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Egipto prezidentas Nasseris Maskvoje apžiūri, palydimas sovietu prezidento Podgorno, karinę gar
bės sargybą. Po pasitarimu su soviet^ vadais, Nasseris dar pasiliko Sovietu Sąjungoje pasitik

rinti sveikatos.

Užmuštasis išvežtas į Pra
vieniškes ir palaidotas šalia tė
vu.
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Okup. Lietuvos spaudoje š. m. birželio 17 d. paskelbti duo
menys birželio 14 d. vykusių rinkimų j Sovietų S-gos “parlamen
tą”— A. Tarybos Sąjungos ir Tautybių tarybas. “Tiesos” (birž. 
17) duomenimis, į A. T. Sąjungos Tarybą išrinkta 10 deputatų 
ir jų tarpe du nišai. Į A. T. Tautybių- tarybą išrinkta 32 atstovai 
ir jų tarpe 8 rusai. Kaip sovietiniuose rinkimuose įprasta, balsa
vusių skaičius siekė netoli 100 proc., būtent, į Sąjungos tarybą 
99.96 ir į Tautybių tarybą — 99.97 proc.

Jau įdomesnis palyginimas su 
kitomis Baltijos “respubliko
mis”: iš viso rinkikų skaičius 
okup. Lietuvoje siekė 99.92, La
tvijoj — 99.99, Estijoj— 99.75 
proc. Tuo būdu, rinkikų daugiau
sia dalyvavo Latvijoje, mažiau 
— Estijoje.

Paskelbti duomenys, skaičius 
balsų, kurie buvo “paduoti prieš 
kandidatus į deputatus”. Tie duo
menys kiek nušviečia padėtį res
publikose, kur išdrįstama savo
tiškai protestuoti, nors, aišku, 
tie “prieš balsai” negalėjo nu
lemti bendro rinkiminio vaizdo.

Taigi, į A. T. Sąjungos Tary
bą rinkimuose daugiausia “prieš 
balsų” buvo didžiausioje respu
blikoje, RTFSR (Federacijoje), 
būtent, 318,725, antroje eilėje 
seka Ukraina su 27,431 “prieš 
balsu”, trečioje Kazachijos res
publika — 19,755 balsai. Balti
jos “respublikose” tų “protesto 
balsų” buvo: Estijoje 3,019, Lat> 
vijoje — 1,354 ir Lietuvoje 873. 
Lietuva, šalia Gruzijos, dvi res
publikos, kuriose tų “prieš bal
sų” buvo mažiausia' (873 ir-549). 
Visur kitur jų buvo po tūks-

BANGKOKAS. — P. Vietna
mo viceprezidentas atvyko į Tai- 
landiją pasikalbėti apie paramą 
Kambodijai. P. Vietnamas pade
da kambodiefeiams gintis nuo ko
munizmo agresijos, tačiau Tai- 
landija reikalauja už tokią pa
ramą iš Amerikos nemažų lėšų.

MIAMI BEACH. — -Floridoje 
įvyko .pasaulio gražuolės rinki
mai, kuriuos dalyvavo atstovės 
iš 64 šalių. Miss Universe titulą 
laimėjo Puerto Rico gražuolė Ma- 
risol Malaret Contreras, našlaitė 
studentė, kurią užaugino jos te-
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JAUNIMO ASAMBLĖJOJE IŠKYLA 
VISOS PASAULIO POLITINĖS PROBLEMOS

NEW YORKAS---- Jungtinių Tautų Pasaulio Jaunimo asam-
ta. Paklausta, kokie jos planai blėjoje pasireiškė daug nuomonių skirtumų, daug ginčų ir netvar- 
ateičiai, gražuolė atvirai pasakė • kos. Jau rašėme, kad komunistinės šalys dominuoja asamblėjos 
norinti ištekėti ir turėti nemažą, 
šeimą. Antroje vietoje liko ame
rikietė, taliau seka Australijos, 
Japonijos ir Argentinos atsto
vės.

TOKIJO. —Vienas japonų bu
vęs karys pareiškė, kad jo ži
niomis per atominės bombos 
sprogimą Hirošimoje, 1945 me
tais mieste žuvo 23 amerikiečiai,

darbus. Buvo nutarta į asamblėja pakviesti Jungtinėse Tautose 
nepriklausančias valstybes: komunistinę Kiniją, šiaurės Korėja, 
-šiaurės Vietnamą ir Pietų Vietnamo komunistinę Išlaisvinimo 
Fronto organizaciją — Viet Congą. Komunistinių^šalių jaunimo 
delegacijoms tačiau nepavyko išmesti iš asamblėjos Pietų Korėjos, 
Tautinės Kinijos ir Pietų Vietnamo delegatu. i7

..  ■ ■ O ■. /

Kirviu užmušė
Liutavara Mikėną

c L

VILNIUS. — Oro paštu pra
neša, kad Vilniuje plėšikai kir
viu nužudė kinematografijos 
specialistą Liutavara Mikėną.

Liutavaras Mikėnas, J. Mikėno 
sūnus, Vilniuje baigęs aukštuo
sius mokslus, buvo pasiųstas į 
Maskvą studijuoti kinematogra-
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GILIUO ANDREOTTI PRADĖJO TARTIS

ROMA. — Italijos prezidentas Giuseppe Saragat naujai ita
lų vyriausybei sudaryti parinko naują žmogų Giulio Andreotti, 
kuris iki šiol buvo italų krikščionių demokratų partijos parlamen
tinės grupės vadas. Italijos politinė krizė įvyko ekonominės ir so
cialinės krizės laikotarpiu. Streikai ir demonstracijos neleido ko
alicinei vyriausybei susikoncentruoti savo darbuose. Keturių par
tijų koalicijoje nuolat pasireiškė įvairūs nuomonių skirtumai. An
dreotti vyriausybė, jei jam pavyks ją sudaryti ir gauti parlamen
to pritarimą, bus po karo jau 32-tra Italijos vyriausybė.

"Tebeskamba 
Leninas”

Gerai žinoma, kad ypatingai 
šiais metais, Sovietijoje minė
jus Lenino 100-sias gimimo me
tines,. kūrėjai okup. Lietuvoje, 
ypač kompozitoriai, Leniną gar
bino dainose ar muzikos veika
luose. J. Gaudrimas apie tos rū
šies kūrybą rašydamas “Litera
tūros ir Meno” savaitrašty (geg. 
16), paminėjęs net keliasdešimts 
pavardžių ir taręs, jog tų kūri
nių pagrindinė idėja, “parodyti 
lietuvių tautos meilę didžiajam 
žmogui”, vis dėlto randa ir prie
kaištų.

Vargšai kompozitoriai turėtų 
pasitempti, jie Gaudrimo žo-

A. T. Tautybių tarybos rinki
muose vaizdas toks: čia ir vėl Fe
deracijoje (RTFSR) tų balsų bu
vo daugiausia — 238,715, antro
ji vieta teko Kazachijai su 24,- 
869 “prieš balsais”, trečioji — 
Ukrainai — 22,788. Baltijos 
“respublikose” balsuota prieš: 
Estijoje — 2,837, Latvijoje — 
1,492 ir Lietuvoje — 670. šalia 
Lietuvos rikiavosi, šį kartą, dvi 
respublikos: Armėnija su 662 
“prieš balsais” ir Gruzija — 421.

Autonominėse respublikose 
“rekordą” sumušė dvi respubli
kos — Baškirijos aut. respubli
ka su 11,865 “prieš balsais” ir 
Totorijos aut. respublika — 10,- 
890. Kitose aut. respublikose tų 
balsų buvo paduota po tūkstantį 
ar kiek daugiau.

Iš viso rinkimuose į A. T. Tau
tybių tarybą sąjunginėse res
publikose tokių balsų paduota 
320,633 ir aut. respublikose — 
47,169, taigi, iš viso 367, 802. 
Maždaug tiek tokių balsų pa
duota ir rinkimuose į A. T. Są
jungos tarybą.

Taip skelbiama oficialiai. Jau 
kitas klausimas, kiek balsavo 
žmonių ir kuriuo būdu jie reiškė 
protestą prieš nekenčiamą san
tvarką. (E)

Kietu japonas buvo karo polici
jos narys ir tuos belaisvius pats 
prižiūrėjo.

TOKIJO?— Japonijos užsie
nio reikalų ministeris Kiichi Ai- 
chi pareiškė, kad reikėtų labai 
gerai apgalvoti prieš staigiai iš
vežant Amerikos karinius dali
nius iš Azijos bazių, nes lengva’ 
apsiskaičiuoti ir palikti Aziją 
komunistinių valstybių malonei.

Jaunųjų delegatų ginčai at
spindi pasaulio konfliktus. Pales
tinos Studentų atstovas buvo iš
rinktas Taikos ir Saugumo ko- 
miteto pirmininku, dėl ko pro
testavo Izraelio delegatai, nes 
Palestinos studentų organizaci
ja yra prieš Izraelį kovojančių 
arabų partizanų grupės dalyvė.

- Izraelio atstovai iškėlė žydų vyno taurėmis, 
persekiojimo Sovietų Sąjungo-' 
j e klausimą, tačiau dauguma nu
sprendė, kad šis klausimas asam
blėjoje nesvarstytinas. •, 

Puerto Ricos delegatas pra
nešė pasitraukiąs iš asamblėjos 
darbų dėl “ideologinės netoleran
cijos klimato”. Jis kaltino asam
blėjos “raudonumą”.

Kitas delegatas, graikas kom
pozitorius Theodorakis, kuris at-

Vilniuje pasižymi 
rusai atėjimai

Vilniuje vis dar siaučia nu-.^0 atstovauti “Graikų Demo- 
sikaltėliai, dažnu atveju ru- j kratinio Jaunimo” irgi išėjo iš
sai, gi teisingumo žinyboje ne .asamblėjos, nes ji atsisakė išmes

ti Graikijos jaunimo atstovybę.
Asamblėja atmetė Pakistano

vienu atveju randame... rusus 
atėjūnus. Tokia peršasi išvada,
“Tiesos” aprašymą perskaičius atstovo reikalavimą, kad būtų 
(geg. 15). Istorija tokia: 18 m.

.. Vaizdas Vilniaus “Bočių sve
tainėje”: ant stalo šermukšninio 
Anykščių vyno buteliai, cigare
čių dėžutės, ties i stalu keturi 
14—15 m. amžiaus paaugliai kaž 
ka. diskutavo, užgerdami šnicelį 

i
Apie tąi paskelbė “Tąr. Mo

kytojo” laikraštyje; (geg. 22) du 
laikraštininkai. Jie teigia, jog 
esą ‘liūdna, kad Šie paaugliai 
padavėjoms — tik klientai, o ne 
vaikai, kuriems atnešti vyno bu
telį ir cigarečių —j tiesiog nusi
kaltimas”. (E)

fijos. Ten jis sėkmingai baigė džiais, dar turėtų praturtinti 
reikalingus kursus ir grįžo į Vii- vad. “leninianą”. Negerai esą 
nių. Jaunas ir gražus 30 metų , tai, kad kol kas daugiausia apsi- 
vyras plėšikų buvo užpultas ir .ribojama tik choro dainomis, tuo 
kirviu užmuštas; Gabų jaunuo-į tarpų trūkstą, pasak Gaudrimo,: 
lį ir gerą kinematografijos sp^-, Lenino paveikslui paskirtų, ora- 
cialistą pažinusieji labai apgai- torijų, poemų, chorinių siuitų, 
lestavo, kad jis, buvo nužudytas dar maža solo dainų, net ir dai- 
tbkiomiš baisiomis priemonėmis. • nų vaikams, “kuriose skambėtų

LONDONAS. — Valstybės se
kretorius Rogers Londone pa
reiškė, kad Egipto prezidento 
Nasserio ilgesnis užsibuvimas 
Sovietų Sąjungoje reiškia, kad 
sovietai su juo smulkiai nagrinė
ja paskutinius Amerikos pasiū
lymus Viduriniųjų Rytų taikai 
atstatyti.

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo valdžia atidavė komunistams 
62 sužeistus karo belaisvius ir 24 
šiaurės Vietnamo jūreivius-žve- 
jus. Jie visi laivais buvo nuga- 

■ benti j šiaurės Vietnamą ir pa
leisti pajūryje. Belaisviai tuoj 
j jūrą išmetė Pietų Vietname 
gautus naujus drabužius ir išli
po iš laivų šaukdami šūkius prieš 
Ameriką ir Saigono valdžią.

(geg. 15). Istorija tokia: 18 m. Pakviestas dalyvauti “okupuoto 
amž. gamyklos darbininkas V. Kašmiro” jaunimas. Indija pa- 
Mirošničenko (taip pat atėjū- sipriešino tokiam Kašmiro teri- 
nas...) su draugu norėjo patekti 
i kiną, bet juos į kiemą nuvilio
ja du nepažįstami, grasina pei
liu, neranda pinigų, ir nuvelka 
j’aunuolio megztinį.

Anatolijus Gapajevas, Vilnius 
vidaus reikalų poskyrio tardyto
jas susekęs, kad girtas. pilietis 
Marjan Tuchta Užupio rajone 
susibičiuliavęs su lenku Eug. 
Šuchalskiu ir iš kalėjimo nese-

tori jos, kuri yra Indijos dalis, 
interpretavimui.

Asamblėjos uždavinys yra 
svarstyti taikos ir saugumo, iš
vystymo, švietimo ir aplinkos 
problemas, tačiau vis dažniau 
prasiveržia politiniai klausimai 
ir ideologiniai skirtumai.

SAIGONAS. — Karinė vado
vybė Vietname paskelbė kad apie

niai sugrįžusiais P. Ribnikovu, 1O’°°? Kambodijos kareivių Pie- 
J. Zurinovu bei jų draugu Algiu' Vietname atliks 8 savaičių
Baronu. Naujieji “bičiuliai” su
žalojo ir apiplėšė Tuchtą.

Taigi, nukentėjo jaunas rusas 
ir lenkas, nusikaltėliai, be Baro
no — lenkai ar rusai. Tardymą 
vedė rusas Gapajevas, gi teisė
ju buvo... ir vėl rusas, Porfiri- 
jus Groševas.

Epilogas toks: Groševas pa
skyrė bausmes nusikaltėliai^— 
atėjūnams iš rytų: Zurinovas 7 
metams, šuchalskis — ketve- 
riems, Ribnikovas — ketveriems 
metams laisvės atėmimu, Baro
nas gi nuteistas trejų metų ir 
šešių mėnesių kalėjimo bausme.

Reiškiamas džiaugsmas, kad

karinį apmokymą, kuriam Ame
rika duos 2 milijonus dolerių iš
laidoms padengti.

SAN FRANCISCO. — Du 
sportiniai automobiliai Kalifor
nijoje visu greičiu važiuodami 
susidūrė, žuvo 9 asmenys ir trys 
buvo sunkiai sužeisti, žuvę bu
vo jauni žmonės tarp 26 ir 16 
metų amžiaus.

Vilniaus milicijos darbas — opa- 
ratyvus. Kiti pagalvos, kad Vil
niuje dar nebėra saugu ir kad 
nusikaltėliai, rusai, iš dalies len
kai ir kiti, sugeba “operatyviai” 
veikti. (E)

TOKIJO. — Japonijos prem
jeras Šato atsiliepė Į Filipinų 
prezidento Marcos pareiškimą, 
kuriame jis sako, kad Ameri
kai pasitraukus iš Azijos, jos 
vietą turės užimti Japonija su 
savo karinėm jėgom. Premje
ras Šato griežtai pareiškė, kad 
japonų žmonės niekada nesutik
tų su tokia Japonijos role.

Lenino vardas”.
Priekaištaujama ir tų veikalų 

muzikinei kalbai, kuri esanti 
perdaug susijusi su rusij klasi
kinės chorinės literatūros ir re
voliucinių dainų tradicijomis, o 
tai gi, teigia Gaudrimas, “nive
liuoja lietuviškų dainų naciona
linį koloritą”. Jis pasigenda 
“šiuolaikinės” muzikinės kalbos, 
tačiau kokia gi ji — skaitytojui 
nepaaiškina. (E)

Paskutinė vyriausybė, vado
vaujama, Mariano Rumoro, buvo 
sudaryta iš keturių partijų at
stovų : krikščionių demokratų, 
socialdemokratų, kairiųjų socia
listų ir respublikonų. Koalicinė 
vyriausybė buvo reikalinga, nes 
nė viena partija paskutiniuose 
rinkimuose negavo pakankamai 
balsų, kad galėtų viena valdyti.

ši vyriausybė, kaip ir kelios 
kitos prieš ją, buvo vadinomos 
“centro— kairės” vyriausybėm. 
Opozicijoje liko stipri italų ko
munistų partija, kuri jau daug 
metų vilioja italų socialistus at
siriboti nuo centro ir sudaryti 
vyriausybę su komunistais. Kai
rieji socialistai vis dažniau tokią 
mintį svarsto. Kai kuriose pro-, 
vincijų savivaldybėse kairieji so
cialistai sudarė su komunistais 
koalicijas. Kaip tik dėl šitokio 
bendradarbiavimo ir iširo pasku
tinioji Rumpro vadovaujama vy
riausybė.

Paskirtas premjeras Andreotti 
yra 51 metų amžiaus. Jis jau 
pradėjo pasitarimus su politinių 
partijų vadais, ieškodamas jų pa
ramos naujai valdžiai. Andre
otti yra laikomas krikščionių 
demokratų tradicinės linijos ša
lininku, dešiniuoju. Ir ši partija 
jau turi savo radikalų, kairiųjų 
sparną.

Bartkus vyksta 
į Washingtona

Ketvirtadienį, liepos 16 dieną, 
Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas Eugenijus Bartkus ir 
vicepirmininkasDr. Kazys Šid
lauskas išvyksta į Washingtona. 
Tą pačią dieną Valstybės Depar
tamento sekretoriaus pavaduo
tojas Hildebrandtas priims lie
tuvių, latvių ir estų atstovus. 
Reikia manyti, kad Pabaltijo
tautų atstovai bus informuoti (gvą muziką. Rengiami kursai, 
apie besikeičiančią tarptautinę pvz. neseniai Vilniuje įvyko jau 
padėtį

Bitmuziką Lietuvoj
Jaunimas okup. Lietuvoje vis 

daugiau pamėgsta estradinę len-

Naujas povandeninis žvalgybos laivas neša savo pilotą ir teartu fo
tografuoja po vandeniu įvairius objektus.

trečiasis jaunųjų estrados ..atli
kėjų konkursas “Vilniaus bokš
tai”. Net ir komjaunimas nu
mato šį rudeni rengti estradinės 
muzikos festivalį.

Kultūros gyvenimo vairuoto
jai, atrodo, tai krypčiai nesiprie
šina. V. Indrikonis, kultūros “mi
nisterijos” pareigūnas, “Komj. 
Tiesa” (geg. 2) teigė, kad tie 
konkursai — reikalingi. Ta pro
ga jis pripažino, kad per Vilniaus 
radiją “beveik visiškai negirdė
ti žymių užsienio dainininkų bal
sų. Televizijos ekranuose pra
moginės laidos — nepavykę ban
dymai sukurti revių... Filharmo
nijos ansamblių braižas — la
biau internacionalinis...”

Būdinga tai, kad paklausėjas 
teigė, jog ir okup. Lietuvos kul
tūros “ministras” L. šepetys, 
neseniai kalbėdamas per televizi
ją, “bitmuziką priskyrė prie jau
nimo kultūrėjimo reiškinių”. Gi 
V. Indrikonis dar pridūrė, no
rįs, kad paskelbtame visos Sovie
tų Sąjungos komjaunimo dainos 
konkurse aktyviai “dalyvautų 
geriausios mūsų jaunuoliškos bi
to grupės”. (E)

Užteršti ežerai
NEW ORLEANS. — Ameri

kos vyriausybė susirūpino gero
kai išplitusiu upių ir ežerų už
teršimu gyvsidabriu. Vidaus 
reikalų sekretorius Hickel įsakė 
chemikams patikrinti Amerikos 
upių ir ežerų vandenį po to, kai 
Kanadoje buvo rastas užterštas 
St. Clair ežeras.

Paaiškėjo, kad pavojingai už
teršti yra 14-kos rytinių valsti
jų vandenys. Federalinės įstai
gos pataria nevalgyti žuvies, pa
gautas Erie, Champlain ežeruo
se, šv. Lauryno upėj, Wisconsi- 
no upėj; Tennessee upėj, Mobile, 
Tombigee ir Tensaw upėse Ala-, 
bamoj ir Txiuisianos Calcasieu 
ežere. ‘ '•

Nemažai gyvojo sidabro' nuo
dų buvo rasta Mississippi upėj 
tarp Baton Rouge ir New Or
leans. '

Ypatingai susirūpino Wiscon- 
sinas, kuriame yra šimtai ežerų 
ir daug gražių, žuvingų upių, į 
kurias žuvauti važiuoja tūkstan
čiai meškeriotojų. Wisconsino 
upėj nuo Rhinelanderio iki jos 
žiočių, apie 300 mylių ruože, žu
vauti galima, tik patariama tos 
žuvies nevalgyti dažniau, kaip 
kartą savaitėje.

Didesni gyvojo sidabro kie
kiai gali žmogų nužudyti, o ma
žesni — sukelti inkstų ar ner
vų ligas. Anksčiau gyvojo sida
bro nuodų nebuvo bijoma, nes ši 
cheminė medžiaga yra brangi ir 
niekas neįtarė, kad didesni jos 
kiekiai būtų išmetami lauk.

SAIGONAS. — Amerikiečiai 
P. Vietname, netoli Kambodijos 
sienos rado komunistų amunici- 

’ jos sandėlį su 250,000 šovinių.
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Stovyklinė idilija prie

SLA

PEft ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE, 

2 YEAR MATURITY ’

įgulos jūrų skautai, buvome iš
leisti irkluoti. Pasiekus Klaipė
dos pusę, nebedrįsome su savo 
valtimi grįžti atgal į Smiltinę — 
taip buvo pasišiaušiusios ir Kur
šių marės. Kaip tyčia neturėjo
me pakankamai pinigų užmokė
ti už kelta. Surinkę visus cen
tus, pasiuntėme J. Garmų ir A. 
Adomaitį parvežti pinigų ir dra
bužių. Grįžo tik A. Adomaitis. 
Būdami jau Smiltynės pusėje 
susitikome J. Garmų ir kitus, 
kurie ėjo su jūra susipažinti. 
Keistai suskambėjo Jurgio “Iki” 
kuris jau buvo paskutinis.

Kažkokiu sutapimu, liepos mė
nesio viduryje tapo nesėkmingu

mylios nuo artimiausio miestelio 
ar kitos gyvenamos vietos, iš 
kur be didesnio vargo galima bū
tų pasipildyti reikiama maisto 
atsarga ir kitomis stovyklos 
reikmenimis.

f) neturint stovykloje nuola
tinio stovyklaujančio gydytojo, 
žiūrėti, kad ne per toliausia ras
tume gydytojo kabinetų, ligoninę 
ar kitą medicinišką įstaigą, ku
ria, reikalui ištikus, galima bū
tų pasinaudoti.

g. žiūrėti, kad pati stovykla-

Pagerbtas US Vyr. Skauti
ninkas i. s. M. Manomaitis

jūrų skautams. Prieš 23 metus 
žuvo kuteris “Budys”, pasiėmęs 
tris aukas, prieš dvidešimt metų 
žuvo J. Garmus ir St, Nemcinavi- 
čius, ir abu kartu nelaimė įvy
ko prie Klaipėdos uosto molų.

•Metai greitai prabėgo, daug 
kas pasaulyje pasikeitė, o žuvu
siųjų prisiminimas tapo tradici-

PANASONIC
ALEXANDRIA RE-7369
Low-silhouette FM/AM table radio • Distinctive 
slide-rule tuning • Illuminated slide-rule tun
ing • Black-out face • Front-mounted 4" dy
namic speaker • Continuous tone control *. AFC 
on FM • Solid-state engineered.* Walnut wood 
cabinet. . "

Tai buvo 1936 metų audringą 
liepos mėnesio dieną Klaipėdoje. 
Vėjas blaškėsi krante, draskė 
Smiltynės pušis ir iš jūros riti
no į uosto molus didžiules ban
gas. Net ir Kuršių mariose ma
žiems pastatams nebuvo saugu.

Dairėsi aplink Lietuvos Bu
riuotojų Sąjungos Buriavimo 
Mokyklos instruktoriai, dairėsi 
ir mokiniai, bet vėjas nesiteikė 
aprimti ir stiprėjo. Nieko nepa
darysi, reikia laukti. Nedidelė 
jolė“Gulbė”, su stipriai referuo
tomis (sutrauktomis) burėmis 
išplaukė į mares, bet greitai grį
žo. su nulaužtu stiebu.'

Mes, keletas mokinių, vienos

š. m. birželio mėn. 11 d. Bosto
ne, iškilmingoje pagerbimo va
karienėje (dalyvavo 650 asme
nų, iš kurių buvo ir 12 lietuvių 
tėvų) BSA atstovai įteikė “Na
tional Wood Badge Trainer for 
Adults Leaders”, specialų kak
laraištį ir simbolines dvi medi
nes pliauskas LJS Vyr. Skau
tininkui j. s. Mykolui Manomai- 
čiui, kas buvo atsiųsta iš Tarp
tautinio skautų biuro Londone. 
Taip pat buvo pagerbtas ir LSS 
s. Č. Kiliulis.

Sveikiname mūsų Vyriausią 
Skautininką, gavusi tokius aukš
tus skautų vadovų atžymėjimus 
iš tarptautinio skautų biuro ir 
džiaugimės jo pasiektais laimė
jimais skautybės kelyje. L. K.

jute vadiname kreiseriais. Skir
tingą rūšį sudaro irklinės ir mo
torinės lenktynės valtys.

Renkantis valtį su varikliu, ky
la eilė klausimų, kuriuos reikia 
apsvarstyti; ką manoma su val
timi darytį kokiuose vandenyse 
ketinama prisilaikyti ir kur val
tis bus pastatoma žiemai. Taip 
pat sarbu koks mechaninis va
riklis pasirenkamas.

Labiausiai paplitę yra užbor- 
tiniai varikliai, kurių gal viena 
neigiama savybė yra ta, kad daug 
degalų suvartoja. Viduje pasta
to Įstatyti borto varikliai duo
da didesnį .pastovumą, mažiau 
suvartoja degalų, bet sunkiau 
yra su taisymu ir užlaikymu.

Yra geras naujas patobulini
mas. Sujungiant pastoviai įdė
tą variklį su dalimi užbortinio 
— gaunasi-taip vadinamas bor
to — užbortinis variklis.

Pasirinkiis variklio rūšį, rei
kia apsispręsti apie ji stiprumą. 
6-15 arklio jėgų (a. j.) varikliai 
vartojami valtims iki 4 metrų il
gio, taip pat ir kylinėms jachtom 
kaip pagelbihė varomoji jėga.

35-45 a. j. vartojami mažes
niems kreiseriams ir vilkiniui 
vandens slidininkų. Pasirinkus 
varikli, norirt jį geriausiai iš
naudoti, reikja .pritaikyti-ir ati
tinkamą propelerį. Patariama 
turėti du propelerius; vieną grei
čiui išvystyti, antrą vartoti kai 
valtis yra čuirkiai pakrauta.

Labai parankus būdas yra ve
žioti motorvaltes ir net mažes
nius kreiserius ant priekabos. 
Vasarą nusigebanama prie eže
rų ar upių, o; žiemojimui parsi- 
vežama į nainus, kur pavasari 
atliekamas remonto darbas.

Savitą rūšį sudaro burinės

jachtos, kurių dažniausiai varto
jama ket, slūpas, kuteris, jaul, 
keč ir kūneris. Jachtos, kurios 
neturi pastovaus kylio, bet tik 
skydą vadiname-- jolėmis. Yra 
jachtų, kurios turį kylį ir sky
dą. Tokios dažniausiai wartoja- 
mos sekliuose vandenyse. Pra
dedantiems užtenka ket takela- 
šo valties su viena bure. Pramo
kusioms buriuoti sekantis ti
pas, labiausiai, paplitęs, bus slū
pas, turintis dvi bures ir maž
daug 5-6 metrų ilgio liemenį. 
Perkant vartotą pastatą gerai 
yra pasikviesti patyrusį buriuo
toją, kuriam dažai nepaslėps 
pradėjusių trūnyti vietų brlžėje, 
sulužūsių špantų arba surūdi
jusio takelažo.

Iš naujesnių pramoginių pa
statų pažymėtini katamaranai, 
trimaranai ir laivai-vasarna- 
miai.
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Ne tik. artimieji, draugai, pa
žįstami liepos mėnesio 16 dieną 
su skausmu širdyse prisimena 
tuos, kurie eidami į jūrą joje žu
vo, bet ir visi jūrų skautai. Tą 
dieną ąžuolo lapų vainikai, Įvai
riuose pasaulio šalyse, iš burinių, 
motorinių ir irklinių valsčių nu
leidžiami į vietos vandenis. 
Liūdnai. pleve?uodamos * vėliavoj 
nusileidžia pusiau stiebo, palen
kiamos galvos...

Ir prisimena tuometinio jūrų 
skautų vado jūrų Itn. s. P. La
banausko atsisveikinimo metu 
su žuvusiais pasakyti žodžiai: — 
Aukos sudėtos ant jūros auku
ro, sustiprins mus žygiuose ir 
primins kilniąją idėją.

Paprasčiausias pastatas, ne
skaitant plausto ar ištašyto luo
to? yra plokščiadugnė valtis, 
dažnai buku durkiu varoma irk
lais arba, mechaniniu varikliu.

Kalbėdami apie plaukiančius 
pastatus, mažuosius vadiname 
valtimis, didesniuosius laivais; 
aiškios ribos tarp valties ir laivo 
nėra.

Irklais, varomos valtys pažy
mėtinos žvejų dinge, kanu, bai
darė, gelbėjimosi valtys.

Paprasta motprvaltė dažniau
siai turi užbortinį variklį, var
tojama žvejybai ir šiaip pramo
gai. Dengtos motorvaltes su ka-

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Peter. Kazanauskas, President - Tel. 847-7747

PANASONIC
LAUREL CT-65D '
Portable color1 TV *118 sq. in, viewing area 
(15" diagonal). • “Panalock” • “Pana-Color” • 
Sliding controls • Automatic color control cir
cuits • “Set-and-Fqrget” tuning • “Speed-0- 
Vision” • 5" x 3" Dynamic speaker * Color 
Indicator Lamp • VHF and UHF antennas • Ear
phone • Solid-State engineered.

Jūrų skautų stovyklavietė: 
neskaitant bendrų statomų kiek
vienai stovyklavietei reikalavi
mų, turi turėti tinkamą vandens 
plotą užsiėmimams ant vandens 
pravestu Tai yra pagrindinis 
reikalavimas, su kuriuo yra su
rištas jūrų skautų stovyklos pa
sisekimas ir programa. Kad ir 
geriausia savo gamtos atžvilgiu 
stovyklavietė, neturinti šalia 
vandens ploto tinkamo jūrų 
skautų vandens sporto užsiėmi
mams bei buriavimui, jūrų skau
tų stovyklai bus visiškai netin-

GLASER’S FURNITURE & APPLIANCE CO. 
5115-5123 So* Kedzie Ave. Tel: PR 6-1790 

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

irURQUHTER-1070
AM portable • High impact case • Battery 
operation • Ferrite core antenna • Slide rule 
tuning • Full range dynamic speaker • Ear
phone • Carrying Strap.

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

Thursday, 9 A.M. to 8 P.M.
Saturday, 9 A.M. to 1 P.M.

No Business Tr.ns.eUO M NOW INSURED TO $20,000

O T A SUSIVIENIJIMAS
H / XX LIETUVIŲ 

AMERIKOJE

— Sek pasaką, mamyte,
Apie senus laikus,
Kai aitvarai ir laumės
Skrajojo po laukus ...

_ S. .Petersonienėj
Poezija ir pasakos yra vaiku mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų musų mažie
siems .bei jaunimui: / ’

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

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

3. Janina Narūne, JAUNIEJI DAIGELIAI. Eilėraščiai vaikams.. Gau
siai iliustruota žaviomis nuotraukomis, piešiniais ir ornamentais. 56 psL. 
Kainuoja 2.00 doij ; _

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ.;17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dali. J. Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 dol.

5. Leonardas Žitkevičius, SAULUTĖ DEBESĖLIUOS. Eilėraščiai vai
kams. DaiL J. Pilipaūsko iliustruota, 64 psl., kaina 1,50 doL

6. Antanas Vaičiulaitis, GLUOSNIŲ DAINA. Padavimai, parašyti pui
kiu0 stiliumi... Tinka jauniesiems , ir suaugusiems. 127 psl.,. kaina 2,50 dol.

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

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

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

Irklais Gerbki... Į Michigan© ežero gelmes nuleidžiamas vainikas 
žuvusių LJS broliy atminimui.

1^07 PASSBOOK 
ACCOUNT

PER ANNUM ‘ =

Paid and 
Compounded

Q U a r t e r 1

j. s. BR. STUNDŽIA

Žuvusiems jūrų skautams prisiminti

J. V. J. E. VENGIANSKAS
(Tęsinys) 4

a) atkreipti dėmesį į žemės vietė būtų nepertoli nuo pagrin- 
paviršių ir augmeniją, koks jis dinių susisiekimo kelių, arti- 
yra: kalnuotas, lygus, žemoje, ar miausios pašto įstaigos ir būtų 
aukštumoje, molėtas, smėlėtas, lengvai privažiuojami, 
ar juodžemio; sausas ar drėg-i h) jei stovyklai parengta vie
nas. Kokios yra pavėsio galimy- ta yra privati ir turi privatų 
bės, ar turi pakankamai krūmų, priėjimą prie vandens, iš ank- 
medžių ir t. t. ar yra oro šaltos sto išsiaiškinti su savininku, dėl 
rovės, kurios darniausiai esti visų jos panaudojimo galimy- 

slėnyje crui atvėsus. Bendras bių, sutarti sąlygas, gauti pil- į 
gamtovaizdis. ; ną savininko sutikimą dėl jo j

bj žiūrėti, kad būtų netoli van- naudojimo, 
duo tinkamas gerti, -praustis ir Į 
maudytis. Žiūrėti, kad būtų ne
toli nuo stovyklavietės didesnė 
upė ar ežeras tinkami vandens 
sportui, buriavimui, irklavimui 
ir kit. vandens užsiėmimams.
h c.1 žiūrėti, kad stovyklavietės 

apylinkėje galima būtų pakan
kamai rasti sausų šakų ir me
džių, reikiamų virtuvei kuro ir 
laužo reikalams.

d. numatyti tinkamą žemės 
plotą sportui ir kitiems varžy- 
biniams reikalams.

SLA — jau 80 met\> tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau; 
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fratęrnalinė organizacija — duoda gyvy 
bes apdrauda ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIK- 
NIJ1MAS neieško pelno, o teikia patarnavimu? savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

— jau turi daugiau, kaip, tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir,saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas. nuo $100.00 
iki $10.000.00.

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

- duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

- AKCIDENTAJLE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme 
nims, rekortienduoja'ma lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams, Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
i metus

r kuopos yra daugumoje. lietuvių kolonijų. Kreipkitės i kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
tnv WEST 10 STREET. NEW YORK. N. Y. JOOOL,

Skyrių veda j. v. s. E. Vengianskas,
3931 So. Talman avė., Chicago, I1L 60632, tek BI 7-3341
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Mutual Federal J 
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__________________ ____ _____ ------- ---------- —--------------- ------:--------------------------------------------—
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EDGAR ALLAN POE

KETURIOS BESTIJOS SUDĖTOS į VIENĄ
Žirafžmogis

(Tęsinys)
Taip — aš girdžiu, kaip šau

kia heroldas, iškilminga Rytų 
frazeologija skelbdamas jo artė
jimą. Mudu žvilgtersiva į jį, kai 
eis pro Ašimaho šventyklą. Pa- 
sislėpkiva šventovės prieangyje; 
jis tuojau čia bus. Tuo tarpu 
apžiūrėkiva, kas čia vaizduoja
ma. Kai tai būtų ? O! tai dievas 
Ašimahas, pats kaip reikiant. 
Tu matai tačiau, kad jis nėra nei 
ėriukas, nei ožys, nei satyras; 
nedaug jis teturi panašumo ir į 
arkadiją Paną. Vienok visus 
tuos pavidalus sirų Ašimahųi da
vė — atsiprašau — duos — atei
nančiųjų amžių mokytieji. Užsi
dėk akinius ir pasakyk man kas 
jis yra. Kas yra jis?

“Dėl Dievo meilės! tai yra 
beždžionė!”

Teisingai — babfinas; bet jo
kiu būdu nemažesnė dievybė. Jos 
vardas yra kilęs iš graikiško Si- 
mia — kokie kvaili yra senovės 
tyrinėtojai! Bet žiūrėk! — žiū
rėk! — tenai galvotrūkčiais bė
ga apdriskęs mažas vaikėzas. 
Kur jis skuba? Apie ką jis šau
kia? Ką jis sako? O! jis sako, 
kad karalius ateina visoje savo 
didybėje; kad yra jis apsirengęs 
iškilmingai; kad ką tik baigė jis 
nužudyti, pats savo rankomis, 
tūkstantį sukaustytų izraelitų 
belaisvių! Už šitą žygdarbį tas 
driskius jį į padanges kelia! Tš! 
štai būrys tokių atbėga. Jie su
dėjo lotynišką himną apie ka
raliaus šaunumą ir gieda bėgda
mi:

Mille, mille, mille,
Mille, mille, mille, 
Decollavimus, unus homo!

Mille, mflle, mille, mille, 
/decollavimus!

Mille, mille, mille,
Vivat qui mille mille occidit!
Tantum vini habet nemo
Quantum sanguinis affudit!
(Flavijus Vospicus sako, kad 

čia pateiktas himnas minios bu
vo giedamas, kai sarmatų kare 
Aurelianus pats savo rankomis 
nužudė devynis šimtus penkias 
dešimtis priešininkų).

Kurį galima Šitaip parafra
zuoti :
Tūkstantį, tūkstantį, tūkstantį, 
Tūkstantį, tūkstantį, tūkstantį, 
Mes, teturėdami vieną kovotoją, 

/išžudėme!
Tūkstantį, tūkstantį, tūkstantį, 

/tūkstantį.
Tūkstantį ir vėl giedokime! 
Ei! — ir vėl giedokim.
Mūsų karalius tegu gyvuoja, 
Kurs taip puikiai trenkė į.

/tūkstantį!
Ei! staukime garsiau, 
Jis davė mums daugiau 
Galonų sukrešėjusio kraujo 
Negu gali visa Sirija parūpinti 

/vyno!
“Ar girdi tas trimitų fanfa

ras?”
Taip — karalius ateina! žiū

rėk ! žmonės yra pritrenkti iš su
sižavėjimo, ir iš pagarbos kelia 
akis į dangų! Jis ateina! — jis 
eina! — štai jis!

“Kas ? — kur?'— karalius ? — 
aš jo nematau; — negaliu saky
ti, kad jį matyčiau”.

Tada tu esi aklas.
“Galimas dalykas. Aš vis dar 

nematau nieko kito, kaip ne
tvarkingą minią idiotų ir bepro-

rMO»W|

Viename valdžios parke netoli Milwaukee, Wiscx»sine darbininkai pradėjo kirsti didelius me
džius ir nemažai iškirto, kol paaiškėjo klaida. Sumanus apgavikas pardavė medžio kontrakto- 

riui ne savo, bet valdžios nuo avy bėję augančius medžius.

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

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

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai

Romanų galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608.

čių, kurie nuolat puola ant kelių 
prieš milžinišką žirafą ir sten
giasi pabučiuoti gyvulio kano
pas. žiūrėk! ta bestija, kaip ir 
reikėjo, vieną prasčioką ant že
mės perpyrė — ir kitą — ir kitą. 
Iš tikrųjų, aš negaliu nesigėrėti 
tuo gyvuliu, kad jis taip puikiai 
moka savo koja naudotis”.

Prasčioką, nejaugi! — juk ši
tie yra kilmingi ir laisvi Epidaf- 
nės piliečiai! Ar tu sakei besti
ja? — žiūrėk, kad kas neišgirs
tų. Ar nematai, kad gyvulys turi 
žmogaus veidą ? Nagi, mielts ma
no pone, ta žirafa yra niekas ki
tas, kaip Ontiochas Epif anas-An- 
tiochas Garsusis, Sirijos kara
lius, ir galingiausias iš visų des
potų Rytuose. Yra tiesa, kad 
yra jis vadinamas kartais Antio- 
chu Epimanu — Antiochu be
pročiu, bet taip yra todėl, kadan
gi žmonės nepajėgia suprasti jo 
nuopelnus. Yra taip pat tikra, 
kad jis yra dabar patogiai įsitai
sęs gyvulio kailyje ir stengiasi 
vaidinti žirafą; bet taip yra da
roma tam, kad geriau būtų išlai
kytas karaliaus orumas. Be to, 
valdovas yra milžiniško ūgio, ir 
todėl tas kostiumas nėra jam nei 
netinkamas, nei perdidelis. Vie
nok mes galime spėti, kad nebū
tų jis jo prisiėmęs, jeigu nebūtų 
buvus kokia nors ypatinga pro
ga. Tokia, su sutiksi, yra tūks- 
tanties žydų skerdynės. Su ko
kiu nepasiekiamu kilnumu vaik
ščioja valdovas ant visų keturių ! 
Jo uodegą, matai, iškėlusios lai
kos dvi svarbiausios jo sugyven
tinės, Elinė ir Argelais; ir visa 
jo išvaizda būtų be galo patrauk-

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.
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Ii, jeigu nebūtų taip iššokusios 
akys, kurios tikriausiai iš galvos 
lauk lįsti pradės, ir jeigu nebū
tų tokia keista jo veido spalva, 
kuri nebenusakoma pasidarė nuo 
daugybės suryto vyno. Jis vyk
sta į cirko aikštę, eikiva ir mu
du jam iš paskos; ir pasiklausy- 
kiva triumfo giesmės, kurią jis 
pats pradeda:
Ar yra dar karalius šalia

/Epif ano?
Sakyk — ar žinai,
Ar yra dar karalius šalia

/Epif ano ? 
Valio! — valio!
Nėra kito kaip tik Epifanas, 
Ne — nėra kito :
Tad nugriaukit šventyklas, 
Ir užgesinkit saulę!

Gerai ir stipriai gieda ILiau- 
dis šaukia jam “poetų princas”, 
ir “Rytų šlovė”,. “pasaulio pasi
gėrėjimas”, ir “nuostabiausias 
iš visų žirafų”. Jie šaukė “bis”, 
ir — ar girdi? Jis dainuoja tą 
patį iš naujo. Kai pasieks cir
ko aikštę, bus apvainikuotas po
eto vainiku, iš anksto numatant 
pergalę artėjančiuose olimpi
niuose žaidimuose.

“Bet, gerasis Jupiteri! kas at
sitiko miniai temužpakalyje?”

Užpakalyje, tu sakei? — or 
ak! — aš pastebiu. Mano drau
ge, gerai, kad tu laiku pasakei. 
Kaip galima greičiau pasitrauki- 
va į saugią vietą, čia! pasislėp- 
kiva šio vandentiekio arkoje, ir 
aš tuojau paaiškinsiu tau apie 
ano sumišimo kilmę. Atsitiko 
tai, ko aš tikėjausi. Keista ži
rafos išvaizda su žmogaus galva, 
matyt, nesiderino su padorumo 
supratimu, koks yra visuotinai 
priimtas pas mieste prijaukin
tus laukinius gyvulius. Iš to ga
vosi maištas; ir, kaip paprastai 
tokiais atvejais, žmogiškos pas
tangos numalšinti minią bus be 
naudos. Keli sirai yra jau su
ryti; bet pagrindinis tų ketur
kojų patriotų šūkis, atrodo, yra 
suėsti žirafą. Todėl “poetų prin
cas” ant užpakalinių kojų at
sistojęs nuo mirties bėga. Dva
riškiai apleido jį nelaimėje, ir su
gyventinės taip šauniai pasekė 
duotu pavyzdžiu. “Pasaulio pa
sigėrėjime”, tu esi liūdnoje ir 
nemalonioje padėtyje! “Rytų 
šlove”, tau yra pavojus būti su
kramtytam! Dėl to nežvilgčiok 
į savo uodegą su tokiu gailesčiu; 
ji tikrai bus po purvyną išvalkio- 
ta, niekas nebeišgelbės. Tad ne
žiūrėk atsisukdamas į neišven
giamą jos pažeminimą; bet iš
drįsk, energingai dirbk su kojo
mis, ir dumk į cirko aikštę. At
simink, kad tu esi Antiochas Epi
fanas. Antiochas Garsusis! — 
taip pat “poetų princas”, “Rytų 
šlovė”, “pasaulio pasigėrėjimas” 
ir “nuostabiausias iš visų žira
fų”! O dangau! kokią greičio jė
gą tu rodai! Kokį sugebėjimą 
lankstyti gojas išvystytai! Bėk, 
prince! — Valio, Epifanai! — 
Puikiai pasirodai, žirafa! — Gar
susis Antiochas! — Jis bėga! — 
jis šuoliais lekia! — jis skrenda! 
Kaip strėlė iš katapultos artėja 
į cirko aikštę! Jis daro šuolį! jis 
klykia! — jis jau ten! Tas gerai; 
nes jeigu tu, “Rytų šlove”, pu
sę sekundės būtum pavėlavęs pa
siekti cirko aikštės vartus, nėra 

(Epidafnėje tokio meškiuko, ku-

ris nebūtų tavo lavono atsikan- 
dęs. Eikiv — apleiskiv šią vie
tą! — nes mudviejų gležnos mo
dernios ausys nepajėgs pakelti 
to didelio triukšmo, kuris tuojau 
pakils karaliaus išsigelbėjimą 
švenčiant! Klausykis! jau prasi
dėjo. Matai! — visas miestas 
yra aukštyn kojomis.

“Be abejo, tai gausingiausias 
gyventojais miestas Rytuose! 
Kokia žmonių begalybų! Kokia 
maišatis visokių laipsnių ir am
žiaus! Koks įvairumas sektų ir 
tautų! koks nevienodumas kos
tiumų! koks Babelis kalbų! koks 
riksmas žvėrių! koks skambėji
mas instrumentų! kokia krūva 
filosofų!”

Eikš, nešdinkivos iš čia.
“Pabūk valandėlę! Aš matau 

cirko aikštėje didžiulį klegesį; 
ką jis reiškia, maldauju tave, 
pasakyk?”

Tai? — o, niekis! Kilmingie
ji ir laisvi Epidefnės piliečiai, 
būdami, kaip jie patys pareiškia, 
pilnai patenkinti savo karaliaus

— Pasaulinės Jaunųjų Krikš
čioniu Demokratu Sąjungos pir
mininkas bolivietis Antonio Ara- 
nibar atsisakė iš pareigų.

—Paragvajaus jaunųjų krikš
čionių demokratų tautinė taryba 
savo nirmininku išrinko Euse
bio Melgareio Coronel, o gen. 
sekr. Juan Riquelme Cantero.

— Ketvirtasis tautinis Equa- 
doro krikščionių demokratų par
tijos kongresas įvyko Riobamba 
mieste. Cimborazo provincijos 
sostinėje. Iš viso krašto suva
žiavę delegatai vieningai pasisa
kė prieš dabartinę vyriausybę, 
už socialinį progresą ir politihę 
akciją. Tarta visomis galimo
mis jėgomis ir priemonėmis da
lyvauti 1970 m. liepos mėn. rin
kimuose Partijos pirmininku 
perrinktas inž. Antonio Morten
sen.

__ Alfredo Filomeno (peruvie- 
tis) perrinktas P. Amerikos Jau
nųjų KD Sąjungos pirmininku. 
Naujuoju Argentinos Jaunųjų 
KD pirmininku išrinktas Jose 
Mannuel Paez. Naujuoju Belgi
jos jaunųjų KD pirmininku iš
rinktas Jean-Louis Thys, Ko
lumbijos — Dr. William Meza, 
o Costa Ricos '— Walter Var
gas Chavaria.

— Belgijos jaunieji socialiniai

sąžiningumu, šaunumu, išminti
mi ir dieviškumu, ir, be to, savo 
akimis matę jo paskutinį virš- 
žmogišką vikrumą, laiko savo 
pareigas apgaubti jo kaktą (kai
po priedą prie poeto vainiko) bė
gimo lenktynių laimėtojo vai
niku — vainiku, kuri jis, aiškiai 
matosi, turi gauti sekančią olim
piadą švenčiant, ir kurį todėl 
duoda jam dabar iŠ anksto.

Iš anglų kalbos vertė 
Aleksandras Pakalniškis Sr.

(Pabaiga)

I krikščionys neseniai turėjo sa
vo suvažiavimą. Iš gauto pra
nešimo ir rezoliucijų tekstų, at
rodo, kad jaunieji tos organiza
cijos belgai yra gerokai suruža- 
vėj^rTaųitautine sritį liečian
čiuose nutarimuose gausu komu
nistinės terminologijos, mąsty
senos ir receptų. Ten siūloma iš
stoti iš Nato. pripažinti komu
nistine Kiniją, š. Vietnamą, R. 
Vokietija, kovoti prieš “impe
rialistus”. visokiais būdais rem
ti komunistų skelbiamą “tautinį 
išsilaisvinimo sąjūdį”. Tai dar 
vienas pavyzdys kaip tar ota u fi
nis komunizmas geba infiltruoti 
demokrat’nes organizacijas ir 
vykdyti skaldymo bei griovimo 
darbą.

— Septintasis Pietų Amerikos 
KD Sąjungos kongresas įvyko 
Santo Domingo mieste. Domi
ninkonų Respublikoje. Iš visų 
P. Amerikos KD partijų tik dvi 
neatsiuntė savo atstovų (dėl jų 
kraštų vidaus politikos stovio) 
— Brazilija ir EI Salvadoras. 
Kongrese svečiais taip pat daly
vavo Europos KD S-gos gen. se
kretoriaus pareigas einąs Pa
saulio KD komiteto gen. sekret. 
Ernesto Talentino ir Pasaulio 
Jaunųjų KD Komiteto gen. sekr. 

’ į Juan Pablo Moncagata. Kongre- 
' Į se daugiausia dėmesio susilau

kė ideologiniai P. Amerikos KD 
partijų klausimai. Dvi kongreso 
komisijos svarstė naują KD ke
lią modernioje visuomenėje ir 
naują organizacinę * struktūrą. 
Kongresas išsirinko ir naują va
dovybę, kurią sudaro: Rene Ar
mando de Leon (Guatelos sena
to pirmininkas), pirmininkas, 
trys vicepirmininkai: Rėmo di 
Natale (Bolivija), Caonabo Ja
vier Castillo (Domininkonų Res
publika), Alfredo Ayala Haedo 
(Paragvajus) ir gen. sekret. 
Luis Serrera Campins (Venecu- 
ela). Generalinio sekretorijato 
įstaiga atidaryta Caracas, Vene- 
cueloje. “ ■ (KDI)
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Kai ponai pešasi
Chicaga atsidūrė pirmoje vietoje. Tačiau tas pirma

vimas vargu jai suteikia daug garbės, kai jis pasireiškia 
tuo, jog Chicagoje už važinėjimą autobusais tenka mo
kėti daugiau, negu bile kuriame Amerikos mieste.

Kai prieš kelius mėnesius paaiškėjo, jog Chicagos 
transporto sistema nepajėgia išsiversti, jos deficitas di
dėja, tai buvo kreiptasi į Illinois seimeli prašant subsidi
jos. Buvo apskaičiuojama, jog reikalinga apie dvidešimt 
septynių milijonų dolerių, kad Chicagos transporto sis- 

- tema galėtų išsiversti ir nereikėtų kelti važmos kainos.
Iki pat paskutinės seimelio sesijos dienos transporto 

subsidijos klausimas buvo svarstomas. Paskutinę dieną 
posėdis nusitęsė iki vėlumos, ir atrodė, jog subsidijos 
klausimas bus teigiamai išspręstas. Tačiau tokio “ste
buklo” neįvyko: seimelis išsiskirstė nieko nenutaręs ir 
subsidijos klausimas pakybo ore.

Prasidėjo kaltininkų ieškojimas. Demokratai kalti
no seimelio respublikonų atstovus dėl nesuteikimo para
mos Chicagos susisiekimo sistemai, o respublikonai — 
demokratų politikierius. Tuo tarpu susisiekimo sistemos 
krizė vis didėjo. Buvo aišku, kad be važmos pakėlimo ne
bus Įmanoma apsieiti.

Susidariusiai krizei pašalinti gubernatorius Ogilvie 
pasiryžo sušaukti nepaprastą seimelio posėdį, kuriame 
būtų svarstomas vien tik suteikimas subsidijos Chicagos 
susisiekimo sistemai Jis pasiūlė ir planą, reikalingiems 
pinigams sutelkti. O tas planas susivedė prie pakėlimo 
mokesčio gazolinui

Seimelis susirinko, labai karštai pasiginčijo ir, nie
ko nenutaręs, išsiskirstė. Tada susisiekimo sistemos va
dovybei nieko kito nebeliko daryti, kaip tik padidinti važ
mos kainą. Ir padidinti net iki penkiolikos centų tiems, 
kuriems tenka naudotis transferiu (atseit, iš vieno au
tobuso persėsti į kitą).

Toks didelis važmos pakėlimas ir skelbimas, kad 
ateityje gal teksią tą pakėlimą dar labiau padidinti, su
kėlė gyventojų tarpe didžiausią nepasitenkinimą. Spauda 
gana griežtai pasisakė prieš seimelį, ypač prieš kai ku
riuos jo vadus, kurie, kaip sakoma, kaišiojo pagalius į 
ratus: politiškais sumetimais trukdė, kad būtų tuoj su
teikta parama Chicagos susisiekimo sistemai.

Kai jau važmos kaina buvo pakelta, tai kai kurie 
miesto tarybos nariai pasiryžo griebtis paskutinės prie
monės krizei pašalinti: sušaukti specialų miesto tarybos

posėdį, kad iš vieno fondo (kuro mokesčių) paskirtų sep
tynis milijonus dolerių transporto vadovybei, kuri tuo' 
atveju galėtų važmos pakėlimą atšaukti. Atšaukti bent 
iki kitų metų pradžios, kai susirinks seimelis, kuris be! 
abejo, ir vėl turės svarstyti transporto subsidijų klau-1 
simą.

Tačiau miesto taryba, kurią meras Dalty, kaip sa
koma, laiko savo saujoje, nei nebandė rimtai svarstyti 
tų septynių milijonų dolerių paskyrimą. Vietoje to ta
ryba priėmė rezoliuciją, kuria gubernatorius Ogilvie 
raginamas sušaukti legislatures (seimelio) specialų susi
rinkimą, kad paskirtų Chicagos transporto sistemai sub
sidiją!

Tai jau tikras pilstymas iš tuščio į nepilną. Iš naujo 
šaukti.seimelio specialų posėdį po to, kai visai neseniai 
toks sušauktas posėdis tik apsibarė ir išsiskirstė nieko 
nenutaręs, nieko nepadaręs? Kaip galima tikėtis, kad 
šį kartą kažkokia “dvasia” apšvies seimelio, atstovus ir 
jie visiškai persiorientuos ?

Bet jeigu nėra įmanoma tikėti, kad seimelio specia
lus posėdis galėtų susitarti dėl subsidijos paskyrimo, tai 
kokia prasmė buvo miesto tarybai pasisakyti už rezoliu
ciją, kuria raginama tokį posėdį sušaukti?

Toji rezoliucija yra niekas daugiau, kaip tik akių 
muilinimas, bandymas suversti visą kaltę respublikonų 
■vadovybei. Ji buvo priimta grynai politiškais sumetimais.

Kai respublikonai nėra labai palankūs paskyrimui 
subsidijos Chicagos transporto sistemai, tai nėra jokia 
paslaptis. Tačiau ir jie nedrįso griežtai pasisakyti prieš 
tokios subsidijos reikalingumą. Skirtumas tarp jų ir de
mokratų pasireiškė tik priemonėse pinigams gauti sub
sidijai: vieni siūlė mokesčius, kiti — skirti pinigus jau iš 
esamų fondų. A ;

Kadangi Chicagos (o taip pat ir kitų Illinois miestų) 
susisiekimo problema yra labai opi ir važmos kėlimas 
kelia didelį nepasitenkinmą, tai beveik nėra abejonės, 
kad seimelis pagaliau turės tą problemą išspręsti ir pa
skirti subsidiją Chicagos miesto transporto sistemai. O 
kol tai bus padaryta, tai Chicagos gyventojai bus privers
ti mokėti už važmą tokią kainą, kuri yra pati aukščiau
sia visoje Amerikoje.

Kokia ironija! Važmos (pakėlimo: buvo galima iš
vengti, o kai jis jau buvo paskelbtas, jį buvo galima at-, 
šaukti, jeigu Chicagos miesto tarybai, priešakyje su me
ru Daley, būtų tikrai rūpėję tai-padaryti Jei taryba bū
tų paskyrusi septynis milijonus dolerių, tai važmos pa
kėlimas galėjo būti atšauktas ir sulaikytas. Bet demo
kratų kontroliuojamai tarybai, ne tai rūpėjo: jai rūpėjo 
pasidaryti sau politinio kapitalo ir visą bėdą suversti ant 
respublikonų.

Dabar tarp demokratų- ir respublikonų vadų prasi
dėjo didžiausios peštynės. Bet kaip senovėje atsitikdavo, 
kad ponams besipešant paprastai’ nukentėdavo kumečių 
čiupros (plaukai), taip atsitiko ir dabar; kai politikieriai 
labai karštai pešasi, tai nukenčia ne jų čiupros,. bet 650, 
000 Chicagos gyventojų, -kurie naudojasi miesto susi
siekimo priemonėmis ir turi mokėti ■žymiai padidintą 
važma. .

Jaunavedžiai: Kristina Žebrauskaitė ir Jonas Gintautas

ainiai senųjų, žemaičių nuo 
Ariogalos, gyvenų dabar neto
li Čikagos.

Kristina zenrauskaitė, gi
musi po antrojo pasaulinio ka
ro Vokietijoje, užaugo Čika
goje, kur šalia bendro lavini
mosi, baigė Aukšt. Lituanisti
nę mokyklą ir lankę Lituanis
tikos Institutą, o vėliau pati 
talkindavo lituanistiniam mo
kyme pradžios mokyklose. 
Veikli vyr. skautė ir skaučių 
vadovė. Priklausė tautinių šo
kių “Grandis” jaunuolių gru
pei ir Čikagos lietuviams jau 
pažįstama baleto ir išraiškos 
šokėja — lavinta Velbasio — 
Valeišaitės šokių studijų, o šį 
pavasarį atsiekusi bakalauro 
laipsnį Urbanos universitete, 
kur buvo studentų sąrašuose, 
gaudama aukščiausius laips
nius. Pagrindiniu dalyku pasi
rinko modernų išraiškos šokį 
ir toje srityje pasiryžusi siekti 
magistro, kad vėhau galėtų 
pati šį meną toliau vystyti ir 
mokyti universitete, o taip pat 
būti naudinga mūšų lietuviš
kam jaunimui.
• Praeitais metais ji buvo nu
vykusi į Lietuvą ir pirmą kar
tą susitiko su artimais gimi
nėmis, aplankė.tėvų namus ir 
•parsivežė-Baltijos ir Nemuno 
vandens ir gintaro -smėlio. - Lie
tuva-paliko jai neišdildomų 
įspūdžių, tapo sava ir širdžiai 
miela su jos žmonėmis, var
gais ir atsiekimais. Ji pasiry
žo su savo vyru (Lietuvą gerai 
pažįstančių) jos labui dirbti 
visą gyvenimą. Jos tėvai : 
aukštaitis ir žemaitė, Jonas ir 
Juoze Žebrauskai abu baigę 
aukštuosius mokslus, jautrūs

vena Marquette Parke Čikago
je.

Sutuoktuvės įvyko 3 vai. p. 
p. Nekalto Prasidėjimo bažny
čioje (Brighton P.), kur .laike 
iškilmingų mišių, juos sutuo
kė jėz. kun. J. Kubilius, jau
nųjų ypatingai gerbiamas ir 
specialiai tam pasirinktas. Mi
šias vargonais palydėjo muz. 
p.' Baltrušaitis’ ir jo išlavintas 
choras ir solistai labai įspūdin
gai praturtino apeigas. Jauna
vedžius prie altoriaus lydėjo 6 
poros tautiškais motyvais ap
sirengusių pailydovų, kur pa
mergėmis buvo jaunosios mo
kslo ir šokių draugės:. Zita Bur 
neikytė, Violeta Smięliauskai- 
tė, Valė Sparkytė, Elena šiur- 
naitė, Audronė Tamošiūnaitė 
ir Danutė Bruškytė. Pabro
liais buvo muz.: Lapinskas Da 
rius, Nakas Vytautas, Žebraus
kas Romanas, Leimonas Sigi
tas, Obalis Raimundas, Kanau- 
ka Regis. Šią eiseną vedė lietu
viškuose vestuviniuose drabu
žiuose piršlys — daktaras Dar- 
gis ir svočia — J. Vienužienė, 
o taip pat jaunojo ir jaunosios 
tėvai. .

Kun. J. Kubilius savo žodyje 
jauniesiems —• džiougėsi tokia 
puikia po^a ir linkėjo bei ragi
no jaustis laimingais, būti išti
kimais, gerais katalikais ir kil
niais lietuviais- patriotais.

Vaišės yakare. vyko naujoje, 
gražiai papuoštoje Joseph’s 
restorano Salėje .prie 'Hari-ison 
gatvės Iprie Eisenhoverio ke
lio ir Manheim Rd.) Dalyvavo 
virš 200 kviestinių svečių. Gau
ta daug telegramų ir sveikini
mų iš giminių Lietuvoje ir čia 
gyvenančių bičiulių, negalėju-

nuojamas, taip pat tautinius ir 
kitus šokius. Visi, o ypatingai 
amerikonai svečiai, gėrėjosi p. 
Pakšto ragelio meliodijomis.

Ponia Irena Smieliauskienė, 
I tautinių šokių “Grandis” vado
vė, jautriu lietuvišku nuošir
dumu sveikino jaunavedžius, 
linkėdama jiems laimės ir ra
gino likti “Grandies” rėmėjais 
ir lietuvių visuomeninio darbo 
talkininkais. Jaunajai pagerb
ti, jos draugės (iš “Grandies” 
— 5 mergaitės ir 1 berniukas) 
labai nuotaikingai sušoko tau
tinį šokį “Grandinėlę”. Po to 
vyko visų puotos dalyvių asine 
niškas jaunųjų ir jų tėvų svei
kinimas ir dovanų įteikimas 
(mezliava).

Vestuvinės puotos vadovai: 
piršlys dr. Dargis ir svočią J. 
Vienužienė (dr. Vienužio žmo
na) puikiai atliko savo roles 
senais lietuviškais papročiais. 
Piršlys išdrožė “piršlio oraci
ją”, o kadangi joje pakakę daug 
“netiesos” jaunikį girdamas, 
liko patrauktas į teismą. Jau
nosios tėvas ir jos giminės ir 
draugai reikalavo piršlį pakar 
ti. Teismo pirmininkas dr. F. 
Kaunas perskaitė teismo spren
dimą — pakarti, tačiau su vie
na lengvinančia aplinkybe: 
piršlį nuo mirties tegali išgel
bėti svarbiausioji vestuvių da
lyvė. Teismo sprendimo vyk
dytojai: dr. Tonkūnas ir dr. 
Vienužis bandė piršlį karti, bet 
jaunoji jį išgelbėjo apjuosda- 
mą padovanotąja tautine juos
ta.
. Galop, apdainūojant vyko 
nuotakos apvainikavimas, nuo 
meto ir prijuostės uždėjimas. 
Buvo truputis ašarų, ir daug 
gardaus juoko ir malonią iš
daigų. šie seni vestuvių pa
pročiai ir dainos nešė daug 
įvairumo, pasigėrėjimo ir įdo
mumo. Iš tiesų, tokias šaunias 
lietuviškas vestuves turėtų 
kiekvienas mūsų jaunuolis ir 
jaunuolė atšvęsti ir pergyventi. 
Ne veltui jaunavedys dr. J. 
Gintautas, atsisveikindamas ir 
dėkodamas tėvams ir vestuvių 
dalyviams pareiškė, kad ši bir
želio 13-toji ir šios mielos lie
tų vijomis, tradicijomis p alydė- 
tos-jų vestuvės liks jam ir jo 
jaunai įžnionai brangiausiu 
prisiminimu ir paskatinimu 
dirbti žmonijos ir ypač lietu
vių tautos šviesesniai ateičiai.

(Nukelta į 5 psl.)

sąmoningi lietuviai, Jonas Ž. — 
Lietuvių Miškininkų Sąjungos 
išeivijoje vicepirmininkas, gy-

sių vestuvėse dalyvauti. Balio 
Pakšto orkestras (grojo lietu
viškas dainas, visų dalyvių dai

——sumn ---- -
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Opalų svoris matuojamas • karatais. 
Opalas lengvas akmuo, ir jo karatas du 
karius didesnis už rubino ar safyro karatą, 
o trijų karatų jis tokio dydžio, kaip pen
kių karatų deimantas. Vis dėlto akmens ver 
tę lemia kokybė, bet ne svoris, kaip ir vi
suose brangiuosiuose akmenyse. Dides
niam aiškumui čia verta parodyti paskuti
niąsias šių akmenų kainas. New Yorke bal 
tieji (milky) — nuo $9.00 už karatą. Aus
tralijos ugniniai — nuo $45.00, ugniniai ge 
res'nieji — nuo $75.00, geros kokybės ven
griškieji — nuo $135.00, juodieji — nuo 
$135.00 geresnieji juodieji — nuo $220.00, 
geriausios kokybės juodieji — nuo $-150.00 
už karatą.' Kaip matome, visur “nuo”, o 
tai reiškia, kad kai lik tokio akmens koky
bė kiek gerėlesnė, jų kaina tuojau aukš
tesnė. Net taip vadinamieji “opal - matrix” 
ar “opai - duoble”, kurie iš tikrųjų joks 
prestižo akmuo, jei tik geresnės kokybės, 
be 18 dol už karatą negaunami.

PERLAI
Perlas yra labai senas ir labai brangus 

akmuo. Dėl didelio trapumo ir neatsparu 
mo laikui, nėra išlikusių perlų, senesnių, 
kaip pora šimtų metų, bet legendose jis 
žinomas iš pačių seniausių priešistorinių 
laikų. Daug seniau, negu žmogus susido
mėjo bet kuriuo iš mums žinomų brangių-

kinys. Sveikose austrėse perlai niekad ne
auga, Mažiausias smėlio grūdelis, o kar- 
jų akmenų, perlas puikiu svilėsiu subliz
gėjo atidarytoje maistui austrėje, ir nuo to 
meto iki mūsų dienų, nežiūrint jo minkš
tumo ir trapumo, per daugelį tūkstančių 
metų jis išliko, kaip vienas pačių bran
giausių ir vienas labiausiai ieškomų akme
nų. Romėno Plinijaus Vyresniojo laiku, 
t y. pirmame mūsų eros šimtmetyje,- per
las savo brangumu buvo antras akmuo, 
tuojau po deimanto ir prieš emeraldą. Se
nojoje Indijoje perlai buvo vertinami la
biau už safyrus ir rubinus. Persai dar try
liktame mūsų gros šimtmetyje perlus la
biau vertino už deimantus ir už visūs kitus 
brangiuosius akmenis. Netgi ir dabar 100. 
000 dol vertės deimantinis papuošalas yra 
didžiulė atrakcija, bet 200.000 — 300.000 
dol. vertės orientalinių perlų karoliai dar 
ne palys įspūdingiausi.

Perlas nėra akmuo ir nėra mineralas 
tikrąja šių žodžių prasme, nors savo che
mine sudėtim ir nesiskiria nuo jų. Bran
giųjų akmenų šeimoje jis giminingas tiktai 
gintarui ir koralui, kurie, kaip ir perlas 
yra organinės gamtos kūrinys. Bet toliau 
gilinantis, giminystė su gintaru labai abe
jotino patikimumo. Gintaras yra labai se
nas akmuo, o perlas formuojasi ir auga 
beveik mūsų akyse.

Perlai yra vandens gyvių, taip vadina
mų perlinių moliuskų užauginti akmens. 
Geriausias šių moliuskų pavyzdys būti] 
austrė. Tik perlinės austres yra žymiai di

desnės už paprastąsias, ir geldelės, kurio- į 

se jos slepiasi nuo priešų, daug tvirtesnės. 1 
Perlo augimas austrėje nėra normalus reiš 
tais koks mažutis parazitas, prasigraužęs 
per geldelės sieną, iššaukia perlinėje aus
trėje susierzinimą, ir ji ima gaminti savo
tišką tyrę, kuri, apgaubusi įsibrovėlį, su
kietėja ir jį izoliuoja organizme. Chemine 
sudėtimi ši medžiaga visai tokia, iš kurios 
susidarę geldeles sienos: 86% kalcio kar
bonato, ■ 12% koncholino ir 2% vandens, 
šis procesas kariais trunka kelerius metus, 
ir perlai gali užaugti gana dideli. Viduti
niškai per pirmuosius metus perlas užauga 
2.3 mm skersmenyje, per antruosius — 
0.38, ir tt

Visi kiautiniai molius'kai. gali auginti 
perlus, bet ne visų molius:kų užauginti per 
lai yra vertybė.. Gražiausius ir vertingiau
sius perlus užaugina perlinės austrės iš 
pinetada genties, gyvenančios tropikiniuo- 
se vandenyse aplink visą žemės rutulį.

Pinetada gentyje yra kelios svarbesnės 
perlinių austrių skirtys, labai įvairios di
dumu. Didžiausios iš jų sutinkamos šiau
riniuose ir vakariniuose Australijos pa
kraščiuose ir Ramiojo vandenyno archipe
lage, iš kurių pinetada margaritifera už
auga iki 20 cm. ir pinetada maxima iki 30 
cm. skersmenyje. Pastaroji yra ypač stam 
bi ir sveria iki 12 svarų. Abejose šiose per
linėse austrėse randami perlai dažniausiai 
yra baltai sidabrinio atspalvio, jų tarpe di- 

Į delis procentas labai geros kokybės, bet jų 
i randama tik labai retoje austrėje. Praktiš

kai perlų žvejyba šiuose vandenyse gal ir 
neapsimokėtų, bet čia saugaunamos per
linės austrės labai vertingos savo geldelė
mis, turinčios didelę rinką Italijoje, Indi
joje ir kL kraštuose. Italai šių austrių gel
deles naudoja kamėjų ir kitų papuošalų 
gamybai, Indijoje ir kt. rytų kraštuose jos 
naudojamos įvairiems dekoratyviniams 
daiktams — dėželėms, šukoms, -šepečiams, 
apsiaustų sagoms ir kt

Atskirų perlinių austrių skirčių išau
ginti perlai labai įvairauja spalvomis, bet 
kartais ir tų pačių austrių išauginti perlai- 
skirtingose sąlygose yra skirtingi. Vandens 
švarumas, vandens spalva, vietos gilu
mas ir vandens temperatūra turi didelės 
įtakos perlų spalvoms ir kokybei. Yra per
lų baltų, geltonų, pilkų, ružavų, žalsvų, 
melsvų, juodų. Patys brangiausi perlai 
yra balti gražaus sidabrinio atspalvio, ar
ba balti su lengvu atspalviu į kremavumą. 
Juodi perlai yra reti ir brangūs, bet ne 
brangesni už geros rūšies baltuosius. Par 
tyręs ekspertas iš perlų atspalvio gali len
gvai nustatyti, kokiuose vandenyse perlaš 
yra užaugęs.

Jš gėluose vandenyse gyvenančių perli
nių austrių bent 23 rūšys sugeba išauginti 
gražių ir vertingų perlų, šių austrių yra 
viso pasaulio upėse ir kai kuriuose ežeruo
se. Ypač jomis turtingos Kinijos, Japoni
jos ir JAV upės. Europoje perlinių austrių 
randama Vokietijos, Čekoslovakijos, Pran
cūzijos, Airijos, Anglijos upėse ir keliuose 
ežeruose. JAV jų gausu Mississippi, Wis

consin, Iowa, Arkansas, Tennessee ir Ken
tucky vandenyse. Upinių austrių perlai, 
bendrai paėmus, yra menkesni už jūrinių, 
čia jie užauga dvigubai greičiau, negu sū
riuose vandenyse, bet viršutinė perlo luo
belė, duodanti perlui švitėjimą, yra plo
nesnė, ir švitėjimas yra žyriiiai mažesnio 
intensyvumo, negu jūriniudse perluose.

-2.

Periąs yra trapus ! ir minkštas akmuo. 
Mohs skalėje jis yra tarp 3.5 — 4, kietes
nis už gintarą, lygaus kietumo su koralu ir 
minkštesnis už visus kitus brangiuosius ak
menis. Dėl šitos priešasties perlų papuo
šalus reikia dėvėti su atsargumu ir nepa
gailėti jiems priežiūros. Perlinių karolių, 
sagių, žiedų ar auskarų nedera laikyti vie
noje dėžėje sd kitomis brangenybėmis, nes 
jie gali lengvai apsibraižyti ir susiraižyti.

(Bus daugiau)

BRANGENYBIŲ PREKYBA

T -E R 'R A
Savininkai V. ir U. CIVINSKA1

Brangieji akmenys — Aukso ir kt papuošalai — 
šveicarų laikrodžiai. Taip pat — kristalas, sidab

ras, porcelianas ir visos kitos dovaninės prekės.
TERRA, 3237 W. 63rd SL, Chicago, HL 

Telef. 434-4660

Skaitykite ir platinkite
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Palaidota Uršulė Briedienė

TRYS MODERNIŠKOS

REpMbHc 7-8601REpuMIe 7-8600

ORO VĖSINTUVĄ

WDINSW

W. 71 st Street
GRoovehill 6-2345-6

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

v»i: 9—4 ir 6—8. Sestadieruais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R.ŠERĖNAS

2047 W: 67th PI. WAIbrook 5-8063

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

is įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
TeL: FRontier €-1882

DK. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezii: 388-2233 
OFISO VALANDOS, 

pirmai, ketvirtai nuo 1—4 ir 7—9, 
onuau., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštai tiktai susitarus.

ftlefu PRospect 8-1717 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
^aL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
UKtai antradieniais u penktadieniais- 
rreoad. ir sek mari, ofisas uždarytas. 

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

Newyorkiete Beth Phelan, 15 mėty, rado savo namy pievelėje vos 
pastovintį jauną robiną. Jis duonos, vandens ir smulkiai sukapoty 

kirminy dietos pagalba atsigavo ir pradėjo sparčiai augti.

Rez. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neaUiUepia, skambinti 374-8012

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė { 
optometrisias

DR. EDMUND E. CIARA
XVu> w. Oist OlRfebT 

i el.: G R 6-2400
rxL pa&ai susitarimą: Pirm., ketv.
*—i, «—u, anirad., penkt. lu—4, ir 

sestad. 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. E1SIN - EISINAS
AKUScKUA ik muterų ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamointi Ml 3-0U01.

BALIONAS
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES 
IR GERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso tolei; PRospoct 8-3229 
RozicL telof: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
juo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta. 
Ligonius opriima tik susitarus.

(Atkelta iš 2-ro psl.)
Prieš stovyklinio pasiruošimo 

komisija: aprinkus stovyklavie
tę ir sutarus visas jos panaudo
jimo sąlygas ir galimybes pra
dedami priešstovykliniai pasi- 
ruošiamieji ir planavimo darbai. 
Tam reikalui turi būti sudaroma 
prieš stovyklinio planavimo ko
misija kurios paskirų narių pa
reigos būtų: tinkamai sutvarkyti 
stovyklinį inventorių, suorgani
zuoti tranportą, sudaryti planus 
stovyklos maitinimui, ūkio rei
kalams, skautiniam ir jūriniam

DR. A. JENKINS 
gydytojas ik chirurgas 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS: 

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

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

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez-ŪPR 64732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

_ , Priima tik susitarus. '
Valandos: pinnacL, ketvirtai, 5—8» 

?'■” • antrad. 2—4. t ...

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETR1STAS • 

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

Ofiso telu 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 penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antradz ir ketvirtad. 
nuo 9 'iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLKKAS
OPTOMETRISTAS

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

"contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree,

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71$t ST. 

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

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

PIRKSI, GAUSI IR VĖSINSIES 

"TAD, NIEKO NEBELAUK 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA,

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 3:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
v

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

CHICAGO, ILL. 60629

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASC1AUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

3)

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

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

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

Valandos: 2—8 vai. 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.. trečiai, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

įrz z <

PLEASE!
Only you can 

PREVENT 
FORESTFIRES

apmokymui, įvairioms varžy
boms, paruošti stovyklos bend
rąją dieninę ir valandinę pro
gramą bei dienotvarkę, atskirų 
laužų programas ir kit. žodžiu, 
ant šios komisijos narių pečių 
turi kristi visos priešstovykli- 
nio pasiruošimo problemos, kurių 
tinkamas išsprendimas nulems 
ir visos stovyklos pasisekimą. 
Vieneto vadovas, ruošdamasis 
stovyklai, į tokią komisiją turi 
įtraukti visas jėgas turinčias pa
kankamai kvalifikacijų ir paty
rimo atitinkamiems uždaviniams 
atlikti.

Pažiūrėkime tad, kokios parei
gos būtų kiekvieno priešstovykli- 
nio pasiruošimo ir planavimo ko
misijos nario, atskiro pareigū
no, besiruošiant j ūrti skautų vie
neto stovyklai.

Stovyklinio inventoriaus pa
ruošimas besirūpinantis komisi
jos pareigūnas privalo peržiūrė
ti turimą stovyklinį vieneto inven 
torių k. a. palapines, ūkio ir vir
tuvės priemones, sporto reikme
nis, ir kt., sutvarkyti jį taip, kad 
jis būtų tinkamas naudojimui, 
o reikalui esant, ir tinkamai pa
pildytas. Esant reikalui inven
torių papildyti, jis turi, sudaryti 
trūkstamo inventoriaus sąrašus, 
paruošti tam piniginį sąmatą, iš 
vieneto kasos išgauti tam rei
kiamas sumas ir pasirūpinti prie
monių supirkimu, šis komisijos 
pareigūnas yra pilnai atsakingas 
už tvarkingą visų stovyklinių 
priemonių paruošimą stovyklai, 
jų papildymą ir perdavimą nau
dojimui. Dabar pažiūrėkime, kas 
turi Sudaryti pilną jūrų skautų 
vieneto stovyklinį inventorių ir 
kokį asmeninį stovyklinių prie
monių bagažą turi pasiimti su sa
vimi jūrų skautas vykstantis į 
stovyklą. I

Jūrų sKautų vieneto stovykli
nis inventorius: reikiamas skai
čius palapinių, ūkio palapinė, bre
zentas virtuvės pastogei, bent 
vienas kirvis ir piūklas, 2-3 kas
tuvai, lauko vaistinėlė, stovyk
linės trys vėliavos (US, tautinė 
ir jūrinė), vimpilai (svečių, tun- 
tininko, “valgio laikas” — rau
doną, oro sąlygų, vandens užsi
ėmimų) ir priemones joms pri
taisyti prie stiebų, minkštos vie
los kamuolys, — 4-5 svarus įvai
rių vinių, plaktukas ir replės, 
mažas tekilas įrankiams galąsti, 
2 dideli virimo puodai, katilas 
vandeniui kaitinti, 2 didelės kep
tuvės, 4 kibirai vandeniui, bido
nas pienui, lentų virtuvės stalui 
įrengti, 2 dideli samčiai, peilis 
duonai riekti ar raikomoji ma
šinėlė, 2 dideli virtuvės mai
šalai, 2 didelės virtuvei šakutės, 
2 bliūdai,, 4 ilgais kotais šepe
čiai indams plauti, metaliniai 
bružuokliai indams šveisti, mer
les indams dengti, 10 pašluostė- 
lių indams šluostyti, valomųjų 
miltelių, muilo, grėblys, konser
vams atidarinėti peilis, degtukų, 
žvakių, įvairaus storumo ir il
gumo virvių, lempa su degalais, 
tualetinio - popieriaus, medinių 
didelių dęžių maistui laikyti, me
džiagos palapinėms lopyti, įvai
rios medžiagos, reikalingos lai
vams ir plaukiojimo pastatams 
lopyti, medžiagos kitų priemo
nių remontavimui, vandens ap
saugos priemones: gelbėjimo ra
tas, dvi bambukines lazdas ne 
trumpesnes 10 pėdų, antras gel
bėjimo ratas su 30 pd. ilgio plo
nu lynu. 9 pd. bukais galais dvie
jų ar trijų pirštų grėblys su 9 
pd. kotu, brezentas 3 pd. pločio 
ir 8 jardų ilgio nelaimėje aukai 
padėti, neštuvai, jei yra įmano
ma įsigyti, gelbėtojų du šalmai 
— oranžinės spalvos, oro pagal
vėlė), signalas: ragas, skamba
las ir garsus švilpukas, priemo
nes lauko altoriui įrengti bei už
tiesti.

Priešgaisrinė stotis: 4 raudo
nai dažyti kibirai su vandeniu, 
du raudonai dažyti kastuvai, 
grėblys, nešiojamas švirkšlys, du 
5 gal. vandens tankai arba ka
riški 20 gal. priešgaisrinė vaisti
nėlė ugnegesių stotyje viena, prie 
vandens kita ir stovykloje turi 
būti trečia. Du raudoni šalmai'— 
metaliniai. 4 poros didelių pirš
tinių, jei įmanoma — asbestines 
arba odines.

Jūrų skautų asmeninės sto-

Pirmadienį, liepos 6 d. buvo 
palaidota Lietuvių Tautinėse 
kapinėse Uršulė Briedienė. 
Buvo pašarvota Drake koply
čioje, 5303 N. Western Ave., 
Laidojimu rūpinosi ■ vienatinė 
duktė Genovaitė Domke.

Prieš šešerius metus velionė 
jau buvo perblokšta žiaurios 
paralyžiaus ligos. Jokios pa
stangos nebepadėjo atgauti 
sveikatos; pagaliau buvo pa
guldyta Oak Forest ligoninėje 
ir ten išgulėjo be sąmonės be
veik 5 metus, negalėdama nei 
kalbėti, nei pasijudinti. Pra
džioje šio mėiicsio užėję karš
čiai pagaliau užgesino jos silp
ną gyvybę. '

Uršulė buvo gimusi Kupišky 
je ir apie 1905 metus jos tėve-

liai persikėlė gyventi į Radvi
liškį netoli Šiaulių. Ten užau
gusi 1911 metais drauge su sa
vo sesute Saliomėja atvyko į 
Ameriką ir apsigyveno Aštuo
nioliktoje lietuvių kolonijoje 
Chicagoje. Jos sesutė Saliomė- 
ja buvo ištekėjusi už plačiai ži
nomo veternarijos daktaro Ai- 
noriaus, kurs mirė jau bene 
prieš seseris metus. Sesutė Sa
liomėja mirė prieš 3 metus, o 
dabar ir Uršulė paguldyta ša
lia sesutės ir švogerio prie gra-! 
žaus paminklo L. Tautinėse- 
kapinėse netoli Dr. šliupo pa-1 
minklo.

Lydėti į kapines susidarė 
nemaža eilė mašinų. Ant kapo j

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

tų papuošimai ir sezoninės

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

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 
Telef.:

MAŽEIKA

1 SS

111 l"l,i“

sudėta daug gražių gėlių vaini
kų. Nors sveika būdama ji bu
vo gana populiari, bet po tiek 
metu ligos ji buvo lyg primirš 
ta. Iš senųjų artimųjų, laido-< 
tuvėse dalyvavo M. Baronienė, < 
•J.. Gulbinienė, K. čepukas, V. 
ir K. Mankai ir dar keletas ra
šančiam nepažįstamų žmoniij.

Daugumą palydovų sudarė < 
dukters vyro giminės. DuktėJ

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA J

vyklinės priemonės: pilna jūrų 
skautų išeiginė — balta vasari
nė, darbinė, stovyklinė unifor
ma, sportinė apranga, lengvas 
lietpaltis, šiltas meztukas, švar
kas, ilgos kelnės, lauko lovutė, 
oro pripučiamas matracas, mieg-. .
maišis, arba trys šiltos anklodės, j Genovaitė su savo, vyru,dabar 

gv’vena Miami, Floridoje, gra
žioje iš Ainorienės paveldėtoje 
viloje.

Tebūnie Uršulei Briedienei 
lengva Tautinių Kapinių, že
melė.

P. S.’ Uršulės ir Saliomėjos’ 
mergautinės pavardės buvo 
Motekoniutės.

Jaunystės Kaimynas V. M.

maža pagalvėlė, viršutinių leng
vų- rūbų bei kojinių bent 3 pa
mainos, aptemptukai — maudy
mosi kelnaitės," 5 nosinės, tuale
to reikmenys — muilas, du 
rankšluosčiai, dantims valyti 
priemonės, kam reikia skutimo
si reikmenys, bonkutę apsigini- 
mui nuo uodų, lėkštė, šakutė, pei
lis, šaukštas, puodukas kavai, 
elektros lemputė, tvirtas aštrus 
peilis, dėžutę su siūlais ir adato
mis ir sagomis, virvės kamuolys, 
užrašų knygutė, laiškams po
pieriaus ir ženklų, kas nori—foto 
aparatą ar filmavimui, muzikos 
priemones, kompasas, maža as
meniška vaistinėlė, gera turėti 
nebrangų laikrodį.

Virš minėti skauto asmeniš
ki daiktai turi būti sudėti į skau
to kuprinę ar ryšulį su aiškiai 
įskaitomu ir matomu užrašu sa
vininko pavardė ir adresas.

(Bus daugiau)

(Atkelta iš 4-to psi.)
Iš tiesų ar neatėjo pats laikas 

tverti draugiją su skyriais Ame 
rikoje, Australijoje ir visame 
pasaulyje, kurios tikslas būtų 
— propaguoti, remti ir kurti 
(genocido atkirčiui) vien gry-| 
nai pavyzdingas lietuviškas 
šeimas? Tokiu seimu ikurtu- c. *
ves palydėti lietuviškais vestu
viniais papročiais. Tai būtų dr. 
Vinco Kudirkos užbrėžtų tiks
lų vykdymas. Reikia laukti tai 
minčiai aktyviai pritars abu 
jaunavedžiai, jų kolegos, drau
gės ir draugai.

Povestuvinėje kelionėje jau
nieji Kristina, ir Jonas Gintau
tai, besigėrėdami gamtos gro
žio stebuklais, apvažiuos J. A. 
V. vakarinę dalį, per Yellow 
stone Parką, State Washing
ton, California, Arizoną grįš 
atgal Čikagon. Dieve, jiems 
padėk! V. Žemaitis

PATI TIKROJI
— Kaip tavo sužadėtinis įsi

tikino, kad tu esi jam pati tikroj i 
būsima žmona?

— Aš pati jam pasakiau.

— Ilgas yra tik toks gyveni
mas, kurs buvo išgyventas nau
dingai. Leonardo da Vinci

Laidotuvių direktoriai

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
4605-07 . So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
• . _ • • •

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

i

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

— Kiekvienas trokšta ilgai gy
venti, bet niekas nenori būti se
nu. Swift

Dažnai fotografuojama buvusi šokėja 
Tullah Hanley Šypsosi. Neseniai mirė 
jos milijonierius vyras ir paliko jai 

daug turtę.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Phone: OLympic 2-J0C1

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

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

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

I

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI __
G A R SIN KIT E Š N A'IT JIE NO S E
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RUOŠIASI RETAI PARODAI

Photo: "West Side Times
Konstantinas Petrauskas, Balzeko Lietuviu Kultūros Mu
ziejaus kuratorius, ir Dr. Milda Budrienė egzaminuoja re
tą, žymaus lietuvio daktaro parašytą knygą. Ateinantį spa
lio mėnesį šiame muziejuje bus suruošta įdomi paroda, 
pavaizduojanti lietuviu daktary įnašą mokslui ir medicinai.

BLOGAI JAUTIESI?
KALTINK TRIUKŠMĄ

New Yorko daktaras Samuel 
Rosen savo referate Amerikos 
medikų draugijos konvencijai 
Chicagoje reiškia įsitikinimą, 
kad triukšmas miestuose, ypač 
tokiuose kaip Chicaga, yra kenk
smingas sveikatai. . Jei jautiesi 
suerzintas, nedraugiškas, nori 
be priežasties ginčytis, kaltink 
triukšmą. Triukšmingi garsai 
iššaukia visą eilę reakcijų žmo
gaus kūne: kraujo indeliai susi
traukia, oda išblykšta, akių lė
lytės susiaurėja, kitiems “uži
ma” kvapą, raumenys pasidaro 
įsitempę ir 1.1. Milijonai žmonių, 
sergą širdies ligomis, aukštu 
kraujo spaudimu ir emocinėmis 
(nervų) ligomis, turėtų vengti 
vietų, kur yra daug triukšmo.

ri, visą riziką norėdami palikti 
moterims.

šokių ir dainų vakaras. Vado- 
vaujant Antanui P. (iiedraičiui 

v bus pateikta spalvinga muzika
linė atranka su liaudies šokiais 
ir dainomis.

Šis lietuvių vakaras yra vie
nas iš serijos 44 tokių vakarti, 
įvykstančių miesto 21 parkuose.

Prof raina sudaryta įdomi ir 
i plati, dalyvaujant solistams ir 
solistėms Algirdui Braziui, Al? 
vinai, Kristinai, Anitai ir Marie 

i Giedraitis ir Art Alekno, chorui 
Marquette Singers, Vaikų cho

rui ir Lietuvos Vyčių šokėjams. 
Muzika parinkta iš Rodgers - 
Hammersteino, Freemano, če- 
rienės, ir lietuvių liaudies dainų.

Norint daugiau sužinoti, pra
šo smakmbinti 427-5252, Ext. 
133.

HELP WANTED — FEMALE 
D«rbininkiŲ Reiki*

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkly Reikia

4 PAKĖLIMAI PIRMAISIAIS METAIS
Darbovietė apmoka Gydymo ir Gyvenimo 

apdraudas
REAL ESTAI

R C AL ESTATE FOR SALE 
Nar..4i, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemi — Pardavimui

KREIPKITĖS Į PERSONALO RAŠTINĘ

8:30 — 4:30
NUO PIRMADIENIO IKI PENKTADIENIO

BENDRI FABRIKO DARBAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Antroji ir Trečioji pamaina 
GERI ATLYGINIMAI '• 

KALBĖTI IR SUPRASTI ANGLIŠKAI

VILNIAUS 
“MILOSNINKŲ” 

NAUJOJI VALDYBA
Dziennik Chicagoski aprašo 

apie “Vilniaus mylėtojų sąjun
gos” susirinkimą, kuriame 
pranešimus padarę vicepirmi
ninkas Vytautas Raginis (Wi
told Raginia) ir vicepirminin
kė Bronislava Kišimas (Ki- 
shun). Į valdybą 1970 - 71 me
tams išrinkti: Stanislovas Der- 
winsk pirmininku, Vitold Ra
ginia ir Bron. Kishun vicepir
mininkais, Josef Mikolajezyk 
sekretorių. Valdybos narių 
tarpe dar tokie “lenkai”, kaip 
Leonard Jasiuwienas, Witold 
Rukujžo, Aleksander Gierin ir 
kt .

PILIULES VYRAMS Į S. Derwinskis praneša, kad 
Polonijos kongresas laikosi 
Lenkijos sienų prie Oderio ir 
Nisos, taip pat priminęs apie 
“okupuotas Lenkų Rzeczpos- 
politos žemes su Vilnium, Luc
ku ir Lvovu.”

Grant Parko koncertų 
penktoji savaitė

Penktosios Grant Parko sim
foninių koncertų savaitės pro
gramą sudarys: pirmas dvi die
nas, liepos 22 ir 24 d. (trečiadie
nį ir ketvirtadienį) talentingo 
Korėjos smuikininko Young 
Uck Kim smuiko debiutas, at
liekant Mendelsono Violin Con
certo in E minor, Berlioz Romos 
karnivalą ir Beethoveno Eroica 
(Trečioji) simfoniją; kitas dvi 
dienas, liepos. 25 ir 26 d. (šešta
dienį ir sekmadienį) Glucko ope
ra “Orfėjus ir Euridikė”. Kon
certų pradžia savaitės dienomis 
nuo 8 vai. vak., o sekmadieni 
nuo 7. vai. vakaro.

SWEETHEART CUP

7501 So. Kostner 
(FORD CITY)

Visiems lygių galimybių darbdavys

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEI 1MAIS

DEL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI . 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI.

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

MALE-FEMALE•iELP WANTED
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. L
4420 So. WOLCOTT

BEAUTICIANS
With following appreciated for 

gant Beauty Salon. 
Steady work.

JOSETTE COIFFURES 
2746 W. PRATT

973-5440 or after 6 P. M. 693-2601

2735 WEST 71st STREET

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

Ele-

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

Federalinės Vokiečių Respu
blikos sveikatos ministerė Katė 
Strobel siūlo kaip tikriausią ap
saugą nuo nepageidaujamo nė
štumo pradėti gaminti “piliules 
vyrams”. Tuomet esą nebus ar
ba bent labai sumažės ir abor
tai. Pasikalbėjime su žurnalo 
“Quick” bendradarbiu ji išreiš
kė pageidavimą, kad pramonė ko 
greičiau imtųsi tokias piliules 
gamint. Ji tik apgailestavo, kad 
apklausinėjimas parodęs, jog vy
rai pasirodo tokių piliulių neno-

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

LIETUVIŲ VAKARAS 
MARQUETTE PARKE

Chicagos Parkų Distriktas 
praneša, kad trečiadieni, liepos 
22 d. nuo vai. vakaro Marquet
te Parke prie 6700 So. Kedzie 
Avenue įvyks lietuvių liaudies

Dariaus ir Girėno 
37-metinis minėjimas
Dviejų ankstybųjų Atlanto 

nugalėtojų Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno tragiškos mirties 
37 metinis paminėjimas įvyks 
sekmadienį, liepos 19 d. nuo 2 
vai. popiet prie Dariaus - Girėno 
paminklo Marquette Parke, 
67th St. ir California Ave. Pa
minėjime dalyvaus Dariaus - 
Girėno Posto nariai ir daug žy
mių asmenų. Posto pirminin
kas Ben Pocius maloniai prašo 
ko daugiau lietuvių paminėjime 
dalyvauti.

simfoniniu orkestru dalyvauja 
žinomas čelistas Jerry Bobbe.

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

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

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX 

INSURANCE r

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Lietuviškų audinių 
paroda

Balzeko Lietuvių Kultūros 
Muziejaus Moterų sekcijos pir
mininkė Marija Krauchunas ir 
Pauline Vaitaitis minėtame mu
ziejuje surengė lietuviškų dro
bių ir kt. audinių parodą, kurio
je bus galima matyti lietuvaičių 
dailės audinių mažiausiai 150 
metų senumo. Medžiaga paro
dai atrinkta iš paties muziejaus 
kolekcijų ir iš skolintų audi
niu. V

Pasisaugoti karvelių!
Chicagos Tuberkuliozės Insti

tutas perspėja žmones saugotis 
tokių vietų, kurias apteršia viš
tos, karveliai, šikšnosparniai, 
net varnėnai ir kt. sparnuočiai, 
kadangi dulkėmis virtusiose jų 
išmatose vėjas į orą pakelia mi
kroskopini grybelį (fungus), 
vadinamą histoplasmosis.

Patekęs su kvėpavimu į plau
čius tas grybelis įsiveisęs suke
lia Į influenza, džiovą ar net vė
žį panašius simptomus. Žmo
gus darosi nuvargęs, netenka 
svorio, apetito, kosti, karščiuo
ja, kartais net su kraujo žymė
mis. Tas mikroskopinis “gry
bas” histoplasmosis vis labiau 
plinta didmiesčiuose. Ameriko
je priskaitoma apie 30 milijonų 
sykį ar dažniau tais grybeliais 
apsikrėtusių žmonių.

Pastebėjus tokius simptomus, 
patariama kreiptis į gydytoją. 
Vieną iš naujųjų vaistų Institu
tas rekomenduoja amphoteri
cin B.

OPPORTUNITIES FOR PRINTERS
• Compositors
• Make-up men
• Lock-up men
• Linotype Operator
• letterpress
• Miehle Vertical
• and Kelly Pressmen.

New Modern Plant.
Ideal working conditions. Top Salary 

and Benefits.
Open Shop.

Apply in person.
THE WICKLANDER PRINTING 

CORP.
1550 So. STATE ST.,

CHICAGO

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

A. & L. INSURANCE & REALTY

HIGH RATES QUARTERLY

LAYOUT MEN

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi- 

■ su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning f naujus ir senus na- 

Imus. Įrengiu vandens boilerius ir 
j stogų ririas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste .ir 

užmiesčiuose.

D o m as Ž u k a u s k a s
HEATING & SHEET METAL

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

TeL: VI 7-3447

Passbooks 

514% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

1
NSURED

$5,000 minimum
2 year certificate

$1,000 minimum 
1 year certificate

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

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

Koncertas jaunuomenei
Chicagos Parkų distriktas šį 

ketvirtadieni, liepos 16 d. 11 vai. 
priešpiet Gran Parke rengia tre
čią nemokamą koncertą jau
nuomenei. Programa sudaryta 
iš Kabalevskio, Čaikovskio, 
Brahms, Sibelius, Bizet, Kop- 
lando, Dvorako ir Sousa. Su

1

— Joana Čaplienė yra koor 
dinatorė West Lawn piliečių 
organizacijos, kuri rūpinasi 
apylinkės reikalais. Ta orga
nizacija daro pastangas, kad 
prie 66-tos ir Keeler Ave. mies
tas pastatytų jaunimo ir seni-

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygų

: Muziko Strolios atsiminimai t

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

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

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

88*

MSI
<«wX-

Du čekai, pabėgę iš sovietų okupuotos tėvynės, bandė patekti j Ame
riką. Jie Europoje slaptai įsėdo j laivą ir išplaukė, tačiau Amerika 
atsisakė įuos priimti. Jie bandė patekti j kitas valstybes, tačiau jų 
prašymą atmetė: Britanija, Kanada, Australija, Portugalija, Senega
las ir Piety Afrika. Miroslav Hanvi ir Karei Cemy plaukioja laive, 
kol atsiras valstybė, kuri juos priims. Jie yra laivo bendrovės at

sakomybėje.

XI XX M J. V KJ,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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All’company benefits, including, 
vacation, union benefits, steady 

ployment.
APPLY IN PERSON

CORBETT STEEL INC.
6001 So. OAK PARK AVE. 

CHICAGO, ILLINOIS

paid 
em-

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

Estate Farm Fire and Casualty Company

A. ABALL ROOFING 
Į Įkurta prieš 50 metų _ 
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame. '

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

Skambinkit

BARTENDER
Experienced. Nn mixed drinks.

6 day week. Steady work. 
Reliable and sober man.

APPLY IN PERSON.
CIMINO LIQUORS 
1654 W. 47th ST.

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
I. RUDIS Tel. CL 4-1050

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų. automobi- 

klių, gyvybės, svei- 
1 katos ir biznio.

limo sąlygos.

PERSpNAL 
Asmeny Ieško

PAIEŠKOMAS PLADYS RAGAZTNS 
^TGTTA-S, pirn 1929 m., gw. Cleveland. 
Ohio. Turin žinių iš T.iefuvns, N. 
Kiriejus, 7n?,2 So M^nlowood Ave.,1

Chicago. Hl. 60629. į

mo laisvalaikiams bei susirin
kimams tinkamą pastata. Yra 
pažymėtina, kad lietuviai da
lyvauja savo apylinknj organi
zacijose, netgi jų vadovybėje. 
Marquette Parko lietuvių na
rni] savininku d-ja atidžiai se
ka planus, liečiančius šią apy
linkę, studijuodama kaip jie 
gali paveikti į nuosavybių ver
tę bei tanui gyvenimą.

— Dalia R. Bakaitytė baigė nas- Elektroninis tikrinimas, patyrę 
Illinois universiteto medicinos' mechanikai, vilkikas, 
mokyklą ir gavo bakalauro 
diplomą ligonių slaugyme.

— Brighton Parko apsaugos 
komitetas skelbia apylinkės! 
namų ir kiemų grožio kontes- 
tą. Už gražiausius bus skiria.-' 
mos premijos. Dalyvavimo 
blankai ir informacija yra ir 
dar bus atspausdinta Life laik
raštyje. Užsiregistruoti iki rug
pjūčio 5 d.

— "Marytė Stančikaitė' baigė 
slaugių mokyklą, esančią prie 
šv. Antano ligoninės.

— Seržantas Dennis /^vinakis 
greitai gris iš Vietnamo. Jo tė
vai gyvena Čikagos pietvaka
riuose.

LAIK RODŽIAI IR BRANGENYBM 
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 WEST 69tti STREET 
Tek: REpubllc 7-1941

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

6455 S». Kadžio Ava. PR 8-2233

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

t

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd St.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

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

zXxXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXX

"NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS 
XXXXOQCXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Didelis pasirinkimas {vairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE*


