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Britą-Marokas jai j o, kad Sacharos 
fosfato klodai pakenks jo paties 
fosfato prekybai, kuri sudaro 
10% visų Maroko pajamų.
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Buvęs belgų 
Kongas šventė savo 10-ties me
tų nepriklausomybės sukaktį. Iš
kilmėse dalyvavo Belgijos kara
lius Baudouinas.

LONGVIEW
telyje sprogo 24 bombos, kurios 
sužalojo 36 mokyklų autobusus, 
kurie vasaros metu stovėjo par-

♦ Jungt. Tautų sekretorius U 
Thant atsisakė komentuoti so
vietų ginklų atvežimą prie Su- 
ezo kanalo. Jis tik pareiškė, kad 
Jungtinės Tautos daro skirtumų 
tarp gynybos ginklų ir puolamų-

WASHINGTONAS. — Specia
li 100 narių komisija, kuriai bu
vo pavesta paieškoti būdų, kaip 
pagerinti Amerikos sveikatos 
patarnavimus, paskelbė planą, 
kuris įvestų Nacionalistinį Svei
katos Draudimą. Jo lėšų 40% 
duotų federalinė valdžia, 35% 
—darbdaviai ir 25% — darbinin
kai. Tokia sistema kainuotų per 
metus 37 milijardus dolerių. 
Draudimas apmokėtų daktarų 
patarnavimus, iki 120 dienų li
goninėje, dantistų patarnavimus, 
pradžioje vaikams iki 15 metų, 
o vėliau — visiems, vaistus, aki
nius. šis planas'apimtų dabar 
veikiančius madicare ir medicaid 
ir valdžiai kainuotų tik 6 mili
jardai dolerių daugiau, negu da-

Amerikos bazių Ispanijoje klausimas dar 
nėra aiškus, nors čia lankėsi valstybės sekretorius Rogers ir gy
nybos sekretorius Laird. Ispanija ^reikalauja sutarties, kuri ga
rantuotų Amerikos paramą Ispanijai, jei ši būtų užpulta. Ispanija 
nurodo, kad amerikiečių bazės Ispanijoje padarys ją atvirą priešo 
puolimams. Ispanija norėtų stoti į Nato organizaciją, tačiau tam 
priešinasi Norvegija ir, bent iki šiol, Britanija, kurioms nepatinka 
ispanų režimas. Be to, tarp Ispanijos ir Britanijos santykiai pa
blogėjo ir dėl ispanų intencijų atsiimti Gibraltarą. Ispanija norėtų 
gauti Amerikos paramą šiuose klausimuose, tačiau Washingtonas 
atsisako ją duoti.
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♦ Nuo vakar vidurnakčio Či
kagoje pabrango autobusų bilie
tų kainos, su persėdimu — iki 
55 centų.

Tuo pačiu fosfatu susidomėjo 
ir Marokas su Mauretanija, ku
rie anksčiau nesugyvendavo. Bu
vo pamiršti nesutarimai tarp Ma
roko ir Alžiro. Visi trys susi
tarė pasidalinti Sacharos dyku
mą po jų išlaisvinimo iš Ispani
jos kolonializmo.

Taip reikalams dėstantis Ame
rika nenori sudaryti su ispanais 
savitarpio pagalbos sutarties, ne
nori įsivelti į ginčus Afrikos dy
kumoje.

Paskutiniu metu Ispanijai iš
kilo ir naujas rūpestis — Ispanų 
Sachara, kurią “išlaisvinti” pa
siryžo trys kaimyninės šios ko
lonijos valstybės: Marokas, Al- 
žiras ir Mauretanija. Alžiras te
turi neilgą sieną su ispanų Sa
chara, kuri apima 105,448 kva
dratines mylias dykumų su 45,- 
000 klajoklių gyventojų.

Ispanijos Sacharoje prieš 6 
metus buvo rasti labai turtingi 
fosfato klodai, apie 1,700 mi
lijonų tonų. Vokietijos Krupo 
bendrovė jau stato 60 mylių il
gumo konvejeri, kuris fosfatą 
gabentų į pajūrio uostą. Stato
mi laivams uostai, krantinės ir 
planuojama 1971 metais ‘pakrau
ti į laivus apie 2,000 tonų fosfa
to per valandą. Ispanija gautų

LONDONAS. — Patikimi šal
tiniai iš Čekoslovakijos prane
šė, kad ten prasidėjo valymas 
kariuomenėje. Atleista net 15% 
karininkų.

Amerika norėtų sumažinti sa
vo kareivių Europoje skaičių, 
tačiau ji norėtų, kad tą patį pa
darytų ir sovietai, kurie turėtų 
išvežti dar daugiau kareivių, ne
gu Amerika, Dėl to norima pra
dėti derybas, nes sovietai, ati
traukdami savo kariuomenę, pa
judėtų į'rytus tik 1,000 mylių, 
o Amerika, išveždama savo ka
reivius, juos perkeltų per Atlan
tą net 3,000 mylių. Norima išsi
derėti, kad sovietai išvežtų di
desnį nuošimtį kareivių už Ame-

BRIUSELIS. — Nato valstybių organizacija nutarė smul
kiau ištirti, ką galvoja Varšuvos pakto valstybės apie Nato pa
siūlymą sumažinti Europoje karinės jėgas. Nato konferencija 
Romoje, gegužėj mėnesį tokį pasiūlymą padarė, o Varšuvos pakto 
suvažiavimas birželio 21 d. pasiūlymą priėmė ir pasiūlė kalbėtis 
apie tokį jėgų sumažinimą. Kaip žinoma kalba eina apie Sov. 
Sąjungos ir Amerikos karines jėgas Europoje. Sovietai laiko 20 
divizijų RytuVokiėtijoje, penkias Čekoslovakijoje, keturias Veng
rijoje ir tris Lenkijoje, viso 32 divizijas po 10,500 vyrų pėstininkų 
divizijoje ir 8,500 vyrų šarvuočių divizijoje.

FROBISHER BAY. 
nijos karalienė su šeima lanko 
šiaurinės Kanados provincijas, 
kur daugiausia gyvena eskimai.

ST. JOHN. — Netoli Virgin 
salų penkios amerikietės nusilei
do į vandenyno dugną, 50 pėdų 
gilumon, kur jos dvi savaites stu
dijuos žuvų ir jūros augalų gy
venimą.

PRATĘSIAMAS SOVIETŲ - RUMUNU 
DRAUGYSTĖS, KURIOS NĖRA, PAKTAS

Kitas Nato rūpestis yra sovie
tų kariuomenės permetimas iš 
Centrinės Europos į kitus fron
tus. šiuo metu silpniausias Na
to sparnas yra šiaurinė Europa. 
Fronto apimtis siekia nuo Nor
vegijos šiaurės iki Hamburgo 
miesto V. Vokietijoje, šiam 
sparnui vadovauja Britanijos ge
nerolas Sir Walter ĄValker. Jo 
žinioje yranedidelės Norvegijos, 

šarvuota divizija, britų pėstinirt; 
kų brigada ir viena Amerikos 
marinų divizija su keliomis es
kadrilėmis lėktuvų ir Nato karo 
laivynu, šiame fronte tėra ma
žai aerodromų, nedaug lėktuvų 
ir kitų ginklų.

Sovietų Sąjunga šiauriniame 
fronte turi dvi karines apygar
das: Leningrado ir Murmansko. 
Britų generolo Walkerio pareiš
kimu sovietai turi persvarą šia
me fronte kareiviais 3 prieš 1, 
tankais 4-1, lėktuvais 6-1, pa
trankomis 3-1. Pietinės Norve
gijos, Danijos ir Baltijos jūros 
srityje sovietų persvara gink
lais ir kareiviais esanti dar di
desnė.

Kipro salos 
seimo rinkimai

TOKIJO. — Japoniją nusiau- 
tė uraganas “Olga”, palietęs ir 
Expo-70 programą, kuri dėl aud
ros buvo uždaryta.

NICOSIA. — Kipro salos rin
kimuose laimėjo partijos, kurios 
yra priešingos susijungimui su 
Graikija. Daugiausia Kipro sei
mo vietų laimėjo Jungtinė par
tija, gavusi 15 vietų iš 35 vietų, 
kurios Kipre skiriamos graikams 
kandidatams. Turkų mažuma 
.atskiruose rinkimuose išrinko 15 
atstovų, nors jau daug metų tur
kai nedalyvauja parlamento po
sėdžiuose.

Komunistai, kaip jau pranešta, 
Kipre padidino atstovų skaičių 
iš 5 iki 9. Dešinio sparno Pro
greso Frontas gavo 7 vietas, De
mokratinis Centras — 2 ir de
šinieji nepriklausomi kandidatai 
— 2 vietas.

Didelį šešėlį Rumunijos-Sov. 
Sąjungos santykiuose sudaro Be
sarabijos prijungimas prie so
vietų imperijos. Moldavijos SSR 
leidžiami laikraščiai yra rumu
nų kalba, bet spausdinti kirilica, 
rusų raidėmis. Kaimų ir miestų 
pavadinimai surusinti, rumunų 
kalba mokyklose uždrausta.

Dubčeko laikų Čekoslovakija 
skiriasi nuo Rumunijos tuo, kad 
čia nėra Dubčeko leistų laisvių. 
Rumunijos režimas yra viduje 
griežtas, neatlaidus. Tik užsie
nio politikoje Rumunija reika
lauja laisvių, bet pati jų neduo
da savo gyventojams. Dėl to, 
Maskva negali kabinėtis, kaip 
Čekoslovakijoje, kad atsirado 
“socializmui” grėsmė.

dyti patriotines “Pagerbkime 
Ameriką” demonstracijas. Suim
ti 34 asmenys, iš jų penki kalti
nami narkotikų turėjimu ir po
licijos užpuldinėjimais. «

TRIPOLIS. — Libijos revoliu
cinė valdžia nusavino keturių 
naftos pardavimo bendrovių tur
tą ir pradėjo pati savo naftą par
davinėti. Nacionalizuotų bend
rovių tarpe yra dvi valdo
mos amerikiečių. Naftos pro
dukcija dar nepaliesta.

WASHINGTONAS. — Muiti
nės biuras paskelbė, kad vient 
per birželio mėnesį muitininkai 
iš įvažiuojančių į Ameriką at
ėmė 43 uncijas heroino, 22 sva
rus kokaino, 205 svarus hašišo, 
100,000 įvairių piliulių ir 9 to-, 
nas marijuanos.

KINŠASA.

Galvojama, kad rumunai su 
tomiąsąlygomįs nesutiks, lygiai 
nesutiks, kad/Varšuvos paktas

Rumunijos premjeras Maurer, 
Bukarešto aerodrome pasitikęs 
sovietų delegatus, pareiškė: “Pa
saulyje, kuriame pilna neišspręs
tų problemų ir konfliktų, vienas 
svarbiausių įtempimų sumažini
mui sąlygų yra principo priėmi
mas, kad viena valstybė neturi 
kištis į kitos valstybės vidaus 
reikalus ir pripažinimas, kad 
kiekviena tauta gali vesti nepri
klausomą politiką”;

šios mintys Rumunijoje yra 
kartojamos nuo 1962 metų. Jos 
labai skiriasi nuo Brežnevo dok
trinos, kuri leidžia sovietams įsi
kišti į kitų socialistinių” valsty
bių vidaus reikalus ir net reika
lauja, kaip Čekoslovakijos sutar
tyje, kad Varšuvos pakto vals
tybės siųstų savo kariuomenę

BUKAREŠTAS. — Vakar Rumunijoje turėjo būti pasirašyta 
ilgai atidėliota' Sov. Sąjungos-Rumunijos draugiškumo ir savi
tarpio pagalbos sutartis. Sovietų delegacijai turėjo vadovauti 
partijos vadas Brežnevas, bet buvo pranešta, kad jis susirgo. Jo 
vietoje atvyko delegacija vadovaujama premjero Kosygino. Va
karų korespondentai pranešė iš Maskvos, kad Brežnevas pirma
dienį visarisvelkas^sėdėjo futbolo stadijone ir stebėjo Maskvos 
“Torpeda’ ir Kijevo ‘TJmamo” futbolo rungtynes. Neabejojama, 
kad Brežnevo “liga” yra x^iplomatinė, o ne “kvėpavimo takų”, 

Oras stadijone buvęs lietingas,

ISPANIJA TURI NAUJA RŪPESTI: 
SAVO AFRIKOS KOLONIJŲ GYNYBĄ 

MADRIDAS

jūros kelių saugumu
LONDONAS. — Britų užsie

nio reikalų ministeris Home pa
reiškė parlamente, kad britų už
sienio politiką teks derinti prie 
sovietų ekspansijos Viduriniuo
se Rytuose. Jis nurodė, kad so
vietų karo laivynas vis auga, so
vietai jau šiandien turį 350 po
vandeninių laivų, kada Amerika, 
Britaniją ir Prancūzija visos kar
tu teturi 200 laivų. Egiptas ir 
Sirija jau yra kontroliuojamos 
sovietų, pareiškė Home. Sovietų 
įtaka didelė Adene ir Somali joj e.

Todėl būsią svarbu išlaikyti 
gyvybines jūros kelių linijas, 
ypač tas, kuriomis keliauja naf
ta. Dėl to, būsią svarbu išlaikyti 
bazes Pietų Afrikoje, kuri už tas 
priyilegijas reikalauja ginklų^,

Britanijai teksią palikti savo 
nedideles jėgas Pietryčių Azi
joje, kur jos prisidės prie politi
nio pastovumo, ir saugumo iš
laikymo, kartu su Malaizijos, 
Singapūro, Zelandijos ir*Austra
lijos jėgomis. Britanijos vy
riausybė turi pati prisiimti at
sakomybę už Britanijos saugu
mą, pareiškė Home. .

vykdytų Rumunijoje platesnio 
masto manevrus, ko reikalauja 
sovietai. Galimas daiktas, kad 
bus surastas kompromisas ir bus 
įsileistos nedidelės sovietų štabo 
ir komunikacijų karinės jėgos se
niai pageidaujamiems manev
rams.

Sovietų spaudimas Rumunijai 
įvyko labai nepatogiu metu, po 
labai skaudžios gamtos nelai- 
mės-potvynių. Rumunijai labai 
reikalinga užsienio parama. Pava 
sarį, gegužės mėn. Karpatų kal
nuose prisnigo šešios pėdos snie
go, po kurio sekė dideli karščiai 
ir lietus, kurio kai kuriose vie
tose per dieną iškrito tiek, kiek 
įprasta matyti per visus metus. 
Vanduo apsėmė 2.5 milijonus ak
rų dirbamos žemės, apsėmė 400 
įmonių, 40,000 namų, sugadino 
600 tiltų ir 1,000 mylių geležin
kelių. Rumunija turi neapskai
čiuojamų nuostolių, gali tekti su
varžyti mėsos ir pieno pardavi
mą. Iš kitos pusės rumunai gali 
aiškintis sovietams, kad dabar 
blogas laikas kariuomenės ma
nevrams, nes sugadinti keliai ir 
tiltai, o sunku gauti vietoje mais-

Tailandija nenori 
jungtis į gynybą

SAIGONAS. — Valstybės se
kretorius Rogers P. Vietname 
susitiko su Kambadijos užsienio 
reikalų ministeriu, kuris atvy
ko į Saigoną. Tuo Rogers parodė 
Amerikos vyriausybės susirūpi
nimą Kombodijos padėtimi. Mi
nisteris Koun Wick prašė Ame
rikos uniformų ir ginklų naujai 
mobilizuotiems Kambodijos ka
reiviams. Be to, Kambodija ne
tekusi daug pajamų dėl žalos, 
kurią padarė Amerikos įsiverži
mas Kambodijos gumos planta
cijoms. Sumažėjęs ir turizmas, 
nemaža pajamų sritis.

Tailandija irgi Amerikai sta
to nelengvus reikalavimus. Ji 
galėtų pasiųsti į Kambodija sa
vo kareivių, tačiau reikalauja, 
kad visas išlaidas padengtų Ame
rika ir dar duotų garantijų atei
čiai. Tailandija mato, kokios nuo
taikos viešpatauja Amerikos 
kongrese ir bijo, kad lėšos Indo- 
kinijos karo veiksmams greit 
gali būti suvaržytos.

Tailandijos nenoras įsijungti 
į kovą prieš komunizmą, kuris 
gresia ir jai pačiai, sukėlė neri
mą Kambodijoje ir Pietų Viet
name, nekalbant jau apie Ameri
ką ir jos “Nixono doktriną” , ku
ri numato kad pačios Azijos tau
tos imsis didesnių pastangų gin
tis nuo komunizmo.

♦ Dvylika JAV senatorių įtei
kė pasiūlymą kongresui iki 1971 
m. liepos mėn. užbaigti Ameri
koje rekrutų šaukimą kariuo
menėn ir įvesti vien savanorių 
kariuomenę.

♦ Rumunija, po dviejų metų 
delsimo, pasirašė su Sovietų Są
junga draugiškumo sutartį, pir* 
ma kart pasirašytą 1948 metais, 
kai Rumunija dar buvo sovietų 
jėgų okupuota.

♦ Egiptas paneigė, kad sovie
tų technikai aptarnauja prieš
lėktuvines raketas tarp Kairo ir 
Suezo kanalo.

♦ Cincinnati studentų kelio
nių biuras “World Academy” pa
skelbė bankrotą. Apie 3,000 ame
rikiečių studentų liko be susi
siekimo priemonių įvairiuose Eu
ropos miestuose.

♦ Graikijoje prasidėjo trijų 
komunistų vadų teismas. Du jų 
ilgą laiką gyveno komunistinė
se šalyse, o trečias slapstėsi pa
čioje Graikijoje.

♦ Italijoje pasitraukus vy
riausybei, darbo unijų federaci
jos netikėtai atšaukė generalinį 
streiką, kad valdžia nepatektų 
dešiniosioms partijoms su dikta- 
tūrinėm užmačiom.

Peronas svajoja 
apie sugrįžimą

MADRIDAS. — Dar nežinia, 
kaip Ispanijos valdžia reaguos į 
buvusio Argentinos diktatoriaus 
Perono politinius pareiškimus. 
Jam leista gyventi Ispanijoje su 
sąlyga, kad jis nesikiš u politi
ką. Pirmadienį jis padarė pa
reiškimą “Africasia” žurnalo at
stovui. Perorias pareiškė, kad 
Argentinoje reikalingas kruvi
nas perversmas, kaip buvo pada
rytas Kuboje. Tik jėga ir smur
tu būsią galima išlaisvinti Ar
gentiną iš karinės diktatūros.

Peronas, nuverstas 1955 m., 
jau yra 70 metų amžiaus, tačiau 
jis dar žada sugrįžti valdyti Ar
gentinos, kai laikas “bus pri
brendęs”. Jis kaltina “jankius” 
dėl savo valdžios praradimo.

Pakeitimai Kubos 
vyriausybėje

MIAMI. — Kubos diktatorius 
Castro pakeitė savo vyriausybė
je du svarbius ministerius: švie
timo ir cukraus pramonės, švie
timo ministeriu paskirtas buvęs 
gynybos viceministeris, o cuk
raus pramonės — Havanos uni
versiteto profesorius.

Kubai cukrus yra labai svar
bi prekė, sudaranti 85 nuošim
čius visų eksporto pajamų. Cas
tro žadėjo šiais metais gauti 10 
mil. tonų cukraus, tačiau jam 
nepavyko, buvo gauta apie 8 mil. 
tonų, šį nepasisekimą Castro 
pavadino “revoliucijos pralaimė
jimu”. Todėl jis išmetė iš pa
reigų cukraus ministerį.

švietimas irgi svarbi ir opi 
Kubos problema. Vis daugiau 
pastebimas jaunų žmonių nusi
vylimas “revoliucija” ir Castro 
režimu. Manoma, kad švietimo 
įstaigos bus militarizuotos, todėl 
ministeriu paskirtas karininkas.

Žemės drebėjimas padarė Peru valstybei daug nuostoliu. Viršuje matoma Carez miesto gatvė, 
apačioje, kairėje, du vaikai padeda atstatyti Casmai miestą, dešinėje Huarez miesto ligoninė, ne

sutalpindama sužeistu viduje, guldo juos gatvėje ant čiužiniu.



— Stalai turi būti — aš neno- 
nusileisti, galvodamas,
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Ten iškils didysis 
jury skaučių vimpilas

”...

Skautininkas 

ROMAS RAČIŪNAS,

Rako stovyklavietės direktorius, talkinąs visoms Chi
cago* skauty-čiy stovykliniy įrengimy statyboms.

JAUKI AKIMIRKA PAS 
AJCADEMIKES

Davusi paskautininkės įžodį, fil. M.
Nasvytienė bučiuoja vėliavą Cleve- 

lande.
V. Bacevičiaus nuotr. • •

Kur prieš dvejus metus ant 
kalnelio plevėsavo V Tautinės 
stovyklos vėliavos ir didžiųjų 
ąžuolų pavėsyje aukštoje vado-

BURLAIVIS, KURIS DAR LIKO ČIKAGIEČIAMS

Aname "Mūšy Skautijos" numeryje rašėme apie netikėtą jury budžiu "Prez. 
Smetonos" įgulos nuostolį, burlaiviui "Perkūnui" išėjus į pensiją, šiais 
metais buriavimo entuziastai tegalės džiaugtis tik "Vėtros" -malonumais. 
Nuotraukoje — burlaivį "Vėtrą" su aštuoniais keleiviais seka Juodkrantės 
jury skauciy baidarės. "Vėtra" priklauso Chicago* Lituanicos tunto jūry 

.skautam*.

RAKO ĄŽUOLYNO KELIAIS IR KELELIAIS 

žygiavo kernavietės kiekvieną vasarą ir vėl išvyksta j šiemetinę stovyklą ši 
šeštadieni, liepos 10 dieną.

REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS 
Adresas: 7120 S. Rockwell St, Chicago, Ill. 60629

l J

♦ <

-?V- -i

AUKIA LINKSMA DAINĄ
Busimosios "Sietyno" stovyklos vadovybės 

"generaljnė repeRcija" dr. J. Valantiejaus ūkyje 
‘A

Tai nutiko birželio 27 d. popietę, kada dr. J. Valantiejaus so
dybom (New Buffalo, Mich.) įvažiavo 5 automobiliai, pakrauti 
iškylos reikmenimis. Iš jų pabiro visas būrys skaučių: 2 paukš
tytės, 9 skautės ir 5 vyr. skautės, o su jomis ir 4 vadovės. Atsivež
tą mantą iškrausčiušios, visos šoko ruošti iškylavietę ir užimti 
pozicijas būsimam nakties poilsiui.

O dienos gražumėlis — sau
lė .žeme ritinėjasi!

Gražioj v ėjo j,, apaugusio  j krū
mais ir medžiais, išdygo palapi
nės, o gomurį ėmė kutenti kylą 
dūmai iš lauko virtuvės, iškastos 

. ir Įruoštos pagal visas taisykles. į 

Po poros valandų , kelionės ir Įsi-j 
kūrimo darbų, pačių iškylautojų 
savarankiškai pasigaminta (ir 
neprisisvilinta) vakarienė apra
mino alkanus skilvius ir -suteikė 
pasididžiavimo jausmą virė
joms.

Pavakary, besiruošiant va
žiuoti i -New Buffalo bažnyčią 
mišių išklausyti,-naujoji gyven
vietė-buvo “nuuodinta” — iš
purkšta.- Tuo pasirūpino nuošir- 
.džioji p. Valantiejienė, iškvies- 
dama.šiai uodų naikinimo ofen
zyvai net patį Michigan City zo
ologijos sodo direktorių.-Na, jei 
?jo zebrai ir ^kupranugariai klau- 
-so, ką uodams belieka daryti?! 
■Nukeliavusios melstis, mūsiškės 
savo uniformomis ir šviežiu 
purškalų “aromatu” atkreipė vi
sų bažnyčioje sėdėjusiųjų dė
mesį..

Iškylos vadovė buvo vyr. sk. 
D. Bruškytė, komendante — vyr. 
sk. Gr. Vindašiūtė, ūkio skyriaus 
viršininkės — vyr. skautės R. 
Butikaitė ir J. Ūsevičiūtė; lauža- 
vedė — sesė S. Traškaitė, talki
namą sesių A. Miglinaitės ir D. 
Petkūnaitės. štai ir vjsa šios iš
kylos vadovybė, -neįskaičiuojant 
vyresniųjų sesių: ps. D. Dundzi- 
lienės, ps. A. Martienės, fil. D. 
Liubinskienės ir s. V. Aleknie
nės, kurios joms gelbėjo ir gėrė
josi sklandžia iškylos eiga. Šios 
iškylos tikslas buvo tinkamiau 
pasiruošti artėjančiai “Sietyno 
stovyklai.

, Vakare į laužą atšlamėjo Įdo
mių svečių: sodybos šeimininkų 
keturkojai su savo vadovu — šv. 
Bernardo -Šuneliu, šie sveteliai 
visą laužo programą pertraukė, 
bet susipažinti su jais buvo la
bai smagu.

Naktinių puolimų iš uodų 
pusės nebūta,

tad, po ramaus nakties poilsio

ir rytinės ruošos, visos kibo Į 
morzę ir mazgų rišimą. Vienos 
— mokyti, kitos — pasitobulintų 
0 po darbo — užtarnautas lai
kas žaidimams. Pasigirsta kle
gėjimas, juokas ir 
džiūgavimai I

Antroji žavi iškylos diena slin
ko vakarop. Kaip gaila!... Rei
kia versti palapines, krautis ir 
—, vėl i Chicagą.

Dvi dienos, praleistos gamtoj; 
tiek daug naudos davė mūsų iš
kylauto joms. Ir kelionėje,' ir grį
žusios namo, jos jautė didelį dė
kingumą p. p. Valantiejams už 
leidimą pasinaudoti jų prieglobs
čiu iškylaujant, o taip pat tunti- 
ninkei sesei Daliai už pagalbą 
palapines statant, abiems busi
mosioms “Sietyno” stovyklos 
viršininkėms ■— sesėms Aldonai 
ir Daliai — už rūpestį ir globą, 
o sesei Vandai už morzės ir maz
gų mokslus, be kurių stovykloje 
pražūtame.

Iškyla tikrai puikiai pavyko; 
tai rodė, kad ir pavargę, bet šyp
senom pasipuošę, grižu siu-išky
lautojų veidai. Ašenajus

TVIRTOVĖ 
RAKO 

ĄŽUOLYNE

čio žygiuojančių skąutų-čių pa
rodo saliutus, vėsų gegužės 10 
d. sekmadienio rytą poškėjo krū
mus kertantieji kirviai, o lieps
nos naikino sugrėbtų sausų lapų 
krūvas.

— Na, ir pasirinkote stovyk
lavietę ant kalno, — sesei A. Jo
varauskienei juokavo Lituani
cos tunto broliai.

— Ar nebūtų buvę geriau tan
kumyne, prie “Aušros Vartų”? 
Kur vakarais varlės nemokamai 
koncertuoja pelkėse...

— Mums mieliau mėlynas dan
gus ir mėlynos ežero bangos, — 
nepasidavė narsios jūrų skaučių 
vadovės. — Iš čia arčiausiai eže
ras, arti plačios pievos, arti ir 
mūsų broleliai, kurie mums vi
sur, kur reikia, padeda.

-Tik pradedąs žaliuoti Rako 
miškas ir dar beveik pilka žemė 
sudarė tikrąsias sąlygas stovy
klavietės valymo darbams.

— Nukasus šlaitą, čia bus ge
riausia vieta virtuvei ir valgyk
lai, — aiškino Rako stovyklos di
rektorius s. Romas Račiūnas jū
rų skaučių tėvų komiteto pirmi
ninkui p. Miecevičiui ir “Neri
jos” stovyklos architektui v. v. 
J. Jo varau skui.

— Vieta puiki, — pritariau ir 
aš. — Belieka tik^utelkti lėšų 
ir suorganizuoti jūrų skaučių tė
velių talką statybai atlikti.

’-O į.

“Nerijos” stovyklos staty
bos didžioji darbo talka bu
vo sušaukta birželio 20-21 

i d. savaitgalį,
ųdąugumai^^oyyklą suvažiuo

jant vėlyvą ^penktadienio vaka- 
laimėjusių rą- ■D,Iažai teatvyko jūrų skau

čių tėvelių. Į jų vietą buvo pa
kviesti jūrų budžiai bei kiti mie
li talkininkai.

Statybininko K. Česnausko 
sunkvežimis su statybine me
džiaga tik paryčiui pasiekė sto
vyklą.

— Vyrai ■—kelt! Prie darbo 
stot! — skambėjo brolio Jova- 
rausko balsas prie Lituanicos ra
jone pasklidusių palapinių šeš
tą valandą šeštadienio ryte.

7 —žmogaus, taip anksti ? Dar 
saulės nematyt, — skundėsi mie
guistas balsaspalapinėje.

— Išlysk iš palapinės ir pa
matysi. Pusę septynių turime 
pradėti darbą, — aiškino brolis 
Jonas, savo budrumu žinomas iš 
anų metų, kai jis vedė didžiąją 
“Aušros Vartų” stovyklos sta
tybą.

Po pusvalandžio trys darbo 
grupės jau buvo “Nerijos” rajo
ne. Brolio Jovarausko suprojek
tuotą virtuvės statybą griebė

T

Tj

profesionalai K. Česnauskas, J.j — O kaip bus su stalais val- 
Jovarauskas, A. Hoffmąnas, L. gykloje? — teiravausi.
Kupcikevičius ir B. Račiūnas. I — Nėra pinigo, — sausai at- 
Ankstyvesnėse statybose gavę sakė tėvūnas.
nnemažo : patyrimo meistrai. K.
Miecevięius. R. Kunstmanas, B. rėjau
Juodelis ir R. Dičius raiste kirto kad aukų forma galima “apiplėš- 
medžiusj iš kurių vėliau iškilo ti” visus čia susirinkusių, kad 
valgyklos rėmai. Vandentiekio 
statybos: grupę sudarė jaunimas 
su H. Česnausku ir vėliau atvy
kę ps. V.’ Rupinskas, A. Siliūnas 
ir Vyt. Rupinskas.

— Sesės, atneškit vandens at
sigerti! — stovyklos statytojai 
kreipėsi j Lituanicos virtuvėje 
puodus bemaišančias A. Jova- 
rauskienę, S. Kunstmanienę, M. 
Kupcikevičienę ir jų padėjėjas 
jūrų skautes.

— Alaus statinę atriskit! — 
nenusileido nuoširdus talkinin
kas A. Hoffmanas

Per dvi dienas vienas darbas 
sekė kitą. . Virtuvei apsidengus 
stogu ir užbaigus valgyklos rė
mus, grupės pasuko prie prausy
klų ir tualetų pastatymo. Van
dentiekis jau buvo baigtas, ir 
elektros vielos siekė virtuvės 
stogą.

— O kam anas kabelis ? — tei
ravausi.

— čia telefonui! — aiškino 
brolis Račiūnas.

— Kėliajam dabar prie ežero. 
Reikia tuos chemikalus supilti į 
maudyklės rajoną, — brolis Ru- 
pinskas tempė Kunstmaną.

— Einam, einam! Chemika
lus tu galėsi supilt, o man reikia 
žuvį sugaut, — brolis Ričardas 
aiškino savo specialią problemą.

Ir kai po sunkių darbų šešta
dienio vakare visi prie kavos puo
duko diskutavo skautiškus rei
kalus, brolis Ričardas grįžo iš 
ežero su stambiomis lydekomis 
ir “besais”.

Sekmadienio popietę visi 
darbai buto jau baigti.

Beliko pastatus dažyti ir vir 
tuvę viduj įrengti.

— Turėsit vėl organizuoti dar
bo talką būsimą kitą savaitgalį 
stalų statybai, —” juokiausi, 
įteikdamas pinigus “Nerijos” 
vietin. ps. A. Jovarauskienei.

Puikiai pavyko stalų staty
ba birželio 27-28 d. savait
galį, nors ir su puse talkos.
Nudažyti jie švietė miško ir 

jūros bangų spalvomis. Elektrą' 
ir vandentiekio vamzdžius be
tvarkydamas, brolis Račiūnas 
Račiūnas nepajuto, kaip antra
dienis persirito per pusiaudienį.

“Nerijos” stovykla jau buvo 
pasiruošusi priimti stovyklauti 
atvykstančias jūrų skautes, nors 
ir neturėjo tiek patogumų, kiek 
kitų tuntų stovyklos.

—O kaip bus be be dušų? — 
klausė vienas tėvelis.

_Kernavės tuntas leido mum 
jų dušais ir prausyklomis naudo
tis, — džiaugėsi būsima “Neri
jos” stovyklos viršininkė v. s. 
R. Kučienė.

Malonu buvo girdėti, kad nau
jakurėms jūrų skautėms Rako 
stovykloje stengėsi padėti ir ki
ti tuntai, kurių stovyklas statė 
ir dabartiniai “Nerijos” stovyk-

Ateinančią savaitę “Nerijos” 
stovyklos laivo denio stiebe kils 
didysis jūrų skaučių vimpilas 
ir šaunios vadovės ves mūsų jau
nimą stovykliniais jūrinio skau- 
tavimo keliais.

i. v. s.JBr. Juodelis

g-*2*
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dar liko savaitgaliu stalams pa
statyti, kad valgykloje skautiško 
stalo neiškasi.

Išeitis buvo surasta. Per pa
skutinius pietus, bevalgant ska
nią žuvį ir kitas sesių gamintas 
gėrybes, ratu keliavo stalų fon
do aukų lapas, o iš piniginių by
rėjo penkintės. Surinktos sumos 
užteko stalų medžiagai nupirkti.

J

KAI "BIZNIS" GERAI SEKASI, APSIMOKA ŠYPSOTIS 

Akadętniku skautu knygy kioskas Čilcagos Kaziuko Mu
gėjo. iš -kairės į dešinę: fil. A. Rauchas, fil..D. Bielskienė 

ir senį. P. Bielskus.
Gintaro Plačo nuotr.

EXTRA-CAPACITY
NO-FROST

FOOD CENTER 
ON WHEELS

MODEL CSF19E

• 3°%" wide, 19.0 cu. ft Jtfg

• 6.49 cu. ft freezer holds 
up to 227.1 pounds of food

• 12.47 cu. ft refrigerator

• No-Frost throughout

• Roll-out wheels ^

• Automatic ice maker 
accessory (optional at extra 
cost) can be installed in this 
refrigeratorjiow when you 
buy it... oFitcan be added 
anytime later

- • Four adjustable, cantilever 
shelves in refrigerator

-• Slide-out meat pan

:• Slide-out crisper

• Set-in freezer rack

Ten door shelves

-• Covered cheese 
compartment

_• Covered butter bin

• Juice-can rack

• Cushioned egg racks

• Three Easy-Release 
ice-cube trays and bucket

• Automatic interior lights

MODEL CSF19E
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VIENA SAVAITĖ ŠIAURĖJE
Pas Manitobos lietuvius

(Tęsinys) sėjusi. Klebonas Justinas Ber-
Kanados lietuviai savo skai- tašius laikė MiSias visDmis sanų 

Sumi, išprusimu ir materialinė-! laikM auksu ir sidabru šio
mis gėrybėmis nė nemano lygin-‘ tančiomi’ regalijomis pasipuo- 
tis su sesėmis-broliais Amerikos didžiuoju altorium ireim-
pusėje, bet tai nėra nuoskauda borita.audeimnė.onus žvakėmis 
nei sarmata. Pagal Jurgį ir ke-‘ 
purė. Pagaliau, dalykas yra ne 
kiekybėje, o kokybėje. Kokybės 
atžvilgiu, ir Manitobos prerijų 
“Jurgio” kepurė palyginti nėra 
jau tokia maža. Svarbiausia, kad 
žmonės čia jaučiasi esą žmonės 
ir naktimis be baimės miega, ir 
dieną išeidami į darbą durų ne- * 
rakina. "

— Kodėl jūs nerakinate durų ?
— klausi nustebęs.

— O kaip pienvežis pieno bon-' cijoje. O m ūsų-krikštytoj ai len
kas įneš ? klausimu atsako į klau- kai per amžius mums kalbėjo, 
simą.
Senienų ir naujienų integracija ^^evas nesupranta!

\ “•* I
Jau iš senų senovės taip buvo 

ir tebėra, kad žmogui norint su
tikti žmogų yra dvi vietos—kar
čiams ir bažnyčia. Kadangi Ka-

u1 ir gyvomis gėlėmis, su varneliu 
žvangėjimu ir Danos Januškai- 
tės gerai išmokslinto choro pa
lyda, tik vien aukos stalas atsuk
tas prieš žmones. Visa buvo at
likta grynai lietuvių kalba, nė 

'vieno nesuurantamo žodžio. Ma
tant su kokiu susikaupimu žmo
nės savo klebono dialogą su Die- 

i vu sekė, buvo aišku, kad lotynu 
kalbos niekas nepasigedo. Graži 
mūsų gimtoji kalba poezijoje, 
bet nemažiau ji graži ir adora-

kad pagoniškos lietuviu kalbos

Tai dar ne viskas. Bažnyčios 
praėjime priešais altorių sto
vėjo trys gražiais tautiniais rū
bais pasirėdę jaunuoliai: vidu-

Vilnia war.xijuia. liaudimi na- e v-/ i -i i •
naudoje kietai galioja mėlynieji ryjc aukstas vyras. la?ke 
įstatymai, taigi septintoji diena d-delę Lietuvos vel.avą, o_is abie- 

priklauso Jehovai, dėlto tą dieną <« sto’ė<0 ^.grazms he- 
visi keliai ir takeliai veda į baž
nyčią. //-

Winipegieciai tokią turi pasi
statę Elgin gatvėje, arti paties 
miesto centro. Indėnų tepee sti
liuje pastatyta bažnytėlė negau
sią lietuvių bendruomenę aprū
pina visokeriopai — nuo-giesmių 
iki dainų: pirmajame aukšte 
dvasiškai naudai, apatiniame 
aukšte — kūniškiems malonu
mams. Mielų gerų senų pažįsta
mų sutikti geresnės progos ne
rasi. . * .

Suma jau buvo gerokai įpu

didelę Lietuvos vėliavą, o iš abie-

tuvaitės. Juos vėljau pakeitė 
taip pat tautiškai pasipuošę kiti 
trys lietuviukai — jaunikaitis-ir 
dvi mergytės.

Suma buvo baigta Lietuvos 
himnu, žmonių buvo pilnutė baž
nyčia.

Tas kelelis jau užartas
Nuo ko pradėti, ką pirma lan- 

kyti; jei ne “seno bieso matytą” 
(seniai besimatytą) Kostelį. Pa
siekus gerai pažįstamus trijų 
aukštų namus 640 Young gatvė
je ko ne smūgis ištiko. Prisimi-

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

-Knygoje randame- gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečių, kaimiečių ir'dvasiškių išgyvenimai

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE;

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu: .
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608. |

Mikroskopo paeidamas fotografas Johnson Wax bendrovės laboratorijoje padarė šią fotografiją. 
Joje matosi vienos dienos senumo vyro bandos ola u kai, nuskusti ir suberti ant plastmasinės 

marškos.

jų vardu, nupeikiant ir smer dar 
ne

vie
ną kartą per savaitę anglų kal-

nė bene Vienožinskio “Oi, Die- j 
vuliau, ką aš matau! širdį ver 
kaip yla...” Namo tik vieni griau
čiai: durys išvartaliotos, visų 
langų stiklai, net trečiajame 
aukšte iki pastogių išdaužyti iki 
paskutinės šukelės. Pasirodo, 
“vandalų” prigimtis visame pa
saulyje ta pati: mėgsta mušti 
langus! Vaikai viduje tebesibal- 
dė, laužydami ir daužydami, ką 
beradę. Norėjau .ko paklausti, 
beVjie išsislapstė. Vešliai mede
liais apaugintas kiemelis lyg ap- ’ 
leistas sirata belaukiąs savo ne
išvengiamo likimo. Greit pama
čiau, kad Strikaičio namas mies
to nupirktas ir pasmerktas grei
tam nugriovimui, nes ir keli kiti 

.kaimynystės namai buvo pana
šiai be langų, o per pusę bloko 
jau atvesta Cumberland Avenue 
tąsa.

Aplankius Vincą ir Eleną Ja
nuškas Balmoral gatvėje, jie pa
sakė: “Kostas dabar gerai stovi. 
Už namą Metro gerai pamokėjo. 
Pats jis turi Metro gerą tarny
bą, tai pinigo turi kaip šieno”. 
Kai pagaliau susitikome ir pa
klausiau, ar dabar pagaliau tik
rai atvažiuosi į Chicagą. (Iki šiol 
jis visą laiką išsikalbėdavo saky
damas,'kad negali namų palikti 
be priežiūros) , jis vietoje teigia
mo atsakymo tik gardžiai nusi
juokė. > ‘ . J

Lietuviai kaip sodininkystės 
pionieriai

Januškų namus lietuviui labai 
lengva surasti. Einant šaligat
viu reikia žiūrėti, kur auga žem
čiūgai, kur rūtos žaliuoja. Dar

Ar žinote kas šelpė nuo karo Įdomu, seniau bolševikinėje 
nukentėjusius Lietuvos gyven- ’ spaudoje Lietuvos partizanai, 
tojus? Tik jau ne Balfas! kovoja su okupantu, buvo pra- 

Birželio 25 d. per Maskvos ra- j vardžiuojami banditais. Dabar 
diją iš Vilniaus užsieniuose gy-1 pranešime jie suminėti miškų 
vęnantiems lietuviams pranešta 
iki šiol tokia negirdėta žinia — 
Nuo karo nukentėj usiems Lietu
vos gyventojams pašalpas siun
tė JAV pažangiųjų rusų Fon
das...

O ką veikė Balfas?
Tada Balfas rėmė ir šelpė Lie

tuvos miškų brolius.
O kas, anot to pranešimo, buvo 

tie miškų broliai?
Miškų broliai buvo Lietuvos 

turto naikintojai, net žmonių žu
dikai ir kitų nedėkingų darbų 
vykdytojai.

Tada Balfo priešakyje buvo 
kun. Končius, kuris juodą kuni
go sutaną buvo pakeitęs į kariš
kio uniformą,

Dabar Balfo reikalus tvarko 
kun. Geisčiūnas, kaip pranešė 
tas Maskvos radijas iš Vilniaus. 
Kun. Geisčiūnas; girdi, neseniai 
suteikė Naujienoms žinių apie 
Balfo veiklą. j

broliais. Matyti, bandito var
das Lietuvoj jiems neprigijo. O 
užsieniuose gyvenančių lietuvių 
tarpe , bandito žodis visiškai sve
timas, todėl susimesta geriau 
tuos partizanus pavadinti tikru

Be to, be lietuvių kalbos, 
kiant jų daibus. Ir tokių nieką- ■ užsieniuose gyvenantiems 
dėjų, miškų brolių, rėmėjų ir. tuviams pranešimai daromi 
šelpėjų buvo Balfas, kuris ir da- , ■
bar pagalbą teikia buržuaziniams (ba čia nufrirsti Lietuvos vardą, 
nacionalistams... t kaip nenriklausomai besivaldan-

Matyti, Lietuvoje zmoųės pla- ^;a vajsty»>e susifederavusią su 
fcai kalba apie Balfo veiklą, ją i»us;jai Lietuva turinti savo už- 
teigiamai įvertina ir todėl rusis- sjenjy reikalu ministeriją. Ir tos 
kieji bolševikai suskato Balfą ištaigos ministerė atstovavusi 
suniekinti ir jo vietoje iškišti pa- Lietuva net Jungtinėse Tautose 
žangiuosius rusus, čia ir išlindo 
yla iš miško. Rusifikatoriams, 
jau išsigimusiems Į rusų nacius, į 
nepatogu girdėti Balfo veiklos' 
teigiamą įvertinimą. Todėl prie
šakio kišami Amerikos pažan- Įteto mokslininkų darbą. Išgir- 
gieji rusai Gi be ruso — lietuvis ilniaus biblioteka, kaip vie- 
niekis. * i na 'r Fausn’iu, o universitetas,

Rusifikacijos pavojingiausias ^aio vienas is seniausių Sovie- 
priešas yra lietuvių vienybė. tu sąjungoje. l ietuviams, anglų 
Balfo veikla vienas iš pavyzdžių kalbą vartojantiems, propagan- 
tos lietuvių vienybės. Tad Krem- da• gudriau sutvarkyta ir melas 
liaus vadovai ir davė parėdymą ?d;2u įveltas, sunkiau pastebi- 
Balfą nuvainikuoti. O nuvaini-.mas- 

’kuoti galima tik melu, prasima-' 
nymais. Tokio darbo ir imtasi.,
Ne vien tik spaudoje, bet ir per > s;nta nuvainikuoti ir jam prikiš- 
radiją.

Nors Maskvos radijo praneši-! __________ __ .....
mai iš Vilniaus,'daromi lietuvių ; Amerikos rusai pažangieji, ir 
kalba, bet skelbiami lyg praneši-1....................... -
mai užsieniu^ Žodis Lietuva ir 
lietuvės retai kada pranešėjų su
minima. Net su priedu TSR ne
girdėti. Gal todėl, kad tą priedą 
Lietuvos gyventojai šiaip išlukš
teno — Lietuvi, tave smaugia 
rusas.

vienamd jos atstovų suvažiavi
me.

Išgarsinti I ietuvos mokslo 
: akademijos ir Vilniaus universi-

Taigi. Maskvos radijo praneši
mais iš Vilniaus Ralfas pasikė-

i ti nebūti dalykai. Vieton jo ge- 
’ rais darbais atrekomenduojami

tai be lietuvių pažangiųjų tal
kos... “daktaro” Bimbos veda
miems lietuviams pažangiesiems 
padaryta didi skriauda. Gal jais 
nepasitikima. Prisibijoma, kad 
gal ir jie palinkę Į bendrą lietu
vių vienybę. P. B.

iiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiwiiin

Now at GLASER’S

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

insured
V'O ooc Jlk

Pas muš 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,

UNIVERSAL
* _____________________________________ __

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

daugiau. - Vincas gau Manitobos 
hortikultūrininkams žinomas, 
kaip vienas tokių,; kurie parodė 

| prerijų netikėliams tamošiams, 
kad čia auga, noksta ir puikius 
vaisius duoda ne Į vien Grėbi
mai obuoliai. Januškų kieme per 
keliolika metų užatigęs gražiau
sias puikių, vešlių obelų, kriau
šių, slyvų įvairiausių atmainų 
sodelis. Jam puikiąi noksta vai
siai, net iš Britų Kolumbijos įs
kiepyti. Tik esą reikia vaisme
džių kelmelius sodinti jau preri
jose aklimatizuotus.

Negana to (kur tau lietuviui 
bus gana'!). Vincas su pasidi
džiavimu parodė savo vynuogy
ną'! Tikrai, pagal namo sieną iš 
pietų pusės pasodinęs ir jau ge
rokai išauginęs kelis vešlius pie
tinio Ontario vynuogių kelmus.

Ką darysi per žiemą prie 40 
laipsnių žemiau nulio? — pa
klausiau.

Jis parodė stiklines sieneles, 
kurias rudenį užstatys prie sie
nos, padarydamas savotišką šil- 
taržį, į kurį per dienas saulė 
skleis spindulius, o nakčiai jis 
leis šilumą pro langelius iš rū
sio.

Kitą, jau Manitoboje pagar
sėjusį hortikultūrininką-sodinin- 
ką šia proga noriu priminti, kuri 
taip pat teko pakartotinai aplan
kyti, tai Zigmą Brazauską, gy
venantį Portage la 'Prairie, Man., 
kur turi savo namus su rinkti
nių vaismedžių ir dekoratyvinių 
medžių bei krūmelių sodu ir pre
mijuojama veja.

Yra Manitobos pietiniame ga
le prie Virden miestelio valsty
binė sodininkystės ir daržininky
stės mokykla su pavyzdiniais 
daržais ir sodais, bet — nepati
kėsite, kad tos įstaigos vedėjai 
atvažiuoja pas Brazauską dalin
tis su juo vaismedžių ir kitų au
galų aklimatizacijos patirtimi ir 
Brazauską apdovanoti atžymė- 
jimais. Tai yra pionieriai, kurie 
kultūrą vis tolyn neša į šiaurę 
ir savo “žalio nykščio” (green 
thumb) talentais daro gera sau, 
artimui ir kraštui. J. Pr.

•Don t wait another minute to get com 
' fortable. Install this Quiet Kool air con 
ditioner in an instant and keep cool all 
summer long. Just push a button and 
turn on a full 10,000 BTU’s of coolness. 
This deluxe model comes with an auto
matic thermostat for temperature con
trol, two-speed fan, air exhaust, slide- 
out permanent washable filter, and 
many other features. And no 230 volt 
rewiring is necessary, because this 
Quiet Kool operates on any adequately 
wired ’15-volt outlet.

Only$19995

INSTANT INSTALLATION, 
do it yourself in seconds... 
no tools, no kits, no extras

Place your 
airconditioner 
on window sill

Pun built-in 
weather tight 
side panels to 
required width

Installation is 
complete. You’re 
ready for quick 
cooling comfort!

<įQUl
EKKOI 

SIX A PRODUCT OF EMERSON RADIO

DZIE AVĖ. PRospect <64790
OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
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other countries $21.00 per year. •

trims mėnesiams ____ ____  $5.00
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Kanadoje:
metams ___ $20.00
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Pradedame Naujienų vajų
Naujienos yra padėjusios pravesti vajus Įvairiems 

lietuvių reikalams. Naujienos vedė ir padėjo vesti vajus 
organizacijoms stiprinti, padėjo organizacijoms atlikti 
užsimotus vertingus darbus ir pravesti reikalingus pla
nus. I tuos vajus Naujienos Įdėdavo daug darbo ir skir
davo daug vietos. Dirbo ne vien redaktoriai, bet dirbo 
rinkėjai, spausdintojai ir ekspeditoriai.

Atėjo ir Naujienų vajaus laikas. Kylančios kainos, 
nauja spaudos technika, kitokios biznio ir gyvenimo są
lygos verčia Įvesti naujus pagerinimus ir sustiprinti dien
raščio finansinius reikalus.

Amerikos lietuviai šiandien žino, kad Naujienos yra 
vienintelis laisvas lietuvių dienraštis. Joki svetimos vals
tybės agentai, joki gerai organizuotų armijų “genero
lai”, joki stiprūs finansininkai neįsakinėja redaktoriams, 
ką ir kaip jie turi rašyti. Redaktoriai rašo ir spausdina 
tokius straipsnius, kurie jiems atrodo naudingi lietu
viams. ir padeda laisvinti gimtini mūsų kraštą.

Amerikoje yra keli lietuviški laikraščiai ir didokas 
skaičius savaitraščių, bet kiekvienas jų rūpinasi siaurais 
savo grupės'reikalais, tuo tarpu Naujienos rūpinasi visų 
lietuvių reikalais. Jos kelia viešumon ne vien lietuviams 
nenaudingus politinius klystkelius, bet jos padeda išryš
kinti ir lietuviams daromas skriaudas Amerikoje, padeda 
jiems kovoti už savo teises, už sąžinės laisvę ir lietuvių 

.. daugumos gerbūvį. Apie Naujienų vedamą darbą šian
dien žino kiekvienas lietuvis, kuris yra arčiau susipažinęs 
su lietuviškos spaudos laisvės tikrove. Amerikos lietuvių 
gyvenimo nepažįstantieji ir lietuvių širdies skausmo pa
žinti nenorintieji paskirtiniai be pasigailėjimo brauko ir 
meta į gurbą kiekvieną jų -planams netinkamą rašinėlį. 
Bet sunku Įsivaizduoti, kaip tie paskirtiniai elgtųsi, jei
gu Naujienų nebūtų. Dabar jie dar susivaldo, nes žino, 
kad jų užgniaužta problema bus kelia.ma Naujienose, bet 
jų sauvalei nebūtų galo, jeigu būtų užslopintas laisvas 
lietuvių žodis.

Naujienos yra vienintelis laisvas ir nepriklausomas 
dienraštis, todėl ir manome, kad visi laisvos lietuvių 
spaudos šalininkai turėtų įsitraukti į šį Naujienų vajų. 
Turime pagerinti priemones paveikslams spausdinti, turi
me įsigyti naujas mašinas arba svarbesnes tų mašinų da
lis pačiam laikraščiui spausdinti, turime sumoderninti 
dienraščio rinkimo priemones,, reikia Įsigyti ofsetą ge
ram paveiksluotam priedui spausdinti, pagaliau reikia

kyti laisvajame pasaulyje, su 
nepailstama ištverme ir ener
gija tebestovi savo tautos ir 
žmogaus laisvės sargyboje. 
Slenkant metams, lietuviai re
formatai, žvelgdami iš dides
nės ir platesnės istorinės per
spektyvos, su vis didėjančiu 
sąmoningumu ir dvasiniu tvir
tumu ima suprasti savo paskir 
ti lietuvių tautoje. Tauta, ar 
maža tautos dalis, ar pagaliau 
pavieniai asmenys, tik tuomet 
gali sąmoningai veikti ir kovo
ti už savo idealų Įgyvendinimą, 
jei tie idealai yra padiktuoti 
istorinio būtinumo. Tą mora
linį ir drauge istorinį dėsnį nu
statė Jonas Kalvinas savo 
moksle apie žmogaus ir tautų 
predestinaciją, tapusia refor
macijos tikėjimo kertiniu ak
meniu. Priešingu atveju, tau
ta ar pavienis žmogus, prara
dęs ateities viziją ir tebegyve
nąs praeities tradicijomis, yra 
skirtas pralaimėjimams ir net 
pražūčiai. Tą dėsnį labai vaiz
džiai patvirtino tragiška lietu
vių tautos istorija. Tokioje

dvasioje ir tokiomis mintimis 
vyko XXIII Sinodas.

S1NĮ0DO ATIDARYMAS
XXIII Sinodas susirinko š. 

m. birželio mėn. 20 ir 21 d. Chi 
cagoje, naujai įsigytoje lietu
vių ev. reformatų bažnyčioje, 
prie 5328 S. Artesian Ave. Ypač 
maloniai nustebino iš toliau 
atvykusius delegatus ir svečius 
gražiai atremontuota ir sko
ningai įrengta bažnyčios salė, 
kurioje vyko Sinodo posėdžiai.

Sinodo posėdžiai buvo pra
dėti trumpomis pamaldomis. 
Supt. kun. P. Dilys savo pa
moksle pabrėžė, kad šiuo me
tu visa krikščionija ir visos 
krikščioniškos bažnyčios per
gyvena krizę, nors per am
žius buvo skelbiamos Kris
taus atskleistos žmonijai tie
sos, bet tos tiesos nebuvo įgy
vendintos tautų ir žmonių: gy
venime. * Susidarė milžiniška 
praraja tarp teorijos ir prakti
kos, ir tai mūsų mokslo ir tech 
nologijos dominuojamame pa
saulyje iššaukė gilią visos 
krikščionijos krizę, šiandieną 
visos krikščioniškos bažnyčios

galvoti ir apie naują vietą, nes kitataučiai jau baigia 
stumti mūsų tautiečius iš šios senos lietuvių kolonijos.

Kviečiame lietuviškas organizacijas, kurioms Nau
jienos yra praeityje padėjusios, vasaros metu suruošti 
bent vieną pikniką arba rudenį suruošti kokį parengimą 
ir skirti gautą pelną Naujienoms. Prašome organizacijų 
veikėjus tapti Naujienų vajaus nariais ir nepraleisti nei 
vienos progos paraginti vadovybę laisvai spaudai sustip
rinti. Prašome ir pavienius asmenis būti dosniais, kai 
kuris vajaus narys kreipsis prašydamas aukos. Pagaliau 
prašome ir tuos mūsų tautiečius, ..gyvenančius atokiau 
nuo didesnių lietuvių centrų siųsti savo duoklę tiesiai į 
Naujienas.

Naujienas prieš 56 metus suorganizavo laisvos , lie
tuvių spaudos reikšmę labai gerai supratusi senų lietu
vių tremtinių grupė. Iki šio meto Naujienos išsilaikė iš 
biznio ir senų lietuviškų organizacijų paramos. Šiandien 
didelę Naujienų skaitytojų daugumą sudaro naujieji 
ateiviai. Gyvenimas Amerikoje ir juos įtikino, kad laisva 
spauda yra galingas Įrankis kovoje už savo krašto laisvę, 
už savo teises ir gerbūvį. Kviečiame vyresniuosius Ame
rikos 'lietuvius prisidėti prie šio Naujienų vajaus, kaip 
jie prisidėdavo prie kiekvienos . Naujienų .vestos kampa
nijos už Lietuvos laisvę ir . demokratinę jos santvarką. 
Bet tuo pačiu metu kviečiame įsitraukti į šį vajų ir naujai 
atvykusius tremtinius, nes laisvas dienraštis yra-reika
lingas visiems, kuriems rūpi gimtinio krašto likimas.

Visas atėjusias aukas skelbsime dienraštyje. Aukas 
prašome siųsti ir vajaus reikalais rašyti tokiu adresu:

NAUJIENŲ VAJUS,
1739 S. Halsted St. • '
Chicago, Illinois 60608.

kaip 
bet

savo
$io

prisilaikyti ir

ima iš pagrindų peržiūrėti sa
vo veiklą ir prieina išvados, 
kad tik toji bažnyčia turi tei
sę vadintis Kristaus bažnyčia, 
kuri ne vien skelbia, bet ir 
įgyvendina evangelijų tiesas 
tautose ir žmonėse. Tik tas tu
ri teisę save vadinti krikščio
niu, jei tą vardą įgavo ne vien 
per bažnytines apeigas, 
krikštą ir konfirmaciją, 
prisilaiko Kristaus tiesų 
asmeniniame gyvenime, 
principo turi
mūsų Lietuvos Ev. Reformatų 
Bažnyčia.

Anka. Lietuvos reformaci
ja ir jos iškelti idealai buvo 
nuslopinti lietuvių tautoje ir 
tik neaiškiai merdėjo uždara
me bažnytiniame gyvenime. 
Atėjo laikas, kada mes ir 
mūsų broliškos evangelikų 
bažnyčios privalo visu aišku 
mu, su atnaujinta energija tuos 
idealus vėl atskleisti lietuvių 
tautai, nes krikščionybė nega
li būti įgyvendinta žmoguje ar 
tautoje, jei yra paverčiama re
liginiu kultu, o ne dvasine tau
tos ar asmens gyvenimo išraiš
ka.

POSĖDŽIŲ EIGA
Po pamaldų sekė Sinodo po

sėdžiai. Sinodo direktorium 
buvo išrinktas H. Pavilonis, 
cenzorių — supt kun. P. Dilys, 
į sekretoriatą — krt. P. Bružas, 
kr t St. Dagys ir krt. D. Varia- 
kojytė - Fricke; į mandatų ir 
rezoliucijų, komisiją — krt P. 
Variakojis, krt. VI. Jakubėnas, 
krt. V. Karosas.

Sinodą sveikino žodžiu senj. 
kun. A. Trakis, pažymėjęs, kad 
mūsų Įvairių krizių laikais, 
graso mums pasimetimas ir 
orientacijos praradimas tiek 
mūsų religinėje, ekumeninėje, 
tiek tautinėje ir politinėje veik 
loję. Turime, kaip sako mums 
Šv. Raštas, Dievą mylėti visu 
savo protu, t y., persvarstyti 
visas mus liečiančias proble
mas ir atsistoti ant tvirtų pa
grindų.

Kun. K. Burbulys pasidžiau
gė, . kad reformatai, įsiūdami 
naujas patalpas savo veiklai, 
,parodė savo gyvybingumą ir 
ryžtą. - J. Anysas sveikino ev. 
liuteronų Ziono parapijos .var
du, linkėdamas Sinodui sek
inės ir patvarumo.. Sinodą svei 
kino krt,M. Karaša iš Baltimo- 
rės, A. Plepys iš Waterburry, 
Mass, ir eilė vietinių veikėjų.

Gen. konsulas Dr. P. Dauž- 
vardis savo žodyje Sinodui pa
sidžiaugė, kad reformatai bu
vo ir liko/tvirti savo religinia
me ir tautiniame nusistatyme 
bei savo laikysena imponuoja 
ne vien lietuvių, bet ir ameri
kiečių visuomenei.

Po to sekė sveikinimai raštu. 
Pasaulio Bažnyčių Tarybos

Soviety paskelbta fotografija rodo raketą, įtaisomą laive, kuris plau^ 
kios Ramiajame vandenyne.

vardu sveikino Sįnodą gen. 
sekr. Dr. E. C. Blake, Pasaulio 
Reformatų Bažnyčių Sąjungos 
vardu sveikino gen. sekr. Dr. 
AL Pradervanf, pažymėdamas, 
kad į šių metų kongresą, įvyk
stantį Nairobi, Afrikoje, yra 
pakviestas Lietuvos Ev. .Refor
matų Bažnyčios atstovas, už
tikrinant kelionės išlaidas. š. 
Amerikos Presbiterijonų Baž
nyčių Sąjungos gen. sekr. Dr. 
J. L McCord dar sykį paragi
no Sinodą: atsiųsti savo atsto
vus į rengiamą ateinančiais 
metais kongresą Kanadoje.

Kunigai ir kuratoriai iš arti 
ir tolimų kraštų prisiuntė savo 
sveikinimus raštu ir telegra
momis, pridėdami savo aukas 
bei neretai pateikdami savo 
sumanymus Sinodo apsvarsty
mui.

(Bus daugiau)Mūsų spaudoje
Ruskiai okupuotoje Lietuvoje
Keleivis persispausdino iš oku

puotos Lietuvos į Vakaru Vo-

kietiją grįžusio A. H. laišką, ku-V 
riame apie ruskius Lietuvoje be| 
kt. rašoma: ‘ \

“Nei lenkai, nei rusai beyeil^t 
neturi Lietuvoje savos inteligen-|:x- 
tijos. Visas Lietuvos kultūrinis | 
gyvenimas yra lietuvių rankose. 
Rusų daųgųmį sudaro smulkioji | 
darbininkija, kuri perima visus | 
žemesnius darbus. Be to, šie ru-| 
sai savo įžūlumu ir nekultūrin-1 
gu elgesiu yra praradę visas lie- g 
tuvių simpatijas. Tai daugiau-! 
šia jokio tėvynės jausmo netu-1 
rintieji pakraščių rusai, kurie vi- 
sur jaučiasi tartum namuose ir 
leidžia kitiems suprasti, kas'šio- | 
je valstybėje yra ponas. Toks | 
atvykusiųjų neprisitaikymas f 
.prie lietuviškos aplinkos ir. jų 
pabrėžimas, kad jie esą savoje 
žemėje nepaprastai kelia lietu
vių atsispyrimą prieš tokius 
sluoksnius ir iš viso prieš bet ko
kį rusinimą. Lietuvių aukštoji 
inteligentija žvelgia į juos su 
pasibaisėjimu ir koktumu ir sten 
giasi juos apeiti, keldami lietu-, 
viską žmoniškumą ir 'kultūrą. 
Pavojus yra tas, kad prislėgti 
žemieji lietuvių sluoksniai gali 
apsikrėšti anų nekultūringumu.”

. Ilgamečio BAJLFO pixmininko, prelato J. B. Končiaus knyga
ATSIMLNLMAl JS BALl'O VEIKLOS

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

įdomi knyga kiekvienam-lietuviui, ypač trtmtimui. 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: j'

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 6060S
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VLADAS CIVINSKAS

BRANGIEJI AKMENYS
33

Geros spalvos ir geros kokybės Burmos 
safyrai maždaug 10 kt. dydžio jau pasiekę 
iki 1500 doi. už karatu. Kainos tebekyla. 
Šiuo metu New Yorke yra pardavimui du 
dideli po 50 k t. Burmos safyrai, abu ge
ros spalvos, skaidrūs ir gero šlifo. Parda
vėjas už juos nori po 80.000 dol. Pirkėjų 
tokiems daiktams nedaug, bei pardavėjas 
neskuba — niekas neabejoja, kad po po
ros metų jie bus vertinami mažiausia po 
120.060 dol. •

Neseniai Ceylone surasti nauji safyrų 
depositai .kurių akmens kokybe ir kaino
mis jau prilygsta geriausiems Kašmiro ir 
Burmos safyrams. - Bet kiti Ceylono safy
rai, kaip anksčiau, taip ir dabar nėra ypa
tingai vertinami, nors ir jų 10 kt. dydžio 
akmens be 7(M) dol. už karatą negaunami.

Vidutinės kokybės ir kiek blankesnės 
spalvos Ceylono safyrai, 10 kt. dydžio ir 
didesni, tebegaunami tarp 210 -— 400 dol. 
už karatą. Mažesni ir pablyškę, nepakan
kamo skaidrumo ir kiek nešvarūs, nesun
kiai gaunami po 50 — 75 dol. už karatą. 
Vidutinės kokybės maždaug 3 — 1 mm. 
diametre dydžio safyrai, kur jie bebūtų 
rasti — Kašmire, Burmojc ar Australijoje 
— nesunkiai gaunami po 30 — 50 dol. už 
karatą, bet tokio pat dydžio ir geros koky
bės akmens maždaug penkis kartus bran
gesni.

žvaigždiniai safyrai apie 15 — 20 kt. 
dydžio ir geros kokybės kaštuoja po 400 
dol. už karatą, bet jei spalva ir kokybė iš
imtinai gera, kainos du kartus aukštes
nės. Mažesnių žvaigždinių safyrų kainos 
žemesnės. 4 — 5 k t. dvdžio tokiu akmenų 
galima gauti po 30 — 45 dol. už karatą. 
Prieš dešimtį metų toki safyrai buvo du 
kartus pigesni.

Čia kalbėjome tik apie mėlynuosius sa
fyrus. Kitų spalvų safyrai yra žymiai pi
gesni ir priklauso pusiau brangiųjų akme
nų kategorijai. Juodieji žvaigždiniai safy
rai labai plačiai sutinkami vyrų papuoša
luose, prieš dešimt metų. Bangkoke ir Co- 
loinbe pardavinėti svarais, jau dabar per- 

: simetė Į karatus, ir tokių safyrų be 15 — 20 
dol. uz karatą gauti labai sunku. Geltonie
ji kanary safyrai taip pat jau po 25 — 30 
dol. už karatą arba lygiai penkis kartus 
brangesni, negu prieš dešimtį metų.

čia nurodytos kainos yra didmeninės. 
Šiaip prekyboje jos yra žymiai aukštesnės, 
nes jose turi išsitekti ir pardavėjo pelnas. 
Taip pat čia jos labai apytikrės, nes bran
giesiems akmenims jokių aiškesnių kaino
raščių nėra. Jos labai panašios ir Paryžiu
je, ir Idar Obersteine. ir Londone, ir New 
Yorke, ir visuose didžiuosiuose komerci
niuose centruose aplink visą žemės rutulį, 
todėl geriausia šių akmenų ieškoti nesku
bant ir arti namų. Vienintelis kraštas, kur 

: turistas gali pigiau isigx ti šių akmenų, 
< yra Tolimieji Rytai, tikriau — Rangūnas, 
* Bangkokas, Colombas ir dar keli miestai 

Burmoje, Siame ir Ceylone, bet ten jis su
siduria ir su didžiausia rizika, šiuose mies 
tuose kasmet išpardavinėjama sintetinių 
akmenų daugiau, negu bet kur kitur pa
saulyje, ir niekas neabejoja, kad turistai 
juos susiperka, kaip tikrus akmenis. No
rėdamas tuose miestuose pigiau įsigyti ak
menų, turistas privalo būti ekspertas ir 
atskirti tikrą safyrą ar rubiną nuo netikro 
ar jį imituojančio spinelio ar granato, o 
taip pat pažinti ir jo kokybę. Pardavėjo 
žodis, Įtikinėjimai ir garantijos čia nieko 
nereiškia. Be to, brangieji akmens toli
muose Rytuose pardavinėjama dažniau
siai pagal svori. ■ bet ne pagal kokybę. Iš
imtys daromos tik geriausiems akmenims. 
Vietiniai, šlifuotojai, taupydami akmens 
svorį, kartais neapvalo jį nuo defektų, o 
tuos defektus suslepia mažiau pastebimose 
vietose, kur lik eksperto akis gali juos 
surasti. .Toks akmuo, parvežtas į Europą 
ar Ameriką, prašosi perši if uoj amas, nuo 
ko jis kartais sumažėja per pusę, o kartais 
ir dar .daugiau, jau nekalbant, kad ir pats 
peršlifavimo darbas čia nėra pigus.

Brangiųjų akmenų rinkoje sintetinis 
korundas, šiuo atveju — sintetinis rubinas 
ir sintetinis safyras jau yra senas reiškinys, 
tik dabar šioje padirbimų srityje pasiekta 
ypatingai gerų jezultatų. Ypač daug pa
dirbama žvaigždinių rubinų ir žvaigždinių 
safyrų, kurie dažnai netgi gražesni už tik
ruosius ir turi visas natūralaus akmens 
ypatybes: ta pati cheminė sudėtis, tas 
pats kietumas, ,|as pats lyginamasis svo
ris, ta pati akmens temperatūra ir tt. Bell

Telephone laboratorijose šitas procesas 
atrodo šitaip:

Į platinos indą maždaug 10 inčų aukš
čio ir 6 inčų diametro įpilama 11 svarų švi
no oksido, 14 uncijų boro oksido, 22 unci
jos aliuminio oksido ir trupučiukas chro
mo oksido, turinčio duoti busimajam rubi
nui spalvą, šitas mišinys ištisas 6 valandas 
kaitinamas elektrinėje krosnyje prie 2400° 
F., o po to imamas vėsinti , per dieną 
emperatūrą mažinant 170° F, Kai tempe
ratūra. nukrinta iki 2260° F., šioje masėje, 
pradeda kristąlizuotis busimasis rubinas, 
kuris galutinai susikristalizuoja, tik šiai 
masei ataušus. ,

Panašiai gaminami taip vadinami Lin
den žvaigždiniai rubinai ir safyrai, ypač 
aukštai vertinami savo kokybe ir grožiu. 
Deja , koki gražūs toki sintetiniai akmens 
bebūtų ir kiek jie priartėtų prie tikrųjų ak
menų, jie yra .dirbtiniai akmens ir rinkoje 
jokios konkurencijos iš jų tikriesiems ak
menims nėra, lygiai kaip iš kultūrinių 
perlų konkurencijos nėra tikriesiems or- 
ientaliniams perlams.

OPALAI
Nuostabiame mineralų pasaulyje opalas 

yra vienas pačių gražiausių ir vienas pačių 
įdomiausių akmenų. Kokios spalvos jis be-^ 
būtų — pieno baltumo, rausvos, rusvos, gel
svas ar tamsiai mėlynas, aprašyti jo išvaiz
dą ir sukeliamą įspūdį sunku. Jis taip pat 
vienas iš pačių rečiausių akmenų gamtoje, 
randamas tik keliose viena nuo kitos toli 
esančiose vietose. Nuo neatmenamų laikų

-------—------—------- -—:— t
r

opalą sekioja prietarai,, kod jo magiškosios* l ’ ■*. Y
ugnys nešą nelaimę visiems jį dėvintiems. - 
Europoje šiuos prietarus išpopuliarino ang-ū 
lu romanistas Walter Scott, viename savo; 
istorinių romanų parodydamas opalą, .kaip Į 
visų tragedijų priežastį, ir |uo padaryda-f 
mas neužtarnautą skriaudą akmeniui, ver- .; 
tam pačio didžiausio populiarumo brangių- g 
jų akmenų karalystėje. •

Romėnas Plinijus Vyresnysis savo Veika- Į 
le “Historiae Naturalis” aprašinėdamas , 
opalą, jame žaidžiančias spalvas lygina su • 
“puikiausiu karbunkulu, purpurinio ametis | 
to briliantiškumu ir jūros žalumo sinarag- | 
du”. Palyginimai tikslūs, teisingi, tik trūk | 
sta aiškumo. Visos šios spalvos ir dar eilė 1 
kitų ne statiškai išsidėsčiusios akmens pa-| 
viršiuje, • bet stipresnėje šviešoje prie ma- F 
žiausio sujudėjimo sužaižaruoja ugnimis, B 
tartum kylančiomis iš akmens vidaus.

^Bųs^daugiau)

T .E n R A ’ I
Savininkai V. ir U. CIVINSKAI

Brangieji akmenys — Aukso ir kt papuošalai — 
Šveicarų laikrodžiai. Taip pat — kristalas, sidab-Y 
ras, porcelianas ir visos kitos dovaninės prekės. ' 

TERRA, 3237 W. 63rd St, Chicago, HL |
Telef. 434-4660

Skaitykite ir platinkite
D ie n r a š t į
“N A U J I E N
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ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIKS 
IR GERKLBS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2158 W. 63rd STREET
Ofiso telef.: PRospAct 8-3229
Rezid. telef.: WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta. 
Ligonius ppriima n ir susitarus.

R«l tai. 239-4683

DR. K. G. BALUOS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. B1EZ1S
fslefu PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

V ak: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
UKtai antradieniais ir penktadieniais. 
Ireciad. jr seninai ofisas uždarytas. 

Rex.: 3241 WEST 66th PLACE
Phone: REpublic 7-7368

Pit PETER BRAZIS
physician and surgeon

2434 WEST 71st STREET
Ofisas: HEmlock 4-5849

z Rezid.: 388-2233
jUFISU VALANDOS.

ririnad., Ketvirtai nuo 1—4 ir 7—9, 
ojitrao., penkiadieni nuo 1—5, tree, 

ir SfcauMl. UKvai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optumetnstas

DR. EDMUND E. CIARA
Z/W7 V*. 

I el.; GR 6-2400
pa&al busiiaruną:. Firm-, ketv. j 

a—-±, i—y, antracL, penkt. 10—4, irj 
sesutei. 1U—2 vaJL 1

Rez. Gi 8-0873

Dit W. M. ElSiN - EISiNAS 
AKUScKUA IK MUiERV LI1.QS 

GiNEKOLQGINE CHIRURGIJA 
8132 So, Kedzie Aye^ WA .5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
atliepia, sKamomii Mt 3-0UU1.

DK. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Tree. ir. šeštai uždaryta .

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

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

DR. A. MACIŪNAS
C H I R UR G AS
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtad., 5—8, 
antrad. 2-^4.

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS -OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, III. 60618 Tel. 5254)952 
_____ —————

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. P4 antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST'71st ST. 

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

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

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

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

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadieni 
10_ 12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak.
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.:'PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad., 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

__ P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS 

Sį? Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
y d^žai Speciali pagalba kojoms 

K (Arch Supports) ir t t
Va i: g—4 ir 6—8. šeštadiemais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, Iii. 60629
Telef.: PRospect 6-5084

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 W. 34 Place
TeL: FRontier 6-1882

/?- ■

GRADINSKAS
Lengvieji vėsintuvai 

TIK 60 SVARŲ 
Langan įstatomi

■- PER MINUTĘ '
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kit A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vaL ryto. -— Šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Vakaruškos: 'Pirmadieniais*T-v. v;

;Tel.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

E K S K U R-S I J.O S

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio 31

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.

Kreipkitės į .

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

Angli|O|e automobilių lenktynėse fotografui pavyko pagauti momentą, kai vienas ratas atsiskyrė nuo greitai va
žiuojančio automobilio. Jam pavyko sustoti, o ratas vienas dar lėkė 200 . jardų, užgaudamas kitą lenktyniavusį 

automobilį.CICERO
Keistas bažnyčios 

apiplėšimas
Chicagos arkidiocezijos laik 

raštis ‘The New World” savo 
liepos 3 dienos nr. paskelbė 
įdomią žinią, kaip dar birže
lio 26 dieną buvo apiplėšta' 6ur 
Lady of the Mount bažnyčia, 
esanti 2417 61st Ave., Cicero,

rius, kurie buvo žadėję paly
dėti kažkur j “kontrę”, kur jie 
žino ir yra iš anksto užsakę 
vyšnių po 3 kvortas už dolerį, 
šia proga galima painformuo
ti, kad Juozas Puckorius savo 
“ramentus” jau senokai nume 
tęs ir po namus vaikšto kaip 
tikras ponas lazdelę rankoje 
sukinėdamas ,

Paėmę į jo kojos sveikatą po 
vieną “ant akmens”, Juozo Puč
koriaus lydimi nuvažiavome Į 
tą pažadėtąją.žemę, kur sodai 
nusirpusiomis vyšniomis rau
donuoja. Važiuojame, važiuo
jame, jau ir švento Juozapo 
priemiesčius privažiavome, kol 
staiga mūsų gydąs (vadas) 
šūkterėjo: “Jau pravažiavome, 
sukite atgali”

Pasukome atgal. Gydąs pa
rodė šalia kelio seną medinę 
būdelę, kur ant suolo buvo pa
dėta apie tuzinas rieškutės di
dumo plastikinių krepšelyčių 
su tomis garsiosiomis rūgščio- 
siomis vvšniomis. Kaina tikrai 
buvo tik po $1 už tris krepšely- 
čius, čia vadinamus kvortomis.

Su p. p. Pužauskais pasidali
nome po 6 įcrepšelyčius ir ne
beliko. Jie dar prašė saldžiųjų 
vyšnių, mūsiškai trešnėmis va
dinamų. Pardavėja dar rado 
vieną krepšelyti. bet kaina ma
ža kuo skynėsi nuo Chicagos: 
sumokėjo rudos 65 centus. Grįž 
darni sustojame dar prie kelių 
žymiai didesnių ir Įvairesnių 
uogų bei vaikių turinčių sten
dų ir patys nusipirkome, ko 
norėjome, . viėmi kitu centu pi
giau kaip Chifcagoje. Įdomu ir 
tai, kad poroję stendų paklaus
tos pardavėjos pasisakė atva
žiavusios iš Chicagos — čika- 
giškiams čikūgiškomis kaino
mis vaisių paįrdavinėti 1

Užtat atsigriebėme, kai grį
žome pas Valeriją (Pučkorie- 
nę) pietų, .kurių dėl netoli bū
tų buvę dar kelis šimtus mylių 
toliau važiuoti!

Grįždami dar “pakeliui” už
sukome į “britvonų” (Didžio
sios Britanijos lietuvių) klubo, 
pikniką SpaiČio darže, Willow 
Springs, Illinojuje, ir tą patį 
vakarą -vėl buvome Chicago] c 
vyšnių sunkos spausti.

♦ Dzei Piar

Apiplėšimas ir keturių kuni
gų pagrobimas įvykęs sekau- v • •ciai:

Ketvirtadienį, birželio 25 die 
ną, atvyko i kleboniją kunigo 
rūbais apsirengęs nepažįsta
mas vyras ir pasisakė norįs su
sitikti kunigą kamendorių Ja
mes E. Flyrin. Jis pasisakė esąs 
tėvo Flynn draugas. Bet kun. 
Flynn tuo metu nebuvo namie.

Tas “kunigas” vėliau grįžo ir 
buvo įleistas, bet tuo pačiu 
momentu prišoko ir kartu vi
dun suėjo trys to “kunigo” sėb 
rai su revolveriais. Jie surinko 
keturis klebonijoje rastus ku
nigus — kleboną Francis Po- 
korney ir jo asistentus (kamen 
dorins) kun. George Cerny,, 
kun. James Flynn ir kun.Sko- 
nicki, juos suvarė j vieną kam 
bari ir ten išlaikė “po areštu’*, 
tuo tarpu plėsdami kunigų lai
krodėlius, bažnyčios rekordus, 
kai kuriuos bažnyčios doku
mentus ir parapijos fondus. 
Plėšikai, be to “ištardė” savo 
suimtuosius kunigus, teirauda- 
įhiesi apie parapijos tarnauto
jus, seseris vienuoles, organi
zaciją ir jos vadus. Tai atlikę 
plėšikai; ar .kas jie tokie buvo, 
visus keturis kunigus liepė pa
siimti i maišeli būtiniaTisius v t C -
reikmenis, juos susodino į vie 
ną automobilį, kiekvienam da~- 
vė po $250 sumos čeki iš para
pijos fondų ir liepė važiuoti į 
Milwaukee ir negrįžti be savait 
galio. Kunigai bevažiuodami 
pamatė policiją ir papasakojo, 
kas atsitiko.

Atskubėjusi Į kleboniją, poli
cija čia rado viduje besėdintį ku
nigą Henry Lovett, 44 , sus
penduotą iš Camden, N. J. die
cezijos. Kun. Lovett šiuo me
lu turi įsteigęs savo privačią 
bažnyčią vienoje anksčiau bu
vusioje Cicero laidojimų kop
lyčioje. Kun. Lovett policijai 
pasisakė esąs paties popie
žiaus jurisdikcijoje ir i šią kle
boniją buvęs parapijonų pa
šauktas per telefoną. Jam per 
telefoną pasakyta, kad visi ke
turi kunigai pabėgo. Kun. Lo
vett atvykęs bažnyčios saugoti.

Kas tie keturi vyrai buvo, ir 
ko tikrai jie toje bažnyčioje 
norėjo, policija tebetardanti. 
Tėvas Lovett priklausąs reli
ginių konservatyvių grupei, ku 
ri vadinasi Marijos ir Juozapo 
draugija. Keturi tos draugijos 
nariai prieš keletą mėnesių bu
vę suįmti už įsiveržimą į vieną 
Cicero bažnyčią ir dabar tebe
są policijos priežiūroje.

V as-

3 VALSTYBES 
PER DIENĄ

Praeitą, sekmadienį po 
luntai valandai iš Chicagos iš
važiavome į Michigan valstybę 
vyšnių pirkti. Per pusantros 
valandos perskrodę Illinojų ir 
Indianą atsidūrėme New Buf
falo pas Juozų ir Valę Pučko- 

Kean Ave., Willow Sprigs, Ill. 
Gros šokėjų menamas Jurgio 
Joniko orkestras. Klubo valdy 
ba bei pikniko komisija dar
buojasi kad atsilankiusieji ma 
lonūs svečiai būtų gražiai pa
vaišinti ir atgaivinti. Beje, bus 
išdalinta piknikautojams daug 
vertingų dovanėlių ir skabių 
importuotų saldainių. Visus ir 
visas klubas kviečia atsilanky
ti bei smagiai pasisvečiuoti.

GĖLININKĖS 
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Vii/ 2533 W. 71st Street
• J. Telef.: GRoovehiU 6-2345-6

* 1410 So. 50th Ave., Cicero
W Telef.: TOwnhall 3-2108-9
j TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
J AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

> .... ......  ■■ -y
Klubo eilinis susirinkimas 

įvyks penktadienį liepos 10 d. 
Hollywood salėje, 2417 W. 43 
St pradžia 8 vai. vakaro. Kaip 
visuomet bus svarbių reikalų 
aptarimui. Klubo praeitame 
susirinkime birželio 12 d. ma
žai kas naujo. Prisirašė pora 
naujų narių: K. Vilkietis ir Ka
zys Balevičius. Protokolas bei 
kili valdybos pranešimai pri
imta vienbalsiai. Buvo susir
gusi klubo miela narė Mrs. Jean 
Cheson, kuri atlankyta ir jai1 - 
įteikta klubo dovanėlė. Pikni- J 
kui liepos. 12 dienai išrinkta 
komisija bei svečių patarnan- t 
tojai. Kelios geros klubie/es ‘ 
pasisiūlė iškepti piknikui "ku
gelius ir išvirti kitus gardžius 
valgius.

Susirinkimą baigiant Auta- 
nai ir Antaninos vardadieniu 
proga buvo pasveikintu kurie 
iš narių tuos vardus turi. Tėvų 
šventės proga pasveikinti visi 
tėvai ir tėvukai. Klubo iždinin
kas John Jonikas kai kuriems 
prie valdybos stalo padovano
jo po rašomą plunksną. Dėko
jame. Susirinkimą baigus G. 
Joniko orkestrui grojant vyko 
šokiai ir draugiškos vaišės iki 
vėlumos. A. Jasas

MA2EIKA&EVANS
TRYS MODERNIŠKOS

AIR-CONDITIONED KOPLYflOS

REr?nt®e T-MOf REjrnbae 7-8601

EUDEIKI3
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

sLaidotuviy direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tek: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SUKNELĖ IR ŽMONA .

— Kodėl tu savo vyro niekuo
met neatsivedi į madų parodą?

— Kuomet aš pradedu kalbėti j 
apie naują suknelę, tai jis tuoj 
ima kalbėti apie naują žmoną.

Našlių klubo veikla
Chicagos Našlių ir Našliukių 

klubo linksmas piknikas įvyks 
šį sekmadienį liepos 12 d. 
Bruzgulicnės darže, 8271 So.

BALSO APDRAUDA
—Apdraudžiau savo balsą mi

lijonu dolerių.
— O ką padarei su tokia stam

bia pinigų suma?
— Dar nesenas rūkyti.
— Sakiau, kad mesk rūkyti.
— Daktare, aš jau per senas.

t

— Žmogus niekuomet nebūna 
per senas.

— Na, tai gerai, dar parūky
siu kokį dešimtmetį.

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEST'y 
DALYSE

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

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

I

MARCELLA JACOBS 
Pagal levus Jakštas 

Gyv. 837 W. 34-th Place
Mirė 1970 m. liepos mėn. 5 dieną, 12:15 yal. po pietų. Gimusi Chi- 

| cago, Illinois.
Paliko nuliūdę: sesuo Stella Herrero su šeima, augintinis sūnus 

Raymond Yurgelas, marti Stella ir augintinė duktė Julia Whipple, 
žentas Howard, 6 anūkai, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. Lituani- 
♦ca Avenue.

Ketvirtadieni, liepos 9 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Marcella Jacobs giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. ‘ '

Nuliūdę lieka:

Sesuo, augintinis sūnus ir duktė, anūkai ir giminės. 

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. TeL 927-3401.

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

į

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

GARSINK.ITĖS NAUJIENOSE

3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-1911
4

a

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
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TEL. 925-8015

QUARTERLYPAID

55,000 minimum
2 year certificate

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

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

PRIE 62-tros ir Francisco puikus 
I-mos rūšies 6 kamb. octagon bunga
low. 2 auto garažas. Tuoj galima 
užimti. Kaina prieinama. Pamatykite 
ir užsitikrinkite skambindami savi

ninkui 737-7526.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
7501 W. 69th St., Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 _ Tel 254-3320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

‘‘Senuiu britu 
pikniko svečiai

Praėjusį sekmadieni Spaičio 
darže įvyko Senojo Britanijos 
Lietuvių klubo piknikas, ku
ris turėjo neblogą pasisekimą. 
B. Dundulio atlystas, į pikni
ką atsilankė retas svečias iš 
Londono, Didž. Britanijos, An
tanas Žukauskas, gerai žino
mas Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Saiungos ir Londono Lie 
tuvių Namų veikėjas, kuris 
šiuo metu vieši Amerikoje. Pik 
nike jis surado visą eilę seniai lietuviško 
matytų draugų ir pažįstamų.

Pažymėtina, kad “senųjų” 
klubo pikniką aplankė gan 
daug “naujųjų’* klubo narių ir 
net vadovų; Sebastijonai, 
Aūkščiūnai, Duseikos ir kt. Jie 
laukia, • kad “senieji” šį šešta
dienį apsilankytų ir jų pikni- 

s ke, Buco darže. Vis daugiau gir
disi kalbų apie abiejų klubui 
susijungimą, iš vadovybės pa- venęs 4416 West Jackson Blvd.

Jis paskubomis išvežtas į Lore- 
tos ligoninę, kur yra gerų gydy- į 
tojų priežiūroje. Katela visų i 
laiką laikomas deguonies pala-, 
pi nėję.

Namie liko serganti Katelos1 
žmona. Ligonj ir motiną lankoj 
ir prižiūri Katelų sūnus Alber
tas.

šalinus kelis tokiam susijungi
mui priešingus asmenis.

A. Žukauskas, paklaustas ir 
paragintas keltis gyventi Ame
rikon, pasisakė bijąs, nes be
skaitydamas apie įvairius Či
kagos plėšimus, vagystes, už
puldinėjimus ir pamalęs, kaip 
jo šeimininkai vakarais užra
kinėjo visas duris ir langus, jis■ Charles Katela buvo stiprus 
susidaręs įspūdį, kad Ameri
koje nesaugu ir pavojinga gy
venti. Britanijoje, net didžia
jame Londono mieste. t(.-kiu 
problemų nesą, žinant plačią 
________ > darbo vagą, kurią 
Britanijoje varo A. Žukauskas, 
nereikėtų jo perdaug ir vilioti, 
nes ten jis tikrai reikalingas. P.

vyras, bet jam teks sunkiai ko
voti su paskutiniu priepuoliu. 
Kovo mėnesj jis sulaukė 80 me
tu amžiaus.

Ligoninėn buvo nuvažiavęs se 
nas Katėtos draugas Frank Sta
ti ionis, bet Katėta tuo tarpu jo 
negalėjo atpažinti.

REAL ESTATE *OR SALE 
Nar. ui, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimo!

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKA^ prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia

i an

HIGH RATES

Passbooks 

572% 

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

CHARLES KATELA SUNKIAI
SERGA

Prieš 12 dienų sunkiai susirgo 
čikagiečiams gerai pažįstamas 
Charles Katela, ilgus melus gy-

NSURED

$1,000 minimum 
1 year certificate

Savings Insured to S20J0C. — Highest reserves.

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Brazilijoje kunigai 
apkaltinfi terorizmu

Sao Paulo, Brazilijoje. Ka-j 
riuomenės prokurorai apkalti-; 
no 138 žmones,' jų tarpe eilę 
katalikų kunigų ir vienuolių,į 
tariama? priklausiusių grupei j 
teroristų, kurie buvo pagrobę i 
Jungtinių Valstybių ir Vakarų! 
Vokietijos ambasadorius. Su-} 
imtųjų kunigų tarpe yra Do
mininkonų ordino prioras Tito 
de Alencar Lima, kurio siraip 
snis apie suimtųjij kankinimus 
Brazilijos kalėjimuose tilpo 
paskutiniame Amerikos žurna
lo Look numeryje. Vienuolika 
iš tų 138 apkaltintųjų yra lais
vėje; jie buvo iškeisti į JAV 
ambasadorių Burkę Elbrick. 
Už Vak. Vokietijos ambasado
riaus von Holleben paleidimą 
Brazilijos valdžia buvo privers 
ta paleisti net 40 savo suimtų 
kalinių.

Suimtieji ir tebeieškomieji 
kaltinami priklausę A. L. N. 
(Nacional . Laisvinimo Akci
jai). Iv vienuolikos kaltinamų; 
vienuolių astuoni jau suimti ir 
sėdi kalėjime. Valdžios kalti
nime sakoma, kad jie “slėpė 
ir globojo narius grupių, ku
rių policija ieškojo, .jiems gel
bėjo pabėgti į svetimas šalis ir 
trukdė teisingumui tirti nusi
kaltimus, kurių dalyviai buvo 
jie patys”.

1
* J

Muziko Strolios atsiminimai

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI.

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TA3 SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

Win WEST 71st STREET

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

1% 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. 43rdzSTREET 
CL 4-2390

' 2 KAS TURI ILGESNES KASAS?

Kasų konkursas įvyks liepos mėn. 16 dieną

Livingstone & Associates per visą mėnesį, nuo liepos 9 d. iki rugpiūčio 
5 d. rengia 30-ją metinę šeimoms pasilinksminimo mugę (Family Fun Fair). 
Mugė Įvyks “Užjardyje” (Back of the Yards) prie 47 St ir Damen Avenue/ 
kiekvieną dieną vakarais nuo 6:30 vai. Kaip rengėjai skelbia, mugėje ak
tingai dalyvaus japonų, škotų, gudų (baltgudžių), lenkų, airių, turkų, vokie
čių. lietuvių, graikių Lotynų Ameriko^Kroatijos ir kt. tautinės grupės.

Lietuvių Diena toje mugėje numatyta; liepos 28 d.
Vaizdelyje maioma Dora Romo, 12 metų amžiaus, gyy. 2138 W. Cermak ’ 

Road, kuri jau pernai už ilgiausias kasas ^laimėjo premiją, tikisi ir šiemet 4 
laimėti.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

i MARQUETTE PARKE parduodamas 
'mūrinis kampinis namas 14 metu se- 
. numo. 2 butai tk> 6, kambarius ir 3 
auto garažas. Rūsvie išnlanuotas tre
čias butas su kanalizacija ir elektra.

Skambinti tel. PR 6-1378 
nuo 6 iki 9 vai. vak.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

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 
pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

arba

XX O A XJ V kJj

1739 So. HALSTED STe, CHICAGO, ILL. 60608
?

VĖL PAKĖLĖ VAŽMĄ 
Pavažiavimas kaštuos $1.10

Chicagos tranzito adminis
tracijos (CTA) taryba praeitą 
pirmadieni nubalsavo pakelti 
autobusų* ir miesto traukinė
lių važmos kainą iki 45 c. ir 
persėdimo biletėlio kainą iki 
10 centų. Kadangi Chicagoje 
be persėdimo veik niekur ne
galima nuvažiuoti, tad važia
vimas Į vieną galą nuo šian
dien kaštuos 55 centai, o su 
grįžimu doleris ir 10 centų. 
Chicaga pagaliau pasivijo ir 
pralenkė net Kansas City, kur 
jau nuo sausio mėnesio važ
mos kaina pakelta iki 50 centų.

Now you can afford great stereo!
Just take a SHARP look and listen!

ARTĖJA PAVERGTŲJŲ
TAUTŲ SAVAITĖ

Pavergtųjų Tautų Draugų 
komiteto pirmininkas Viktors
Vinksnins praineša, kad šio lie
pos 18 d., šešta dieni, 12 vai. die
nos metu ĮvyW 11 metinis pa
radas — eisena State St. mies
to centre. Po eisenos 1:30 vai. 
popiet Conrad Hilton viešbu
tyje bus užkandis, kurio metu 
bus apdovanota ir paskelbta 
“Lady of the Year 1970” daug 
nusipelniusi pavergtų tautų gy 
nė j a, įtakinga organizacijų vei
kėja Mrs. James W. Howard 
Phyllis.

Pavergtų Tautų organizaci
jai priklauso 28 tautij žmonės 
Chicagoje.

Pavergtų Tautų Savaitę pa
skelbė prezidentas Dwight Da
vid Eisenhoweris 1959 mehi 
liepos mėnesį. "

Šiemet Pavergtųjų Tautų Sa 
vaite skelbiama nuo liepos 13 
iki 18 d. ’ i

RELIABLE WOMEN 
WANTED

Live in or go. 5 day week. General 
housework. Plain cooking for 3 adults 
in Lincolnwood. Must speak some 
English. Good home and salary for 

right person.
OR 4-8708

Accounts Receivable knowledge plus 
related clerical experience. 

Good figure aptitude. 
Near loop and expressway.

Call Mr. ORSON

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

ASSEMBLERS
We have openings for young men & 
women for assembling & packing 
dept. Some experience in related 

areas required.
Call FRED OHADI, 376-7222 

G. G. I.
4420 So. WOLCOTT

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

i

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

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

BUILDERS ANO CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th St.

GA 4-8654
5<aie Faim Fire ano Casualty Compare

DAŽAU NAMUS
E VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
RUDIS Tel. CL 4-1050

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

- HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi- 
sū rūšių namo apšildymo pečius ir. 
air-condiftohing į naujus ir senus na
mus.*- Dengiu vandens boilerius ir 
stogu linas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

■< užmiesčiuose.

Domas ž u k a u s k a s
HEATING & SHEET METAL 

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

TeL: VT 7-3447

A. ABALL roofing 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nnte- 
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 kad*

SHARP
Take a Sharp look at tomorrow's sound. At a 
price you can afford today. A powerful FM/ 
AM/FM-Stereoluner—amplifier with matched 
speakers. All handsomely finished in solid 
walnut FET (field effect transistor) front end 
for greater sensistivity and strong image re-

5 W
i IšS

jection, cross modulation and IF rejection. 
Input and output jack for other optional com
ponents. Like the Sharp 4-speed stereo rec
ord changer; 8 track car
tridge tapedeck; cassette 
and tape recorder decks;
stereo headphones. M00ELSta-ii

i

GLASER’S FURNITURE AND APPLIANCE COMPANY
5115-5123 So. KEDZIE AVE. PRospect 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

— Liepos 18 dieną Chicagos 
miesto centre Pavergtų Tautų 
atstovai ruošia dideli paradą. 
Jame dalyvaus ^lietuviai.

— Donaldas. A Žukas yra pri
imtas bendrininku j Perkins & 
Will architektūros firmų.

— Edmundas? Vengianskas, 
Jūros skautų vadovas ir “Lie
tuviai Televizijoje” komiteto 
pirmininkas, deda pastangas, 
kad LTV tradicinei Lietuvių 
Dienai — piknikui būtų tinka
mai pasiruošia ir sutelkti dar- 
duolojai svečių priėmimui. 
Piknikas įvyks šį sekmadienį, 
liepos 12 d. Bučo sodyboje.

— Čikagos Mokyklų Taryba 
paskelbė planus, paruoštus 
pagal Federalinės valdžios hen 
drus nurodymus, rasiniai mai
šyti 
mokytojus. P> ieš -kai kuriuos 
mokyklų tarybos nutarimus bei 
planus pasisakė kun. Francis 
X. Lawlor, pavadindamas tai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — WEDNESDAY, JULY 8,^1970

priemonėmis kelti nesantai- 
koms tarp juodųjų ir baltųjų. 
Planai palies taip pat kai ku
rias Čikagos pietvakarių mo
kyklas.

— Mokyt. Sląsė Petersonienė 
yra Lietuvių Mokytojų Sąjun
gos pirmininkė. Parašė ei
liuotas pasakas vaikams '‘Lau
mė Daumė”. Gal tai vienintelė 
knyga, kurią patys vaikai iš
gyrė savo spaudoje. Dirba 
Naujienose.

— “Senas namas — negalia 
vartoti oro vėsintuvo”, dejuoda-' 
vo žmonės. Bet dabar dejuoti 
nebereikia: fabrikai gamina net 
kelis modelius oro vėsintuvų, 
kurie teima tik 7^ ampero sro
vės. Taigi, juos galima vartoti 

mokyklose mokinius ir-Leveik visur, kur tik yra elekt-' i 
ros srovė. Tokius vėsintuvus 
parduoda Gradinsko krautuvė. 
2512 W. 47th St., Chicago, Ill. 
FR 6-1998. (Pr).

LAIKRODŽIAI IR BRANGEHYBM
Pardavimas Ir Taisymas 

2644 WEST 49th STREET 
Tek: EEpublk

JUOZAS (JOE) JURATTIS
(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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas |v*Frty pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

REMKITE TUOS BIZNIEi 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE"

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

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ.

PASISEKIMĄ BIZNYJE

* -


