 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 išsireiškimu kasdieninius 
artistus, sukurdami žodžių žaisme sąmoningus ir labai prasmingus vaizdus 
bei nuotaikas sielos gelmėse, liekančius visą amžių, '

N A U J I E N O S,
1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608.

“and then I said;
No machine can do my job better!’*

Tfain now jor,tomorrow's jobs

2~Z NAUJIENOS, CHICAGO 3, ILt.— MONDAY, AUGUST 3, 1970

j Vakarus, buvo sustoję® prie 
minėtos Dancigo anglių pakro
vimo krantinės. Pakrovimas už
baigtas ir laivas tęsia savo ke
lionę. šį kartą, apsivalymo dar
bams į talką ateina ir dangus. 
Iš karto Perkūnas dar lyg ir ne
drąsiai, švaisto, žaibus į vandenį, 
bet vėliau tiesiog žaibų juosto
mi^ skrodžia, virš laivo stiebų. 
Pats laivas lyg juodu , gaubtu 
apdengtas. Už neilgo praplium
pa lietus, o dar kiek vėliau — 
riešuto dydžio ledai atsimušda- 
mi pradeda šokinėti po laivą. 
Tačiau laivas, nebodamas vėjo 
sukelto jūros bangavimo ir kitų 
jam teikiamų nesmagumų, vie
nodu greičiu nerią pirmyn. Iš 
tikrųjų šiandieninė audra tik pa
prasta vasaros išdaiga. Balti
ja klastingiausia yra žiemą ir 
rudenį. Dabar audrai nuperkū- 
navus į rytus, dangus pasipuo
šia gražia ir aiškia vaivorykš
te, o iš tamsiųjų debesų išsilais
vinusi saulutė, džiovina “išprau
stą” laivą, švelnus'vakarų vėjas 
pučia miškais apaugusių pašlai
čių ozonu paskanintą orą. Pri
plaukus Belos iškyšulį, “Kau
nas” pasuka į Vakarus.

Sekančią, dieną, kai jaji nebe
simato krantų, laive, pasklinda 
žinia, kad užtikti du “zuikiai”.

Pasišaukia juos kapitonas ir 
apklausinėj a. Pasirodo, kad

(Nukelta į a psl.)

BUS įdomi programa, gera muzika, šokiams, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GSRIMAL 
VISA LAIKA GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNS-. 
KIAUŠIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
RUGPIŪČIO 16 D. VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ.

Funny ... how fast sqme jobs can disappear. Totally? 
And permanently! That’s progress. It brings problems. 
But it also brings opportunities. New jobs, new careers, 
for,those.with the training to qualify. ‘ ,

You worCt get tomorrow's jobs > 
with yesterday's skills k

Tomorrow’s.jobs will be different. They’ll require dif-. 
ferent skills. And you can get those skills by re-training. 
So don’t wait for, youi present, job to be replaced. Get, 
the facts on re-training now. Visit the local^office of you^ 
State Employment Service, r



JUOZAS ŠVAISTAS

Didžiulė koncertų salė beveik 
nekvėpuoja. Ir sėdynėse tartum 
manekenai, o ne gyvi žmonės 
sutupdyti. Salė pritamsinta. Ty
lu, ramu. Gili mistika gaugia 
visus. Lyg ten estradoj, kur 
šviesių šviesiausia, vyktų dabar 
sakramentalinio aukojimo įtam
pa. ■v

Ten estradoj žymiai išsiskiria 
vineas vyras, lyg koks žynys 
ar burtininkas. Vyras aukštas, 

t lieknas. Energingai kraiposi, 
linkčioja, mostaguoja rankomis. 
Dega, žiburiuoja jo akys. Vei
de gausu visokeriopos mimikos. 
Smarkesniams judesiams prita
ria jo frako skvernai ir tam
sūs, ilgi plaukai, nuolat krintą 
ant kaktos, akių ir nuolat kairią
ja ranka atmetami atgal.

* - ’

Tasai burtininkas valdo in
strumentus. Iš jų bangų ban
gomis plaukia darnūs, malonūs 
garsai. Jie žavi, kerėja ir nar
kotizuoja salėje publiką.

Staiga salėje gausu šviesos, 
judesio ir garsesnių kalbų. Tai 
pertrauka. Kai kurie net pasi
rąžo,, pasitampo, kad išjudintų 
sustingusius savo sąnarius. Tik 
dabar pajunta, kaip buvo su
kaustyti ano burtininko magiš
kos jėgos.

Gasiūnienė, sklidina įspūdžių, 
jausmų, veržiasi pro tirštą mi
nią takuose, kad prasimuštų 
prie pirmųjų sėdynių. Ten pa
matė Karosienę. Kai pasiekė, 
iš karto į glėbį ir bučiuoja į 
abu skruostus.

— Kokia tamsta laiminga! Ko
kia laiminga, turėdama tokį vy
rą! Juk tai paties Dievo gau
siai apdovanotas žmogus... Kaip 
jis lengvai, tartum žaisdamas, 
valdo tokį didžiulį simfonijos or
kestrą. Tikrai’ reikia stebėtis 
ir džiaugtis. ’

Pirmą vidaus spūstį atpalai-

bos toks dainuojantis 
ėmė klausinėti:

— Tai jau į ypatingus kokius 
kraštus turbūt keliausite paato
stogauti? Dabar mūsiškiair 
nors negausiai, bet vis dėlto pa
siekia ir Havajus, ir Akapulką, 
ir Bermudų salas.

Karosienė gaižiai, su nuoskau
da nusišaipė.

— Taigi... Bepigu, kad taip 
viskas būtų, kaip atrodo.

— O kas?
— Toli gražu mums iki tokių 

atostogų. Jei ne privačios mu
zikos pamokos, visai riesta bū-

būdas)

Atrodo lyg tikrai Gasiūnienės 
lūpomis užuojauta būtų prabi
lusi : ;

— Sakyk, nei aš nei daugelis 
kitų niekad nemanėm, kad to
kiems muzikams būtų sunku 
verstis.

• — Keista, bet taip yra...
Abidvi moterys nutilo. Gasiū

nienė rimtai susimąstė. Po va
landėlės, berods, turėjo suma
nymą, nors ne visai dar aišku.

— Gerai... O pasakyk, mieloji 
kaip atsilieptumėt, jeigu mes 
pasikviestumėm jus per atos
togas į savo ūkį? Viskas dy
kai. Nič nieko nereikės mokėti. 
Juk turim padėti žmogui nors 
vasarą pasišalinti nuo troškaus 
miesto oro, dulkių ir visokio 
triukšmoį Toks talentas, toks 
genijus... Reikia... Vaje, jau 
trečias signalas 1 Skubėkim į sa
vo vietas. Aš parašysiu... Tik 
adresą man... šį vakarą po kon
certo tuojau išvyksta... Neteks 
ilgiau pasikalbėti ir smulkiai iš
siaiškinti. Tad laiškas...

Gavo adresą, dar kartą apsi
kabino ir šiltai pasibučiavo.

Nors gerokai paabejota, ta
čiau tikrai atėjo. Skaitė ir džiau
gėsi.

bent kokią savaitę? IŠ savo pu- raudongūžės. Voveraitės liuok
sės pasistengsiu, kad poilsis ko 
ramiausias būtų. Tikrai ramiau
sias! Aš taip sutvarkysiu, kad 
landžiausieji smalsuoliai niekad 
nesužino, kur maestro Karosas 
atostogauja. Net mūsų drau
gai ir pažįstamieji irgi nekliu
dys. Visiems pranešiu, kad esa
me išvykę iš namų. O kur? —; 
aš jau sugebėsiu kaip pasakyti.

“žinai ką, mieloji, net prie 
pianino ^eprileisiu. Tegul vaikš
tinėja sau po sodą ir daro, ką 
tik išmanydamas. O mūsų so
das didžiulis — mylia aplinkui. 
Niekas už medžių nepamatys 
ir nepastebės. Dieną ar naktį — 
visada jausis laisvas.

“Todėl niekam neturėtų pasi
sakyti, kur išvyksta. 0 jei ir 
atsitiktų toks kazusas, jog kas 
nors iš jo draugų ar biznio agen
tų prasiskverbtų pro tą aklinai 
uždarą zoną ir mėgintų sudaryti 
kontaktą su maestro, aš jau mo
kėsiu, kaip užkirsti kelią.

“Na, tai kaip atrodo? Labai 
norėtumėm kuo nors prisidėti 
prie geresnio poilsio ir po to 
prie geresnės mūsų maestro kū
rybos. Nuoširdžiai laukiame

Leokadija ir Pranas Gasiūnai”
“P, S.
Jei neskambinsit telefonu, aiš

ku, kad viskas gerai. • Sekmadie
nio rytą atvažiuojam pasiimti, 
anksčiau. Daug smagiau važiuo
ti, kol trofikas. neužkimštas 
dar”.

davusr-aptilo moteriškė. Karo- “Didžiai gerbiami-Ponai Karosai.
sienė visai nebuvę dar nusivo
kusi, ką ir kaip atsakyti. Be
matant vėl prabilo Gasiūnienė.

Girdėjau, kad šis konceę-; 
tas jau paskutinis šitą sezoną.

• Ar teisybė?
— Taip. Trumpos atostogos, 

o paskum vėl pasiruošimas ru
dens sezonui.. Taip ir eina ratų 
rotais... '

Gasiūnienė smalsiai, tartum 
pavyzdžiai pasižiūrėjo. Savotiš-

“Tai štai, mieloji, kaip žadė
jau, taip ir padariau. Siunčiu 
laišką, skubėdama pranešti, kad 
viskas sutvarkyta ir mielai lau
kiame. Mano vyra$ nei kiek ne
sipriešino. Išgirdęs mane apie 
jūsų atostogas kalbančią, net 
apsidžiaugė. Laišką mano ap
skaičiavimu gausite ketvirta
dienį, taigi iki sekmadienio pil
nai užteks laiko pasiruošti.

“Iš tikrųjų, kodėl gi jums ne
kai dainuodama (visada jos kai- atvykti pas mus ir nepasilsėti

Leokadija”.
Naujas auksinio atspindžio 

Buickas tyliai, minkštai prisi
glaudė prie verandos. Vairavo 
pati šeimininkė, šalia jos sė
dėjo viešnia. Vyrai buvo su
tupdyti užpakalinėj sėdynėj.

— Štai ir mūsų ūkelis... — 
kukliai prasitarė Gasiūnienė. 
Tuo pat metu žvaliom klausian
čiom akim žiūrėjo j viešnią.

— Kur jau čia ąkselis? Tai 
tikras dvaras! Gyvenk ir džiau
kis L

Atsakymas šiltai, išdidžiai pa
glostė, širdį. Jis buvo lygiai 
toks pat, kokio laukė.

Visi išsirengė iš mašinos. Sve
čiai grožėjosi ir nuolat gyrė. 
Namas, nors ne miestiškas, bet 
jaukus, didžiulis. Priešais ir ap
linkui daug erdvės, laisvumo. 
Įvairių geometrinių figūrų lys
vės dailiai išryškintos. Visur 
žydi. ir kvepia skaidrių spalvų 
gėlės. Toliau sodri, gaivi žalu
ma. Seni surambėję lapuočiai 
ir spyglių medžiai, švilpauja 
strazdai, čirkštauja žvirbliai,

si medžiuose ir šniukštinėja ta
kais.

Karosas garsiai, tartum džio
vininkas, siurbia orą ir vis gar- 
džiuojasi.

— Aaaa... Koks oras! Koks 
skalsumas Tikras balzamas 
tvankaus oro ir tabako dūmų 
užtroškintiems mano plaučiams. 
Na, argi palyginsi su miesto?

Išdidi šeimininkė tartum ap
silaižė. Taip jai buvo malonu, 
lyg čia pat ragautų šviežią iš 
korių medų. Daug malonesniu 
balsu atsiliepė :|.

— Taip, taip.1 Atsigausi, ger
biamasis maeitro, atsigausi. 
Smarkiai pasitaisysi. O dabar, 
mano brangieji! svečiai, prašau 
į vidų! Parodysiu jųdviejų kam
pelį (labai mėgę mažybines žo
džių formas, lyj tuo norėdama 
dar labiau pasigfrti ar prisigerin
ti)...

Gasiūnienė užbėgo priekin ir 
ėjo pirmoji, ved; ma vidaus lipy
ne į antrąjį aū :štą. Visur tas 
pats platumos, nlsivaržymo mos
tas. Visur erdvą, patogu. Kam
barys didžiulis, 
Tarp jų spintel!. Ant jos pa
ranki lempa, kad gulom būtų 
galima skaityti.
miegamojo visai jaukus, pato
gus ir svarbiausia visai atskiros 
tualeto kambarėlis. Baldų dau
gybė — reikalingų ir be jokio 
reikalo. Šeimininkė parodė ir 
išbėgo. Bėgdama pasiteisino:

— Tvarkykitės, brangieji. Aš 
skubu žemyn ką nors paruošti. 
Nors mūsų “kariukas” naujas 
tebėra, bet vistiek per ilgą ke
lionę iškratė. Tuštumą reikia 
užpildyti. | ,

Karosienė žvalgėsi ir visai pa
tenkinta atrodė.

— Labai gerai!.Puikiai! Vis-

Ukrainiečių šokis "Aukštas balandėlis", 
metamos

Rusiškoje knygoje “Na rod- 
ny tanec” — “Liaudies šokis”, 
išleistoje 1969 m. Maskvoje, 
aprašyta ir parodyta 16 Sovietų 
Sąjungoje pavergtų aukų tauti
nių šokių ir drabužių pagrin
dai, esminiai bruožai ir skirtu
mai.

žiais su savo

lovos plačios.

čia pat prie to

Skyriuje “Pagrindiniai jude
siai rusų šokio” (pusi. 21), ir 
skyriuje “Pagrindiniai judesiai 
ukrainiečių šokio” (pusi. 89) 
randame kojų judesių, išmeta
mų beveik horizontaliai i šalis, 
ir jų aprašymą.

čia Įdėta 1 — 5 ji iš eilės nuo
trauka yra viena iš skyriaus 
“Pagrindiniai judesiai ukrainie
čių šokio” 105 pusi. “Vyrų ju
desys 14 nr.” Toks kojų išmeti
mas į šalis yra vienas iš pagrin
dinių judesių rusų tautinio šo
kio Kazokas.

Kaip žinome ir matėme rusų 
Kazokas ir ukrainiečių tokie 
šokiai šokami apsirengusių 
prabangiškais, ypač ukrainie
čiai

Parodomas vyriškas 
ko.os į šalis.

judesys (Nr. 14), kaip iš-

muzikos tautine judesiais. Tai parodo ir V. R 
orkestracija patys žiūrovus už- Saudargienės knygoje 
kariauja. O savo turinio inter- dies šokiai Lietuvoje 
pretacija ir forma išreiškia 
tautos savitumą.

2 — 6-ji nuotrauka yra (1969 
m. Kultūros Barai) okup. Lie
tuvos valstybinio ansamblio 
“Lietuva”, vadovaujamo J. 
Lingio, Pakeltkojo. Ansamblis 
šoka tadžikų respublikoje, Du- 
šambe miestelyje. Šioje nuo
traukoje kojų į šalis išmetimo 
judesys toks, kaip ir ukrainie
čių šokių. Pakeltkojo judesių 
sudėtyje, be šio, yra analogiškų 
ir kitiems rusų tautinio šokio 
Kazoko judesiams tiek, kad Pa- 
keltkojis teikia Kazoko įspūdį. 
Jis stilizuotas J. Lingio ir įra
šytas į 1970 m. šokių šventės 
repertuarą, išleistą trimis to
mais “Šoksim Šokimėli”.

“Grandinėlės” ansamblis Pa
keltkojį šoka tokį sukazokintą. 
Tikrasis lietuviškasis Pakelt- 
kojis, yra žinoma, tokių kojų 
išmetimų ir k. neturi. Gali būti,

“Liau- 
»” šokio 

Mikita aprašymas ir nauja dai
na. (128 pusi.). Ji rašo: “Šokio 
vardas baltgudiškos kilmės”... 
O daina baigiama tokiu posmu: 
“Visus tancius asai moku ir 
Kazoką aš pašoku” — Bet tie 
tanciai ir kazokai yra 120 metų 
rusų okupacijos palikimas. Ir 
mums, ypač šiandien ir čia, jų 
nereikėtų “restauruoti”, Įve
dant į viešąjį gyvenimą. O ru
sai, 1918 m. iš Lietuvos išsineš
dindami, paliko ir daugiau ką. 
Nekalbant apie ką kita, gale 
Nikalojaus prospekto Kaune— 
Soborą. Kad jis savo architek
tūra ne mūsiškis,, turėtų pažin
ti ir p. Narutis 1970 m. VII. 7 d. 
Naujienose “Kelios pastabos 
dėl mūsų tautinių šokių” saką
sis, kad mūsų tautinio meno 
skirtumo ir šokių drabužių, 
beveik neskirtas. Ar yra skirtu
mas ir koks tarp šių dviejų ju
desių?

šokėja

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

INSURED 
p • c 

/e ocr / j

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.

Kitaip pažiūrėjo vyras.
— O argi tu nepastebi, kad 

langai permaži? Visai kaimiš
ki...

— Juk į kaimą ir atvažiavo
me! Tai ko gi tu nori?

— Vistiek aš noriu, kad dau
giau šviesos ir platesnis vaiz
das būtų.,.

— Yra balkonas, yra laukas 
— išeik ir visa tai gausi.

Karosas kramtė lūpas ir blaš
kėsi, tartum kalinys. Kiek ore, 
išlipęs iš automobilio, džiaugėsi, 
tiek čia kambaryje (tiesa, apy
tamsyje) paniuręs stovėjo. Kal
bėjo lėtai, gana pasyviai, be jo
kio gilesnio jaudinimosi. Kai 
kam iš šalies galėjo pasirodyti, 
kad čia vien tik žodiškas gin
čas, lyg savotiška pramoga.

■—Taip ir ne taip... Balkonas 
tai ne langas. Kiekvienas sa
vo vietoj. O laukas — visai, vi
sai kas kita...

Nelauktai pasirodė šeiminin
kė. švelniai čiulbėjo:

— Juk ir užkandžiai paruoš
ti... Prašau, prašau, mano bran
gieji...

' Visi nusileido žemyn. Tai va
dinamas pirmasis aukštas. Ten 
buvo valgomomasis, svečių kam
barys, virtuvė ir kitoki skyriai, 
poskyriai, šeimininkė, sodinda
ma prie stalo, mandagiai pasi
teiravo :
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savais tautiniais drabu-lkad kur nors ir su kazokiškais

, J. Lingio^vadovaujamas dainų ir šokiu ansamblis "Lietuva" šoka "Pakeltkojį". Lietu
viai nuvažiavo į Tadžikų respubliką ir Dušambe miestelyje tadžikams pašoko Pakeltkojį

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

UN ĮVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo indeliai
Apdrausti iki $20,000.

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

— Ką mėgstat, mano svete
liai, kavutę ar arbatėlę?

— Jeigu nesunku būtų, mie
loji ponia, labai prašytumėm ka
vos... Tik kavos... — lyg' dide
lės malonės paprašė Karosienė.

šeimininkė tartum pyktelėjo:
— Kam čia dar tos ceremoni

jos — “mieloji ponia”? Būkim 
paprastai ir vadinkimės vardais, 
kaip Amerikoj įprasta. Aš Lio- 
lia, o tu, kiek atsimenu, Kons
tancija. Gerai?

(Bus daugiau)

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS, I

1739 So. Halsted Street, Chicago, Dlinois 60608
L—-

Prof. Vadovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

ATĖJO BIRŽELIS... ;
Seniau mus žudė kulkomis, dabar 1 

— daina. Prel. J. Kučingis J

Yra ne tas pat, ar lenkti galvas tremtiniams, įnirusiems kankinių 1 
mirtimi Sibiro taigose ir kovoje už laisvę, ar bailiai linkčioti budeliams ] 
ir paklusti jų agentų agentams bei agitpropo talkininkams, apeinam < 
tiems konfirmacijos priesaikas ir duotus pažadus. Minint baisiojo J 
birželio trėmimus ir protestuojant prieš Sovietų vykdomą genocidą, ' 
kviečiame palaikyti prieškomunistinę spaudą ir pirkti leidinius, ob- 1 
jektyviai rašančius apie komunizmą, o ne jo .propagandą: !

B. Armonienė, PALIK AŠARAS MASKVOJ. Sibiro tremtinės pri- ' 
siminimai apie komunizmo vergų stovyklas, kur tebežudomi kulkomis 1 
ir badu. Kaina $3,00. !

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta *
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir ; 
asmenis. 270 psl., $4,00. ' / ' !

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias ; 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą. 1

K. Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ SĄJUN
GA. ši knyga įdomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui. 309 psl., ;
$1.00. •

Dr. J. Kaškelis, KOMUNIZMAS BE KAUKĖS. Faktai, statistika 
ir Įdomūs aprašymai apie komunizmą Lietuvoje. $1,00. !

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į Lietu- ■ 
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00. !

D. Kuraitis, KELIONĖ 1 ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- •! 
foriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

H. Tautvaišienė, TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO TAIGOSE. Vaizdus 
autorės paliudijimas apie tai. $1.25.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl., $1,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą.
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Latvijos žydai nori išvažiuoti
Latvijos žydams tiek įgriso gyvenimas sovietinėje 

Latvijoje, kad jie prašo Aukščiausiąjį Sovietą priimti 
įstatymą, kuris leistų žydams išvažiuoti iš Sovietų Sąjun
gos, — Bostone leidžiamame “Christian Science Moni
tor” korespondentė Charlotte Saikawski praneša gau
siems šio dienraščio skaitytojams. Sovietų valdžia imasi 
priemonių žydams izoliuoti ir jų balsui nutildyti, bet at
rodo, kad tas balsas darosi vis garsesnis.

Sovietų valdžia leidžia specialias brošiūrėles, kurio
se aiškina skirtumą tarp zionizmo ir semitizmo. Sovietų 
policija imasi įvairiasių priemonių iš Rusijos išvažiuoti 
norintiems žydams izoliuoti, jų reikalavimus užgniaužti, 
bet, atrodo, kad Rusijos žydai yra išradingesni, negu 
rusiški Šelepinai ir Andropovai Rusijos žydai randa 
priemonių savo reikalavimus įteikti ne vien Kosyginui, 
bet ir į užsienį išsiųsti. Žydų skundai dėl žydų persekio
jimų komunistinėje valstybėje rusams labai neskanūs. 
Rusai bandė įtikinti Jungtinėse Tautose dirbančius žy
dus, kad vadinamoje “socialistinėje” ir “komunistinėje” 
santvarkoje žydai tikrai nepersekiojami. Sovietų atsto
vai nieko nesako apie iš Krymo išvytus totorius, bet jie 
atkakliai ginasi nuo nusikaltimų, daromų prieš sovietų 
imperijoje gyvenančius žydus.

Sovietų valdžia įpareigojo okupuotoje Lietuvoje rusų 
leidžiamos “Tiesos” redaktorių Honaną Zimaną imtis 
priemonių pagalbos- besišaukiančių žydų balsui nuslopin
ti. Rusai primetė Zimaną Lietuvos komunistų partijos 
centraliniam organui redaguoti, tarytum lietuvių komu
nistų tarpe nebūtų lietuvio, kuris pajėgtų “Tiesą” reda
guoti. Tą patį Zimaną, Maskvai skundžiantį aukštus lie
tuvius komunistus, dabar įpareigojo vesti šmeižtų ir 
melų kampaniją prieš Rusijoje gyvenančius žydus. Zi
manas buvo atvežtas į Ameriką, kad tartasi ir aiškintų 
si su rusus piketuojančiais Amerikos žydais ir bandytų 
juos įtikinti, kad dėl smarkios antisemitizmo bangos 
kalti ne rusai, bet patys žydai. New Yorko, Washingto- 
no ir Kalifornijos žydams Zimanas pasakojo, kad ir jis 
pats esąs žydas, o vis dėlto jis yra net dienraščio redak
torius. Kad sovietų imperijos valdovai paskyrė Zimaną 
lietuviams sekioti ir juos į “komunistinį rojų” prievarta 
varyti, tai Zimanas nutylėjo; kad Zimanas redagavo ne 
žydišką, bet lietuvišką dienraštį, jis taip pat nepasigyrė. 
Zimanas ir iš Amerikos sugrįžęs rašo prieš Rusijos žy
dus nukreiptus straipsnius.

----  ------ '■ J. TIJŪNAS

ĮSPŪDŽIAI IŠ KELIONĖS PO EUROPĄ
Negalima praleisti nepami

nėjus ir- mieste vykstančios 
prekybos, kuri yra maždaug' 
panaši Lietuvoje vykusiai per 
didžiuosius atlaidus, kai tur
gaus aikštėse prieš bažnyčią 
rengiami buvo triukšmingi 
“kermošiai”. Mieste krautu
vių bei krautuvėlių pilna, du
rys visų atviros ir suvenyrinės 
prekės išstatytos net šaligat
viuose. Pardavėjai maldinin
kus gaudyte gaudo ir siūlo pre 
kės. Restoranų — užkandinių 
ant kiekvieno kampo, kur ap
tarnauja įvairūs padavėjai 
baltutėliais švarkeliais, pasi
dabinę j uo<ia “varlike” po kak
lu. Tai tiek apie garsųjį Lur- 
dą, kurį jau 112 metų kaip lan
ko minios žmonių, ieškoda
mos sveikatos ir dvasinės stip
rybės.
VAŽIUOJAME . VIDURŽEMIO 

JŪROS LINK .
Paliekame Lurdą birželio 30 

dieną. Iš pat ryto prie viešbu
čio jau stovi autobusas, renka
si važiuotojai rimtai nusiteikę 
ir geros nuotaikos lydimi. At-

(Tęsinys)
Ligoniai, kuriems medicina 

nepajėgia suteikti pagalbos, 
čia tikisi stebuklingo pasveiki
mo. Pamaldoms baigiantis, ei
na su švenčiausiu aplink aikš
tę, laimina ligonius. Tai esąs 
momentas netikėtumų, kurio 
visi laukia ir tikisi. Tikrai 
įspūdinga ir jaudinanti valan
da, kuri sukelia žmogui gilų 
tikėjimą, o tikėjimas savaime 
daro stebuklus. Apie antgam
tinius reiškinius bei mistinę 
paslaptį, kiekvienas tedaro iš
vadą pagal savo įsitikinimą.

Pradedant temti, gal dešimt 
tūkstančių minia, su degan
čiom žvakėm darė eiseną šven
tovės ribose, giedodama gies
mes Marijos garbei, prašant. 
Jos užtarimo. Pati eisena at
rodė lyg siūbuojanti milžiniš
ka jūros šviesa. Nemačiusiam 
sunku įsivaizduoti, o mačiu
siam nelengva aprašyti. Visos 
iškilmės užsibaigė vėlai. Grį
žome viešbutin giliai pergy
vendami matytus reginius, ku
rie ilgam liks atmintyje.

Bet išvažiuoti iš Sovietų Sąjungos pasiryžusieji žy
dai nekreipia dėmesio į žydo Zimano ‘‘pamokslus”. Jie 
reikalauja, kad būtų pravesti patvarkymai ir sovietų 
valdžia būtų įpareigota leisti komunistų teritorijoje gy- 
venantims žydams išvažiuoti iš to “rojaus”. 80 Lenin
grado žydų parašė, pasirašė ir įteikė prašymą Aukščiau
siai Tarybai, kad leistų pasirašiusiems išvažiuoti. Kitų 
45 Rusijos žydų raštas valdžiai prašė išleisti juos į Izra
elį. Trisdešimties Latvijos žydų grupė reikalavo Sovietų 
Sąjungos tautinę tarybą rasti - priemonių Latvijos žy
dams išvažiuoti į užsienį. Visos kitos valstybės leidžia 
žydams išvažiuoti, tuo tarpu Sovietų Sąjunga žydų už
sienin neišleidžia. '

— Kol mes būsime gyvi, tai mes reikalausime, kiek
vieną-dieną vis garsiau, kad leistumėte mums išvažiuoti. 
0 mūsų balsas kiekvieną dienų jums bus vis nepakenčia
mesnis” — sovietų valdžiai rašytame ir korespondentės 
Saikowski cituotame laiške Kosyginui rašė Latvijos žy
dai.. “Mes negalime gyventi Sovietų Sąjungoje, .kurios 
spauda, radijas ir televizija Izraelio valstybę žemina, 
šmeižia, o dažnai net ir “fašistine” vadina, — kitame 
laiške rašo pasiryžę išvažiuoti Rusijos žydai.

Keliems pavieniams žydams jau pavyko išvažiuoti 
iš Rusijos ir pasiekti Izraelį. -Keli Rusijos žydai pasiekė 
ir Ameriką. Rusijos žydai, turėdami galvoje Naseriui ir 
kitiems arabams teikiamą pagalbą, bijo, kad žydai Rusi
joje nebūtų dar labiau persekiojami, negu kad buvo iki 
šio meto. Jie bijo, kad Egipte esančios sovietų karo jė
gos nepradėtų karo veiksmų su Izraelio karo jėgomis. 
Jeigu prie to prieitų, tai Rusijos žydų likimas būtų gana 
liūdnas. Turint galvoje sovietų vadų antisemitinį nusį- 
teikimą, prieš Rusijos žydus gali būti pavartotos labai 
žiaurios priemonės. ' r '

Iš Latvijos važiuotų ne vien žydai, bet ir latviai, 'jei
gu nebūtų stropiais mongolais ir piktais šunimis sau
gojamos Sovietų Sąjungos’ sienos. ■ < '

rodo, kad visi jaučiasi sveiki 
ir Šios vietovės aplankymu la
bai patenkinti. Susėdome. 
Kiekvienas savaip darome pas
kutinį apmąstymą ir mintimi 
vienas kitam atleidžiame bei 
atsiprašome už būtą ar nebūtą 
nuoskaudą, žodžiu pasidarė
me geresni šios šventovės įta
koje, bet klausimas, ar ilgam, 
nors pasiryžimas ir pasižadėji
mas tokiais būti yra labai di
delis. Tai jau gerai, ir vien tik 
dėl to ši kelionė apsimokėjo.

Pietinėje Prancūzijoje keliai 
geresni. Užtai važiuojame 
greitai, net apylinkių nespėja
me apžiūrėti. Matėme laukuo
se dirbančius ūkininkus, ku
rie pramogoms mažai turi lai
ko. Tai vertingiausias kiekvie
no krašto pilietis — darbinin
kas, kuris ne tik sau duonos 
parūpina, bet ir kitiems. Mes, 
kaip žemės ūkio krašto 'vaikai, 
gerai tai žinome ir juos užjau
čiame. i

Paminėtina, kad visoje sa
vo ilgoje kelionėje tematėme 
tik vieną auto katastrofą, ku
rios vietoje turėjome ilgesnį 
laiką pastovėti. Atrodo, kad 
buvo susidūrę du automobi- 
liai, kurie autostrados pakraš
tyje gulėjo. Kadangi čia ma
žesnis judėjimas kaip Ameri
koje, tai ir mažesnė galimybė 
nelaimėms. Tenka pripažinti, 
kad mūsų vairuotojai buvo la
bai geri, todėl važiavome be 
jokios baimės.

Jausdami saugų važiavimą, 
jokios nervų įtampos neturė
jome, todėl kartais ir daina 
pasigirsdavo, nes turėjome ke
letą gerų daininkų... Paįvairi
nimui mūsų vadovas K. Kleiva, 
kuris pakeitė p. Rūgytę, per gar 
siakalbį (neva radiją Vilnius, 
Kaunas ir Klaipėda) perduo
davo naujausias žinias. Tas 
buvo įdomu ir naudinga, nes 
jokios spaudos neteko skaityti. 
Angliškų laikraščių tik dides
nėse sustojimo vietose tebuvo 
galima gauti pirkti. Važiuojan 
tieji p. Kleivai buvo dėkingi.

Paįvairindami tokiomis pra
mogomis kelionę, pralėkėme 
visą eilę miestelių ir pasiekė
me didoką virš 300,000 gyven
tojų miestą Toulouse. 'Čia yra 
aukštesnioji veterinarijos mo
kykla, kurioje mokėsi ir lietu
viai. Sustoję pasivaikščiojo
me, užkandome ir, žinoma, 
pagal pasirinkimą išgėrėme 
ką nors gaivinančio. Apsidai
rymui nėra laiko, nes ragina 
vėl sėsti ir važiuojame toliau.

Poilsiui ir nakvynei sustoja
me žymesniame Carcasonno 
mieste, Terminus viešbuty. 
Čia jau-turime progos plačiau 
pasižvalgyti po miestą. Mėgė
jos ir mėgėjai jau seniai kom
binavo, kur reikėtų pirkti la
bai vertinamus prancūziškus

Auroroje, Ohio, akvariume yra didelis banginis, kur j nuolat saugot 
šešios merginos. Jos, iš tiesy, ne tiek saugo paveiksle matomą ban-i 

ginį, kiek žmones, kad jie per arti nelysty

kvepalus. Pasirodo, kad geres
nės progos vargu ar bebus, tad 
užatakavo parfumerijos, krau
tuves. Prašo geriausios' rūšies, 
nes sąlygos neblogos žiūrint 
valiutos atžvilgiu —- vienas do
leris lygus 5,55 frankams. Pa
darius piniginę transakciją, 
kad ir mažu skirtumu, išeina 
dolerio naudai.

Pasivaikščioję ir nusipirkę 
ko reikia ir nereikia, grįžome 
vakarinei Tik susėdę prie 
stahį išgirdome Gatintours 
c/o vadovo italo barimą, kad 
viena ar kelios keleivės jo ne- 
paklausė ir padarė bereikalin
gą priekaištą. Gal taip buvo, 
gal ir nebuvo, bet italas palie
ka italu — pykšt, pokšt ir užsi
degė. Viskas baigėsi atsipra
šymu Pasirodo, juo toliau nuo 
Lurdo, tuo labiau duoti pasi
žadėjimai užmirštami. Tai va, 
pasižadėti būti -gerais lengva, 
bet ištesėti sunku. Nesusipra
timą išlyginus, -vėl viskas/ėjo 
sena tvarka —gerai ir gražiai. 
Po vakarienės- ir paragauto 
gardaus pracūziško vyno pa
sidarė ^net linksma. Tokioje 
nuotaikoje ir nukrypavome 
poilsio.

Vyno ar didesnio nuovargio 
dėka miegojome kaip užmušti, 
bet 'numatytu laiku viešbučio 
telefonas prikelia visus. Tas 
praktiška ir naudinga kėliau- 

žodžiu, l jokios bai-

------------------------------ ---------- 1 
bet toliau apsipratome, o kasi 
galvojo apie svorio numetimą,j 
visai buvo patenkintas. ,Taip| 
pasistiprinę, pasileidome to-f 
liau, artėjome prie Vidurže-| 
mio jūros, gėrėdamiesi vynuo-t 
gynų Jaukais bei tolumoje? 
dunksančiais kalnais.

- . i

Pralekiame mažesnius1 mies-1 
telius nesustodami, . lyg: kokie I 
gaisrininkai gaisro gesinti, o| 
norėtųsi ir juose kartais susto-| 
ti ir- pažiūrėti.

(Bus daugiau)
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Garsus beisbolininkas Joe Pepitone, 
lošęs Yankee ir Astros klubuose, su
sipyko su klubo savininkais ir atidarė

II

ninkams.
mės nėra pramiegoti.

Išaušo gražus liepos 1 dienos 
rytas.. Pusryčius pavalgėm stn 
dartinius: >kavos puodukas, 
prašant įpila ir kitą, bulkutė, 
sviesto gabaliukars ir uogienės 
šaukšto didumo indelis, *dar 
cukraus vienam puodeliui.
Pradžioje buvo Ivg mažoka,‘-Brook,y?e .**»•£. playku saloną, kur

irgi neblogai uždirba.

VLADAS CIVINSKAS

BRANGIEJI AKMENYS 
58.

Spalvos grožis, akmens lygumos ir svei
kumas yra patys svarbiausi geros kokybės 
pažymiai. Europoje labiausiai vertinami 
šviežiai rožinės,, taip pat vadinamos angel 
skin spalvos koralų papuošalai, šios spal
vos koralai taip pat didžiausią paklausą 
turi Indijoje ir kituose Azijos kraštuose, 
bet arabų kraštai labiausiai vertina ryškiai 
raudonus akmenis.

Visoje Italijoje koralų pramonėje dirba 
apie 6000 žmonių, kurių didžioji daugu
ma moterys. Geresnieji akmenys atrenka
mi žiedams, puošnesniems ir stambesniems 
karoliams-, auskarams. Bet nenumetamos 
neb ploniausios galūnių šaknelės, kurios 
pragręžiamos ir suveriamos į šakotus ka
rolius ir auskarus, kartais į sages. Italams 
koralai tiek pat mėgiami, kaip mums gin
taras, bet tik nedidelė produkcijos dalis 
sunaudojama vietos rinkoje. Didžiausi 
koralų kiekiai eksportuojami į Indiją, 
arabų kraštus ir paskirstomi Vakarų ir Vi
durio Europoje.

Koralinių papuošalų kainos labai ne
vienodos, priklauso nuo jų kokybės, spal
vų, apdirbimo ir kilų aplinkybių.

šakotų koralų karoliai pardavinėjami 
nuo kelių iki keliolikos dolerių už karo
lius, žiūrint, kokia jų spalva, koks šaku
čių storumas ir kiek jie švarūs. Ypatin
gesnių spalvų ir dydžių toki karoliai kar

tais pasiekia 30 — 40 dol. kainą. Taip pat 
nebrangūs šitų koralų auskarai ir sagės. 
Bet šlifuoti apvalūs koralų karoliai jau 
žymiai brangesni. Jei smulkesnieji 35 — 
40 cm. ilgio toki karoliai dar galima gauti 
po 60 — 100 dol. už karolius, tai stambių 
bent 10 mm. diametro akmenų, gerų spal
vų ir švarūs koraliniai karoliai jau verti 
300 — 600 dol. ir daugiau. O jei toki karo
liai taip vadinamos angel skin spalvos, jų 
kaina pasiekia 1000 dol. ir daugiau. 1880 m. 
Berlyno parodoje vieni koralų karoliai bu
vo įvertinti 6000 svarų sterlingų (apie 300. 
000 dol. dabartiniu dolerio kursu.)

KVARCO AKMENYS
Kvarcas arba mūsiškai putnagas, yra 

vienas iš labiausia žemėje paplitusių mi
neralų, gausiai randamas visur, prade
dant pagrindinėmis uolų formacijomis ir 
baigiant smėlynais ir žvyrynais. Nema
žiau jis gausus ir įvairus savo kristalinė
mis atmainomis, skaidriomis ir opeikinė- 
mis, dažnai įdomių ir puikių spalvų, nuo 
seniausių laikų įvairias vardais žinomo
mis tarp brangiųjų akmenų.

Grynas kvarcas yra visiškai skaidrus ir 
bespalvis. Kai jis pirmą kartą buvo suras
tas Alpėse,- didelėse kalnų aukštumose po 
amžinuoju ledu, jo'kristalai buvo,palai
kyti suakmenėjusiu ledu, ir tai iki tokio 
laipsnio, kad jau daugiau negalėjo atsi
leisti ar sutirpti. Netgi ir žodis kristalas 
liudija šią klaidą, šis žodis yra kilęs iš 
graikų kalbos ir pirmykštėje savo formoje 

reiškia ’— ledas. Chemiškai jis silicio — 
deguonies junginys: 46.7% silicio ir 53.3% 
deguonies. Nuo opalo, kuris yra bemaž tos 
pačios cheminės sudėties, kvarcas skiriasi 
tiktai tuo, jog jis yra visiškai laisyas nuo 
vandens. Taip pat kvarcas yra kristalas, 
opalas — ne.

Elementų kiekiai kvarce nėra visiškai 
pastovūss . Jame pasitaiko įvairių metalų 
oksidų, duodančių įvairioms atmainoms 
spalvas, o taip pat įvairių priemaišų, kal-j 
tų dėl pasitaikančių debesuotumų ir nepa
kankamo akmens skaidrumo.

' Kvarcų yra visiškai bespalvių, violeti
nių, purpurinių, geltonų, žalių, mėlynų, 
raudonų, rožinių, juodų ir kt spalvų, žino
mų kalnų kristalo, ametisto, citrinine arba 
dūminio topazo, agato, onikso, kalcedono, 
heliotropo, avantiūrino ir kt vardais. Vie
ni šių akmenų, kaip ametistai, yra retesni 
ir gana brangūs, kiti, kaip kalnų kristalas, 
oniksas ar agatas, pigūs arba labai viduti- 
tinių kainų, bet visi mėgiami papuošaluo
se, ir be jų brangiųjų akmenų pasaulis 
būtų žymiai mažiau spalvingas ir mažiau 
Įdomus.

Gamtoje kvarcas randamas būdingai 
šešiašoniais kristalais, užsibaigiančiais še- 
šiašonėmis piramidėmis galuose. Akmuo 
gana kietas, Mohs skalėje — 7, priklauso 
prie kietesnių brangiųjų akmenų, tinkamų 
visiems papuošalams. Lyginamasis ak
mens svoris — 2.65. Refrakcija nėra aukš
ta, bet dviguba, ir tai palengvina šį ak
menį atskirti nuo visų stiklo imitacijų. Jei

tik šis akmuo šlifuotas briliantiniu šlifu 
v .

žvakės šviesa, žiūrint per jį, visada atrodys 
dviguba. Taip pat dviguba atrodys ir kiek
viena linija, išbrėžta popieriuje. Stiklas 
tokios savybės neturi.

Kvarco akmens nėra trapūs-ir lengvai 
pasiduoda šlifui. Skaidrieji akmens su
tinkami visose briliantinių ir emeraldinių 
šlifų variacijose. Opeikiniams akmenims 
dažniausiai parenkamas apvalusis perplau
tos pupos šlifas, arba toks, kokio reika
lauja akmens paskirtis. Kai kurios kvarcb4 
atmainos, ypač kalnų kristalas, oniksas ir’ 
kt., yra mėgiamas miniatiūriniams meno} 
darbams ir dekoratyviniams namų papuo
šimo dirbiniams: figūroms, vazoms, tau-** 
rems, žvakidėms, lempų liustroms ir kt

Šioje apybraižoje paliesime tik žymesT 
nių ir vertingesnių iš kvarco akmenų.

AMETISTAI 1
*

Ametistas yra pats gražiausias ir ver-. 
tingiausias akmuo gausioje kvarcų grupė
je. Briliantiniame šlife, jei tik jis geros? 
kokybės visada skaidrus ir giliai tamsaus; 
purpuro spalvos, gyvas ir žaismingas vi-w 
daus ugnimis nuo kiekvieno sujudėjimo. 
Vidutinės ir menkesnės kokybės akmenų 
skaidrumas menkesnis, spalva blyškesnė, 
lyg ir daugiau ar mažiau tamsaus violeti
nio atspalvio, o prastuose akmenyse pra
skysta bemaž iki violetinio baltumo. Pir
muoju atveju akmens brangūs ir rečiau 
yra sutinkami, antruoju — jais užvers-; 
tos visos brangenybių rįnkos, jų vertė su.

kiekvienu spalvos pašviesėjimu mažesnė,
o mažo skaidrumo ir visai išblyškę akmens | 
yra menkaverčiai, tik pagal savo skambų | 
ametistų vardą tesimaišo tarp brangiųjų į 
akmenų. < .

Kaip brangusis akmuo ametistas už ; 
mūsų civilizaciją senesnis, šlifuotų ame-? 
tistų rasta ir Egipto, ir Mezopotamijos 
miestų griuvėsiuose, ir tai ne patys seniau
sieji -žmogaus. rankos paliesti \akmenys. 
-Biblijoje jis vienas iš dvylikos Jahovos 
parinktų vyriausiam žydų kunigui akme
nų, be kuriais išpuošto ritualinio krūtinės 
apdaro nebuvo galima betarpiškai kreip
tis į jį. Iš Plinijaus ■^Senojo “Historia Na- 
turaHs” ■ matome, kad jau mūsų eros pra
džioje ametistas , kaip akmuo, buvo gerai 
išstudijuotas, -o kaip brangenybė — vienas 
tarp brangiausiųjų akmenų.

(Busdau^au)

BRANGENYBIŲ PREKYBA
2E It R A I

Savininkai V. ir U. CIVINSKAI
Brangieji akmenys — Aukso ir kt papuošalai — 
Šveicarų laikrodžiai. Taip pat — kristalas, sklab-.
ras, porcelianas ir visos kitos dovaninės prekės. | 

TERRA, 3237 W. 63rd SL, Chicago, Ill.
Telef. 434-4660

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį “N a u j i e n a s”
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DR. ANNA BAL1UNAS 
akių, ausų, nosies 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telefu PRospect 8-3229 

Rezid. telefu WAIbrook 5-5076
- Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto 
nuo 7m 9 vaL vak. Treė. iSda^u: 
Ligonius priima tik susitarus.

Rex. t«L 239-4683

ŪK. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IK MOIEkŲ LiUOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446
Pm ma ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skamoinu 374-0U12

r»laf.; PKospoct 6-1717 -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WfcST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak 7-8 
ukuū anirauieiLUiis ir penktadieniais, 
1’reciacL ir sekmai oiisas vidErytas, 

Ret: 3241 WEST 66th PLACE
Phone: REpublic 7-7868

WL PETER BRAZIS
PHYSICIAN and SGKGEuN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 44*49 

Rezid.: 3*8-2233 
ofiso valandos.

Auuao., penkiadienį nuo 1—5, tree, 
ir seotan. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometrisLas

Laivų zuikiai
(Atkelta iš 2 psl.)

Dancige pasikraunant kuro, jie 
klausė dancigiečių krovikų ar 
šis laivas plaukiąs į Braziliją.

— Į Braziliją, jiems atsakę 
krovikai. Uosto darbininkams 
nesvarbu, kur vienas ar kitas 
laivas plaukia. Vadinasi, dar
bininkų išdaiga, bet laivui ne
malonumas.

Keleiviai slavai, gyvenę Če
koslovakijoj, o dabar sugalvoję 
vykti į Braziliją. Paprašius pa
rodyti asmens dokumentus, jie 
pateikia Nanseno pasus.

— Nansenistai! — šuktelėjo 
kapitonas.

Nanseno paso savininkai tai 
Pirmojo pasaulinio karo išdava. 
Daugumoj tai buvo pabėgėliai 
nuo komunizmo, taip kaip buvo 
DP po Antrojo pasaulinio karo. 
Visi jų vengdavo, nes labai sun
ku būdavo jų atsikratyti. Kar
tais tokie nansenistai gali tuo 
pačiu laivu mėnesių mėnesiais 
plaukioti, kol pagaliau pasiseka 
juos kur nors išsodinti.

Laivas “Kaunas” dabar plau
kia į Angliją. Ten pasikraus 
anglių krovinį ir grįš atgal į 
Klaipėdą. Tačiau “zuikius” ne
mėgink Anglijoj išsodinti. An-

eui besikalbant su kapitonu vie
nas iš keleivių pradeda rėkti:

— Jūs mus norite nežmoniš
koj patalpoj laikyti

— Jūs tą vietą, pasirinkote, 
tai ir tupėkite! Gal norite, kad 
aš savo patalpas užleisčiau? — 
atrėžia jam kapitonas.

Uoste prisirišus ir atitinka
moms anglų įstaigoms pranešus 
apie turimus nekviestus kelei
vius, anglų policija nori žinoti, 
ar jie juos gali pasiimti ir už
daryti į kalėjimą. Išplaukiant 
jie juos vėl pristatys į laivą.

— To dar trūko, — galvoja 
kapitonas, — dabar anglų kalėji
mai pradės net lietuvių laivų 
bendrovėms sąskaitas siuntinė
ti. Jis anglams garantuoja, kad 
“zuikiai” nepabėgs ir, pasišau
kęs “Kauno” laivūną Ansą Šim
kų, jam sako:

— Tu, Ansai, kol būsime lai
ve paimk savo priežiūron šiuos 
keleivius. Laikas nuo laiko iš
leisk jaus pasivaikščioti ant de
nio,. o kai neši jiems maisto, pa
sišauk daugiau vyrų į talką. 
Tik neįsileisk su jais į malonias 
kalbas, 'kad visa neužsibaigtų 
dideliu nemalonumu.

Bevežant dingo 6 mil 
dolerių vertės bonų

Kovo mėnesi iš New York o

kurių vertė riekė štįšis milijo
nus dolerių.! Bonai turėjo būti 
perduoti Chfeagos Continental 
bankui. Ja pergabenimu rū
pinosi Brinąs Ine. bendrovė. 
Bonai ir kii>s vertybės buvo 
gabenami l|ktuvu. Pasitaikė 
labai audringas oras, tad lėk
tuvas negali jo nusileisti O’Ha
re aerodrone ir skrido į Den
verį. Iš ten 
gabenamos 
Chicagą. Ka 
darytas, tai
lijonų dolerių vertės bonų ja
me nėra. Dar ir iki šiol nepa
sisekė išaišįinti, 
su tais bona:
bar tiria ftderalinės valdžios 
agentai.

aplinkiniais keliais 
vertybės pasiekė 
paketas buvo ali- 

pasirodė, jog 6 mi

kas atsitiko 
s. Visą reikalą da-

DR. EDMUND E. GARA lams juos pagavus, kapitonui 
xivv. »». jut siKkci i gresia didelė 1,000 litų pabau

da. Be to “zuikiai” vėl grąžinate!.: GR 6-2400 i
<uL pasai susitarimą: Pirm., ketv. mį j laivą.

t—a, auuaa., pentį, lu—4, ir, .„ . ... .Kaunui priartėjus prie An
glijos krantų, duodamas įsaky
mas uždaryti “zuikius” ten, kur 
jie buvo atrasti. Bet anglų lo-

sesuo, lu—2 vaL

Rez. Gi S-CS73

DK W. M. tlSlN - EISINAS 
AKUScklJA IK MOTERŲ LlUUS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
suiepia> sKanunnti Ml 3-0001.

UK. A. JENKINS 
GYU Y1OJAS.IK GHiKURGAS 

3844 W£$T 63rd STREET 
OFISO VALANDOS: 

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

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

., P. ŠILEIKIS, 0. P.
FC ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS0 Aparatai - Protezai, Med. Bau- 

dažau Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L t

tTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
0 West 63rd St., Chicago, HI. 60629 

Telefu PRospect 64084

Tei. ofiso; PR 8-7773; rex.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
Priima tiVsnsit-arns, ■*'- 

ketvirtai,

• Ofiso tekt HE-44818-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 ketvirtai 
nuo 9 iki ii ir nuo 4 iki 8, o šešta- 
' dieni nuo 9 iki 12 vaL

Trečiadieniais uždaryta.

M OV I N G 
Apdraustas parkraustymas 

iš Įvairty atstumų. 
ANTANAS VILIMAS

823 W. 34 Place 
»L: FRontier 8-1882

Ansą kapitonas jau seniai pa
žinojo. Ypač kai abiem teko il
gą laiką plaukioti su laivu “Fries
land”. Ansas buvo labai gražiai 
ir tvirtai nuaugęs vyras. Tikras 
stletas. Kai laivas sustodavo 
Londone, tai keletas įstaigų tar
nautojų net specialiai atsilan
kydavo į laivą, kad pasigrožėti 
lietuviškuoju “Apolonu” (bent 
taip jie sakydavo). Paskutinį 
kartą kapitonui teko Ansą ne
tikėtai sutikti Kaune. Vokie- 
čių-rusų karui prasidėjus, jis 
“oberfelvėbelio” rangu žygia
vo Laisvės Alėja Pvytų link. Pa
stebėjęs savo buvusį kapitoną, 
jis sustabdė nedidelį save dalinį 
ir abu trumpai pasikalbėjo.

Vėlesniuose metuose kapitoną 
nuolat kankino mintis: nejaugi 
dėl svetimų reikalų, svetimoje 
žemėje paguldė galvą ir šis pui
kus vyras? Nejaugi jis būtų 
daugiau nebegalėjęs sugrįžti į 
sayo gimtąjį pajūrio kraštą...?

LIETUVOS VYČIŲ
banketasSEIMO

Tony Yukhio namuose, esan
čiuose Hins< 
buvo susirk 
John Evans, 
retta Mečel 
gers, Cecilijh Matulis ir Adelė 
Zunas. Jie
Seimo baigi nę banketo smulk
menas. Ban
čio 23 d. Chicago Sheraton ho-

lale, Burr Ridge, 
kę Algirdas Brazis, 
Frank švelnis, Lo
oms, Estelle Ro-

aptarė visus Vyčiu

etas įvyks rugpiū-

Svarbiausią kalbą pasakys 
senatorius Roman C. Pucinski. 
Kalbės Liet gendconsulas Dr. 
Petras Dakžvardis. Dainuos 
Algirdas Brazis ir Fausto Stro- 
lios vadovaujamas choras.

i . Tony Yuknis

PERKRAUSTYMAI

Laidimai — Pilna apdrauda 
2EMA KAINA

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

Antra

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

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

• -contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree

DR. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST. 

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

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

ORO VĖSINTUVĄ

PIRKSI, GAUSI. IR VĖSINS1ES 
TAD, NIEKO NEBELAUK 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVll

HIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

DR: F. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St. 
TaL 925-8296

10__12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak.
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rex. tel.: WA 5-3099

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tek PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštad 
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu lai 

pagal susitarimą.______

DAR VIENA 

EKSKURSIJA

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso, telef— HEmlock. 4 -2123 
Rezid. telefu Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimų, 
valandos skambinti telefonu HE 4-2 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6

SKAITYK ■NAUJIENAS" 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Šip mėty rugpiūčio 31 d.

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 - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Rlinois 60643

Tel. 238-9787-8

esant Anglijoje, 
telegrama: “Išgrovus 

laivą, plauk į Le Havres uostą”. 
Vadinasi, plaukimo planai pa
keisti. Staiga kapitonas laivo 
“zuikiams” pasidaro labai malo
nus. Juos pasišaukęs sako:

— Nuo šio akimirksnio Jūs 
esate laisvi. Po poros dienų iš
plaukiame į Prancūziją, tat čia, 
Anglijoj. Jums nėra prasmės 
slėptis. Prancūzijoj geriau. Ten 
aš pats Jums talkininkausiu.

“Kaunui” Į Le Havre atplau
kus, nieko nepranešama apie tu
rimus nepageidautinus keleivius. 
Tik kapitonas juos dar kartą, 
pasišaukęs, paaiškina, kad lai
vas Le Havres uoste išbusiąs 
3-4 dienas. -Tat siūlo susipažinti 
su miestu ir surasti vietą kur 
prisiglausti.

Paskutinę dieną, trumpai prieš 
išplaukiant, “zuikiams” duoda
mas. kepalas Juodos, kilogramas 
dešros ir kiekvienam po 25 fran
kus. Atsisveikinant kapitonas 
juos dar perspėja:

— Iš Jūsų tik vieno prašau. 
Jeigu kas nors Jus sulaikytų ir 
klaustų mūsų laivo vardo saky
kite, kad naktį į laivą įlindote, 
o atplaukus — naktį išlindote. 
Taip kad laivo vardo ir nepaste
bėjote.

Paprastai, jeigu “zuikiai” pa
sisako kokiu laivu jie atplaukė, 
tai to laivo vėliau laukia polici
ja ir “zuikius” vėl grąžina at
gal.

Praėjo porą mėnesių. “Kau
nas” vėl Le Havre. Tačiau nie
kas nesiteirauja dėl atvežtų į 
Prancūziją “zuikių”. Kapitonui 
palengvėja širdis, kai laivas ne
trukdomai vėl išplaukia su nau
ju kroviniu.

Iš “Lietuvos Pajūris”

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

— Kan. V. Zakarauskas, pra
leidęs porų dienų Romoje ir dvi 
savaites Europoje, liepos 28 die
ną grįžo į Chicagą ir pradėjo 
eiti savo pareigas.

Negrų paauglių teroras
Negrų paauglių gaujos tie

siog terorizuoja kai kurių vie
tovių (daugiausia negrų gyve
namas) vietoves. Dvasininkas 
Burrell, kurio bažnyčia yra 
prie 46-tos ir Woodlawn, pasi
ryžo su siaučiančiomis paaug
lių gaujomis pradėti kovą. Bet 
vos tik jis tą kovą paskelbė, 
kaip jo bažnyčia skaudžiai nu
kentėjo nuo gaisro. Nėra ma
žiausios abejonės, kad tai gau
jų kerštas. Tačiau Burrell, ku
ris yra negras, dar labiau pasi
ryžo kovoti, nepaisydamas 
grūmojimų. Jau pats laikas, 
sako jis, apsivalyti nuo krimi
nalinio elemento, dėl kurio 
siautėjimo gatvės pasidarė ne- 
besaugios.

Susirinkimų ir parengimų

SLA Cicero 301 kuopos narių susi
rinkimas įvyks trečiadienį, rugp. 5 d., 
7:30 vai. vak. Liberty svetainėje, 14th 
St. ir 49 gatves. Pasibaigus vasaros 
karščiams ir atostogoms, visi nariai 
jau privalo ateiti į šį susirinkimą. Rei
kia atsivesti ir kaimyną, nes apdrauda 
visiems reikalinga. Draudžiamas ir 
jaunimas, nuo gimimo dienos iki 70 
metų amžiaus. Bet kokiais apdraudos 
ar SLA reikalais, kreipkitės į sekre
torių K. P. Deveiki, 1425 S. 49 Avė. 
TeL: 652-3706.

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

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

GFJ.F.S VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834

TĖVAS IR SŪNUS
šAUlfUS SLA 

VYRŲ PIKNIKAS
Pavasarį mes šauniai pami

nėjome SLA prezidento Dar
gi© sukaktį, o dabar rugpiūčio 
9 d. ruošiame šaunų SLA vy
rų 228 kuopos pikniką. Links- j 
minšiinės Bruzgulienės sode, j 
prie 83-čios ir Kean Ave., Wil-' 
low Springs, Ill. Turėsime ge
ro maisto ir apie šimtą vertin
gų dovanų. Maistą gamins A. 
Jasaitienė, šokiams gros Jurgio 
Joniko orkestras. Bus valsų, 
polkų, ir kitokių smagių šokių. 
Geresni šokėjai taip pat gaus 
dovanų. Pikniko programą5 
praves Stasys Molis, o patar- ! 
naus kiekvienas šios kuopos 
SLA narys. Kviečiame visus, 
nesigailėsite. Jonas Drėvinas

_ Išėjo O. Nendrės romanas i 
“Antroji banga”. Jis gaunamas 
pas knygų platintojus. Kaina 
$3.50. ■ '

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas"

MARQUETTE FUNERAL HOME 
|jz 2533 W. 71st Street

■X *• 1410 So. 50th Ave., Cicero
W Telef.: TOwnhall 3-2108-9

Į TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSI AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

________ LUCAS (LUBAUSKAS)
Gyv. 10633 So. Kedzie Avė.

Mirė 1970 m. rugpiūčio 1 d., sulaukęs 79 metų amžiaus.
Gimęs Lietuvoj, Platelių km.
Amerikoje išyveno 52 metus.
Paliko nyliudę:’žmona Anna MaleikisT švagerka Pat Gudas; jos vy

ras Joseph; ahūkas Joseph Jakubaitiks, jo žmona Uršulė, anūkė Janette 
Ross; jos vyras Laurence; šeši proanūkai Lietuvoj liko sesuo ir brolis; 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioj 6345 So. Western Ave.
Trečiadienį, rugp. 4 d. 8:15 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios į 

St. John Fisher parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laido
jamas Šv. Kazimiero kapinėse.

2 Visi a. a. Walter Lucas giminės, draugai ir. pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti paskutinį patarnavimą ir

I atsisveikinimą. \ v
Nuliūdę leka: žmona, anūkai ir proanūkaL
Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans, tel. RE 7-8600.

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA

Laidotuvių direktoriai

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAlffiiD

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

- TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7,

&
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t., 336 psl. 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl............. . .......... ................
M. Zoščenko, SATYRINĖS -NOVELĖS, 199 psl......... .........
Liudas Mikšys, IŠ ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

TUVA. 699 psl......................... ________________ ____
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl.___
J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl. _________________________ ___ ____ ____
Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl..... .............. $2.00 ir
Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl_____ ____________
VL Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas 

ir darbai. -------- ----- - ------------------------------------
Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! _____________
Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., - minkštais 

viršeliais $2.00. kietais - ------ ------------ --------------
Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl._______
Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl___ ___ _____
Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ.__
C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. 
Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. ___
Kip^s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl. ___________ _____ ______________________
Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL

* angliškai. ..........     —______ ._...
Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psl. 
Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psL __ ___
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:

$5.00
$3.00
$2.00

$12.00

$1.50

$3.00 
$5.00 
$2.00

$6.00 
$3.00

$4.00 
$100 
$5.00 
$5.00 

$10.00
$3.00

$1.00

$#.00 
$4.00 
$230 
$6.00

U M

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-I0C?

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

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

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

GARBINKIT ĖS NAUJIENOSE
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WISCONSIN) LIETUVIU DIENA
Wisconsin©, Illinois lietuviai, Salėje minėjimą atidarė WLD 

ir įvairios kilmės amerikiečiai komiteto pirmk. J. Milišauskas, 
vėl susirinkę atšvęsti Wisconsi- pasveikindamas minėjimo daly- 
no Lietuvių Dienos ir paminėti vius ir minėjimą pravesti pa- 
Pavergtų Tautų savaitę iškil
mėse, kurios įvyko liepos mėn.
19 d., šv. Teresės parapijos ąžuo
lyne ir salėje, Kenosha, Wis.

Oras pasitaikė visai ne koks. 
Per naktį lijo. Rytmetį lietus 
Kenoshoje sustojo, bet aplinkui 
ratu vis telžė ir telžė. Tai gero- 

' kai paveikė ir sumažino dalyvių
skaičių. Vis dėlto prieš pat pra
dedant PT minėjimą žmonių bu- 
Vo apie tūkstantis.

WLD pradėta pamaldomis šv. 
Gabrieliaus, šv. Kazimiero, šv. 
įPetro ir šv. Teresės bažnyčiose. 
Nuo vidudienio į aikštę pradėjo 
rinktis svečiai. Nemažai jų bu
vo iš Čikagos, Waukegano, o iš 
Rockfordo atvyko visas autobu
sas. Miela buvo sutikti jų il
gamečius lietuviškos dirvos ke- 
dentojus: Juozą Bacevičių, Jo
ną Stružą, Petrą šerną, Augus
tiną Pocių ir kitus. Iš Čikagos 

. matėsi “knygnešys ” K. Rožan- 
skas, alvudininkė dr. Ona Vaš- 
kevičiūtė, šaulių veikėjai K. Ži
lėnas ir Myk. Maksvytis. Pasta
rasis buvo su dar septyniais 
upiformuotais jūrų šauliais, ku
rie dalyvavo vėliavų parade.

Veteranų vadas pas lietuvius

Raymond A. Gallager, vyriau
sias užsienio karų veteranų 
(VFW) vadas, atvyko į MH- 
waukės aerodromą, kur jį pasi
tiko veteranų ir lietuvių delega
cijos. Ten pat įvyko ir spau
dos konferencija. Į aikštę atvy
ko kiek prieš prasidedant PT 
minėjimui.

Per vėliavų įnešimą, kuriuo 
prasidėjo PT minėjimas, staiga
prakiuro dangus. Visi kantriai, rusinamos. Ragino, kad visi, su- 
šerifui William Schmitt koman
duojant, atnešė vėliavas, išklau
sė JAV ir Lietuvos himnų, ku
riuos sugiedojo solistė G. Ma
žeikienė, ir susikaupė vėliavos 
priesaikai. Po to, nenustojęs lie
tus privertė perkelti minėjimą 
į erdvią šv. Teresės parapijos 
salę. -

Vėliavų parade dalyvavo du 
veteranų VFW postai, estai, lie
tuviai, ukrainiečiai, dvi šaulių 
vėliavos, Kolumbo vyčiai, šv. Pe
tro parapijos skautai, tėvai pran 
ciškonai, ateitininkai — viso 
apie 30 vėliavų buvo sustatyta 
prieš tribūną.

kvietė Viktorą Suduikį 
Invokaciją

skelbiamoms idėjoms, kurių dė
ką \'ra tai, kas mes esame ir ką 
turime. Padėkojo rengėjams, 
kad mini I^T savaitę ir ragino tai 
tęsti, kol PT vėl atgaus laisvę.

Dr. Robert R. Spintzer, Wis- 
consino fabrikantų draugijos

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

Invokaciją perskaitė kun. prezidentas ir WLD komiteto 
Vincent Schneider, švč Teresės ?ar^s narys, sax o žodyje pn- 
klebonas. Onutė Milišauskaitė minė- kad laisvė brangiau- 
perskaitė proklomacijas, kurias *as turtas dėl kurio dirbta, ko- 
PT savaitės proga išleido prezi-. vo^a> 
dentas Bichard Nixon, Wiscon- j 
sino gubernatorius Warren P. 
Knowles, Kenochos burmistras 
Wallace E. Burkee ir Racine 
burmistras Kenneth L. Huck.

Tolomesnėje minėjimo eigoje 
Wallace E. Burkee pristatė ve
teranų vadą Raymond A. Galla
gher.

Komandierius smulkiai ir 
tiksliai nusakė įvykius, privedu- 
sius prie Baltijos tautų ir vėliau 
kitų valstybių priverstinio su- 
komunistinimo. Priminė faktą, 
kad JAV nepripažįsta Baltijos 
valstybių užgrobimo, oficialiai 
tebeturėdamos jų diplomatinius 
atstovus. Apgailestavo, kad ga
na daug amerikiečių, ypač jauni
mo, nesupranta kas yra laisvė 
ir ką reiškia be jos gyventi. Jie 
neįvertina tų, kurie kovojo, kad 
laisvės būtų išsaugota. Jei mū
sų maištingasis jaunimas neat
liks savo prievolės laisvei apsau
goti, kada toks reikalas iškils, 
vargu, kad ji tokia, kokia žino
ma dabar mums ir civiluotam 
pasauliui, bus išlaikyta. Primi
nė, kad kai kurie amerikiečių 
politikai ir yadai per greitai stve 
ria už komunistų pamotos aly
vos šakelės. Jie, komunistai, tai 
daro ne iš noro, bet įvairių sun
kumų spaudžiami. Rusai turi 
per didelę masę nerusiškų tau
tų, kurios nesiduoda lengvai su-

aukotasi ir kraujuota. 
Į Kiekviena mažuma, kurios tiks- 
Įlas yra teisingas ir kuri nepa
ilstamai dėl to tikslo kovoja, pa
sieks savo laimėjimą.

Inž. Eug. Bartkus ALT VK 
pirmininkas, kalbėdamas angliš-

— Frank Slanionis atostoga
vo Nebraskojc, Omahos prie
miestyje, kur jo sūnus valdo 
radijo stotį. K colio Markaus 
žmonai nuo širdies smūgio štai 
«iai mirus, Sleaionis pasku
bomis parskrid) į ilgamečio 
savo draugo ži lonos laidolu- 
ves.

SECRETARY
Expd. typing and shorthand 

necessary.
Salary according to 

qualifications.
LO 1-45631 REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Perdavimui
REAL ESTATE FOR SALE
Nai..^L — Pardavhnui

— Jonas ir Antanina Valai
čiai, Cicero, III, atostogauja 
‘’Rūtos” viloje, Union Pier, 
Mich. J. Valaitis neseniai pa
rašė, ir išleido i liuota forma

kai, priminė PT savaitės atsira- mitologijos kn gą apie seno
binio istoriją. Lietuviškame žo
dyje kalbėjo apie prieš 30 metų 
pradėtą lietuvių tautos naiki
nimą ir apie dabar ALT suorga
nizuotą genocido parodą.

Tautiniai šokiai
Programoje, kurią organizavo 

St. Milašius, pasirodė, tautinių 
šokių šokėjai. Grandis — vad. 
Irenos Smieliauskienės, Bijūnas 

—vad. St. .Milašiaus, Kaukazo 
(ukrainiečių) — vad. W. Kuz- 
minski, moravų — vad. Rudy 
Liska ir lenkų jaunimo grupė. 
Šokėjams lietus išėjo į naudą. 
Vietoj nedėkingos parko pievos, 
galėjo šokti ant vaškuotų grin
dų. Gana ilgdje programoje vi
sos grupės pasirodė gerai, tačiau 
daugiausia plojimų susilaukė uk
rainiečiai už jų trankius grupi
nius šokius su solo paįvairini
mais.

SHORT ORDER COOK 
HOURS 9 A. M. to 3:30 P. M.

Steady work
Apply in person.

MEYER BROS. DEPT. STORE
4805 So. Ashland Ave.

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKtJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KRETPKirfiS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-7747

pranta laisvės reikšmę, kiekvie
na proga keltų komunizmo tiks
lus, kurie reiškia tos laisvės ga
lą.

Dr. V. ir Teresės Balčiūnų pa
stangomis buvo suruošta maža 
lietuviško liaudies meno paro
dėlė. Taip pat joje buvo išsta
tyta paveikslų, liudijančių lie
tuvių tautos genocidą.

Svečius lietuviško maisto
miniais vaišino Racine Lietuvių 
Moterų klubo narės, vadovauja
mos pirmininkės Teodoros Villi- 
pienės.

ga-

Taikos Princas

vės lietuvių <Iic\ is.

— Put. D. A. Lizdas baigė 
avicijos ryšiu n;>kyklą ir yra 
paskirtas į Beak. Calif., bazę 
radijo telegrafo ir taletipo 
operatorium Siratęginėje' oro 
komandoje. Jo tėvai gyvena 
Čikagos Brighton Parko apy
linkėje.

— Mike Zauk.tš- yra Archer 
apylinkės šachmatų turnyro 
organiza torius. Vumyras įvyks, 
rugpiūčio 17 d. ~ .

— Teis. Al<j:rdas ir Irena 
Budreckai išvyko , atostogų- į 
rytines Amerikos valstijas A. 
Budreckas yra Naujienų tar
nautojas. , ■

—Organization of Southwest 
Community, turinti raštinę 
prie 79tos ir Halsted gatvių, 
dėl tarpusavio nesantaikų bei 
stokos pinigų yra likvidacijos 
stadijoje. Jos sleigėjais buvo 
prelatas J. McMahon ir Saul A 
Alinsky. Pradžioje, prieš 12 
metų, ji turėjo apjungusi apie 
100 organizacijų, tikslu rūpin
tis plačios apylinkės gyventojų 
gerove ir puosch ti tarprasinį 
susipratimą. Panašiais pa
grindais ir tikslais prieš kelis 
metus Čikagos archidiocezijos

BEAUTICIAN: Experienced, must 
do high styling, salary plus commis
sion, Oak Park. 383-8846.

Closed Tuesday

TYPIST — CLERK
Nationally prominent Printing Com
pany, located on West-Side Industrial 
area, has openings for GOOD TY
PIST with aptitude for figures and 
ability to converse with supplyers. 
Job offers training, good starting sa
lary, plus excellent fringe benefits, 
includink 4 weeks vacation after one 
calendar year of service.

For appointment call 
Personnel Department 

" / ELCO GRAVURE
Division of Publications Corp. 

2436 West 15th St. 
HA 1-2929

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BŪTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. . — PRospect 8-2233

2735

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI.— INCOME TAX

TEL. 925-6015

CLERK — TYPIST 
Interesting position open immediate
ly. Congenial Skokie office. Car ad
visable. 5 day week — permanent — 
good salary. Telephone Mr. Moran, 
274-0400.

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.

251-3210.

STATISTICAL TYPIST — $650 
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 j

PARDUObAMAS 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
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namu, autoinobi- r jįf gyvybės, svei-
katos ir biznio.

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
dymas, garažas, geros pajamos. Gera 
vieta. Prighton Parke.

2 PO 4 MŪRINIS tik 19,900 doL

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE
2737 W. 43rd STREET

limo sąlygos.

645S Kedzie Ave. PR 8-2233

Didelis PT draugas, kongres- 
manas Henry C. Schadeberg, pa
reiškė, kad Amerikos tikslas yra 
padėti visiems, kurie trokšta gy
venti laisvėje. Žmonės nori tai
kos, bet negali jos pasiekti, at
mesdami taikos Princo skelbia
mą meilę. Dėl taikos reikia au
kotis ir ramybės ir pavojaus me
tu. Daugelis amerikiečių nebeno
ri atiduoti savo prievolės taikos

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Parke grojo Bristolio ūkinin- (pastangomis ir kaštais buvo 
įsteigta Southwest Community 
Congress organizacija, kurios 
nuomonės įvairiais apylinkės 
reikalais nesutinka su Marąet-, 
te pk. Lietuvių namų savinin
kų draugijos ir kitų vietos or
ganizacijų pažiūromis.

— Amerikos Lietuvių Re- 
publikonų Lygos komiteto pir
mininkas yra Kazimieras Ok- 
sas, vicepirmininkas — Gabri
elius Gedvilą, seki-etorius — 
Pranas Jurkis, Povilas žumba- 
kis — iždininkas. '

kų orkestras, o garsiakalbius 
tvarkė Casimir Lubinski.

Reikia manyti, kad WLD pra
ėjo gerai, nors lietus atbaidė 
daug besiruošiančių joje daly
vauti. Ypač joje dalyvavo daug 
karo veteranų, kurie buvo atvy
kę pamatyti bei pasiklausyti sa
vo vyriausiojo vado.

WLD ruošė Kenoshos if Ra
cine ALT skyriai, Kenosha-Ra
cine LB apylinkė ir DLK Kęstu
čio šaulių kuopa. Jurgis Milas

. VENEZUELOS LIETUVIŲ 
GEGUŽINĖ

$5,000 minimum
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate

Passbooks 

5’/2% 
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 
Pigas ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-920S 

>■ _ . . . _ .....

NAUJIENOS,
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.

SLA

SLA

SLA

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

DESPLAINES MOLDING
1415 Redecker Rd., Desplaines, Hl.

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.

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

HOME INSURANCE
I* iWWWWW fcBWT—------ --

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th SK 

GA 4-8654

I

ŠIAURĖS VAKARŲ APYLINKĖJE 
našlys parduoda 1% aukšto 8 kamba
rių gerai užlaikytą apkaltą namą su 4 
miegamais plus 2 kambariais, svetaine 
ir poilsio kambariu rūsyje. 2 pilnos

------ (vonios, viskas naujai dekoruota, šalia 
extra sklypas su vaismedžiais, vynuo

gėmis, rožėmis, dekoratyviais mede
liais. 2 mašinų garažas ir daug prie
dų: karpetai, užuolaidos ir daug kitu 
daiktų. Bargenas už $24.900 ar už 
geriausią pasiūlvma. Skambinkite 
savininkui teL 252-7385.

CICERO 9/kambarių pajamų namas. 
Dvi vonios. Pigus — tik 18,500 dol. 
Tel. 652-1116 arba 863-8851. .

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

State Jarm fue-and Casualty Conlpar.v

Venezuclos Lietuvių Draugija 
rengia linksmą gegužinę sekma
dienį, rugpiūčio 9 d., 12.vai., vi
dudienį. Spaičio Ąžuolyne, 8933 
S. Archer Ave., Willow Springs, 
III.

Bus Įdomi programa su paį
vairinimais. Kepsime venezuelie- 
tišką kepsnį — parilla. šokėjus 
linksmins Kosto Ramanausko 
orkestras. Kviečiame Chicagos 
lietuvius atvykti. Valdyba 

(Pr.)

EKSKURSANTAI GRĮŽTA 
ANTRADIENĮ

Vladas Rasčiauskas praneša 
giminėms ir artimiesiems, kad 
paskutinės eksk ursij os keleiviai 
iš Vilniaus ir Italijos grįžta į Chi
cago antradieni, rugpiūčio 4, d., 
8:03 vai. vakaro. Didysis Ame
rican Airline lėktuvas nusileis 
O’Hare aerodrome.
numeris G07.

Keleivius galima 
O’Hare aerodrome ir 
namo.

O T A SUSIVIENIJIMASU L A LIETUVIŲ NZ A AMERIKOJE

Skridimo

pasitikti 
parsivežti 

(Pr.)

SLA — jau 80 metu tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS doleriu savo apdraus
tiems nariams.

— didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę ir ligoje pašalpa, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimas savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas i;etuvis čia gali 
gauti ivairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.

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

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

— AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBU ir draugijų na
riams. VI $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus. ■

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

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysi!:

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

SLA

81.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00
Full time position for qualified man 

In the Franklin Park area as

SECURITY GUARDS
Security guards are always working 
so let the William J. Burns Interna
tional Detective Agency train you at'L RUDIS 
full pay. We require you to be 21 
years of age. Bondable and furnish 
your own transportation. Place your 
application and we will explain the 
unlimited promotional.

OPPORTUNITIES AND OTHER 
BENEFITS AVAILABLE.

APPLY DAILY AT
9500 W. BELMONT
Franklin Park, Ill.

THE W. T. BURNS 
INTERNATIONAL 

DETECTIVE AGENCY

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
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

An equal opportunity employer

GENERAL FACTORY WORKERS 
No experience necessary. Will train. 
Paid vacations and Holidays. Many 
other benefits. Good transp. Pleasant 
steady work. Good future.

LAPKRAFT INDUSTRIES 
3320 So. Normal

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBM 
Pardavimo Ir Taiiyma* 

2644 WEST 69th STREET 
Tek: REpublk 7-1941

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstątau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

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

Tel.: VI 7-3447

__ Immediate Opening 
EXPERIENCED MIG WELDER 

Steady work. Good starting salary.
Apply

THYBAR CORPORATION 
913 So. Kay, Addison, Hl 

Phone 543-5300

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

A. ABAJLL roofing
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, tinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus Įdedame.

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

Skambinkit
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

NAUJIENŲ
LINKSMAS

PIKNIKAS
įvyks sekmadienį, 
rugpiūčio 16 dieną
BUČO SODE
Willow Springs, 111.

Visi kviečiami dalyvauti

SIUNTINIAI
I LIETUVA 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas fvalrly pre- 
kię. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

LUNCH WAGON AND ICE 
CREAM TRUCK

All stainless steel. 
$4,500. 

731-6717

help y o m < > 
HEART fUND^F

help your HEART

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS


