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NAUJIENOS 
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turi turtų juodųjų žemėse. Ank
sčiau buvo grasinama valdžios' 
neklausyti ir priešintis tam įs
tatymui^ ... ......

Nauja politika, paskelbta kny
gelėje, Rodezijos katalikams 
aiškina, kad bažnyčia turi pa
sirinkti arba kovą už principą 
ir rizikuoti išjungimą iš kai ku
rių darbo sričių arba sušvelnin
ti savo reikalavimus ir gauti 
bent minimumą religinio darbo 
laisvės. Pasirinktas antras ke-
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Nuodingas dujas 
skandins Atlante

jose plačiau ar 
trumpiau aprašomos š. m. liepos 7 d. iškilmės, popiežiui Pauliui 
VI-j am pašventinus lietuvių koplyčių Vatikane, šalia anksčiau 
minėto “Roma” ’dienraščio, Neapolio mieste, kitas dienraštis 
— “Giornale di Bergamo”, korespondencijoje iš Vatikano taip 
pat paminėjo iškilmių “šešėlį”. Dienraštis pažymi, kad “dėl ne
suprantamų priežasčių Vatikano įstaigos uždraudė koplyčioje at
žymėti komunistų priespaudoje nukentėjusius lietuvius — kan
kinius”. Italų laikraštis toliau nurodo, kad Vatikano laikysena 
lietuvių išeivių tarpe palikusi” liūdną įspūdį”. Dėl to popiežius, 
siekdamas lietuviams “atsilyginti”, pats atnašavęs mišias kop
lyčioje. Bergamo miesto dienraštis dar paminėjo,, jog iškilmėse 
dalyvavo daug lietuvių, be to, ir kardinolai, jų tarpe ir ukrainietis 
Slipyj.

♦ Trys revolveriais ir sprogs
tama medžiaga ginkluoti čekai 
įsakė pakilusiam čekų lakūnui 
nunešti juos į Austriją. Vieno
je čekai paprašė, kad jiems bū
tų duotos politinių pabėgėlių 
teisės.

kiti reti leidiniai. Be to, dar 
saugomas N. Koperniko trak
tatas apie dangaus kūnų judė
jimą (1543 m.), prieš Ameri
kos atradimą išleistas K. Pto
lomėjaus atlasas, pirmosios 
latvių, estų knygos, pirmąsis 
raketinės technikos vadovėlis 
(K. Simonavičiaus, 1650 m.) 
ir kt (E)....

peš atliktus Šokius;*'
Italų žurnalistas paminėjo vi

są eilę šokių ir atkreipė dėmesį 
į “Mikitos” šokį, kuriame ke
turi jaunuoliai, norėdami at
kreipti merginos dėmesį, jos ne
tekę. Prel. Mincevičius, “Elta- 
Press” biuletenio redaktorius, 

kalbėdamas ties mikrofonu, šokį 
taip komentavęs “Panašiai įvyk
sta su kraštais, kurie pasiryžę 
per daug apžioti”... (nugalėti). 
Tai buvusi užuomina, ir turėta 
galvoje Sovietų Sąjunga... --

Kai kurie italų laikraščiai ap
rašymus iliustravo ir nuotrau
komis. Pvz. Undine mieste lei
džiamas “Messaggero Veneto” 
ir “Gazzetta del Sud”,. Messiiio- 
je, įdėjo Associated Press nuo
trauką, kurioje matyti popie
žius su lietuvių jaunuoliais, įtei
kiančiais dovanas. Apie koply
čios iškilmes dar rašė ‘L’Ordine’ 
dienraštis Como mieste, “Uni- 
one Sarda”, Cagliari, gi Romoje 
leidžiamas, angių kalba, “The 
Daily American” pasitenkino 8 
eilučių žinute, pažymėjęs, kad 
buvusi pašventinta lietuvių ko
plyčia ir kad dalyvavo apie 500 
lietuviu, daugiausia atvykusių 
iš JAV. (E)

— OKUP. LIETUVOJE tėra 
du antikvariatai: vienas Vil
niuje (J. Garelio g. 6) ir kitas 
Kaune, Liepos 21 d. g. 1. (E)

RICHMOND, K.Y. — Karinės 
policijos apsaugoje darbinin- 

pakrauti pirma-

♦ Ateinančią savaitę Vokieti
jos kancleris Willy Brandt vyks 
į Maskvą, kad galėtų pasirašyti 
užsienio ministerio Scheel ir 
Gromykos aptartą nepuolimo 
sutartį. Brandt mano, kad jis 
Bonos parlamente surinks pa
kankamai balsų sutarčiai ratifi
kuoti

♦ Prezidentas Nixonas nesi
rengia vykti į Missouri valstijoje 
vykstančią gubernatorių konfe
renciją.

Apie koplyčios pašventinimo 
iškilmes dar skelbė įvairūs kiti 
italų dienraščiai, pvz. “Liberta” 
Piacenza mieste, “Voce Adria- 
tica”, Anconos mieste ir kt. Ro
moje leidžiamas “Lo Specchio” 
laikraštis ilgame straipsnyje ap
žvelgė po iškilmių buvusį priė
mimą. čia dalyvavęs kard. A. 
Samore ir kiti aukšti Bažnyčios 
atstovai. Iš lietuvių paminėti 
diplomatijos šefas St. Lozorai
tis, “pasiuntinybės patarėjas”, 
St. Lozoraitis Jr. su broliu Ka
zimieru, ponia V. Lozoraitienė, 
Baltijos Tarybos sekretorius dr. 
P. Karvelis.

Laikraštis kėliais atvejais pa
minėjo prel. V. Mincevičių, ku
ris priėmimo metu pristatęs 
kard. A. Samore (jis buvo šv. 
Sosto nunciatūros sekretorium 
Lietuvoje, 1932—1938 m.) ir 
aiškinęs svečiams apie“Vasario

Rodezijos 
katalikų vyskupai pakeitė savo 
kietą nusistatymą ir sušvelnino 
savo laikyseną prieš vyriausy
bės žemės nuosavybės įstatymą. 
Anksčiau vyskupai grasino už
daryti mokyklas, ligonines, baž
nyčias, jei valdžia vers visus 
vykdyti tą segregacijos įstaty
mą.

Įstatymas yra padalinęs že
mę į juodų ir baltų gyventojų 
sritis. Baltieji negali turėti 
nuosavybių juodų rajonuose ir, 
atvirkščiai — juodi negali tu
rėti nuosavybių baltiems skir-

♦ Du Amerikos karo laivai, 
praeitą savaitę praleidę Juodo
joje jūroje, šeštadienį grįžo į 
Viduržemiųjūrą ir prisijungė 
prie 6-tojo Amerikos laivyno. 
Rusai visą laiką sekiojo. Juodo
joj jūron įplaukusius Amerikos 
destrojerius “O’Hars” ir “Mui
linis”.

Naša technikas nupiešė ateities mėnulio laboratorijy vaizdą.. Jos bus netoli inžinierių gyvena 
mųjy namų, kurie įleisti i mėnulio paviršių. ."

aiškinimai ko suimti geroką būrį tupamarų grupės teroristų. Tupamaros 
reikalavo paleisti iš kalėjimo visus suimtus jų organizacijos na
rius. Turėjo būti paleisti nuteistieji, tardomieji įįr laukiantieji 
teismo. tfe

♦ Gub, Ogilvie pareiškė, kad 
federalinė valdžia turi duoti 
daugiau pinigų įvairiems page
rinimams Illinois valstijai. Fe
deralinė valdžia iš Illinois vals
tijos išrenka žymiai daugiau pi
nigų, negu vėliau duoda. Illi
nois pareigūnams nėra jokio 
reikalo ubagauti, pareiškė gu
bernatorius.

CHICAGA — Jung. Valsty
bių taupymo E ir H serijų bo- 
_aų pardavimas Cook apskrity
je per praeitą birželio mėnesį 
siekė $15,951,971, tai yra 52, 
nuošmčiais daugiau kaip per 
tą patį mėnesį 1969 metais. Vi-+ 
same Illinojuj per tą mėnesį į 
parduota $23,686,167 arba 32 
nuošimčiais daugiau kaip per
nai.

— Ispanijos užsienio minister 
ris Lopez Bravo labai patenkin
tas Washingtone pasirašyta su
tartimi, kuri leidžia amerikie
čiams naudotis Ispanijos avia
cijos ir laivyno bazėmis. Dikta
torius Franco gaus įvairios ka
ro medžiagos ir maisto už 400 
milijonų dolerių.

Dainų šventė 
Lenino garbei

Liepos 18 d. Vilniuje įvykusi 
dainų šventė buvo devintoji. 
Trys įvyko nepr. Lietuvos laik 
mečiu ir šešios, per 30 metų, 
okupacijos metais, šiais me
tais įvykusioje šventėje šalia 
visos eilės jaunesnių dirigentų, 
chorams vadovavo ir pirmųjų [tuose rajonuose. Katalikų baž- 
dainų švenčių nepr. Lietuvoje nyčia Rodezijoje kaip tik daug 
dirigentai Mykolas Karka ir 
Konradas Kaveckas. šventės 
pradžioje, Vingio parke, bu- 
aaigsugroti sovietų itokup. Lie
tuvos himnai — dirigavo B. 
Dvarionas.

CHICAGA — Maršas prieš 
kriminalą juodžių gyvenamuo
se' Chicagos -miesto kvartaluo
se, turėjęs įvykti praeitą sek
madienį, rugpiūčio 9 d. buvo 
pačių maršo organizatorių at
šauktas. Organizacija, pasi
vadinusi Action for Survival, 
buvo tam maršui suorganiza
vusi visą eilę kitų negrų orga
nizacijų, tačiau paskutinę die
ną paskelbė pranešimą, esą 
“maršo atšaukimas šiuo metu

ir šventė baigta se- ten pakrautus laivus gabens 
niau sukurta B. Dvariono dai- apie 280 mylių į rytus nuo Ca- 

(E) pe Kennedy, kur nugramzdins 
į okeano dugną apie 16,000 pė
dų 'gilumom Tokių dujų yra 
3,000 tonų, viso 12,500 tomis 
dujomis pripildytų indų.

NEW YORKAS — Jungtinių 
Tautų gen. sekretorius U Thant 
pastebėjo, kad planas skandin
ti nuodingas dujas okeane yra 
JT rezoliucijos ir Genevos kon
vencijos pažeidimas. Jis rei
kalauja, kad tarptautinė mok
slininkų komisija ištirtų, kiek 
yra saugus toks planas ir išstu
dijuotų, metodus, kaip bendrai 
ateityje tokius ginklus sunai
kinti.

Valstybės departamentas pa 
neigė, kad planu skandinti 
dujas vandenyne pažeidžia 
tarptautinu /statymų provizi- 
jas, o Armija tvirtina, kad 
okeanų vanduo nervų dujas 
praskies ir padarys nekenks
mingomis.

Poeto, dramaturgo Petro 
Vaičiūno gimimo 80-jai sukak
čiai okup. Lietuvoje skirti keli 
straipsniai. “Tiesoje” (liepos 
11) apie P. Vaičiūną, mirusį 
Vilniuje 1959 metais, rašyda
ma Aldona Vaitiekūnienė nu
rodo, kad rašytojo kūryba bu
vusi. .. prieštaringa, sąlygo
jama “jo visuomeninių ide
alų, kurie tuo metu daugiau 
ar mažiau buvo susiję su bur
žuazinių sluoksnių interesais”. 
Tačiau P. Vaičiūno prigimtį 
traukusios demokratinės bei 
humanistinės idėjos,' todėl 
aiškinama, kad išliekamosios 
vertės turėsią tik rašytojo kū
riniai, kuriuose išryškėję mi
nėti idealai.

Plačiau rašoma apie P. Vai
čiūno dramas (iškeliamas va-

Prezidentas Pacheco atsisa
kė tai daryti. Jeigu šitokiomis 
priemonėmis bus paleisti vieni 
nusikaltėliai, tai vyriausybei 
teks paleisti kitus nusikaltė
lius. Suimtas ir pats vyriau
sias tupamarų vadas, kuris 
turėjo įsakyti nužudyti Dan 
Mitrione. Mitrrione turėjo nu
žudyti penktadienio naktį, bet 
neatėjo vado įsakymas. • Tada 
amerikiečio nužudymui buvo 
paskirta sekmadienio 10 va
landa rvto.

Jeigu bus nužudyti Amerikos 
ir Brazilijos atstovybių tarnau
tojai tai bus iškeltos bylos kiek
vienam tupamarų organizaci
jos nariui. Urugvajuje panai
kinta mirties bausmė, teroris
tų negali bausti mirtimi.

Be Dan Mitrione, penktadie
nį tupamarai įkaitu pagrobė 
amerikietį — žemės ūkio pata
rėją Claude L. Fly. Tupama
rai laiko suimtą Brazilijos kon 
sulą Aloysio Dias Gomide. Už 
įkaitų paleidimą tupamarai 

150 Urug- 
kalėjimuose laikomų

Įsidėmėtina, kad šventės 
pradžioje, Į estradą įlipus Kon
radui Kaveckui, buvo išpildy
ta įžanginė kompozitoriaus R. 
žigaičio kantata, J. Nekrošiaus 
žodžiais “Leninui, Tėvynei — 
širdies daina”, po to Jonui šve
dui vadovaujant choras dai
navo “Dainą apie Leniną”, 
šventėje dalyvavo 39 mišrūs 
chorai.

Po visos eilės dainų (vaikij 
chorai, mišrūs, vyrų chorai), 
kuriui ne viena ir vėl buvo 
skirta partijos, santvarkos 
garbinimui, šventei baigiantis, kai pradėj 
K. Kaveckas vėl užlipo į tribū- sias 113 plieno ir betono dėžių 
ną ir buvo atlikta I. Dunajevs- nepaprastai nuodingų nervų 
kio “Daina apie tėvynę” (ru- dujų, kurias dviem traukiniais 
siškai “šeroka strana maja(Iėtai veš į Atlanto pakraštį ir iš 
radnaja)

Teisme sargai, antstoliai ir policija 
nesipriešino nusikaltėliams

SAN RAFAEL, CAL. — Energingas, drąsus ir pasiryžęs 
prokuroras Gary W. Thomas nušovė tris kriminalistus, kurie 
rengėsi pabėgti iš San Rafael teismo salės. Keturi ginkluoti nu
sikaltėliai suėmė federalinį teisėją J. Haley, prokurorą Thomas 
ir tris prisiekusius teisėjus, kuriuos rengėsi išsivežti iš teismo 
salės, bet jiems nepavyko. Prokuroras Thomas sunkiai sužeis
tas, bet jis pajėgė padaryti pranešimą apie visą įvykių eigą.

Teisėjo Haley pagrobimą, 
išvedmą iš teismo salės, nuve
dimą į kiemą ir įsodinimą į 
specialai paruoštą sunkvežimį 
matė teismo sargai, antstoliai 
ir policija, bet niekas nedrįso 
pasipriešinti keturiems gink
luotiems nusikaltėliams. Iki 
sekmadienio ryto teismas ir 
policija nežinojo, kas atsitiko. 
Prokuroras Thomas, atsigavęs 
ligoninėje, papasakojo visą 
įvykių eigą.

San Rafael teismo salėje bu
vo pradėta nagrinėti 37 metų 
amžiaus negro James McLain 
byla už San Quentin kil.'jimo 
sargo užpuolimą ir sužeidimą 
peiliu. McLain jau kelis kar
tus buvo baustas ir sėdėdjo ka
lėjime. Teismui nagrinėjant 
aplinkybes, kuriose pačiame 
kalėjime buvo užpultas kalėji-

PARYžIUS — Naujai 
skirtasis 'ambasadorius David reikalauja paleisti 
K. E. Bruce atvežė į Paryžių vajaus 
naujus, lanksčius taikos pa- politinių kalinių, 
siūlymus, tačiau su jais pa
lauks, kol Hanojus iš savo pu
sės parodys kokį gestą į prezi
dento Nixono naujo asmens 
paskyrimą su plačiais įgalio
jimais. Amerikiečiai tiki, kad 
Hanojus artimiausių savaičių 
bėgyje atsiųs į Paryžių atsa
kingą savo delegatą.

Teroristai pagrobė du amerikiečius, 
paskyrė laiką jiems nužudyti^

____  ' - . į » ■ y

MONTEVIDEO, Urugvajus. — Prezidentas Pącheco šešta
dienio vakarą tarėsi su vyriausybės atstovais, Amerikos ir Bra- 

geriau patarnaus juodosios' zdij°s ambasadoriais- dėl teroristų pagrobtų užsienio ambasadų 
bendruomenės vienybei Mūsų I tarnautojų. Penktadienį ir šeštadienį Montevideofpolicijai pavy- 
įsitikinimu visi i________
klaidinimas, paskalos ir gan
dai dėl to maršo tikslo sudarė 
tokia atmosferą, kurioje mar
šas būtų yieu skaldomas įvy-

Rodezijos vyskupai 
pasiduoda valdžiai 
SALISBURY,

dinamas kriticizmas, atseit, 
neigiamųjų visuomenės reiš
kinių kėlimas), poeziją ir pri
pažįstama, kad P. Vaičiūnas, 
vis dėlto, “turėjęs poveikį lie
tuvių dramaturgijos raidai”, 
jis dar įliejęs skambių posmų į 
lietuvių poeziją, na ir... įne
šęs “tam tikrą indėlį į tarybi
nę lietuvių literatūrą”. Pasku
tinis P. Vaičiūno poezijos rin
kinys, pavadintas “Gyvenimo 
preliudai” pasirodė net dešimt
mečiui po rašytojo mirties su
kakus, 1969 metais (E)

Cholera Rusijoje
MASKVA (UPI) — Rusijoje 

prasiveržė choleros epidemija. 
Pirmieji cholera susirgimai 
pasireiškė Astrachanės mieste, 
esančiame prie Volgos žiočių 
Kaspijos jūroje. • Tūkstančiai 
žmonių, kurie leido atostogas 
toje sovietų Rivieroje, išgąs
tingai apleidžia miestą. Sovie
tų spauda įspėja gyventojus 
negerti nevirinto vandens ir 
pieno. Daržoves prieš valgant 
nuplauti, o duoną valgyti at- 
kaitintą. Manoma, kad cho
lera'parėjo iš Azijos. Paskuti
nė choleros epidemija bebuvo 
1902 ir 1926 metais.

WASHINGTONAS — Prezi- 
dnetas Nixonas paskyrė buv. 
astronautą Frank Bormaną sa
vo specialiu atstovu ieškoti 
būdų ir priemonių, kad būtų' 
paleisti amerikiečiai karo be
laisviai, laikomi šiaurės Viet-į 
name. Bormanas pasakė, kad 
to tikslo siekdamas jis turės su
stoti Alžire, Japonijoje, Tai-, 
landė, Laose, Indijoje ir kt. 
kraštuose, taip pat Paryžiuje, 
kur vyksta taikos pasitarimai.

Vilniaus biblioteka
Vilniaus universiteto biblio

tekai šiais metais, rugsėjo 
mėn., ruošiantis minėti 400 m. 
sukaktį, UNESCO, J. Tautų 
oraghizacijos, nutarimu, bib
liotekos sukaktis pasiūlyta lai
kyti “pasaulinės reikšmės įvy
kiu”. Apie tai paskelbusi “Tie
sa” (liepos 1) pateikė biblio- 
garfo V. Bogušio duomenis 
apie Vilniaus bibliotekoje sau
gojamus lobius 
beveik 3 milijonus knygų to
mų. Retų spaudinių skyriuje 
saugomas 1525 m. Vilniuje iš
leistas P. Skorinos “Apostolas”, 
pirmoji lietuviška knyga — M. 
Mažvydo katekizmas (1547 
m.), pirmosios lietuviškus gra
matikos, K. Sirvydo žodynas ir

17 metų negras Jonathan F. 
Jackson, įsakė visiems įšalti 
vietoje, ' nejudėti ir pareiškė 
teisėjui ir bylos klausantiems 
prisiekusiems teisėjams, kad 
jis revoliucionierius ir jo turi 
klausyti. Tuo pačiu metu jis 
išsiėmė iš atsinešto maišelio 
tris ginklus ir išdalino teisia
miems negrams.

Ginkluoti 4 negrai išskyrė 
teisėją, prokurorą ir tris pri
siekusius teisėjus, išsivedė juos 
iš teismo salės, nusivedė prie 
elevatoriaus, nusileido žemyn, 
nusivedė prie teismo kieme 
laukusio automobilio, visus 
susodino į paruostą keleivinį 
automobilį ir rengėsi išvažiuo
ti. Teismo salėje, prie eleva
toriaus ir teisino rūmų apačio
je buvo ginkluotų teismo tar
nautojų ir šerifo policija, bet 
nei vienas nedrįso sustabdyti 
ginkluotų negrų.

Išvažiuoti besirengiančiame 
automobilyje pasigirdo šūvis. 
Negrai nušovė 65 metų amžiaus 
teisėją Haley. Tada prokuro
ras Thomas čiupo ginklą iš vai
ruotojo ir pradėjo šaudyti į 
kriminalistus. Jam pavyko 
tris nušauti, o ketvirtą sunkiai 
sužeisti. Vienas negras proku
rorą sunkiai sužeidė, kulka pa
taikė į nugarą.

IŽ VISO PASAULIO
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Čionai atkeliavęs, sustoji apsvaigęs;
Platybė vandens ir baltieji kalnai,
Pirkelės žvejų ir valtelės jų laigios —
Pasaulį tu naują staiga pažinau
Ant kopų sustoji apsvaigęs...

Dainuoja čia smėlio keliautončios bangos — 
Ta muzika užburia lieka širdy...
Tu, rodos, net viską užmiršti pasirengęs: 
Vien jūrą ir vėją, ir dainą girdi — 
Dainuoja keliaujančios bangos.

• Eug. Matuzevičius

Sesei ir broliui atostogose
j. psk. D. BYLAITIENĖ

Atėjo atostogų metas. Dau
gelis iš. jūsų vienai — kitai sa
vaitei apleisite miestą. Vieni pa
suksite pietų kryptim, kiti — 
šiaurėn, dalis jūsų lankysis va
karuose ar rytuose. Bus ir to
kių, kurie turėsit pasitenkinti 
artimesnėm vietovėm, ar ieško
ti užuovėjos savo kieme.

Dažnai tenka nugirsti, kad 
atostogaudamos su savo tėveliais 
ar giminėm, nuobodžiau  j at, nes 
jūsų vyresnieji mažai tekreipia 
dėmesio j jūsų jaunatvišką verž
lumą, patys ieškodami poilsio po 
sunkių bei ilgų darbo dienų. Po
ilsio jie tikrai yra nusipelnę, to
dėl netikslu būtų reikalauti jų 
atostogų metu daugiau dėmesio 
jūsų norams.

Mielos sesės ir broliai, atosto
gų įdomumas priklauso nuo jū
sų pačių. Jeigu keliausite ir lan

I 
t

u

■■I

S i

f

r

Vėįeliui aptilus... burlaivis vos Juda.
Nuotr. L. Knopfmilerio

HT A SUSIVIENIJIMAS
I , LIETUVIŲ

• MXJX -V AMERIKOJE:
SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei- ir išmokėjo 

giau kaip SEPTYN1US MILIJONUS dolerių savo apdrauą 
tiems nariams. !

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy 
bes apdraudę ir ligoje pasai p ę, kum yra pigi, nes SUSlV4i>z 

. NUIMA S neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpines,
pagalbos pagrindu,

SLA — jau tun daugiau, kaip tris su puse milijono doleriy kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra įr saugi. Kiekvienas lietuvis čia . gali 
gauti Įvairių klasių reikalingiausias *pd ra ūdas nuo SIOO.UO. 
iki $1U,OOO.UO.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę • Endowment lo-.J 
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi- 
joms ir gyvenimo pradžiai.

; SLA\ — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM, apdraudę,, 
už S1JJOU.OU apdraųdos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALS APDRAUDA naudinga visokie amžiaus asmtų J 
mina, rekomenduojama i lėtu visky KLUSŲ ir draugijų-na* 
namu Už $1,000.00 akcidentalės apdraųdos mokestis $2.OU 
I melus.

oLA — Kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės Į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

. LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
j .{(17 WEST 3ft STREET. NEW YORK. N. Y, 10001 )

kysite tolimesnes vietoves, būti
nai pasistenkite sužinoti tos vie
tos praeitį, jos žymesnius žmo
nes, apžiūrėkite paminklus ir 
įdomesnius pastatus. Patarčiau 
nepatingėti užsukti į viešą bi
blioteką, kurioje tikrai rasite 
plačios informacijos ir jos pa
galba pati vieta ir jūsų dienos 
taps įdomesnės. Pasiklausinėki- 
te ar nevyksta arti koks vasa
ros teatro pastatymas, koncer
tai, parodos, archeologiniai kasi
nėjimai. Aplankykite vietinį, 
muziejų, o jei būsite prie van
dens — nepamirškite uosto ir lai
vu

Stebėkite viską — ne tik vie
toves, bet ir žmones. Būtų la
bai gerai, jei nepatingėtumėt 
visad su savim nešioti užrašų 
knygutę ir pieštuką. Mūsų at
mintis nėra tobula. Daug ir.

LJS "Juodkrantės" tunto seses vadovės vienos iškylos metu šnekučiuojasi.
Nuotr. L. Knopfmilerio

greit įdomių dalykų pasimiršta, 
o vėliau dažnai gailimės, nebe
galėdamos prisiminti. Nugirdęs 
domų posakįš, juoką, nuotykį, 
ar pamatę vertą dėmesio charak
terį, užrašykite, aprašykite. Pa
tys nustebsite, kaip labai tokie 
užrašai bus reikalingi laužų pa
sirodymams, kiek naudingos me
džiagos turėsite po ranka tada, 
kai kiti laužys galvas, nieko 
mandraus nesugebėdami sugal
voti...

Būtinai pasistenkite “ištrauk
ti” iš vyresniųjų jums negirdė
tų lietuviškų dainų, pasakų, pa
sakėčių, posakių, padavimų. 
Ypač, teiraukitės jūrinių moty
vų, nes mums, kaip jūrų skau
tams, yra net pareiga visa tai 
surinkti. Po stovyklos turėsime 
įvairius pasirodymus, mūsų jū
rines šventes, sueigas — reikės 
skautiškų programų, kurias, 
kaip žinote, geriau paruošiame 
iš anksto apie tai pagalvoję. To
dėl stebėkite ir rašykite 1

■ Kiekvienais metais vyksta 
skautiškos mugės. Kiek daug 
laiko, bėginėjimo bei finansų 
sutaupytumėm jūsų iniciatyvos 
ir mažo dėmesio dėka!

Būdami pajūry ar paežery, 
pasižvalgykite, kokių. įdomių, 
kokių. spalvingų akmeniukų, 
kriauklių, medžio išplovų (drift
wood) galima prisirinkti! Iš ak
menukų lipdome puodus, daro
me padėklėlius (visur tinka ir 
spalvoto stiklo.' gabaliukai) iš 
medžio išplovų gaminame lem
pas, pastovus rūpintojėliams, 
žvakides ir kt; ’

Miškuose nesunku rasti Įdo
miausių formų kelmų, šaknų ša
kų, skujų*.; Laukuose'—smilgų, 
dygių, gėlių viskas mums yra 
reikalinga, • viską. mesi sunaudo
jame mugės dirbiniams!

Būtų labai įdomu gauti iš. ūki
ninkų nekultų, šiaudų, iš kurių 
pagamintumėm. lietuviškus or
namentus, kryžius ir kt.. Taip 
pat javų varpos, yra didelė, puoš
mena ne vien mugės, bet ir su
eigų stalui. Sunku išvardinti 
visas gamtos gėrybes, kurios 
mums tinka. — pasidairiusios 
gamtoje pačios pamatysite, ir 
rasite.

Visą per vasarą surinktą tur
tą pristatykite į mūsų būklą — 
į mano rūsį,- 6949 S. California. 
Jame nuo pat rudens pradžios 
vyks pasiruošimai mugei.

Chicagoje likę sesės ir broliai 
taip pat nesnauskite. Mūsų 
mieste yra puikus meno institu

Linksmos jaunosios "Juodkrantės" tunto.»«sės iškyloj*, atlikusios kelionę motorlaiviu.
Nuotr. L. Knopfmilerio

tas — kiekvienas jūsų privalo
te jame praleisti ne kelias valan
das, bet kelias dienas. Pavartę 
“Yellow Pages” susiraskit mu
ziejų adresus, meno galerijas, o 
sekamdienio Cicagohs Tribune 
laidoje yra visos savaitės kultū
rinių įvykių sąrašas.

Būtų begaliniai malonu, jei 
kiekvienas iš jūsų šią vasarą pa
matytumėt bent vieną teatrinį 
pastatymą, nuvyktumėt,.koncer-

* I I. ■ trwwBw

Lietuvos laivyno istorinė baigmė
Jūr. kap. BR. KRIŠTOPAITIS

Daug buvo praėjo metų nuo 
Jūrininkų Sąjungos dedamų pa
stangų sukurti nuosavvą tauti
nį laivyną. Bet vis be pasekmių. 
Neturėdami jūrinių laivų, mes 
išsiskirstėme dirbti Klaipėdos 
uosto valdyboje. Keliems iš mū
sų pavyko išplaukti šturmanais 
ant. Anglų-Baltijos . B-vės laivų, 
kurie iš Baltijos uostų vežė mais
to produktus i Londoną. Dar vė
liau trys pateko šaųrmanais ant 
Klaipėdos vokiečių laivų: Swe- 
derskio S/S “Friesland”, ”S/S 
Gotland”, ir Kausse B-vės”. S/S 
Stephanie”, šie laivai neturėjo 
pastovios plaukiojimo linijos. 
Plaukdami tarp Baltijos, 'šiau
rės Jūrps ir Angų kanalo uostų, 
jie vežė viską, ką tik kur gavo. 
Kiti iš mūsų pasiliko uosto locų 
tarnyboje.

Netrukus buvo išnuomota du 
norvegų laivai — šaldytuvai: 
“S/S Rimfrešt” ir S/S “Bar- 
frost” abu po 500 Brt. Kas sa
vaitė vienas iš jų, pasikrovęs 
mūsų produktais, plaukė į Hull, 
Angliją.

Reikalai vystosi. gerai ir me
tų gale Hamburgere užperkamas 
laivas šaldytuvas “S/S Coldair” 
800 Brt. Jau 1936 m. pradžioje, 
persikrikštijęs. į “S/S Maistas”, 
laivas po Lietuvos vėliava įplau
kė Į Kaipėdos uostą. Pradžio
je visa mūsų laivinikystę tvarkė 
Akc. B-vė “Maistas”, Klaipė
dos. skyrius. -Tiesioginis virši
ninkas buvo, pulk; V. Grudzinsr 
kas. Su laiku mūsų didžiosios 
akcinės bendrovės — “Maistas” 
“Pienocentras” ir “Lietūkis”, 
valdžiai padedant, sukūrė gry
nai laivinikystės reikalams akci
ne bendrovę— “Lietuvos Bal
tijos Lloydas”. Jis tad “S/S 
Maistas” ir nuomojamus du nor
vegų laivus parėmė savo žinion. 
Ateityje nusistatyta Lloydo lai

tan, pav. Grand Parke jie visai 
nemokami, ir perskaitytumėt 
daug, daug gerų knygų — jų tar
pe ir lietuviškų...

Rudenį, sueigose, pasidalinsi
me mūsų - patirtais .meno įspū
džiais, todėl kiekvienas turime 
pasistengti negrįžti tuščiomis!

Visiems linkiu geros bei kū
rybingos vasaros ir smagios jū
rų skautijos stovyklos! Gero 
vėjo!

vams duoti Lietuvos miestų 
vardus, kad supažindinus užsie
nį su mūsų miestais. Tad 1936 
m. vasarą atpirkus norvegų lai
vus, jie paleidžiami plaukioti po 
Lietuvos vėliava, kaip “S/S. Ute
na” ir S/S “Kretinga”.

1937 m. pavasarį su Lietuvos 
Baltijos Lloydo pirmininku inž. 
Rėklaičių vykstame į skandinavų 
kraštus pardavimo rinkose iš
statytus laivus apžiūrėti. Da
nijoje nuperkame du laivus: 
“S/S tMarijampalė” ir “S/S 
Šiauliai” po 1700 Brt. Laiva 
“S/S Marijampolė” perima va
dovauti kap. Krištopaitis, laivą 
“S/S šiaųiai” perima kap.. B. 
Monkevičius.

Netrukus Raiškio vadovauja
ma bendrovė “Sandėlis” perkasi 
du laivus: “S/S. Nida” — 1,200 
Brt. ir S/S Venta” 1,800 Brt. 
Lietuva tampa jau jūrų valstybė 
pilna tų žodžių prasme ir ne
retas reiškinys matyti savo 
trispalvę svetimuose uostuose 
bei jūroje.

Tuo tarpu vis dar jaučiama 
vadovaujamo personalo trūku
mas^ ypač mašinų, skyriuje. Lai
kinai latviai, norvegai, estai tuos 
trūkumus užpildo-. Bet mūsų jau
nimas studijuoja įvairiuose Eu
ropos kraštuose: Latvijoje, Ita
lijoje, Olandijoje,- Belgijoje, 
Prancūzijoje ir kitur. Baigusie
ji tuojau įsijungiami į mūsų gre
tas, o jų vieton siunčiami kiti į 
užsienius. Laivų ateitis klosto
si viltingai..

DIDVYRIS
— Ar girdėjote,, kad Leidyk

la išleido naują knygą?
— Kas yra tos knygos did

vyris?
— Leidėjas.

SPUOGAI - ACNE
Rašo Chicagos sveikatos 
komisionierius Dr. Brown

Acne arba spuogai apninka 
apie 75 nuošimčius visų paaug
lių, bet tai nėra jokia didelė 
tragedija. Spuogų priežastis yra 
aliejinių liaukų odoje padidėju
si veikla • ryšium su prasidėju
sia lytinių hormonų veikla krau- 
juje. Spuogai veide paprastai 
trunka apie 4-5 metus.

Vasaros metu, saulei veikiant, 
spuogai veide dažniausiai suma
žėja, o rudeniui atėjus vėl pa
blogėja.

Jaunuoliai mėgsta veido spuo
gus spaudyti, tačiau turėtų veng
ti tai darę, nes dažnai jie užsi
krečia ir išvirsta votimis, kurių 
pėdsakai lieka veide visam am
žiui.

Dr. Brown pataria bent du
syk per dieną veidą. mazgoti 
muilu ir vandeniu, vartojant he- 
xacholorophene turintį muilą. 
Nusimazgojus veidą aplieti šal
tu vandeniu ir apšluostyti ne 
trinant, o tik rankšluostį prispau 
džiant.

Mergaitės turi vengti vartoju
sios cold cream ir kitokias po
madas, kadangi jos tik pablogi
na spuogus. Nevartoti jokių skie
dinių be savo daktaro patarimo.

Anksčiau buvusi nuomone, 
kad reikia vengti cukraus, rie
balų, šokolado, pasirodė nepa
grįsta. '

Maskoikos Vilniaus, 
motery tarnyboje

85 Vilniaus Spalio rajono mo
terų tarybų aktyvystės ir iš 44 
pramonės įmonių, statybos bei 
prekybos buvo susirinkusios į 
seminarą. Kad jis praeitą gero
je nuotaikoje, pasistengė Spalio 
rajono moterų tarybos pirmi
ninkė inžinierė konstruktorė V. 
Verzilova. Seminarą pradėjo 
partijos komiteto sekretorė J. 
Bagdonavičiūtė. Apie Lenino ju
biliejų ir moterų tarybų uždavi
nius kalbėjo LKP CK skyriaus

SPECIALŪS BUŠAI I NAUJI ^PIKNIKĄ
Sekmadienį, rugpiūčio 16 dieną, specialūs CTA busai veš či- 

kagiečius Į “Naujienų” Pikniką. Lygiai 12:00 vai. po pietų 
busai paims žmones nuo “Naujięnų” (l8-tos. ir Halsted gat
vių kampas). Už kelių.minučių jis sustos. Br.idge.por te 
ties . Lietuvių Auditorija ir paims, ten piknikam norinčius nuva
žiuotu Vėliau jis važiuos Archer Avenuė. Sustos.ties Archer ir 
Western, Archer ir California. Pasuks į California Ave.. Sustos 
ties California ir 43rd.St^ California.ir 55 St, California ir 63rd 
St, California ir 71st St, o iš ten. jau važiuos tiesiai į Willow 
Springs ir Bučo Sodą, kur. bus piknikas.

Lygiai 1 vai. po pietų išvažiuos antras, busas. Sustos tose 
pačiose vietose.

Iš pikniko busai išvažiuos 6:00 valandą vakaro.
Kelionė į Pikniką.ir atgal (round trip) kainuos $2.00.

Kaip nuvažiuoti i NAUJIENŲ pikniką

; Rugp. 15 d. NAUJIENŲ pik
nikas įvyks Bučo sode, kuris 
yra prie German Church Road, 
83-čios gatvės tąsa. Bučo sodas 
yra tarp Willow. Springs kelio 
ir Wolf Road.

Taigi visi keliai,, kurie veda 
prie 83-čios ir Willow^ Springs 
Road sankryžų, veda tiesiai į 
NAUJIENŲ pikniką.

Iš 18-os kolonijos, Bridgepor- 
to, Brighton Parko ir kitų mi
nėtų apylinkių kolonijų geriau
sia yra paimti Archer Road, ku
ris vėliau vadinasi US 4-A ir 
važiuoti iki Willow Springs 
miestelio. Tenai reikia pasukti 
į dešinę, pervažiuoti du tiltus, 
einančius per Chicagos kanalą ir 
Desplaines River ir pasukti į kai- Komisija Piknikui Ruošti

vedėjp pavaduotoja V. Levįagina. 
Toliau pranešinėjo elektros su
virinimo aparatūros gamyklos 
moterų tarybos pirmininkė N. 
VTŠniova. Duonos kepimo susi
vienijimo moterų tarybos pir
mininkė L. Sirusienė kalbėjo, 
tarp kita ko, apie , dailių darbo 
drabužių trūkumą.

Radijo matavimo prietaisų ga
myklos moterų tarybos narė T. 
šepeleva pasakojo apie darbi
ninkų vaikų elgesio kontroliavi
mą ir jų pažangumą. ’

Dar apie moterų problemas 
skalbėjo miesto moterų tarybos 
pirmininkė V. Olševskaja. Gilų 
įspūdį seminaro dalyvėms pada
riusi komunistinės-veteranės M. 
Chodosaitės (Kaunaitės) kalba.

O reportažą apie tai “Tarybi
nėje moteryje” parašė Vilniaus 
Spalio rajono moterų tarybos 
pirmininkės pavaduotoja L. Ma- 
tulenko.

Vyrai bobeja
Lenkų laikraščiai skelbia, 

kad garsusis prancūzų madų 
“karalius” Dior naujausiai 
pradėjo siūti vyrams: baltuo
tus kalesonus, o kitas madis- 
tas Lanvins — kailių kraštais 
apsiūtas skybėles. Daug vyrų 
ateinančiam rudeniui užsisakę 
“bobiškus’’ apsiaustus, kurių 
palos, siekia kojij pėdas. Nega
na. tę>,. kai kurie vyrai pradedą 
užsisakyti- moteriškus ranki- 
nukusl

NETIKĖTINA LAIMĖ
' Iš Huntington, West Virginia, 
praneša, kad" William Pittman, 
gyvenantis Atlanta mieste, at
gavo savo prieš 5 metus pavog
tą atmintinį Marshal universite
to ženklini žiedą, kurį jis buvo 
palikęs savo kambaryj e‘ant sta
lo ir jam nesant kambaryje per 
"atvirą langą įskridęs; mėlynspar
nis „ paukštis (blu jay) pagro
bė ir išsinešė.

žiedą šiomis dienomis rado 
vienas Atlantos gyventojas ir at
pažino iš žiede ingraviruotų Wil- 
iiamo Pittmano inicialų raidžių.

rėje esantį Bučo sodą, vadinamą 
Willow West Picnic Grounds.

Kas važiuoja iš šiaurinės arba 
vakarinės Chicagos dalies, tai’ 
tiems geriausia naudotis Wil
low Springs arba Wolf Road. 
Abu šie keliai nuveda tiesiai iki 
German Church Road.

Iš Marquette Parko važiuo
jantieji gali naudoti 79-tą kelią, 
87-tą kelią arba 95-tą kelią. Jie 
turi pasiekti Wenthworth Road, 
pervažiuoti jau suminėtus ka
nalus, pasiekti German Church 
Road ir įvažiuoti į Bučo 
sodą.

Kviečiame visus čikagiečius 
atvykti į NAUJIENŲ rengiamą 
pikniką.
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J. TIJŪNAS

insured

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

i

(Tęsinys)
Ir taip,vakaras praėjo besi

rūpinant geru pasirodymu 
šventinimo iškilmėse. Turint 
galvoje, kad pats popiežius 
šventins, tai mums, lietuviams, 
reikia savo vardą tinkamai iš
laikyti.

Jau viskas .iki smulkmenų 
sutvarkyta ir einame vakarie
niauti, Gerai pavalgę ir vyne
liu pasigardžiavę, užsukame Į 
viešbučio vestibiulį, kuriame 
iškabinama ekskursijos vado
vo rytojaus dienos programa. 
Skaitome ir netikime. Parašy
ta, kad koplyčios šventinimas 
įvyko šiandien, liepos 6 d. 17 
vai. Vieni aiktelėjo, kiti nusi
minė ir rankas nuleido, o treti 
klausia: Ko mes važiavome? 
Juk ir važiavome koplyčios 
šventinime dalyvauti, o pasi
rodo, mes visai nevuvome rei
kalingi. Kodėl toks staigus pa
keitimas įvyko, tai .sunku .pa
sakyti. Gal laiko stoka, gal koks 
nenumatytas Įvykis, - o gal kam 
'nepageidaujamas buvo dides
nis lietuvių dalyvavimas.

Mano manymu tvarką turi 
būti visur ir visuomet, reikja 
skaitytis su žmonėmis ir jų 
neapvilti. Vienas humoro mė
gėjas sako, kad jei jau šaukš- 

- tai po pietų, tai eikime ir ge
rai išmiegokime. Taip in buvo 
visų nuspręsta.

POPIEŽIUS LAIKO 
ŠV. MIŠIAS

Rytas, liepos 7 dieną. Ke
liamės, susitvarkome, paval
gome ir busais vykstame į nu
matytas pamaldas. Randame 
prie bazilikos daug lietuvių, 
keletą šimtų, kurie laukia Įlei
džiami į bazilikos kriptą, kur 
bus laikomos popiežiaus Po
vilo VI šv. Mišios lietuviams.

Prisirinko pilna«kripta, kuri 
yra ilga, bet žema. Kai pilna 
žmonių, tai dėl blogas venti
liacijos, gana Šiltoka. Visi lau
kėme $u dideliu smalsumu. 
Netrukus lydimas didelės- pa
lydos atvyko popiežius, lai
mindamas susirinkusius. Kaip 
ir visuomet, fotografams buvo 
gražaus darbo, nes tokių pro
gų mažai pasitaiko. Pirmiau
sia popiežius Įėjo į Lietuvių 
Koplyčią ir palaimino Aušros 
Vartų paveikslą. Padėjo pa
dovanotą žvakidę ir uždegė 
žvakę, kurioje atspaustas Kris
taus 
simbolizuojantis 
prisikėlimą.

Reikia manyti, 
žius šiuo veiksmu parodė gra
žų diplomatinį mostą, kaip at
pildą už lietuvių nuolankią 
nuolaidą, atsisakant Lietuvių 
Kankinių Koplyčios pavadini
mo. Aišku, kad geriau tai, ne
gu nieko. Galėjo ir to nebūti, 
nes koplyčia jau Įrengta ir ji 
su visu turtu pereina Vatikano 
nuosavybėn. *

Popiežius, palaiminęs Aušros 
Vartų paveikslą, atėjo į čia pat 
esančią kriptą ir atnašavo šv. 
Mišias lotvnu kalba. Pamaldų 
metu dalyviai gražiai lietuviš
kai giedojo. Evengeliją ir pa
mokslą pasakė vysk. P. Marcin 
kus lietuviškai. Be paprastų 
bendrybių, apie Lietuvą ir jos 
vargus bei kančias jis nieko ne 
užsiminė. Keista, kad Vatika
no aukšti dvasiškiai vengia vie 
šai Lietuvos vardą paminėti. 
Vadinasi, pataikauja stiprie
siems.

Pamaldoms pasibaigus, Po
piežius trumpai pasikalbėjo su 
arčiau esančiais ir pakalbino 
brolius Kožicus, 13 ir 14 metų 
berniukus, . kuriems padova-

prisikėlimo paveikslas, 
ir Lietuvos

kad popie-

Du garsūs Hor.g Kongo restoranai ypač gražiai atrodo naktį. Jie plaukioja ramioje Aberdeen 
jlan :oįe.

nojo raktams po retežėlį, ro
dos, su auksiniu medalikėliu. 
Popiežius išeidamas atsisvei
kino su arčiau stovinčiais ran
kos paspaudimu, tuo parody
damas nuoširdumą ir demokra 
tiškumą. Susirinkusieji giedo 
jo “Marija, Marija”.

Dalyvių nuotaika buvo pa
kili, bet visi jautė lyg ko trūk
sta, nepilna ir neužbaigta. Va
dovai vargu tikėjosi to, kas 
netikėtai ivvko: maldų daly
viai partizanišku būdu pradė
jo giedoti Lietuvos himną, ku
ris po pirmų nedrąsių žodžių 
spontaniškai išsiveržė iš visų 
krūtinių ir sudrebino bazilikos 
požemį su ten esančiais sarko
fagais. Tuo įvykiu gulintieji 
pilnai galėjo nustebti pirmą 
kartą išgirdę taip galingai ir 
su meile giedant jiems nesu
prantamus maldos žodžius 
Dar daugiau jiems liko nesu
prantama, kodėl jų įpėdiniai 
nenori girdėti tokios gražios 
maldos ir paskubomis išėjo. 
Gal ir mistiško poveiksmio nu- 

'siateikimas , bet dėl-nepaisy-

IR JOS

no, bet toje koplyčioje viskas 
gražiai ' padaryta, todėl joms 
ir įdomu pažiūrėti. Kai prade

jau aiškinti, tai jos iš nustebi
mo ir rankas susiėmė. Sako: 
"Tik rai labai graži istorija ir 
mes iki šiol nieko nežinojome”.

Tai va, su maža išimtųni, 
visi svetimtaučiai be reikiamų 
užrašų su tinkamais paaiškini
mais nieko nesupras ir neži
nos. Jos irgi skaitė prie Min
daugo ir kitur esančius mažus 
ir svetimtaučiui nieko nepasa
kančius įrašus, bet joms nei į
galvą neatėjo, kad ši koplyčia 
yra lietuvių ir, svarbiausia, 
kokiam . tikslui įrengta. Jos 
maniusios, kad pamaldžių 
žmonių įrengta Dievo garbei 
ir viskas, — be kokių ten vil
čių ir troškimų savo tėvynei 
laisvės. Visai jos ir nemaniu
sios, kad žmonės, neturėdami 
laisvos tėvynės ir būdami trem 
tyje, pastatytų ir įrengtų to
kiam kilniam tikslui tokią gra
žią koplyčią.

(Bus,daugiau)
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rugįpiūčio 16 dieną
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BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI. 
VISA LAIKA GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ-

RUGPIŪČIO 16 D. VISI KVIEČIAMI I NAUJIENŲ
PIKNIKĄ,

U

mo tautinių jautmų iššūkio jis 
leistinas.

KOPLYČIA
PAVADINIMAS

1 ■ 1
Užsibaigus oficialiom iškil

mėm, ėjome 'koplyčios apžiū
rėti ir susipažinti su atliktais 
darbais bei sukurtomis puoš
menomis.. šiandien lietuviu 
koplyčia, tarp ten esančių kitų 
koplyčių, yra dėmesio centras. 
Žmonių pilna.' Vieni Įeina, kir 
ti išeina. Artin^ųęs ir mes. Pir 
miausia ieškome*prie Įeinamų
jų durų užrašo ar ženklo kuris 
rodytų; kad čia lietuvių koply
čia. Nėra jokio. Pirmą kartą 
Įėjus susidaro’ toks vaizdas: 
vidutinio didunio, šonuose po 
tris bareljefines skulptūras, 
grindys marmuro tautinio raš
to inkrustacija, lubos baltos 
be jokių papuošimų, kairėje 
pusėje prie durų, sienos nišo
je, pastatytas bėveik normalaus 
didumo ir bronzos nulietas Rū
pintojėlis ir koplyčios fronti- 
nėje sienoje (gale) Aušros Var 
tų Gailestingumo Motinas pa
veikslas, kurišį gražiai ir me
niškai padarytas. Jame užra
šas: “Sub, Tuum Praesidim 
ConfugimUs Mater Misericor- 
diae”’’ — Po Tavo apginimo 
šaukiamės,1 Gailestingumo Mč>- 
tina. To lietuviško užrašo nė
ra — tik lotyniškas. Jokių at
skirų užrašų, kad čia yra lie
tuvių koplyčia, nėra. Todėl
įėjęs svetimtautis be paaiškini
mo ar smulkesnės studijos nie 
ko nežinos.

Žuvusiu už Lietuva kanki
nių Įrašų nėra, nors buvo skel
bta spaudoje, kad bus įrašyti 
į tam tikrą sienoje įmūrytą len 
tą. Nėra palikta (bent nesima
to) net vietos tokiems įrašams 
daryti, nors, sako, kad esanti 
kažkur tai už altoriaus palikta 
vieta. Tačiau niekas jos nepa
rodė.

Visoje koplyčioje galima ras 
ti žodį “Lithuanie”tik užrašuo
se — paaiškinimuose, kurie Įra 
šyti Mindaugo, Vytauto, Jogai
los ir šv. Kazimiero bareljefuo 
se, kad jie yra Lietuvos kara
liai, kunigaikščiai ir panašiai. 
Besiidomauj an tiems oficialaus 
užrašo neužakcentavimu bei 
koplyčios nepavadinimu “Lie
tuva” ar “Lietuvos” ir panašiai, 
buvo atsakyta, kad tai nėra 
būtina, nes esantieji barelje
fuose įrašai savaime pasako, 
kieno ta koplyčia ir kam ji pri
klauso. Paklausta, o jei tie ba 
reljefai arba vienas iš jų būtų 
padėti lenkų koplyčioje, tai 
remiantis Įrašais koplyčia lik
tų lietuvių? Atsakymo nebuvo. 
Tikrumoje lankytojui barelje
fo užrašai nieko nepasako, 
koks koplyčios vardas ir ko
kiam tikslui ji yra įrengta bei 
dedikuota. Teko matyti ir ste
bėti tris vienuoles filipinietes 
vaikščiojančias po koplyčią ir 
atidžiai viską apžiūrinėjan
čias. Kiek ilgiau jos stebėjo 
Sibiro lietuvaičių maldakny
gių įvairių kalbų viršelių frag
mentus, kas gražiai bareljefi
niai atvaizduota bendru užra
šu — “Marija, gelbėk mus”. 
Priėjęs paklausiau, ar jos su
pranta bei žino, ką tas viskas 
reiškia. Jos atsakė, kad neži-

I. VLKS.

Verta. Verta kartais ir Į ne
tolimą mūsų praeitį dirstelti.

Ten su atsidėjimu'besidairy
damas, užtinki įdomiai spindan- 
čių žiburėlių, mielų širdžių tiem, 
kurie savo tauta sielojosi. Tie 
praeities žiburėliai gal buvo pa
miršti, nenušviečia nueitų ta
kų praeityje ir nerodo plates
nių kelių į ateitį.

Ana, 1900 m. buvo suruošta 
pasaulinė paroda Paryžiuje. Jau 
iš seno Paryžius buvo garsus ne 
vien tik savo įvairiomis mado
mis, bet šviesa, menu ir mokslu. 
Turėjo kuo toje parodoje pasi
rodyti ir kartu paskatinti ir ki
tas šalis, kad kuo kas gali toje 
parodoje pasirodytų.

O Lietuva? Tada rusų carų 
valdoma Lietuva ne tik buvo 
palikta be savo spaudos, bet ir 
jos vardas iš geografijos, isto
rijos vadovėlių buvo išbrauk
tas, neleidžiamas suminėti. Lie
tuvių tauta buvo pasmerkta iš
nykti tarp velikorusų.

Ar galėjo kas nors drįsti iš 
Lietuvoje esančių -toje parodoje 
bet kuria savo kūryba pasireik
šti? Deja, Lietuva jau turėjo 
savo išeivija, kurios žymi dalis 
nė gardesnio šaukšto ieškoda
ma užsieniuose atsidūrė, • bet 
laisvės sau ir savo tautai trokš
dama. Laisvės ieškodami, lietu
viai likimo buvo nublokšti į ki-

tas šalis. Ir tai ne vien Euro
pos, bet anapus Atlanto vande
nyno. Vos pasklido gandas apie 
būsimą pasaulinę parodą Pary
žiuje, štai Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse ir pačiame Paryžiu
je gyveną Lietuvos išeiviai susi
metė ir kietai panūdo Paryžiaus 
parodoje pasireikšti. Bet kuo ir 
kaip?

Ir sumetė pasirodyti savo gin
klu dėl laisvės! O tas ginklas 
buvo ir tebėra mūsų tautos spau
da. Bet Lietuvoje ji buvo už
drausta. Tegu! Juo labiau rei
kia parodoje iškovoti vieta sa
vai spauda. Tegul ji byloja, kad 
gyvai tautai jos pačios šalyje 
lotynų raidėmis spauda yra pa
naikinta. Vakarietiška raidė 
Lietuvos gyventojams vartoti 
uždrausta. Lai žino apie tai vi
sas pasaulis. Ir šūktelta tada į 
Amerikoje gyvenančius lietu
vius pritarti ir paremti savo 
spaudos parodą Paryžiuje. Tuoj 
buvo sudarytas tam reikalui ko
mitetas priešakyje su kun. Jo
nu Žilinsku.

Kukli, oi kukli ir iš dalies ne
patraukli tada buvo lietuvių 
spauda. Tegu, bet ji daugiau 
pasakė, negu kitų, kad ir lais
vų tautų spauda! Pagaliau ano 
meto ir Prancūzijos spauda, ją 
palyginus su šiandienine, nebu
vo, jau tokia gausi.

Tos parodos įtaisymui buvo 
surinkta virš dviejų tūkstančių 
dolerių. Parodos įrengimas bu
vo savanoriu darbas. Tokios lė
šų sumos tas darbas nebuvo rei
kalingas. Už atlikusius pinigus 
buvo sumesta jau parodai suda
rytą spaudos sąrašą knygute 
atspausdinti.

Ir 1900 m. Plymouth, Pa., iš
ėjo “Suskaita arba statistika 
visų lietuviškų knygų, nuo pra
džios lietuviškos Amerikos emi
gracijos iki 1900 metų”.

Tiesa, tai nebuvo iš tos sri
ties pirmas spaudos leidinys. 
A. Jono Zanavykaičio rūpesčiu 
buvo atspausdinta “Suskaita lie
tuviškų knygų, atspaustų nuo 
1864—1896 metų Prūsuose”.

šioje “suskaitoje” Ameriko
je spausdintos knygos ir laikraš
čiai nebuvo suminėti.

Vadinasi, vienas darbas ve
ja kitą. Nors ir abudu tie dar
bai, šių dienų akimis žiūrint, 
buvo menkučiai, bet tai buvo 
pirmieji žingsniai kiek tik įma
noma garsinti Lietuvos vardą, 
parodyti lietuvių tautai daromas 
skriaudas. Tuo pačiu kartu bu
vo padėti pirmi pagrindai bū
simam Lietuvos biografijos mok
slui.

Čia turime progos prisiminti, 
kad Amerikoje pirmas lietuvių 
laikraštis išėjo 1879 m. Tai bu
vo Lietuviszka Gazieta”, kuri 
tais metais buvo išleista rugpjū
čio 16 d. Amerikos lietuvių laik
raštijai toji diena minėtina. To 
laikraščio leidėjas ir “rėdytojas” 
buvo M. Twarowskis, kuris be
ne buvo Lietuvoje skulptoriaus 
Petro Rimšos pavaizduotos lie
tuviškos mokyklos “darakto
rius”.

Gi pirmoji, lietuviškoji kny
ga Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse pasirodė prieš 90 metų 
— Historija septiniu mokitoju 
iž Lankiszko ant Lietuwiszkos 
kalbos per Augustyna Zeytz Zo- 
konika piardirbta. Ji pasirodė 
Chicago  je. Buvo 138 puslapių, 
mažo formato.

Tais pačiais metais išėjo M. 
Tvarausko išleista New Yorke 
“Pranaszystės Michaldos”. Jos 

fbuvo išleista 500 egz. Mažai ką 
po daugiau egzempliorių lietu
viškos knygos beišleidžiamą ir 
dabar.

Visa tai verta prisiminti ir į 
galvą įsidėti, kad ne šventieji 
lipdo puodus, bet žmonės. Lie
tuviškai knyga čia Amerikoje 
kelią praskynė ne kuris išgar-

(Nukelta į 5 psl.)

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite! i

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

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.

UNIVERSAL
**

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

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS *
Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas auto mobiliame pastatyti
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,Ne Leninas lietuviams reikalingas
Rusų okupuotoje Lietuvoje Lenino šimtametiriė su

kaktis jau atšvęsta šių metų balandžio 22 dieną, bet kal
bos, straipsniai, brošiūrėlės ir knygos apie Leniną- ir to
liau tebegaminamos. Rusai įsitikino, kad ne Leninas 
lietuviams reikalingas, bet duona, drabužis, apavas, — ir 
svarbiausia, lietuviams reikalinga laisvė, bet jie ir toliau 
tebebruka įvairiausius raštus apie Leniną.

Okupantas bandė įtikinti pavergto krašto gyvento
jus, kad Lenino gimimas yra pats svarbiausias žmonijos 
istorijos įvykis. Radijas, televizija, laikraščiai, knygų 
leidyklos buvo įkinkytos Leniano grbei ir šlovei garsinti. 
Visame krašte buvo ruošiami mitingai Lenino gyvenimui 
aiškinti, mokyklose skaitomos paskaitos apie Lenino 
interpretacijas filosofijos ir sociologijos srityse. Balan
džio 22 dieną turėjo būti pati didžiausioji šventė visoje 
rusų pavergtoje. Lietuvoje.

Bet ilgai ruoštą sukaktinę Lenino gimimo dieną di
delė krašto gyventojų dauguma dirbo. Lietuvos valdymą 
prižiūrintieji rusai įsitikino, kad Leninas lietuviams yra 

• svetimas, ištisų metų propaganda nedavė reikalingų re
zultatų, todėl nutarė tą dieną “leisti” darbininkams dirb
tu Didelė Lietuvos gyventojų dauguma tą dieną dirbo. 
Vieni bandė laimėti “darbo lenktynes”, \ 
vo kompartijos įstatyti. Kiti stengėsi pakelti “gamybos 
rodiklius”, o tretieji norėjo padidinti darbo našumą. 
Balandžio 22 d. dirbusieji darbininkai atlyginimo negavo. 
Tai buvo auka “socialinei santvarkai”, vedančiai į “ko
munistinę ateitį”.

jas bei krizes. Kiekvieno kraš
to komunistę partija yra jung
tinė jėga, kuri kovoja tik dėl 
vieno — tai dėl pasaulinės revo
liucijos. — Koegzistencija duo
da Sovietams teisę skerbtis į 
demokratiją, tuo tarpu kai de
mokratiniai kraštai neturi tei
sės pasakyti apie Sovietų elg
seną tai, ką jie nori pasakyti”.

VII. — Ar pažįstame impe
rialistinį komunizmą?

Vyresnieji, kurie esame per-

šia įsižeistų. Gyvenimo mo
kykla, šiuo atveju, mums buvo 
labai gera...

Mūsų vaikai, kuriuos mažus 
iš Lietuvos į tremtį išsivežėme 
arba jau tremtyje gimę, tos gy
venimo mokyklos komunizmui 
pažinti neturėjo. -Todėl jie ir 
komunizmo, sakant, to mūsų 
tautos ir valstybės priešo nepa
žįsta arba pažįsta tik “iš kny
gų”...

Gal dėl to jie lengviau ir pa

bininkų ir vertėjų kadras, kuris išvertė iš rusų kalbos 
veik visus pačioje Rusijoje išleistus Lenino raštus. Tie 
raštai buvo sukišti į bibliotekas, partijos ir mokyklų kny
gynus. Prievarta jie buvo kišami partijos ’nariams ir 
aukštesnes valstybines vietas užimantiems pareigūnams.

Gerai apmokami vertėjai ir partijos “istorikai” nuo
lat prie Lenino raštų tebedirba. Stalino laikais paruošta 
52 tomų Lenino raštų laida jau nebetiko Chruščiovo lai
kais. Anksčiau leistus Lenino raštus reikėjo papildyti, 
pataisyti ir naujai išleisti. Iš bibliotekų reikėjo išimti 
anksčiau paruoštus leidinius ir įdėti pačius naujausius. 
Bet Brežnevui ir maršalams vėl pradėjus grįžti prie sta- 
liniškos Lenino “mokslo” interpretacijos, vertėjams ten
ka ruošti nauja Lenino raštų laida.

Kompartijos centro komiteto įpareigoti istorijos 
“specialistai” surinko net 699 lietuviškai išverstus ir iš
leistus Lenino straipsnius, brošiūras ir knygas. Pir
miausia Lietuvon pateko užsienyje verstas,; hektagrafuo- 
tas ir 1894 metais Vilniun atvežtas Lenino rašinys “Kas 

į kurias jie bu-[yra “liaudies draugai” ir kaip jie kariauja prieš social
demokratus?” To vertimo itaka buvo tokia didelė, kad 
Vilniuje veikusieji lietuviai socialdemokratai nutarė į 
Minske nišų šaukiamą pirmąją Rusijos socialdemokratų 
konferenciją visai nevažiuoti. Lietuviai buvo įsitikinę, 
kad nieko iš rusų socialdemokratų jie negalės pasimoky-

Lenino gimtadienis praėjo, bet straipsniai, kalbos; *ti, o apie bet kokią- iš jų paramą ir kalbos negalėjo būti 
net knygos ir toliau apie jį tebegaminamos, šių metų lie^ Rusams buvo reikalinga lietuvių parama, bet lietuviams
pos pabaigoje buvo išleista Lenino raštų, verstų ir išleis
tų lietuvių kalba 1914 — 1969 metais, bibliografija. Šią 
bibliografiją paruošė R. šarmaitis ir A. Ulpis, kelių 
“mokslo” instituto bendradarbių padedami. Šioje biblio
grafijoje suregistruotas kiekvienas Lenino straipsnis, 
bet kada išverstas ir išleistas lietuvių kalba Lietuvoje, 
Rusijoje ar Amerikoje. Komunistų partijos istorijos in
stituto darbininkai išvartė visus prieškarinėje Lietuvoje, 
plačioje Rusijoje ir įvairiuose Amerikos miestuose leistus 
lietuviškus laikraščių komplektus, tikrino kiekvieną 
straipsnį, nurašinėjo, konspektavo, metrikavo ir dėjo į 
šią bibliografiją. Daugiausia Lenino straipsnių ir knygų 
išleista karo pabaigoje, kai sovietų karo jėgos antrą kar
tą okupaavo Lietuvą. Vilniuje sudarytas specialus kal-

jie nieko negalėjo duoti ir neturėjo ko pamokyti. Andrius 
Domaševičius, caro policijos jau kelis kartus suimtas ir 
tardytas, ir Alfonsas Moravskis nerado jokio reikalo va
žiuoti į Minską. Lietuviai socialdemokratai rusus labai 
gerai pažino jau praeito šimtmečio pabaigoje.

Rusai, mokėdami geras algas Lenino raštų vertė
jams ir bibliogarf i jų ruošėjams, dvigubai Skraudžia lie
tuvių tautą. Lietuviai kolchozininkai turi uždirbti duoną 
naudingo darbo nedirbantiems žmonėms, kurie bando 
primesti lietuviams visiškai svetimą Leniną. Ne Leninas 
lietuviams reikalingas, bet laisvė ir galimybė patiems lie
tuviams tvarkyti savo reikalus. Juo mažiau lietuviai apie 
Leniną girdėjo, tuo geriau jie gyveno.r Juo.greičiau, jie 
Lenino ir jo pasekėjų atsikratys, tuo jie bus laimingesni.

tiki gerai užmaskuotai komu
nistų propagandai, pvz., kad ir 
dėl to “bendradarbiavimo“, ku
ris, mano nuomone, yra ne kas 
kita, kaip chruščiovinės “koeg
zistencijos” lietuviškoji forma. 
Todėl reikėtų mums savo jau
nimui išaiškinti tai, ko jis dar 
nežino, apie imperialistinį ko
munizmą, kaip, pvz., šveicarų 
valstybinio auklėjimo draugija 
aiškina savo knygose ir kitais 
būdais.
' Būtų sveikintini ir paties mū

sų jaunimo (jo- organizacijų) 
simpoziumai, kur būtų . parodo
mas komunizmas, koks jis yra, 
o ypač parodomas komunistinės 
propogandos medas.

Man kyla mintis netgi steigti 
mums kokią Tėvynės pažinimo 
draugiją, kuri turėtų tikslą ug
dyti mūsų jaunimo tautinę dva
sią, valstybinę mintį, daryti 
šviesią jo valstybinę sąmonę.

Ta draugija galėtų (šveicarų 
valstybinio auklėjimo draugi
jos pavyzdžiu) supažindinti jau
nimą ir su mūsų tautos ir vals
tybės priešu komunizmu.

VIII. — Ar pažįstame dabar
tinę padėtį okup. Lietuvoj?

Ta mūsų pavergtosios tautos 
padėtis yra labai sunki, net šiur
pi, tik mes jos, deja, nepažįsta
me ar nenorime pažinti. Nesa
kau, kad jos nepažįsta visi, bet 
didelė dalis, iš tikrųjų, tą padė
tį vaizduojasi daug geresnę, ne
gu ji iš tikrųjų yra.

štai, koks grįžęs iš Lietuvos 
vizitininkas pasakoja mums apie 
gerus ar blogus Lietuvos kelius, 
apie miestų, miestelių ir ūkių- 
kolchozų namus, apie žmonių 
drabužius, apie krautuvėse ma
tytas prekes ir jų kainas, kartais 
net padarydamas išvadą, kad 
dabar Lietuvoj jau “pakenčia
mas gyvenimas”..’.

Kad dabar okup. Lietuvoj mū
sų žmones gyvena nelaisvėje, te
roro šešėlyje, kad okupantas vi
sais būdais ir priemonėmis tem
do lietuvių dorinę, religinę, tau
tinę sąmonę, kad visiškai slopi
na valstybinę mintį, kad per jė
gą žmonėms bruka savo ideolo
ginius nuodus, kad smukdo mū
sų tautos moralę, ardo tautoje 
šimtmečiais susiklojusias dori
nes tradicijas, kad jis mindžioja 
ten kone visas pagrindines žmo
gaus teises — teisę gyventi, tei
sę laisvai sau profesiją pasirink
ti, teisę laisvai, nepardavus są
žinės, mokslo siekti, teisę turėti 
ir viešai reikšti savo idėjinius 
Įsitikinimus, teisę dėtis į politi
nes,. kultūrines ar kitas drau
gijas, teisę gauti laisvai teisin
gas informacijas (iš užsienio ar 
.savo krašto), teisę turėti ar leis
ti savo laikraščius, teisę gauti 
teisingą teismo sprendimą bet 
kurioje byloje, teisę skųstis dėl 
visokio smurto policijos sau
valės ir pan., tai, va, to viso grį

Miami, Floridos futbolo stadijone, darbininkai tiesia dirbtinos žo
lės kilimą. Visam stadijonui apdengti reikės 80 ritiniu, iš viso 93,- 

000 kvadratiniu pėdy "žolės". Jos nereikės laistyti ir trumpinti.

žęs iš Lietuvos mūsų vizitininkas 
ir nematė, nepastebėjo..; Jis net 
nesuprato, ką reiškia jo brolio 
užčiauptos lūpos, ano baimė esa
ma tvarka pasiskųsti, savo var
gu pasiguosti...

Arba vėl, sakykim, gauname 
iš okup. Lietuvos įvairių groži
nės literatūros kūrinių, kur skai-- 
tome šlykščiausią antireliginę 
propagandą, niekinimus Lietu
vos partizanų, tautos herojų, 
netgi ir viso mūsų nepriklauso
mybės laikotąhpio. Ir knygose, 
parašytose buvusių gerų katali
kų arba lietuvių patriotų !v Ar 
nematome, nesuprantame, kad 
tos knygos parašytos okupanto 
smurto įtakoję. Ir ką mes daro
me dėl to? Vietoje protestavę 
dėlto, dedame knygpalaikę į sa
vo biblioteką, sakydami : “kny- 
ba gera, tik autoriaus kiek per 
daug duoklės atiduota”... O ki
ti net ir tos duoklės” nepastebi
me. Jiems viskas jau atrodo Lie
tuvoj gražu, niekas nekrenta į 
akį, kuo turėtum susirūpinti,

Kodėl taip yra?
Kad mes nepažįstame okup. 

Lietuvos, tos tikrai tragiškai 
šiurpios mūsų brolių ir senių, 
visos mūsų pavergtosios tautos 
padėties.

IX. — Atverkime plačiau akis 
ir širdį.

1) Būkime akylesni. Pažinki
me savo priešą, ypač gi kritiškai 
vertinkime jo propagandą.

2) Atviromis akimis pažvel
kime į šiurpią realybę mūsų tė
vynėje Lietuvoje ir jautresne 
širdimi išgyvenkime savo bro
lių ir sesių tragediją, musų pa
vergtosios tautos sunkią padėtį 
tėvynėje.

3) Supraskime užčiauptas mū
sų tautos žmonių lūpas.- Įsiti

kinkime, pagaliau, kad tos už- 
čiaptoę lūpos rodo pavergtosios 
tautos negalėjimą laisvai reikš
ti savo minties, savo valios, jos 
negalėjimą niekam pasiskųsti. 
Supraskime, kad ta pavergtoji 
tauta laisvajame pasaulyje rei
kalinga'atstovybės, kuri teisiš
kai išgalvotų skųstis tarptauti- 
nžms institucijoms 'dėl jos lais
vės atėmimo ir dėl jos žmonių 
skriaudimo.

4) Supjraskime, kad mūsų pa
vergtoji tauta tą jai reikalingą 
atstovybę užsienyje turi Vliko 
asmeny. Todėl ir būkime visi 
vieningos pažiūros į Vliką, 
kaip tautos atstovybę. Padėki
me jam, kuo kas galime. Jį vi
sokeriopai remkime ir saugoki
me nuo visokių jo panaikinimo 
pavojų.

Saugokime savo tautos atsto
vybę’

(Pabaiga)

ANGLIJOS LIETUVIŲ KLUBO 
ATGARSIAI ANGLIJOJE

Chicagos Anglijos Lietuvių 
Klubo leidžiamasis biuletenis 
“Anglikonas” Nr. 5/17 rašo, kad 
pasitraukė jo steigėjas ir redak
torius L. Venckus. Redagavimą 
perėmė valdyba.

Iš ankstesnio numerio, buvo 
aišku,, kad tarp valdybos ir. re
daktoriaus prasidėjo trynima
sis.

Biuletenis buvoA pradėtas leis
ti, kai L. Venckus pirmininkavo 
klubui.

Be to, biuletenyje rašoma, kad 
-klubo susirinkimas nutarė steng
tis-apsijungti su senuoju to pa
ties vardo klubu ir baigti visas 
nesantaikas, kurios atgarsių ir 
mes čia esame prisiskaitę iki 
valios.

(Europos Lietuvis, Nr. 23-
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VLADAS CIVINSKAS

BRANGIEJI AKMENYS 
62.

Dabar pyropai, nežiūrint jų grožio ir 
legendarinės praeities, priklauso prie pi
giausiųjų pusiau brangiųjų akmenų. 19 
a. viduryje, taip vadinamame Viktorijos 
amžiuje, pyropai ypač buvo plačiai nau
dojami neskoninguose keisčiausiai išraity
tuose papuošaluose ir tuo pačiu įgijo lokį 
nemalonų populiarumą, jog ir dabar ne
atgauna vartotojų dėmesio. Tik retu at- 

,veju dabar galima rasti pyropą tarp geres
nių papuošalų, bet užtat jų gana daug pa
auksuotuose sagėse, brošėse, žieduose. 
Senuoju spindesiu pyropas sublizga tiktai 
antikinių papuošalų replikose.

Be minėtų Bohemijos ir Pietų Afrikos 
kraštų pyropais turtinga Meksika ir JAV. 
Ypač geros kokybės akmenų randama Ari
zonoje, N. Meksikoje ir Colorado, kurių 
tarpe nemaža panašių ir į rubinus, bran
genybių prekyboje dažnai sutinkamus Ari
zonos rubinų ir Colorado rubinų vardas.

AI m a n d i n a i
Ahnandinas, dar kartais vadinamas 

almanditu ir karbunkulu, vardą gavęs 
nuo vietovės Mažojoje Azijoje, kur jis bu
vo šlifuojamas ir ruošiamas papuošalams. 
Jis retesnis ir brangesnis už pyropus ir ži
nomas iš seniausių laikų. Granatų karo
liai, rasti priešistorinėse ežerų gyvenvie
tėse Šveicarijoje, buvo iš almandinų. Ro

mėnai jį naudojo miniatiūrinėms statulė
lėms, intaglijoms ir kamėjoms. Iki šiol jis 
vienas labiausiai vertinamų brangiųjų ak
menų Indijoje, kur papuošaluose naudo
jamas šalia rubinų ir deimantų.

Almandino, kaip ir pyropo, raudonu
mas ryškus ir gilus, tačiau su švelniu vio
letiniu atspalviu. Rausvai rudi ir rusvai 
raudoni almandinai nėra retenybė, bet jie 
skaitomi prastesnės rūšies. Žvakės švieso
je ahnandinas įgauna kiek oranžinio at
spalvio ir netenka dalies savo puikumo. 
Įkaitintas jis keičia spalvą, bet ją atgauna 
atvėsęs. Geriausias savo specimenais jis 
tiek priartėja spalva ir įspūdžiu prie rubi
nų, jog atskirti be specialių techniškų prie 
monių sunku. Ceylone jis pats pavojin
giausias rubinų ieškantiems turistams ak- 
nnto, tuo labiau, kad jis ten ir vadinamas 
Ceylono rubinu.

Cheminėje kompozicijoje jis yra gele
žies — aluminio silikatas. Lyginamasis 
svoris tarp 4.T — 4.3, labai panašus sunku- 
kumu į rubiną. Kietumu Molis skalėje 
tarp 7 — 7.25, už korundo akmenis žymiai 
minkštesnis, ir pagal kietumą jį lengviau 
atskirti nuo rubino. Geros kokvbės alman
dinai turi būti visiškai skaidrūs, be ma
žiausių debesuotumų, o taip pat aiškios ir 
geros spalvos. Toki akmens šlifuojami 
dažniausiai briliautiškai ir tinka visiems 
papuošalams.

Kuo ahnandinas panašesnis į rubiną, 
tuo jis ir vertingesnis. Toki akmens gali 
pasiekti vidutinės kokybės safyrų kainų.

Rausvai rudi ir rausvai raudoni akmens, o 
taip pat mažiau skaidrūs ar netikusių spal
vų akmens mažikū pageidaujami ir labai 
pigūs*. Debesuoti, ir. visiškai neskaidrūs 
almandinai papuošaluose nenaudojami ir 
yra visiškai beverčiai. - •

Almandinų yra. daugelyje vietų pasau
lyje, bet išskyrus Ceyloną ir. Indiją visur 
labai mažai.

Ceylone almandinų daugiausia randa
ma garsiose brangiųjų akmenų plovyklose 
už keliasdešimt mylių į rytus nuo sostinės 
Colombo ir rytiniame salos pakraštyje. 
Akmens smulkūs bet geros kokybės ir ge
ros spalvos. Akmens šlifuojami vietoje ir 
išvežami per Colombo.

Indijoje almandinų yra daugelyje vie
tų ir kai kur, pavyzdžiui, Rajputanoj ir 
Sarwar, jų kasimo ir rinkimo tradicijos 
siiekia priešistorinius laikus. Patys turtin
giausi almandinų laukai yra prie Godawa- 
ri ir Orisšo upių, ' kur vienu 'metu dirbo 
šimtai žmonių, Brangiųjų akmenų koky
bės almandinų proporcionaliai čia maža, 
bet radinių daug, ir gerų, akmenų ne tik 
pakanka vietos rinkai, bet daug ekspor
tuojama į kitus kraštus. Pagrindiniai al
mandinų surinkimo ir šlifavimo punktai 
Indijoj yr Delhi ir Jaipur.

Europoje almandinų randama tiktai 
Tyrelyje prie Zillertahl, Mittenwald netoli 
Garmisch Partenkirchen, Alicante Ispanijo
je ir dar vienoje kitoje vietoje. Nei viena 
šių vietų komercinės reikšmės neturi. Taip 
pat nedaug jų yra ir Afrikoje. Vieninteliai 
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reikšmingesni almandinų laukai yra prie 
Rowuma ir Namaputa upių santakos piet
ryčių Afrikoje, buvusioje vokiečių koloni
joje. Australijoje didesni telkiniai yra 
šiaurinėje S. A. provincijos dalyje. Ak
menų kokybė labai gera, spalva —švTe*- 
šiai vyšninė su kiek gelsvumo atspalvyje. 
Vienu metu jie čia palaikyti rubinais, ir 
apie 20 kompanijų metėsi į jų supirkimo ir 
eksporto biznį, bet dabar jiems čia dėme
sio nedaug. Šių vietų almandinai plačiau 
žinomi Adelaidės rubinų vardu.

Amerikos kontinente almandinų, kaip 
ir kitų brangiųjų akmenų produkcijoje 
vyrauja Brazilija. Daugiau jų randama 
Minas Novas kasyklų distrikte šiaurės-ryti
me j e Minas Gerais provincijos dalyje. JAV 
almandinais turtingiausios Washington 
ir Oregon valstijos, kur jų yra bent ke
liuose Columbia upės pakraščiuose. Dau
guma čia randamų akmenų yra pilno 
skaidrumo, gerų spalvų, nuo 0.5 iki 70 ka
ratų dydžio akmenimis. Gerų almandinų 
aptikta ir Grenlandijoje, bet jų ištekliai 
nėra žinomi.

G r o s u 1 a r as
Po pyropo ir almandino sekantis popu

liarumu granatų šeimoje yra grosularas, 
mineralogijoje dar žinomas hesoiįito ir 
esonito vardais: Tai daugiaspalvis- akmuo, 
sutinkamas agrastiniai žalioje, gelsvai rau 
donoje, rausvai rudoje spalvose ir dauge
lyje jų atspalvių, bet tik gelsvai raudonos, 
taip vadinamos cinamono spalvos ir švel

niai geltonieji grosularai ' vertinami kaip 
brangieji akmenys. Visi kiti, įskaitant ir 
agrastinius, nuo kurių , grosularas gavęs 
savo vardą, arba nepakankamo skaidru- 
gno, arba neįdomus spalvomis ir toliau 
tmenkaverčių papuošalų nenueina.

Grosularo vardas . yra kilęs iš lotynų 
kalbos ir reiškia — agrasto uoga, kuo nu
sakoma viena daugiausia sutinkama šio 
akmens spalva.. Hesonitas ir esonitas iš 
esmės yra tas pats-vardas, išsiskiriantis 
tik rašyba, kilęs iš senosios graikų kalbos, 
kurioje reikštų — mažiau. Nuo seniausių 
laikų geltonieji ir gelsvai raudonieji gro- 

.sularai maišomi su tokių pat spalvų jacin
tais ir hiacintais, už grosularus žymiai kieJ 
tesniais, ir šis mažiau reiškia — mažesnio 
kietumo.

(Bus daugiau)

BRANGENYBIŲ PREKYBA 
a.y- c r

TERRA
Savininkai V. ir U. CIVINSKAI

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

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

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti “N a u j i e n a s”



DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiu, t.Iefu PRo*pect 8-3229 

Rezid. telef.: WAlbrook 5-5076 
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryuu 
Ligonius priima tik susitarus.

Rez. tol. 239-4683

DR. K. G. BANKAS 
akušerija ir moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, saamhinU 374-6012

DR. S. BIEZ1S
r«lef.: PRospect 8-17)7 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir pen irta dieniąją 
Treėiad. ir sekmad, ofisas uždarytas.

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Razida 388-2233 
OFISO VALANDOS.

firmai, ketvirtai, nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

D r. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optomėtriatas

DR. EDMUND E. C1ARA 
2/uy W. P lst STREET 

Tel.: GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, 7—9,. antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vaL

Rez. Gi 84)873

DR. W. M. HSihi - EISiNAS
aKUŠčRMAa IR MOTERŲ ligos

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

OR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR 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.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS
C H I R U R G A S 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtad,, 5—8, 
agtįaii^'&eįĖt'-s-' .f. f 1

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: Pirmad. ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki ii ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vaL
Trečiadieniais uždaryta._____

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

V*L: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
TeL 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel-: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

’ TeL: PR 8 -1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad., 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
C. HIRURGAS 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dė 
valandos skambinti telefonu HE 4-2125 
jei neatsiliepia. ♦»’ telef GI 8-6195

SKAITYK "NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Nebeužtvenksi upės bėgimo, 
Nors jis tekėtų pamažu, 
Nesustabdysi naujo kilimo...

4

Vilniuje netoliese aukšto TV 
siunčiamojo bokšto stypso trys 
kiti bokštai — tai Amerikos Bal
sui trukdyti, kad Lietuvos žmo
nės negirdėtų Laisvės Varpo ša
lies balso; tai specialiai pastaty
tos trukdymų stoties stulpai!

Teko pasiklausyti ir galima pa
sakyti, kad tarp 6 ir 8 vai. va
karo Lietuvos laiku Amerikos
Balso pranešimai gana gerai 
girdimi. Gal patys trukdytojai 
įsitikino savo pastangų bepras-

P. ŠILEIKIS, O.P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieruais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

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

MOVING 
Apdraustas parkraustyma* 

iš įvairiu atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
Tol.: FRontior 8-1812

PERKRAUSTYMAI ’

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R* Ė E R Ė N A S

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

fF— • ..-

SRADINSKA'
ORO VĖSINTUVĄ 

ŠIANDIE
PIRKSI, GAUSI IR VĖSINS1ES 
TAD, NIEKO NEBELAUK
2512 W. .47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETU VIIu -- -
■: . ■ - ■ • ■'

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Tel.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

DAR VIENA 

EKSKURSIJA

J LIETUVĄ
Šių metų rugpiūčio 31 d.

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką. •
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8 

raiškumu, ar kuri kitsvpriežas- 
tis, bet, kaip vietiniai pasakojo, 
jau koks pusmetis, kaip trukdy
mai esą, pastebimai sumažėję.

Teko vakare būti Gintaro sve
tainėje, kur gurkšnojo, užkan
džiavo, dainavo ir šoko vietiniai 
— daugumoje lietuviškas jau 
nimas, ir buvo programa, iŠ ku
pletų anekdotų ir rimtų dainų 
net partizaninio turinio. Teko 
nugirsti posmą “Vertėm vaiz
džią vieną, versim valdžią kitą...” 
Svetainėje svečių didžioji dau
guma lietuviškai kalbėjo. Jau
nimas — atrodo solidžiai, sveiki, 
linksmi, durtinukai” ir jautėsi 
“kaip namie”. Į jų širdis ir sie
las nepysi, bet ir be to buvo ga
lima pastebėti, kad jaunimas 
jaučiasi užaugęs savoje žemėje, 
kurią tikrai myli. Sakė, kad lie
tuvišką savijautą, kurią tektų 
vadinti atkakliu patriotizmu, 
ypač kelia tas faktas, kad atėjū
nai maskoliai visais požiūriais 
yra žemesnės kultūros. Pana
ši atmosfera teko pastebėti Dai
navoje, Kaune, kur programa 
buvo atliekama dviem trečdaliais 
iš lietuviškų dainų, vieno treč
dalio rusiškų ir priedams vienos 
kitos dainos ispanų kalba.

Skirtingai laikosi ten vadina
mieji “Sibiriokai”, tai yra tie 
senosios kartos žmonės, kurie 
yra praėję trėmimų kančias ir 
grįžę "į nelaisvą Lietuvą invali
dais amželio baigti. Kaip jau
nimas yra demonstratyviškai ne
atsargus taip senimas yra per
dėtai atsargus, taigi plyšys tarp 
gentkarčių — generation gap — 
ir ten ryškėja... Yra viltis, kad 
į sąmoningą ir ryžtingą lietu
vių atsparumą suduš sovietų ru
sifikacijos lavina.

Nemandagumas — 
maskolių atneštinys

Besisvečiuojant Vilniuje, Kau
ne, ir Trakuose teko valgyti ko 
ne visus lietuviškus, ir net to
toriškus, valgius ir išragauti jų 
gėrimus, ir visokio patarnavimo 
bei apsidėjimo patirti. Bendras 
įspūdis toks, kad sovietų oku
pacija stengiasi kur tik įmany
dama kelti rusiškumą, kaip an
tai“ net gėralų ir konservu eti
ketes spausdinant tik rusiškai. 
Pav..lietuviškoji degtinė pava
dinta “litovskaja stoličnaja”, jau 
nebekalbant apie paštą, kurį oku
pantai jau spėjo ko ne visiškai 
surusinti. Su rusicizmu plinta 
ir rusiška “kultūra”, žinoma, 
pirmiausiai viešojo patarnavimo 
įstaigose.

Pavyzdžiui, du newyorkieciai 
turistai, nepriklausę ekskursijos 
grupei, turėjo kai kurių sunku-
mu su mityba. Jausdamiesi lais
vi ir turį iš ko apsimokėti, jie 
užėjo Į savo viešbučio (resto
raną) papietauti atskirai, bet 
patarnautoja kietai atsakė: “Šles 
jums negalime duoti valgyti, 
nes jus nepriklausote bendrai 
grupei!” Kai Inturisto tarnau
tojai įsiterpus jiems tačiau pie
tūs buvo duoti, jiems pradėjus 
valgyti į restoraną atvedė ka
nadiečių ekskursantus. Ąr tai 
reiškia, kad newyorkieciams bu
vo atiduoti kanadiečiams skir
ti pietūs, gana to kad padavėja 
į newyorkiecius rodydama gar
siai pasakė kanadiečiams: “Va, 
žiūrėkite, tie du jus apėda‘” Kai 
baigę pietus turistai norėjo iš-

PRAEITYJE BESIDAIRANT

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
sintas išminčius, bet M. Tva- 
rauskas su Zeytz ir kitais jau 
mūsų pamirštais asmenimis.

O verta juos prisiminti ir 
verta tos pirmosios lietuviškos 
knygos prieš 90 m. .pasirodymą 
prisiminti ir pagalvoti ar mūsų 
knyga savo egzempliorių skai
čiumi žengia pirmyn, ar jau ji 
pasukusi į kapus? Tegu bus ne
pagrįstos abejonės. Ramiau!

O taip pat į galvą įsidėtina ir 
minėtina buvusi pasaulinėje Pa
ryžiaus parodoje mūsų spauda. 
O tai buvo vos prieš 70 metų! Ar 
toli per tuos metus esame nu
bėgę ir ar jau nepailstame ir 
pasidairome, kur amžinam po
ilsiui vieta susirasti?

gerti giros, bet neturėjo kuo 
atidaryti bonkos, kartą ir kitą 
paprašė padavėjos bonką atida
ryti, ši nekantriai ranka moste
rėjusi atsakė: “Et, palauksite! 
Nėra ko čia”.~

Kiti sykį užėję į Vilniaus ge
ležinkelio stoties bufetą pamatė 
valgių sąraše parašyta, kad 
“šiandien lietuviški barščiai”, 
įsigeidė paragauti ir mandagiai 
paprašė padavėjo, kurs neman
dagiai atsakė: “Negalima!” Ko
dėl negalima?” “Todėl, kad ne
galima!” “O kada bus galima”? 
“Po antros valandos!” gavo striu 
ką atsakymą, nors valgių sąra
še laikas nebuvo apribotas.

Prieš Lietuvos žmones 
mes esame atbukę

Bendrai tačiau Lietuvos žmo
nės pasirodė nepaprastai nuošir
dūs, vaišingi' ir giminingi. Sve
čių, juo labiau giminių iš “Ana
pus” sutikti 'jie ryžtasi važiuo
ti šimtus kilometrų, su gražiau
siais savo krašto išdirbiniais — 
gintaru, audiniais, mezginiais ir 
pan. dovanomis. Tatai teko per
gyventi su savo artimaisiais ir 
stebėti kitų turistų artimuosius 
Vilniuje, Trakuose ir Kaune, kur 
šių įspūdžių pasakotojas nuva
žiavęs rado savo gimtajame na
me gyvenančią tusu šeimą ir su
prato, dėlko Kaunas staiga iš
augo į 300,000 gyventojų mies
tą, kuomet gyventojų Lietuvoje 
šiandien tebėra mažiau negu bu
vo prieš sovietų invaziją ir ge‘ 
nocidą.

Pasakotojas, kurs pats yra 
jaunas profesionalas, pasakoji
mą baigė pakeltu ūpu ir tonu 
pareikšdamas: -

“Visiems,: ypač jaunuomenei 
būtinai patariu apsilankyti Lie
tuvoje. Aš pats grįžau dusyk 
didesnis lietuvis negu buvau į 
Lietuvą skrisdamas

Jį ypač sujaudinęs artimųjų 
papasakojimas' apie vieną pra
džios mokyklą, kur okupantų po
licija kiek ir tardė, bet nieko ne
patyrė kas mokyklos lentoje iš
dažė Lietuvos Trispalvę — rau- 
doną-žalią-geltoną vėliavą, ir 
apačioj išrašė Lietuva brangi 
mūsų tėvynė!’ Ši Maironio dai
na Lietuvoje yra tapusi Tautos 
Giesme. . uv . . J. Pr.

(Pabaiga)

Chicagos miestą pradėjo 
kovą prieš triukšmadarius

Triukšmadariais paprastai va
diname kai kiniuos žmones, bet 
tokiais jail pradedami vadinti 
lėktuvai, O’Hare ir Midway ae
rodromai, CTA autobusai ir po
žeminiai bei viršmiestiniai trau
kiniai, sunkvežimiai, tempera
tūros reguliatoriai, kai kurios 
pramonės Įmonės, motociklai ir 
pagaliau automobilių sirenos, 
stabdžiai-ir “mufleriai”. Triukš
mams studijuoti miestas pasky
rė $57,400 ir tas darbas paves
tas trims akustikos patarėjams 
Bolt, Beranek ir Newman.

IŠEITIS
— Misteri šerife, šis valka

ta Broadway gatvėje elgetavo.
— Skirti jam 15 dolerių pa

baudos !
•— Bet kad jis teturi penkis 

dolerius.
— Paleisti, kad suelgetautų 

trūkstamą baudos dalį!

STANISLAVA ZULLY - ŽILEVIČIUS
Miceikaitč

Gyv. 3239 So. Emerald Ave.
Mirė 1970 m. rugpiūčio 7 dieną 1:00 vai. popiet, sulaukusi 73 me

tų amžiaus Gimusi Lietuvoje, Telšių apskr., Viešvėnų parapijoj, Sa
kalų kaime.

Amerikoje išgyveno 34 metus. .. .
Paliko nuliūdę: dvi dukterys — Bronė Hecry, žentas Kazimieros 

ir Charlotte Ragas - Ragauskas, žentas Pranas, 3 anūkai, , marti Bronė 
Zully, dvi švogerkos ■.— Eugenija Markan, jos vyras Vladas ir Valerija 
Janush, jos vyras Stanislovas ir jų šeimos bei kiti giminės, draugai ir 

, pažįstami.
Kūnas pašarvotas J. F. Rudmino koplyčioje, 3319 So. Lituanica 

Avenue. - (
. , Antradienį, rugpiūčio 11 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Stanislavos Zully giminės, draugai i _ “j 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
| Dukterys, žentai ir kiti giminės.

Laidotuvių Direktorius Jurgis F. Rudminas. Tel. YA 7-1138

Į

čios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai- 

ir pažįstami nuošir-

ANTANAS M. PHILLIPS 
X. - ' '

3307 So. LITUANTCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

■auc

Pirmas Amerikos šventasis
(PUTRAMENTAS)

Unksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antk® 

pių papuošimai ir sezoninės

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS!
5525 So. Harlom Avo. — 586-1220

FLEASi

SM9UY

PALANGOS “’KLUMPĖ
Gražiame Palangos kampely-

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

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 80833 ir PR 80834

j e pastatyta 120 vietų kavinė Į 
“Klumpė”. Tai yra didelis me
dinės klumpės pavidalo pastatas.

AP praneša, kad praeita ket- 
virtadienio vakarą, t. y. rugpiū
čio 6 d. Eglių saloje (Spruce 
Island), netoli Kodiak, Aliasko
je, iškilmingomis ceremonijomis 
kanonizuotas rusas ortodoksas 
(stačiatikis) vienuolis tėvas 
Hermanas, miręs 1837 m. gruo
džio 13 d. anuomet dar vadintoje 
Rusijos Amerikoje, šiandieni
nėje Aliaskoje.

' Hermanas nuo šiol skaitysis 
Amerikos ortodoksų bažnyčios 
šventuoju. Tatai buvusi pirmo
ji kanonizacija visame Vakarų 
pusrutulyje., (

Karvės neįsisavina leninizmo
žemės ūkio ministerija pra

nešė, kad per gegužės mėn. 17 
dienų Lietuvoje karvės davė po 
200 gramų mažiau pieno negu 
pernai. Patikrinimai parodė, 
kad eilė ūkių išleidžia karves į 
ganyklas nepašertas-alkanas, ir 
jos negalinčios greit įsisavinti 
jaupos ganyklų žolės.

DOVYDAS P. GAIDAS GERALD AS F. DA1MID

KAZIMIERA PAKALNIŠKIS

Giumsi Masaitė
Gyv. 6110 So. California Ave. 

Chicago, IIL~
Mirė 1970 m. rugpiūčio 8 die

ną 7:15 vai. vakaro, sulaukusi 
senatvės. Gimusi Lietuvoje, 
Vilkijos vis., Gaigalų kaime.

Amerikoj išgyveno. 56 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Domi

ninkas, sūnus Kazimieras, marti 
I Florence; duktė Stella Mastny, 

žentas James ir anūkas James; 
pusbrilos Ignas Vidikas, brolio 
Vincento vaikai su šeimomis. 
Lietuvoje liko sesuo Michalina 
Šliktienė su šeima; sesuo Anta
nina Kačinskienė su šeima ir 
kiti giminės, draugai bei pa
žįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
Marquette koplyčioje, 2533 W. 
71st Street.

Antradienį, rugpiūčio 11 d., 
1:00 vai. po pietų bus lydima iš 
koplyčios į Lietuvių Tautines 
kapines.

Visi a .a. Kazimieros Pakalniš
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnus, duktė ir 

giminės.

Laidotuvių Direktoriai Petkus 
ir Sūnus. Tel. 476-2345.

MF

TĖVAS IR SUNŪS

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MAŽEIKA&
TRYS IKMJERNKKOB

Laidotuvių direktoriai:

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

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEST9 
DALYSE

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

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

BUTKUS - VASAITIS
f 1446 So. 50th Ave^ Cicero, III. Phone: OLympic 2-100?

STEP, C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

k '
i

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITeS’ naujienose
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life

PM. Vic. 21st

PETRAS SIMONĖLIS

Call 486-2504

vra

Good Bene-

Komisija Piknikui Ruošti

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYK PATS IR PARAGING

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

GAUSIM SKANAUS 
LIETUVIŠKO MAISTO

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba Ir Remontas

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

Call: Frank Zapolla 
3208% W. 95th St. 

GA 4-8654

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Passbooks 

5’/2% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

1. Sofija Adomaitienę
2. Rožė Didžgalvienė
3. Monika Cicėnienė
4. Della Čiuprinskienė
5. Kazimiera Stukienė
6. Jokūbas Baltys ir kiti.

Jos pakeps skanaus kugelio 
išvirs lietuvišką dešrą, kopūstą 
ir paruoš įvairią sandvičių. Bus 
Šviežių ponėką, saldaus pieno ii 
aromatiškos kavos.

Kviečiame atvažiuoti pietauti 
į pikniką. Komisija

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL,— MONDAY, AUGUST 10, 1070

Knygą galima gauti Naujieną Administracijoje arba 
pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu. — Dr. Ričardas G ei ožaiti s 

atostogas praleis kelionėje ap
link pasaulį. Pabuvęs kelias 
dienas Havajų salose, jis skris 
į Australiją, o vėliau patrauks 
į pietų) Aziją, Artimuosius Ry-

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metą patyrimas.

BELLWOOD BY OWNER 3 bedroom 
brick home. 2 baths, modern kitchen, 
w/w carpeting, finished basement 
with b?>r, central air conditioned, 
completely furnished. 1% car gara
ge, . side drive, beau, landscape. 1 
block parochial school. 2 blocks oub- 
lic school. $31,500. Phone 547-8458.

DRAFTSMAN - STRUCTURAL 
STEEL

Expanding ^Company 
fits, Steady Work.

JONES and BROWN CO 
568 Winthrop, Addison, HI. 

543-4710

Tikrai automobilis jau buvo 
liepsnų apimtas. Piktadariai 
pro išmuštą langą į automobilį 
įmetė “molotovo kokteili”, c.

mie Forrest, 53. Banditai jį už 
klupo grįžtanti iš krautuvės su 
maisto produktais, bet paste
bėję einanti kitą žmogų pabė
go nespėję nė jo $100 pinigu 
pasigrobti. Forrest mirė vos 
nugabentas Į ligoninę.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

REAL ESTATE FOR SALE 
Nar..ai, Žemi — Pardavimui

GENERAL OFFICE WORK 
Answer telephone and light typing. 

Apply in person. 
MAGIKIST

750 So. Cicero Avenue 
Chicago.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

tus, pietą ir vakarą Europą. 
Rudenį gris į Chicagą.

— Josephine Mileriūtė pra
eitą penktadienį buvo Hong- 
konge. Praleidusi 5 dienas 
šioje kolonijoje, ji skris į Ja
poniją ir apžiūrės pasaulinę 
parodą Expo 70. Vėliau grįš į 
Chicagą.

— Algirdas Bude čekas su 
žmona Irena atostogauja Cape 
Cod pakraštyje. Vanduo ten 
šiltas ir galima maudytis van
denyje.

Didelis pasirinkimas Įvairiu pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

meletas, pinigai.

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIU ats
kiras namas naujai dekoruotas, su
augusiems be Įnamių, geroje Mar

quette Parko apylinkėje. 
Tel. 434-9685

Must have experience in receiving 
fresh meats. Excellent starting rates

STEADY WORK
For interview call Gary Pruitt

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

Steady work
Apply in person.

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

GENERAL OFFICE
Light typing, filing, shipping and or
der control. Good starting salary.

A. LAKIN & SON, INC. 
2036 No. Dominic 

477-2444

A. & L. INSURANCE & REALTY 

A. LAURAITIS 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775

(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

REAL ESTATE FOR SAĮ.B 
Namai, t«ma — Pardavimui

APDRAUDŲ AGENTŪRA: 
namų, automobi- 

f \Uų, gyvybės, svei-
[ vowvaRgNMn katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
limo sąlygos.

J. BACEVIČIUS 
6455 Sa. Kedzie Ava. PR 8-2233

yra 
lanko

RECEPTIONIST - GENERAL 
OFFICE

Good typing required. Own transpor
tation required. NW suburb area. 
Small congenial construction office. 

Call ADELINE 463-0020

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau- kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Tūriu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

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

TYPIST
Growing Cosmetic Company needs 
good typist with clerical ability. 
Ideal hours 9:30 A. M. to 3 P. M. 3 
days per week. Near North Side 
area.

Padegė policijos automobilį
Du Monroe nuovados polici

ninkai, penktadienio naktį ga
vę pašaukimą, atskubėjo į nu
rodytą vieta ir pasistatė auto
mobilį prie 1532 W. Cullerton 
Avenue, bet nespėjo nueiti Į 
nurodytą vietą kaip kažkas pa 
šaukė, kad ją automobilis de-

HOUSEKEEPER. Assist cookingi 
Live in, own 2 room suite, elevator 
building, near North side. Adult fa
mily. Must speak English. Experience 
and references required.

337-7443

SECRETARY 
Expd. typing and shorthand 

necessary.
Salary according to 

qualifications.
LO 1-6631

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reiki*

STOCK ROOM
Leading equipment distributor needs 
several young men. Experienced in 
all phases of receiving, order filling, 
packing and shipping. Good salary 
and opportunity for overtime.

Apply:
Power Transmission Equipment Co. 

3839 So. Normal

— Aleksas Ambrose, lietu
viškos spaudos ir kultūros dar 
buotojas vadovaus lietuvišką 
knygų ir raštų paltinimui Nau
jiem] piknike, kuris įvyks sek
madienį, rugpiūčio 16 d. Bučo 
sodyboje, Willow Springs, III. 
Jis yra parašęs didžiulę 664 
psl. knygą “Chicagos Lietuvių 
Istorija”.

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

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

' Nežinau, kaip ta parapija 
vadinasi ir nežinau, koks yra 
parapijoną skaičius. Gal ji 
tiktai sezoninė. Kun. Gureckas 
-prašė auką nesigailėti, nes iš
laidą susidaro. Kašelė ėjo iš 
rankų į rankas ir krito žaliu
kai. Sauso niekas neklauso.

Sukinėjosi ten ir biznierius 
Janušaitis. Patarė gerus dar
bus dirbti ir Dievui padėti.

Apie Union Pier mažai teži-

Į KITAS
J. Breivė, praleidęs atosto

gas Europoje, sūnaus patartas, 
išvyko poilsiui į kitas atosto
gas. Išvažiavo į Gintarą, pas 
P. A. Karaitį, Union Pier, Mich.

Praeitą sekmadienį ir man 
teko visą dieną ten praleisti, 
saulės spinduliuose pasišildyti. 
Nustebino 3 vai. suskambėję 
garsai, visus (kvietė pamal
doms. Kun. Gureckas ten at
našavo mišias ir giedojo šven
tas giesmes. Aidas taip gražiai 
skambėjo, kad ežero pakran
tėje mažai kas teliko. Anks
čiau taip nebuvo. Visi giedojo, 
bet moteriški balsai nustelbė 
vyriškuosius.

,Už iškabos stovintis berniukas atrodo turįs nepaprastai ilgas ran- 
Jcas ir kojas, tačiau fotografas žino, kad reikėjo net keturių ber
niukų šiam vaizdui sukurti. Laredo, Texas, berniukų klube kasdien 
duodami priešpiečiai 1,500 vaikų. Maistą parūpina Žemės ūkio de

partamentas.

PARDUODAMAS 6 kambarių mūro 
bungalow su kambariu pastogėje. 
Karšto vandens šilima gazu. Puikiau
si namo Įrengimai ir vieta MaroueĮ- 
te Parke arti mokyklų, bažnyčios, 
krautuvių.’'^Ūsišiekimo. 2 mašinų mų- 
rinis garažas. lik $21,800. Telefonas 
652-4343.

Breivės visur buvojo, 
tvirtina, kad Union Pier 
pati geriausioji vasarvietė, 
užmiškite, kad Breivčs 
SLA 301 kuopos nariai, 
SLA susirinkimus ir prisideda 
prie visuomeninės veiklos.

Apartmentų sodybos — 
žmogžudžiu peryklos

Praeito penktadienio rytą 
rastas šeštame aukšte Horner 
Homes apartmentinio dango
raižio elevatoriuje nušautas 
Seymour Rosen, 45, kurs kaip 
United Insurance 'kompanijos 
kolektorius buvo atvvkes iš tu 
namu gyventojų apdraudos 
mokesčių rinkti. Keli vaikėzai 
dar lauke perspėję Roseną, kad 
neitij vidun, nes ten jo laukią 
užpuolikai, bet Rosen nekrei
pęs dėmesio. Žudikai jį peršo
vė penkis kartus. Policija pik
tadarių tebeieško.

Neseniai tų pačių namų ele
vatoriuje policininkams besi
keliant kažkokio patikrinimo 
daryti, to namo gyventojai 
elevatorių sustabdė tarpsieny
je ir įmetė “molotovo kokteilį”, 
tai yra benzino pripiltą bonką 
su padegtu knatu. Laimei bon- 
ka neužsidegė.

Suimtas 16-metis vaikėzas 
Cleveland Peterson, kurs prieš 
keletą dienų iš pasalų nušovė 
mergaitę Vandą Hudson, 15, 
ėjusią per tų pačių Horner na
rni] žaidimų aikštę.

Cicero Liberty namas jau 
paruoštas įvairiems parengi
mams. Vyrai ir moterys turi 
to neužmiršti ir parengimus 
šiame name ruošti. Prisimin
kime senus laikus, atsinaujin
kime, grįžkime prie jaunų die
nų ir dar pasidžiaukime. Gai
la, kad tie metai taip greitai 
iškeliavo, bet tiktai geruose 
susirinkimuose galime juos at
gaivinti.

Naujienų piknikas bus Bučo 
sodyboje, rugp. 16 d/Vieta la
bai patogi, daug vietos maši
noms. Visi, seni ir jauni, susi
tikime Naujienų piknike. Ne
užmirškime, kad vienybėje ga
lybė. Kur du stos, visados lai
mės.

Nušovė gerą žmogų
Viena klaikiausių Chicagos 

lūšnynų vietų yra South Lawn 
dąle, kur ne lik naktį, bet ir 
dieną žmogus nėra saugus nuo 
paauglių gaujų ir plėšikų. Pra
eitą penktadienio vakarą'ketu 
ri paaugliai patikę užgatvyje, 
šūviu į galvą vietoje nušovė 
prie pat jo gyvenamų namų 
1820 S. Trumbull Ave. visoje 
toje apylinkėje visiems žino
mą ir visų vadinamą “gerą 
žmogų”, karo veteraną Jim-

— Algirdas Pužauskas su po
nia išvyko atostogų į Wiscon- 
sino valstiją. Jie pasirinks'va
sarvietes, kurių aplinkos eže
ruose yra daug žuvų, o miš
kuose grybų. A. Pužauskas yra. 
Naujienų redakcijos štabo 
narys.

Bučo sode vyksiančiame NAU
JIENŲ piknike dirbs:

Sekmadienį, rugpjūčio 16 d.
1. Juozas Skeivys
2. Emma Petraitienė
3. Vincas Mankus
4. Ksaveras Kaimas
5. Uršulė Dambrauskienė
6. K. Rožanskas
7. J. -Stulgienė
8. Al Dargužis
9. Julius Klimas

10. Eleonora Lukienė
11. V. Brazas
12. K. Brazienė
13. Stasys Patlaba.

tvarkys ir prižiūrės Rudeninio 
Naujieną pikniko automobilių 
trafiką. Kartu su juo dirbs šie 
Amerikos Legiono nariai:

George Jonikas.
Adam Anderson
Tony Yuknis
Joe Malina ir 
Al Kilkus

Grant Parko koncertų 
paskutinė savaitė

Paskutinę savaitę Grant 
Parko simfoniniai koncertai 
šeštadienį ir sekmadienį, rug
piūčio 22 ir 23 d. bus sudaryti 
grynai iš Čaikovskio kūrinių 
— Valsas iš Eugenijaus Onie- 
gino, Piano koncertas Nr. 1 ir 
Simfonija Nr. 5.

Trečiadieni ir penktadieni, 
rugpiūčio 19 ir 21 d. Irvin Hof
fman diriguos visą Bethoveno 
programą, sudarytą iš Egmon- 
to overtiuros, Smuiko koncer
to ir Simfonijos Nr. 7 Koncertų 
pradžia savaitės dienomis nuo 
8 vai., sekmadieni nuo 7 vai. 
vakaro.

Sekmadienį, rugpiūčio 16 d., 
Bučo Sode ruošiamame Naujie
nų piknike bus skanaus lietuviš
ko maisto^ kurį paruoš ir 
tieks šios šeimininkėse

Automobilistai
ir saugiai įvažiuoti ir išvažiuoti 
iš rugsėjo 21 d. pikniko, jei 
klausys trafiko tvarkytojų nu
rodymų.

nau, nes tik porą kartų ten 
buvau, bet apie tą vietovę la
bai daug skaičiau Naujienose. 
Dabar daugelis lietuvių savait
galius ten praleidžia.

x K. ERINGIS
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

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

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

NAMAS IR TAVERNA ramioje, bet 
pelningoje Brighton Pk. vietoje.

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil
dymas, garažas, geros pajamos. Gera 
vieta. Prighton Parke.

2 PO 4 MŪRINIS tik 19,900 dol.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX 

INSURANCE
2737 W. 43rd STREET

CL 4-2390

SECRETARY
Diversified position with typing skill 
& figure aptitude desirable. Good 
salary, excellent working conditions. I 
Paid hospital, major medical & 
insurance, paid vacations.

DURITE SCREW CORP.
1817 No. Long Ave.

Įkurta prieš 50 metą
VISOKIUS STOGUS, rinas Ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

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

. Skambinkit
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBM 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69H» STREET 
Tai.: REpublfc 7-1941

Oro ir vandens parodos
AtešnanĮį savaitgalį Chica

gos Parkų Distriktas ruošia 
dvi oro ir vandens “šventes” su 
iėktuyą ir laivų akrobatikos 
numeriais ir kitokiais regi
niais. - Šeštadienį rugpiūčio 15 
<1. tokia šventė įvyks prie Rain
bow Beach, 76 street paplūdi
myje, o sekmadieni, rugp. 16 
d. LakeShore parke, Chicago 
Avenue paplūdimyje. Pradžia 
abiejose vietose nuo 2 vai. po
piet, programos truks po 3 va
landas ir nieko nekaštuos.

GENERAL OFFICE
Must be familiar with payroll, lite 
typing and other duties. Excellent sa
lary, profit sharing & jjther benefits.
5 day week. Hrs. 9 to 
and Ashland.

243-2787 MR FIORENZI

$5,000 minimum 
2 year certificate

534%
$1,000 minimum 
1 year certificate

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

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

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKU1MAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS,< prezidentą*

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

Jeigu paštas kurią dieną 
Naujienas suvėluoja, tai Ci
cero mieste dienraštį galima 
nusipirkti 1315 S. 49tli Avė., 
161)2 S. 50lh Avė., ir 1115 S. 50th 
Avė. K. P. Deveikis

-......-oimuttEi---------

NAUJIENAS
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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

HOME INSURANCE

itre ano Casualty Cocnpan

INSURED


