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New Yorko rinkimai 
suskaldė uniją

~\EW YORKAS. — Guberna
toriaus rinkimai New Yorke su
skaldė vietinę darbo unijų orga
nizaciją. New Yorko valstijos 
unijų federacijos pirmininkas 
Raymond Corbett remia guber
natorių Rockefellerį,. kurio iš
rinkimui jau pritarė statybos 
darbininkai, policijos, ugniage
sių ir transporto darbininkų uni
jos vadai.

Valstijos, miestų, savivaldy
bių tarnautojų unijos vadas Vic
tor Gotbaum vadovauja unijų 
veikėjams, kurie remia demo
kratų partijos kandidatą j gu
bernatorius Arthurą Goldber- 
gą. Gotbaum, matyt, tos pačios 
kilmės, kaip ir Golberg, NBC 
levizijos programoje piktai puo
lė dešiniuosius darbo unijų va
dus, patį prezidentą George Mea
ny ir kitus. Daug piktų žodžių 
susilaukė statybos darbininkai, 
kurie jau tapę “viduriniąja kla
se”. Gotbaum siūlo darbinin
kams sudaryti “pažangiųjų koa
liciją”, kuri išeitų į kovą prieš 
konservatyvius, į dešinę nukry
pusius, unijų vadus, kaip Meany 
ar Corbett. Rūbų siuvėjos, li
goninių darbininkai ir jūreivių 
unija eina už demokratų par
tiją ir jos kandidatą Goldber-
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Mirus Egipto Nasseriui, pasaulis svarsto, kas galės užimti jo, kaip arabų pasaulio įtakingiausio vado, vietą. 
Valdęs didžiausią arabų valstybę, Nasseris buvo labai populiarus arabų masėse. Joks kitas vadas neturi 

tokios įtakos. 4 4"4
:

DI
’ BELGRADAS. — Prezidentas Nixonas iš Belgrado nuskrido 
aplankyti ir antro didžiausio Jugoslavijos miesto Zagrebo-Kroa- 
tįjos sostinės, buvo sustota ir Kumrovec miestelyje, kur. gimė 
prezidentas Tito. Savo kalboje — iškilminguose pietuose pre
zidentas Nixonas ragino' visas pasaulio valstybes gerbti kitų vals
tybių teises! Jis pabrėžė, kad Jugoslavija jau seniai pasirinko 
nesijungimo į blokus kėlią ir maršalas Tito daug prisidėjo prie 
neutraliųjų valstybių organizavimo. Svarbiausia esą, kad valsty
bės gerbtų kitų pasirinktą kėlią ir nesikištų į kitų šalių reikalus. 
Amerika tokią poziciją gerbia, — pareiškė Nixonas.

-Tuo prezidentas pabrėžė 1948 gai ir nebūdami niekeno prie
šais”.

Faktas, kad Tito važiuoja su 
prez. Nixonu į Zagrebą, nors tas 
nebuvo numatyta, laikomas šil
tų santykių tarp abiejų politi
kų įrodymu. Prezidentas pakvie
tė Tito vėl atvažiuoti Į Ameri
ką ir šį kartą aplankyti Vidu- 
riniuosius vakarus ir Kaliforni
ją. Tito jau buvo Amerikoje 
1960 ir 1963 metais. Pakvieti
mas į Vidurvakarius laikomas 
abejotinu. Nixonas pareiškė, 
kad čia gyveną Amerikos ser
bai ir kroatai mielai norėtų ’li
to sutikti. Patirtis rodo, kad 
Amerikos jugoslavai yra labai 
nusistatę prieš komunistinį re
žimą ir jo vadus.

metais įvykusi Jugoslavijos at
siskyrimą nuo sovietų bloko, 
kuris Jugoslavijai vis dar labai 
rūpi sovietų veiksmų Čekoslo
vakijoje šviesoje. Atsakydamas 
prezidentui Tito pabrėžė, kad ne
priklausomybės, suverenumo, ly
gybės ir nesikišimo principai tu
ri būti gerbiami be jokių išimčių. 
Tų principų laužymas negali 
būti pateisinamas jokiais poli
tiniais, ideologiniais ar kitais 
motyvais, čia Tito griežtai prieš
tarauja Brežnevo doktrinai, ku
ri tvirtina, kad sovietai turi 
“gelbėti socializmą”, nežiūrint 
kur, jei jam gresia pavojus.

Planuojant Nixono kelionę į 
Jugoslaviją buvo tikėtasi dau
giau kalbėti apie Vidurinius Ry
tus. Prezidentas Nixonas tikė
josi per Tito paveikti Egipto pre
zidentą Nasserį, kad šis sutiktų 
su taikos derybomis ir parody
tų nuolaidumą Suezo fronto pa
liaubose. Nasseriui mirus padė
tis kiek pasikeitė. Nežinia, ar 
Tito galės būti naudingas, ar jis 
turės kiek įtakos naujai Egipto 
vadovybei.

Maršalas Tito pasakė Nixo- 
nui, kad taikos pasaulyje nebus 
galima pasiekti vien tik didžiųjų 
valstybių iniciatyva. Didžiųjų 
daromas spaudimas ir kišimasis 
į mažesnių valstybių reikalus 
dažnai iššaukia naujų konfliktų 
židinius. “Didžiųjų taika nega
li ilgai tęstis, pastatyta ant ma
žųjų karų”,' pareiškė Tito. Ni
xonas tam pritarė, sakydamas, 
kad “Jūs galite būti mūsų drau-

Suimti arabai

LONDONAS. — Britanija pa
leido iš kalėjimo Leilą Khaled, 
jauną arabę mokytoją, kuri ban
dė su kitu arabu pagrobti Izrae
lio* keleivį lėktuvą. Jos partne
ris buvo izraelito sargybinio 
lėktuve nušautas, o ji buvo su
imta. Izraelis reikalavo, (kad 
britai ją išduotų, tačiau ji bu
vo nugabenta į Kairą. Tuo pa
čiu metu buvo paleisti ir Šveica
rijoje kalinti šeši arabai.
• Jordane kariuomenės daliniai 
pradėjo trauktis iš sostinės Am- 
mano. Palestinos partizanai 
vyksta prie Izraelio pasienio. Ka
riuomenė sugrįžta į savo bazes, 
trys mylios nuo Ammano.
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f ♦ Demokratų kandidatas į 
senatorius iš Illinois Adlai Ste
venson paskelbė pareiškimą, ku
riame jis pasmerkia studentų 
riaušes ir smurto naudojimą uni
versitetuose.

♦ Egipto prezidento Nasserio 
laidotuvėse dalyvavo 18 valsty
bės galvų ir 9 premjerai.

♦ Jordano sostinėje Amma- 
ne nurimo kovos, tačiau pasiro
dė choleros epidemija. Ameri
kos lėktuvai po vieną kasdien 
gabena į Jordaną vaistus ir li
goninės reikmenis.

♦ Ispanijoje policija pradėjo 
“nepatikimų gaivalų” suiminėji- 
mus, ryšium su prezidento Nixo- 
no atvykimu.

♦ Paryžiaus taikos derybose 
Amerikos ambasadorius Bruce 
pareiškė, kad paskutinis Viet 
Congo pasiūlymas buvo studijuo
tas ir jame nerasta nieko naujo. 
Manoma, kad netrukus prasidės 
privatūs pasikalbėjimai su ko
munistų delegacijų vadais.

♦ Sovietų “Pravda” piktai pa
smerkė Amerikos pareiškimą, 
kad sovietai stato Kuboje po
vandeninių laivų bazę. Laikraš
tis, kuris apie tą pareiškimą 
nieko nebuvo savo skaitytojams 
pranešęs, aiškina? kad tai “karo 
psichozės” reiškinys, kad Ame
rikos valdžia siekianti sukurti 
karinę isteriją ir apsunkinti 
tarptautinę padėt.
’ v ♦ Admirolas Walter Smith, 
Ramiojo vandenyno povandeni
nių laivų viršininkas įspėjo, kad 
komunistinė Kinija skubiai di
dina savo laivyną. Ji jau turi 
30 puolamųjų povandeninių lai
vu.

♦ P. Vietnamas šiandien per
ima iš Amerikos 31 didelį heli
kopterį.

♦ Hanojaus radijas labai išgy
rė mirusį Egipto prezidentą Nas- 
serį, kuris buvęs kovotojas prieš 
imperializmą it kolonializmą.

HONG KONGAS. — Komunistinė Kinija vakar šventė savo 
režimo 21 metų sukaktį. Parade, kaip įprasta, dalyvavo “masės” 
— apie pusė milijono kareivių ir darbininkų. Tribūnoje be parti
jos vadų šį kartą stovėjo ir nuverstas Kambodijos princas Si- 
hanoukas, pasakęs, jog Kinija yra viena trijų pasaulio galybių. 
Svarbiausią kalbą pasakė Mao Tse Tungo įpėdinis, gynybos mi- 
nisteris Lin Piao. Jis pareiškė savo gan nuosaikioje kalboje, kad 
Amerikos imperializmas ir sovietų socialimperializmas yra izo
liuoti ir turi daug sunkumų. Paradas ir kalbos tęsėsi dvi valandas. 
Pekino radijas pabrėžė, kad parado tribūnoje dalyvavo ir Mao 
Tse Tungas, kuris esąs stiprios sveikatos ir geroje nuotaikoje.

šventės išvakarėse kalbą pa
sakė premjeras Chou En Lajus. 
Jis nurodė, kad Kinija yra pasie
kusi daug revoliucinių laimėji
mų. šiais metais pasibaigia tre
čiasis penkmetis ir vyriausybė 
dedanti pamatus naujam pen
kių metų planui. Premjeras pa
smerkė “laukinius bandymus” 
dviejų pasaulio galybių pasida
linti pasaulį ir viešpatauti pa
saulio likimui.

Iš Kinijos pranešama, kad kul
tūrinė revoliucija laikoma baig
ta. Kinijos ekonominiai reika
lai pasitaisė po gero derliaus ir 
kitų laimėjimų. Karo su sovie
tais pavojus atslūgęs, nors pa
sirengimai tebevyksta. Daro
mas pažanga branduolinių gink
lų statyboje. Greitai laukiama 
paskelbimo, kad kinai turi ilgų 
nuostolių raketas.

Kinijos vyriausybė, parodyda
ma, kad viskas sugrįžo j nor
malias vėžes, baigia užpildyti 
savo diplomatinius postus už
sieniuose. Greit prasidės gele
žinkelio Tanzanijoje tiesimo 
darbai. Didelės drausmės ir 
priespaudos dėka Kinijos užsie
nio valiutos atsargos labai pa
didėjo. šių metų žibalo produk
cija pralenkė pernykščių net 38 
nuošimčiais.

Nežiūrint visų laimėjimų, Ki
nija turi ir daug rūpesčių. Di
džiausias
natvė. Jis jau 76 metų ir nega
lės amžinai valdyti. Kas įvyks 
po jo? Sovietų Sąjungos įtaka 
dar gan didelė kinų komunistų

partijoje. Ar Kremliui nepavyks 
iškelti sau palanku vadą kinų 
partijoje? Armija, studentai, 
valstiečiai — visi turi savo in
teresų, kuriuos visus suderinti 
reikės stiprios vadovybės.

Kinijos stebėtojai tvirtina, 
kad Pekino vadai per daug ne
sigaili mirusio Nasserio. Jis bu
vo laikomas Maskvos “revizio- 
nistų” sugadintu revoliucionie
riumi. Kinai nepritarė Egipto 
nutarimui sutikti su karo paliau
bomis. Kinai remia palestinie
čius, Siriją ir Irako laikyseną, 
nes jie priešinasi taikos dery
boms.

— Mao Tse Tungo se-

EGIPTO PREZIDENTO LAIDOTUVĖS
KAIRAS. — Egipto prezidentas Gamal Abdel Nasser vakar 

buvo iškilmingai palaidotas. Laidotuvių procesijoje žygiavo ap
siašaroję karaliai, generolai. Minia žmonių viešai reiškė savo 
liūdesį ir gedulą. Vakarų korespondentai -nebuvo dar matę tiek 
viešos emocijos išraiškų. Policija ir kariuomenė saugojo pro
cesijos gatves, tačiau minia kelis kartus prasilaužė pro užtvaras, 
nustūmė sargybinius, lietė Nasserio karstą, nuplėšė jį dengusią 
vėliavą. Vienas generolas neteko kepurės, Nasserio žmona auto
mobilyje apalpo. Procesija buvo pradėta 101 artilerijos šūvio sa-’ 
liūtų. Karątą vežė motorizuotas artilerijos pabūklas.

l< VISO PASAULIO

NEW YORKAS. — Izraelio 
užsienio reikalų ministeris Eba- 
naš pareiškė, kad ir pasibaigus 
90 dienų karo paliauboms, Izrae
lis pirmas nepradės karo veiks
mų, net jei derybos iki to laiko 
ir nebūtų prasidėjusios. Jis pa
reiškė, kad Izraelio planas su
daryti Palestinos valstybę iš da
bartinio Jordano dalies ir oku
puotų žemių, mažai beturi vil
čių, mirus prezidentui Nasse
riui, kuris tokiam planui prita
ręs. Nauja palestiniečių vals
tybė būtų draugiška Izraeliui, 
kuris kartu su Libanu ir Pales
tina galėtų sudaryti naują san
tarvę, panašią į Benelux santar
vę Europoje, kur bendradar
biauja Olandija, Belgija ir 
Liuksemburgas.

ATLANTIC CITY. — Darbo 
sekretorius James Hodgson kal
bėjo plieno darbininkų suvažia
vime, tačiau nebuvo šiltai su
tiktas. Jo kalba kelis kart bu- 
vo pertraukta nepatenkintų vy
riausybės politika darbininkų.

SAIGONAS. — Amerikos ka
rinė vadovybė perdavė P. Vietna
mu! Anhos karinius sandėlius 
netoli Da Nango ir 40 bombo
nešių. šiuo metu amerikiečių 
jėgos P. Vietname siekia 391,- 
000. Iki spalio 15 d. bus išvežta 
dar 38,000 kareivių.

TANGKOK. — Kambodijos 
kariuomenė po ilgo apgulimo iš
vadavo iš komunistų rankų svar
bų Tangkok miestelį, 50 mylių 
nuo Pnom Penho. Miestas gero
kai apgriautas, gyventojai išbė
gioję. Komunistai iš namų sa
vininkų kelis kart per savaitę 
ėmė mokesčius ir vertė gyven
tojus kasti apkasus ir ardyti 
kelius.

SAIGONAS. — Jau antrą kar
tą per šį mėnesį 24 vai. laikotar
pyje nebuvo amerikiečių žuvu
sių P. Vietnamo kare, 
veiksmai labai sumažėjo.

Šalia karsto žygiavo 40 gene
rolų ir 5,000 kariūnų ir rinktinės 
kariuomenės daliniai. Toliau se
kė Nasserio žmona su vaikais, 
valdžios nariai ir užsienio dele-.. ■ ■■ ' ■ gacijos. - v. '

Sovietų Kosyginas jau suspėjo 
susitikti su Arabų Socialistų 
Unijos pirmininku Sabri ir karo . 
ministeriu. Fawzi. Sakoma, kad 
Amerikos delegacijos vadas Ri- 
chardsonas irgi siekia pasima
tymo su Kosyginu. Sovietų de
legacijoje 4>uvę generolai tarėsi 
su Egipto štabo vadovybe.

Naserio mirtis jau iššaukė ke
lias savižudybės. Libane vie
ną moteris susidegino. Kaire 
vyras, iškrito iš šešto aukšto ir 
užsimušė. Libane trys vyrai bu
vo nušauti, kai liūdinčių arabų 
šūviai pataikė į juos tradicinės 
gedulo salvės metu. Kairo poli
cija naudojo lazdas, norėdama • 
praskinti procesijai kelią tarp 
suvažiavusių iš viso Egipto žmo
nių.

Premjeras Kosyginas šia pro
ga susitiko ir su Sudano, Sirijos 
ir Alžiro vadais. Sovietų agen
tūra paskelbė, kad bus tęsia
mas sovietų-egiptiečių bendra
darbiavimas ir jungtinė kova 
prieš imperializmą ir agresiją.

Arabų stebėtojai nusiyylė,kad 
Ameriką' atsiuntė tik' “sveikatos 
ministerį” į Nasserio laidotu
ves. Spauda primena, kad Egip- . 
tas, kai mirė Eisenhbweris, nors 
diplomatiniai santykiai ir nebu
vo tarp abiejų šalių normalūs, 
buvo atsiuntę į laidotuves vice
premjerą Mahamoud Fawzi. Ri- 
chardsonas mažai tarp arabų ži
nomas ir jo vadovaujama dele
gacija laikoma įžeidimu visiems 
arabams.

Karo Britanijos

Bando išjudinti 
taikos derybas

NEW YORKAS. — Amerikos 
delegatas Jungtinėse Tautose 
Charles Yost kreipėsi į visus Vi
duriniųjų Rytų konflikto daly
vius, ragindamas pradėti per 
ambasadorių* Jarringą taikos 
derybas. Keturių didžiųjų vals
tybių ambasadoriai buvo vėl su
sirinkę ir svarstė, kaip būtų ga
lima išjudinti derybas. Jos su
stojo, kai Izraelis apkaltino 
Egiptą paliaubų sąlygų laužy
mu.’

Egipto ambasadorius kritika
vo Ameriką, kuri kartojanti ne
teisingus Izraelio kaltinimus 
Egiptui. Dėl derybų sabotavi- 
mo kalti Izraelis ir Amerika, — 
pareiškė ei Zayyat, Egipto am
basadorius.

zy-

Ramūs žydų 
nauji metai

JERUZALĖ. — Pasaulio
dai švenčia savo kalendoriaus 
naujus, 5731-mus metus. Izra
elyje trijų dienų šventė buvo 
pradėta iškilmingu koncertu, ku
riame dalyvavo vyriausybės na
riai, susirinkę paklausyti Filhar
monijos orkestro su Arturu Ru- 
binšteįnu. >

Jau seniai Izraelyje nebuvo 
taip ramu. Vienas ministeris pa
reiškė korespondentui: “Hussei- 
nas kovoja dėl savo sosto, Nasse
ris mirė, o mes čia sėdime ir 
klausomės Rubinšteino”. Suezo 
fronte ramu, o partizanai, užsi
ėmę kitais reikalais, nebepuola 
Izraelio. Naujiems metams Iz
raeliu atvyko apie 25,000 turistų 
iš užsienio. Visuose viešbučio 
kambariuose ant stalų padėta 
obuolių ir medaus — Naujų Me- 

*tų proga.

Britų darbiečių 
konferencija

BLACKPOOL.
darbo partijos metinėje konfe
rencijoje buvęs premjeras Wilso- 
nas pažadėjo, tapęs vėl premje
ru, atšaukti visus dabartinės 
vyriausybės susitarimus su Pie
tų Afrikai, jei tie susitarimai 
lies ginklų pardavimą rasistinei 
P. Afrikos vyriausybei.

Kalbėdamas apie konservato
rių partijos laimėjimą rinkimuo
se, Wilsonas pareiškė, kad jie 
laimėjo per savo cinizmą. Kon
servatoriai žadėjo sumažinti mo
kesčius ir kartu sumažinti pre
kių kainas, nors visi žino, kad 
tai neįmanoma padaryti. Kol kas 
konservatorių valdžia nieko ne
sumažino ir pasirodė, kaip Ander 
seno pasakoje, tačiau ne ’“im
peratoriais be rūbų”,-bet “rū
bai be imperatoriaus”.

Darbo partijos konferencijo
je vyksta ginčai apie Britanijos 
priklausymą Bendrai Europos 
Rinkai. Daug darbiečių, ypač 
unijose, yra nusistatę prieš bri
tų įstojimą į rinką. Pats par
tijos vadas Wilsonas pasisakė 
įstojimą remiąs, jei “kaina ne
bus per didelė”.

/



ANMVCRSAQY

SPACE
AVAJLAME BASS NOY. 21

SPACE
AVAILABLE BASS NOV,. 28
30-lb. limit

B. The Jolly Green Giantess.

If you picked anything * - They help make, this ęnmu
other than C, well, you’re in try of ours economically 
a whole lot of trouble. stronger to tackle some of

Iš Tado Ivanausko pasakojimy apie Obelynės gojelį

Jau 1921 m. Lietuvoje įsikū
rė “Lietuvai pagražinti draugi
ja”. Jos tikslas pagražinti mū
sų kraštą, o svarbiausia — at- 

. kurti išnykusią augaliją, miškus, 
parkus, išlaikyti istorines vie
toves ir pan. ši draugija sten
gėsi patraukti jaunuomonę, ypač 
moksleivius. Svarbiausia šios 
draugijos priemonė buvo medžių 
sodinimas. Buvo sutarta su 
švietimo ministerija vieną pava
sario dieną atleisti mokinius 
nuo pamokų ir paskirti ją me
džių sodinimui. Mokiniams šis 
darbas labai patiko, atsirado net 
entuziastų. Arti Kauno buvo 
apsodintas smiltynas tarp Pe
trašiūnų ir Pažaislio, be to tuš
ti plotai Panemunės miškuose.

Gamtos apsauga buvo tais lai
kais mažai kam suprantama ir 
oficialiai nebuvo atstovaujama, 
bet vis dėlto Obelynė tapo ta 
vieta, kurioje mielai spietėsi zo
ologai, botanikai ir gamtos my
lėtojai. Dažnai susirinkdavo stu
dentai susipažinti su medžiais ir 
paukščiais. Obelynės vardas iš
populiarėjo. Gal kas mano, kad 
šis vardas yra kilęs dėl augina
mų ten obuolių. Ne, ne dėl to. 
Obelynės dauboje augo sena, sto
ra laukinė obelis. Piemenys, ku
rie seniau čia ganydavo savo gy
vulius, tą vietą ir praminė Obe
lyne.

gražina Obelynės vietovaizdį. 
Esu spygliuočių mėgėjas, tad 
pasodinau keletą pušų rūšių, tarp 
kitko ir sibirinių pušų. Jos auga 
nelabai greit ir dabar turi apie 
25 cm. storumo ir apie 8 m. 
aukščio, šios pušys vedė kan
korėžius su gražiomis brandžio
mis sėklomis, kuriomis susiža
vi voverės ir kasmet jas suėda, 
ši pušis, nors kilusi iš atšiauraus 
Sibiro klimato, auga daug lė
čiau už mūsų paprastąją pušį, 
bet yra maloni savo ilgais švel
niais spygliais. Buvo pasodinta 
keletą tujų. Porą vakarinių tu
jų atnešiau vienoje saujoje, o 
dabar jos 8 m. aukščio. Didžiu
lio ūgio, apie 10 m. pasiekė anais 
laikais pasodina milžiniškoji tuja 
(Thuja plicata). Jau naujesniais 
laikais papildėme tujų rinkinį 
naujomis dekoratyvinėmis for
momis; tarp jų savo ūgiu (apie 
6 m.) išsiskiria piramidinės tu
jos. Vienas iš mano mėgstamų
jų spygliuočių yra euga (Tsuga 
canadensis), iš Kanados kilęs 
medis, bet gerai pakeliantis mū
sų klimatą. Anais metais paso
dintos eugos turi apie 30 cm. 
skersmens ir veda kankorėžius. 
Turėjome pasisodinę du sibiri- 
nius kėnius — jie gerai tarps
ta ir dabar turi apie 10 m. aukš
čio. Gerai prigijo du mėlynieji 
kanadiniai (Abies concolor). Da
bar jie turi apie 25 cm. storu
mo. Prie pat namų gražiai už
augo dvi dygiosios eglės (Picea 
pungens). Beveik kasmet jose 
peri malonus paukštelis — straz
das giesmininkas. Dar pasiso
dinome kalninių pušų ir balka- 
ninių pušų (Pinus peuce). . La
bai esu patenkintas pasodintais 
žirniais ir aliaskiniais puskipa- 
riais.

Lapuočių pasodinome jau pir
mais metais. Pirmiausia turiu 
pasigirti didžialape liepa (Tilia 
platyphyllos). šios rūšies ša
kutę atsivežiau iš mūsų parko 
Lebiodkoje ir įskiepijau į mūsiš
kę paprastą miškinę liepą. Da
bar tai yra jau didžiulis medis, 
kasmet žydintis stambiais, ka
bančiais žiedais, kuriuos labai 

’mėgsta bitės: Esame pasodinę 
ir keletą bukų, atvežtų nuo Prie-

- Obelynė
Kartu su eglėmis iš miško pa

teko žibuoklių. Jau kitais me
tais jos sužydėjo. Taip , pat' su 
eglėmis į mūsų žemę pateko 
grybų, ypač rudmėsių gemalų, 
todėl daugelį metų galėjome čia 
grybauti. Aplink savo sklypą, 
už ėglių alėjos iškasėm griovį 
su .nuolydžiu į Nemuną.

Vandeniui sulaikyti šiame 
griovyje užtaisėm užtvanką ir 
padarėm nedidelį tvenkinėlį.

Supanti' mus augalija • buvo 
graži ir įvairi, bet mes 'norėjo
me, kad ji būtų dar gražesnė. 
Visų • pirmiausia stengėmės pa
pildyti medžių x sudėtį. Paso
dinome penkis rūšis maumedžių: 
europinį^ j ąpomių, sibįri^, ,mqae- 
rikinj, kurilinį? Dabar, kž1'•‘ra
šau sias^ eilutes, tie maumedžiai ; 
jau 45 cm. storumo ir labai pa-kūlės, kur yra nedidelis šių me-

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00,
< • o kietuose'viršeliuose už $6.00.
• Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago 8, mirtis

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

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai^ 
krykštavimai. 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. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. \A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., SI,80.

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.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA,.poema. 118 psl., $1,00.
6. -Tyruolis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. Skaitymai, gramatika, 

tėvynės pažinimas, dainos. Gausiai, iliustruota, kietais viršeliais, 217 psl. 
Labai tinkama vaikams, kur nėra lituanistinių mokyklų. $3.00

7. Juozas Švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai,.legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., $1.00.

Nedaug kas' žino, kad didysis Aukštaičių krašto ganytojas vysk. A. Ba
ranauskas parašė Anykščių Šilelį, 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.

V. N A U J i E N O S,

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608.

ar

CHRISTMAS DEADLINES
FOR OVERSEAS PACKAGES

Pašto valdyba ragina amerikiečius siusti Kaledy siuntinius kiek galima anksčiau* Paskatinimui 
paštas pakelia siuntiniu kainas nuo lapkričio U d. Lentelėje nurodomos datos, iki kada siun

tiniai turi būti išsiųsti.

džių miškelis ir, kaip atrodo, jau 
aklimatizavęsis Lietuvoje. Be to, 
turime keletą raudonųjų bukų. 
Iš naujų lapuočių reikėtų pami
nėti riešutmedžius: mandžiūri- 
nius, amerikinius ir japoninius. 
Pirmieji iš jų auga vešliausiai 
ir jau daugelį metų duoda rie
šutus, bet tie riešutai valgiui ne
tinka, net voverės jų negraužia. 
Jų mediena labai vertinga, o pats 
medis savo didžiuliais lapais la
bai puošnus. ’

Ąžuolų turime net kelias eg
zotines rūšis. Iš jų daug malo
numo teikia raudonas ameriki
nis ąžuolas (Quercus borealis). 
Medeliai, pasodinti 1921 m., už
augo tokie stori, kad dabar su
augęs vyras jų apkabinti nebe
gali. Rudenį, bet ne visuomet 
(tai priklauso nuo oro), jų lapai 
parausta ir atrodo labai puoš
nūs. šis ąžuolas duoda daug gi
lių, kuriomis mielai maitinasi 
voverės ir kėkštai, taip pat vie
na didelė pelių rūgis— gelton- 
kaklė pelė. -Be šio (raudono) 
ąžuolo, iš pat pradžių pasodino
me kelis pelkinius, ąžuolus (Quer
cus palustris). Jie labai puoš
nūs — rudenį, ryškiai paraudo-' 
nuoja, bet gilių neveda. Auga 
lėtai, tad 40 metų medžiai yra 
vos 25 cm. storumo. Mūsų miš
kininkai aptiko y etuvos laiškuo
se ir bekotj ąžuolą (Quercus pe- 
trea). Taigi, ir šios rūšies turi
me apie šešetą medžių. Obelynė
je turime ir kelis piramidinius 
ąžuolus. Jų1 pirmapradis buvo 
medis, pasodintas vienose ka
pinėse. Iš jo buvo paimtas įs
kiepis ir įskiepytas į paprastą 
laukinį ąžuolą. Nuo to laiko 
praėjo 49 metai, ir įskiepyti 
ąžuoliukai jau virto didžiuliais 
medžiais, bet jie žydi labai retai 
ir dar rečiau duoda gilių. Ga
na dažnas mūsų krašte medis 
yra skroblas, bet tik Pietų Lie
tuvoje (maždaug iki Dotnuvos 
paralelės) . Norėdami turėti pil
nesnį rinkinį, esame jų pasodinę 
Obelynėje — jie negreit auga ir 
nepasiekia tokio ūgio, kaip įpie- 
tesniuose kraštuose, bet malonūs 
tuo, kad gaH augti dideliu tan
kumynu.

Obelynėje auga trys rūšys kle
vų: paprastasis mūsiškis kle
vas, sudabrinis klevas (Acer sac- 
charinum) ir gautas iš Ameri
kos cukrinis klevas (Acer saccha- 
rum). Iš Tolimųjų Rytų atvež
tas, gana gerai auga kamštame- 
dis (Phellodendron amurense), 
kurio žiauberys tinka kamščiam 
pagaminti, o žiedus mielai lan
ko bitės. Taip pat čia auga iš 
Tolimųjų Rytų kilusi aktinidija

kaip Italija atėmė 
iš Popiežiaus Romą

Užpraeitą sekmadienį rugsė
jo 20 dieną sukako lygiai 100 
metų, kai -Rymo Katalikų Baž
nyčios galva kare pralaimėjo šio 
pasaulio galybę ir turėjo ten
kintis vien dangaus karalyste^

1870 metų rugsėjo 20 d.’ vir
šum šv.- Petro bazilikos fasado 
tarp dvilikos apaštalų-akmeni
nių figūrų iškilo balta vėliava, 
ženklas kad popiežius kapituliuo
ja ir pasiduoda. Kitoje Tibro 
upės pusėjekelios Bersaglieri ka
riuomenės 'kuopos gabeno prie 
Romos miesto sienų žuvusių sa
vo draugų lavonus. -

Laikas buvo 10 valanda ryto. 
Miesto sienos buvo išlaužytos. 
Atkaklios kautynės tarp popie
žiaus kariuomenės ir Italijos ka
rinių pajėgų,, trukusios pilnas 
penkias valandas, buvo ką tik 
pasibaigusios. Popiežius kapi
tuliavo, tuo būdu baigėsi popie
žiaus valstybės dienas. Roma 
buvo paimta t ir buvęs ciecorių 
miestas pasidarė jungtinės Ita
lijos \sostine. Romą paėmusio- 
ji Italijos kariuomenė kovojo 
vardu karaliaus Viktoro- Ema
nuelio II, ‘kurs Jau prieš 9 me
tus buvo paskelbtas * visos Ita
lijos karaliumi.

Roma buvo likęs paskutinis 
tikslas, siekiant sujungti visą 
Italiją po viena raudona-žalia- 
balta vėliava, pirmą karta Itali
jos patriotų iškelta 1831 me
tais. Kitos italų karalystėlės, 
kunigaikštystės ir kai kurios 
kitos popiežiaus . Valstybėlės jau 
apie 1860 metus buvo įlietos į 
vieną bendrą jungtinę Italijos 
valstybę. Tik Roma su plačia 
apylinke tebepasiliko kitapus 
Italijos.

Popiežiaus valstybei ginti 
prancūzai Romoje laikė savo ar- 

- miją. Kitos katalikiškos valsty
bės nedviprasmiškai grasino ka
ru jaunai Italijos valstybei, jei 
ji bandytų popiežių nusodinti 
nuo žemiškosios karalystės sos
to.

Tuo tarpu, 1870 metų liepos 
mėnesį prasidėjo prancūzų ir 
prūsų karas. Prancūzija, stip-

rindama savo kariuomenę prieš 
Prūsiją, atitraukė iš Romos sa
vo dalinius. Italijos vyriausy
bė nieko nebelaukdama pranešė 
popiežiui ir jo katalikiškiems są
jungininkams, kad tautinė • ita
lų kariuomenė rengiasi Romą 
painiti.

Atžygiavusi per Romos užmie
sčių vynuogynus ir vilų rajonus 
60 tūkstančių vyrų generolo Ra- 
faelio* Cadornos, karšto katali
ko, kariuomenė rugsėjo 19 d. 
pasiekė 'Porta Pia, kur pasiliko 
per makt j, laukdami aušros ata
kai pradėti.

Romos mieste, popiežiaus ka
riuomenė gavo paties popiežiaus 
palaiminimą ir jo įsakymą pa
siduoti kai tik “priešas” prasi- 
lauš per miesto sienas. Tuo bū
du popiežius norėjo parodyti pa
sauliui, kad jis kapituliavo tik 
jėgos verčiamas.

Sekančią dieną, rugsėjo 21 d., 
Viktoras Emanuelis įžengė į Ro
mą ir jhm buvo perduoti popie
žiaus rūmai ant Kvirinalo kal
no. Sekančiais metais Roma pa
tapo visos suvienytos Italijos 
sostine.

Roma šiandien turi 2.9 mi
lijonus gyventojų ir kasmet dau
gėja po 100,000; turi 720 mylių 
miesto gatvių, kuriose važinėja 
950,000 automobilių, kasmet po 
100,000 daugiau, bet skolų turi

LIETUVIAI KURŠE
Mintaujoje lietuviai pradėjo 

kurtis po 1794 metų sukilimo. 
Pabėgę iŠ Lietuvos, jie pakeitė 
pavardes ir apsigyveno ten.

1802 m. lietuviai evangelikai 
reformatai ten pradėjo spaus
dinti savo tikybines knygas.

XIX amžaus antroje pusėje 
Mintaujos gimnazijoje jau mo
kėsi lietuvių. 1877 m. ten mokė
si K. Jasėnas. 1880 m. Mintau
jos gimnaziją baigė J. Šliūpas. *

1888 m. Mintaujoje veikė Lie
tuvių draugystė, kurios pirmi
ninku buvo VIII klasės mokinys 
L. Vaineikis.

1890—1896 m. Mintaujos gim
nazijoje mokytojavo J. Jablons
kis, kuris kartu veikliai daly
vavo ir vietos lietuvių gyveni
me.

• Ne taip tavo mirė, kaip 
mano serga.

• Kokia galva, tokia ir kalba,

apie $2.2 bilijonus... Šįų metų 
Romos biudžetas yra $627 mili
jonai, o pajamų iš viso miestas 
tikisi gauti tik $228 milijonus. 
Reiškia, miestas yra beviltiš
kai prasiskolinęs ir skolų nuo
šimčiai suėda 73 nuošimčius vi
sų minicipalinių pajamų.

Who is this lady?

-.4.
Or do they?

Bonds e&i be easy and auto
matic. AU you have to do

41J* TU'i 
S

Plan where you work, or the 
of us take this proud lady of . Bond-a*Mondi Plan where

We should know that

Enlightening the World.’

Mia • <

doms we enjoy. And think 
about U. S. Savings Bonds as 
a way to keep us free.

when you’re in 
New York go up

(Actinidia kolomikta). Aktini- 
diją yra dvinamis augalas, duo
dantis saldžių uogų, ir (Schizan- 
dra chinensis). Schizandros ne
paprastai rūgščios uogos turi 
gydomųjų savybių. Turime ir 
vieną šiltų kraštų egzotą — 
paulovniją (Paulovnia imperia- 
lis). Tai medis su didžiuliais la
pais ir puikiais Violetinės spal
vos žiedais, praarsiančiais prieš 
pat pasirodant lapams.1 Mūsų 
medžiui jau apie 10 metų; kas 
rudenį mes jį paguldome ant že
mės, kad sniegas jį pridengtų. 
Pas mus jis dar nežydi, bet auga 
labai vešliai.

_ SAVE AT INSURED'
too 003

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

Peter Kazanauskas. President • Tel. 847-7747

sometime,

If they're lost, stolen, or 
destroyed, wt replace 'em*

called freedom. .

Take stock in America
Buy LLS. Savings Bonds & Freedom Shares

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608

PER ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES 

OF $10,000. OR MORE, 

*2 YEAR MATURITY

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

Thursday, 9 A.M. to 8 PJ4.
Saturday, 9 A.M. to 1 P.M.

PASSBOOK 
ACCOUNT 

PER ANNUM = 

Paid and 
Compounded

No Business Transacted on Wednesday- NOW INSURED TO $20
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JURGIS JASINSKAS

PALAIDŲ PRISIMINIMŲ PABIROS 
(Iššauktos bu v. Biržų gimnazijos gimnazistų, 
švenčiančių 50 metų tos gimnazijos Jubiliejų)

"Mūsų gyvenimas kaip samanė bitelė 
Vėlyvą vakarą į avilį parskris,

s Jau bus daina nutilusi, jau bus gražiai pasalę, —
Kaip Dievo mintys susirinksim pas duris.
... Pas ugnį tolimą regėsim taip save susėdusius,
E siluetų pastatysim sau tėvų gūžtelės buvusius namus,
Lig paskutinio saulės spindulio žydės ten aukso vynuo- I

* L - ‘
Ir nuomete baltam pirmoji mūsų meilė eis pro mus... i 

(Biržų gimnazijos auklėtinis Br. Brazdžionis)

ginis žiedas | r 
•n mus ”

ir Enrikas Karnauskas; Krašto Į ,4^* 
aps. ministerijos tarnautojas, 
Kauno Meno mokykloje ruošėsi 
dailininko profesijai Povilas Bal
čiūnas (likimas nežinomas), 
“Lietūkio” tarnautojas Jonas Pe* 
lanis, gyv. Chicago j, pavyzdin
gos lietuviškos šeimos puoselė
toja, buvusi klasės gražuolė 
Alisa Dilytė - Pakštienė, gy
venanti netoli Bostono, vasaros 
metu priiminėjanti svečius sa
vo laikomoje viloje Cape Code, 
berods vardu (vila) Banga.

Tai tik keliolika pavardžių 
tos pačios klasės moksladrau
gių. Kitas pavardes ir jų savi
ninkų įsigytas profesijas užpus 
tė laiko dulkės.

Nepriklausomą Lietuvą išti
kęs, dėl biaurių kaimynų są
mokslo, tragiškas likimas ir 
jos gyventojus lydėjęs naikini
mo procesas, skaudžiai yra pa
lietęs ir biržiečius, neaplen
kiant nė Biržų gimnazijos mo
kytojų ir auklėtinių: anghj 
kalbos mokytojas Anupras Ka
ralius pirmosios bolševikų 
okupacijos metu 1940 m. din
go be žinios, o lietuvių kalbos 
mokytojas Jurgis Kutra su šei
ma 1941 m. birželio mėn. trė
mimų metu išgrūstas į Sibirą ir

(Pabaiga)

Pavardėmis tuos visus Lietu
vos inteligentijos šeimos narius 
biržiečius įvardyti neįmanoma. 
Tai būtų galima padaryti spe
cialiame leidinyje. Tačiau 
iliustracijai — tik keletas pa
vardžių, su kurių nešiotojais 
teko keletą metų kartu moky
tis, žaisti, išdykauti ir rimtai 
dirbti. Tos pačios klasės auklė
tiniai:

architektas — Vytautas Tre
čiokas; .4 daktarai — gydyto
jai: Jonas Ručinskas, Juozas 
Euprys, Jokūbas šernas (likę 
Lietuvoje) ir čikagiečiams ge
rai pažįstamas. Petras Tunkū- 
nas iš Rinkuškių kaimo, miški
ninkas — Jokūbas Stuina (li
kęs Lietuvoje, likimas nežino
mas); 3 kunigai: Juozas Eaz- 
lauskas (katalikų), Arnoldas 
(?) Laukozilė (evang. liutero
nų) ir Olga (?) Inkėnaitė (me
todistų; 3 mokytojai: Matildą 
Jasiukėnaitė, Pranė Brazdžiūtė 
ir šių eilučių autorius — “pabi- 
rininkas”; 3 pašto valdininkai: 
Jurgis ir Povilas Viederiai (ne 
broliai) ir Chicagoje gyvenęs 
bei pavyzdingą sūnų - advokatą 
išauginęs Petras Rėželis; 2 kari
ninkai: Povilas (?). Paškevičius ten žuvo. Tuo pačiu keliu pri-

f

Iš dešinės į kaire: Gal Muralytė, Plepytė, Gritienė, Laikaus kai t ė, Karolis Paškevičius, Bilevičius, "svečias", Dilys, 
gal Kirkilaitė, Marcinkevičiūtė, gal Trečiokaitė (kadangi anoį nuotrauką! Trečiokąitė su birete) ir pusė vyriško vei
do neišaiškinto. P. S. Dalis 1928-68 m. sukaktuvininku, kuriy tarpe, dešinę ranką pakėlęs ir j mokytoją Dilį žiū

rįs — Bilevičius, už įo — NKVD "angelas sargas".

Dėlko žemė brangi? t namui 
Bostone iš $3,694 pakilo iki $9,- 
210; Dayton, Ohio iš $3,589 iki 
$8.223; Beaumont, Texas, iš 
$2,309 iki $5,294; Lafayette.

%■
■w.

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

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

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

Romaną galima Įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderi tokiu adresu:

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

ASTUONIOS UŽ AŠTUONIS
Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 

■ knygas įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui, čia 
į yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 dolerį:

čikagietė, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Lį- Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis

tines klastas ir melus. 95 psl.
L. Dambrtūnas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 

kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psL, bet juose daug pasakyta.

Dr. A. J. Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psl.

Edmundas Jastūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psL

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 psl.

Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven
tojams. 40 psL

J. Vaičiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psl.

Vincas Žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl.

šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiun- 
tus piniginį orderį.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

versti buvo išeiti j Sibirą gim-Įnas savaip.geras. Bet vieni pa- 
nazijos buvę auklėtiniai: miš- ”
kininkas Valerijonas Lapenas 
(su žmona — Vinco Krėvės 
dukterim) ir mokytojas Adol
fas Krikščiūnas* (su žmona mo
kytoja ir su dviem mažamečiais 
vaikais). Ar bent vienas išliko 
gVvas — žinių ’nėra; Ir dau
giau. Biržų gimnazijos auklė
tinių nukentėjo nuo nacių ir ru 
siškų komunistų, Lietuvos oku- 
pąntųį . . Kartu su jubiliejų 
švenčiančiais biržiečiais lenkiu 
pagarbos ir gailesčio ženklan 
galvą tiems kankiniams ir jų 
šeimoms...

O kiek išblaškytų >po platųjį 
pasaulį? Kas suregistruos ir 
kas tiksliai pasakys? Gal 50 
metų jubiliejaus proga ir tą ju
biliejų švenčiantieji nutars iš
leisti dokumentuotą leidinį apie 
Biržų gimnaziją, jos mokyto
jus ir buvusius auklėtinius, 
esančius laisvame pasaulyje ir 
likusius okupuotoje Lietuvoje?

Ir jie ten, likusieji, švenčia 
sukaktuves, susibūrę gėrisi iš
augusiais ir pagražėjusiais Bir
žais ir nepriklausomos Lietu
vos laikais pastatytomis mo
derniškomis gimnazijos patal
pomis. ,

Taip, pavyzdžiui, 1928 me
tų Biržų, gimnazijos abiturien
tai po keturiasdešimties metų 
— 1968 metais susirinko Bir
žuose ir atšventė tas sukaktu
ves. Jų tarpe fruko ne vieno tos 
laidos nario: vieni išklydę po 
pasaulį ir, gal būt, dabar — 
1970 m. spalio mėnesio 3 d. 
švenčia Biržų gimnazijos jubi
liejų Chicagoje; kiti — laiko 
tėkmės nuskalauti į kapines, o 
tos klasės auklėtinis ir pažiba, 
kaip x poetas ir revoliucionie
rius, Kazys Jakubėnas, iki 
šios dienos dar galutinai neži
nomose aplinkybėse buvo nu
žudytas komunistų 1950 m. žie
mą.

Tame tos klasės suvažiavime 
tik prabėgomis buvo prisimin
ti mirusieji:

*Mirusius mokytojus ir klasės 
draugus: K. Jakubėną, J. čygą, 
V. Nastopką, F. Gogelį, K. Ka
minską, Šukį, K. Vosylių, Baro
ną ir kt. pagerbėme atsistoję ty
los minute”... nes “Kai susėdome 
už stalo, pasigedome ir dau
giau klasės draugų. Apie visus 
galima daug papasakoti. Kiek
vienas buvo kitoks, ir kiekvie-

Jau išėjo seniai laukta
Juozes Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai,-chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygų, galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čekį ar Money orderi tokiu adresu:

ft

f
\

■ 1739 S. Halsted St, Chicago, HI. 60608

lūžo, kiti neatlaikė gyvenimo 
paspęstų pinklių... ’’ Taip, taip 
“gyvenimo paspęstos pinklės”, 
kurių ištikimiausi sargai visą 
laiką lydėjo tuos 1968 metais 
Biržuose suvažiavusius 1928 
metų gimnazijos abiturientus. 
Iš to suvažiavimo čia, štai dvi 
nuotraukos.

Kuo jos vertingos ir įdomios?
Kiekvienam buvusiam Biržų 

gimnazijos auklėtiniui jos įdo
mios: a) laiko-metų įįaka kiek 
vieno-nos 1928 metais buvusių 
jaunuolių veiduose; b) būdin
ga, kad tik trys buvę tų jaunuo 
lių auklėtojai — mokytojai te- 
susirado ir dalyvavo tame 1968 
m. suvažiavime: buvęs Lietu
vos istorijos mokytojas Jonas 
Dilys, tos klasės auklėtoja — 
vokiečių kalbos ir fiznio auk
lėjimo mokytoja Elena šlekie- 
nė ir matematikos! mokytoja 
Ušerauskaitė. Koks likimas iš
tiko ir kur dabar? randasi?, 
klaus kiekvienas šiąs nuotrau
kas žiūrįs biržietis: lietuvių 
kalbos ir literatūroj mokyto
jai — Jurgis Kritra,Wbnas (?) 
Bružas, Klaščius, Sį. Paliulis 
ir Šileika; muzikos ir dainavi
mo mokytojai: Sprindys ir Li- 
kerauskas; gamtos mokytojas 
Stasys (?) Didžiulis; anglų 
kalbos mokytojas Anupras Ka
ralius; gimnastikos mokytojas 
Lukoševičius ir buv. gimnazijos 
direktorius Grite? Jį pakeitęs 
įr gimnazijoje matematiką dės
tęs direktorius Jurgis (?) Krikš
čiūnas prieš porą metų mirė 
Amerikoje (Čikagoje).

To suvažiavimo aprašyme 
įvardyti mirę (arba nužudyti- 
tos) klasės buvę auklėtiniai, 
bet nė vieno mirusio ar nežino
mo likimo ištikto mokytojo pa
vardės. .. Užmiršta?

Ne biržiečiams tos nuotrau
kos turėtų patraukti riėmesį 
dviem būdingais faktais:

a) sukaktuvininkų tarpe ma 
tome net tris dabartinės sant
varkos Lietuvoje šulus:

buvusio Biržų turtuolio Jur
gio (?) Trečioko dukterį daili
ninkę Ireną Trečiokaitę — že- 
benkienę;

Ksaverą Kairį, — dabartinio 
Tarybų Lietuvos ministerio 
pirmininko pirmąjį pavaduo
toją (mokydamasis Biržų gim
nazijoje jis gyveno pas savo7 dė 
dę— Kairį Eilučių gatvėje. Iš 
Eilučių kaimo į gimnaziją vaik 
štinėję mokiniai jį, sutikę, va
dindavo “vienišu vilku” — toks 
nedraugiškas ir visai nuošalus 
jis būdavo);

Bilevičių — TSRS Aukščiau
siojo teismo konsultantą Mas
kvoje;

b) visų sukaktuvininkų vei
duose spindinčios metų žymės, 
bet abiejose nuotraukose už
pakalinėje eilėje matome jau
nų vyrų veidus: pirmoje nuo
traukoje dviejų, o antroje — 
vieno (tas pats ir pirmoje nuo
traukoje). Įsitėmikime: “Už 
pakaly prie durų tai du “svečiai 
iš Vilniaus, kurie prižiūri, kad

JAV 70'/ žmonių gyvena 
dviejuose nuošimčiuose žemės

Merelice Kundratis straips- į Calif iš $5>090 jki $10J52. Wa. 
nyje ‘ a he housing hang-up ishingtono metropolinėje-srityje 
Christian Science Monitor laik-|iš 54 353 iki $9r268. 
raštyje, aiškindamas dėlko 70 

i visų amerikiečių gy- 
~ <ena susispaudę dviejuose nuo-į 

Kimčiuose žemės ploto, sako svar-!
Sc biausia priežastis yra ta, kad ros narn° sumos 7 nuošimčių pa- 
f darbai gaunami arti miestų, dėl- kil° ik\ 12 nuošimčių. Statybos

I to žmonės sphudžiasi krūvon, amatininkų uždarbiai iš $5.40 
dėlto žemės ir statybos kainos, valandai per praeitus 5 metus 
ten neapsakomai kyla aukštyn. Pakil° iki $7.51 valandai...

Pavj-zdžiui, žemės sklypas pa
prastam vienos šeimos namui, 
kaštavęs 11 nuošimčių bendros 
sumos 1950 metais, pašoko iki 
18% 1930 metais ir iki 26% 
1970 metais. Skaitant doleriais 
reiškia, kad namui statyti skly
pas iš $1,144 pašoko iki $2,808 
ir iki $6,200 per tuos 10 iki.20 
metų. • . , *

Ypač svaiginančiai aukštai 
pašoko žemės kainos miestų sri
tyse per paskutinius kelis me-

e nuošimčiu 
rpna cn.cis

Namo pastatymas 19f>0 me
tais kaštavęs $1,070 dabar kaš
tuoja $2,900, tai yra iš bend-

suvažiavę nepradėtų plepėti ko 
nereikia... ” Viskas aišku!...

Tie sukaktuvininkai savo 
mintyse ten tada, neabejotina, 
prisiminė ir mus 50 metų nuo 
Biržų gimnazijos įsteigimo ju
biliejų švenčiančius šiandieną, 
o mes, taip pat neabejotina, 
šia proga prisimename juos 
ten gyvenančius ir “tėvišką” 
okupanto “globą” turinčius.

Tik viena Marytė Pavinkšny- 
tė, su kuria kartu teko mokytis 
“Eksperimentinio dramas teat
ro” Fedoto Sipavičiaus veda
moje vaidybos studijoje Eau- 
ne 1932-34 m., jos pačios ir su
kurtame skaitytame eilėraštyje 
prisiminė mus — “išgainiotus 
audros”:
‘... Kiek mūsų liko, tiek sugrįžom. 
Dali išgainiojo audra.
Žemės take ant kelio didžio 
Kitiems nusviro jau galva...

Jų nepamiršom, jie čia tarp mūsų.
Jie nepaseno taip, kaip mes.
Vis tiek kada, kuris kur būsim, 
Prisiminimai mus suves...”

Žinoma, jog prisiminimai 
mus, kaip lietuvius ir biržie
čius suvesdavo suveda ir “ku
ris kur būsim, — prisiminimai 
mus suves”: irius čia, užtuks
iančių mylių esančius ir Jus 
ten, Biržų artumoje plušančius. 
Nes Biržai mums, kaip paukš
čiui lizdas:

.k.

žemėlapio pačioj šiaurėje, 
šiauriniam jo iškyšuly 
(Kai kas gal ir nepastebėjo) 
Mažu taškeliu teesi.

Tik to taškelio tamprios gijos 
Toli nuklydusius apvijo 
Ir sūnus, dukras ir vaikus. 
Taškelis priminė namus.

Senieji Biržai, gimtas mieste, 
Ne taškeliu tu mums esi!
Saviems gali kaip saulė šviesti.
Ir toks tu ateičiai liksi...”

Tegyvuoja lietuviškieji Bir
žai! Ir geriausios kloties vi
siems, visiems, kur kas bebū
tų, biržiečiams, o taip pat man 
pačiam!...

1970. IX. 27.
SO. Boston, Mass.

LIETUVIŲ SPAUSTUVES 
MAŽOJOJE LIETUVOJE

Kai vysk. M. Valančius pra
dėjo Tilžėje spausdinti savo kny
gas, tai naudojosi vokiečių 
spaustuvėmis. Lietuviai tada 
spaustuvių dar neturėjo ten. •

Pirmąją lietuvišką spaustuvę 
Ragainėje įkūrė 1880 m. M. šer- 
nius, J. Mikšas ir K. Kibeika, 
bet ji neilgai išsilaikė. Joje bu
vo išspausdinta ir “Aušra” 1883 
m.

Toje pat Ragainėje 1888 m. M. 
Jankus įsteigė spaustuvę, ku
ri 1893 m. buvo perkelta į Bi- 
tėnus, o 1909 m. į Klaipėdą. 1912 
m. iš Jankaus atpirko tą spaus
tuvę Lithuania bendrovė. Spaus
tuvė veikė iki 1939 m., kai Klai
pėda buvo aneksuota. '

Tilžėje 1896 m. E. Jagomas
tas įsteigė spaustuvę Lithuania. 
1919-24 m. joje nemaža leidinių 
buvo spausdinama ir iš nepri
klausomos Lietuvos. 1940 m. vo
kiečiai nusavino tą spaustuvę.

INSUtti i

<

1

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

Taupymo Indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St • Chicago, HL 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pairtatytl
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Komunistinės “Mokyklos” ir darbo 
apsauga

Ne vieną kartą Lietuvos kompartijos centro komiteto 
nariai ir atsakomingi “tarybinės” valdžios pareigūnai 
gyrėsi, kad šiandien Lietuvoje pristeigta nepaprastai 
daug mokyklų, kad mokinių skaičius labai didelis ir pa- 

* daryta nepaprastai didelė pažanga. Lietuvoje veikia uni
versitetai, technikumai, institutai ir įvairausi kursai 
žodžiu, veik kiekvienas Lietuvoje gyvenantis žmogus 
mokosi.

Kiek tos “mokyklos”, technikumai ir kursai yra ver
ti, tai jau kitas dalykas. Tų ’ “mokyklų” ir kursų lygį 
pamatysime viename Lietuvos kampelyje. Turime galvo
je rusų sukolchozinta Trakų rajonų, kuriame šimtmečius 
lietuviai vertėsi žemės ūkiu, gražiai gyveno. Inform aci- 
jas imame ne iš “kapitalistinės spaudos”, bet iš Vilniuje 
leidžiamos komunistinės “Tiesos”, redaguojamos lietu
viams primesto Honaiio Zimano. Žinias surinko ne pas
lapčiomis į Alytų pasprukusi raukšlėta senelė M. Friborg, 
bet komunistų specialiai treniruota Vanda Bogušienė. 
Šių metų rugpjūčio 15 dienos “Tiesoje” ji paskelbė straips
nį, kurį pavadino “Visom prasmėm svarbiausia”. Ta
me straipsnyje ji mini sukolchozintos Trakų apskrities 
vieno kampelio šiuos įvykius:

1. Rimas Maulius, Trakų rajono “Merkio” kolcho
zo traktorininkas, peršalęs ir sužvarbęs, atsisėdo į trak
torių ir paleido motorų norėdamas apšilti. Apšilti norėjęs 
vaikinas nusinuodijo dujomis. “Merkyje” nebuvo žmo
gaus, kuris mokėtų traktorių sustabdyti. Teko važiuoti 
į kita kolchozų, atvežti kita traktorininkų, kuris sustab
dė motorų, bet ir šis paliko Maulių “bemiegantį”. Ligoni
nėn jis. nuvežtas sekančios dienos ryta, kai jau nebuvo 
gyvybės žymių. Mokyklose traktorininkams nepasakyta, 
kad motorų dujos yra nuodingos.

2. Česlovas Kšivickas, Trakų rajono “Kirovo” kolcho
zo traktorininkas, rastas sumaigytas po traktorium. 
Traktorininkų “mokykla’^ jis baigė, bet kaip saugiai trak
torių apsukti — jis nemokėjo. Aštuonioliktus metus pra
dėjęs eiti traktorininkas egzaminus išlaikė, bet mašinai 
vartoti žinių jis “mokykloje” negavo. Gyvybės neteko 
darbo lauke.

3. Į Lentvario kolchozų atvažiavo technikas Steponas 
Kuodis. Tinkamai savo arklio neparišo. Šis pasibaidė, ati
trūko ir pasileido šuoliais, užmušdamas vandenį kibirais 
nešusių kolchozininkę P. Stasunova. Ji paliko du mažus 
vaikus. ”

4. Tame pačiame “Kirovo” kolchoze atsitiko kita ne
laimė. Traktorininkas Česlovas Vaidogas į priekaba įsi
metė 6 tonas akmens, būtinai reikalingo statybai. Besi-

- f
leidžiant nuo kalno, priekaba apvertė traktorių ir suža
lojo Vaidogą. Jam buvo sulaužytas raktikaulis.

5. Greta esančiame “Kosciuškos” kolchoze jaunas dar
bininkas, nesupažindintas su apsaugos taisyklėmis, dirb
damas prie kombaino neteko kojos.

6. Greta esančiame “Aušros” kolchoze vasaros dar
bams pasiųta 15 metų moksleivė, judant traktoriui su 
kertamąja, susižalojusi abi kojas.

7. Jau minėtame Lentvario kolchoze malkas plaunanti 
mašina užkabino praeinančio berniuko drabužėlius, įtrau
kė berniuką, ir jis tragiškai žuvo.

Tai yra tiktai vienas Trakų apskrities kampelis, o kur 
visa apskritis? O kas darosi visoje Lietuvoje? Šiuos da
lykus iškėlė pačių komunistų leidžiamą “Tiesą”, o kiek pa
našių akcidentų “Tiesoje” nepaminėta?

šie pačių komunistų paskelbti faktai aiškiau kalba, 
negu gražiausios jų pagyros. Pati Bogušienė, arčiau pa
tyrinėjusi reikalą, išaiškino, kad traktorininkai, baigę 
specialius kursus traktoriams valdyti, negauna reikalin
giausių žinių apie traktorius. Jiems parodoma, kaip trak
torius pavaryti pirmyn ir atgal, bet jiems net nepasako
ma, kad traktoriaus paleidžiamos išdegusios dujos gyvy
bei yra pavojingos. Atvirame lauke tokio didelio pavojaus 
jos nesudaro, bet uždarame pastate jos mirtinos. Su trak
toriais nesusipažinę kaimiečiai tokio dalyko gali ir neži
noti, bet jo nežino ir iš kito kolchozo atvežtas traktorinin
kas. Motorą jis sustabdė, bet jam neatėjo mintis, kad ne
galima palikti “miegančio” žmogaus dujų pilname užda
rame pastate. Pasišildyti atsisėdusį Rimą Maulių jis pa
liko ir toliau “miegoti”. Tuo metu jis dar ‘‘kietai miego
jo”, bet alsavo. Jeigu tuojau būtų nugabentas į ligoninę, 
tai jo gyvybė gal dar būtų išgelbėta, bet kai nugabeno se
kančios dienos rytą, tai ligoninėje ' buvo -konstatuotą jo 
mirtis.

Lietuva buvo pažangus kraštas. Rusai Lietuvą suni
veliavo su pačia Rusija. Mokyklose jaunimas negauna 
reikalingų žinių, dėl to visame krašte vykstą tokios nelai
mės. Apie darbininkų apsaugą ir kalbos negali būti. Tik
tai tuo galima' ir išaiškinti tą faktą, kad parvažiavusių 
turistų neišleidžia į kaimą. Okupantas ir komunistų par
tijos vadovybė nenori, kad užsieniečiai pamatytų tas ne
laimes ir vargą, į kurį kraštą stumia okupantas ir ko
munistai. /

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, 
Hl. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

SPAUDĄ IR VISUOMENĖS PARAMA
Tabor Farmoje rugsėjo 19 ir 

20 d. d. įvykusioje Bendruome
nės, Spaudos ir Radijo konfe
rencijoje V. Alantas, Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos pirminin
kas, baigdamas savo svarsty
mus apie lietuvišką spaudą, 
metė gan intriguojantį klausi
mą: “Ar nevertėtų nors kartą 
pakalbėti ir apie visuomenės 
pareigas spaudai?”

šis klausimas, iš tiesų, su
kelia nemažai minčių. * Plačiau 
suprasta “spauda” tai nėra vien 
laikraščiai ar jų leidėjai. J tą 
sąvoką reikėtų įtraukti ir visus 
laikraščių bendradarbius, nuo
latinius ar tik pripuolamus, at
skirų lietuviškų kolonijų korės 
pondentus ir visus, kurie sava
noriškai pripildo lietuvišką 
laikraštį straipsniais, fotografi
jomis, žinutėmis ar praneši
mais.

Retkarčiais Lietuvių Bend
ruomenė paskelbia vieną kurį 
metų mėnesį “Spaudos mėne
siu”, tačiau nei teoretiškai nei 
praktiškai tie mėnesiai jokios 
naudos nei paskelbėjams nei 

spaudai neduoda. Ateina ii 
praeina... Gražūs laimėjimai 
organizacijų veikime, visi di
desni užsimojimai, meno paro
dos, piknikai, stovyklos, suva
žiavimai, šokių ar dainų šven
tės, koncertai, kongresai, fon
dų organizavimai, žodžiu, visa 
kultūrinė, visuomeninė išeivi
jos lietuvių veikla neprasideda, 
nesibaigia, neįvyksta be dide
lės laikraščių, ypač, dienraščių 
talkos.

Laikraštis yra pagrindinis 
visų darbų rėmėjas, lietuvybės 
palaikymo veiksnys, ryšininkas 
tarp išsibarsčiusių lietuvių ir t. 
t. ir L t Paskutiniame Kultūros 
Kongrese apie spaudos reikšmę 
buvo net keli ilgoki referatai, 
todėl čia spaudos reikšmės nė
ra net reikalo pradėti nagrinė
ti. Ta reikšmė savaime supran
tama, ar bent turėtų būti su
prantama be didesnių aiškini
mų.

Bet, ar taip yra? Praktiškai 
pasitaiko gan aiškių įrodymų, 
kad laikraštis ar laikraštininkas 
y ar laikomas lyg savąime su- 

praidama *‘t>ievo dovana'* vi
siems, kurie tik užsigeidžia juo 
pasinaudoti. Ar daug skaityto
jų pagalvoja, kad per praėju
sius ketveris metus laikraštinis 
popierius pabrango net 35 nuo
šimčiais. Pakilo spaudos dažų 
kainos. Pakilo pašto išlaidos. 
Naujai įvesti pašto reikalavi
mai padidino administracijos 
darbą ir išlaidas. Pabrango 
spaustuvės šildymo ar vėsini
mo išlaidos, telefonas. O jei 
kada sugenda kokia mašina, 
perdega-motoras, tai tik tada 
laikraščių leidėjai ir adminis
tratoriai pamato, kaip toli yra 
pažengusi Amerikos infliacija. 
Už menkiausią pataisymą re
monto specialistai nuplėšia 
šimtus dolerių.

Kalbant apie visuomenę, čia 
reikia suprasti ne tiek laikraš
čio skaitytojus, prenumerato
rius, kiek organizacijas ir jų 
valdybas. Nes juk jos daugiau
sia pasinaudoja laikraščio pa
tarnavimais. Jos siuntinėja sa
vo valdybų nuotraukas (kuo 
didesnes, kad “aiškiau išeitų”). 
Jos siuntinėja savo parengimų 
garsinimus, veiklos išdidžius 
aprašymus. Bet kiek jų susi
pranta nors kartą per metus 
atsiųsti laikraščiui nors mažytę 
dalį tų lėšų, kurias-uždirbo laik 
raščio garsinimų dėka? Čia 
reikia pastebėti, kad mūsų se
nosios išeivijos draugijos, klu
bai, kuopos ta prasme daugiau 
parodo supratimo. Senieji lie
tuviai geriau supranta laikraš
čių padėtį, parodo daugiau 
idealizmo. Dažnai senieji klu
bai turi valdybose korespon
dentus, kurie greit ir išsamiai 
informuoja skaitytojus apie sa
vo veiklą. Retai pasitaiko to
kių, kurie paskutinę dieną pra 
neštų apie pikniką ar šokius te
lefonu, kaip, deja, dažnai pa
daro kai kurių organizacijų vei 
kėjai, galvodami, kad laikraš
čių redaktoriai kitų darbų ne
turi, kaip priiminėti telefono
gramas.

Organizacijos; kurių valdy
bos keičiasi kasmet, paprastai, 
turi tvirtą uždavinį — “pada
ryti daugiau pinigų už praėju
sią valdybą. Praėjusioji per 
metinį balių surinko tūkstantį 
dol. pelno, o mes surinksime 
pusantro. Kaip tą • padaryti? 
Maisto už dyką negausi, orkes
tras už dyką negros, salės nuo
mą teks užmokėti. Sutaupyti 
galima tik garsinant savo balių. 
Nemokėti spaudai už praneši
mus. Tas “taupumas” pasireiš
kia prieš balių ir po jo. Nekar
tą teko ir šių eilučių autoriui 
nueiti į parengimą su draugais, 
pasilinksminti, pašokti, išleis
ti kelias dešimtines dolerių. 
Staiga pabaigoje prieina koks 
veikėjas ir sako: “Ot, tai gerai, 
kad atėjote, būtinai parašyki
te apie mūsų veiklą. Einame į 
barą — užf undysiu 1”

Viena kolegė pasipiktinusi 
kalbėjo, kad panašiai įvyksta 
ir privačiuose baliukuose. Pa

JisViename Oklahomos garaže pakabintas šis milžiniškas šautuvas, 
nieko nešaudo, tik stovi pravažiuojančiu dėmesiui sužadinti.

kviečia, sako, į vardines, nu
perti dovaną, išsipuoši, nuei
ni. Baliui baigiantis, šeiminin
kė šypsodamasi prašo: “Tik 
neužmiršk parašytį “į spau
dą”. Kolegė sako: “ Nei pavar
džių kitų svečių nežinai, nei 
vardų, na, ir ką gali rašyti iš 
viso? Ar kadsilkės buvo ska
nios?

Kalbiesi su vieno didmiesčio 
korespondentu. Kodėl, sakau, 
nerašai, kolega? Ar aptingai? 
Ar atostogose buvai? Gal supy 
kai ant laikraščio ko?...

Kolega aiškina: “Nusibodo, 
žinai, savo pinigais į' kiekvieną 
parengimą bėgti. Senatvė atei
na, reikia ant grabo taupyti. 
Gyvena tolokai nuo parapijos 
salės. Į miestą turiu ilgai,va
žiuoti, benziną deginti, '*■ už 
automobilio pastatymą mokėti. 
Kai dar pačiam tenka ir bilietus 
pirkti, susidaro nemažos'išlai
dos. Parvažiavęs dar rašyk, vi
sus veikėjus girk, nepagirsi — 
užsigaus, supyks, nesisveikins. 
Jau daug su kuo susipykau. 
Nusibodo toks darbas”.

(Bus daugiau)
A. Pužauskas

KAS YRA VERTICELLI?

— Veitęri! — restorane pa
reikalavo valgytojas, — prašau 
atnešti man dvi porcijas guisep- 
pe verticelli. ■ • -

— Labai atsiprašau, — ty
liai tarė kelneris, — ibet jis yra 
šio restorano savininkas.

RADIJAS IR LAIKRAŠTIS .

Ray Freimanas išrado patį es
minį skirtumą tarp laikraščio 
ir radijo, kuris aptariamas ši
taip: į radiją negali įvynioti sil
kės. ’ - --

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy
vena, scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius: ..

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI. 
Grąžtai-'išleista. kietais drobės virše
liais,. 180 psL knyga. Joje du-vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių šalis”,'5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina 1.00 dol.

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psl., kaina 1.00 doL

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl., kaina 1.00 dol.

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

N Ą y JI EN O S,

1739 So. HALSTED STREET,

CHICAGO, ILL. 60608

IRENA JOERG

KELIONĖ Į AMERIKĄ

Šalikėlyje, kuris vedė į miestą, po auk
štu topoliu, į kamieną atsirėmęs, Justinu- 
kas sėdėdamas laukė ateinant Simo ir Ag
nės, kurie jau tikriausiai bus sužinoję apie 
Įvykusią katastrofą ir skubinsis Į nelaimės 
vielą. Tolumoje matėsi dar rūkstą dūmai. 
Ten, kur stovėjo ilgi barakų pastatai, da
bar riogsojo akmenų ir plytų krūvos. Dar 
vis tebedegė keletas smalos statinių, kurios 
visuomet gulėjo netoli barakų. Keliu dar 
važiavo ugniagesiai ir greitosios pagalbos 
mašinos, o tremtinių moterys, pilkais vei
dais ir pelenų apneštais drabužiais, laiky
damos ant rankų išgąsdintus vaikus, ėjo 
miesto link ieškoti naujos pasįogės. Vienas 
barakų jaunuolis, ke’letai minučių prisėdęs 
prie laukiančio Justinuko, papasakojo jam, 
kad trys vengrai smarkiai apdegė, kad 
Stenjo pakeliui į ligoninę miręs, o Ferenc 
ir Jose esą nekokioje padėtyje. Jie, sako, 
buvo visiškai prisigėrę ir gaisro metu giliai 
miegojo. “Vargšas Stenjo” — sudejavo 
Justinukas. Nors ir neramūs kaimynai bu
vo, bet geraširdžiai ir dosnūs ir daugelį 

kartų buvo apdovanoję tremtinių vaikus 
vienu kitu skanesniu gabalėlių, nors nie
kam nebuvo pavykę suinoti, iš kur jie tų 
daiktų turėjo.

Neužilgo Justinukas pamatė kelyje ir 
Simą su Agne, kurie, atsisegioję paltus, 
bėgte bėgo barakų link.

Pamačius savuosius, išgąstis ir džiaugs
mas užliejo berniuko širdį. Dar kelios mi
nutės, ir jis puolė Agnei į glėbį, jos ranko
se paslėpdamas savo susivėlusią galvą. Se
suo tvirtai spaudė brolį prie širdies, šnibž
dėdama jam:

— Ačiū Dievui, kad tu esi gyvas ir svei
kas.

— Ar nieko nepavyko išgelbėti? — pa
klausė Simas, beveik dusdamas.

— Tik medinę statulėlę... — nedrą
siai atsakė Justinukas.

— Po velnių su ja!... — suriko Simas, 
nusiminimo ir širdgėlos pagautas.

Jis priėjo prie topolio, po kuriuo Justi
nukas buvo padėjęs šį savo vienintelį išgel
bėtąjį daiktą. Pasilenkęs berniukas pakėlė 
Madonos drožinį ir ištiesė jį Simui, tarsi 
sakydamas, kad tai yra viskas, kas jiems 
dar priklauso. Simas žvilgterėjo į statulė
lę, ir jo akyse blykstelėjo baisios pykčio

žiežirbos. Kartus priekaištas iš naujo už
plūdo jo širdį, o laukinė neapykanta dre
bino rankas. Kraujo srovė užliejoi Simo vei 
dą. Kalendamas dantimis, įniršimo pagau
tas, jis griebė iš brolio rankų statulėlę ir 
užsimojęs iš visų jėgų trenkė ją į medžio 
kamieną... .

Tą pačią akimirką išgirdo Agnės ir Jus
tinuko šūktelėjimą. k

Šaltis perėjo per jo nugarą ir, rodos, 
kažkas šiurpiom pirštinėm drožė jam vei
dan. Jis norėjo prayęrti burną ir kažką sa
kyti, bet stovėjo lyg stabo ištiktas, nenorė
damas tikėti tuo reginiu, kuris tartum ste
buklas atsivėrė prieš jo akis.

Žemėje, tarpe suskilusių statulėlės da
lių, blizgėjo rytmečio saulėje motinos pa
slėptosios šeimos brangenybės!

Agnė jau laikė rankose brangų brili
antų žiedą ir perlų karolius. Ji laikė jų iš
sivadavimą ir naujo gyvenimo pradžią!...

Justinukas, suklupęs ant kelių, rankio
jo vertingos apyrankės dalis, kurios bran
gūs akmenys nuo smarkaus dūžio išbyrėję 
ant žemės. Taip pat ir keli aukso žiedai gu
lėjo tarp medžių skeveldrų, o ten, kairėje, 
žėrėjo mamos vestuvinė dovana — dei
mantais apsagstytas laikrodėlis. Visa tai 

mama buvo sumaniai paslėpusi toje statu
lėlėje.

NEMUNO UPYNAS

Simono galva nulinko, ir jam rodėsi, 
jog visi aplinkos kalnai užgrius jam ant 
pečių. Gėdos, staigios laimės ir silpnumo 
apimtas, juto, kaip jo keliai linksta ir akys 
pamažu drėksta...

Simonas staiga atsiklaupė ant žemės ir, 
pakėlęs vieną statulėlės atskilusį gabalėlį, 
prispaudė jį prie savo karščiuojančių lūpų, 
Į kurias sugrįžo motinos išmokyta padėkos 
malda, atleidžianti ir galinga.

Jie žiūrėjo visi trys vienas į kitą, pilni 
nuostabaus džiugesio, ir prieš jų akis atsi
vėrė platus beribis vandenynas.

Pabaiga

Nemunas prasideda Rytuose, 
gudų žemėje, Červenės, seniau 
Ihunmo, apskrityje, o 6 km. at
stume nuo Lošos bažnytkaimio. 
Dar mažas upokšnis, ties Pesoč- 
nos miesteliu jisai susitinka su 
dviem žymiai didesnėm upėm — 
U$a .iš dešinės, ir Loša iš kai
rės: mažytis Nemunėlis prime
ta toms galingesnėms upėms sa
vo vardą, padarydamas jas sa
vo intakais ir virsdamas iš kar
to reikšminga upe.

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“N Ą U I I E N A 3 

los visad rašo
TEISYBE

Nemunas turi per 100 intakų. 
Žymesnieji kairieji intakai, ei
nant nuo aukštupio: Loša, Turi- 
ja, Uša, Servečis, Maučėdis, ščė- 
ra, Zelva, Rosis, Svislotis, Losos- 
na, Juodoji Ančia, Peršekė, Jie
sia, Šešupė, Tilželė.

Dešinieji Nemuno intakai: 
Ura, Sula, kita Ūsą, Bereza, 
Gauja, Dzitva, Lebeda, Katra, 
Merkys, Strauja, Verknė, Strė- 
va*, Neris, Nevėžis, Dubysa, Mi
tu va, Jūra.

St. Kolupaila, 
(iš “Nemuno”)
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OR. anna baliukas 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: P R aspect 8-3229

Rezid. telef.: WAlbrook 55076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto, 

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

Rez. tol. 239-4683

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

Modkal Building). ToL LU 5-6448 
Priima ligonius pagal susitarimą

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. BIEŽIS
Išlok: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

j • i vv»Apie paukščius
Paukščių amžius

Vištos, antys, žąsys gyvena 
iki 20-30 metų. Tokį pat amžių 
išgyvena net ir žvirbliniai paukš
čiai.

Sakalai, pelėdos, varnos, ge
niai, papūgos išgyvena net iki 
60, 80, 100 metų ir net kartais 
daugiau.

Paukščių skridimas
Paukščių skridimo greitis yra 

labai įvairus. Kikilis skrenda 
apie 52 km. per valandą, varnė
nas apie 74 km.

Daugumas paukščių kelionėse 
daro poilsio pertraukas, ypač ru-

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Ptrmad., ketvirtai nuo 1—4 ir 7—9, 
antrai., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad? tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristaz

DR. EDMUND E. CIARA 
2709 W. 51st STREET 

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

šeštai 10—2 vai,

Roz. GI 8-0873

DR. W. M. EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzia Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti MI 3-0001.

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadiemais 9—1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, I1L 60629
Tolofu PRospoct 6-5084

MOVING 
Apdraustas porkraustyma* 

iš įvairių atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Pioco 
Tol.:- F Rentier 8-1882

PERK KAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. Š E R Ė N A S 

2047 W. 67th Pi. WAlbrook 5-8063
I ■ ■

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. A MACIŪNAS
CHIRURGAS
Priima tik susitarus.

Valandos: pintiad.. ketvirtad., 5—8, 
antrad. 2—4.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. P-; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vai.
Trečiadieniais uždaryta.

STALINIS 
RADIJAS - PATEFONAS““ i 

TIK 26 INC. PLAT.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

"ll" 1.......
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA, 
1490 kil. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma- 
(fienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto. _/

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

den|. Daugelis jų poilsiaudami 
ir žūva, ypač medžiojamųjų. į 
Dėl to daugelis kraštų daro tarp- Į 
valstybines sutartis medžioja-1 
miesiems paukščiams kelionėse-' 
apsaugoti.

Kurie išskrenda žiemai?
Ne visi paukščiai išskrenda H 

žiemai. Pavyzdžiui, zylės, baku- i 
čiai, geniai, seniai paprastai lin- ’’- 
kę žiemoti ten, kur jie yra perė- 
jęsi, bet jaunikliai iškeliauja ki
tur ir sugrįžta dalis jų.tik po ke-1 
lerių metų.

Varnėnai jaunikliai išskrenda 
anksčiau už senius. Be to, Įvai
rių kraštų varnėnai ne Į tuos pat 
kraštus skrenda žiemoti. Suomi
jos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, 
šiaurės Vokietijos ir Danijos 
varnėnai žiemą praleidžia Dani
joje., Čekoslovakijos, Austrijos 
ir Vengrijos varnėnai žiemai 
skrenda į Italiją, Portugaliją, 
Ispaniją ir Pietų Prancūziją.

Rudagalviai kirai iš Kuršių 
Neringos skrenda vieni į Italiją 
ir Tunisą, kiti kitais keliais Į 
Ronos žiotis, Balearus, Pietų Is
paniją, š. Afriką, treti dar kitais 
keliais Į Portugaliją, Ispaniją, 
š. Afriką.

Baltasis gandras skrenda žie
moti Į pietinę Afriką — Rode- 
ziją, Kalahari, TransvalĮ, Ora- 
niją, Kaplandą. Atstumas yra 
apie 9,000 kilometrų.

Maždaug tą patį kelią atlieka 
ir kregždės.

Pavasarį grįžta paukščiai daž
nai jau kitais keliais, negu ru
denį išskrisdami. '

Vidutinis skridimo aukštis 
dažniausiai yra apie ,400 metrų, 
bet Alpes jie vis dėlto perskren
da.

Kodėl paukščiai išskrenda?
Kodėl paukščiai išskrenda, 

paskui pavasarį parskrenda?
Buvo manyta, kad jie tai da

ro bijodami užeinančių šalčių ir 
trūkdami maisto. Bet kai kurie 
jų palieka savo vasaros buvei
nes dar tada, kai yra pakanka
mai maisto ir dar šilta, štai čiur
liai išskrenda apie rugpiūčio 
mėn. vidurį. O kregždės išbūna 
iki spalio 1 d. Pavasariais viever
siai, pempės, žąsys grįžta, kai 
oras dar nepalankus ir kai jų žie
mojimo kraštuose .dar geros są
lygos būna.

Kiti tyrinėtojai šviesą laiko 
kelionių priežastim. Uga die
na padeda jauniklius išaugintu 
Bet ir tai ne pagrindinė priežas
tis. Greičiau, palinkimas keliau
ti yra paveldima fiziologinė sa
vybė.

O

DR. FRANK PIECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
_ 2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 

Tikrina akis? Pritaiko akinius ir 
“contact lenses” '

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SE1BUT1S
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

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

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

Skubiai sutvarkome visus kelionės 
reikalus ir neimame brangiau, negu 
nustatyta, tikėto kaina. Paruošiame 
tikėtus skridimui i visus Amerikos 
miestus arba bet kurią vietą pasau
lyje. -

Dabar jau laikas paduoti prašymus 
ilgesniam vizitui Lietuvoje.

Jeigu kas nori 1971 m. iškviesti 
savo gimines iš Lietuvos, tai jau da
bar turi pradėti. Atvažųiokite arba 
kreipkitės laišku, telefonu ar tele
grafu šiuo adresu:

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

DR. P. STRIMAITIS
\ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 West 71st St. 

Tai. 925-8296
Valandos: 2—8 vaL yak. Penktadienį 

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

Tek PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm, antrad., trečiad., 
ir penkt. 2-4 ir 68 vai vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą._

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso tolafu HEmlock 4-2123 
Razid. telėk Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepi*, tai telef. GI 8-6195

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

Every year we fail^ 
to educate thousand^ 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

And we’re supposed to 
be so smart
Do something. A free booklet 
will jell you how you can help.

Write: The Preiiderrf’e Committee 
on Mental Retardation, 
Washmgton, D. C. 202C1.

FUflM______________ __ ____ —------- -

---—-
City—.—„  ........ —

Stitt_________ _ Ip Code.

SKAITYK "NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS f
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GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antks 

piu papuošimai Ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Karlam Ava. — 586-1229

F-

I. .

I 
i

KULTŪRINGAS IR ŽMONIŠKAS LAIDOJIMAS ČIKAGOS 
LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPINĖSE

Miko Nagio foto nuotraukoje matome laidotuves Jurgio Kasiulio iš Union 
*ier, Mich. Miręs k m. rugsėjo 10 dieną jis buvo palaidotas Lietuviu Tau- 
inėse kapinėse Chtcagoje rugsėjo 14 diena. Apie velionį plačiau buvo pa

teikta zintv Naujieny 215 nr. įdėtame nekrologe.
Kaip nuotraukoje matyti, Lietuviu Tautinės kapinės ne tik mirusius lai

doja kultūringai ir žmoniškai, kaip to reikalauja seniausios lietuviškos tra
dicijos, bet dar įsigijo erdvy stogą, kurį viršum duobės pastato, kai laidoti 
tenka blogam orui esant ir lyjant.

Nuotraukoje matyti, lietui lyjant, po stogu ant katafalko padėtas ve- 
ionio J. Kasiulio karstas, prie kurio atsisveikinimo žodį taria kunigas A. 

Trakis. Po stogu patogiai sutelpa visi palydovai, o mirusiyjy giminėms bei 
artimiesiems net sėdėti kėdės padėtos.

..
MUl

^4'"

BEVERLY HILLS GtLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Jko savo pareigas. Visi buvo 
labai patenkinti tokiu viešu po
būviu ir paskatiniu pikniku. 
Grojo A. Ramonio orkestras. 
Esant šaltokam orui, tą dieną 
salėje šoko visi: jauni ir seni. 
Atrodo, kad rudeninė gegužinė 
pavyko gerai ir klubas turės 
pelno. Priklauso padėka na
riams ir visiems, kurie tik pri
sidėjo prie tokio tvarkingo ir 
malonaus pobūvio surengimo 
bei gero patarnavimo visose 
srityse.

' ]
Gegužinėje įėjo knygii bei 

medaus pardavinėjimas. Tą 
dieną buvo parduota apie 20 
egz. naujai pasirodžiusios kny
gos apie I Pas. karą “Lietuva 
caro ir kaizerio naguose”. Me
dų ir knygas pardavinėjo patys 
Šakių klubo nariai. Vienas ją 
parašė, o kitas'laiko bites Au
roroje. Ir abįi. buvo patenkin
ti geru pasisekimu savo gami
nių.

Nariai patys atnešė gerų do
vanų, kurios
Tai padidino' dienos pajamas ir 
parodė klubo narių solidaru
mą ir malonų ikooperavimą su 
valdyba. "U A. Gintneris

Pocius, M. Butą, D. Norkus ir 
Peleckas. Draugija sėkmingai 
veikia ir dabar. Jos pirm, yra -
L. Sedar (Sidaravičius). Kiti 
draugijos nariai: S. Urbonas, R. 
Globis, V. špokas, Ed. Jurgaitis,
M. Šulcas ir J. Aikus. Draugija
per ilgus savo gyvavimo metus 
atliko didelius kultūrinius dar
bus. Draugijos nuopelnai lietu
vybės išlaikymui padaryti labai 
dideli. >’

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

buvo padalintos.

ŠAKIU KLUBO 
GEGUŽINĖ

šakių apskrities klubas, ki
taip lietuvių vadinamas Zana
vykų Draugija, jau veikia virš 
30 metų. Jo įsteigimo tikslas bu
vo: padėti Įrengti šakių para
pijos bažnyčią ir sušelpti rei
kalingus'pagalbos. Dabar klu
bo tikslai kiek pasikeitė, bet 
darbai nesustojo ir narių kas
met vis didėja.“ Anksčiau jų 
centras ir veikimo ribos buvo 
daugumoje Cicero apylinkėje, 
o dabar jų centras yra Brighton 
Parko .Lietuvių kolonijoje, o 
susirinkimai vyksta Vyčių sa
lėje. Klubo pirm, buvo Juška, 
Naberezienė ir kiti, o dabar 
klubui pirmininkauja jau treti 
metai Adomas Didžbalis, tik
ras suvalkietis, zanavykas iš 
žvirgždaičių, šakių apskr. Ta
čiau narių sąrašuose matome ir 
kitų vietovių lietuvių. įstatai 
tai nedraudžia daryti. Svarbu, 
kad tik nariai laikosi įstatų ir 
nustatytos tvarkos.

Šitas klubas rugsėjo 27 d. su
rengė savo pikniką Bruzgulie- 
nės darže. Tai buvo jau rude
ninė proga pasimatyti gamtos 
aplinkoje, Willow Springs apy 
linkėję. Tą dieną oras pasitai
kė saulėtas ir gražus, tik kiek 
šaltokas. Tačiau narių ir sve
čių tai neatbaidė. Jų privažia
vo gana daug, jie vaišinosi, mė 
gino laimę saldainių žaidime, 
šoko valsus ir polkas bei sma
giai leido laiką savo narių ir 
svečių bei pažįstamų tarpe. Ko
misija ir darbininkai gerai at-

KRIVŪLĖS VEIKLA
Buv^ Lietuvos! Policijos Tar

nautojų Klubo TKrivulės” Val
dyba kviečia Jus Į pamaldas, 
kurios Įvyks 1970 m. spalio 
mėn. 4 d. 11 vailį ryto Tėvų Jė
zuitų koplyčioj© (prie Jaunimo 
Centro) Angelui Sargų šventė
je. Bus atnašaujamos šv. Mišios 
už žuvusius ir mirusius polici
jos tarnautojus, i

Tuojau po pamaldų, Jauni
mo Centre šaukiamas visuoti
nas — metinis ‘‘Krivūlės” narių 
susirinkimas, renkama nauja 
valdyba ir padaryta kitų nuta- 
rimį liečiančių “Krivūlės” rei
kalas.

Susirinkimas užbaigiamas k a 
vu te 
muc
Chicago, III..

N iriams 
nas.t

Pastatyta nauja mūrinė baž
nyčia ir pavadinta švento Baltra
miejaus Lietuvių Parapijos 
Bažnyčia. 1912 m. pastatyta 
dviejų aukštų mūrinė pradžios ■ 
mokykla. 1926 m. pastatė nau
ją mūrinę salę, kurią pavadino 
Lietuvių Auditorija, šia sale 
dabar naudojasi dauguma drau
gijų susirinkimams, minėjimam 
ir įvairiems parengimams. 1967 
—1968 m. pastatė seselėms Ka- 
zimierietėms gyvenimui namus, 
šv. Baltramiejaus parapijos 
bažnyčia dabartiniu laiku turi 
du kunigus: kleboną kun. J. Jo- , 
nelį ir asistentą kun. Z. Rama
nauską. Draugijai linkiu sėk
mingai sulaukti 100 metų jubi- 
liejaiis.' ’ J”

— Eugenijus Grižas, sūnus 
Povilo ir Aleksandros, sėkmin
gai atlikęs karinę prievolę Dėdės 
Šamo armijoje, grįžo ir Wiscon
sin universiteto Kenosha pada
linyje pradėjo studijas. Kaipo 
tarnavęs kariuomenėje, jis stu
dijoms gauna valdžios stipen
diją.

— Olga Markūnienė savo atos
togas praleido Vokietijoje, kur 
aplankė savo sūnų Paulių, gyv. 
Heidelberge, ir brolį Martyną. ,1 
Taip pat aplankė savo tėvo Mar-' 
tyno kapą Liubecko kapinėse ir ( 
sutvarkė kapo priežiūros klau
simą. P. M.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA.

Laidotuviy direktoriai

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tek: YArSs 7-1741 - 1742

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI- • 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

NARIAI
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

p. Povilo Balsevičiaus na- 
se, 5M1 So. Hamilton St.,

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

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

t.

> dalyvavimas būti- 
'Krivulės'’ Valdyba

Susirinkimų ir parengimų BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-100?

I

, WAUKEGAN. ILL.
Deimantinė sukaktis 

Waikegano šv. Baltramiejaus 

draugija šiomis dienomis šven
čia savo deimantinę sukaktį. Mi
nėjimas įvyks sekmadienį, spalio 
mėd. 3 d. Pradžia 6 vai. vakaro 
Lietuvių Auditorijoje, 901 Lin
coln St. Draugija buvo įsteig
ta 1895 m. balandžio 30 d. ir pa
sivadino “R. K. šv. Baltramie
jaus Draugija”, šiemet suėjo 
75 metų nuo jos jsisteigimo. Lie
tuviškoji visuomenė šią sukaktį 
rengiasi iškilmingai paminėti. 
Pasiruošimas iškilmėms eina pil
nu tempu.

Programoje yra numatyta: 
minėjimo atidarymas, žodį tars 
p. W. Kaminskas. Toliau seks 
šokiai ir bendra vakarienė, šios 
draugijos pirmieji vadovai buvo 
K. Vaitiekūnas, V. Zupkus, J. 
Bravinskas, M. Miklasevičius, P.

— Lietuviu Motery Piliečiy Lygos 
susirinkimas įvyks sekmadieni, spalio 
4 dieną Lietuvių Auditorijos mažojoj 
salėj, 1 vai. po pietų, punktualiai. Na
rės yrą prašomos gausiai atsilankyti, 
nes po atostogų yra daug svarbių rei
kalų aptarti. Po susirinkimo bus 
truputis vaisių visiems.

E. McNamee, nut. rast.

— Penktadienį, spalio 2 d. vakarą. 
Don Varnas patalpose susirinks SLA 
228 vyrų kuopos komiteto nariai pasi
tarti apie tolimesnę veiklą.

— Krakiškių Draugiško Klubo po- 
atostoginis susirinkimas įvyks sekma
dienį, spalio 4 d. 2 vai. p. p. Club Ma
plewood svetainėj, 4256 So. Maple
wood Ave. Nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra svarbių reikalų aptarti.

Eugene Strungy*, nut. rašt

— Upytės Draugiško Klubo susirin
kimas įvyks penktadienį, spalio 2 d. 
8 vai. vak. Talman Hali, 4500 So. Tal- 
man Avė. Visi nariai ir narės kvie
čiami dalyvauti šiame susirinkime, 
-nes yra daug reikalų aptarti.. Po susi
rinkimo bus vaišės.

A. Kalys, rašt.

— Chicagos Lietuvių "Kęstučio" Pa
šalpos klubo mėnesinis narių susirin
kimas įvyks sekmadienį, spalių 4 die
ną 1 vai. popiet, Hollywood svetainė
je, 2417 W. 43rd Street. Valdyba

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

f
I
I

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

I

l

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

š
r

$

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

1

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE
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.Kol saulė patekės...
L Senatas 73 balsais prieš O pri- 
-ėntjė Vadinamą griežčiausią oro 
teršimo kontrolės įstatymą. Tas 
įstatymas perduotas Senato ir 
Atštovų Rūmų jungtiniam kon- 
ferencijos komitetui išlyginti 
skirtumus tarp šio ir Atstovų 
zRūmų neseniai 374 balsais prieš 

• 1 priimto daug švelnesnio bi- 
liaus. Kaip toli naujasis įstaty- 
,mas sieks švarios aplinkos, pa
rodys tos bendros konferencijos 
nutarimas.

Senato priimtuoju biliu yra 
nustatoma galutinė data, iki ku
rios- automobilių industrija pri
valo, pradėti gaminti visiškai 
“švarius” automobilius, tai yra 
iki 1975 metų. Jei industrija ne
pajėgs iki tos datos, jai bus ter
minas pratęstas dar vienais me
tais.

Tą< pačią dieną, kai Senatas 
priėmė savo įstatymą, General 
Motors korporacija paskelbė, 
kad ji gali kai kuriuos automo
bilius pagaminti “pagrindiniai 
švarius” jau 1973 metais, o nuo 
1975 metų pradėti visus automo- 
tokius, kurie visiškai sudegi
ną savo kurą ir nebenuodija oro.

I 1 S C H I C A G O S I R*] 

, AP Y I I NK I U į

Užmušta Ona Ncvulis
Praeitą antradieni neatpa

žintas vairuotojas mirtinai au
tomobiliu suvažinėjo Miss Oną 
Nevulis, 70 metų amžiaus, gy
venusią 4157 S. California Ave. 
Ji buvo pertrenkta eidama 
skersai 42 gatvę arti savo na
mų. Piktadaris nuvažiavo nė 
nesustodamas. Nugabenta į Šv. 
Kryžiaus ligoninę sekančią die
ną ji mirė.

Ponia Marija Bačiūnienė su savo jaunaisiais bičiuliais: Stanley lll-ju 
ir Robertu, Balzekais, jos rezidencijoje apsilankiusiais po vasaros atosto
gų, prieš išvykstant tęsti studijy š. m. rugsėjo mėnesį.

Atsisveikindama ponia Bačiūnienė mielai prisiminė jaunuoliu tėvą 
— Lietuviy kultūros muziejaus savininką, — kurį pažįstanti nuo jo kū
dikystės dienu ir palinkėjo, jiems, be kito ko, bestudijuojantiems svetimas 
kalbas — gerai išmokti savo senęliy ir tėvu gimtąją lietuviu kalbą, ku
ria ypač gražiai tebekalba, jy geroji, kilmingoji lietuvaitė motina Irena, j 
gimusi Radvilaitė. ' • .. ;

Taip, patogu ir gražu svetimomis kalbomis kalbėti, bet skurdu ir ne- • 
leistina gimtosios gerai nemokėti — pasakė p. Bačiūnienė. f

Foto St. Balzeko, jr.

H -dk, T 2 F .
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Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

' 3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telef. 434-4660

A. & U INSURANCE & REALTY

. INCOME TAX
„„ ,4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.

s

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

Bus nedūžtami akiniai
Maisto ir Vaistų administra

cija (FDA) Washingtone pasiū 
lė uždrausti ateityje gaminti 
akinius iš dūžtamo stiklo, nes 
apskaičiuota, kad kasmet apie 
120,000 amerikiečiu susižeidžia 
akis dėl akinių kaltės. Nedūž- 
tamo stiklo akiniai kaštuosią 
S3 daugiau. FDA paskyrė 30 
dienų pasiūlymui išdiskutuoti, 
po to žada išleisti potvarki, ku
riuo dūžtamo stiklo akiniai bus 
draudžiami.

Gavo 75-150 m. kalėjimo
Nathan Wright, 25 metų am

žiaus juodukas, gyv. 5426 S. 
King Drive, dalyvavęs detek
tyvo Oliver Singletono nušovi
me, nuteistas nuo 75 iki 150 
metų kalėti Stateville kalėjime. 
Wright pats nušovime nedaly
vavo, be jis paruošė visą pla
ną, kaip apiplėšti Bell & Ho
well kompaniją Lincolnwoode. 
Susišaudyme su policija api
plėšimo metu 1969 m. sausio 
mėn. du plėšikai buvo nušauti 
ir policijos detektyvas Single-

”NAUJIENOS” KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS
VAW.W.WAVAV.Y.VAW

„ ČIA AUTOMOBILIAI IŠLYGINAMI IR NUDAŽOMI

Darbas atliekamas sąžiningai, gerai prityrusių specialistų. 
Kainos prieinamos. Darbo valandos nuo 8 vai. ryto iki 5:30 
vaL vakaro, šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12:30 vaL p. p.

Savininkas lietuvis.

ČIKAGOJE, 3518-24 West 63rd ST. TEL. 776-5888

^SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) - 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

maistas, doleriniai Certifikatai.
Vedėtas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES — PAID QUARTERLY

. Passbooks

5’/z% 
_ ? Investment 

bonus plan 
$1,000 minimum

6% 
$5,000 minimum 
2 year certificate 

5’4% 
51,000 minimum 

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

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

/■■... ..................... ... "

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningai patarnavimas. Naujausi kraustymo 
- įrankiai Ilgų metų patyrimas.

■ AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9205

_ v
' IIIHII.—■■ —....................... ilHIIIIlĮ IS..........................................  M ■■ - J

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyęa
T ATSIMINTAI IŠ BALFO VEIKLOS
Lj, 404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.

J- , , Kieti viršeliai $4-00, minkšti — $3.00.
Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau- 
siflS dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tai tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių-
- * site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS,
' 1739 So. Haisted Street, Chicago, Illinois 60608

'.........................    ■ ~ m i——■ i—i^
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ton sunkiai sužeistas ir po 
mėnesiu mirė.
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Los

Riebalai tikrai 
kenkia širdžiai

Kalifornijos universiteto 
Angeles- tyrinėtojai, ilgą laiką
tyrę dvi žmonių grupes, nustatė 
jog riebalai tikrai kenkia šir
džiai.

Eksperimentas su 846 vidu
tinio' ir senesnio amžiaus žmo
nėmis parodė, kad tie, kurie 
valgė vartodami ko mažiai! gy
vulinių riebalų, turėjo 30 
nuošimčių mažiau širdies ata
kų ir smūgių.

širdies.ligos, kaip daugumas 
tyrinėtojų tiki, kyla dėl dauge
lio priežasčių, jų tarpe aukšto 
.cholesterolo kiekio krauju j e, 
aukšto kraujo spaudimo, cuk
rinės ligos (diabetes),- nesi- 
mankštinimo, rūkymo ir pavel 
dėjimo.

Cholesterolas s v a r b iausiai 
yra randamas mėsos ir pieno 
produktuose. Ekspertų tvirti
namu, cholesterolas kraujo ta
kuose sudaro nuosėdas, kurios 
apsunkina arba užblokuoja 
kraujo tekėjimą į širdį, ir tuo
met įvyksta širdies ataka. Tas 
pats procesas vyksta ir smūgio 
atvejais.

Kalifornijos tyrinėtojai nu
statė, kad iš 422 žmonių gru
pės, kuri valgė normalius val
gius, turėjo 96 širdies atakas 
arba smūgius, o iš 424 žmonių 
grupės, kuri valgė laikydamasi 
eksperimentalinės dietos, turė
jo tik 66 atakas ar smūgius.

Kokliušas
Chicagos sveikatos komisio- 

nierius Dr. Murray Brown ra
šo, kad kokliušas (whooping 
cough) prasideda kaip papras 
ta sloga, bet ilgainiui pasidaro 
rimta ir pavojinga liga, ypač 
mažiems vaikams, kuriems nuo 
kosėjimo pradeda trūkti ofo ir 
jie pamėlynuoja bekosėdami. 
Nuo kokliušo galimos tokios 
komplikacijos, kaip hernia, 
pneumonija ir emfizema.

Kūdikiams nuo kokliušo ap
saugoti duodama vad. diphte
ria - tetanus - pertussis vakci
na. Kai vaikai jau suauga į 8 
ar 10 metus amžiaus pirmųjų

OVERSEAS PACKAGES
CHRISTMAS DEADLINE

NOV. 7

skiepų imunitetas pradedąs iš
sekti ir vaikai galį gauti kok
liušą lengvoje formoje, kurią 
nelengva atskirti nuo paprastos 
slogos, kosulio. Dėl to nepada^ 
rius diagnozės, toks vaikas gai
li bekosėdamas skleisti kokliui 
šo bacilas. «

Jei vaikas buvo įskiepytas bū 
damas 2, 3 ar 4 metų amžiaus, 
kai sulaukia 5 metų, skiepus 
esą reikia pakartoti, bet jei 
vaikas visiškai nebuvo nuo kok 
liušo skiepytas, tai Dr. Brown 
pataria būtinai ir nedelsiant 
įskiepyti,, kadangi kokliušas jo-j 
kiu būdu nesanti nekenksmin
ga liga.

— Jūratė Jančytė vienerius 
metus mokiusi Chicagos pra
džios mokyklose, vėl išvyko į 
Prancūziją, kur yra baigusi 
garsųjį Sorbonos universitetą 
ir gavusi Master laipsnio dip
lomą. Dabar yra mokytoja Kal
bų institute, Paryžiuje! Ji yra 
čikagiškių mėgstami} daininin 
ko B. Jančio duktė.-

— Fridas Mikaitis yra sužeis 
tas automobilio ir gydomas šv. 
Kryžiaus ligoninėje. ^

— A. A. Zigmo Jonyno pager 
bimas į\yks penktadienį, spalio 
2 d. 7:30 vai. vakaro Petkaus 
koplyčioje, 2533 W. 71st St.

— Petras Morkundš'įįyv., Bri
ghton Parko apylinkėje, užva
kar 10 vai. vakaro prie 31-mos 
ir Kedzie Avė. buvo užpultas 3 
juodų plėšikų, kurie atėmė tu
rėtus pinigus. Apiplėšimo vie
ta yra nepalanki apsisaugoji
mui. * '

Regular Mail

&
NEA

valdyba primena, kad kalėdt-Pašto
nius siuntinius j užsienį reikėtų pap
rastu paštu išsiųsti dar prieš lapkri-

— Alice Stephens, Chicago 
Conservatory kolegijos profe
sorė ir lietuvaičių ansamblio 
“Aldutės” vadovė, yra taip pat 
žinomos Amerikos lenkų gru
pės Lira Singers direktorė, 
šioje grupėje dalyvauja 10 bal
singų ir gerai išlavintų mergai
čių, daugumoje gyvenančių 
Chicagos pietvakariuose. Spa
lio 25 d. 3:30 vai. Sherman vieš
bučio Louis XVI salėje grupė 
ruošia Stanislovo Moniuszkos ir 
Fredericko Chopino kūrinių 
koncertą.

— Mūsų Tradicijos (Our Heri* 
tage) yra nauja WCIU-TV 26-os 
stoties programa, kurios prem- 
jerabus šį sekmadienį, spalio 4 d. 
8 vai. vak. Programą išpildys ai
riai, čekoslovakai ir švedai. Se
kančiose programose dalyvaus 
kitos etninės grupės bei tauty
bės su savo charakteringais pa
sirodymais įvairiose meno sri
tyse. Frances Gramont ir To
lius šiutas yra koordinatoriai.

— Jonas Bertoldus,' LB Chi
cagos apygardos valdybos na
rys telkti lėšas lietuviškajam švie 
timui, gyv. 5348 S. Talman Avė., 
Chicago, Ill. 60632, priima au
kas lituanistinio švietimo rei
kalams. Apygardos valdyba 
kviečia per savaitę skirti vie
ną dolerį tam svarbiam rei
kalui. rfe

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiv Reikia

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”,—TURI GERIAUSIĄ

GENERAL OFFICE 
Billing, some typing.

Health insurance, Life insurance 
paid vacation.

Call LU 5-4300

TYPIST
WORK AT HANCOCK CENTER 

Openings in our underwriting Dept, 
for accurate typists. Beginners or 
experienced. Excellent starting salary, 
outstanding fringe benefits. 37% 

houx*
Call Mrs. FRANZONE 751-1700 

An Equal Opportunity Employer

SECRETARY
Typing, billing, payroll, answering 

phones.
9—4:30 Monday — Friday.

' GEORGE VORIS CO.
2414 W. FULTON, CHICAGO 

CH 3-1330

HOUSEKEEPER, COOK & FRIEND 
You’ll be part of a family in a lovely 
Marine Dr. apt. overlooking Waveland 
golf course & lake Michigan. Work 
for a nice couple, wife handicapped, 
will have own room. Live in 6 days. 
$100.00 per week for experienced 
woman. References required. Must 

speak English.
Call weekdays 9 A. M. to 5 P. M. 

FR 2-7797
■ LORRAINE

SECRETARY
To Director of School Lunch Program. 

Typing and. shorthand required.
Good benefits.. Salary commensurate

■ ’ with experience.
CALL Miss TADDAI 

for information 
527-3200

SECRETARY - RECEPTIONIST
Must type, some bookkeeping. 

Attractive salary. 
Permanent. 
378-5100

J. TAYLOR CONSTRUCTION CO. 
4746 W. HARRISON

WANTED
CHURCH SECRETARY

Qualifications: stencil typing, mimeo
graph, general office and reception 

work. Salary open.

MA 6-3984

* FITTER & ALTERATION WOMEN 
Top salary. Exclusive new dress salon 
on Mich. Blvd. Only Expd. Need. Apply 
for work on designer dresses, coats

& suits. Perm. Must have refs. 
Apply in person at our Loop store.

Must Speak English. 
SYLVIA STEIN

55 E. WASHINGTON — LOBBY* ■. -

GENERAL OFFICE <
Must type. Good Company ben

efits and transportation. f
An equal opportunity Employer

2714 W. 21st STREET j

SECRETARY
WITH SHORTHAND 

Excellent salary i& benefits.
5 Day week. Good transporta

tion. Call «for appointment 
FR 2-9855

CLEANING
WOMAN 

(Near Loop Office) 
Part Time 

Call Miss Ml’lTL 
263-7860

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% fid 50% nuolaida. Galima pirkti ■ 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja

< lietuviai.
į SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 64421
6200 So. WESTERN AVE.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIŲ BU
TAS su baldais ir visais patogumais. 
Savininkas pageidauja pensininko 

arba dirbančio vyro.
1142 W. 17 St, Chicagoje.

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMB. BUTAS 
su baldais ir visais patogumais, dir-j 
bančiai be vaiku šeimai, Brighton 

Parke. TeL VI 7-2872.

PIGIAI IŠNUOMOJAMAS KAMBA
RYS pavieniam asmeniui — vyrui 
Bridgeport© apylinkėje. Kreiptis I.

RUMCZIKS, 916 W. 32 St.

♦ Chicagos Medžiotojų ir Meš
keriotojų klubas kviečia visus į 
pikniką spalio 4 d. Onos Bruzgu-’ 
lienės sodyboje, prie Lietuvių 
Tautinių kapinių. Gros A. Ra- 
monio orkestras. Pradžia tuo
jau po pietų. (Pr.).

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

3 BUTŲ MŪRAS Brighton Parke. 
5, 4 ir 3 kambariai. Viename bute yra 
3 miegami.

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

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis ši! 
dymas, garažas, geros pajamos. Gera 
vieta, Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas'

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

MŪRINIS NAUJAS 3 BUTU — 2x4% 
ir 3% kamb. Visi butai apšildomi ir 
šaldomi air cond. Parduoda savinin

kas. Tel. HE 6-2722.
YPATINGAS BARGENAS CICERO —

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

PUIKUS, DIDELIS 2 po 6 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $30,000.

4 BUTŲ ant kampo mūras. Sausas, 
švarus, iš gerą rankų, Marquette Par-’ 
ke. $44,000.

2 BUTŲ. 14 metų modemus mūras., 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. S36.000. - . - .

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19.600.

VERTINGAS APARTMENTlNIS prie > 
Jaunimo Centro, švarūs butai, pasto
vūs gyventojai, $11.000 nuomos. Įmo
kėti $15,000. Rimtas pasiūlymas. — 
$44.000.

BEVERLY WOODS 14 metų gelsvų 
plytų apartamentinis. Patogūs butai, 
yra i-ūsvs. apie $14,000 pajamų. Su- 
tarkit apžiūrėti.

9 KAMBARIU 12 metu fabrikanto 
rezidencija. 5 miegamieji. 2 vonios, 
mūro garažas, graži vieta. $37,500.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap
draudę, veikia notariatas.

APDRAŲDŲ AGENTŪRA:
lamų, automobi- 
ių. gyvybės, svei
katos ir biznio.

limo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kadžio Ave. PR 8-2233

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2858 WEST 59th STREET 

PRospėct 8-5454

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baidus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS TeL CL 4-1050

r HOME INSURANCE

-Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th St.

GA 4-8654
an:; Comp?-,

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, III. 60631 Tol. YA 7-5980

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBIS 
Pardavimas Ir Taisymą* 

M44 WEST 69th STREET 
ToL: REpublIc 7-1941

SIUNTINIAI

' VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th Street.

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Dideli* pasirinkime* įvairių pre
kių. Automobiliai, Šaldytuvai, 

melsta*, pinigai.

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

12 METU 1% AUKŠTO mūrinis. 5 
ir 4 kambariai. Platus sklypas, gra
žus rūsys. geroie Marquette Manor 
vietoie. Tik $35,000.

5 PO 4 IR 1 RŪSYJE, mūrinis. 
Alumin, langai, šildymas gazu. gara
žas.- Mamvette Parke. $52.000

APYNAU.TTS 3 BUTU MŪRAS, Ši
luma gazu. aliuminijaus langai, platus 
sklypas Gage Parke. S4S.OOO.

6 KAMBARIU MŪRINIS BUNGA
LOW. šiluma gazu. Aliuminiiaus lan
gai, 2 automobiliu mūro garažas. Mar
quette Parke. $21.000.

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi
netinės virtuvės, nauja šiluma gazu. 
Aliuminijaus langai, 2 auto mūrinis 
garažas. Geros pajamos. Marquette 
Parke, $54,500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

SAVININKAS PARDUODA 4 KAM
BARIU mūrini' namą, gazn šilima, 

garažas. 2825 So SHIELDS. 
Tel. VI 2-0569.

NUOSTABUS 3 MIEG. NAMAS su 
Įrengtu rūsiu, baru, centr. vėsinimą, 
ir garažu prie įmės netoli 129-tos ir 

Green Marnnette RE, 
Tel. PU 5-7444

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontai

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus Ir perstatau senus ri
šu rūšių namo spšfldymo pečius ir 
sir-condittoning I naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius Ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING A SHEET METAL 

4444 So. Western Ave„ 
CHICAGO. ILL. 60609 

Tel.: VI 7-3447

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 “tuckpolnting” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
LA 1-6047

Įkslnavima* veltui, kreipkitės bet kada '


