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vių kautynėse pasirodė ir gink-
I

50 ligoninėse guli su kulkų žaiz-
VALIAUSIOS ŽINIOS

darbo partijos vado pareigoms, šymo nepatenkinti.

j

nuverstas generolas greit sugrįžo

jus.

’ mis, jei riaušės nesibaigs,

♦ Buvęs Britanijos premjeras 
Wilsonas vakar buvo perrinktas

susirinkę radikalai trukdytų su
sisiekimą, užblokuotų gatves, ap
suptų vyriausybes pastatus ir

ramą šešioms britų okupuotoms 
Airijos apskritims. Visi nera
mumai neprasidėjo dėl religinių

britų valdžia. Airijoje vyksta 
kova už britų okupuotų airių ra

airių draugijos vadas Michael 
Flanery.

šiaurinėje Airijoje uždarytos 
tavernos ir uždrausta naktį vaik-

MILWAUKEE. — Praėjusį savaitgalį Milwaukee, Wisconsin© 
universiteto patalpose, įvyko Amerikos radikalių grupių konferen
cija veiklos strategijai formuluoti šiame suvažiavime dalyvavo

| Libijos liaudies laimėjimas, —

torių valdžia šiaurinėje Airijoje 
pavartos reikiamą jėgą ir neieš-

licininkai buvo sužeisti ir 28 as- sybę, kun atsiėmė is Amerikoj
menys suimti. • aviacijos Whėelus bazę. Impe

New Yorke Amerikos airių rialistų išstūmimas iš bazės esąs 
draugijos vadovybė spaudos iį&h- ■ ■ ....... ..
ferencijoje pareiškė, kad Ameri- pareiškė premjeras Chou En La-

Ūbi
Peri
Washington, D. C. 20540

Pųlkininkai Amado Sanjur ir 
i Ramiro Silvera pernai rudenį pa
bandė pašalinti iš valdžios diktat 
torių gen. Omar Torrijos, kai tas 
išvyko į užsienį. Pulkininkams

Karšta, tvanku.
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BRITANIJOS VYRIAUSYBĖ PASIUNTĖ
I š. AIRIJĄ DAR DAUGIAU KAREIVIU

BėLFASTAS---- Britanijos vyriausybė pasiuntė į riaušių su
krėstą šiaurinę Airiją 450 parašiutininkų ir paskelbė siunčianti dar 
3,000 kareivių. IŠ viso britų kariuomenės š. Airijoje skaičius pa
siekė 11,350. Iš vakarinio Belfasto išvežami moterys ir vaikai. 
Šioje miesto dalyje gazolino bombos padegė daug namų. Du suaugę 
ir du vaikai žuvo liepsnose. Britų kariuomenės vadas paskelbė, 
kad visi civiliai, kurie bus pastebėti su ginklais rankose, bus šau
nami vietoje. Naujas riaušes sukėlė katalikų atstovės britų parla
mente uždarymas į kalėj imą. Riaušes pakurstė ir protestantų pa
radai ir minėjimai, kuriuose buvo prisiminta protestantų William 
of Orange pergalės prieš kataliko karaliaus James II-jo kariuome
nę 1690 metais.

F." . ■ ’ 2 .
šiaurinės Airijos vicepremje

ras Faulkner pareiškė, kad šių 
metų riaušės š. Airijoje skiriasi 
nuo panašių riaušių pernai, šį
met jos atrodo ne tokios sponta-

IS VISO PASAULIO

O
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NEW DELHI. — Indijos vy
riausybėj padarytą pakeitimų. 
Gynybos min. Swaran Singh ta
po užsienio reikalų ministeriu, 
o šios ministerijos valdytojas 
Dinesh Šingh tapo pramonės iš- 
vystymo ministeriu. Iš vidaus 
reikalų Chavan persikėlė į fi
nansų ministeriją.
’' NEWPORT BEACH. — Ka
lifornijoje įvyko prezidento Ni
xono brolio Donaldo dukters su
tuoktuvės, kuriose dalyvavo ir 
prezidentas su dukterim. Prezi
dento dukterėčia Lawrene Mae, 
^^>An«^^ėJilh^S1OmaSiVfe’SSVarbesnių Wrevoiiuciniu” grupių atstovai. Dalyvavo negrų

I Southern Christian Leadership Conference, Juodos Panteros, Con^ 
• Luxh “ P“*5* Moratorium, New Mobilization Committee, "Women Strike

Airiją šią savaitę atvažiuojanau- narsybė neįleis _ svečių, atvyks- (fPeace.irkite grupės. Konferencija apsvarstė^veiklos planus, 
o trukdymus.

Gaisrai iš karto prasideda kelio
se miesto dalyse, kad ugniage
siams sunkiau būtų visus juos

sum
t nėję Ai^joje. ;

Londone irgi įvyko demons
tracija, kurioje airiai protestą-

Labai nuvargusiam kareiviui bet koks guolis'yra ras. Amerikietis pėstininkas Vietname ilsisi
ant spygliuotos Belos ritinio.

; Inegerai parinkta vieta, nes ten gyvena daug negrų ir jie gali nu-.

Japonijos interesams ir viešai 
tvarkai.

TOKIJO.
nija pasveikino Libijos vyriau-

Homoseksualai 
organizuojasi

NEW YORKAS. — Keli tūks
tančiai New Yorko homoseksua
lų surengė Centriniame parke 
demonstracijas, kuriose dalyva
vo ir kitų miestų homoseksualų 
atstovai. Buvo atstovaujamos ir 
homosėksuąlės moterys — les- 
bietės. Demonstracijose buvo ir 
negrų, nors daugumą sudarė bal
tieji. Plakatuose ir kalbose ma
tėsi reikalavimų, kad valdžia nu
stotų persekioti homoseksualus

kentėti organizuojamose riaušėse.

Vienas veiklos pianas buvo 
paruoštas Conspiracy veikėjo 
Rennie Davis ir jo pagalbininko 
Arthur Waskow. Jie siūlė or
ganizuoti visuose didesniuose 
miestuose “kolektyvus”, kurie 
organizuotų iš tų miestų į Wa-

Kitą planą pristatė -Cornell 
universiteto profesorius Doug
las Dowd. Jis irgi siūlė ruošti 
demonstracijas, kurios sukeltų 
Amerikoje kuo didesnį sutriki
mą. Abiejų planų autoriai pa
reiškė viltį, kad Amerikoje ru
denį prasidės didesnės studentų 
protesto demonstracijos ir bus 
nušauta daugiau studentų tuo 
sukeliant dar didesnius neramu
mus.

Amerikos didesnieji laikraš
čiai gavo laiškus iš dviejų Či
kagoje nuteistų radikalų veikė
jų: karmelitų kunigo Nicholas 
Riddell ir 23 metų merginos 
Lindos Quint. Jie su kitais 13 
asmenų 1969 m. gegužės 25 d. 
įsibrovė į Čikagos karinės tar- 

i “ybos įstaigą prie Western ir 63 
kt. Ją pasitiko Peru preziden- beration Front”. Jos vadas pro-Į gatvės ir sunaikino tos įstaigos 

testo susirinkime kalbėjo. jog, kartoteką bei kitus dokumentus. 
Teisme visi gavo po 10 metų ka
lėjimo, tačiau minėti du pabėgo, 
kaip jie dabar rašo spaudai, į už
sienį. Vienuolis Riddėll sako sa
vo laiške, kad taikinga revoliu
cija Amerikoje esanti neįmano-

Prezidento žmona 
lankosi Peru

LIMA -a Ponia Nbronienė at
vyko į Peru su simboline Ame
rikos paramos tam kraštui dali- 

, mi: dviem lėktuvais su maisto 
produktais, rūbais, vaistais ir

to žmona, ponia Velasco Alvar- 
do ir apie 3,000 smalsuolių, dau
giausia moterų. Ponia Nixonie- 
nė aerodrome pasakė atvykusi 
pareikšti visų amerikiečių užuo- . . .
jautos nuo žemės drebėjimo nu- visi, tačiau jie nesą mažiau ver-

žo jų veikią”.
Homoseksualai, kurie Ameri

koje žinomi “gay” vardu turi 
organizacijas “Gay Activists 
Alliance”, “MattacKine Society” 
ir kt. Visas jas jungia “Gay Li-

esą gana jaustis menkesniais už 
kitus žmones, gana kitiems ho-

P. Vietnamas išrinko 
miestą tarybas

- SAIGONAS. — Pietų Vietna
me įvyko savivaldybių rinkimai, 
kuriuose gyventojai iš 1,930 kan
didatų rinko 554 atstovus į mies
tų ir apygardų tarybas. Vietna 
mo vyriausybė ir amerikiečiai 
stebėtojai kalbėjo, kad bus ge
rai, jei rinkimuose karo sąlygose 
dalyvaus apie 50 nuošimčių bal
savimo teisę turinčių piliečių. 
Visi-buvo nustebinti, kada rinki
muose dalyvavo 65 nuošimčiai.

Savivaldybių tarybos vietna
miečių politiku yra laikomos po
litinės karjeros pradžia. Iš mies
tų ar apygardų tarybų išrink
tiems atstovams yra. lengviau 
siekti aukštesnių politinių vie
tų — Tautinės Asamblėjos ar 
senato vietų.

Vietname, kur karas jau se
niai yra įprasta kasdieninio gy
venimo dalis, didžiausią pasise
kimą rinkimuose turėjo tie kan
didatai, kurie nežadėjo baigti ka
rą, bet kalbėjo apie kasdieninio 
-gyvenimo problemas: korupciją 
valdininkų tarpe, pinigo vertės 
smukimą, maisto ir butų proble
mas. Vietnamiečiai jau tiek 
daug yra girdėję kalbų apie ka
ro baigimą, kad daugiau jie tom 
kalbom nenori tikėti.

kentėjusiai kaimynei.
ši prezidento žmonos kelionė 

kiek išsklaidys nekokią atmosfe
rą, susidariusią tarp Amerikos 
ir Peru. Karinė Perą valdžia 
1968 m. nacionalizavo amerikie
čių valdomą žibalo bendrovę, ji 
ištrėmė ilgokai Peru buvusią 
Amerikos karinę misiją ir perse
kioja amerikiečių žvejų laivus, 
gaudančius žuvį arčiau kaip 200 
mylių nuo Peru krantų.

ti. Homoseksualams esą būtinas 
reikalas įsigyti daugiau išdidu
mo ir savo vertės supratimo. 
Jiems nesą reikalo slapstytis,

rodyti savo politinę jėgą ir akty-

gos. Jis nenorėjęs eiti į kalėji
mą, nes iš ten jis negalėtų da
lyvauti revoliucinėje veikloje. 
Panašiai rašo ir jo draugė Quint, 
kuri žada iš pogrindžio tęsti

Ponios Nisonienės atvežti

to, ji įteikė piniginį čekį, žmonių 
suaukotų 30,000 dolerių vertės.

♦ Pietų Korėjos karo laivynas

rėjos šnipinėjimo laivą.

SPRINGFIELDAS. — Illinois 
seimo senatas vakar svarstė ar 
pakelti visiems legislatures na
riams, kurių yra 235, algas iš 
12 tūkstančių ikf 15. Atstovų 
Rūmai jau du kart Šiemet pasi
kėlė algas.

TEL AVIVAS. —Pasaulio žy
dų kongreso pirmininkas Na
hum Goldman paskelbė, kad jis 
praėjusį trečiadienį kalbėjosi su 
Maroko karaliumi Hassanu apie 
Viduriniųjų Rytų konfliktą.

PASKUTINIEJI JAV KARIUOMENES 
DALINIAI SUGRĮŽO į P. VIETNAMU 

SAIGONAS. — Paskutinieji Amerikos kovos daliniai pasitrau
kė iš Kambodijos vakar po pietų, vieną dieną anksčiau, negu pre
zidento Nixono buvo žadėta. Kambodijos premjeras Lon Nol pa
reiškė ta proga viltį, kad Amerikos daliniai vėl sugrįš, jei Kam
bodijos padėtis pablogėtų. Jis patvirtino taip pat žinią, kad Ame
rikos aviacija duoda Kambodijos daliniams, kovojantiems prieš ko
munistus, taktinę paramą ir duos ją ateityje. Kambodijoje dar 
liko keli šimtai amerikiečių, kurie eina Pietų Vietnamo kariuo
menės dalinių patarėjų pareigas. Jie irgi bus išvežti.

Amerikiečių žygis į Kambodi
joje esančias priešo bazes prasi
dėjo balandžio 30 d. Tas žygis 
sukėlė didelius protestus Ameri
koje. Per vieną mėnesį ameri
kiečiai išvijo komunistus iš jų 
turėtų Pietų Vietnamo .pasieny
je bazių, atėmė iš priešo 19,000 
šautuvų ir 2,500 kulkosvaidžių, 
minosvaidžių bei artilerijos pa
būklų. Amunicijos buvo atimta 
1,700 tonų ir 6,800 tonų ryžių. 
Komunistų kariuomenei tuo pa- 
daryta dideli nuostoliai. Praeis 
nemažai laiko, kol jie vėl suda
rys panašius sandėlius.

Kambodijos žygis labai pakė
lė P. Vietnamo kareivių mora
lę. Vietnamiečiai pirmą Iširtą 
išėjo kariauti į kitą šalį ir iš
bandė savo vadų bei kareivių 
pasiruošimą. Kambodijoje iš vi
so žuvo 339 amerikiečiai ir 1,501 
buvo sužeistas Vietnamiečių per 
tą mėnesį žuvo 860 ir 3,603 bu
vo sužeisti.

Komunistai naudojo Kambo
dijos teritoriją, jau 10 metų. 
Kambodijos valdžia jiems ne
trukdė Ir komunistai pakentė 
“neutralų” princą Sihanouką. Po 
Amerikos jėgų puolimo Kambo
dijoje pradėjo savo puolimus ir 
komunistai. Amerikos žygis su
vienijo vietinius kambodiečius 
komunistus su Viet Congo ko
munistais. Nors kainbodiečių 
komunistų tėra apie 3,000, juos 
daug kur remia vietiniai gyven- 
jai, kurie buvo ir liko Sihanou- 
ko šalininkai. Tuo būdu sustip
rėjo ir komunistų frontas, kas 
labai naudinga ■ Kambodijoje 
esantiems šiaurės Vietnamo dali
niams. šiuo metu silpna Kam
bodijos kariuomenė valdo tik 
apie vieną trečdalį šajies, dau
giausia miestus ir miestelius. Ke
turiose Kambodijos provincijo
se visai nebėra valdžios atstovų.

Kambodijos ateitis priklausys 
nuo to, kiek jai paramos galės 
duoti kaimyninės šalys: Tailan- 
dija, P. Vietnamas ir Amerika.

Panama reikalauja
I

WASHINGTONAS. — Pana
mos vyriausybė įteikė Amerikai 
griežtą protestą dėl dviejų iš ka
lėj imo pabėgusių karininkų glo
bojimo. Santykiai tarp abiejų 
valstybių pablogėjo ir gali tu
rėti įtakos į seniai pradėtas de
rybas dėl Panamos kanalo.

Panamos kanalo zonos guber
natorius gen. Walter Leber at
metė visus Panamos valdžios! 
protestus. Jis pareiškė, kad pa
bėgę karininkai pasiprašė poli
tinės globos ir jis negalįs jų pra-

♦ Izraelio premjere Goldą - 
Meir parlamente pasakė kalbą, 
kurioje atmetė Amerikos pasiū- + 
lytas laikinas paliaubas Egip-

karines statybas pne SuL,

iriai šalininkų valdžiai atsiimti.
♦ Jordano vyriausybė, pales- Sukilėliai buvo uždaryti į ka

imiečiams arabams reikalaujant, įėjimą.' Jiems pavyko pabėgti su 
panaikino savo kariuomenės spe- trečio pulkininko Nanzen Franco 
ciąlų skyrių, kuris partizanų pagalba, šis irgi atbėgo į ame

rikiečių valdomą kanalo zoną ir 
paprašė .politinės globos.

Panamos valdžia sako, kad tri
jų politinių valdžios priešų glo
bojimas esąs Amerikos nedrau
giškumo įrodymas ir gali pa- 

! kenkti deryboms, kuriose Pana
ma reikalauja pripažinti jos su
verenines teises kanalo zonoje.

tvirtinimu .veikęs prieš palesti
niečių interesus.

♦Atominės Energijos komisijos 
pirm. dr. Seaborg baigė savo tar
nybos terminą. Pirmininku jis 
išbuvo nuo 1961 metų. Dar ne
žinia ar prezidentas vėl jam tas 
pareigas paves.

♦ žinomas Čekoslovakijos bė
gikas Emil Zatopek, laimėjęs 
1952 metų Olimpiadoje 3 aukso 
medalius, buvo išmestas iš vy
riausio fizinio auklėjimo unijos 
komiteto.

♦ Egipto prezidentas Nasse- 
ris, kuris neseniai tarėsi Libijo
je su šešių arabų valstybių va
dais, atvyko į Maskvą pasitarti 
su sovietų vyriausybe.

♦ Amerikietis CBS korespon
dentas Maskvoje William Cole 
buvo ištremtas. Jam įsakyta per 
savaitę išvažiuoti iš Sovietų Są
jungos.

Stiklinis balionas neturi oro. Jis yra 
aparato, kuris matuoja oro ar vandens 

užteriimo laipsni, dalis.

Riaušės Pescaroje
PESCARA. — šis 120,000 gy

ventojų Italijos miestas praėju
sį savaitgalį atrodė lyg šiaudi
nės Airijos riaušių sukrėsta vie
ta. Gyventojai paskelbė genera
linį streiką, gatvėse atsirado ba
rikados. Katalikų vyskupas pa
sakė griežia, kalbą prieš vyriau
sybę Romoje. Per visą naktį vy
ko kovos tarp miesto gyventojų 
ir policijos. Trys asmenys buvo 
sunkiau sužeisti, policija suėmė 
apie 50 asmenų. Iš kitų vietovių 
buvo prisiųsta daugiau policijos 
ir 1,000 kareivių.

Visi nemalonumai prasidėjo 
birželio 7 d., kada Italijoje bu
vo renkamos 15 apygardų tary-’ 
bos, vietiniai seimeliai su kai ku
riomis autonominėmis teisėmis. 
Pescaros miestas yra didžiausias 
Abruzzi apygardoje. Miesto gy
ventojai tikėjosi ir laukė, kad 
apygardos sostinė bus Pescara, 
Adrijos pajūrio miestas. Tačiau 
taip neįvyko.1 Romos valdžia pa
skelbė, kad Abruzzi provincijos 
seimelis savo darbus dirbs L’A- 
quila mieste, kuris yra per pusę 
mažesnis už Pescarą. šio mies
to gyventojai rimtai supyko ir 
sukėlė rimtas riaušes.

MASKVA. — Washington© 
miesto negras meras su žmona 
atvyko į Maskvą, kur jis yra 
oficialus mero Vladimiro Pro- 
myslovo svečias.

Britanija įteikia 
savo pareiškimą

PARYŽIUS. — šiandien Liuk
semburge prasideda svarbi Eu
ropos Rinkos valstybių konfe
rencija, kurioje dalyvaus norin
čių į rinką įstoti naujų narių: 
Britanijos, Danijos, Airijos ir 
Norvegijos atstovai. Jie oficia
liai pareikš savo vyriausybių pa
geidavimą įstoti į rinkos orga
nizaciją pilnais nariais. Pačios 
derybos prasidės už trijų savai
čių.

Naujai Britanijos vyriausybei 
šiose derybose atstovaus Antho
ny Barber, naujas ministeris Eu
ropos reikalams. Ketvirtadienį 
britų karalienė atidarys naujai 
išrinktą britų parlamentą. Pir
moje sesijoje konservatorių vy
riausybė nušvies savo užsienio 
ir vidaus politikos gaires. Kon
servatoriai pritaria įsijungimui 
į Europos rinką, su sąlyga, kad 
“kaina” už tokį įsijungimą ne
būtų per aukšta.



kūnišku luošumu.

23 mil.

pažįsta- 
sveikai

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

____ r JONAS ADOMAVIČIUS, AL D. _____

ŽMOGAUS LUOŠUMAS - MEDICINIŠKA SUNKENYBĖ
■Medicina žengia priekin, nuostabu, kad ir fizinis su 

emociniu žmogaus luošumas neatsilieka.
Mediciniška tiesa
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'{y'irodė esą labai darbštūs ir j tų — jei būtų taip pajėgūs, kaip j skaičių. Todėl visi turime tapti nurodymus. Tada net iš luošo 
petvatĮjgj-Kaip galėjot pate esi. Neužtenka Bibliją Į revoliucionieriais įgyvendinimui I mes tapsime po tuziną valandų
atsiekti, jei . :e kariųąi^enės bu- j skaityti ją reikia pildyti, norint I sveikatos mūsų tarpe. Imkime į pajėgiančiais dirbti ir gyveni- 

tikusiais. šitokie gėrio suęjlaukti. Blogai nuteikė Į pavyzdį, kaip veikia revoliucio- 
žmenes visokie biblistai, ragin- j nieriai peklos — blogio įgyven
dami tik skaityti apie visokias j dipimui. Jie veikia, nemiega, 
tiesas, o apie jų pildymą nesi- kaip daugelis mūsiškių. Dar 
rūpindami. Taip ir prisiauginom i šiek tiek pajėgiantieji kito ge- 
žmonių daug skaitančių, bet ne- Į rovei bent savą plauką pajudin- 
pajėgiančių gyvenime pritaiky- į ti, stokime artimo gerovei dirb
ti įsigytų žinių. Gali susiriesda- [ ti nieko nesigailėdami. Tada 
mas išaiškinti nutukėljui kelius,luošųjų mūsų tarpe bus nepaly- 
j ginamai .mažiau. Mūsų visų ke

liąs turi eiti per tinkamą auklė

AJ»udo vakaronės atvirame ore, Marquette Parke yra atgaiva senam ir jaunam. Sveikas mais- 
, tas, grynas oras, jauki nuotaika, kultūringas vaiky ir suaugusiy pasirodymas prie mokrofono

— ir žaidimai visiems stiprina jėgas. Pirmoj eilėj iš kairės: gyd. A. Vaskevičiūtė, Aleksandra 
Korsakienė ir Jadvyga Kulienė gėrisi vaikučių žaidimais.

Nuotrauka AL Nagio

Rodos turėtumėm laukti su
mažėjimo fizinio ir emocinio 
žmogaus luošumo, medicinai taip 
sparčiai žengiant pirmyn. Bet 
kur tau! Įvairiopas žmonių luo
šumas dabar sukrečiančiais pa
gausėjo. Apsisaugojimas nuo li
gų gerinamas, gyvybės globoja
ma ir prižiūrima, žmogaus išli
kimas ir gyvenimas prailgina
mas, o žmogaus Įvairiopas luošu
mas neatlaidžiai auga. Tai neį
tikėtina tikrenybė.- Tai didelė 
mūsų nelaimė. Ją atešė ne nau
jų ligų atsiradimas — epidemi
jos, bet luošųjų reliatyvinis pa
gausėjimas mūsų tarpe dėl to, 
kad mes, viskuo besirūpindami, 
pamiršom apie svarbiausią — 
apie išsiauginimą tokio žmogaus, 
kuris pajėgtų nelaužyti gamtos . 
nuostatų.

Tik reikiamai išauklėtas ir ga-, 
nėtinai apšviestas žmogus pajė
gia pildyti gamtos Įstatymus. Už 
tai visi turim pradėti žmogų 
rengti tikru žmogum dar prieš 
jam gimstant, nuo tėvų visas 
darbas reikia pradėti. Reikia tė
vus parengti tinkamam naujos 
gyvybės pradėjimui, jos išnešio
jimui, pagimdymui, o po to iš
auklėjimui ir apšvietimui. Ši
taip neparuošus žmogaus, jis 
tampa gamtos dėsnių laužytojų 
savo pražūčiai. Dabartinis ne
išauklėtas ir neapšviestas žmo
gus yra baisiausias žemės gy
vūnas. Dabartinis žmogus yra 
vienintelė būtybė ant žemės, lau
žanti jos dėsnius. Juk jau mes 
liovėmės penėti savus naujagi- 

■ mius tinkamu maistu, mes juos 
penime prietarais, nežmonišku
mo pavyzdžiais, jausmų netvar
ka ir visokeriopa tamsa. Taip ir 
išauga vaikai ne šios žemės gy
ventojais,.

.0 apie reikiamą apsišvietimą 
tokiems nė neprisimink, jų dė
mesys į visokeriopą ardymą yra 
nukreiptas. Už tai ir turime mi
nias Įvairiopai apluošusių žmo
nių. Nė tu jiems dietos įpirši, 
nutukus ar cukrinę ligą gavus. 
Nė tu tokiems bedruskę dietą pa
skirs! turint pakeltą kraujospū-

di, jie jos neprisilaikys, nes iš
augę tokie yra netvarkingi. Sun
kus yra fizinis luošumas. Dar 
sunkesnis yra emocinis nepajė
gumas. Dėl pastarojo visą pik
ta gaunas ant žemės. Nustoki
me kaltinti šėtonus, kada pats 
žmogus visą blogį ant žemės su
kuria. Didelė dalis visokeriopo 
luošumo yra žmogaus ranka pa
daryti dalykai. Susipažinti pra
dėsime visų pirma su fiziniu — 
su

Dirbk pagal planą — 
turėsi geras pasėkas

Gyd. Rusk tvirtina, kad luo
šumo atsikratymas — sveikatos 
atstatymas yra trečioji užduotis 
mediciniškam darbe. Pirmoji yra 
apsaugojimas nuo ligų. Antroji 
— gydymas susirgusioje. Tre
čioji — prašalinimas luošumo — 
sveikatos atstatymas. Toks at
statymas trumpiau rehabilitaci- 
ja vadinamas, šitoks atstaty
mas sveikatos turi didelės reikš
mės labai sudėtingoje žmogaus 
mediciniškoje — socialinėje ir 
ekonominėje darbuotėje. Visi da
bar pripažįsta, kad žmogaus 
sveikatos atstatymas visiems 
yra labai vertingas dalykas. 
Sveikatos atstatymas nėra vien 
žmogaus emocijų padaras, bet 
būtinas kiekvieno gydytojo dar
bas. Pasisekimas paciento svei
katos atstatyme esti tik tada pa
kankamas, kada sudaromi pa
kankamai geri mediciniški pla
nai tokiam darbui.

ji am krašte luošųjų

Gyd. Knudson skundžiasi, kad 
visos šio krašto ligoninės' .pasi
darė perpildytos chroniškomis li
gomis negaluojančiais pacien
tais. Tokių ligonių skaičius nuo
lat gausėja. Už tai staiga susir- 
gusiems ligoninėse nuolat vietos 
nepakanka. Prieš tris ketvirta
dalius šimtmečio — 75 metus 
chroniškos ligos sudarė tik vieną 
penkioliktąją dalį visų mirčių, 
šiandien dėl tokių ligų -trys ket
virtadaliai žmonių miršta. Žmo
nių šiame krašte prieš mėnesį —

Alvudo pirmininkė mok. Zuzana Girdvainytė 
rrars Alvudo užkandinėje išvykoje miškan.

laiką praleidus, higitnLkai pas>maitinęs ir artimo gerovei pasidarbavęs.
Nuotrauka M. Nagįo

i gegužės 1 d. buvo 205 milijonai. 
Iš jų 23 milijonai yra luošųjų.
Iš to skaičiaus yra vienas mi

lijonas pusiau suparaližuotųjų 
(hemiplegics), pustrečio milijo
no kaulais negaluojančiųjų) or- 
thopedically disabled), milijonas 
cukralige negaluojančiųjų, neto
li milijono yra netekusių galū
nių — nupjautomis rankomis bei 
kojomis (amputees), arti dešim
ties milijono yra luošųjų dėl šir
dies ir kraujagyslių negerovių. 
'Likusius luošuosius šiame kraš
te sudaro proto netekusieji, ak
lieji, kurčiai ir dar kitaip palie- 
gusieji. čia nepriskaitoma 20 
milijonų šiame krašte sunkiau
sių alkoholikų.' Taip patvirtino 
kalbėtojai dabar pasibaigusioje 
šio krašto gydytojų draugijos 
(AMA) konferencijoje, Chicagos 
Amfiteatro salėse įvykusioje. 
Dar daugiau gąsdinantis dalykas 
yra tų visų rūšių luošųjų gausė
jimas kas metai.

Luošųjų čia daug, bet jų 
kentėjimų dar ’daugiau

Vien minėta statistika atiden
gia tik dalį teisybės. Tikroji 
chroniškų ligonių tragedija su
prantama tik tada, kai persista- 
toma sau jų kančios,-baimingu
mas, pairę namai — šeimos, ir 
visokie nepritekliai. Vis didė
jančios chroniškų ligonių gydy
mo išlaidos mažina~darbo jėgą 
ir finansus tiek šeimai, bend
ruomenei, tiek valstybei. Luo
šieji netenka uždarbių, jie sie
kia kasmet milijonines dolerių 
sumas.

Amerika laikė savo patvaru
mo egzaminą per antrąjį pasau
lini karą. Gyd. Kessler nurodo, 
kad šio krašto žmonių kūno svei
kata nekokia pasirodė, kaip 40% 
pašauktu Į kariuomenę naujoku 
netiko karo tarnybon dėl fizinių 
trūkumų. Jie nepajėgė išpildyt 
jiems statomų reikalavimų. O 
juk visi žinom, kad aukščiausias 
gyvenimo lygis yra šiame kraš
te. Galvoją krašto žmonės pra
dėjo rūpintis šio krašto žmonių 
ateitim. Pradėta klausti, kas ne
tikusio buvo daryta, kad tokios 
menkos kūno sveikatos žmonių 
šiame krašte susilaukta.

Kiekvieno luošojo pajėgumas 
reikia paskirai vertinti

Metų metais šis kraštas didžia- ‘ 
vosi savo didžiuliais gėrybių 
aruodais, savu gyvenimo gėriu, 
savu dėmesiu sportui— atleti
kai, savu mažu sergamumu ir 
tokiu pat mirtingumu. Daugelis 
minėtų armijos atmestų vyrukų 
pateko į ginklų pramone. Jie ten

vd pripažint nei 
klausimai privertė amerikiečius 
•peržiūrėti savus reikalavimus fi
ziniam tmkamumui įvertinti. Pa
sirodo, kad vyro tinkamumas 
karo tarnybai turi apimti ne tik 
jo pajėgumą kareivio pareigoms, 
bet ir sugebėjimą kaip darbinin-. 
ko atlikti darbą produktyviai ir 
reikiamai ilgai. Politinės ir eko
nominės jta/ s čia turi reikmės. 
Suprasdami tikrai žmogaus pa
jėgumo pagrindus, suprasime vi
sų paliegusiųjų ir susilpusiųjų 
mūsiškių negeroves. Neteisin
gai suprastas žmogaus tinkamu
mas darbui įtakoja šio krašto ci
vilinį, pramonės ir kareivio gy
venimą. Neteisingai suprastas 
žmogaus pajėgumas atžymėjo 
luošuosius kaip nedarbingus ’ ir 
visuomenei beverčius asmenis.

Kiekvieną luošąjį reikia medi
ciniškai ištini individualiai — 
paskirai. Tada jam galėsime tin
kamiausiu būdu padėti medici
niškai. Daugelis tokių luošųjų 
galės būti naudingdbni sau ir 
visuomenei. Apie tai kitą kartą;

Išvada. Jei mes tinkamai 
nesirengsime nuo mažens senat
vei — ji mums bus sunki. Tas 
pats ir su kūno bei jausmų pa
tvarumu. Norint visą gyveni
mą būt stipriu — ligoms atspa
riu, ligas lengviau nugalinčiu — 
reikia savas jėgas lavinti ir tau
pyti nuo pat mažens. Tėvai, tur 
ri rūpintis sava sveikata — tada 
jų vaikai bus sveikesni. Reikia 
ir aplinką — kaimynus turėti at
sakančius. Tada gerų tėvų pa
stangos nebus niekais verčiamos 
vaikus auklėjant. Reikia sveikus 
įpročius vyresniesiems turėti — 
tada jų vaikai įpras sveikai gy
venti ir tvarkingai elgtis; Taip 
parengtiems žmonėms bus daug 
lengviau pernešti ligas ir pasi
taisyti net iš labai sunkios padė
ties. Sveiko valgymo bei tokio 
pat gėrimo Įpročiai daug gali 
žmogui pąsitarnabti nelaimėje. 
Tai supras kiekvienas sunkesnė
je negalioje atsidūręs.

Pasiskaityti. Bertrm B. Moss, 
M. D.: Caring for the Aged, 
Doubleday^and Company, New 
York.'. .... ..a

į suliesėjįmą —*• jis vis vien eis 
.savu keiiuir per nutuk aną sau 
karstą peranksii pasirinks. Taip 
esti su visais kitais silpnų jaus
mų žmonėmis.

Be tinkamo auklėjimo nepadi
dinsime kito gerovei dirbančiųjų

Kito kelio į tikru#, žmones dar 
niekas nesurado, jo neieškokim. 
Tik išauklėtais ir šviesiais tapę, 
mes pajėgsime pildyti gydytojo

| mu džiaugtis žmonėmis.

FORESTS CANT
FIGHT FIRES

TAUPYTOJAMS
4 gab. ROYALE DELUXE MASTER
CHEF CUTLERY nerūdijančio plieno,
su puikiomis medžio rankenomis, peiliy
komplektas, tam kuris .atidarys naują

daugiau, ar padidins sav.d 
mtisų bendrovėje ta pačia suma. DOVA
NŲ skaičius ribotas, tad nelaukite ir
tuoj atvykite. TIK VIENA DOVANA
ŠEIMAI. Paštu dovanas* nęsiunčiame.

Hours: Monday, Tuesday, Friday. 94*30 • Thursday, 93 • Saturday, 9-1 • Closed Wednesday

2-YEAR SAVINGS

$5,000 Minimum

Compounded Doily
Pcid Quarterly

SAVINGS

Chicago Savings
__ and Loan Association

MDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE* CHICAGO. ILLINOIS 60632

FRANK ZOGAS ., PRESIDENT

Klausimas. Prašom, 'daktare, 
atsakyti, kodėl žmonės/nepildo 
gydytojų nurodymų, duodamų 
jų pačių gerovei. Pa vyzdžiui, 
aš esu dėl skrandžio žaizdos ne
tekęs trijų ketvirtadalių skran
džio — išoperuotas taip. Kai
mynai man sakė, kad aš nuo da
bar būsiu luošas. O aš jų įkal
bamam luošumui nepasidaviau. 
Nusipirkau už 143 dolerius iš 
Healthy Food krautuvės (ji iš
rašė) nerūdijančio plieno — ge
riausią Amerikoje juserį. Šio 
skyriaus patartas visokių dar
žovių ir vaisių sunkas darausi ir 
nuolat jas geriu. Valgau kaip 
čia šiam skyriuje buvo nurody
tą: sukramtydamas, po nedaug 
ir dažnai. Ir kad matytumėt, aš 
stebuklo beveik susilaukiau: jau 
daug geriair atrodau, kaip ma
no kaimynai savus skrandžius 
turintieji. Dirbu nelengvą dar
bą, po 12 valandų per dieną ir 
džiaugiuosi sveikata, visai luo
šumo nė nejausdamas. Ar ne
galėtų visi kiti skaitytojai ma
no kelias pasekti?!: \ ''

Atsakymas. Žinoma, kad ga
lėtų j, jei tamstos Sparnus turė-

PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

__ SAVE AT

PER ANNUM PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
' OF $1000

ONE YEAR MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

PER .ANNUM

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY;

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

6245 So. WESTERN AVE. ____
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat 9 to 13:30

Mutual Federal S 
Savings and Loan
2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Peter Kazanauskas, President į Tel. 847-7747

o v 
'Trf OF $10,000. OR MORE, 

2 YEAR MATURITY

PASSBOOK 
ACCOUNT

PER ANNUM

OFFICE HOURS
Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4 P.M,

Thursday, 9 A.M. to S P.M.
Saturday, 9 AJ& to 1 P3L

X. »»NQW INSURED TO $20,000

Compounded

2 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILU— TUESDAY, JUNE 30, 1970
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1970 M.

L J. S. Vyriausi

Šaunios Jury skautijos stovyklines gretos iškilmių metu.

^4 * K

3931 So. Talman ave, Chicago, Ill. 60632, teL BI 7-3341

NR. 9

Pranešame Lietuvių Jūrų 
Skautijai, kad š. m. gegužės 
mėn., 3 d. amžinajam atilsiui 
mus paliko gerbiamas Lietuvių 
Skautų Sąjungos v. s. ANTA
NAS KRAUSAS, salia mylinčios 
žmonos, sūnaus Arvido ir duk
ros Danguolės su jų šeimomis, 
liūdi ir Lietuvių Jūrų Sąjunga.

Lietuvių Jūrų Skautijos Vy-

riausias Skautininkas unošir- 
džiai užjaučia jo šeimą ir Lie
tuvių Skautų Sąjungą netekus 
šio brangaus ir labai darbingo 
veikėjo.

LTS Vyr. Skautininkas turėjo 
progos matyti kaip Velionis už
sispyręs tremtyje leido Skautų 
Aidą, kaip jis kęsdamas alkį ir 
nuovargį, paskutinį gardesnį

kąsnį nutraukdamas nuo savęs 
ir mylimos šeimos “primokėda
vo” spaustuvei, kad skautiškoji 
spauda būtų kiekvienam skau
tui prieinama...

V. s. A. Krausas' Australijoje 
atkūrė “Džiugo” tuntą, kuriam

it

Gemblerio” indu

Member Federal Sevlnęt end Loen Insurance Corporation, Washington, 5.C

Smagu gamtoje stovyklauti, kur tenka ir indus išsiplauti...

komplektas 
lengvam gyvenimui
Nuo Jūsų tarnautojų

Iškyla prie Lapių ežero
Atsisveikinau su drauge pa

vydėdama, nes jL pasigyrė, kad 
kitą savaitę turės iškylą. Lau
kiu su viltimi, gal ir aš gausiu 

vadovavo Detmolde, Vokietijo- iš savo vadovės pranešimą ir apie 
i mūsų iškylą.

Praėjo kelios dienos, bet pra
nešimo nėra. Juk dabar pats lai
kas iškyloms. Į mokyklą nebe
reikia eiti, o tėvelių atostogos ir 
mūsų vasaros stovykla dar toli. 
Nuolat galvoju apie kvietimą ir, 
tur būt, mano mintys paveikė 
mano vadoves, kad paštininkas 
tokį pranešimą atneša. Laiškas 
su dviejų- tuntininkų parašais 
kviečia visas seses ir brolius kar
tu su tėveliais iškylauti prie Fox 
Lake kitą sekmadieni. Nuolat 
klausausi radijo pranešimų apie 
orą. Iškylos diena artėja, o oro 
■oranešimai vis tokie patys: ga
limas lietus su perkūnija. Lis ar 
ne, bet uniformą ir kitus daik
tus laikau- paruoštus.

Sekmadienio rytas apsiniau-

j e, prie tunto veikia ir LJS “Ni
da” laivas vadovaujamas j. b. vi. 
Rimanto Šarkio ir globojamas j. 
s. Vytauto Vaitkaus.

Lietuviu Jūrų Skautija jo at
sisveikinimą giliai išgyvena, nes, 
kaip Antanas Krausas, kito to
kio pasišventusio lietuvio mes 
savo tarpe nerasime.

LJS Nidos laivo globėjas j. s. 
Vytautas Vaitkus iš Australi
jos prisiuntė skaudų pranešimą 
šiais žodžiais

“Su didele širdgėla pranešu 
Lietuvių Jūrų Skąutijai, kad 
1970 m. gegužės mėn., 3 d., sek-

kęs, bet saulė, kartais nedrą
siai pasirodydama pro debesis 
sako, kad gali būti ir graži die
na. Išvažiavus iš miesto į greit
kelį, sutemo kaip naktį. Kelioli
ka minučių lijo kaip iš gėlių lai
stytuvo. Mano širdy baimė vis 
didėja, bet ne dėl perkūno dun
dėjimo ar lietaus, bet dėl tėvelio, 
kad jis negrįžtų namo, nes toks 
šlapias oras iškylai netinka.

Laimė, kad greitkeliuose nė
ra daug išvažiavimų. Dar po ke
lių žaibų ir sugriaudimų prade
da švisti, o pasukus į kitą kelią 
visai prašvito ir kelias buvo sau
sas.

j. v. s. E. VKNGIANSKAS
Stovyklavimo sezonui atėjus, j paskirtį -— grynai poilsiui, dar- 

trumpai apžvelkime jūrų skau- . binės ar mokamosios, tautinės ir 
tų stovyklas, jų organizavimą, reprezentacinės. Pagal stovyk- 
pasiruošimą stovyklauti ir visą lautojų grupes — bendrąsias, vi
tal, kas yra surišta su tinkamu sų skautų šakų, atskirų Šakų, 
ir sėkmingu stovyklos pravedi- , k. a.: juru skautų, oro skautų, 
mu. ; skautu vyčių, jaunesniųjų skau-

Stovyklų rūšys: skautinės va- jaunių ir t. t. ir, pagal sa- 
saros stovyklos, kaip viena pa- ‘ vo apimtį — rajoninės, vietinin- 
grindiniu skautavimo priemo- į k‘jos,’ tunto, draugovės ar laivo, 
nių, gali būti skirstomos: pagal (Nukelta į 5 psl.)

no įsakymas. Mums mažiau
sioms buvo pirmenybė, tai ir 
puolėm prie “pagalvėlių” su juo
stelėms.

Viena sesė parodė pirštu į 
meškeres ant kranto. Apsidžiau
gėm manydamos, kad broliai 
meškerios, o mums bus daugiau 
progos paburiuoti ir pairkluoti. 
Oi apsigavome! Broliai į meške
res visai nežiūrėjo, nors p. Kro
nas parodė ir kur riebiu sliekų 
nemokamai galima rasti. Visi 
buriavom, su kanu lenktynia- 
vom, o brolis Vengianskas savo 

. didžiule “motorke” net po kelis 
kartus kanalais ir ežerais pava
žinėjo. Lenktynės buvo Įdomios, 
nes kiekvienas norėjo laimėti. 
Atsitiko, kad pora brolių, visom 
jėgom irklais kapstydami van
denį jau per pusę kanu ėjo pir
myn, bėt sužavėti būsimu laimė
jimu, pamiršo žiūrėti Į kryptį ir, 
vietoje pirmieji perkirsti starto

Vasara kviečia lengviau gyventi ir Jūs būsite ypatingai patenkinti 
poilsio valandomis, naudodami parankų lėkščių ir indų komplektą. Jie 
yra pagaminti iš stiprio® plastikos. 4 lėkštės ir bokalai yra puikūs pa- 
vėsiavimams kieme, paplūdimiuose, piknikuose ar lengviems pietums. 
Tą komplektą galima plauti indų plovimo mašinoje. Prie komplekto 
yra dvi kortų kaladės ir užrašams knygelė.

Kviečiame priimti šią dovaną atidarant naują taupymo sąskaitą su 
500 dol. ar daugiau arba pridėti tokią sumą, ar daugiau prie Jūsų esa
mos sąskaitos, šv Antano Taupymo bendrovė siūlo platų taupymo pla
nų pasirinkimą, tinkamą Jūsų reikalavimams. Tik'viena dovana šei
mai. Šis pasiūlymas galioja iki liepos 12 d.- Dovanos paštu nesiunčia- 
mos. Prašome paskambinti ar atvykti šiandien.

^thnn 1447 Sou* 49A Cccrt

a vi ngs PHONEt 656^330 JOSEPH F. GRIBAUSKAS, KtC, MCJ

Sekdami kelio aprašymą ir ne
paklydę pasiekėme p. Krono ir 
brolio Vengiansko vasarvietes, 
kurių “parking” lotai jau buvo 
beveik pilni. Sausoje aikštelėje 
(atrodo, kad čia nelijo) jau žai
dė anksčiau atvykusieji.

Už aikštės buvo kanalas ar 
upė, o prie jos du lieptu. Prie 
kiekvieno lieptelio pamačiau po 
laivelį su motorais. Tai vasar
namio savininku laiveliai, šalia 
jų buvo vienas “kanu” jau van
deny, o antrą nešė broliai ir nu
leido i kanala. Benešdami irklus 
ir gelbėjimosi liemenes pamatė
me dar kita laivą su aukštu stie 
bu. bet be burių. Jį tempė mo
torinis laivelis.

Mūsų liūdnus veidus, kad nėra 
vėjo ir buriuoti nee-alėsim, pra
linksmino brolis Julius paaiškin
damas, kad tik kanalo krante 
medžiai užstoja vėją, bet ežere 
pučia ir buriuosim.

“Užsidėkite liemenes, nes be 
jų nei vienas nesės i valtį ar ka
nu (eanou)”, buvo brolio Anta- baltos burės plazda 

bangos duokit kelią

liniįa, kirto i lieptelį, Vargšeliai 
pralaimėjo. Mums buvo gera pa- . 
moka. Bet gražiausia, kad bro
lis Leonas, mokinęs lenktynių 
taisyklių, pats lenktynes prieš 
mažiukus pralaimėjo.

Po lenktynių ir plaukiojimų 
| rasi jutome pavargę ir išalkę. 
; Kepamu dešreliu ant kranto dū
mai aoetita dar padidino. Na. ir 
valgėm tėvelių ir sesių paruoštus 
pietūs. Neatrodė, kad bent vie
na sesė laikėsi “grožio” taisy
klių, kain tai daro namie, kad 
“nepariebėtų”.

Po pietų buvo Įspūdingiausia 
'■'rovramos dalis. Viena sesė, ne
turėdama progos anksčiau su 
kitom kartu duoti įžodžio, davė 
iškyloje. Tai gražiausias įžodis, 
koki aš mačiau. Įžodis buvo ant 
liepto virš vandens. Užpakaly 
stovėjo burlaivis su iškeltom bu
rėm, prieky buvo motorlaivis ir 
kanu. Duodančioji įžodį stovė
jo sesių prieky šalia Lietuvos vė
liavos. Kaklairaištį užrišo pa
mirkytą į Raitijos jūros vande
nį, kuris plauna Lietuvos kran
tus ir išneša gintarą iš marui 
gelmių. Ta sesė negali nebūti 
gera jūrų skautė ir gera lietu
vaitė Daug fotografų tą įvykį 
fotografavo. Jei aš gausiu tą 

! fotografija, pasikabinsiu ją sa- 
i vo kambary gražiausioje vietoje, 
i Kokia ji laiminga! Jei nebūčiau 
; skautė, jai tikrai pavydėliau.

Po įžodžio ant kranto naują 
i jūrų skautę — ūdrytę apsupom 
j ratu, pasveikinom ir sudaina- 
vom keletą jūriškų dainelių. No
rėjom ir “pakrikštyti”, bet ne-

i pagavome.
Sukūrę mažą lauželį dar pa

dai navom. pažaidėm ir su/‘Atei
na naktis” baigėme iškylą.

Važiuodama namo nekalbėjau, 
kaip dariau atvažiuodama, nes 
dienos įvykiai sukosi akyse. Ta 
iškyla man asmeniškai dar ne
sibaigė, nes kas naktį vis ją 
tebesapnuoju. Ūdrytė

va- 
as-

ne-

madienį, 16 valanda no sunkios 
ligos — širdies smūgio, išgulė
jęs ligoninėje šešis mėnesius, už
geso didelis lietuviškojo jauni
mo šviesulas LSS v. s. Antanas 
Krausas.

V. s. Antanas Krausas visą sa
vo gyvenimą paaukojo lietuvy
bei ir lietuviškoio jaunimo auk- 
lėiimui. Anie jo gyvenimą ga
lima naskaityti Lietuviu Enci- 
klonediįoje. kur tik šalti statisti
niai' duomenys surašyti. Bet 
mums, jūrų skautams, verta pri
siminti, kad brolis v. s. Krau
sas buvo tikrai didelis Jūrų 
Skautijos rėmėjas.

Jam lietuvybės išlaikymas. 
LSS gerbūvis ir tobulėjimas vi
sada buvo aukščiau už asmeniš
kus ginčus, už vieno ar kito 
dovo palaikymą, ar už savo 
menišką 'ramybę.

Kur jis matė, kad daroma
teisybė, visad stojo ginti skriau
džiamos pusės.

Didžiu lietuviško jaunimo 
Šviesulu v. s. Antaną Krausą vi
sai teisingai pavadino vienas 
man pažįstamas skautukas Penk
toje LSS Tautinėje Stovykloje 
ir tas labai maloniai jį nuteikė. 
Skautukai vadino ji didžiu lie
tuviškojo jaunimo šviesulu, tą 
jis priėmė kaipo didesnį žyminį 
už visus jam suteiktus ordinus.

Prieš dvidešimt su viršum me
tų v. s. Krausas yra atvežęs į 
Australiją iš Vokietijos dabarti
nio LJS j. s. Myk.. Manomaičio 
dovanotą LSS “Džiugo” tunto 
vėliavą, kurią dabar turi Melbur
no “Džiugo” tuntas. Prieš porą 
metų v. s. Krausas atvežė iš 
Amerikos ir leido Australijoje 
gyvenantiems jūrų skautams ne
ribotam laikui naudotis j. s. M. 
Manomaičio išleistais jūrų skau
tams lavinti pritaikintais leidi
niais.

Daug didelių darbų atlikti bu
vo užsimojęs A. A. v. s. Antanas 
ir jau buvo pradėjęs rinkti me
džiagą dešimties tomų Vydūno 
raštų išleidimui, bet staigus šir
dies priešpuolis ir po to sunki liga 
ir mirtis...

Didelis būrys tautiečių, skau
tai, Korp. Romuva ir Latvių 
Korp. Beveronia sū vėliavomis 
palydėjo A. A. v. s. Antaną 
Krausą iš šv. Jono bažnyčios, 
kur nuolat yra laikomos lietuviš
kos pamaldos į Collingwood ka
pines, į Amžinojo Poilsio vietą^
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
(steigta 1923 metais . TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Šių metų birželio 22 — 24 
dienomis New Yorke, Commo
dore viešbučio patalpose, įvy
ko 26-tas SLA dvimetinis Sei
mas. Iš įvairių JAV ir Kana
dos senų ir ųaujų kolonijų su
važiavo apie pusantro šimto 
atstovų ir svečių, “kurie tris 
dienas svarstė įvairius svarbes- narys ir* labai gerai suripaži- 

nęs'su ig-A praeitimi. Jis primi
nė suvažiavusiems kelis SLA 
atliktus darbus, padarytus; 
šimtmečio pradžioje.

Gen. Konsulas Simutis pa- 1 
sveikino SI A seimą Lietuvos

tas SLA-centro sekretorius Dr. 
Algirdas Budreckis ir iždinin-

Pirmiausia buvo pakviestas 
kalbėti Lietuvos generalinis 
konsulas Anicetas Simutis. Iš!

a SLA seimą pasveikino tun. mesnę seimo 
Pranas Geisčiūnas, Balfo rei-jryto perde"č 
kalų vedėjas. Iš Vliko pirmi- vilui Dargini, 
ninko Dr. Valiūno kalbos pa- kė seimą pradedamąją 
tyriau, kad SLA yra ne tik se- tilpusią Naujienose, ir 
niaurioji, bet ir pati turtingiau- rė Petrą Balčikoni, Joną Jok u- [ 
šioji Amerikos Lietuvių orga- bonį ir Kazį Karpių į mandatų Ibėlis netenka, 
nizacija, —tarė kun. Geisėiū- u—
nas. — Aš sveikinu su važia v u-

tuno eigą 11:35 
jave pirmininkui

Jis Uwjao pasa-j 
ėdamąją kalboj 

r pasky-j

audingi Lie-# 
.ai kam taip sielotis irfi 
? Nėra reikalo, dir-į 
US darbus, slėptis, 
kiračių, koks yra jul.

Į ‘aukštas akademinis lygis”, stef 
h.tt:.. ___ „j.B

ir n

$18.00
$10.00

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Seimas pradėtas beveik pro
gramoje nustatytu laiku. Su
važiavusius delegatas pasvei
kino lietuviškai ir angliškai ad 
vokatas Steponas Briedis, SLA 
penktos apskrities ir Seimo 
rengimo komisijos pirminin
kas. Jis tuojau pakvietė skau
tus įnešti vėliavaš ir 73-čios 
kuopos atstovę Juliją Andriu- 
lionytę Comley pagiedoti Ame
rikos ir Lietuvos himnus. Jai 
akompanavo SLA Pildomosios 
ir 336 kuopos atstovė Josephi
ne Milerių tė. Giedojo visi sa
lėje buvusieji nariai ir svečiai.

Seimui ruošti New Yorke 
buvo sudarytas didelis komite
tas. Pirmininkavo ,adv. St 
Briedis, vicepirmininkė buvo 
L. Sperauskienė, iždininkė 
Liucija Gudelienė, sekretorius 
J. Petrėnas, o komiteto nariais 
buvo Dr. M. Kregždė, Bronė 
Spūdienė, A. Šateika, Lilian 
Šateikienė, panelė N. Katiliū
tė, Mrs. A. Binkis, M. Verbic- 
kienė ir Helen Kulber. Jiems 
padėjo prie komiteto priskir-

Apgailesiavo, 
kad Lietuvos atstovas negalė
jęs atvažiuoti į New Yorką.

Antruoju kalbėtoju buvo 
Vilko pirmininkas Dr. Kęstutis

Jungtinių Tautų 25 metų sukaktis
Birželio 26 d. Jungtinės Tautos paminėjo savo sidab

rinį jubiliejų. Paminėjo labai kukliai, be didelių iškilmių, 
be didelio džiaugsmo. Būdinga ir tai, kad spaudoje apie 
tą įvykį buvo vos tik prisiminta. Laikraščiai pasitenkino 
palyginti trumpais pranešimais apie tą jubiliejų bei kas 
ryšium su juo buvo pasakyta.

Kiek daug vilčių buvo dedama į Jungtines Tautas! 
Buvo tikimasi, kad pagaliau pasaulis galės laisviau atsi
kvėpti, kad Jungtinių Tautų organizacijai pavyks išlai
kyti pasaulyje taiką, tarptautinius nesusipratimus ir 
ginčus išspręsti nesigriebiant jėgos, sulaikyti agresiją 
bei vienos valstybės pasikėsinimą į kitos valstybės nepri
klausomybę.

Bet tos viltys pasirodė nepagrįstos, iliuzinės. Išryš
kėjo riša eilė organizacijos struktūroje trūkumų, kurie 
turės būti pašalinti. Ir pašalinti greit, nes kitaip Jungti
nės Tautos susilauks tokio pat likimo, kokio susilaukė 
Tautų Lyga. Generalinis Jungtinių Tautų sekretorius U 
Thantas tai įsakmiai pabrėžė pernai Saugumo tarybos po
sėdyje, pareikšdamas: “J. T. per ateinantį dešimtmetį 
turi pasidaryti efektyvios arba pranykti”.

Vadinasi, Jungtinės Tautos turės pašalinti tuos’stab
džius, kurie joms trukdo efektingai veikti bei įgyvendinti 
tuos skambius šūkius, kurie yra nužymėti chartoje.

Jungtinių Tautų tėvu yra laikomas prezidentas Ro- 
oseveltas, o seneliu prezidentas Wilsonas. Vyriausiai 
pastarojo pastangomis po pirmojo pasaulinio karo buvo 
sukurta Tautų Lyga.

Kokia ironija! Amerika daugiausia prisidėjo prie 
Tautų Lygos įsteigimo, bet jos nariu netapo. Senatas su
laikė nuo įstojimo į Tautų Lygą.

Antrojo pasaulinio karo metu prezidentas Rooseyėl- 
tas irgi dėjo visas pastangas, sukūrimui tokios organi 
eijos, kuri rūpintųsi tautų lygybe, socialinių, kultūriniu 
ir ekonominiu bendradarbiavimu bei stengtai užkirst; vien tik tuo, kad galėtų “išlikti gyvos 
kelią karams. Jau 1942 m. Maskvoje buvo tokids-Ol 
zacijos klausimas svarstytas. Tačiau Jungtinių Tautų 
steigimo projektas, jo apmatai buvo sudaryti Dumbarton 
Oaks (Washington, D. C.) keliolikos valstybių konferen
cijoje, įvykusioje 1944 m., ir kuri tęsėsi nuo rugpiūčio 21 
iki spalio 7 d. O 1945 metais San Francisco mieste buvo 
sušaukta 50 valstybių konferencija, kuri ir padėjo, taip 
sakant, pagrindus Jungtinių Tautų organizacijai. Kon
ferencija prasidėjo gegužės 2 d. ir baigėsi birželio 26 d.,

Povilas Dargis įkalbėjo jį tapti 
SLA nariu ir kaip jis džiaugia
si, kad Amerikos lietuvių: se
niausioji* ir turtingiausioj! or
ganizacija be pertraukos rū-

■ Jis patarė seiman suva
žiavusiems atstovams tęsti 
šimtmečio pradžioje pradėtą

patarė didelį darbą vedančiai 
organizacijai rūpintis savo 
ateitimi, įtraukti į savo gretas 
daugiau jaunimo.

Lietuvos Laisvės Komiteto 
vardu kalbėjo Vaclovas Sidzi
kauskas, ilgametis šio komi-

kai visi 50 dalyvavusių, valstybių*atstovai pasirašė do
kumentą, kuriuo formališkai ir buvo Įsteigtos Jungtinės 
Tautos. įį

. Taigi, praėjo jau dvidešimt penkėri metai nuo Jung
tinių Tautų įsteigimo. Koks yra jų rekordas? Ką toji or
ganizacija per tą laiką nuveikė? Kiek ji prisidėjo prie

įgyvendinimo?
Lester B. Pearsonas, buvęs Kanados premjeras ir 

Nobelio taikos premijos laimėtojas, ryšium su Jungtinių 
Tautų sidabriniu jubiliejum primena tokį istorinį įvykį:

giausios lietuvių organizacijos 
— Balfo — vardu. Mes nieko 
neturime, visų p r ašinė j ame,

tuvių, kuriems pagalba reika-

Balfo reikalus, papasakojo, 
kaip po įvairias pasaulio da-

tikrinimo komisiją. Paaiškėję, tame 
kad Balčikonis dar nebuvo at-|liaus 
vykęs į pirmąją sesiją, tai jo 
vieton į mandatą komisiją pa
skyrė atstovą Kapočių.

Tuojau buvo paprašytas, se
kretorius Budreekis padaryti 
suvažiavusių atstovų vardo- 
Šaukį. Patikrinus delegatus ir 
nustačius, kad yra reikalingas 
kvorumas, Povilas Dargis pa-

lis išsiblaškiusieji lietuviai yra paskaityti specialiai paruoštos 
reikalingi Amerikoj gyvenan
čių mūsų tautiečių pagalbos. 
Tarė šiltą, žodį už anksčiau 
teiktą pagalbą ir palinkėjo sei
mui sekinės.
• Adv. Briedis, priminęs apie ' 
ruošiamą susipažinimo vaka
rienę ir, seimo banketą, tolL

lietuviškos poezijos.

, nes tai parodos 
pačiame numeryje Ju-I 
Smetonos prilyginimasj 

>tšūniui, kurio buldogiška nuo-B 
trauka įdėta prie straipsnioE 
“Dėl Grandinėlės... ”, kur tel-i 

. pa citata iš Smetonos pasisaky-1 
i mo Naujienose š/m HL 23, prieš® 
■ Grandinėlės nulietuvinimą. Re 
dakcijos prierašas: “Čia kam
pe sėdintis irgi uoslės specia
listas galvoja' kitaip. Grandi
nėlė jo nuomone yra lietuviš
ką...” Atseit, šuva teisingiau 
ir geriau galvoja nei J. Smeto-

bet antroje sesijoje įvyko lau- Tai bent liberalinio laikraš-
I « M - *

i
ir skaityti tokių dalykų laik-

kinis hipiškų nuotaikų i ne i- e6ka! Dar neteko matyti
dentas ' „ . .

| Bendrai 
nori lietui

Akiračiai 
įtriotizmą

Visiškai pagal partijos liniją
Kas nepritaria mūsų dar- paskutiniais žodžiais iškonevei- tingai jaunimo tarpe, nes patino 
ims — fanatikai, kurie turi kianti. tizmas šiandien liberalams ne

būti suniekilfti prilydant juos Kadangi Antanaitis primygti- madoje. Gi visokie antanąi- 
net prie šunų. Panašia mintimi nai prašo įrodymų apie dr. T. čiai yra tik ruP9rai> kurie Pa
rašo tūlas Algirdas T. Antanai- Tameikio bendradarbiavimą,' į duoda & auk§čiau duotas direk-

šinyje “Apie mūsų fanatikus”.

Kai mano Naujienose kovo 
18 d, buvo pasisakyta prieš 
Lietuvių- Fondo - skyrimą pini
gų asmenims, įnikusiems ben
dradarbiauti s^ Lietuvos oku
pantu, tai Akiračių bendradar-

lygsvaros, paleido visą savo

resu.

apsirikta

patys darbai tą įrodo. Juk ge- vendinti

vežimas krepšininkų į okupuo- ~———— _.
tą Lietuvą, rengimas koncertų, . __ v
sako, dabar organizuoja šach
matininkus vežti Lietuvon) ir 
t t Manau, kad įrodymų pil- : 
nai užtenka, kurie yra labai 
svarūs, ir nereikalinga kokių 
nors notaro patvirtintų doku
mentų.

Jei Antanaitis-mano, kad to
kie bendradarbiavimai yra*

■ --------- - ' - ■' ----------- J— ■■■........................- —------------------------------------------------------- ---------------------- ..

mihKunumnsumi

.Sieyes buvo paklaustas, ką jis veikė revoliucijos metu, 
tai atsakė, jog stengėsi “išlikti gyvas”v Esą, tą galima 
pasakyti ir apie Jungtines Tautas: jos per dvidešimt pen
kis metus irgi “stengėsi išlikti gyvos, ir išliko”, o tai jati 
nemažas nuopelnas, turint galvoje tarptautinę įtampą ir 
pergyventus neramumus.

Tačiau, jeigu ir ateityje Jungtinės Tautos, rūpinsis 
tai jų vaidmuo 

bus tikrai menkas taikai išlaikyti bei socialinėms ir eko
nominėms negerovėms pašalinti. Per dvidešimt penkis 
metus išryškėjo, jog priimtoji Jungtinių Tautų charta 
bei patys organizacijos pagrindai turi labai, daug trūku
mų, kurie būtinai turi būti pašalinti. Pearsonas tad ir 
siūlo sudaryti specialų komitetą iš trijų žymių asmenų, 
kurie paruoštų planą Jungtinių Tautų organizacijai per- 
tvarkytis, reformuoti ją taip, kad ji neišsigimtų į Tautų 
Lygą ir nesusilauktų tokio pat likimo, z

Toliau rašo: “J. Tijūno in
terpretacijos nedaug skiriasi •v ■ • • • » v ”

tėlio, piktnaudojaučio skam- 
bų laisvosios Lietuvos var

lis noras galutinai priblokšti, 
nes sutapdino su “šlykščių iš
puoliu” Laisvojoj Lietuvoj,

sisakymą dėl išleisto Vilniuje 
Mariaus Katiliškio romano 
“Miškais ateina ruduo”, žodžiu, 
kas kitaip galvoja ir neprita
ria minimai “kompanijai” yra B

W
■

25 mylias su- vienu galionu. Garantija 5 metai arb» 50.000 mylip.

4030 Archer Avenue

VLADAS C1VINSKAS

BRANGIEJI AKMENYS
27

Muzo ir'kainayainių distriktų kasyklos 
Kolumbijoje šiuo atžvilgiu yra išimtis. Per 
keturis šimtus metų čia rasta tiek daug di
delių ir puikių akmenų, kad jų pakako 
viltimis ir gobšumui sukelti, pradžioj — 
Ispanijos karalių ir jų vietininkų Kolumbi
joje, o vėliau — daugelio turtingų avan
tiūristų prancūzų, vokiečių, kolmbiečių, 
airių, amerikiečių ir kL, kurie, kartais 
negailėdami kapitalų, rado geresnių būdų 
prieiti prie pagrindinių emeraldus saugo
jančių gj’slų. Ar įdėti kapitalai ir triūsas 
pateisino viltis, sunku pasakyti. Bent ofi
cialiai — tai ne, o iš tikrųjų — kas žino.

Šių apylinkių aukštumos turtingos upė
mis, upeliais ir kalnų šaltiniais, kurie 
visi įkinkyti į emeraldų plovinio darbus. 
Emeraldus sauganti gysla dabar dažniau
sia prieinama didele ir gilia duobe iš vir
šaus, bet vietomis pasiekiama horizonta
liais tuneliais. Viršuje ši duobė iki 200 va
rų ( 1 varas lygus beveik 1 metrui) dianiel* 
re, apačioje — iki 40 - 50 varų. Dugnas 
nuožulnus. Kur nors aukštesnėje vietoje 
įrengiami dideli vandens rezervuarai, o 
kartais ištisos užtvankos, iš kurių vanduo 
kanalais nuvedamas į duobę. Darbininkai 
ardo ir smulkina brangiąją uolienų ir ver
čia gilyn i duobe. Pagal darbų vadovo švil
pukų, žmonės skubiai pasitraukia į sau
gesnes vietas, atidaromas rezervuaras, ir

vanduo didele jėga siūbtelia į kasyklas, 
nešdamas viską su savimi, plaudamas su
mestas uolų nuolaužas ir per angą kasyklų 
dugne visas nereikalingas žemes išnešda- 
mas į pakalnėje tekančią upę. Šis proce
sas kartojamas daugeli karių, netgi ir pri- 
sikasus prie emeraldus slepiančios kvarci
nės gyslos. Tik šios gyslos uoliena ardoma 
jau atsargiau ir mažesniais gabalais, ste
bint, ar nepasirodys kur didelė žalia dėmė 
uoloje, paprastai įspėjanti, kad joje, kaip 
natūraliame lizde, galima tikėtis brangaus 
radinio. '•

Ir šiuo metodu dirbant, kasyklą pro
dukcija yra nedidelė, o išlaidų šimtams 
darbininkų apmokėti, darbo priemonėms 
ir reikmenims daug, ir rasti emeraldai ne 
visada jas apmoka. Ilgoj šių kasyklų pro
dukcijos kreivė yra labai gerų metų su 
15 — svarų rastų emeraldų per metus, 
bet taip pat yra atvejų, jog visų metų var
gas būdavęs dėl kelių atsitiktinai rastų ak
menų. Nėra abejonės, kad toki kapitalai 
ir tiek darbo bet kurioje kitoje pramonės 
šakoje duotų daugiau naudos, bet riziką 
mėgstančiųjų ir šiam žaidimui netrūksta. 
Ir taip emeraldams kasti koncesijos eina iš 
rankų į rankas, kasyklose yra buvę ir ban
krotų, ir didelių nusigyvenimų, bet kad 
kas nors iš Čia būtų išsinešęs milijonus, 
nėra nė užuominos.

Emeraldai yra žali akmens, kitokių 
spalvų jų nėra. Bet ne visi žali skaidrieji 
akmens yra emeraldai. žalių yra perido- 
tų, spinelių, zirkonų. tunnalinų, granatų, 
safyrų ir deimantų. Daugelio šių akmenų

žalumas ne giminingas emeraldų žalumui, 
ir per klaidą sumaišyti jų tapatybę didelio 
pavojaus nėra. Bet yra žaliųjų granatų ir 
žaliųjų turmalinų, savo atspalviais visai 
panašių j einetaldus, ir čia galimybių klai
doms daug. Tiesa, net ir patys geriausieji 
žalieji turmalinai ir žalieji granatai neturi 
aukštos kokybės emeraldo puikumo, bet 
iš prastos kokybes emeraldų nepatyrusiai 
akiai juos išskirti sunku, tuo labiau, kad 
toki vardai, kaip Uralo emeraldas žalia
jam granatui, Brazilijos emeraldus ir Tan
zanijos emeraldas žaliajam turmalinui, 
dažnai išgirstam? brangenybių prekyboje, 
veikia labai klaidinančiai.

Iškilus tokiems neaiškumams, vieninte
lis tikras būdas išsiaiškinti tai kreiptis į 
šios srities ekspertas. Kur tokių ekspertų 
ar labaratorinių priemonių akmens tapa
tybei patikrinti nėra, visada bus didelė ri
zika įsigyti žaliąjį tunnaliną ar žaliąjį gra
natą emeraldo kaina. Tiesa, kartais gali
ma pasikliauti akmens kietumo ir akmens 
lyginamojo svorio patikrinimu. Emeral
das yra žymiai kietesnis už turmąliną ir 
granatą, ir juo rėžiant, abu tie akmenys 
nukentės, nepafikdąmi žymės ėmeralde. 
Taip pat turmalinai ir granatai yra žymiai 
sunkesni už emeraldus. Bet pirmuoju atve
ju reikią po .rašką turėti ir turmalinų, ir 
granatų, antruoju — lyginamajam svo
riui patikrinti priemonių, o taip pat ne 
dažnai pasitaiko. .

Neaiškumų įneša ir sintetiniai emeral
dai, kurių ypač viena rūšis, žinoma Chat
ham emeraldų vardu, savo optinėmis ir fi-
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'zinėmis savybėmis tiek artima tikriesiems 
emeraldams, kad tik specialiais testais te- 
įmanoma juos atskirti nuo tikrųjų.

Emeraldų kainos ypač paskutiniu laiku 
labai nepastovios su nuolatine tendencija 
dar labiau brangti. Tiesa, brangiųjų ak-, 
menų prekyboje ir dabar nesunku gauti 
vien karato dydžio akmenų po 150.00 ir 
dviejų karatų dydžio po 450 — 600 doL bet 
tai bus prastesnės kokybės akmens, dau
giau ar mažiau'netikusios spalvos, menko 
skaidrumo ir nepakankamai švarūs. Aul^fa 
tos kokybės emeraldai jokiuose kainų rė
muose nesulaikomi. Pavyzdžiui, toks ak- 
muo, 5 — 6 karatų dydžio, geros spalvos, 
visiškai skaidrus ir švarus, briliantinio ar 
emeraldinio šlifo prieš penkerius metas 
dar buvo galima gauti po 3.000 — 4.000 už 
karatą arba po 15.000 — 24.00 (tol už ak
meni, dabar už šito paties dydžio ir šios 

.pačios kokybės ^akmenis po 7.000 doL už 
karatą arba po 35.000 — 40.000 doL už ak
menį, o jei jis išimtinai aukštos kokybės, 
9.000 — 10.000 dolerių už vieną karatą 
arba iki 60.000 dolerių už akmenį nėra 
fantastiška kaina. Emeraldai 10 ir dau
giau karatų dydžio, aukštos kokybės, ge
ros spalvos ir briliantinio ar emeraMinto 
šlifo jau siekia 15.000 — 18.000 doL už ka
ratą kainų, bet ir šituo atveju jų pareika
lavimas toks didelis, o pasiūla tokia maža, 
kad “netgi New Yorke, kuris šiuo meta yra 
pats judriausias pasautyje brangiųjų ak
menų prekybas centras, k ar teis m ėnesius 
tenka išlaukti, kol surandamas užsaky
mui patenkinti tokio dydžio ir tokios ko

kybės akmuo. Netgi Chatham emeraldai, 
kurie tėra tik gerai pasisekusi tikrųjų eme- 

. raidų replika, kartais pasiekia kelių šimtų 
dolerių kainų už akmenį, taigi daugiau, 
negu daugelis kitų puikių brangiųjų akme
nų, neišskiriant topazo, ametisto ir kai 
kuriais atvejais akvamarino.

RUBINAI IR SAFYRAI
Rubino vardas yra lotynų kilmės, išsi

vystęs.iš žodžio ruber, rubinus, reiškiančto 
— raudonas; žodis safyras taip pat kilęs iš 
lotynų kalbos ir reiškia —- mėlynas. Kaip 
keista bebūtų, šie abu akmens— rubinas 
ir safyras, savo išviršine išvaizda toki ne
panašūs į vienas kitą, cheminėmis ir fizi
nėmis savybėmis yra vienas, ir tas pats ak- 

į muo, ta pati gamtoje ne tokio jau reto mi
neralo korundo atmaina, besiskirianti tifc- 

; tai spalva.
(Bus daugiau) _

t BRANGENYBIŲ PREKYBA
TERRA

Savininkai V. ir U. CIVINSKAI
Brangieji akmenys — Aukso ir kt. papuošalai — 
Šveicaru laikrodžiai. Taip pat — kristalas, sidab
ras, porcelianas ir visos kitos dovaninės prekės,

TERRA,'3237 tY. 63rd St, Chicago, HL
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M. ANNA BALIONAS
ACfV, AuSV 
it GitKLtS LIGOS 
PBTfĄIKO AKINIUS

2858 W. 63«i STREET
Oti*© falai.: B-322^
tsjuo. M«L: WAlbr©«k &SQ76

MmBm mt© 10 Ou 12 vai. ryto, 
4im> 4 i&i 0 v<L v$X» XYtxt, wsUaxyuL 
u^oauis l^pruma ut sušiuro

IK Mv | Į*tcy< UivOS
GIN&KQUXHNS CHIRURGIJA 
M49 So. PuusKi &CL IQrawford 

ftoftical TeL UI 5-6446

Jūrų Skautija

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
skilties ar valties. Jos yra iš 
anksto nustatomos kokio ilgio, 
turinio.

Poilsio stovyklos: kaip kad 
vardas jau sako, jos yra skiria
mos grynai poilsiui ir mums, 
kaip skautams, o ypač jūrų skau
tams, yra visai nepriimtinos. Jos 
daugiau tinka kitoms jaunimo 
organizacijoms, todėl apie jas 
plačiau kalbėti ir netenka:

1 
Monitobos šimto mėty sukakties proga

Esame perdaug išsHepinę. 
! šiandien, sakysim, į Winnipegą, 
j Manitoboje, traukiniu su mie

Tinka įjungti visur.

skautavimo gamtos prieglobsty
je, tenka įtempti visas fizines 
ir dvasines jėgas jūrinių teori-

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

į PLEASE!
| Oityytįcan

PREVENT 
FOREST FIRES,

dabar tokios j ūrų skautų stovyk
los organizaciją pasiruošimo jai 
pagrindus ir kitus elementus, 
kurie padėtų sėkmingai organi
zuoti ir pravesti bet kurios apim
ties ir paskirties jūrų skautų 
vieneto stovyklą.

Kad būtų garantuotas stovy-

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643 

TeL 238-9787-8 ’

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai Speciali pagalba ko|otm 
(Arch Supports) ir 11

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš {vairiu atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Pipe* 
TeL: FRontier 8-1882

stovyklos dokumentacija. Tad 
panagrinėkime, kiekvieną etapą 
atskirai.

Prieš stovyklinis pasiruoši
mas: pradedant ruoštis vasaros 
stovyklai, jos organizatoriams, 
šiuo atveju jūrų skautų vadovy
bei, iš karto tenka nusistatyti 
stovyklos pobūdį; tiksliai žino
ti kokių tikslų stovykla organi
zuojama: jūrų skautų lavinimui, 
vadovų paruošimui, jūrinėms 
varžyboms, praktikiniam skau
tąvimui, reprezentacijai, ar to
kia, kuri apimtų visus anksčiau 
minėtus elementus su bendrai 
tam skirta programa. Pagal tai 
turi būti planuojama: iš anksto 
išdirbama smulki programa, pa
renkama tam reikalui tinkamą 
'stovyklavietė ir sudaromas pa-

■skautų tradicijas ir lietuviškąją 
jūrų skautiją savųjų ir kitatau
čių tarpe. Pats reprezentacinės 
stovyklos vardas aiškiai nusako 
jos paskirti, ir tuo pačiu, kiek
vieno paskiro stovyklautojo pa
reigas ir uždavinius.

B endrai gi kalbant apie jūrų 
skautų vienetų stovyklas, jos 
turi apimti visus skautiškų sto
vyklų pagrindinius elementus ir 
atitikti visiems trims anksčiau 
minėtų stovyklų reikalavimus. 
Kiekviena jūrų skautų stovykla, 
ar ji būtų rengiama atskirai ar 
bendrai su kitais skautų viene
tais, visada turi būti darbinga, 
tautiniai ir jūriniai reprezen-

Stovyklavietės parengimas: 
ieškant ar renkant stovyklavie-

ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St. Chicago, HL 60629 

Telefu PRospcct 6-5084

prantama, ji turi būti planingai 
ir iš anksto ruošiamasi, pasi
ruošta -ir sėkmingai pravesta. 
Besiruošiant jūrų skautų viene
to stovyklai, vieneto vadovybei 
visada teks pereiti šiuos orga
nizacinius pasiruošiamuosius 
etapus: priešstovykliniai pasi
ruošimai, stovyklavimas, stovy-

"NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

2512 W. 47 ST. — PR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ

DR VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirmu, antrai, trečiai, 
ir penki. 24 ir 68 vai. vak. Šeštadie
niais 24 vai. po pietų h kitu laiku

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA,
1490 kiL A. M.

felefu t-Koopect a-l?i/
UYDYTUJAS IR CHIRURGAS 

4146 WC5T 63rd STREET 
VAU kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ojuai aatraatenists u pengtadleninis 
ArecuKV ir st&outfL oiis&s uždarytos.

Kežu 3241 WEST 66th PLACE 
K none: Republic 7-7868

mokomosios stovyklos: jurų 
skautų vienetams, savo veiklos 
praktikoje daugiausia tenka su
sidurti su šios paskirties stovy
klom^. Mokomuoju stovyklų 
metu jūrų skautai turi progos 
įsigyti teoretinių žinių, kitas 
įgytas žiemos metu pritaikyti 
praktikoje, šiose stovyklose jū-

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 rt STREET 
Ofiso Mefu HEmlock 4-2123 
ReziA telef.: Glbson 8-6195

PnHna ligontaą papJ^MAitarima. Dtf 
y• lando-; skambinti telefonu HE 4-2*23 JgTneatriliepia. tai teief. <H 881S5

Galingas 10,000 BTU'S 

VĖSINTUVAS IMA TIK 7,5 AMP.

Raz. Gi b-0073

UK. W. M. LIMN - EISINAS 
MftUJCKWA IK. mwifekv UlwOb 

wlHcKVLOGlNE CH1RURGJJA 
o i az- oo. Kedzie Ave. WA> 5-2670

vaza&ous' pagal susmuimą. Jei neat- 
aiuepia, snaminnu JU1 3-0UO1.

mesį į šiuos pagrindinius reika
lavimus, statomus kiekvienai 
skautų stovyklai: (b. d.)

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai Pilna apdraudė

. ŽEMA KAINA
^.ŠERĖNAS

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 31

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.

Kreipkitės į

WALTER RASK - RASOAUSKĄ

T AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. V.

TeL: HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

mui bei panaudojimui plaukimui, 
buriavimui, irklavimui. Užsiė
mimų ant vandens metu ar ki
tuose praktikos darbuose. Moko
mosios stovyklos kiekvienam jū
rų skautai yra jūrinio skautavi- 
mo kursai ir mokykla.

Tautinės
stovyklos: jose jūrų skautams, 
kaip ir kitiems miško skautams, 
tenka reprezentuoti mūsų bran-

UK. A. JENKINS
G Tu t IVJAO IK LHiKUKGAS 

3M4 WEST 63rd STREET 
UFKSO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Tree, ir šeštaa. uždaryta

Ofiso teU Portsmouth 7-6000
Rebid." toief.: GArden 3-7278 

r.L ofii.: PR 8-7773; rez.: PR M732

,DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS

' Priima tik jgwqfarvs. '
Valandos? pirmad^ ketartai, 5—8» 

^ntrad. 2-4.

LIETUVIS OPTOMETRįSTAS 

4018 N. Lincoln Avenue 

Chicago, HL 60618 Tel. 525-0952 

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

2618 W. 71st St?— TeL 737-514* 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact tenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

VaU antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

Ofiso blefu 776-2880
- Mautas rez. telef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
TeL 9254296

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

uždaryta.
Rez. teL: WA 5-3099

KnrStClMN AMD bUKIaCVN 
AM MEST Tlst STREET 
vruaw HEmlock 4*5849 

Kautu 4M-2Z33 
UFlbU VALANDOS. 

rirmacL, Keiuriaa. nuo 1—4 ir 7—% 
<uiua<u pemuaaieių nuo 1—5, tree. 

a semuL tucuu susitarus.

Dr. Ant. fcudoKo Kabinetą perėmė 
optomemsias

DR. EDMUND L CIARA
TeU GR «400

ixsal iu^taiHuą. rxrin^ ketv. 
*—4—pttUKU 1<>—4, ir 

dCdUwie XU—2 vai.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIDAUS LIGŲ SPEC. 

2454 WEST 71st STREET 
VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.k antrad. ir ketvirtad. 
nua 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
, Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRĮSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

gamuoju, valgomuoju ir kitais 
patogumais nuvažiuoti iš Chi- 
cagos trunka vieną parą; nuva
žiuoti tą pačią tūkstančio my
lių distanciją tiesiuoju keliu per 
Milwaukee, Wisconsin Dells, St. 
PauLMinneapolis, Fargo, Pem
bina į Winnipeg^ resoriniu Pil
ko Skaliko (Greyhound) autobu
su patogioje su minkšta, nulei
džiama atkaltimi sėdynėje, su 
kojoms pasparomis, reguliuoja
mu oru ir sustojimais užsikąsti 
trunka dar para valandų trum
piau. Nepaisant te, sugrįžus tau 
reiškia užuojautą dėl tokios “il
gos ir varginančios kelionės” 
ypač dar autobusu. Kodėl, gir
di, neskridai lėktuvu — vos ke
letą dolerių brangiau, bet per po
ra valandų esi vietoje! lygi
nimui pasiskaitykime, kaip žmo
nės važiavo pusę tos distancijos 
— nuo St. Paul Minnesota, iki 
Winnipeg, Manitoba, prieš vie
ną šimtą metų!

Ratais nuo St Paul iki 
Fort Garry

Prieš 100 metų Fort Garry, 
iš kurio išsivystė Winnipeg© 
miestas, leistas Kanados Vaka
rų laikraštėlis “The Manitoban” 
savo 1870 m. spalio 20 d. nume
ryje atpasakoja, kaip anuomet 
buvo važiuojama bulių jungo 
traukiamais mediniais Raudono
sios Upės ratais nuo St. Paul 
arba St. Cloud iki Raudonosios 
ir Assiniboine upių santakos, t. 
y. Winnipego.

St. Paul su Minneapoliu prie 
Mississippi upės šiandien suda
ro vieną xdidelį miestą, kurs va
dinamas Twin City — dvynių 
miestu, yra maždaug pusiauke
lėje nuo Chieagos iki Manito- 
bos pasienio. Su St. Paul win- 
nipegiečiai iš pirmųjų dienų jau 
palaikė gyvybinius ryšius. Kitas 
JAV punktas, su kuriuo pirmie
ji Manitobos kolonistai prekia
vo, buvo St. Qoud, apie 100 my
lių arčjauneguSt. Paul.

“Puikus rudens oras laikosi”, 
rašo “The Manitoban”.

“Jaučių traukiamų ratų (me
dinių vežimų su mediniais teki
niais) voros kasdien traukia iš 

■St. Cloud prekėmis pasikrovę. Iš
ilgai visą kelią tarp šių dviejų 
punktų per prerijas traukia ilgi 
karavanai, kurie išvyksta pre
kių pargabenti ir grįžta su kau
pais”.

“Nuo pavasario iki rudens 
tūkstančiai tokių vežimų — ra
tų ištisomis brigadomis traukia 
bent trimis ruožais per begali
nes prerijas (apie 400 mylių dis
tanciją iki St. Cloud ir* apie 500 
mylių iki St. Paul)”.

Račiai pagarsėję Raudonosios. 
Upės Ratai (Red River Carts) 
pirmą kartą pasirodė Pembinos 
Forte, buvusiame JAV-Kanados 
pasienyje apie 60 mylių į pietus 
nuo Winnipego, bet tuomet tik
ros sienos tarp šių kaimyninių 
šalių dar nebuvo, šiandien Pem
bina yra gyvas miestelis JAV 
pusėje. Tie ratai buvo labai pri

žadėjo dirbti žymiai didesnius 
ratus — vežimus, kurių ratai tu
rėjo po keturis stipinus, kol Rau
donosios Upės Ratai išsivystė į 
didžiulius polubinius vežimus su 
dvigubai didesniais ratais, tu
rinčiais jau po daug stipinų, ap
temptais “šanagani” (padango
mis) iš žalios buivolo odos.

“Tie ratai buvo paprastos ke
turkampės dėžės su pora jienų, 
užmautų ant ašies su dviem mil
žiniškais ratais. Tie ratai turi 
plačius lankus, kad nesmegtų va
žiuojant per minkštą prerijų ve
lėną. ,

Ratai turi labai ilgus stipinus, 
kad galėtų saugiai pervažiuoti 
per brastas ir purvo duobes. Vi
si ratai yra padirbti tik iš me
džio; juose visiškai nėra metalo, 
tai dėlto, kad kam nors sulūžus, 
medžiaga pataisymui visuomet 
yra lengva gauti vietoje. Ašys 
niekuomet netepamos, dėlto apie 
jas sakoma: “Niekas tiek nežvie
gia, kaip kiaulė stebulėje”.

Sako, kad kiekvienas ratas tu
ri savo skirtingą žviegimą, ir dar 
karavanui toli tebesant, mieste 
jau girdi juos grįžtant.( Jei ašys 
būtų tepamos, tai į stebules pa
tekusios ir smiltys greitai ašis 
suėstų). Pakeliui iš St. Paulo 
iki Raudonosios Upės sėdybos 
susidėvėdavo po 4 ir 5 ašis... Pa
kinktai buvo daromi iš buivolo 
(buffalo) odos, dažnai išplau
nant iš vieno gabalo. Ratų ka
ravanas kelyje traukia vientisi
ne eile, išskiriant kai yra indė
nų puolimo pavojus ir vežimai 
eina po keletą gretimais. Vie
nas vežikas valdo po penkerius 
ir šešerius ratus eilėje vienas po 
kito, jaučius pririšant prie prie
šakinių ratų galo.

Transporto kompanijos turė
jo tūkstančius tokių vežimų su 
daug tūkstančių jaučių ir ma
žiau arklių. Jaučiai daugiau nau
dojami,, kadangi pakelėje jie 
lengviau paganyti bet kokioje 
prerijų ganykloje, o arkliams 
reikia geresnio pašaro ir nėra 
tiek ištvermingi.

Vienas transporto karavano 
savininkas, ateivis airis Alloway 
su partneriu McKąy turėjo ke
lyje kartais po 6,000 ratų iš sy
kio! Viena vasarą (1840) buivo
lų medžioklėje Assinibojoje da
lyvavo 1,300 ratų, kurie pervil
ko namo milijoną svarų mėsos!

Iš Amerikos pusės į Raudono
sios ir Assiniboine upių vingį 
(Winnipeg?) vedė trys keliai — 
iš St. Paul ir St. Cloud iki Pem
binos ir iš čia.į Fort Gary Rau
donosios ir Assiniboine upių san
takoje, iš kur išsivystė Winne- 
go miestas. Tie keliai buvo: 
Wood Trail, (Miškų trakas), 
East Plains «(Rytų lygumų tra
kas) ir West Plains. Tiesiausias 
buvo pats rytinis kelias Woods 
Trail, anais laikais plačiai žino
mas kaip Varnos Sparnas (Crow 
Wing), o kadangi tuo keliu va
žiuojant tekdavo pervažiuoti per 
daug upių, tai tas kelias buvo 
žinomas dar kaip Otter Tail Trail 
(Ūdros Uodegos trakas).

(b. d.) J. Pr.

0BIĮNINKS8

TJntaminmrt ariNi HSdccio VBlandole 
gražiausios gėlės ir vsinikai, antka

piu papuoitatud ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUžAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GELBS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834

TĖVAS IR SONUS
MABQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GKoovehm 6-234S-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
f s .

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

Laidotuviy direktoriai:

DOVYDAS Fe GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D 

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

mityvūs, maži, vieno arklio trau
kiami vežimėliai su trijų pėdų 
aukščio iš vieno medžio blukio 
atpiautais vi “tisiniais tekiniais. 
Tokie ratai paveždavo tik po 
450 svarų krovinio. Vėliau ke
lionėms Raudonosios paupiais

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARBINKIT ES "NAUJIENOSE

garner t
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REAL E5TATI

Fair galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą XXUXXXXKXXXXXZXXXXXZXX

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS
iš keliones Pietą Amerikoje.

RESORTS AND VACATIONING 
!r Atostogų Vietos

General 
steady.

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, HI. 60632. TeL YA 7-5980

ambicijų 
Drunga, 
“akirati-

krau-
Ave., 
ir iš-

BUILDERS AND CONTRAC 
Namu Statyba Ir Remonh

REAL ESTATE AND BUD
2658 WEST 59th STRE

PRospect 8-5454

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

slapiai, yra fotografiją, minkšti viršeliai. Kaina $2.00. 
-iausioji sodriu pasiskaitymu knyga.

Call: Frank Zapoli* 
3208% W. 95th St.

GA 4-8654

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Iftlnda 60629 
WA 5-2787

DALIA JASAITYTĖ

NAUJIENOS’ KIEKVIEN

Passbooks 

5’/2% 

nvestmenf 
bonus plan 
)00 minimum

PERKAME, PARDUODAM 
NOME įvairaus dydžio nani 

■ Parūpiname paskolą- visokei 
į drauda, veikia notariatas.

PIETVAKARIU PRIEMIESTI 
Lisle DL. savininkas parduoda : 
ranch tin^ narna šn pristatvtu 

židiniu kilimais, natin;
Virš $20,000. Tel. 968-35

laisvos demokrati
skleidėjui “Var

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE*’

j PUIKUS 6 KAMBARIU octal 
igalow prie 62-ros ir Francisc 
galima užimti. Skambinkit 

kui 737-7526 po 6 vai. "

Šimkus Real Es 
NOTARY, INCOME TAX S 
4259 Šo. MAPLEWOOD A 

Tel. CL 4-7450 
Greitas ir tvarkingas visokia 
savybių pirkimas - pardavim; 
Moję kontoroje daromi ir 
vertimai, užpildomi pilietyb 
mai, income tax ir įvairus kr 
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—;

For general home maintenance in 
residential home ia Northern suburb. 

Top salary for right person. 

433-5580

DEPENDABLE MAN 
WANTED

Gintaro vasarvietė
Kaip šį sek-

GIRL FRIDAY $120.
Must have good typing skills, 
phone work, variety of duties. 
Also 2 secretarial positions.

Call Jean Cane
HOLMES & ASSOC.

039-7633

YOUNG MEN 
FOR SHIPPING AND 

DELIVERY 
Must drive. 

ASSOCIATED GRAPHIC 
WE 9-2526

0VING — Apdraustas perkraustymas 
s ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

įrankiai Ilgę metu patyrimas.

Didelis pasirinkimas ĮvaMy pre
kių. Automobiliai, ialdytuvai, 

maistas, pinigai.

Lidija Juod
Smilgaitė ii'jkai ir kūniškai praėjo su dide 

J. Pr.

& U INSURANCE & REALTY
A. L A U R A I T 1 S

INCOME TAX-
4645 So. ASHLAND AVE.

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

IENOS, CHICAGO I, ILL. — TUESDAY, JUNE 30, 1970

RCAL ESTATE FOR SALE
Nat. Žemė — Pardavimui

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIEK

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

APDRAUDŲ AGENTŪRA: 
autom 

f gyvybės, s
kates ir bizni

Patogiom ilsime

J. BACEVIČIUS 
6455 5a. Kedzie Ayo. PR 8-23

HELP WANTED — MALE
Darbininkę* Reikia

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBM 
Pardavimas Ir Taisymas . 

2644 WEST fttfa STREET 
Tol.: REpublte 74941

IBIIVVIVBIflIVWIIIRII

DON’T DELAY 
WRITE TODAY!

EXPERIENCED CHEF
For new luxury Motor Inn, slated for 

opening September 1970.
Must be capable of taking charge of 
production and assist in menu plan

ning and cost controlling. 
Excellent working conditions, 

steady employment.
Qualified applicants send resume sta
ting experience and salary require- 

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

Kitą (Jieną sekmadieni, Gin
taro salėje įvyko “Varpo” lei
dėjų ir skaitytojų bei rėmėjų 
draugiškas pasitarimas, kurs, 
atrodo, išeis į dvasišką ir me
džiaginę naudą šiam pavyzdi n 
gam mūsų 
nės minties 
pui”.

Didžiulė 
pačiame gražume 
madieni atrodė, tai ji pietų me
tu panešėjo i Tabor Farmą ge
riausio klestėjimo sezonais.

Prockalų dukra Aldona irgi 
sėkmingai baigė aukštesnę mo
kyklą ir yra pasiryžusi siekti 
aukštesnio mokslo.

REAL ESTATE FOR
Kamai, — Part

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTU NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMA 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO R

J. BACEVIČIUS — BELL REALT
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. ’— PRospect J

WISCONSINE. ori e Delavan ežero 
kranto_ parduodami vasarnamiai. 

$16,500. Skambinti savininkui 
4554363-'

nuo vagiu apsaugojamos du
rys ir langai. ' ' '.

Policija skundžiasi negalin
ti nieko padaryti, nes kai kas 
policiją pašaukia, kaltininkai 
pabėga, o likpsieji- “nuduoda 
nekalčiausius ^ngeleliiFs”.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Haisted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
riu prekių pasirinkimas, automobiliai, motociklai, šaldytuvai, 

‘ * maistas, doleriniai Certifikatai.
Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Labiausiai nekenčiama 
profesija Amerikoje....

Daktarų profesija Ameriko-
iš artimiahsių žmogaus

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

DEPENDABLE WOMAN 
WANTED

housework. One day week, 
Must speak some English, 
salary. Northern suburb. 
Good transportation.

Tel. 433-5580

HEATING CONTRACT 
įrengiu naujus ir perstatau <se: 
su rūšių namo apšildymo pei 
air-conditioning 1 naujus ir sei 
mus. įrengiu vandens boilei 
stogu tinas (gutters). Darbas 
karnas greit, sąžiningai ir garan 

Apskaičiavimai nemokama 
Turiu leidimus dirbti mieste 

užmiesčiuose.

D o m as žu ka u sk s 
HEATING & SHEET META 

' 4444 So. Western AveM 
CHICAGO, ILL. 60609 

? Tel: VI 7-3447

1330 S. Rockwell Ave. ir Eu
gene Johnson. is 1300 S 
Talman Ave. tt

Illinojaus legislatoriams 
“savi marškiniai” arčiausiai

Kelinta savaitė kaip Illino- 
jaus atstovų rūmai barasi dėl 
subsidijos Chicagos CTA (tran
zito administracijai) ir iki šiol 
nerado versmės, iš kurios galė
tų paimti pinigų bankratuojan 
čiai viešojo susisiekimo admi
nistracijai padėti, bet labai 
greitai 90 balsais pries 50 nu
balsavo pasididinti satt algas 
po 53.000 kiekvienam, taip, 
kad per metus ^kiekvienas sei
mo atstovas nuo šiol gaus nebe 
po-512,000, bef po §15,000.

Be to, legislatūra4 pakėlė 
stambiais priedais šiaip jau 
aukštas kai kurių vaidininkų 
algas, k. a. Illjnojaus Odinin
kui iš 830,(MX) pakėlė iki §35, 
000: darbo direktoriui iš $20,000 
iki 823,000; kasyklų ir . mine
ralų depart, direktoriui iš §16, 
000 iki 823.000į viešųjų darbų 
direktoriui iš §2^,000 iki 535,000 
ir Veteranų komisijos admi
nistratoriui iš $13,000 iki $18,

Dalia Jasaitytė yra Dr. Stasio ir Laimos Jasaičių, gyv. 147 Ashmont, Boston, 
Mass., duktė ir Dr. Domo ir Sofijos Jasaičių, MV Vernon, NY. ir Sofijos 
Bobelienės, Boston, ir a. a. Pulk. Jurgio Bobelio , anūkė. Dalios seneliai 
yra buvę žymūs visuomenės ir savo profesijos veikėjai Lietuvoje. Dr. Domas 
Jasaitis redaguoja Tėvynės Sargą, yra aktams lietuvių politikas, medicinos 
ir spaudos bendradarbis, Balfo centro valdybos narys ir reiškiasi. kitose 
lietuviškose organizacijose. Dalios tėveliai veikia Bostono Kultūros Klubo 
Valdyboje. Dr. Stasys Jasaitis yra Bostono Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas, taip pat vadovauja Amerikos Lietuvių Gydytojų Draugijai, Naujo
sios Anglijos rajone, šiuo metu, Dalia lanko Loyolos Universitetą Chicagoje, 
dantų gydymo mokyklą ,siekdama dantistės specialybės. Ji yra baigus Font- 
bonne Akademiją, Milton, Mass. Gimnazijoje ji buvo Science klubo pirmi
ninkė, ir priklausė literatūros ir knygyno klubams, ir prisidėjo prie. mo
kyklos laikraščio leidimo. Science varžybose laimėjo pirmą vietą ir net 
gavus pažymėjimą rajono konkurse. Mene, Bostono archivyskupijoje ji yra 
gavusi pažymėjimą. Svarbiausia, Dalia yra gavus pirmą premiją visoj. Ame
rikoj 1969 metais gimnazijų poezijos konkurse. Jos eilėraštis yra atspaus
dintas “Songs of Youth” poezijos žurnale. 1968 metų vasarą Dalia praleido 
Europoje, studijuodama prancūzų kalba, istoriją ir literatūrą “Foreign Lan
guage League Study” programoje. Dalia aktyviai dalyvauja ir tarp lietu
vių. Ji yra baigus Bostono lituanistikos mokyklą pirmąja mokine, o. dar 
vienus metus padėjo mokytojauti. 8 metus priklausė prie lietuviu.r_skąutu 

organizacijos. Ji dalyvavo Gintaro debiutančių baliuje.

Bet žmonės lieka žmonės 
Kai tik po poezijos vakaro, 
Ramonio orkestrui griežiant 
prasidėjo šokiai ir draugiškos 
vaišės, visi staiga vėl pralinks
mėjo ir šoko neblogiau, kaip 
senais gerais laikais.

Kas gi nežino C. Nash (Na- 
žinskų) pavyzdingos šeimos? 
Nažinskų dvi dukros jau yra 
ištekėjusios, o jų sūnus jau an
tri metai tarnauja armijoje. 
Buvo atvykęs kelioms dienoms 
pas tėvus. Atrodo sveikas, užsi
tarnavo ir paaukštinimo.

Dukra Mary studijuoja Wis
consin universitete, esančiame 
La Cross mieste. Mokslas jai ge
rai sekasi. — K. P. D.

Ko gaujos neprasimano
Policija praeitą trečiadienį 

vakare sugavo: du jauniklius, 
įtariamus esan^ “Vice Lords” 
gaujos egzekucijų būrio na
rius. Dviem į policininkams 
pravažiuojant Ęedzie Avė., ties 
1213 šeši paaugliai pastojo ke
lią ir du paleitfo šūvius iš nu- 
trumpintų šautuvų, bet 'nepa
laikė. Per radiją pasišaukė

Malonu, kad mūsų jaunuoliai 
pasižymi moksle. Vidurinę mo
kyklą su labai gerais pažymėji
mais baigė plačiai žinomų Sko- 
rubsku dukra Piamutė. Rudeni 
ji jau pradės lankyti universi
tetą.

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

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

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

“Jaunimėliui žaidžiant” 
seniems gatvėj nesaugu
Trys šimtai Monterey vieš

bučio. 808 Junior terrase gv. 
ventojų, kurių daugumas yra 
pensininkai, kasdien po 6 va
landas, maždaug nuo 3 iki 9 
vai. vakaro, turi būti užsidarę 
savo kambariuose, bijodami 
išeiti pro duris, kadangi tuo 
laiku aplink viešbutį susiren
ka “žaisti” tos apylinkės “jau
nimas” nuo 12 iki 21 melų ir 
maždaug nuo 10 iki 50 metų...

Jie dykinėja šaligatviais, 
praeiviams užstoja taką, juos 
užgaulioja ir nešvariais žo
džiais kolioja, viešbučio ir 
gretimų namų sienas terlioja ir 
viešbučio dekoracines lempas 
išvartalioja. “čia mūsų 
inų vieta!” jie atsako.

šaliniais esanti maisto 
tuvėlė, 4210 Clarendon 
atvejų atvejais apvogta 
plėšta. Išmušti visi langai, iš
laužtos durys ir išvartalioti ge
ležiniai grotai, kuriais buvo

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

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE 

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

DAŽAU NAMUS 
IS VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
Tel. CL 4-1050

YKĘS V^KPININKŲ SUVAŽIAVIMAS
Paeitą savąitgalį
^arvielėje
kęs arpo
įdradatbitj ir rėmėjų
tasis suvfuiavimas
; tikrai pavykusiu ir sek 
igu.

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir 

kamuosiąs vamzdžius sutaisome 
naujus įdedame.'

KAMINUS IŠVALOME ir pa 
me. Nudažome namus iš lauko 
liekame “tuckpointing” darbus. E 
apdrausti, visas darbas garantuoi

Skambinkit 
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreinkitės bet

iygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
•iant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

O AK LAWN —BY OW?
3 BEDROOM BRICK RAN 
Paneled rec. room , aww 

2 car brick garage with elec.
/- Beau. 1-ge; iandscaoed li

7- Fenced yard, patio. Sa 
-.$29.500

Tel. 422-3650

— Povilą Balsevičių Krivū
lės klubo parengimų vadovą 
vardinių proga aplankė šios 
organizacijos valdybos nariai 
ir jo bičiuliai. Prie vaišių sta
lo pasidalihta mintimis apie 
organizacijos veiklą.

— Nancy A. Shermulytė, 
Oaklawn, Ilk, baigusi vietos 
aukšt. mokyklą, gavo Talman 
taupymo bendrovės stipendiją. 
Studijos Illinois valst. univer
sitete, Normal, III.

— Jonas M. Alinas po sun
kios ligos grįžo iš ligoninės į 
namus ir sveiksta žmonos, taip 
pat motinos globojamas Dr; 
Vileišio priežiūroje.

— Vladą Skripkų vardinių 
proga aplankė jo buvę Lietu-j 
voje kaimynai ir giminės. Jų 
tarpe buvo sesers sūnus Klau-

CARPENTER HELPERS 
R O 0 F E R S 
Steady Work.

z Must speak. English." 
$3.00 per hour.

4620 So. MARSHFIELD AVE.

eštadienį, birželio 27 d. pa
barėj Community hall įvyko 
as simpoziumas, kuriame, 
trpo” redaktoriui A, Kučiui 
deruojanl savo atstovauja- 
grupių nuomones išdėstė 

as Daugėla nuo valst. liau- 
nkų, Mykolas Drunga nuo 
>;os — Santaros, Joints Jur
as nuo tautininkų, ir Sta- 
Rudysnuo frontininkų. Ne- 
a kalbėtojo nuo krikšeio-! 
demokratų . Ilgametis so-j 
icinokratų veikėjas Jonas 
litis trumpai pasisakė. Nuo

žurnlistų s-gos —- Vytau-Į 
Mantas, bet kadangi jis “su 
ino” inž. J. Jurkūno švel- 
iimpatingą tautininkų po- 
ų pavaizdavimą, kalbėda- 
ne kaip savo atsfovauja- 
žurnalistų sąjungos pirmi- 

het kaip buvusio va-
“Lietuvos Aido” vy- 

redaktorius, jį tenka 
prie tautininkų dar 

sparno.

$5,000 minimum 
2 year certificate

5%%
$1,00C minimum 

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

iHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
H ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

no 
ias 
irti 

) nepasimokiusio 
tininkų srovės kalbėtojas 
srovės idėją ir darbus 
demokratiškai pavaizda- 
:ad nors in corpore anek- 
į liaudininkus! 
separatistinių 
jaunutis prof, 
ošdamas labiau 
” ne kaip šviesieėių — 
riečių nusistatymą ypač

pažiūros i mūsų visu o- 
u’ai politines institucijas 
is vadovaujančius asm e-, 
iaip simpoziumas praėjo 
Ižiai ir baigėsi 
ška atmosfera, 
ižiavimo dalgiams, 
vo virš 50 ir gausiems 
ns gilų įspūdį padarė tą 
ikarą toje pačioje salėje 

poezijos vakaras, ku- 
įžanginį žodį pasakė 

orė Aldona Augustina- 
‘ ir iš Mykoloičio Putino, 
> Rūko ir kt poezijos 
is skaitė jaunosios kar- 
lanistai eiagimiai ir čia- 
jaunuoliai 

, Marija
ias Vasiukevičius. Nors.le nauda

draugų išsivystė į labiausiai ne' 
kenčiamą profesiją, pareiškė 
Illinojaus universiteto Circle 
forume De Paul universiteto 
sociologas Pierre de Vise. ^Mes 
dabar mokame daugiau ir dau
giau už mažiau ir mažiau svei
katos patarnavimų ... Dabar 
mes sveikatos reikalams išlei
džiame 7 nuošimčius visos ša
lies pajamų, daugiau negu bet 
kuri kita šalis”. Vidutinis gy- L RUDIS 
dytojas per metus uždirba po 
$60,000. Įvedus medicare ir 
medicinos pagalbos progra
mas ligoninių kainos pašoko 
50 nuošimčių ir daktarų 33 
nuošimčius. A. M. A. (Ameri
kos gydytojų draugiją) jis pa
vadino “turtingiausia ir pasek- 
mingiausia darbo unija, užda
ra dirbtuve, lobijistų grupe ir 
“daugiausiai subsidijuojama 
profesionalų grupe pasaulyje?’

Gintaro' ponia Aldona Augustinavicie- 
Union Pier, Mich.; nė gimusi dar Lietuvoje, ją ten- 

skaitytojų, ka priskaityti prie tegul neskait- 
kek lingo, bet ^pasigėrėtino ir pasi

skaityti- didžiuotino mūsų tremties der
liaus! Garbė lietuviams, tu
rint tokią gilią mūsų tautinės 
kultūros analistę ir iirūsų poe
zijos žinovę.

Poezijos vakaras pavadintas 
“laisvę naujoje lietuvių poezi
joje” ir savotiškai išėjo kaip 
laisvė lietuviams paašaroti dėl 
savo tautos kančių, taip sopu
lingai išreikštų Putino “Mortu- 
oš voco”, Vivos Plango ir An
tano Rūko “Mano tautos isto
rija”... Jaunasis Trio savo 
pasirinktus kūrinius atliko pa
vyzdingai gerai ir dramatiškai.

Iš Brazilijos išrašyto virėjo 
(ar virėjos) gaminti lietuviški 
pietūs buvo virš komplimento. 
Tą patį reiktų pasakyti apie 
patį savininką p. Karaitį ir jo 

labai simpatingus vaikus, kurie sve
čiams patarnavo su šypsena ir 
atydumu, nors tų svečių prie 
stalų teko keliomis kartomis 
sodinti.

Beje, ir gražiajame Michi- 
gano ežere per visą dieną vyko 
gyvas gyvenimas, kur vanduo 
buvo nepaprastai melsvas, šva
rus ir kaip stiklas ramus, taip 
kad galėjo net negimęs kūdikis 
saugiai maudytis!

Trumpai sakant, praeitas sa 
vaitgalis Union Pier ir dvasiš-

paskolc^, perkant namus, daromos ilgiems teo 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJUt
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