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MASKVA-BŪNA SVARSTO
Kremlius patarė Egiptui nesikarščiuoti

TEL AVIVAS. — Amerikos pasiūlymas “baigti šaudyti — 
imti derėtis” sukėlė nerimą Izraelyje ir suskaldė arabų valsty
bes. Egiptas priėmė Amerikos planą ir sutiko sustabdyti karo i 
veiksmus trims mėnesiams. Irakas tačiau šį planą atmetė ir! 
nenori jokių paliaubų ir derybų su Izraeliu. Sirija, nors labai1 
nenoromis, su tuo planu sutinka, nors pati apie tą sutikimą nie- j 
ko neskelbia, žinia apie Sirijos sutikimą ateina iš Egipto. Dau
giausia prieš paliaubas ir derybas yra nusistatę palestiniečiai ara
bai ir- jų partizanų organizacijos. Jordane dešimties organiza- j 

- cijų atstovai atmetė Amerikos planą, pasmerkė Egipto prezidentą 
Nasserį ir paskelbė mobilizaciją visų jėgų, kurios sutrukdytų šį 
Wiją “sąmokslą”.

"*S5'izraelio vyriausybė susirū
pinusi tariasi, ką jai daryti. 
Premjerė Goldą Meir sušaukė 
į Jeruzalę svarbesniųjų pasau
lio sostinių Izraelio ambasa
dorius. Izraelis reikalauja pa
liaubų sąlygos, kad Per paliau
bas Egiptas nestiprintų savo 
pozicijų prie Suezo, nestatytų 
naujų priešlėktuvinės gynybos 
raketų.

Yra Izraelio vyriausybėje ir 
tokių, kurie paliauboms stato 
s?Iyg?» kad & Egipto pasitrauk 
tų visi sovietų kariuomenės 
patarėjai, aviacijos lakūnai ir 
kitas karinis sovietų persona
las.

Egipto prezidentas Nasseris 
savo partijos — Arabų Socia
listų Unijos — kongrese pasa
kė kalbą, kurioje .įspėjo Izra
elį, kad bus konfliktas tąrp 
Arabų ir Amerikds^ jei jzraėiis

WASHINGTONAS. r- Butų 
ir Miestų išvystymo sekretorius 
George Romney penktadienį, 
žadą atvykti į Čikagą apžiūrė
ti Cabrini - Green pigiųjų butų 
kolonijos, kur neseniai buvo 
nušauti du policininkai. Tų 
pastatų gyventojai skundžiami,
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ŠIANDIEN MASKVOJE PRASIDEDA

. MASKVA. — Vakarų Vokietijos užsienio reikalų ministeris 
Walter Scheel šiandien pradeda Maskvoje derybas dėl nepuolimo 
sutarties sudarymo. Jo vizitas yra pirmas vokiečių vyriausybės 
nario pasirodymas Maskvoje per 15 metų. Kancleris Adenaueris 
lankėsi Kremliuje 1955 metais derėtis dėl Sovietų Sąjungoje 
laikomų vokiečių karo belaisvių paleidimo. Nors diplomatiniai 
ryšiai tarp Maskvos ir Bonos palaikomi jau nuo 1955 metų, abiejų 
valstybių santykiai nebuvo normalūs. Dabartinė kanclerio Brand- 
to vyriausybė siekia tuos santykius pagerinti. -

Staigus lietus Seoule, Piety Korėjoje sustabdė visą gatviy judėjimą. Per dvi valandas prilijo trys coliai vandens. 
------------------------------------------------------------------------------------------

DAR APIE KOPLYČIĄ VATIKANE
š. m. liepos 7 d., Vatikane popiežiui pašventinus lietuvių 

koplyčią, apie įvykį kitą dieną, liepos 8, palyginti, plačiai rašė. <a>£7Xvš £ V J ■**■£ Aibę Vll\^Xl<Uy O, Jr AX.TyXy piUVlclJ. IclOV

kad butuose neramu, gyvento-, Italijos spauda, ne tik Romoje, bet ir kituose miestuose. Dar
jai terorizuojami, gyvenimas 
neįmanomas. '

ČIKAGA. — Keturi polici
ninkai, kurie bandė suimti tris 
jaunus vagišius, prie 917 S. 
Independence gatvės, minios 
buvo primušti. Vienas polici
ninkas buvo paguldytas į ligo
ninę su išlaužtais keliais šon
kauliais.

WASHINGTONAS. Fede-

iškilmių išvakarėse, šv. Sosto biuletenis, 197 n-ję, liepos 6 d., 
paskelbė platesnį straipsnį. Nurodė, kad iškilmėse dalyvauja iš 
viso pasaulio kampų atvykę lietuviai ir kad šventinama koplyčią. 
— “capellą Mater Misericordiae di Vilna”. Atpasakoti ir Lietuvos 
istorijos bruožai.. Būdinga, kad tiek šis šv. Sosto biuletenis ir 
Vatikano organas “L” Osservatore Romano” (liepos 8 d. ir kitomis 
progomis), be to, visa eilė Eltos gautų italų dienraščių, žymėjo 
skelbdami apie Aušros Vartų koplyčią Vilniuje -į— “Vilna”.

Elta patyrė, kad visa eilė Ita- -- *
lijos laikraščių apie liepos 7 d.
Vatikane, šv. Petro; bazilikoje,

Vertingas įnašas
“Mouton” leidykla Hagoje

Uostų streikas
LONDONAS. — Streikuo

jantieji uostų darbininkai pa
grasino britų žvejams, kad jie 
nebandytų atvežti pieno, kiau
šinių, vaisių ir kitų maisto pro 
dūktų iš Airijos ar Orkney bei 
Shetland salų, žvejams ir jų 
laivams atsidarė naujas paja
mų šaltinis; žvejai sako, kad 
uostų . darbininku grasinimai 
jųnebaugina, į jėgą būsią at- 
kyta jėga.

Britanijoje nusamdyti visi 
transporto lėktuvai, jie išveža

iūlo Solženicina 4* -
Nobelio premijai

PARYŽIUS. — Grupė žymių 
(Prancūzijos rašytojų ir meni
ninkų viešai pasiūlė kandidatu 
Nobelio premijai už literatūrą 
sovietų rašytoją Aleksandrą Sol- 
ženiciną.

Prancūzų rašytojai sako, kad, 
nežiūrint sovietų valdžios nepri
tarimo to rašytojo darbams, Sol- 
ženicinas yra vienas geriausių 
pasaulio rašytojų. Jo darbai 
Sovietų Sąjungoje uždrausti 
spausdinti, tačiau užsienyje yra 
išleistos kelios jo knygos.

Solženicinas buvo išmestas iš 
sovietų rašytojų sąjungos. Jis 
nepataikauja partijos vadams ir 
rašo teisybę apie gyvenimą So-

kad ji paspaustų Izraelį, pa
grasindama neduoti jam gink
lų, jei jis nepriims paliaubų 
plano. Nasseris pabrėžė, kad 
Amerika jis;nelabai pasitiki, o 
taip .pat ir Britanija. Jis stato 
paliaubom dar ir tokią sąlygą. 
Paliaubos turinčios > būti ger
biamos ne tik Egipto fronte, 
bet ir Sirijos ir Jordano fron
tuose, nes Egiptas su Sirija ir 
Jordanu turįs karinę sutartį. 
Puob’mas prieš vieną iš jų bū
siąs laikomas puolimu prieš 
visus.

Nuosaikieji arabai vadina 
Nasserį “atviru realistu, išmin
tingu”. Manoma, kad Nasserio 
nuosaikumas kilo iš sovietų 
patarėjų. Kremliaus vadai dar 
nesijaučia pakankamai stiprūs 
eiti į konfliktą su Amerika dėl 
Izraelio. Sovietai patarė Nas- 
seriui sutikti su paliaubomis ir 
per tą "laiką pažadėjo dar dau
giau, atsiust karinės medžiagos, 
dar daugiau sustiprinti Egipto 
kariuomenės paruošimą būsi
mam žūtbūtiniam karui.

Nors sovietai turi Vidurže-

75 metų jugoslavą Joseph Ru-
kavinį kuris jau ketvirta kar- « . sp!"dos

• biuletenis ansa ir dienraščiai: 
“D Tempo”, Romoje (antraštė 
“Lietuvių koplyčia šv. Petro 
požemy”), “Roma — Napoli” 
antraštė: “Įspūdingos iškilmės 
ir-antrinė: neleista atžymėti' ko
munizmo kankinius”, šio laik
raščio, liepos 8 d., atgarsis įdo
mesnis už kitų, nes Vatikano 
korespondentas jame pažymėjo, 
jog lietuvių išeiviams norėjus 
koplyčioje atžymėti “komuniz
mo priespaudoje buvusius Lie
tuvos kankinius, atitinkamos 
Vatikano įstaigos dėl to nesuti
ko (nedavė leidimo)” ir, kaip 
vieną priežasčių, nurodoma, į 
Vatikano norą palaikyti dialogą 
su komunizmu. Esą, “kažin 
koks šešėlis slėgė iškilmes Va
tikano požemy”.

Kiti dienraščiai, rašę apie iš
kilmes Vatikane: Milano “Av- 
venire”, Romos “H Popolo” ir 
kt. Daugiausia cituota popie
žiaus kalba ‘ iškilmėse ir visur 
nurodyta, kad tuo metu Va
tikane dalyvavo 500 lietuvių, iš 
įvairių pasaulio kraštų.

tą nelegaliai atvyksta į Ameri
ką. Pirmą kart jis buvo depor
tuotas 1914 metais.

. * y

LONDONAS. — Vietoj stai
ga mirusio iždo kanclerio Mac 
Leod premjeras paskyrė An
thony Barner, kuris buvo vy
riausiu britų delegacijos nariu 
derybose su Europos Rinkos 
valstybėmis dėl Britanijos įsto
jimo. Jis, be to, buvo Britų j 
konservatorių partijos pirmi-, 
ninkas, daug prisidėjęs prie 
rinkimų laimėjimo.

SAIGONAS. — Du jauni pran 
cūzai, taikos šalininkai, užsi
lipo Saigono mieste ant pa
minklo ir iškėlė komunistinę 
Viet Congo vėliavą. Tuoj susi
rinko minia, pradėjo į pran
cūzus mėtyti akmenis, nuplė
šė vėliavą ir juos pačius. Abu 
prancūzai turėjo eiti į ligoni
nę, dabar jų laukia P. Viena- 
mo teismas.

tramiejaus ViIento“Katechizmą 
mažą...” Jo antrašte: “The old 
lithuanian catechism of Baltra
miejus Vilentas (1579)”. Vei
kalą parengė Northwestern uni
versiteto JAV-se prof. Gordon 
B. Ford.

“Literatūra ir Menas” (nr. 
20) paskelbė, kad minėtas lei
dinys neseniai pasiekė Vilnių. 
Nurodyta, kad tai bene pirmas 
atvejis, kai lietuviškos giesmės 
išverčiamos į anglų kalbą ir kad 
prof. Fordo darbas atliktas pa
vyzdingai kruopščiai, esąs di
džiai vertingas įnašas į lietuvių 
kalbos ir raštijos istorijos tyri
nėjimus bei puiki dovana vi
siems lituanistams, populiari
nant senąją lietuvių raštiją' bei 
kalbą tarptautiniame kalboty
ros moksle. (E)

rašytojas negali patikti, nes iš 
visų reikalaujama garbinti par
tiją ir jos darbus. Solženicino 

. _. jflsiūlyinas. Nobelio... premijai 
atgabena iš už^ėmo 'maisfo r iš^ laikomas “provokaciją”.
Amerikos, Kanados, Kipro sa
los ir Vakarų Europos.

Londono daržovių ir vaisių 
rinkos darbininkai, paremda
mi streikuojančius uostų dar
bininkus, paskelbė, kad jie 
nelies tokių vaisių, kurie bus 
iš laivų iškrauti kareivių, be 
uosto darbininkų sutikimo. 
Barry uoste šią savaitę teks į 
jūrą išmesti 6,000 tonų bananų, 
jei jų niekas neiškraus.

Admirolas įspėja w

— Geležinkelis okup. Lietu-i 
voje tebevaidina svarbų vaidme-, 
nį pervežant krovinius. Kom. 
partijos CK plenume Vilniuje 
neseniai pažymėta, kad geležin
keliui Lietuvoje tenka maždaug 
80 proc. visos krovinių apyvar
tos krašte. (E)

Veikla Urugvajuje
.Lietuvos Pasiuntinybė Urug 

vajuje informuoja: Lietuvos 
Steig. Seimo buv. narių dakla- 
racija, išversta į ispanų kalbą, 
išsiuntinėta visiemsf laikraš
čiams, didesniai daliai sena
torių, deputatams ir įvairiems 

Ipolitikams. Atstovas A. Grišo- 
nas asmeniškai įteikė Urugya- 
jaus užsienio reik ministenmj
ne tik minėtą deklaraciją, bet 
ir Vliko ir Diplomatijos šefo 
rašto JAV prezidentui vertimą. 
(Ella)

mio jūroje gan stiprų laivyną, 
tačiau jis dar negali susilygin
ti su amerikiečių laivynu. Na- 
to Pietinės Europos jėgų vadas 
admirolas Horacio Rivero pa
reiškė, kad karui kilus, visas 
sovietų Viduržemio jūros lai
vynas būtų jūros dugne per še
šias valandas.

Menkina “pergales”
Vilniuje, birželio 4 d. įvykų- 

’siame Komjaunimo CK plenume 
atkreiptas dėmesys į Vakaruose 
gyvenančių lietuvių per radijus 
skelbiamos programos poveikį. 
Kauno miesto komiteto sekreto
rius V. Baltrūnas diskusijose 
pažymėjo, kad “buržuazinė pro
paganda įvairių “balsų” pagal
ba mėgina sumenkinti kiekvie
ną mūsų pergalę, kiekvieną lai
mėjimą”. (E)

WASHINGTONAS. Admi 
rolas Hyman Rickower, kuris 
pirmas pradėjo statyti atomi
ne energija varomus povande
ninius laivus, pareiškė kong
reso komitetui, kad sovietai 
iki šių metų galo pralenks Ame 
riką savo atominiais povande
niniais laivais. Admorolas Riek 
ower nurodė, kad sovietų lai
vai nuolat plaukioja Atlanto ir 
Ramiojo vandenyno Amerikos 
pakraščiais, ju raketos esan
čios nukreiptos į Amerikos 
miestus. Sovietų Sąjunga ga
linti rytoj pradėti karą prieš 
Ameriką ir admirolas nesąs 
tikras, kad toks karas baigtųsi 
Amerikos laimėjimu.

Admirolas ragina vyriausy
bę statyti daugiau laivų, nes 
Amerikos laivai yra seni, o vi
si sovietų povendeniniai laivai 
yra statyti po karo. <

ši lentelė rodo, kiek atstovy dvi didžiosios partijos turi Senate, Atstovu Rūmuose Ir gubernato
rių vietose. Respublikonams reikia laimėti septynias naujas vietas, kad perimtų senato daugu

mą iš demokratų.

-- ■—..................-

Turistai srebia 
rusiškus barščius

Vilniuje vis daugiau apsilan
ko įvairių kraštų turistų. Spau
da susidomėjo, kokiomis kalbo
mis jie kalba Vilniaus gatvėse 
ir ką jie suranda kavinėse. Pa
sirodo, vieną šios vasaros dieną, 
kaip paskelbė “Lit. ir Meno” sa
vaitraštis, nr. 25, Vilniaus gat
vėse buvo išgirstos kalbos: lat
vių, estų, suomių, anglų, vokie
čių, gruzinų...

Tie turistai aplanko Kavines 
ar cukraines ir ieško ko nors 
jiems egzotiško, ko nors, kas 
primintų lietuvius, jų papro
čius, jų kalbą, pagaliau, — kas 
atstovauti] lietuviškai kulinari
jai. Deja, turistai vietoje “na
cionalinių”, tautinių patiekalų, 
valgiaraštyje suranda tokių pa

tus: šašlikus, čeburekus, čana- 
chus...

Pasipiktinę Ir Vilniaus žur
nalistai ir šie klausia: kodėl ne-
pajėgiama sukurti savo virtu
vės? Kodėl kalbos ir pasiūly
mai šiuo klausimu — kaip žir
niai į sieną? (E)

Bibliotekos
400 m. sukakits

Vilniaus universiteto moksli
nė biblioteka šių metų rudenį 
minės 400 m. sukaktį, šiuo me
tu bibliotekoje yra apie 3 mil. 
tomų knygų. Tik senų ir retų 
spausdinių skyriuje yra 150,000 
leidinių ir jų tarpe nemaža re
tų knygų ir rankraščių, išleis
tų 15, 16 ir 17 amžiuose. (E)
I -...............

DAMASKAS. — Sirija skel
bia, kad Pietų Arabija pilnai 
pripažino Jemeno vyžriausybę, 
tuo baigdama 8 metus trukusią 
nesantaiką.

Sovietų Sąjunga pritaria 
Brand to sumanymui, turėda
ma visai kitus tikslus. Kilus 
įtempimui rytuose prie Kinijos 
sienos, atsiradus ten ginkluo
to konflikto pavojui, Maskvai 
reikia ieškoti įtempimų suma
žinimo vakaruose. Sovietai 
reikalauja už nepuolimo pak
tą vokiečių politikos pakeiti
mo. Maskvai svarbu, kad Vo
kietija sutiktų su sovietų nau
jomis sienomis, pripažintų Eu
ropos rytuose atsiradusią “re
alybę”.

šioms sovietui - vokiečių de
ryboms pradžią davė vykę pa
sitarimai tarp kanclerio Bran- 
dto sekretoriaus Egono Bahro 
ir sovietų užsienio reikalų mi- 
nisterio Gromyko. Sovietai ne
atsisakė prileisti, kad kada 
nors ateityje abi Vokietijos ga
li būti sujungtos į vieną vals
tybę. Sovietai tikisi, kad toks 
susijungimas įvyks po komu
nistinė vėliava, kai Vakarų 
Vokietija bus komunistinės 
vyriausybės valdoma. Tačiau 
jau pats susijungimo principo 
pripažinimas Bonoje laikomas 
laimėjimu.

Vokietijos opozicija, susi
dedanti iš krikščionų demokra 
tų ir iš galingų “umsiedlerių”, 
atimtų rytinių vokiečių žemių 
gyventojų, kritikuoja Brandto 
valdžią už nuolaidas sovie
tams. Vyriausybė aiškiną, jog 
sutartis nepradės galioti, kol 
keturi sąjungininkai, kurių ži
nioje yra Berlynas, nesuras 
Bonai priimtinų pakeitimų 
Berlyno miesto padėtyje.

Maskvos derybos vyksta lygia 
grečiai su Vokietijos derybo
mis su Lenkijos vyriausybe. 
Valdančioji Vokietijos social
demokratų partija siekia nor
malių santykių su rytų kaimy
nais. Komunistinius 
mis masina Vokietijos 
ogijos laimėjimai, 

prekės ir ekonominiai
o sovietams svarbu turėti savo 
vakaruose ramų, neagresyvų 
caimyną, kuris leistų Maskvai 
vykdyti karinius planus kituo-

kaimv- 
techno- 
įvairios 
ryšiai,

sc frontuose.

Rado ka garbintic. •->
Okup. Lietuvoje tebevyksta 

R. Mizaros atminimo puoselėji
mas. Neseniai Vilniuje išleistas 
ir Vyt. Kazakevičiaus sudarytas 
leidinys “Amžiais su gimtine” 
(net 8,000 egz. tiražo), kuriame 
pateiktas “skaudus atsisveiki
nimas” su Mizara ir, kaip teigia 
“Tiesa” (geg. 23) “šiek tiek vie
tos skiriama R. Mizaros publi
cistikai”. (E)

— Okup. Lietuvoje liepos 8 
d. atvykęs, kelias dienas viešė- 
šėjo Vengrijos ambasadorius 
Sovietų Sąjungoje Rapay. Kiek 
anksčiau į Vilnių buvo atvykęs 
Kubos ambasadorius, su karo 
atašė ir dar vienu ambasados 
pareigūnu. (Elta)
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Šie karininkai tarnavo caris-

Klaipėdoje, remiant F. Schw- 
dersky ir Co. kompanijai, buvo

1933 m. Klaipėdą užėmus vo
kiečiams, mūsų prekybos laivy
nas buvo perkeltas i šventosios 
uostą, kuris 1940 m. atiteko kor 
munistinei Rusijai.

Iš mūsų prekybinio, laivyno 
pasiliko tik “Trakai” laivas, ku
ris yra USA žinioje\ir nėra jo
kios vilties, kad Lietuva j j ga
lės atgauti.

ne anksčiau.
Stovyidinė praktika yra paro

džiusi, kad ir kaip smulkiai bū-
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Baltijos Jūros" tunto broliai iškiloje canoe lenktynėse.
Nuotr. L. Knopfmilerio

1923- m. Jūrininkų Sąjunga 
Kauno Aukštosios Technikos 
Mokykloje atidarė jūrininkų 
mokyklą. Lektoriais buvo gen. 
T. Daukantas, pik. Reingardas, 
kpt. šiupys, kpt. Azgurdi, inž. 
Graurokas, inž. Šulcas.. Pirmoje 
laidoje buvo- 16 studentų. Da
lis lektorių- sunkiai vartojo lie
tuvių kalbą ir mokslas buvo la
bai sunkus.

Klaipėdos uosto valdyba tu
rėjo dvi žemkases: “Klaipėda’ 
ir “Rusnė”. Buvo - siurblys — 
“Jūra”. Visų jų paskirtis bu-

apskaičiuojant ir sudarant visą 
eilę finansinių planų ryšium su 
artėjančia stovykla. Ruošiantis 
stovyklai, visada teks susidurti, 
su visa eile papildomų ir nenu
matytų išlaidų, kurios pareika
laus. papildymo stovyklinio in
ventoriaus, transporto priemo
nių parūpinimas, maisto supirki
mas ir kitos nenumatytos išlai-

700 brt
1250 brt

Fk. Marcinkų, Bd. Monkevičių, 
Ed. Sliesoraitį, Rd. Raudonikį 
ir J. Vaseliūną. Į “S/V Archi 
hald Russel” — St. Dagį, Kz. 
Daugėlą, Br. Krikštopaitį, $lgk. 
Limbą, Ant. Mielinį, Pr. šaltenį 
ir Al. Rasiulį,

Baltijos Jūros” tuntų jūrų skautės, jurų skautai gerbia įsakymus iškilos metu.
Nuotr, L. Knopfmilerio

(Tęsinys)
Stovyklos finansiniais reikalais 

besirūpinantis pareigūnas, Viša

ki ek galima tiksliau užplanuota, 
kiek iš viso stovykla pareikalaus 
išlaidų, pagal kurias ir pajamos 
turi būti planuojamos bei iš 
anksto numatomos.

Pajamos. Pajamų skyriuje iš 
anksto turi būti' numatoma ir 
atžymėta: a) kokia suma yra 
skiriama iš vieneto kasos sto
vyklos reikalams? b) kiek bus 
surinkta stovyklinio mokesčio 
iš paskirų stovyklautojų? c) 
kiek numatoma gauti iš vieneto 
globojančių organizacijų bei pa
skirų asmenų aukų formoje ? d) 
kiek tikimasi surinkti iš kitų ne
numatytų šaltinių? ‘

Kiekvienoje piniginėje sama
noje pajamų ir išlaidų pozicijos 
[turi būtinai sutapti,, kitaip ta
riant, susibalansuoti taip, kad 
pajamos atitiktų išlaidas, ar 
bent kad išlaidos būtų mažes
nės už pajamas. Jei stovykli
nėje apyskaitoje finansai susi
balansavo, tai laikysime, kad ji 
finansiniai buvo pravesta gerai; 
jeigu išlaidos viršijo pajamas, 
ji buvo pravesta nepatenkina
mai, su finansiniu nuostoliu. 
Jeigu liko pelno — įneškite jį į 
vieneto kasą .sekančių metų sto
vyklos reikalams^

šia proga norėtųsi priminti, 
kad, tiksliai apskaičiavus numa
tomas išlaidas, turi būti nusta-

pos mėn. 11-12 dienomis, Bosto
ne. LS Sąjungą reprezentavo L. 
S. Sąjungos Tarybos Pirmijos 
pirmininkas 
tis, Brolijos Vyriausias skauti
ninkas — v. s. Molis, pavad. — 
stn. č. Kiliulis, Vyriausia skau
tininke — sktn. Milukienė, pa
vad. — sktn. Subatienė, sktn. 
Subatis.

L. Jūrų skautijos atstovai bu
vo L. J. S. Inkaro Tarybos pir
mininkė, j. v. s. A. Gasnerienė, 
Vyriausia skautininke, j. v. s. 
Z. Juškevičienė, Vyriausias skau
tininkas j. s. M. Manomaitis, 
Korp. Gintaras! atstovas — j. p. 
St. Lukauskas, j. p. Gint. Čepas, 
j. v. s. Alg. Aglinskas; viso dvy
lika vadovų.

Šie išvardinti vadovai, savo 
laiku drauge kūrė skautišką lau
žą, drauge išgyveno skautybės 
džiaugsmą. Jie visi yra idealis
tai skautai, patriotai lietuviai, 
gyvai jaučią skautiško jaunimo 
ir lietuvių visuomenės nuotai
kas Bendro posėdžio metu iš
ryškėjo tikrai pasigėrėtinas va
dovų tautinės, skautiškos atsa
komybės supratimas, laiko ap
linkos sąlygų sveikas pajauti
mas, o taip pat vienybės ir ga
lios suvokimas... Visi posėdžiai 
vyko tikrai seseriškų broliškų 
nuotaikų dvasioje. 'Posėdžiai vy
ko pas šiuos skautininkus: J. G. 
Čepą, Subačius, inž. Manomaitį. 
Šiems vadovams tenka, tik palin
kėti kantrybės ir ištvermės su
rasti - susij,ųngimo. formulę, to
kius nuostatus, kurie nė vienai 
pusei nepadarytų moralinės nuo
skaudos ir užtikrintų taikingą 
ir džiaugsmingą skaųtavimą 
kaip žemės, taip ir jūros skaų- 
tams-ėms... Taikos — apsijįųngi- 
mo ieškotojų uždavinys yra 
sunkus, atsakingas, bet drauge 
ir garbingas, istorinis. Tad LSS 
ir LJS vadovams linkime gero, 
gero Baltijos vėjo!...

Sesė Z. J.

Čikagos LJS',burląivIis "Nida" pakeliui j atvirus vandenis bu
riavimo užsiėmimams.

Nuotr. L. Knopfmilerio’

sudaryta “Amerikos Lietuvių 
Prekybos Bendrovė”, kuri išsi
nuomavo du didesnius laivus: 
“Kastytis” — apie 250 brt. ir 
“Jūratė” — to paties svorio. Abu 
buvo registruoti Jurbarko uos
te, Nemuno upėje. “Jūratės” 
kapt, buvo kpt. J. Andžiejaus- 
kas, tačiau neužilgo audra “Jū
ratę” išmetė Estijos pakraštyje. 
“Kastytis”, atsisakęs Lietuvos 
vėliavos, dingo be žinios.

Klaipėdoje buvo vokiečių lai
vų prekyba Krause ir Co. Ji 
nors iškėlė Lietuvos vėliavas sa
vo laivuose, bet Lietiivos ne
kentė.

tinęs Rusijos laivyne: gen. Na- 
gius — gydytojas, gen. Daukan
tas — karo laivyno karininkas, 
o. kat. Stulpinas — keleivinio 
“Rosija” laivo kapitonas, Lie
paja — New York linijoje. Prie 
steigimo dar prisidėjo inž. ML 
chelevičius, kpt. KaŠkelis, kpt. 
Kuizinas, inž. Reingardas, kpt. 
Platakis, inž. Darginavicius, 
kpt. Daugirdas, kpt. Andziejaus- 
kas, kpt. šiupis, kpt. AzguridL

1925 m. įsisteigė “Tautiniam 
Laivynui Remti Moterų Sąjun
ga”, kurioje pasižymėjo Mošins- 
kienė ir Oželienė. Jos savo dar
bą koordinuodamos su Lietuvos 
Jūrininkų Sąjunga leido žur
nalą “Inkaras” ir propagavo jū-

x iv - i

to turi būti tiksliai viskas ap
skaičiuota. šiam reikalui finan
siniais stovyklos reikalais be
sirūpinantis pareigūnas, “Ūkio 
Ministeris”, turi sudaryti kiek
vieną stovyklinę piniginę sąma
tą, kuri turės veik, visądą dvi 
pagrindines pozicijas: stovyklas 
pajamų ir stovyklos išlaidų sky
rius. Ir tenka kiekvieną pozici
ją aptarti atskirai.

Išlaidos • stovyklinės sąmatos 
išlaidų skyriuje iš anksto tūri 
būti numatyta: a) kiek kainuos 
stovyklinio turto ir stovyklau
tojų pervežimas, b) kiek pinigų 
pareikalaus papildomo invento
riaus įsigijimas, c) kiek kainuos 
bendrai visos stovyklos maiti
nimas, d) kiek gali susidaryti 
numatytų išlaidų-?

Išlaidų pozicijoje turi būti

Kaip lietuvių visuomenei yra 
žinoma, prieš septynerius me
tus suskilo L. Skautų Sąjunga. 
Jūrinio polėkio skautai-ės su
kūrė atskirą nepriklausomą or
ganizaciją Lietuvių Jūrų Skau- 
tiją, kuri aktyviai vysto veiklą. 
Lietuvių Jūrų Skautija, greta 
j ūrinio skautavimo, stipriai puo
selėja ir Nepriklausomos Lietu
vos jūrinę idėją.

Kodėl L. Skautų Sąjunga su
kilo: ar tai buvo ano meto 
dovų nesusivokimas laike, 
linko j e, ar tai buvo užkliūta už. 
paskirų asmenų, ar ten pritrū
ko kultūros tarpusavio santy
kiuose ir t. t., tai ne šių eilučių 
autorės tikslas nagrinėti, atsa
kymą rasti. Tenka tik konsta
tuoti faktas, kad L. Skautų Są
jungos skilimas'sukrėtė visą pa
triotiniai nusiteikusią, mąstan
čią lietuvių išeiviją. Lietuviš
kas pasaulis su nerimu ir rūpes
čiu sekė išsiskyrusiųjų veiklą 
Visuomenės rūpestis ir nerimas 
suprantamas ir pateisinamas, 
kiekviena lietuviška organizaci
ja, nežiūrint veiklos pagrindo 
(profesinio, kultūrinio, politinio, 
socialinio ar kito kurio tikslo) 
turi tautinį-likimini uždavinį. 
Tad ir suprantama, kad vienos 
kurios organizacijos veiklos 
sutrikimas (susikladymas) 
yra visos kultūringos, patrioti
nės visuomenės rūpestis. Na, o 
jaunimo organizacijų reikalai vi
suomenei yra itin svarbūs... Jau
nimas — ateitis, tad visuomenės 
atstovai ir ėmėsi uždavinio iš
siskyrusias šalis suvesti, sus
kaldytą lietuvišką skautija su
jungti.

L. Skautų Sąjungos ir L. Jūrų, 
skautijos . vyriausi vadpvai, vi
suomenės atstovų įtaigojami ir 
raginami susirinko pasitarti, dėl 
susijungimo galimybių. Lietu
vių skautijos vadovų istorinės 
reikšmės posėdis Įvyko š. m. lie-

Lietuva 1918 m. išsikovojo 
sau nepriklausomybę, tačiau ma
žai domėjosi jūra. Sakoma, kad 
Lietuvos kunigaikštis Kęstutis, 
jodinėdamas, gražiu Lietuvos 
pajūriu, susirado sau žmoną iš 
žvejo šeimos, bet jo sūnus Vy
tautas Didysis pamilo Pinsko pel
kes ir nesidomėjo Juodąja jūra. 
Kartą prof. Pakštas išsitarė, 
kad Vytautui reikėjo savo žir
gus girdyti Baltijos jūroje ir ja 
daugiau domėtis. Dėl to, kad 
jis Baltijos jūra nesidomėjo, tai 
mes ir nepaveldėjome jokių jū
ros tradicijų.

1921 m. įsisteigė Lietuvoje 
Jūrininkų Sąjunga, ją organi
zavo gen. V. Nagius, gen. T. 
Daukantas, kpt. Stulpinas ir ki-

vo gilinti Klaipėdos uosto įėji
mą.

Uostas turėjo vieną vilkiką 
(locų), kuris įvesdavo svetimus 
laivus į uostą. 1925 m. Suomija 
priėmė lietuvius, norinčius mo
kytis jūreivijos. Sutartis buvo 
padaryta trims metams. “S/V 
Olivebank” priėmė Vyt. Babars-

vyklinė samata, vistiek susida
ro nenumatytų išlaidų, ir tai ga
na dažnai atsiliepia ne tik į sto
vyklos, bet ir stovyklauj ančio 
vieneto kasą. Šiam nemalonu
mui išvengti, ir kad iš stovyk
laujančių nereikėtų prašyti pa
pildomo mokesčio nuostoliams 
apmokėti, visada patartina ne
numatytų išlaidų pozicijoje tu
rėti gana apvalią pinigų sumą 
atsargai, ir pagal tai atitinka-

(NuKęįU į ■_> psi.)

KIAUŠIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
RUGPIŪČIO 16 D. VISI KVIEČIAMI I NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ-

1892 m. grafas Tiškevičius 
turėjo savo prekybinį laivą “Fe
niksas”, kuris kursavo- tarp Pa
langos ir Liepojos. Jo talpa bu
vo 12 prekinių vagonų. Nėra už
silikusių žinių, kas vėliau su 
juo atsitiko.

1928 ^m. Lietuvos pajūryje, 
Klaipėdos mieste, įsisteigė “Lięt- 
gard” bendrovė, kuri iš Vokie
tijos išsinuomavo du laivus ir 
juos pakrikštijo “Klaipėda” ir 
“Palanga”. Jų kapitonai buvo 
vokiečiai, kurie, prisidarę sko
lų, dingo su irisais laivais.

Pasekdami lietuvius, trys vo- 
kiečių prekybos paleido savo lai
vus su lietuviškomis vėliavomis, 
bet Įgulos buvo grynai vokiškos.

1936 m. Trys stiprios lietuviš
kos prekybos — “Maistas”, 
“Lietūkis” ir*^Pieno Centras” 
— susijungusios įsteigė “Lie
tuvos Baltijos Uoydas” ir nu
pirko tris laivus: “Utena” — 
540 brt, “Kretinga” — 540 bra 
ir 3 “Maistas” — 640 brt. ša
lia minėtų laivų, bendrovė Įsi
gijo eilę vilkikų ir laivų upėmis 
plaukioti.

Klaipėdos bendrovė “Sandė
lis” nusipirko tris laivus: “Ne
ringą” — 12500 brt, kuris savo 
pirmoje kelionėje nugrimzdo į 
dugną, “Nidą’ 
“Venta’



SLA

dažyti. Lu- 
kur ji gimė 
pati baltai 

kurios lan-

Nasa inžinierius demonstruoja, kaip 
astronautai miegos skraidydami erd
vėse. Ten nėra žemės traukiamos jė
gos ir nėra reikalo gulėti lovoje, 
gos ir nėra reikalo gulėti lovoje. As
tronautai užsisegs pakabintame maiše 

ir ten praleis miego valandas.

sta. Prie jų pripratus, su no
rinčiais neatsisako nusifoto
grafuoti.

(Bus daugiau)

kytojai padeda pinigus — auką, 
šeimininkauja Lucijos sesuo, 
kuri mielai pasakoja, bet ma
žai kas supranta jos. n uosi r-

J. TIJŪNAS

(Tęsinys)

Čikaga, 1917.VI.7
, ...) Dabar ir man tribelis — 

Grigaitienė išvažiavo į Rusiją. 
Grigaitis likviduoja butą, pair
davo] asi daiktus, tai man reikės 
mufinties kitur. Gavau kamba
riuką pas gerus žmones lietu
vius ir nebrangiai, tik ant sau
sos ir tirštos gatvės, nė medelio, 
nė kokio sodno arti, miesto kva
pu reikės gyventi, iki šiol gy
venau prie pat parko. Nieko ne
veiksi, plikis, kaipr kritęs, taip 
ir gulėk. (...)

Andai rašei jau atsigavęs ner
vais, labai pasidžiaugiau, jog jau 
spiauni ant plepalų. Dabar vėl 
susirūpinai dėl motinos. Bepigu, 
kad galėtumei kuomi pagelbėti, 
o ne, tai nereikia nė į galvą pil
tis. Jei motina tiek laiko išvar
go ir nežuvo, iškentės ir toliau.

Mano tiek vaikų, senų ir ma
žų, jei išmirę arba miršta ba
du, nors pasikark, nieko nega
lima pagelbėti, dieną ir naktį 
rūpinkis ir verk, nieko nemačys. 
Visur ne pyragai.

Čikaga, 1918.VHL28

(...) Labai džiaugiuosi iš ta- 
vp laiško, ačiū, kad parašei! Ma
tyt, tavo ūpas pasitaisęs, tur 
būt, nervai normališkiau veikia. 
Gal būt, kareiviaudamas atitai
sysi savo sveikatą ir visus suiri
mus. O kad sveikas pareisi ir

ne kokios nelaimės nematęs, tai 
jau aš esu tikra tikriausia!

Vokiečius muša, varo, neduo
da talkininkai nė atsikvėpti ant 
sausumos, tai ant jūrių neturės 
laiko nė nosies atkišti, o jei pa
sidrąsintų arčiau jūsų lįsti, su- 
duosit — net nosys nurietės!

Kas bus toliau nei išgalvosim, 
nė atspėsim, gyvenkim, dabar
tiniu laiku, būkim ramūs, lenki- 
mės nuo nelaimių, saugokimės 
nusiminimų, spiaukim ant visų 
nesmagumų, saugokim savo 
sveikatą. Netrukus bus viskas 
olrait! Greitu laiku baigsis ka
rė, vokietys nusispardys, ir mes 
pliauškėsim namo... į Vilnių!

Čikaga, 1919, vasara
(„.) Gavau tavo laiškelį, 

aeūi. Skubu tau pranešti geras 
naujienas. Gauname jau laiškus 
iš Lietuvos, rašome ir mes į Lie
tuvą per Daniją* Gavau nuo 
Elzės iš Užvenčio. Visi tebeesą 
gyvi ir sveiki, viena mergaitė 
mirusi, vaikinas apsivedęs ir 
Elzė nutekėjusi už kažkokio Če- 
pausko. Apie viešą padėjimą 
nieko nerašo, tik trumpai pami
nėjo: “Kiek mes perkentėjom 
per tuos keturius metus. Dievas 
vienas danguje težino”. Aš tuoj 
atgal išrašiau per Jurgį Savic
kį. Kopenhagoje Lietuvos at
stovą. Taip rašyti buvo “Nau
jienose” paskelbta, ir ant gau
tųjų laiškų štampas Danijos.

Pašto ženklas su žemaite

Antrą gavau nuo Bulotienės iš 
Marijampolio. Vėl trumpai te
rašo. Tiek tik, kad sveiki, gy
vena Marijampolėje, kaime už
dėjo realinę progimnaziją ir to
je abudu mokina jaunuomenę. 
Prie to Bulota advokatauja. Ra
šo : “Kiti visi ponai ministeriau- 
ja Kaune, o žmonės nuvargę ir 
be vilties geresnės dienos”. Ma
ne užsispyrusi vadina kuo grei
čiau grįžti Lietuvon. Labai esan
ti stoka darbininkų rašliavos 
dirvoje. Ane žodelio apie Radze
vičienę, bet aš tikiuosi, kad ir 
ji su Bulotais Marijampolė
je). nes apie Vilnių rašo: “Vil
niuje tai vokiečiai, tai lenkai, 
tai bolševikai mainosi, kaip “pik- 
čynėse”, vienas tik badas pašto- j 
vus”. Tuoj rašysiu Bulotienei 
ir paklausiu apie tavo motinėlę.

Antanis nelabai tenori mane 
išleisti, sako: “Paspėsi dar pri
badanti”. Gal ant pavasario ir 
ištruksiu? Dabar dar nežinom, 
kaip laivai plaukioja, ar niekas 
netrukdo? Jūs sužinokite, jei 
galite apie vandeninius kelius...

ĮSPŪDŽIAI IŠ KELIONĖS Į EUROPA
(Brizg>*s iškėlė gilią patriotinę 
urintį, primindamas Lietuvos 
kankinius, Sibire esančius ir 
Lietuvoje vargstančius. Buvo 
sugiedotas Lietuvos himnas, 
kuris tikrai šioje vietoje pir
mą kartą skambėjo. Su Šia 
bendros maldos auka buvo pa
darytas gražus įnašas į keliau
jančiųjų artimesnį ir nuošir
desnį įbendravimą.

Grižę viešbulin, pavalgėm 
gerą vakarienę, kurią laikome 
‘valdiška”, nes pusryčius ir 
vakarienę gauname nemoka
mai. Kiek pasidalinę dienos 
įspūdžiais, išsiskirstėme poil
siui, kad rytojaus dieną su 
naujomis jėgomis tinkamai 
galėtumėm išnaudoti saviems 
reikalams.

Išaušus rytui, kaip ir pride
ra esant tokioje vietoje, sku
bame į pamaldas. Po to pus
ryčiai ir smulkus bei nuodug
nus susipažinimas — apžiūrė
jimas Fatimos šventovės, o taip 
pat suvenyrų pirkimas ir foto
grafavimas. šių dienų “ma
dingas” turistas būtinai turi 

* turėti per petį užsikabinęs foto 
aparatą ir viską fotografuoti. 
Tuo mūsų grupė kitiems neuž-

nuolat 
kas tiki 
o “žur- 
Tai ir-

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

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau, kaip žaidimai ar 
fcrykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

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

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

3. Janina Narūne, JAUNIEJI DAIGELIAI. Eilėraščiai vaikams. Gau
siai iliustruota žaviomis, nuotraukomis, piešiniais ir ornamentais. 56 psl.. 
Kainuoja 2.00 SoL

• 4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol. x

5. Leonardas Žitkevičius, SAULUTĖ DEBESĖLIUOS. Eilėraščiai vai
kams. Dail. J. Pilipausko iliustruota, 64 psL, kaina 1,50 dol.

6. Antanas Vaičiulaitis, GLUOSNIŲ DAINA. Padavimai, parašyti pui
kiu stiliumi. Tinka jauniesiems ir suaugusiems. 127 psL, kaina 2,50 doL

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

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

1739 So. HALSTED ST- CHICAGO, ILL. 60608

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS II t, 336 psL $5.00
* • ••-■**• ----------- - $3.00

$2.00

$12.00 
$4.00

$130

2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl. ....______________ 1--
3. M. ZoJčenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl._______
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

TUVA. . 699 psl. _____________________________
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl___
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psL _______________________________________
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225,psl.______ _  $2.00 ir
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psL
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl _______________

10. VI. Mingola, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
Ir darbai. ____________________________________

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTASI _____________
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psL, minkštais

viršeliais $2.00, kietais_________________________
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl._________
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl.______ ____
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ.________
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. ___
18. Kipras Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psL----------------- -----------------------------------------------
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL

antiškai. —_______________________________
20. Pranye Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psL*
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psL---------
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl._____

šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money

orderiu, šiuo adresu:

$2.00

$4.00 
$3.00

$4.00 
$2.00 
$5.00 
S5.00 

$10.00
$3.00

$1.00

$4.00 
$4.00 
$230 
$6.00

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Čikaga, 1921.Į.19

(...) Nuo pat liepos mė
nesio rengiuosi lygu varna į už
marį. Vileišis pažadėjo, važiuo
damas atgal, nepalikti manęs, 
sakė liepos mėnesį būtinai grįš. 
Susikroviau ir daikaus kelionei. 
Liepa — nėra žinios, laukiau to
liau’, toliau — nėra. Rudenį vėl 
atvyko Vileišis į Chicagą. Ne, 
Susikroviau ir daiktus kelionei, 
sim. — išvažiavo. Laukiu spa
lį, gruodį ir Kalėdas — nėra ži
nios. Rašau jam prisimindama, 
kad manęs neužmirštu. Gaunu 
atsakymą, šiaip ir taip išsisuki
nėja: būti man neparanku su 
jumi keliauti, nes Misija turinti 
užsukti į Franci] ą ir ^šveicariją, 
tenai kiek ilgiau užtriifcKį„^Re- 
komendtioja man kelionei kitus 
draugus. Koks Strimaitis su 
pačia išvažiuoja 25 sausio, trum
pas jau laikas, tegul duosiu te
legramą, užsakys vietą ant lai
vo, ir atvažiuok. Padėkojau už 
gerą širdį. Kelionei draugų aš 
galiu gauti ir iš Chicagos va
žiuojančių.

v

Su Vileišiu norėjau keliauti 
vien dėl muito ant Lietuvos sie
nos. Skundžiasi žmonės, iš čia 
pervažiavę, kad ant sienos-tiek 
atlupę muito, ko neverti daik
tai, arba konfiskavę. O aš noriu 
šiek tiek dovanų vežti saviš
kiams. Vileišis buvo sakęs, kad 
galiu vežti kiek tik noriu, nebus 
bėdos. Dabar atsirado kelionei 
man draugas iš Chicagos. Susi
tarėm sykiu važiuoti, tik dar ne
turim pasporto. Vileišis buvo 
sakęs, kad man nereikės. Dabar 
nusiunčiau Vileišiui išpildžiusi 
blanką, prašiau atsiųsti paspor- 
tą. Kol sutvarkysim, išeis gal 
dar mėnuo ar daugiau... Bus ir 
važiuoti ne taip šalta ant pava
sario. (Pabaiga)

(Tęsinys)

Toliau buvo sustota prie At
lanto esančioje didelėje vasar
vietėje Nazare, kuri apsupta 
labai stačių kalnų iš šiaurės 
vakarų pusės, Todėl su maža 
pertrauka veikia * apskritus 
metus. Pietų vasarvietės pusė- 

Ije yra būdingas žvejų kaimelis 
— gyvenvietė primenanti Lie
tuvos žvejų vietoves. Pakrantė 
pilna kuterių —•>. laivelių, su
statytų ant sausumos. Tai žve
jų vietovės būdinga panorama. 
Važiuojant žvejoti, laivelius 
jaučiais nuvelka į vandenį, čia 
žuvis .pigi ir įvairi. Teko ma
tyti ir mums nežinomos rūšies 
žuvų.

Pasistiprinę žuvim 
gę gomurius gardžiu 
važiavome toliau, 
vaizdas jau įprąstas: 
miškeliai ir akmenėti, \su ma- 

Iža išimtimi, laukai. Kelias vi- 
Isai geras — meksfaltuotas.

FATIMOS- ŠVENTOA’ĖJE
Nors jau teko matyti nema

žai bažnyčių ir vienuolynų, bet 
visų neslepiamas noras buvo 
greičiau pamatyti Fatirną, ku
rioje yra apsireiškusi Marija 
trims piemenėliams, būtent 
Liucijai, Jacintai ir Pranukui. 
Iš jų dar gyvą vienuolė Lupi j a. 
Artėjant prie Fatimos, visų 
važiuojančių akys buvo nu
kreiptos į tą pusę, kur pirma
sis kelionės tikslas yra numa
tytas. štai jau Fatimos apylin
kės, matosi iškilusis šventoves 
bokštas ir didžiuliai pastatai. 
Sustojome prie didelio Casa 
Verbo Divino viešbučio.

Laikrodis rodė* kiek po 4 
vai. popiet. Visi paskubomis 
kraustomės į vidų ir tuojau 
gauname kambarius, kurie bu 
vo pusėtinai gėri. Kiek apsi
tvarkę, bėgomė žiūrėri Fati
mos centro —šventovės. Vaiz 
das neįprastai gražus: didelė 
aikštė, priešais didžiulė bazi
lika, iš šonų ligoninė ir admi
nistraciniai namai; Aikštės 
kairėje jnaža koplytėlė. Tai 
esanti pasirodymo vieta. Visai 
netoli koplytėlės auga didokas 
medis, kuris aptvertas aukšta 
geležine tvora, ir užrašas skel
bia kad čia pasirodymo vieta. 
Žinantieji tvirtina, kad medis 
tikrai ne tas, nes tą medį, ku
riame pasirodžiusi Marija, 
maldininkai taip nudraskę, 
nuskynę lapus ir nulupinėję 
žievę, kad jis visai nudžiūvęs 
ir jo vieton pasodinę kitą.

7 vai. vakare įvyko pamal
dos. šv. Mišias laikė vysk. V. 
Brizgys, ir šį kartą lietuvių 
kalba. Labai džiaugėmės, kad 
mūsų nepasitenkinimas dėl lo
tyniškų pamaldų rado atbalsi 
ir dabar meldžiamės savo kal
ba.

Pati koplytėlė, kurioje pa
maldos buvo laikomos, labai 
maža. Nors ji turi ir pastogę, 
bet ir čia visi nesutilpome; Te
ko kitiems stovėti aikštėje.

Tenka pasakyti, kad savo 
trumpame pamoksle vysk. V.

ir pavil- 
vyneliu, 
Pakeliui 
kalvos,

sileido, nes aparatai 
spraksėjo ir užfiksavo 
pakliuvo po akim. Na, 
nalistai” rašė tik rašė, 
gi mados reikalas. Bendrai,
daug kas buvo įdomaus užra
šyti: vieni per aikštę eina ke
bais, kiti dega aukai žvakes 
aikštėje ant pastatytos tam tik
ros žvakidės, kurioj nuo sau
lės ir liepsnos karščio greitai 
žvakės sulinksta, sudaryda
mos didžiulę beformę žvakių 
krūvą. Darbininkai turi gero
kai darbo, kol žvakides nuva
lo, nes vaškas taip prilimpa 
prie geležies, kad turi kapoti 
ir laužtuvėlius naudoti. Matė
si kaip pundais maldininkai 
atsineša žvakių, vieną uždega, 
o nesant vietos kur įstatyti, pa
deda ant įkaitusios žvakidės, 
kurioje pamažu degdamos jos 
tirpsta. Kiek čia Dievui gar
bės, tai sunku pasakyti, bet 
gamintojai tikrai turi naudos. 
Taip pat krinta į akis ne desėt- 
kai, bet šimtai mažų krautu
vėlių, kurios prekiauja dievo- 
cijonėliais ir kitais suvenyri
niais dalykėliais. Jos įrengtos 
aikštės šonuose prie pastatų.

Kambodijos moteiy savanoriu daliniai atliaka apmokymą netoli 
Phnom Penho. Moterys ginkluotos senais prancūzu ir amerikiečių 

automatiniais šautuvais.

Vėliau važiavome- pažiūrėti i 
Locijos, Jacintos ir Pranuko j 
(Pranciškaus) gyvenamos vie
tos, kur jie gimė ir gyveno. Ji į 
yra už kelių kilometru nuo Fa
timos. Kai kurie ir pėsti nužv- 
giavo, aplankydami pakelyje 
įrengtus Kryžiaus kelius bei 
kalne esančią Trijų Kryžių 
koplyčią.

Žemė kalvota, uolėta ir pilna 
akmenų. Auga alyvų medeliai 
ir skurdūs krūmokšniai. Ga
nėsi avelės ir ožkos. Be vieno 
kito plotelio avižėlių, kitokių 
javų nesimatė ir tikriausiai jie 
ten negali augti. Apie namus 

matėsi pasodintų daržovių ir 
mažas plotelis bulvių. Tvarte
ly, matyti alkanas, gliovė 
asiliukas, bėgiojo keletas viš
telių ir ant karteles kabojo tik 
<ą nuluptų triušių pora kailiu
kų. Gi saulutė kepina ir kepi
na, o lietaus, sako, retai bū
na. Vanduo laikomas akme
niniame baseine, ir jis gauna
mas, matyt, iš požeminės uo
los. Pasisemimui naudoja svir 
tį. Bendrai paėmus, labai skur
di aplinka, ir joje gyvenimas 
sunkus. Nežiūrint Į tai, žmo
nės atrodo linksmi, nuoširdūs 
ir geri. Nameliai statyti iš ak
menų, tinkuoti ir, žinoma, bu
vo kada tai baltai 
cijos kambarėly, 
ir augo, tebėra ta 
aptiesta lova, ant

O T A SUSIVIENIJIMASU L A LIETUVIŲ
AMIČPTK'nTT?

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau- i 
giau kaip SEPTYNIUS MTTJ.TONUS dolerių savo apdraus- į 
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy, į 
bės apdraudę ir ligoje pašalpa, kuri yra pigi, nes SUSTVIE- £ 
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitala. j 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali | 
gauti ivairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 j 
iki $10,000.00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę -. Endowment In* j 
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi- i 
joms ir gyvenimo pradžiai.

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

— AKciDENTALfi APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ -ir draugijų na
riams. IK $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

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

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

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 if'parūpina fondus namams įsigyti.

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

UNIVER

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS •

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Be melo negali apsieiti
Rusų okupuotoje ir komunistų pavergtoje Lietuvoje 

liepos mėnesio viduryje buvo minimos kelios rusams 
svarbios sukaktys. Tai buvo “tarybų valdžios sukūrimo” 
30 metų sukaktis, “liaudies seimo” nutarimas paskelbti 
Lietuvoje “tarybų valdžią”, to seimo nutarimas įjungti 
Lietuvą Į Sovietų Sąjungą, Lenino gimimo šimto metų 
sukaktis, dainų šventė ir visa eilė kitų minėjimų.

Liepos 19 dieną Lietuvos komunistų partijos centro 
komitetas, “tarybinė” okupuotos Lietuvos valdžia, įvai
rių “tarybų” prezidiumai, ministrai, sovietų valdžios ir 
karo jėgų atstovai, policijos viršininkai ir kiti pavergtų 
lietuvių valdovai buvo susirinkę į Vilniaus filharmonijos 
salę iškilmingam posėdžiui. “Tarybinės” valdžios 30 me
tų sukakties minėjimą pradėjo M. šumauskas, svarbiau
siai kalbai pakvietęs Antaną Sniečkų, Įtakingiausią ru
sų kvislingą dabartinėje Lietuvoje. Trumpas kalbas pa
sakė ir keli kiti okupanto bernai, bet pagrindinius obal- 
sius paskelbė pats Sniečkus.

Koktu, kad Sniečkus ir po 30 metų be melo negali 
apsieiti. Pravaldžius kraštą ištisą 30 metų, išnaikinus 
visą opoziciją, išauginus naują jaunimo kartą, išgiiovus 
visas lietuviškas-institucijas, suklastojus Lietuvos pra
eitį liečiančius dokumentus, galima būtų, rodos, ir tei
sybę paskelbti. Teisybė galėjo būti pavojinga prieš 30 me
tų, kai kraštas buvo prievartaujamas ir pasipiktinimas 
okupantu virte virė, bet jei ir po 30 metų teisybės pa
skelbti negalima, tai jau kas nors labai blogai. Iškilmin- 
gan posėdin sukviestiems pavaldiniams melavo ne tik An
tanas Sniečkus, bet melavo šumauskas, Maniusis ir kiti.

Sniečkus iškilmingame posėdyje tvirtino, kad Lietu
vos darbo žmonės savanoriškai įstojo Į socialistinę Tary
bų Sąjungos tautų šeimą. - Sniečkus žinojo,- jog tai buvo 
melas, kai panašus tvirtinimas buvo skelbiamas 1940 me
tais. Jis žino, kad meluoja, kai tą patį melą skelbia šian
dien, po 30 metų. Lietuvos darbo žmonės žodžio tarti ne
galėjo 1940 metais, 'jie neturi teisės savo nuomonės pa
reikšti ir. šiandien. Niekad Lietuvos darbo žmonės tiek 
ne vargo ir nekentėjo, kaip paskutiniais 30 metų. Niekad 
Lietuvos darbo žmonių vardu nebuvo skelbiamos tiek 
daug netiesos, kaip Sniečkaus valdymo laikotarpiu.

Apie Lietuvos įjungimą į Sovietų Sąjungą niekas žo
džio netarė vadinamo “liaudies seimo” “rinkimų” metu. 
Įjungimo klausimas pradėtas kelti tiktai “liaudies sei
mui” susirinkus ir sovietų čekistams ir kariams apsupus 
seimo posėdžių salę. Net ir tokioje atmosferoje ne visi

trims mėnesiams$5.00 
vienam mėnesiui  $1.75

Kanadoje:
metams $20.00 
pusei metų$11.00 
vienam mėnesiui$2.00

Užsieniuose:
metams $21.00 
pusei metų $11.00 
vienam mėnesiui  $2.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
111 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Saugokime tautos atstovybę (8)

PAŽINKIME SAVO VALSTYBĘ
P. STRAVINSKAS

Sakome ir spaudoje rašome, 
kad Lietuvos laisvinimo darbu 
siekiame išlaisvinti Lietuvą iš 
Sovietų okupacijos.

Lietuvą mes suprantame, kaip 
valstybę su savo teritorija, vai- 
stybine tauta ir teisine san
tvarka.

komunistų parinkti “liaudies” atstovai panoro balsuoti 
už pasiūlymą įjungti Lietuvą į Sovietų Sąjungą. Dr. 
Antanas Garmus turėjo drąsos pačiam Dekanazovui, 
įtakingiausiam Stalino gauleiteriui okupuotoje Lietuvo
je, protestuoti prieš šitokią apgaulę ir pareiškė, kad jis 
balsuosiąs prieš pasiūlymą įjungti Lietuvą į Sovietų Są
jungą

Sniečkus būtų galėjęs papasakoti, kaip tas prijun
gimas iš tikrųjų įvyko. Jis būtų galėjęs pasakyti, ku
riam iš komunistų tokia “geniališka” mintis buvo kilusi, 
kaip buvo paruošti strateginiai planai nutarimui paruoš
ti ir pravesti, kaip buvo parinkti - lietuviai šiam meškos 
patarnavimui. Jis būtų galėjęs papasakoti, kokį vaidme
nį jis asmeniškai suvaidino visoje šioje tragedijoje. Jei
gu jau nėra jėgos, kaip jis posėdyje sakė, kuri galėtų pa
keisti šį “lietuvių darbo žmonių” parinktą kelią, tai ko
dėl neišdėstyti ir savo nuopelnų tokiame “dideliame dar
be”? Nejaugi Sniečkus netiki savo tvirtinimais? Ku
riais sumetimais jis yra toks atsargus net ir po 30 metų?

Sniečkui reikėjo papasakoti ne vien ką jis šioje lie
tuvių tautos tragedijoje yra atlikęs, bet būtų galėjęs šia 
proga atiduoti kreditą ir kitiems bendradarbiams. Jeigu 
jam vienam galėtų atmintis šlubuoti, tai jis labai lengvai 
būtų galėjęs pasikviesti pagalbon Honaną Zimaną, veik
lų įjungimo planuotoją, ir vykdytoją. Zirhanas lengvai 
galėjo prisiminti to meto lietuvių nuotaikas ir žmones, 
nes jis pirmas rusų pajungtoje lietuviškoje spaudoje iš
kėlė Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą reikalą. Dide
lį vaidmenį šiame klausime suvaidino ir Guzėvičius, bet 
jo jau nėra. Šia proga jis būtų pasigyręs. Niekas apie 
Sniečkaus vaidmenį nepasakos, kai jo jau nebus gyvųjų 
tarpe, kaip niekas šiame minėjime neužsiminė apie Gu
daitį — Guzevičių.

Sniečkus savo kalboje, pasigyrė, kad komunistams 
kova buvusi labai sunki, bet jie laimėję, įvedę socialisti
nę santvarką, kurioje jau nėra išnaudotojų ir išnaudo
jamųjų ir kurioje darbo žmonės kartu su visa tarybine 
liaudimi darniai kuria komunistinę visuomenę. Jeigu 
“kova laimėta” ir per 30 metų gyvuoja - “socialistinė san
tvarka”, tai kodėl jos neparodyti? Kodėl okupuoton Lie
tuvon nuvažiavusius Amerikos lietuvius.laikyti tiktai 
Vilniuje, kodėl Kaunan lietuviai nuvežami tiktai kelioms 
valandoms, kodėl į kurį Vilniaus srities kolchozą pra
smukusį užsienio lietuvį reikia vilkti į teismą, tyčiotis iš 
jo, o vėliau jį bausti, arba bausmėmis grasinti? Ar bi
joma, ’ kad jis nepamatytų kaip ta “komunistinė santvar
ka” praktikoje atrodo ?

Sniečkus kalbėjo apie išnaudotojų panaikinimą, bet 
kiekvienam lietuviui aišku, kad komunistų partijos na
riai šiandien yra didžiausi lietuvių tautos išnaudotojai. 
Niekad Lietuvoje nebuvo tokios žiaurios vergijos,, kokia 
yra šiandien. Niekas lietuvių taip žiauriai neišnaudojo, 
kaip juos išnaudoja lietuviai komunistai. Jie bijo, kad 
užsienio lietuviai to išnaudojimo savo akimis nepamatytų.

Bet ar visi Lietuvą šia, saky
čiau, teisine žodžio prasme (Lie
tuvą kaip valstybę) pažįstame? 
Ar pažįstame Lietuvą kaip vals
tybę, kokia ji buvo nepriklau
somybės metu, iki Sovietų oku
pacijos (1940.VI.15) ir kokia ji 
yra okupuota?

Man atrodo, nevisi ją pažįsta
me. Ypač gi Lietuvos kaip vals
tybės nepažįsta mūsų jaunimas. 
Gal dėl to jis ir nėra toks jautrus 
pavergtajam Lietuvai, neišgyve
na jos tragedijos ir per maža 
reiškiasi Lietuvos laisvinimo 
darbe. Gal dėl to Lietuvos vals
tybės nepažinimo mūsų jauni
mas nesupranta laisvinimo dar
bo tikslo ir ypač to darbo me
todų, Vliko, kaip tautos atsto
vybės, sudarymo principo, jo 
teisinių pagrindų ir jo kompe
tencijos.

Todėl mums visiems reikia 
daugiau turėti valstybinės kul
tūros apskritai, t. y. pažinti val
stybę, kaip tokią, ypač gi pa
žint" Lietuvą, kaip valstybę su 
jos teritorija, vad. valstybine 
teritorija (Staatsgebiet), su jos 
valstybine tauta (StaatsvoEk) 
ir su jos teisine santvarka 
(Rechtsordnung).

L — Kaip supažindinami kitų 
demokratinių valstybių piliečiai 
su jų valstybe?

Kitų demokratinių valsty
bių žmonės (piliečiai), ypač mo
kyklinio amžiaus jaunimas su
pažindinamas su jų valstybe, 
pirmiausia mokyklose ar specia
liuose kursuose.

Be to, yra dar ir specialios 
valstybinio (pilietinio) auklėji
mo draugijos, kurios leidžia sa
vo laikraščius, keliančius tau
tos valstybinę kultūrą, taip pat 
paruošia ir leidžia valstybinio 
(pilietinio) auklėjimo knygas.

Tokiose valstybėse ypač daug 
dėmesio kreipiama į jaunosios 
kartos valstybinį, pilietinį auk
lėjimą.

IL Šveicarijos pavyzdys.
Labai gražų valstybinio (pi

lietinio) auklėjimo pavyzdį duo
da mums ir kitoms demokrati
nių valstybių tautoms Šveicari
ja, kurios mokyklose (bendrojo 
lavinimosi ir specialiose) yra 
dėstomas valstybės pažinimo 
mokslas ir kur, be to, veikia: 
Šveicarijos valstybinio (pilieti
nio) švietimo draugija, turinti 
ir savo organą “Der Staatsbuer- 
ger” (“Valstybės pilietis”). Ji 
leidžia valstybinio (pilietinio) 
švietimo knygas, irgi paruošia 
mokykloms to švietimo arba tė
vynės pažinimo mokslo vado
vėlius.

štai prieš save ant rašomojo 
stalo turiu tos draugijos organo 
redaktoriaus Alfred Wyss 1963 
metais jau septintąja laida iš
leistą stamboką (349 puslapių) 
knygą “Buerger und Staat”, 
skirtą šveicarams (ypač gi jų 
jaunimui) supažindinti su jų 
valstybe, kurią knygos autorius 
tiesiog identifikuoja (sutapati
na) su šveicarų tėvyne.

Knygos pradžioje patalpintas 
vienas specialus lapas šiems jos 
motto žodžiams:

“Sein Vaterland kennen heisst 
es lieben”, t. y.: “Savo tėvynę

Wisconsino ūkininkas Fred Lukens sugalvojo naują šieno džiovini
mo būdą, šienas greit džiūsta alyva kaitinamoį, besisukančio! stati
nėj. Vėliau jis -suspaudžiamas viršuje, kairėje matomus gi Ižus. 
Greit džiovinamas šienas, ypač alfalfa, išlaiko visus baltymus ir 

maistingumą.

Amerika pirmiau 
nukentėsianti

Ar žmogus, užteršęs ir ap
nuodijęs žemę ir vandenis, ga
lės dar nors vieną šimtmetį iš
likti gyvas? Mokslininkai rim
tai abejoja. Gal jau dabar per- 
vėlu susirūpinti ir ieškoti bū
dų kaip išsaugoti orą ir mais
tą nuo nuodų, nuo nešvaros.

Dr. Paul R. Ehrlich, kuris ty
rinėja žmonijos išnykimo pro
blemas ir Dr. Albert Szent-Gy- 
orgyi, biologas ir Nobelio laure
atas, pareiškė;

“Dabar mes esame pakeliui į 
eksterminaciją”. “Mes verčia
me nuodingas medžiagas daug 
daugiau negu kiti žmonės pa
saulyje”, pasakė zoologas Wayne 
Davis. “O- kai civilizacija pa
sauly sugrius, ir tai gali įvykti 
viename dešimtmety, Amferika 
bus pirmoji auka. Mes gyvena
me. pasiskolinę laiką” , buvo jo 
išvada.

Mūsų upės ir ežerai virsta 
dumblu, oras teršiamas dūmais 
ir . įvairiais motorų degalais. Be* 
to, maistas , bandomas apsaugo
ti nuo gedimo įvairiais prie-

■ . - ■ —____________ . .

(atseit, valstybę, kaip tėvynę— 
P. S.) pažinti reiškia ją mylė
ti”.

Tuo duodama suprasti, kad 
knyga skiriama šveicarams su
pažindinti su jų tėvyne, kad jie, 
šveicarai, savo’tėvynę-mylėtų 
(tėvyne čia vadinama jų, šveica
rų valstybė). (b. d.)

dais, kurie žmogaus sveikatai
nelabai reikalingi, žmogus, be
sigindamas nuo visokių kenkė
jų, pats neretai nukenčia.

Padėtis yra tiek rimta, kad 
valdžia daro žygius kovai su 
teršalais bei nuodais. Miestuo
se dienos metu retai kada gali
ma pamatyti mėlyną dangų;

M; Š.

Premija Galaunei
Okup. Lietuvos dailininkai pa

siūlė suteikti vad. respublikinę 
premiją prof. Pauliui' Galaunei,, 
lietuvių liaudies meno tyrinėto
jui. Premija pasiūlyta už šešias 
Galaunės liaudies meno knygas, 
kurios Vilniuje, kaip albumai, 
pradėtos leisti 1956 m. Klem. 
čerbulėnas (“Lit. ir Menąs”, 
24 nr.) plačiau, .nušvietęs nusi
pelniusio mokslininko darbus 
(jie buvo žymūs ir nepr. Lietu- 

'Vos. iaikmečiu), nurodo visą ei
lę dėmesio vertų Galaunės kny
gų?* Pirmoji tos serijos knyga 
buvo apie medžio dirbinius (pir
moji knyga išleista 1956 m. ant
roji — 1958 m.) 1959 me
tais “Vagos” leidykla išleido P. 
Galaunės knygą “Lietuvių liau
dies menas. “Keramika”.

Apie lietuvių skulptūrą, gra
fiką ir tapybą P. Galaunė paruo
šė tris knygas, dvi iš jų skirtos 
skulptūrai (pirmoji išleista 1963 
m., antroji — 1965 m.). 1968 in. 
pasirodė liaudies grafikos ir ta
pybos knyga. šiose knygose ^—•" 
albumuose sukaupta labai gausi 
medžiaga.
A’ , (E)

VLADAS CIVINSKAS 
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Tarp kitu gintaro kelių į pietus jau mū
sų eros pradžioje reikšmingesnis buvo jū
ros kelias iš Reino aplink Jutlandijos pu
siasalį Į Oderio, Vyslos ir Nemuno žiotis ir 
Nemuno — Neries ir Dniepro kelias į Juo
diją jūrą.

Gintaras yra geltonos spalvos akmuo, 
randamas visuose atspalviuose, pradedant 
pieno baltumo ir baigiant tamsaus rudumo 
geltonumo.’ Akmens paviršius gali pasitai
kyti tamsesnis, rudesnis, kartais beveik 
rausvas, bet tai nuo kontakto su oru. šiaip 
gintaras yra los pačios spalvos tiek pavir
šiuje, tiek ir viduryje. Kartais jis skaidrus, 
kartais debesuotas ar net visai opeikinis, 
bet perėjimai iš skaidrumo j debesuotumą 
visada natūralūs ir lengvi,. be ašb’aus lini
jų susidūrimo. Akmuo vidutiniai reflekty- 
vus, kartais dvigubai, ypač jei akmenyje 
pasitaiko svetimų medžiagų. Gero .gintaro 
blizgesys malonus ir aiškus, dar labiau 
pagyvinamas šlifu. Drumsto ir neįdomaus 
blizgesio gintaras yra menkavertis, nenau
dojamas papuošalams išskiriamas techni
kos reikalams, daugiausia varnišiaus ga
mybai.

Cheminėje sudėtyje jis iš anglies, van
denilio ir deguonies. Anglies gintare yra 
apie 79%, vandenilio — 10.5% ir de
guonies taip pat — 10.5%. Elementų 

kiekiai kiek svyruojantys, ypač kai pasi
taiko pašalinių medžiagų. Lyginamasis 
svoris 1.05 — 1.10. Jis tik trupučiuką sun
kesnis už vandenį, skęsta pamažu, bet sū
riame jūros vandenyje lengvai plūduriuo
ja. Kietumas Mohs skalėje 2.5. Jis tik tru
putį kietesnis už gipsą ir kartais pažeidžia
mas nagu. Akmuo gana trapus. Nukritęs 
ant stiklo ar šiaip aut kokio kieto daikto, 
gali sutrūkti į dalis. Pjaustant peiliu, byra 
į dulkes, bet nekrinta skiedromis. Lengvai 
pasiduoda šlifui, grąžtams ir peiliui.

Stipriai kaitinamas ore, užsidega ir de
ga švelniai dulksva liepsna. Iš čia ir vo
kiečių vardas gintarui — Bernstein, kas 
reiškia — degantis akmuo. Sudegęs gry
nas gintaras palieka tik 0.5% pelenų, bet 
jei jis nešvarus ir su priemaišomis, pelenų 
lieka daugiau. Desliliacijos būdu iš ginta
ro nesunkiai išskiriamas gintaro aliejus ir 
gintarinės rūgštys, paprastai vadinamos 
sukcinitinėmis rūgštimis. Baltijos gintare 
šių rūgščių yra nevienodai, nuo 3 iki 8 
procentų, bet kitose gintaro rūšyse jų visai 
nėra, arba labai mažai, ir tai palengvina 
išskirti visas gintaro rūšis nuo kitų. Nuo 
šių rūgščių Baltijos gintaras labai dažnai 
vadinamas sukcinitu, kitos gintaro rūšys 
— Sicilijos — simetitas, Burmos — burmi- 
tas, Rumunijos — rumunitas ir tt.

Deginant ar kaitinant, jis pakvimpa 
maloniu aromatu. Kaitinamas jis minkštė
ja ir pabrinksta, bet atvėsęs vėl atgauna 
savo formas. Tirpdant gintaro miltelius 
alkoholyje, chloroforme ar šiai}) kurioje i
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tirpinančioje medžiagoje, išsiskiria 'bent 
kelios sakų substancijos, skirtingos savo 
sudėtimi. Prie 280 — 280 C. jis ima tirpti, 
ir tuo metu išsiskiria iš jo rūgštys ir aliejus. 
Abi substancijos pavirsta baltais dūmais, 
palydimos trupučiuko vandens garų. Dū
mai tuojau pakvimpa gintaro aromatu, o 
kadangi juose yra gintarinių rūgščių, pa
kliūva į kvėpavimo takus, sukelia stiprų 
ir aštrų kosulį. Netirpsta tik vadinamas- 
gintaro bitumas, kurio akmenyje yra tarp 
44 — 60%. šis neišnykstantis likutis yra
blizgančiai juodos spalvos ir vadinamas 
gintaro kanifolia. Jis yra tarpus sėmenų 
aliejuje ir terpentine. Ištirpęs vienoj iš šių 
medžiagų, jis virsta gintaro laku ar varni- 
šu ir džiūdamas labai sukietėja.

Trinamas vilnone medžiaga, gintaras 
įsielktrina, įgauna magnetiškumo ir leng
vai traukia į save popieriaus skiauteles ir 
šiaip lengvus daiktus, šitą jo ypatybę jau 
žinojo senieji graikai, jį vadinę elektronu, 
nuo ko pagaliau atsirado ir vardas elektra.
Smarkiai trinamas į vilnonę medžiagą, gin
taras gali pakvipti savo aromatu, bet ir 
įkaitęs jis nėra lipnus ir tuo skiriasi nuo 
kitų sakų. Pridėtas prie veido, jis visada 
šiltas. Tuo jis visai nepanašus į stiklo ar 
kitų medžiagų imitacijas.

Gintaras visai netirpsta vandenyje ir 
tik tada pažeidžiamas kitų tirpinančių me
džiagų, kaip alkoholis ar eteris, jei kon
taktas su jomis ilgėlesnis.. Jis tirpsta kon- 
centrubtoje sieros rūgštyje, o azoto rūgš
tyje visai ištirpsta. Pamerktas į sėmenij 
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aliejų, gintaras suminkštėja ir tampa lank
stus. ši ypatybė turi didelės reikšmės gin
taro apdirbimui.

Pagal spalvą ir skaidrumą, gintaras 
skirstomas į visą eilę rūšiui. Paminėsime 
bent pagrindines.

Skaidrusis — visiškai skaidrus, šviesiai 
geltonas, šviesiai žalsvas ir retais atvejais 
beveik baltas.

Flominis — nepilnai skaidrus, debe
suotas su didesnėmis ar mažesnėmis skai
driomis properšomis, lyg sudrumstas ar 
trupučiuką viduje sudulkėjęs, žodis vo
kiečių kilmės, kilęs iš Flohmfett, reiškian
čio— žąsies ar anties taukai.

Bastardinis — dar mažiau skaidrus ir 
labiau drumstas už flominį. Gali būti įvai
rių spalvų, nuo šviesiai geltonos iki gelto
nai rudos; kartais margas juodomis ir ru
domis dėmėmis, šios rūšies gintaras pagal 
savo atspalvius pažįstamas dar keliais at
skirais vardais.

Kaulinis — yra visiškai neskaidrus, ne
permatomas, o taip pat minkštesnis už ki
tus. Spalva nuo gelsvos iki šviesiai gelto
nai rusvos, kartais pasitaiko panašios į 
dramblo kaulo (ivory) spalvą.

Frotinis — nepermatomas, balkšvas, 
kartais primenantis sustingusias putas, ne
turi blizgesio, netinka šlifavimui ir nenau
doj amas papuošalams.

Gintaro skaidrumas, debesuotumas ar 
neskaidrumas nepriklauso nuo pašalinių 
medžiagų ar vandens kiekio akmenyje, 
bet nuo daugybės mažučiukų skylelių ir 

burbulėlių, -tokių mažų, jog jie pastebimi 
tik per labai stiprius mikroskopus. Mažiau 
sios šios skylėlės ar burbulėliai yra tik 
0.0008 milimetro skersmenyje, didžiausios 
— 0.02 milimetro. Pavyzdžiui, kaulinia
me gintare, kurio skylelės ir šie burbulė
liai yra nuo 0.0008 iki 0.004 mm. skers
mens tokių burbulėlių ir skylelių yra iki 
900.000 viename kvadratiniame milimetre, 
bet flominiame gintare, kurio skylelės ir 
burbulėliai tėra tik 0.02 mm. skersmens, 
tokių burbulėlių ir skylelių tėra tik 600 vie
name kv. mm. Visos kitos gintaro rūšys, 
naudojamos papuošalų gamybai, skylelių 
ir burbulėlių gausumu yra tarp' šių dviejų. 
Į gintarą krintanti šviesa pakliūva į šiuos 
burbulėlius ar skylėlės, reflektuoja juose, 
kaip gaubtame stikle, ir jos mūsų akis jau 
nesugauna. Kur toki burbulėliai ar tokios 
skylelės yra, labai smulkučiai, ir jų labai 
daug, tokio gintaro skaidrumas menkes
nis, ir kur jų mažiau ir jie stambesni, gin
taras yra skaidresnis.

(Bus daugiau)

BRANGENYBIŲ PREKYBA 

T E R R A 
Savininkai V. ir U. CIVINSKAI

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

ras, porcelianas it visos kitos dovaninės prekės.
TERRA, 3237 W. 63rd St, Chicago, 10.

Telef. 434-4660
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p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

DK. A. JENKINS
GYuf ‘OJAS IK tniRUKliAS, 

3844 WfcST third STREET
OFISO VALANDOS:

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AMD SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

RezifU 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Vokietis ūkininkas netoli Kielio fotografuoja karvę. Kovojant su galviju ar aviy vagystėmis, visi 
ūkininkai turi savo gaivijy aprašymus su fotografijomis. Tai yra lyg galvijy pasai.

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiaiffli<>a gėlės ir vainikaL anlka 

pid papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

ORTOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St, Chicago, Iii. 60629 

T*iefu PRospect 6-5084

R*z. t*L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
IK LIUQS

CHiKURGMA 
644y So. RuUsm Kd. (Crowford 

Medical Building). ToL LU 5-6446 
Priima ligonius p$gaT susilanmą. 

Jei neauuiepnt, sKainfcinu 3/44SU12

, Leidimai — Piltu apdraudę 
ŽEMA KAINA 

R.ŠE RENAS 
2047,W^ 67tb PI. WAIbrook 5-8C63

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš jvairiy atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Placa 
Tab FRontiar 6-1882

- „ . • ■ - -

ORO VĖSINTUVĄ

PIRKSI, GAUSI IR VĖSINSI ES 

TAD, NIEKO NEBELAUK 
2512 W. 47 ST. — F R 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LlETUVjl

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PBKAJKO AKINIUS 

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

Rezid. toUf- WAlbrook' 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

auo 7 uu 9 vai. vak. Treė. uždaryta. 
Ligonius priima tix susitarus.

anuacL, penKtaoienį nuo 1—o, tree. 
ir sesuo. Ūkiai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometnstas >

DR.EDMUNDLC1ARA
Z/vz W, Otkt 3i*Ct£Kl 

feu GR6-24U0 
^aL pagal susitarimą: Pinm, ketvJ 
x—*, i—aniraa. penkt. 10—4, ir 

sesiad. 10—2 vaL j
Rez. GI 84)873

Dk.W.MEISI«L-EiSlNAS^
IK MUlĖKy UIVUS , 

GiMbKOLOGlNE CHDiURGIJĄ 
6132 bo. Kedzie Ave^ WA 5-2670 y

Vaianuost pagal sustfm’inią.,. Jei neat- 
^Luepia, sKaxnointi Ml 3-OOUl.

DR. S. BIE2IS 
r«:«fu t'iufepact tt-uu 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WfcST 43rd STREET 

VaJU kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
uatai antradieniais ir penktadieniai* 
lieciad. ir sekųiad. ožisas nedarytas 

Ražu 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

Tree, ir šeštai, uždaryta
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 :

■ Rebid. telefu- GArden 3*7278

Tel. ofiso: PR 8-7773; rezu PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
Priima tik susitarus/ 4-

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS . 

4018 N. Lincoln Avenue
Chicago, 111. 60618 Tel. 525-0952

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VAT.ANDOS: P ir mad. irpenktad. nuo 
2 iki' 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį 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”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

«

vidurkio

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

O Kiekvienas klausimas turi 
dvi puses ir geras politikierius 
ima abidvi.

gyvento
ji

pirmųjų 
valdymo 

(E)DR. V. P. TUMASONIS 
chirurgas 

2454 WEST Flat STREET 
Ofiso telef- HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: GIbson 8-6195

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE
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© Visa, ko gali netekti per 
mandagumą, tai sėdimos vietos, 
kurią užleisti moteriai perpildy
tame autobuse. (Dr. Esteb)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST;71«t ST.

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

Ofiso tolofj 776-2880 
Naujas rez., telef.: 448-5545

ANTANAS M. PHILLIPS
. 3307 So. L1TUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUAXICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

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

— žmonių amžiaus 
trukmė Lietuvoje yra pasiekusi I 
72 metus, dėl to žymiai padau
gėjo senyvo^ amžiaus 
jų skaičius.

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

Ofisas 2750 West 71st StK 
Tai. 925-8296

Valandas: 2—8 vai. vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. yak.

■ Sekmadieniais ir trečiadieniais 
r uždaryta.

Rez. tel.: WA 5-3099

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

DR. VYT. TAURAS
4 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS* 
Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 

Ofisas: 2652 WEST 59th STREET

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirnx, antrad., trečiadL, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimų.

jei neatsiliepia, tai telef. GI *6195

Brazilijos ūkininkai 
badauja

Apie 200,000 žmonių palietė 
badas. Brazilijoje šiaurinėje da
lyje nebuvo lietaus ištisus mė
nesius. Išdžiūvo javai, gyvuliai 
neturi vandens. Žmonės, gelbė
damiesi nuo bado, pradėjo plėš
ti krautuves, traukimus. Ban
kai ir krautuvės uždaro duris iš 
baimės. Fortaleza sritį n dabar 
lėktuvais gabenamas maistas ir 
kitokia pagalba, kad žmonės 
nebėgtų į miestus iš savo buvei
nės.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA,

Lietuviu kalba: kasdien nuo_pinna- 
dieoio iki penktadienio ,10—ii 
vaL ryto. — 'šeštadienį ir .sek- 
madįenį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

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

CHICAGO, ILL. .60629
k

ŠIĄ VASARĄ TRYS- - 

EKSKURSIJOS.

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio 31

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ame r iką.

• - _ r* * -X v .

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN -
TRAVEL SERVICE BUREAU z

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL .238-9787-8

PLEASE!
Only you can 

-> PREVENT 
FORESTFIRES

Jury Skautija
(Atkelta iš 2-ro psL) 

mai nustatyti atskirus mokes
čius pajamų skyriuje. Atsargos 
visada stovyklos vadovybę ap
saugo nuo piniginio trūkumo 
stovyklos metu bei nuo papildo
mojo mokesčio prašymo iš sto
vyklautojų.

Iš anksto paruošta ir smul
kiai detalizuota vieneto stovyk
linė pajamų sąmata turi būti 
aptarta vieneto vadovybės posė
dyje.. Ji turi būti priimta, pa
tvirtinta ir visuose priešstovyk- 
linio paruošimo piniginiuose rei
kaluose bei stovyklos metu 
griežtai reikia jos laikytis.

(Bus daugiau)

LJS skautininkų-iy "Gran
dies" sueiga Lemonte
LJS skautininkai-kės, gyveną 

Chicagoje ir apylinkėse, yra 
susibūrę į grandį, kurios tikslas 
palaikyti, artimesnius tarpusa
vio idėjinius santykius, orga
nizuotai talkinti vietos viene
tams ir stiprinti L. Jūrų skąuti- 
jos veiklą.

LJS Skautininkų grandis tu
rėjo išvyką — posėdį š. m. 19 
d. Lemonte, skautininkų gran
dies vadovės j. s. D. Lukošiūnai- 
tės tėvų rezidencijoje. Sueigos 
vedamoji mintis — įvykusi LTS 
vadovų-vių kelionė Į Bostoną. Su
eigoje buvo pasitarta ir vietos 
“Juodkrantės” skaučių ir “Bal
tijos” skautu tuntų stovyklos 
reikalu. Buvo aptartas’ir Chi
cagos miesto kvietimas, gautas 
per L. G. Konsulą P. Daužvardį, 
dalyvauti miesto rengiamame 
vandens parade “Venecijos nak
tys”. Tai pasaulinio masto ir 
garso paradas, kuris įvyks š. m. 
rugpjūčio mėn. 22- d. Nutarta 
dalyvauti drauge su vietos, Chi
cagos Jūrų šauliais. J. s. Dalia 
Lukošiūnaitė buvo paprašyta ir 
sutiko prisidėti prie laivo — flo- 
to- meninio kūrybinio apipavi
dalinimo. Skt. Z. Juškevičienė 
pažadėjo pasirūpinti subsidijų 
floto-laivo papuošimo išlaidoms 
apmokėtu Organizuojamame van 
dens parade L. Jūrų Skautija bei 
Jūrų šauliai yra pakviesti ir at
stovaus lietuvių etninei grupei. 
Tad reikia manyti ir tikėtis, kad 
bendram reikalui, bendrai re
prezentacijai ir aukų nebus sun
ku gauti...

Tenka pasidžiaugti, kad L. B. 
Chicagos apygardos valdyba jau 
yra pasižadėjusi geroką sumą 
skautams ir šauliams paremti.

Po oficialiosios sueigos dalies 
vyko, laisvi pokalbiai ir vaišės. 
Prie kavos puodelio buvo taria- 
mAsį skautiškais reikalais. Visi 
sueigos — posėdžio dalyviai 
džiaugėsi žalios gamtos aplinka, 
kaimo nuotaikomis ir tik nak
ties tamsa visus namo išprašė...

Dalyvė

CICERO
Sergančių pas mus netrūks

ta. Pasitaiko ir mirusių, bet 
sergančių daugiau. Liga pri
slėgė du gerus, mūsų vyrus — 
Kazį Dobilą ir .Joną Kartavičių. 
Ypač pąstarasis būdavo gerai 
nusiteikęs ir linksmas vyras. 
Jis visuomet sakydavo: — Gy
venk ir norėk. Jis yra turėjęs 
daug pažįstamų ir vadinamų 
gerų draugų. Bet kai susirgo, 
tai retas jį aplanko ir paguo
džia. Visi žinome, jog tai ne
tvarka, bet taip yra.

Liepos 17 d. čia mirė Augus
tas Deveikis. (Nesumaišykite 
su Kaziu P. Deveikiu, kuris 
šias žinias surenka ir parašo. 
Kazys Deveikis dar stiprus ir 
apie mirtį visai negalvoja.) 
Augustas Devęikis buvo pašar 
votas Butkaus koplyčioje ir pa 
laidotas liepos ‘20 d. Pirmadie
nį iš koplyčios buvo nuvežtas 
į šv. Antano bažnyčių, kur 
kun. Juška atnašavo mišias. 
Vėliau jis buvo nulydėtas į šv. 
Kazimiero kalines ir padėtas 
į kapą labai įiškilmingai, be 
girgždančių k01ių. šeima bu
vo patenkinta^ kad patys velio 
nies draugai i^ palyiiovai gra
žiai padėjo kirstą j papuoštą 
vietą. Kam reikalingi kabliai
— tegu jais naudojasi, bet pa
garbiai krikščioniškai galima 
palaidoti ir be- jų. )

Prie duobės paskutinį atsis
veikinimo žodi tarė P. Butkus, 
o vėliau šeimos vardu užprašė 
visus pietums.

Augustas Deveikis buvo la
bai ramaus būdo žmogus. Jis 
buvo darbštus, bet nesiveržė 
vadovybėm Sulaukęs senatvės
— rimtai sunegalavo, retai kur 
tesirodė. Laimėj kad. turėjo 
labai ištikimą draugę Viktori
ją. Ji pati sirguliavo, bet atli-i 
ko artimo meilės pareigą iki 
vyro mirties. Garbė jai ir juo- 
dviejų dukrai Dorothy.

Atostogos eina kaip ir prie 
pabaigos. Oras jau atvėso. Ne
trukus vėl pradėsime susirin
kimus. Draugijos ir klubai 
atbus iš letargo. Kareivių drau 
gystė, P«audonos Rožės klubas, 
SLA kuopa ir kitos organiza
cijos pradės susirinkimus. Kini 
barkui teks pajudinti namų 
savininkų klubą. Visi žinome, 
kad nuo namų savininkų pri
klauso apylinkės bu joj imas. 
Taksų mokėjimas reikia seklį 
kur eina jų mokesčiai, švara 
ir tvarka mieste privalo būti 
palaikyta. Bet mes palys pir- 
mon eilėn privalome jos dabo
ti. K. P. Deveikis

Vis didesnį rūpestį kelia okup. 
Lietuvoje pa.‘reiškęs, pastarai
siais metais, /imimų mažėjimas 
ir tuo pačiu visuomenės senėji- 
motendencija. Tai opus klausi
mas, “Tiesoje” (biri. 21) pa
reiškė sveik; tos apaugos mi
nistras V. Kleiza.

Okup. Lietuvoje kasmet gim
sta apie 54,(k t) kūdi (K)

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 80834

Marija Šlapelienei 
sukako 90 metų

Marijai Šlapelienei-Piaseckai- 
tei, tebegyvenančiai Vilniuje, š. 
m. birželio 5 d. suėjo 90 mėtų 
amžiaus. Sukaktuvininkės naši 
veikla Vilniaus lietuvių kultū
ros, visuomenės gyvenime ne
praėjo nepastebėta ir okup. Lie
tuvos. spaudoje.

M. Šlapelienė — kalbininko

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Į

Jurgio Šlapelio, mirusio Vilnių- 1 
je 1941 m., žmona, — gimusi 
1880 m. Vilniuje į lietuvių veik- j 
lą įsijungė 1887 m. Ji dalyvavo' 
lietuviškuose choruose, nuo 1904 ■ 
m. ir lietuviškuose vaidinimuo- 
se Vilniuje. 1906 m. ji atliko Bi- Į 
rutės vaidmenį M. Petrausko ’ 
operetėje. Ji talkininkavo, iš » 
Prūsų gabenant ir platinant lie
tuvišką spaudą.

1906 m. drauge su vyru J. šla
peliu ir E. Brazaityte ji Vilniuje 
įsteigė knygyną, veikusį ligi 
1949 m., taigi 43 metus. Šlapelie
nė per visą savo gyvenimą bu
vo visos eilės lietuvių organiza
cijų Vilniuje veikėja. t

Svarbiausias veiklos bruožas 
— tai minėtas Šlapelienės kny- 
gynas Vilniuje, Domininkonų g.J 
11 nr. (dabąr Garelio g.). Jis 
buvo ne tik lietuviškų knygų 
platinimo-ir leidimo įstaiga, bet 
ir svarbus lietuvių kultūrinis 

centras Vilniuje. Faktiškai, 
Šlapelienė visą laiką buvo kny
gyno vedėja bei tvarkytoja.

Knygyno vaidmuo buvo svar-j 
bus ir visai Lietuvai. Jis išlei- į 
do eilę vadovėlių, Lietuvoje! 
naudotų visą nepriklausomybės J 
laikotarpį. Pažymėtina, kad 
1915118 m., vokiečių okupacijos 
metu, Šlapelienės knygynas Vil
niuje buvo vienintelis Lietuvo-' 
je, visą- kraštą ir lietuviškas 
mokyklas aprūpinęs knygomis 
ar vadovėliais. Pati knygyno 
vedėja , buvo daugelį kartų tar
dyta, suimta už lietuviškų kny
gų platinimą —rusų, vokiečių ir 
ypač lenkų okupantų.

Šią vasarą okup. Lietuvos spau 
doj (doc. VI. Žuko straipsniai 
“Lit. ir Meno” savaitrašty, nr. 
26, “Tar. Mokytojo” laikrašty, 
nr. 51, birž. 26 ir kt.) paskelbti 
apie sukaktuvininkę platūs atsi
minimai. Teigiama, kad Šlape
lienė ir šiandien, 90 m. sulauku
si. esanti “žvali, geros atminties, 
be knygos ir šiandien ji negalin
ti gyventi”. Šlapelienės atsimi
nimai jau buvo skelbti kiek ank
sčiau. Dabargi paskelbti atsimi
nimai apie buvusius ryšius su 
lietuvių kultūros veikėjais, kaip 
Čiurlioniu, Vydūnu, Šatrijos 
Ragana, Lazlynų Pedėda, Vilei
šiais (Šlapelienė yra buvusi 
“Vilniaus žinių” tarnautoja), 
Turn u-Vaižgantu ir kt. Atsimi
nimų nuotrupos dabar ir okup. 
Lietuvos skaitytojams atsklei
dė spalvingą, tačiau sunkią ir 
patriotinę lietuvių veiklą Vil
niuje tiek šio šimtmečio pradžio
je, tiek karo metu ir 
okupacijų bei lenkų 
laikotarpiais. i

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS?. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ 
M

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

4330-34 So.. CALIFORNIA AVENUE 
— -

Telefonas: LAfayette 3-0440

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE



HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

HELP WANTED — F EMALI 
Darbininkių Reikia

Savickas kritikuoja

Parko lietuvių 
atstovas Frank D. 

aštriai kritika- 
gubernatoriui Ogilvie, norė- 

dar kartą pakelti nuosa- 
Deniokratai 

pinigų iš bend- 
valstijos pajamų, o 

pradžioje norė- 
už gazo- 

siūlė apkrauti nuo 
mokėtojus.

Preilą savaitę gubernatoriui 
pervesta 16 milijonų do 

kuriuos surinko Illinois 
Pridėjus šiuos pini- 

valstijos ižde dabar yra 224 
Kai buvo paprašyta 
arba duoti Chicagos 

(CTA), tai gu
bernatorius pasipriešino, nes, 
girdi, ateinančiais metais šie 
pinigai jam bus reikalingi.

Chicaga ir jos priemiesčiai 
smarkiai auga. rJi auga smar
kiau, negu bet kuris kitas Ame 
rikos miestas. Jai būtinai rei
kalinga gera ir skubi transpor- 
tacija. Tuo tarpu gub. Ogilvie 
pareiškė, kad jis negali suda
ryti reikalingo atstovų skai
čiaus, kurie balsuotų už para
mą transportacijai. Guberna
torius nenori padėti CTA iš
vengti krizės, baigė pareiški- 

atstovas Frank D. Savic-

demokratų atsl 
Savickas labai 
vo gubernatori 
jusį dar kartą

prase pas] 
rų Illinois

jo pakelti

teismai, 
gus valstij 
milijonai, 
paskolinti

kas.

Taikingas, ramus it har- 
sugyvenantis pasau- 

tai yra visų militaristų ir ad
vokatų slaptas baubas.

(Norman Mailer)
• Apie kitus spręsti — save 

apnuoginti. (Šekspyras)

momngai

Vilniuje neseniai išleista A. 
Samulionio sudaryta “Balio 
Sruogos bibliografija”. Jos 
apimtis didelė, nes paskelbtos 
1638 pozicijos ir iš jų 1075 
skirtos B. Sruogos originaliems 

įkūrimams bei vertimams. Sąra- 
■ še paskelbta daugiau kaip 70 
Į Sruogos naudotų slapyvardžių.

Devyniuose skyriuose sure
gistruoti B. Sruogos grožiniai 
kūriniai, darbai literatūros, folk
loro, teatro, muzikos, dailės 
klausimais, publicistiniai veika
lai, Sruogos kūrinių vertimai Į 
kitas kalbas, jo 
kūriniai ir kt. 
Sruogos kūrinių 
meto spaudoje.

Tai jau šeštasis lietuvių ra
šytojų medžiagos sisteminimas, 
nes anksčiau Vilniuje išleistos 
bibliografijos šių rašytojų: K. 
Donelaičio, A. Strazdo, G. Pet
kevičaitės-Bitės, J. Janonio ir 
S. Neries. (E)

paties versti 
Apžvelgtas ir 
atgarsis savo

Atsiųsta paminėti
Jono Augustaičio Pagyros ir' 

tikrovė. Tai knyga, skirta pa
žinimui netolimos praeities, 
kuri Įvairiu autorių yra apra
šoma atsiminimuose bei ap
žvalgose, naudojantis buvusios 
valdinės propagandos Įstaigos, 
vadinamos Visuomeninio Dar 
bo Vadyba, propagandos šal
tiniais bei sukeltomis nuotai
komis. Ją galima laikyti anks
čiau išėjusio leidinio “Antanas 
Smetona ir jo veikla” antrąja 
dalimi. Išleido Čikagos Lietu
vių Literatūros Draugija. Kny
ga yra patogaus kišeninio for
mato. 133 psl., kaina 1,50 dol. 
Gaunama “Naujienose”, 1739 
So. Halsted St., Chicago, Ill. 
60608.

“Muzika” pagadina 
ausis

Britų medicinos žurnalas “The 
Lancet” praneša, kad porą va
landų pasiklausius “muzikos”, 
kurią jaunimas mėgsta, žino
ma, kakafoniją pažeidžia klau
są. Bendrai perdidelis triukš
mas prisidedąs prie girdėjimo 
susilpnėjimo. Tai ypatingai at- 
siliepią senatvėje.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, HI. 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

HIGH RATES QUARTERLY

Passbooks 

572% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

„ $5,000 minimum
2 year certificate

INSURED

$1,000 minimum
1 year certificate

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

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

* 
MOVING — Apdraustas perkraustymas 

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme
įrankiai. Ilgų metų patyrimas-

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

ha---------- . . ----- -------- ------------------------------------------------------—'

Muziko Strolios atsiminimai
Jau galima Įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

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

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiant Money Ordeq arba čekĮ tokiu adresu.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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Interesting and challenging posit 
maintenance, shipping, receiving i 

degree of control and respo 
Monday throu Saturday 8:30 / 

Salary open.

CALI

involving many varied duties. Stock 
and porter functions. WUl exercise a large 

No experience necessary.
M. to 5:30 P. M. Northside location. 
Must be bondable.

MR. PAVA
334-0077 ' ■

FULL OR PART TIME, 
STEADY YEAR ROUND WORK.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE
Nar..j|, 2«m« — Pardavimui

— Algirdas J. Kasulaitis, LK 
DS pirmininkas yra jaunesnės 
kartos politikas ir visuomeninin
kas, žinantis dabartinio gyveni
mo sūkurius ir komunizmo ėji
mus, kuriuos daugeliu atvejii 
vien žinojimas padaro neveiks
mingais. Tas žinias jis panau
doja lietuviškame gyvenime ir 
politikoje. Sąjungos suvažiavi
mas įvyks rugpiūčio 15—16 d. 
Clevelande.

— Pranas Pranckevičius yra 
vienas iš sėkmingiausių nekil
nojamo tur.tQ_psi’lavJjUi---Dii-ba- 
P. Leono Įstaigoje.

— Juozas Sutkus, buvęs Lie
tuvos kariuomenės karininkas, 
sėkmingai verčiasi svetainių 
versle Čikagos Bridgeporto apy
linkėje.

— Rytoj, liepos 28 d., tradici
nėje Town of Lake mugėje ir 
karnavale, prie 47-tos ir Damen 
Avė., bus lietuvių pasirody
mams skirtas vakaras. Be abe
jo bus gausiai publikos, nes tą 
pati vakarą ten pat pasirodys Či
kagos beisbolo komanda Cubs ir 
Įvyks- originalios aprangos pa
roda.

— Mokyt. Marija Pėteraitienė 
moko Roselando lituanistinėje 
mokykloje, taip pat yra aktyri 
Lietuvių žurnalistų s-gos Čika
gos skyriuje.

— Povilas Dirkis, Įvairių lie
tuviškų organizacijų veiklus 
narys, pas gimines atostogau
ja Kanadoje, Toronto mieste ir 
apylinkėse.

— Albinas Rudinskas, tris 
savaites praleidęs pas savo dūk 
rą Rochester, Mich., miestely
je, sveikas ir stiprus grĮžo Į 
Chicagą. Jis dar planuoja, su
siradęs bendrakeleivi, kelias 
savaites paatostogauti šiaurės 
Wisconsine. Vienas nenori va
žiuoti.

— Antanas Petrolevičius, il
gametis 18-tos kolonijos gy
ventojas, praeitą savaitę išva
žiavo Į Augustaną ligoninę, kur 
jam bus patikrinta sveikata. 
Po poros savaičių jis tikisi griž 
ti i savo butą. 

Ir

— Sveikas ir stiprus Janis 
Kozlowskis nuvyko Į ligoninę 
akių patikrinti, kurios pasku
tiniu metu jam pradėjo ašaro
ti.

— Naujienų piknikas ne už 
kalnų, šis dienraštis padeda 
visoms lietuviškoms organiza
cijoms, todėl klubų ir draugi
jų nariai privalo būti Naujie
nų piknike. Rugp. 16 d. kiek
vieno mūsų pareiga būti Bučo 
sode, Naujienų piknike. Kvie
čiu vyresniuosius ir jaunesnius 
i pikniką, kad galėtume susi
tikti, pasikalbėti ir dar gero
kai paūžti, kaip mes ūždavom 
senais laikais. K. P. Deveikis

ALT Informacija
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Pirmininkas inž. E. A. Bartkus 
ir valdybos narys Dr. K. Šid
lauskas š. m. liepos 20 d. daly
vavo Bendrojo Pabaltiečių Ko
miteto delegacijoje, kurią pri
ėmė Valstybės Departamento 
Sekretoriaus pavaduotojas Eu
ropos reikalams p. Martin Hil- 
lenbrand.

Apie Paballiečių delegacijos 
pasitarimo eigą su Valstybės 
Departamento pareigūnais A 
LT Biuras paruoš platesni vi
suomenei pranešimą

ALT Biuras

METAL FAB LAYOUT 
$3.43 to $4.17 

SHEAR OPERATORS 
8257 to $3.27

ESS BRAKE HELPERS 
$2.62 to $3.27

HELPERS 
$2.62 to $3.61

Liberal company benefits. 
Overtime.

ROOM 
INSPECTRESS

MIDDLE AGE. 
EXPERIENCE. 

Salary open. Full time 
steady job.

RAMADA INN
3939 N. MANNHEIM RD.

Tel. 6784800

PPJ IMMEDIATE OPENINGS

HOURS FROM NOON TO 8 P.
Steady wort Salary open.

Bondable. Transportation furnished 
if needed.

M.

4800 So. MOYNE AVE.
CHICAGO, ILL.

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

IMMEDIATE OPENINGS
M E C H ĄJSTJLCLS____

“-^^-""(Nfght Shift). 
Openings in Cicero, Hl. and East 

Chicago, Ind.
Contact AL TABB 

D & L TRANSPORT 
522-1500

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

REIKALINGI: VYRAS, MOTERIS arba 
PORA dirbinėti prie namo ir ten gy
venti. Geras atlyginimas. Rašvti 
GEORGE TRUKŠNIS. 509 ISLAND 

AVENUE, ROCKFORD. ILLINOIS 
arba skambinti 968-8489.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BEAUTY SALON

Established Business.
2,000 dolars.

472-6441 or 784-2567

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

LKDS suvažiavimas
Eilinis (kas treti metai) Liet. 

Krikščioniu Demokratų Sąjun
gos suvažiavimas bus šiemet 
rugpiūčio 15-16 d., Cleveland©, 
šv. Jurgio parapijos patalpose.

Be organizacinių reikalų, su
važiavime bus (dalyvaujant jau
najai ir vyresniajai kartai) sim
poziumas — Krikščionis ir ko
munistas kovoje už žmogų. Su
važiavime be vietos atstovų ir 
svečių bus atstovu ir svečiu ir 
iš kitu kontinentu.V

Be to, bus, kaip visada, vietos 
skyriaus rūpesčiu suvažiavimo 
dalyvių ir kviestinių svečių pa
gerbimo vaišės.

Detaliau apie suvažiavimą bus 
skelbiama vėliau. KDI

New Yorke, Harlemo rajone — nesau
gu gyventi. Daug namų papuošti plie
no užtvaromis, kaip paveiksle mato
mas langas, už kurio stovi portorikie- 

tė mergaitė.

RAMADA INN
3939 N. MANNHEIM RD.

SCHILLER PARK

Tel. 678-4800
ACCOUNTING STAFF

Experienced in Accounts Receivable 
Payroll, Bank reconcilations for grow
ing Southside Mfg. Co. Many benefits.

Call for appointment
LEON KAWALERSKI 

243-5161

GENERAL OFFICE PRACTICE 
High School grad, with figure aptitude 
for office routines. Light typing and 
billing experience for growing South

side Mfg. 
Phone for appointment 
LEON KAWALERSKI 

243-5161 %

IMMEDIATE OPENINGS 
BEAUTICIANS

With following appreciated for 
Elegant Beauty Salon.

Steady work, 
JOSETTE COIFFURES

2746 W. PRATT 
973-5440 or after 6 P. M. 693-2601

TYPISTS
3.88 PER HOUR

Large company moving into onė of the 
T oop’s new skyscrapers needs typists. 
Immediate openings. Company is 

desperate. Call
Mr. SCHROEDER. 625-0120

2400 N. Harlem. 2nd. Elmwood Pk. 
BEST PERSONNEL

IBM COMPOSER OR TYPIST

Accuracy more- important than 
speed. Various other duties in 

print shop.
Call DA 8-0778

BOOKKEEPER — TYPIST
Small office. Must be experienced. 

35 hour week.
Good starting salary and benefits.

. CALL

GIRL FRIDAY
One girl office. Pleasant working 
conditions. Light typing. Only in
terested in girl who basically wishes 

to own her own business.
She will run everything/ 

436-6970

MICHIGAN AVE. — TYPIST 
Average skills. Good appearance. 
$520 mo. + benefits + plush 

office
PROFILE

140 N. STATE 641-0540

and light housekeeping for 7 in 
priests residence in Oak Park. 

Live — in. Good pay.
CALL DAYS

> 848-2076

EXPERIENCED BOOKKEEPER 
Shorthand and general office 

worker. 5 day week.
Good salary.

Good transportation.
CALL 626-1310

SWITCHBOARD — TYPIST 
Needed by new car dealer. 

West Suburbs. Must be expe
rienced. 5 day week.
CALL JIM HEATH 

833-7700
MISCELLANEOUS 

įvairūs Dalykai

RUSTIC FENCING
Direct from Cedar Mill Farm. 

Stockkade, rail, picket & cedar weave 
fences.

Farm phone KE 2-6752 
Chicago HI 5-0327

PARDUODAMA pilna Lietuviška 
Enciklopedija ir foto aparatas — 
Leica C-3. Viskas naujam stovyje.

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKBJ1MAIS -

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI - 
BŪTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI / 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALĄ!: 

: J. BACEVIČIUS —
INCOME TAX

645-5 So. Kedzie
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS -

• PATVIRTINTI VERTIMAI •
• PAJAMŲ MOKESČIAI

PARDAVIMAS • NOTARIATAS 

• IMIGRACIJOS POPIERIAI • 
M — INCOME TAX.

2735 WEST 71st STREET

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Aeher, 
Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5980

APDRAUDŲ AGENTŪRA: 
namų, automobi
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio. 

_ Patogios Išsimokė
limo sąlygos.

J. BACEVIČIUS 
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

MURO BUNGALOW, 6 kamb., ireng 
tas skiepas. 60-ta ir Francisco.

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

NAMAS IR TAVERNA ramioje, bei 
pelningoje Brighton Pk. vietoie.

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil 
dvmas. garažas, geros pajamos. Gere 
vieta. Prighton Parke.

2 PO 4 MŪRINE tik 19,900 dol.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC. INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

PERKAME. PARDUODAME. MAT- 
NOME įvairaus dvdžio namus visur. 
Pariininame paskola visokeriopą ap- 
drauda, veikia notatiatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis I TK?“ 
320814 W. 95th Stl

GA 4-8654 "“Iwmam.

Farm r.re and Casualtv Compaq

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RŪDIS Tek CL 4-1050

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatai! senus vi
su rūšių namo apšildymo .pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogą tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningą! ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leid’mns rWhtl mieste ir 

• užmiesčiuose.

Domas žūk a u s k as
HEATING & SHEET METAL 

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

Tel: VI 7-3447

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. ABAJUL ROOFING
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 
LA1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kadaLAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TsU Rlpublk 7*1941

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

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE 

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

■■ ■ ...............

SI ANTINIAI
I LIETUVĄ 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas {vairiy pre
kių. Automobiliai, ialdytuval, 

maistas, pinigai.

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

SKAITYK PATS IR PARAGING

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

help your £> 
HEART FUND” 

help your HEART


