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PRANCŪZIJOS VADAS CH. DE GAULLE

SUTARTI DAR TURI PATVIRTINTI 
ATSKIRŲ UAW UNIJOS SKYRIŲ NARIAI

DETROITAS. — Trečiadienio rytą iš Detroito pasklido ži
nia, kad General Motors ir Automobilų Darbo Unija susitarė dėl 
naujos darbo sutarties. Unijos 25 asmenų vykdomoji taryba 
priėmusi bendrovės pasiūlymus ir belieka juos priimti 350 asmenų 
unijos GM tarybai. Manoma, kad ši platesnė taryba ir atskiri 
unijos skyriai susitarimą patvirtins ir užbaigs 59 dienas užsitę
susį streiką General Motors įmonėse. Sutarties ir derybų smulk
menos kol kas laikomos paslaptyje, tačiau aiškėja, kad abi pusės 
nusileido ir siekė kompromiso.

PARYŽIUS. — Prancūzijos saugumo policija turi daug dar- Į 
bo, nes vakar į Paryžių pradėjo suvažiuoti iš viso pasaulio karaliai, 
premjerai ir prezidentai dalyvauti pamaldose už mirusį gen. Char
les de Gaulle. 'Pamaldos įvyks Notre Dame katedroje. Amerikos 
delegacijai vadovauja pats prezidentas Nixonas, Su juo išvyko 
valstybės sekretorius Rogers ir patarėjas Kissinger. Iš Sovietų 
Sąjungos atvyksta premjeras Kosyginas. Prezidento Nixono 
lėktuve į Paryžių atskrido ir de Gaulle anūkas, irgi Charles de 
Gaulle, kuris New Yorke studijuoja.

IŠ VISO PASAULIO

NEW YORKAS. — Jungti
nėse Tautose sovietai pasklei
dė laišką iš Izraelio, kur dvi bu
vusios sovietų gyventojos skun
džiasi gyvenimu Izraelyje ir pra
šo leidimo sugrįžti į Sov. Sąjun
gą. Cecelia Rozinman su vyru 
ir duktė Irma 1961 m. išvažiavo . 
į Izraelį. Cecelijos vyras greit 
gavo skyrybas, o žmona su duk
terim ėmė Haifoje mokytojau
ti. Valdžia * tuoj apkaltino mo
kytojas, kad jos skleidžia Izrae
liui svetimas komunizmo idėjas 
ir jos buvo pašalintos iš darbo. 
Skunde sakoma, kad jos negau
nančios kito darbo ir esančios be 
pragyvenimo šaltinio. Jos pra
šo vizų grįžimui į Maskvą.

ALBANY. — New Yorko gu
bernatorius Rockefelleris šaukia • 
visų valstijos atstovų kongrese 
susirinkimą. New Yorko valsti
jai trūksta lėšų ir jis nori jų 
gauti iš Washingtono. Rocke- 
felleris nurodo, kad jo valstijo
je surenkama 23 milijardai mo
kesčių, iš kurių valstijai valdžia 
duoda tik 2.5 milijardus. Mo
kesčių žmonėms didinti jau esą 
neįmanoma, todėl valdžia turi 
New Yorką daugiau sušelpti.

KAIRAS. — Egipto kariuome
nės mokyklose įvesta hebrajų 
kalba. Spauda sako, kad egip
tiečiai turi žinoti neapkenčiamo 
priešo kalbą.

HAGA. — Vyriausias Nato 
organizacijos karo vadas gen. 
Andrew Goodpaster, kalbėdamas 
organizacijos asamblėjoj, pareiš
kė, jog Amerika neturėtų suma
žinti savo Europoje laikomų ka
ro jėgų, nes jų atitraukimas la
bai pakenktų Nato jėgoms.

Čilės valdžia 
derisi su Kuba

SANTIAGO__ Vos šešias die
nas pavaldžiusi Čilę, prokomu
nistinė dr. Allende vyriausybė 
jau pradėjo derybas su Kuba dėl 
santykių užmezgimo. Kubai at
stovauja ta pati delegacija, ku
ri buvo atvykusi į naujo prezi
dento inauguravimo iškilmes.

Čilė ryšius su Kuba nutrau
kė 1964 m., paklausydama Ame
rikos Valstybių Organizacijos 
nutarimo. Tik viena Meksika 
palaikė su Kuba ryšius. Čilė bus 
antra Pietų Amerikos valstybė, 
nesilaikanti Valstybių Organiza
cijos rezoliucijos.

Jau buvusioji Čilės valdžia, 
vadovaujama krikščioniu demo
kratų, buvo prądėjūsi su Ku
ba prekiauti ir šiemet pardavė 
jai už 3 mil. dol. svogūnų, čes
nakų ir pupų. Ateityje ši preky
ba bus smarkiai išplėsta.

Pašarvota de Gaulle kūną bu
vo leista aplankyti tik keliems ar- 
timiausiems jo draugams ir šei
mos nariams. Apsilankė vietinis 
katalikų vyskupas, Colombey 
kaimo taryba, pagrindinis ve- 
lionies tarnas Joseph Comiti, 
gynybos ministeris Michel Be
bre, gen. Jacques Massu ir gen. 
Michel Fourquet.

Į Paryžių atvyko^Vyriausybių 
galvos iš 80 valstybių. Britanl-: 
jos princas Charles-ir premjeras 
Heath, Vokietijos prezidentas 
Heinemann ir kancleris Brandt, 
Etiopijos imperatorius, Irano ša
chas, Belgijos karalius Baudouin 
ir Olandijos karalienė Juliana. 
Dalyvauja Egipto premjeras, 
Lebano prezidentas ir Izraelio 
prezidentas su buvusiu preziden
tu David Ben Gurion, kuris jau 
daugiau 10 metų susirašinėjo su 
mirusiu de Gąulle. Paskutinį laiš
ką Ben Gurionas išsiuntęs tą pa
čią dieną, kai de Gaulle mirė.

Net Prancūzijos komunistų 
laikraštis iškėlė de Gaulle nuo
pelnus karo metu, kada jo ir ko
munistų partijos tikslai buvę 
vienodi. Komunistinės Kinijos 
spauda iškelia de Gaulle nepri
klausomą’užsienio. politiką, pa
sitraukimą iš Nato ir Prancūzi
jos gynimą nuo didžiųjų galy
bių įtakos.

Colombey kaime gyvena tik 
395 žmonės, tačiau į tą vietovę 
važiuoja autobusai ir specialūs 
traukiniai. Charles de Gaulle 
bus paguldytas prie savo dukters 
Anne, kuri buvo viena iš didžiau
sių de Gaulle šeimos tragedijų. 
Ji gimė nesveika, beprotė ir mi
rė 20 metų amžiaus.

Užsienio spauda rašo, kad iš 
penkių didžiųjų paskutiniojo ka
ro asmenybių, gyvas • liko tik 
vienas Chiang Kai Shekas. Pre
zidentas Rooseveltas mirė pir
mas 1945 m., Stalinas mirė 1953, 
Churchillis mirė 1965, o dabar 
pasitraukė ir de Gaulle. Chiang 
Kai Shekas, Tautinės Kinijos 
prezidentas, yra jau 84 metų/

PARYŽIUS. — Prancūzijoje 
lankosi Illinois senatorius Char
les Percy. Jis susitiko su pre
zidentu Pompidou ir kitais val
džios asmenimis. Percy kalbė
jo apie karą Vietname ir kitus 
klausimus.

BUKAREŠTAS. -i‘ Lenkijos 
komunistų partijos vadas Go
mulka atvyko j Rumuniją ketu
rių dienų vizito.

’♦ Kambodijoje komunistai 
didina puolimus ir atkirto nema
žą Kambodijos dalinį nuo tieki
mo kelių.

Šveicarija ėmė stropiau saugoti savo aerodromus, kad ju lėktuvu nepagrobtu įvairūs piratai. Ae
rodromus saugo judrūs kariuomenės patruliai, kaip šioje nuotraukoje matomas džypas. Iš nuo

traukos galima spręsti, kad šveicarai savo kareiviams leidžia auginti netrumpus plaukus.

AMERIKOS PROTESTAS SOVIETAMS
DĖL KONSULARINIO SUSITARIMO

-t

MASKVA-. — Jau antrą sykį per paskutines savaites Ame
rika protestuoja Sovietų Sąjungai, kad ši laužo konsularinį susi
tarimą. Pirmas nusiskundimas buvo dėl sovietų neleidimo Ame
rikos konsulato tarnautojams pasimatyti/ su dviem generolais 
ir majoru, kurie iš Turkijos lėktuvu pateko į Sovietų Sąjungą. 
Vėliau sovietų valdžia leido Amerikos diplomatams su kariškiais
pasikalbėti. Dabar antras skundas liečia sovietų žydą Leonidą 
Rigermaną, kuris tvirtina, kad jis yra Amerikos pilietis. Jis kelis 
kart bandė atvykti į Amerikos ambasadą, bet sovietų sargyba, 
stovinti gatvėje prie ambasados dviejų vartų, jo neįleido, bet 
prievarta nusivežė, unetusi į automobilį.

Antrąjį, kartą ; Rigermanas 
pranešė ambasadai, kad jis at
vyksta. Ambasados tarnauto
jas lauke jo gatvėje, kad galėtų 
jį įsivesti į vidų pro rusų sar
gybinius. Rigermanui dar ne
spėjus prieiti prie diplomato, jį 
sučiupo sargybiniai ir nuvilko į 
toliau stovintį automobilį.

Leonido Rigermano prašymas 
pripažinti jam pilietybę yra 
svarstomas Washingtone ir at
sakymo kol kas nėra. Rigerma
nas gimė Sovietų Sąjungoje, ta
čiau jo motina Esther yra gimu
si Brooklyne ir dar tebekalba 
angliškai New Yorko akcentu. 
Ji ištekėjo už Amerikon atvy
kusio Rusijos žydo, kuris nors 
pats buvo gimęs Rusijoje, ta
čiau jo tėvas buvo Amerikos 
pilietis. Ragermanai 1931 me
tais iš New Yorko išvažiavo į Sov. 
Sąjungą ir iki šiol čia gyveno. 
Tėvas jau miręs, tačiau sūnus 
ir motina dabar norėtų su
grįžti į Ameriką.

Rigermanas jau anksčiau vi
sokiais būdais bandė gauti leidi
mą išvažiuoti ir dėl to, valdžios 
buvo sekamas. Jis yra fizikas, 
dirbąs prie kompiuterių. Mis da
bar kaltinamas tvarkos ardymu, 
policijos neklausymu ir kitais 
kriminaliniais nusikaltimais. 
Amerika įteikė protestą sovietų 
užsienio reikalų ministerijai, 
kad ji laužanti konsularinį susi
tarimą, neleisdama Amerikos pa
reigūnams pasikalbėti su savo 
piliečiais.

Prašo naujų lėšų 
riaušių reikalams 
WASHINGTONAS. — Gyny

bos departamentas paskyrė Tau
tinei Gvardijai daugiau papildo
mų ginklų ir prašo 20 mfl. lėšų 
apginklavimui ir apmokymui 
gvardijos kareivių riaušių malši
nimui. Tarp naujų ginklų yra 
skydai, šalmai, neperšaunamos 
liemenės ir kt.

VFUaifSIOS ŽtHIOS
o

♦ V. Vokietijos kancleris W. 
Brandtas susirgo ir negalės da
lyvauti Charles d e Gaulle laido
tuvių iškilmėse.

Sovietų Sąjunga siunčia į 
de Gaulle laidotuves delegaciją, 
vadovaujamą Podgomo, ne 
premjero Kosygino, kaip pa
skelbė prancūzų valdžia.

♦ Jungtinėse Tautose Brita
nija panaudojo veto svarstant 
rezoliuciją dėl Rodezijos. Sau
gumo taryboje iš 15 narių, 12 
balsavo už rezoliuciją, tik Ame
rika ir Prancūzija susilaikė. Re
zoliucija reikalavo: “neduoti 
Rodezijai nepriklausomybės”.

♦ Rodezijos premjeras lan 
Smith pareiškė, kad jis pasiren
gęs derėtis su Britanija, jei tos 
derybos neprieštaraus Rodezijos 
interesams.

♦ Pakistano prezidentas Ya- 
hyt Khan atvyko į komunistinę 
Kiniją oficialaus vizito.

♦ Egipto valdančioji socialis
tų partija patvirtino Anwar Sa- 
datą prezidentu.

♦ V. Vokietijos užsienio rei
kalų ministeris Walter Scheel 
vėl sugrįžo į Varšuvą baigti de
rybų dėl santykių normalizavi
mo.

♦ Britanija atitraukė 1,000 
kareivių iš šiaurinės Airijos.

VIENA. — Austrijos valdžia 
pareiškė apgailestavimą dėl vie
name austrų laikraštyje pasiro
džiusio paveikslo, kur Britani
jos karalienė Elzbieta buvo nu
paišyta nuoga.

Pentagono raporte nurodoma, 
kad per trejis metus Tautinė 
Gvardija buvo virš 20 kart iš
šaukta malšinti riaušių, nors 

tam ji nėra ruošiama.
Tautinė Gvardija turi 389,000 

vyrų. Dabartiniame biudžete 
jai skiriama 587 mil. dol.

Izraelio rūpestis
- unijų streikai

JERUZALĖ. — Izraelio minis- 
terių kabinetas susirūpinęs ne 
tik karo reikalais, bet daug gal
vosūkio sukelia ir krašto ekono
miniai reikalai. Nutilus šūvių 
garsams izraelitai ėmė valdžios 
reikalauti geresnio gyvenimo, 
didesnių atlyginimų. Jau strei
kavo civilinės aviacijos mechani
kai, elektros stočių darbininkai. 
Dabar streikuoja viduriniųjų 
mokyklų mokytojai, kurių algos 
siekia vos 160 doL pei1 mėnesį.

Streikuoti žada Haifos ir 
Ashdodo uostų darbininkai, te
lefono centrinių tarnautojai ir 
net valdžios tarnautojai pertrau
kia darbą kelioms valandoms ar 
dienoms. i -

Izraelio parlamentas, susirin
kęs po atostogų naujon sesijon, 
pirmoj eilėj svarstė he karo su 
arabais reikalus, bet unijų rei
kalavimus ir darbininku' strei
kus.

Jordanas turi 
Sirijos belaisvių

AMMANAS. — Jordano vy
riausybė paskelbė, kad ji iš ci
vilinio karo, į kurį bandė įsikiš
ti ir Sirija, dar laiko belaisvių 
stovykloje apie 200 sirų karei
vių ir kelis irakiečius. Jie bus 
iškeisti į jordaniečius, laikomus 
Sirijoje.

Skelbiama, kad civiliniame 
kare biivo visai sunaikinti 1,200 
gyvenamieji namai, o gerokai 
sužalotų yra daug daugiau.

Karo laivyne tarnaujančiu motery — 
WAVES viriininke paskirta kapitonas 
(geriau sakant kapitonė) Robin Quig
ley. Ji tas pareigas perims nuo Nau- 
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Išleisti generolai
WASHINGTONAS. —Ame

rikos spauda duoda daugiau ži
nių apie du generolus, kurie bu
vo iš Turkijos nuskridę į Sovie
tų Sąjungą ir ten buvo ilgai 
tardomi. Maj. gen. Edward 
Scherrer nuo pat jaunų dienų 
buvo geras raitelis, laimėjęs 
daug raitelių varžybų. Jis gimė 
Illinois, Schawneetowne. Jau
nystėje buvo labai gabus, geras 
mokinys ir pradėjo mokytojau
ti, būdamas 17 metų.

Baigęs West Point karo mo
kyklą generolas tarnavo N. Ze
landijoj, Salamono salėse, Vokie
tijoje, Korėjoje ir Japonijoje. 
Tarnavo štabuose ir vadovavo 
karinės paramos grupei Kam
bodijoje. Vadovavo Vokietijo
je esančiai ketvirtai šarvuočiti 
divizijai, o iš ten buvo paskir
tas karinės paramos Turkijai vir
šininku.

Brig. gen. Claude Monroe Mc- 
Quarrie. esąs labai nekalbus, 
matęs daug* kovų Korėjoje ir 
Vietname. Jis turi kelis tuzinus 
medaliu ir ordinų. Jo tėvas irgi 
buvo generolas, du broliai yra 
karinėse vidurinėse mokyklose, 
žmonos' tėvas irgi buvęs kari
ninkas ir vienas sūnus jau yra 
West Pointo karinėje akademi
joje.

Sovietai paskelbė savo gyven
tojams, kad visi amerikiečiai ir 
turkų karininkas buvę “ištrem
ti”.

Sovietų laivas 
sekiojo britus

LONDONAS. — Jau prane- 
šėm apie britų ir sovietų karo 
laivų susidūrimą Viduržemio jū
roje. Britų žiniomis, sovietų 
naikintuvas Kollen klasės sekio
jo britų lėktuvnešį “Ark Royal”, 
kuris dalyvavo • britų laivyno 
manevruose tarp Kretos ir Mal
tos salų. Sovietų laivas plau
kęs skersai lėktuvnešio kelio ir 
jei lėktuvnešis nebūtų pasukęs 
ir pavaręs savo mašinų “atgal”, 
sovietų naikintuvas būtų per
skeltas per pusę, nes jo dydis 
— 2,800 tonų, o lėktuvnešio — 
43,000 tonų.

Britai kaltina sovietų laivo ka
pitoną dėl šio įvykio. Susidūri
mas padarė dviejų pėdų skylę 
britų laive, ir gerokai sutraiškė 
sovietų laivo šoną. Nemažai so
vietų laivo denio įrengimų buvo 
sužalota, du jūreiviai paskendo, 
kitus įkritusius į vandenį išgel
bėjo britų laivai.

LUSAKA. — Zambijos val
džia nacionalizavo užsienio ban
kus ir draudimo bendroves. Už
sieniečiams nebus leidžiama ver
stis urmo prekyba ar turėti di
desnius biznius.

BEIRUTAS. — Saudi Ara
bijos keleivinis lėktuvas buvo 
pagrobtas ir priverstas nusileis
ti Sirijoje, kur vienas keleivis 
pasiliko.

Unija pradžioje reikalavd 61 
cento per valandą algų pakėli
mo, ė bendrovė siūlė 38 centus. 
Neoficialiomis žiniomis, dabar 
susitarta, algas pakelti tarp 51 
c. ir 56 c. per valandą. Bendrovė 
sutiko mokėti automatiškus al
gų priedus, kylant Amerikos 
kainoms. Unija gi nusileidusi ir 
nereikalavusi dantistų patar
navimų apmokėjimo savo na
riams.

Nepatikrintomis žiniomis, su
sitarta ir dėl ankstyvos pensijos. 
Unija reikalavo, kad darbinin
kas, išdirbęs bendrovėje 30 me
tų, galėtų išeiti pensijon su 500 
dol. mėnesinės pensijos. Bend
rovė sutiko tiek mokėti, tačiau 
tik tiems darbininkams, kurie 
bus nejaunesni, kaip 58 metų. 
Jei darbininkas norėtų išeiti pen
sijon anksčiau, tai už kiekvienus 
metus iki 58 metų, jis prarastų 
8% pensijos. Išeitų, kad eida
mas į pensiją vos 48 metų, jis 
tegautų pensijos 100 dol. per 
mėnesį. Pranešama, kad bend
rovė šį savo siūlymą kiek pakei
tusi unijos naudai, i“ • t-

Jei streiką pavyktų užbaigti 
šią savaitę, ir tai įmonės pra
dėtų dirbti tik apie gruodžio 1 d. 
Dar yra nemažai lokalinio pobū
džio ginčų tarp unijos skyrių ir 
įmonių vadovybių. Iki vakar die
nos tik 77 įmonės susitarė su 
unijų skyriais dėl vietinių pro
blemų iš bendro 162 įmonių skai
čiaus.

Jei unija pasieks susitarimą 
su GM, tai laukiama, kad Chrys
ler ir Fordo bendrovės irgi pri
ims sutarties punktus.

Ragina keisti 
Taiwano politiką 

HONG KONGAS. — Gan įta
kingas Tautinės Kinijos liniją 
remias Hong Kongo laikraštis 
ragina Taiwano vyriausybę pa
keisti savo nusistatymą ir nesi
priešinti "dviejų Kinijų” sąvo
kai. Kanadai ir litalijai užmez
gus santykius su Pekino režimu 
ateisiąs laikas, kada komunisti
nė Kinija bus priimta į Jungti
nes Tautas. Taiwano priešini
masis tam priėmimui ir nutrau
kimas ryšius su valstybėmis, ku
rios pripažįsta komunistų val
džią Pekine, galįs izoliuoti Tai- 
waną (Tautinę Kiniją), — sa
ko Hong Kongo kinų laikraštis.

Straipsnyje nurodoma į V. Vo
kietijos kanclerio Brandto pa
reiškiamą, jog abi Vokietijos ga
li tapti JT organizacijos narė
mis. Vedamasis siūlo ir Taiwa
no valdžiai ieškoti kompromiso 
ir bandyti išlaikyti savo padėtį 
Jungtinėse Tautose, nors ten 
būtų ir komunistinė Kinija.

Pasaulyje yra apie 18 milijo
nų kinų, kurie laukia vadovybės 
iš Tautinės Kinijos. Jie bijo, 
kad Taiwanas gali būti išstum
tas iš tarptautinės bendruome
nės.



NAUJAS KALIFORNIJOS KALNU KELIAS
Išjudinta daug daugiau žemės, negu

A Egipte Aswan užtvanka statant
Iš Los Angeles važiuojant į 

‘šiaurę 99-tu keliu reikia persi
risti per 40,209 pėdų aukščio 
kalnus. Kalnuoto kelio tik 45 
mylios. Kalifornijoje yra daug 

• aukštesnių kalnų ir daug ilgesnių 
kalnų kelių negu minėtas 99-to 
kelio ruožas, tačiau jis įdomus 
tuo, kad šių vasarą vienas tarps
nis (Ridge Route) visai naujai 
nutiestas, panaudojant pačias 
naujausias technikos priemones 
ir naujausius kalnų kelių plana
vimo metodus.
...Pirmą kartą dviejų linijų ke
lias per šiuos kalnus buvo nu

tiestas 1914 metais. Per tokius 
z uolėtus kalnus padaryti kelią 

tais laikais buvo didžiulis kelių 
inžinierių džiūgavimas. Kelias 
buvo išvestas kalnų atšlaitėmis 
ir daubomis, stengiantis aplenk
ti kalnų viršūnes, vengiant kas
ti tunelius,, tad jis buvo labai 
vingitio&s ir su staigiomis pa
kalnėmis. Sakoma, jog tame 
kalną kelyje esančius vingius su
jungus, vieną prie kito pridėjus, 
gautiįsį.ąpię 100 apskritimų.

Aųtoriiobilių padaugėjus tie 
vingiai ir pakalnės buvo’ daųge- 
lio nelaimių priežastimi. 1933 m. 
padaryta trečia—prasilinkimo li
ny ą, naudojama abiejų krypčių 
keliautoju. Trečioji linija kelia
vimą’' nepalėngvino, bet padidi
no automobilių, kaip sakoma,

akis į akiį susidūrimą (head-on 
collisions). Kelias vėl moderni
zuotas ir 1952 metais įtaisytos 
dvi važiavimo linijos kiekviena 
kryptimi. Nenustota ir toliau 
kelią platinti ir tiesinti, padarant. 
jį keturių linijų abiem kryptim.

Šią vasarą uždarytas pats pa-i 
vojingiausias, staigių vingių ir- 
stačių pakalnių, senojo kelio 
ruožas, nes baigtas visai naujas,. 
keturių linijų abiejų krypčių ke-■ 
lias. Dabar Ridge Route neturi į 
nei aštrių vingių nei staigių pa
kalnių. • Kur buvo reikalinga 
kalnai nukasti, daubos užpiltos, 
o kur kalnus reikėjo tik prakirs
ti, jie nukapoti tokiu nuolaidžių 
kampu, jog visai nėra pavojaus, j 
kad kalnų uolos galėtų ant ke
lio nurėdėti, kaip kad būdavo 
audrų ir lietaus sezone.

Sakoma, jog Egipte statant 
Aswan užtvanką buvo iškasta 
54.2 milijonai kubinių jardų že
mės. Tai buvęs didžiausias iki 
šiol žemės išjudinimas. Tačiau 
Kalifornijoje, nuo 1966 metų tie
siant Ridgę Route kelią tas 
Egipto rekordas sumuštas, nes I 
čia žemės ir uolų pajudinta dau- > 
giau 70 milijonų kubinių jardų.: 
Šitokį žemės kiekį į traukinio ■ 
vagonus kraunant reikėtų 2,- j 
030,000 vagonų, o juos į eilę su
stačius būtų 13,500 mylių trau
kinys.

I
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-

Kalėdoms artėjant, vis svarbesni darosi įvairūs vaiky .žaislai, šis 
Britanijoje pagamintas meškiukas net ir dviems vaikams yra per

sunkus.

SVEČIUOSE PAS .PONUS
Rašo D AN KURAITIS ' .

Pragyvenęs 57 metus iChica- 
goje, aną dieną pirmą kartą tu
rėjau progos pamatyti, kaip 
mūsų dkįipipstyje šiandien gy-

J

V

. Kas. tik turi gerą skoni,
- - - Viską perka pas Lieponį!

' zizkybos namai
■ : * FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 

».,<• Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

v g yal/vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.
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1914 metų

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

Frank Zogas. President

Passbook Savings 
"All accounts com
pounded daily — 

paid quarterjy

4C4C ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS $0632 

PHONE: 254-4470

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 

rzipaskolų reikalus visos mū
sų apylinkės.' Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norė- 

| tume, būti Jums naudingi 
i ir ateityje.

"‘ Sąskaitos apdraustos iki
— ;; $20.000

2 Years Savings 
Certificate 

{Minimum $5.000)

i i 
į
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KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
Įi- ; — Sek pasaką, mamyte,
Ir* Apie senus laikus,
tį ; Kai aitvarai ir laumės
P ? Skrajojo po laukus ...
į— S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
į ^krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie- 
£ »šiems bei jaunimui:

.t] 1, N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY-
£ :NUKėS, 34 psf. su 8 "apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius- 
įB’tniotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

Dirbama buvo ir naktimis, va
dinamosioms stadiono šviesoms 
darbovietes apšviečiant. Vieno 
kalno viršūnę, 350 p. aukščio rei
kėjo nukasti. Išj udinta žemė pa
naudota slėniams užpilti tose 
vietose, kur kelią reikėjo iškel
ti. Dirbama buvo visus metus 
laiko, po 17 valandų į parą, kol 
toji 350 pėdų viršūnė buvo nu
kasta. Panaudota buvo 30 di
džiųjų žemės ardytojų, buldo
zerių įr didžiųjų žemės vežimo 
trokų. Gi panašių nukasimų bu
vo daug daugiau.

Išlyginus keliui skirtos žemės 
paviršių, buvo iškasti didžiuliai 
grioviai ir į juos sudėti 9 pėdų 
diametro metaliniai vamzdžiai 
kalnų . lietau’š- vandeniui nubėg
ti. Vamzdžius žeme užpylus virš 
j u nutiestas kelio grindinys.

Kelio inžinieriai sako, jog 
prieš 10 metų tokio kelio nebū
tų buvę galima nutiesti, nes ne
turėta tokių stiprių mašinų, ko
kios dabar pagamintos. Kaiku- 
rios kelių tiesimo mašinos kai
nuojančios net $130,000 ir ke
liasdešimt jų šiame projekte pa
naudota.

Išnaudojant kalnyųo nuolai
dumą, apie 5 mylių tarpsnis yra 
vadinamojo angliškojo stiliaus 
kelias: kai važiuoji iš Los An
geles Į šiaurę, tai iš šiaurės į Los 
Angeles važiuojančių linija yra 
dešinėje pusėje, nes toje vieto
je pravestas kelias esąs nuo
laidesnis, saugesnis ir nėra tiek 
pavojaus, kad automobiliai ar 
didieji trokai, kontrolės netekę, 
smarkiai nuriedėtu.

Važiavimas naujuoju kelia la
bai saugus ir smagus, nes nėra 
reikalo vairuotojui taip smar
kiai Įtempti dėmesį, kaip kad 
buvo važiuojant senuoju vingių 
ir pakalnių keliu. Naujajame 
kelyje yra labai nestaigūs posū
kiai, lėtas į kalną kilimas bei nu
sileidimas.

vena ponai. Turiu galvoje pa
ežerėje esantį 22 aukštų apąr- 
tamentinį namą, 135Q Lake 
Shore Ą Drive.

Man ir mano draugei teko 
svečiuoti^ pas poųus Ed. Prąl, 
gyvenančius minėto namo 18- 
tanie aukšte. Iš jo buto lango 
dešinėje matosi garsusis Dra
ke hotelis. Kairėje matęsi 
North Avenue kanipas ir Lin
coln Parkas, šimtai automobi
lių rieda apačioje esančiomis 
gatvėmis.: Tai beveik ij*.viskas, 
kas iš turtuolio nąmo.pamątVr

Greta stovi kitas namas. Bet 
jis tiek arti, kądr .dienos metu, 
be jau minėtų cĮalykų, gali-jįgr 
pamatyti,;, ką. žjnpnės .kįtąpie 
apartamente, veikia.. Mąimu, 
kad iš .kito apartamento .gali 
pamatyti*; ką šiame .aparta
mente žmonės- daro.. .

Apąrtaifiėhtas nedidelis: vi?, 
dutinio dydžio ^seklyčia* tokįb 
paties dydžio miegamasis ir nęj 
didelė virtuvėlė. Kambariai 
nedideli, (bet nuoma didelė. 
Už butą $350.00 mėnesiui, $50. 
Q0 gąražui. Iš viso $400 j mė
nesi. įr • VA. ■

— Ar gali, p. Prat, pasivaikš 
čioti čia, paežerėje? — paklau
siau p. Ed.įPrat

— Automobiliai taip greitai r ' ' •

ėga,. kad pavojinga ten išeiti,
- qtsakė man p. Prat.
— Tai koks malonumas mo

kėti $Į00 į mėnesį ir taip sus
paustai gyventi? — paklausiau

i p. Prat. <
— Aš cigarą rūkau ir žiūriu 

;pro langą, kaip ežeras banguo
ja, =— pasakė p. Prat, neatsa- 
j kydamas į mano klausimą.

— Q kaip su restpranąis? — 
dar paklausiau p. Prat.

■ • A-'

— Su restoranais, tai blogai, 
—jis man atsakė. — Turime 
eiti , du blokus, kol pasiekiame 
Drpke viešbučio restoraną.

I ’t

Prie Drake hotelio nėra kur 
. automobilio pastatyti. Ponas 
Prąt paspaudė skambutį ir pa
sakė- kad. taxi lauktų, prie du
rų. (Kol mes keltuvu nusilei
dome žęmyn, tai norėjo, kad 
mašina būtų paruošta. Iš apar
tamento į Drake taxi paėmė

Drake viešbutyje vėl buvo 
daugybė didelių ponų. Jie ne
dėvėjo frakų, bet paprastus 
švarkus. Iš tų ponų išvaizdas 
galima matyti, kad jie piję 
namų žolės neplauna. Jie net 
neplauna savo langų, jie nęz 
Šluoja savo kiemų. Matyt, kad 
jie. gyvena “paukščių gyveni
mą’’.

Prieš Drake viešbutį prieš 10 
mejų gyveno ponia L. McCor
mick įsų 24 tarnąis. šiandien 
josios rūpiai nugriauti ir jų 
vieton pastatytas dangoraižis. 
Tame dangoraižyje gyvena vij-š 
šimto tokių šeimų, kaip popų 
Prat.

Prieš dešimt metų patarnau
tojai dėvėdavo baltas pirštinai
tes, kad tiktai galėtų gražiau 
ir geriau ponams patarnauti, 
o šiandien tie pątys ponai pa
lys pasitarnauja. Jie pasiima , 
lėkštes, atsineša tokio maįsto, 
kuris jiępis patinka ir valgo. : 
Patarnautojai tiktai žiūri, kad 
kiekvienas svečias- turptų pa
kankamai vandens ir koktei-

lių. Padėtis čia nepasitaisys, 
nes aplinkui esančius mažus 
namus griauna ir stato dango
raižius. Kur tu čia visus aptar
nausi apsimovęs pirštinaites.

Aš, praleidęs kelias valan
das pas Chicagos ponus, grį
žau namo ir galvojau, kas ge
riau gyvena ir kas geriau jau
čiasi. Aš pats paprasto savo 
gyvenimo nenorėčiau nąaįnyti 
į kai kurių Amerikos ponų gy
venimą.

Kiekvieną rytą aš patrupinu 
duonos ir pabertu ant veran
dos. Pastatau ten ir lėčštę van
dens. Vėliau pats pasigaminu 
pusryčius. Kol aš pusryčius 
valgau, tai suskridę paukščiai 
duoną lesa ir maudosi vande
nyje. Pastebėjau, kad apsuk
resni sudžiūvusią plutelę apsu
ka snape ir pavilgo, kad būtų 
minkštesnė. ' ■

Man labiau patinka stebėti 
lesančius ir besimaudančius 
paukščius, negu tolumoje be
sisupančias ežero bangas.

RŪKANČIŲ PELIŲ PAMOKA

Rūkymas cigarų yra pavpjin- 
gesnis negu rūkymas cigarečių, 
skelbia Britų tabako tyrinėjimo 
taryba Londone. Patirtis su ma
žais gyvuliukais (pelėmis) paro
džiusi, kad cigarų dūmų nikoti
nas greičiau ir giliau įsįgęr|a j 
burną negu cigarečių.

Dar Vieną staigmeną parodžiu
sios pelės, tai kad užsitraukiant 
cigaretės “gilų” dūmą mažiau 
tėra pavojaus gauti tumorus 
(plaučių votis) kaip rūkant ma
žais trumpais užsitraukimais.
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SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ- "NAUJIENAS”REMXIT£ TUOS Bi2NIERIUr
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO RRUOŽĄ.l
YRA GERIAUSIA-DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės Šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs Uetųvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus'Gyvenimą - Dėdės šerno gyveninio 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas dūos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
zluozo Adomaičio - šerno gyvenimo'bruožai: Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 .dol.

GAUNAMA ^NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

2. Vanda Frapkienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
£ Mažiesiems. Jūratės Eidukaitės-iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra- 
> žus leidinys. S1.50.

j 3. A- Giedrius, MURKLYS,- 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Simam 
y kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Sta^ė yanagaįtė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
J pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
X didelio fdrmato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 6^

pš£, kaina 5 dol.

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

X^ynės p^inimas/aaino’š. Gausiai iliustruota, kietais viršeliais, 217 psl.
4 Labai nėra lituanistinių mokyklų. $3.00

, Cf'Jvozat jfvaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakosi 
/ vairams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
’ Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. S3.00.

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.

today's FUNNY

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
f įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo

tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislu — lietuviško auk- 
’ įėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

V ' NAUJIENOS,
f , 1739 So- HALSTED ST.. CHICAGO. ITT. fiOGOR.
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Senasis kelias, kurs dabar li
ko nenaudojamas, kitais metais 
sulauks visai liūdno likimo — 
bus paskaridintas, vandeniu už
leistas. Kai bus baigti kanalai, 
kuriais iš šiaurinės Kalifornijos 
Feather upės vanduo bus atves
tas į Los Angeles, tai kalnuose 
bus įtaisytas. didžiulis, 21 my
lios krantd, ežeras, kurio dugne 
bus dalis senojo kelio. Rezervu
arų arba didžiulių ežerų čia bus 
keli. Vanduo bus taupomas mie
sto reikalams, o kartu ežerai 
bils meškeriojimo, laiveliais plau
kiojimo ir kitokio poilsiavimo 
vietos. Ridg^ Route keliu naudo
sis ne vien ilgų distancijų ke
liautojai, bet ir milijonai žmo
nių, kurie iš miestų važiuos į 
kalnus, nes toji vieta, dabar va
dinama Los Angeles National 
Forest, tikrai bus įdomios gam
tos vieta..

45 myliį) kėlias kaštavo, sąr 
koma. labąi pigiai, apie $92 mi
lijonus, tąi maždaug 2 milijo
nai už mylią, tuo tarpu per Los 
Angeles mieštą į uostą nuties
tojo kelkx (Harbor Freeway) 
mylia vietomis bet "25 milijonus 
dolerių kainavo. Mieste reikėjo 
brangiai už žemę, už nugriauna
mus namus mokėti, be to, daug 
kryžkelių, pei' kurias reikėjo 
arba Freeway iškelti arba gat
vėms virš greitkelio tiltus sta
tyti. Kalnuose žemė pigesnė, 
nėra tiek, kryžkelių, nereikėjo 
tiek daug tiltų, tad visa kelio 
statyba buvo pigesnė.

J. Klauseikis

your children. :

Let’s hope you’ll be self-sufficient, abfe 
to grow old with dignity, respected by 
others and able to keep your own chin up. 

let’s hope you’re planning for tonxar- 
row. '" 1?'’.* ■'

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
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An important reason for 
buying Bonds when you’re young 
is for when you’re old.

yopr other assets, you have to start srith 
a nest egg, a kitty, something in the sock 
you can always depend on. r

One way you can do this most pain
lessly is by participating in the Payroll 
SavingsPlan. where you work or the Bonii- 
a-Mooth Plan where you bank. •

IIS..Savings Bonds now pay 5% in
terest when held to maturity of 5 .years, 
10 months ^4% the first year; thereafter 
5.20% to maturity). That’s the-highest 
rate ever. .

Let’s not hope
Let’s plan on it.

Bonds are safe. If test, stole*, of dertroy^d, 
tMm, When needed, the* an be /k

cashed tt tout bank. Tax maw he

lOlce stock in America.



JONAS BERTĄŠIUS

ATSAKYMAS PROF. A. VOLDEMARO 
UŽTARĖJAMS

• (Tęsinys)

Tad norėdamas Įnešti dau
giau sviesos Į šĮ padarytą spren 
dimą, p. BJM supažindinsiu su 
ištrauka vieno laiško, rašyto 
Lietuvos Saugumo departa
mento valdininko( to’anksčiau 
buvau manęs neskelbti), žino
ma, neskelbiant jojo pavardės. 
Ištrauka skamba taip:

“...Po 1927 m. perversmo, 
A. Voldemaras būdamas M. 
Pirmininku kai kada lankyda
vo SSSR Atstovybę. (jeigu ne
klystu atstovu'buvo Ofsejenko) 
arba kartais Ofsejenko lanky
davo A. Voldemarą. Įtemptai 
sekant SSSR Atstovybę, teko 
pastebėti, jeigu su A. V. neši
ma tydavo Ofsejenko, tai gal 
dar dažniau susitikdavo- ki
tas išpurtęs rusas iš atstovybės. 
Šitas asmuo- iš atstovybės 
mums buvo žinomas, kad yra 
vyriausias čekistas ir su Lietu
vos komunistais ryšininkas, 
bet skaitėsi diplomatinėje tar
nyboje ir su imunitetu. z

Nors tuo laiku prie A. Vol
demaro asmens apsaugos ne
buvo, bet buvo prie M. Kabi
neto slapta sargyba ir prie kai 
kurių Įstaigų. Ar A. Voldema
ras tą žinojo ar ne, mums ne

buvo žinoma. Mums buvo aiš
ku, kad mūsų M. Pirmininkas 
turėjęs svarbių reikalų su kitų 
Valstybių aukštais pareigū
nais, Taip pat turėjo reikalų 
ir su SSSR Atstovybės parei
gūnais, bet jų pasimatymai bu 
vo kaip ir per dažnoki. Mes 
tarp savęs slaptai pasikalbėda- 
vom apie tą ir negalėdavom su 
prasti bei Įspėti to “draugišku
mo”. Kaip ir nesiderino su bend 
ra politika ir padėtimi. Mes 
sekėme, aiškinome veiklesnius 
komunistus ir juos suimdavo- 
me, o mūsų M. Pirmininkas 
daro pasimatymus su tais žmo
nėmis, iš kurių Lietuvos ko
munistai gaudavo instrukcijas 
ir pinigus komunistų veiklos 
stiprinimui.

Po 1929 m. atentato prieš A. 
Voldemarą, buvo pastatyta iš 
geriausta detektyvų jo asmens 
apsauga. Pamainomis teko bū
ti ir man. Ilgai netrukus, buvo 
paruoštas A. Voldemarui butas 
virš L. Banko pastato ir du de
tektyvai naktimis budėjo ant 
stogo — šalia A. Voldemaro 
buto virtuvės ir dalinai buvo 
galima pastebėti kas pas jį už
eina ir su kuo daro vakarienę 
arba išgėrimą.

Taip pat visą laiką buvo ir iš

Meksikos (lankoje statoma nauja platforma naftos šaltiniy ieškoji
mui jūros dugne. Ant platformos stovi gyvenamieji namai ir yra 

apskrita vieta helikopteriams nusileisti.
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ANTANĄ RŪKĄ — rašytoją, poetą, dramaturgą, aktorių 

’ pagerbti išleista nauja knyga

Antanas Rūkas -
VEIKALAI SCENAI

BUBULIS IR DUNDULIS IR SVAJONIŲ ŠALIS

Kieti viršeliai. Kaina $4.00

Gauti ją galima: Mrs. E. Rūkas, 3346 W. 65th PI. Tel. 471-0814, 
o taip pat “Naujienose” “Terroj” ir pas p-lę Pukelevičiūtę

gatvės du detektyvai. Taip 
kad jo judėjimas buvo mums 
žinomas ir taip pat matėme su 
kuo jis susitinka. Po ‘atentato 
A. Voldemaras dar dažniau su
sitikdavo su Ofsejenko ar kitu 
rusiuku, o kartais ir abu bū
davo. Visi pastebėti susitiki
mai su diplomatais ir su rusais 
komunistais buvo registruoja
mi ir kiekvieną dieną žinios 
buvo perduodamos V. Reikalų 
Ministeriui. žinoma, kad V. 
R. Ministeris informavo Prezi
dentą A. Smetoną. Ar A. Vol
demaras apie viską informavo 
A. Smetoną, ‘nežinia. Buvo 
jaučiama, ir tuomet mes nu- 
matėm, kad A. Voldemaras 
daug ką darė ir tarėsi su SSSR 
Atstovais be A. Smetonos ži
nios.

Dėl žinomų ir nežinomų prie 
žasčių, šių senų draugų drau
giškumas gedo ir, pagaliau,

visai nutrūko. A. Voldemarui 
pasitraukus iš aukštų pareigų, 
jis buvo stipriai saugomas ir 
akyliai sekamas. Po to teko 
matyti ir pasipiktinti jo Įtaria
mai “draugystei” su SSSR At
stovybės žmonėmis. Vėliau bu 
vo ištremtas Į Platelius, kur 
jis buvo saugomas ir sekamas. 
Vėliau Į Zarasus ir t. t.”

Manau, kad šių trumpų iš
traukų iš aukščiau minėto laiš
ko užteks, kad p. BJM taipgi 
galėtų visą tai priskirti prie 
“gražiai sukurtos pasakėlės”. 
Manyčiau, kad šiandien mums 
tremtiniams su viltimi žvel
giant Į šviesesnę Lietuvos ateiti, 
kaip tik reikia giliau pažinti 
buvusi Nepriklausomą gyveni
mą, to gyvenimo vairuotojų 
žygius ir nuopelnus ir iš jųjų 
patiems pasimokyti ir ateičiai 
palikti, kad atėjus lauktai 
Tautos Laisvės valandai, Lie-

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 
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tuvos visuomenė ir būsimos po
litinės partijos nepatikėtų Tau 
tos Nepriklausomybės išlaiky
mo vairą asmenims, Į prof. .A. 
Voldemarą panašiems “išmin
čiams”. Visus tuos aiškinimus 
turėtume darvti iš meilės savo 
Tautai be keršto, grasinimų ir 
asmeninių ar politinių sąskai
tų suvedinėjimo.

Viena tik gaila, kad Laisvo
sios Lietuvos bendraminčiai 
kovoja už savo ideologo nelie
čiamumą tomis pačiomis prie
monėmis, kurios ir anksčiau 
kai kam nebuvo svetimos.

Netrukus po pasirodymo ma 
no straipsnio Naujienose vie
nas iš prof. A. Voldemaro ger
bėjų, kuris pavardės nepasa
kė ir iš balso neatpažinau, te
lefonu mane įspėjo, kad aš sa
vo straipsniu užsitarnavęs kul
kos kakton, o Naujienų redak
cija bombos.

Atsakydamas i ŠĮ grasinimą 
pareiškiau apgailestavimą, 
kad toks “gilus patriotas” be 
reikalo pasitraukė iš Lietuvos, 
nes ten tikrai būtų radęs kam 
tą kulką kakton suvaryti ir kur 
tą bombą panaudoti prof. A.

i Voldemaro garbei apginti.
Po kelių dienų vėl kitas pa

skambino. Nors pavardės ir 
nepasakė, bet iš balso pažinau, 

i J is griežtai pareikalavo rašinį 
atšaukti, nes priešingai jis pa

skelbsiąs, kad jis matęs kaip 
i aš Kėdainių dvare kumečiams 
dalinęs komunistinę literatūrą.

Nesileidau į diskusijas, bet 
[gailiuosi nepasakęs, kad jeigu 
šis prietelius būtų man apie tai 

j pasakęs Kėdainiuose, tai bū
čiau turėjęs progų paskambin
ti Kėdainių Tautininkų .Sąjun- 

į gos pirmininkui, kad tokį nąrį 
išbrauktų iš narių sąrašo, nes 
ko vertas toks tautininkas, ku 
ris matydamas platinant prieš
valstybinę literatūrą, neranda 
reikalo paskambinti ar praneš
ti ten kur reikia.

Neseniai gavau ir anonimini 
laišką vardu kokios tai “Ra
mybės — Teisybės Mylėtojų 
draugijos” vardu. Ten esu iš
aukštintas pagyrų puodu, kar
jeristu, garbėtroška, be iškal
bos, menkų gabumų žmogu
mi, be blaivios išminties, abe
jotinos specialybės. Pataria sė
dėti “kaip pelei po šluota”, o 
jeigu dar ir toliau nenurimsiąs, 
tai jie būsią priversti spaudoje 
paskelbti, kaip aš “Lietuvoje 
laike rusų ir .vokiečių okupa
cijų metu siautęs”. Kad aš sa
vo laiku varginęs ir klaidinęs 
visuomenę apie S. Narkeliū- 
naitę, o dabar paskelbęs “di
delę teisybę” apie prof. A. Vol
demarą.

Viena man ir šiandien liko 
neaišku, kodėl “Ramybės — 
Teisybės Mylėtojų draugija” 
suplaka S. Narkeliūnaitę su 
prof. A. Voldemaru?

Paskutiniu laiku, dar du as
menys man telefonu skambino, 
klausdami: ar man- esą žino
ma, kad Lietuvos komunistii 
viename posėdyje buvęs įneš
tas pasiūlymas, kad prof. A. 
Voldemaro vardas kaip Tary
bų Liaudžiai nusipelniusio 
darbuotojo būtų kuriuo nors bū 
du atžymėtas. Daugumai, esą, 
pasisakius, kad šis reikalas dar 
nėra reikalingai pribrendęs, 
pasiūlymas buvęs atidėtas.

Vienas iš jų dar pridėjo sa
vo asmeninę nuomonę: “kad iš 
Maskvos, norint Įnešti didesnį 
sąmyšį mūsų Laisvinimo veiks
niuose, galima esą visko lauk
ti”.

Kokia to pranešimo vertė,

Svoriai ir matai
Kai kurie iškilieji amerikie

čiai jau pradeda galvoti apie pe- 
1 rėjimą prie metrinės matų ir svo
rio sistemos. Vienas vyriausias 
dešimtainės matų sistemos pro
motorius yra — NASA — Ame
rikos Kosminės Erdvės Tyrinė
jimo Įstaiga. Tos institucijos 
inžinieriai ir mokslininkai me
trinę sistemą taiko ne tik sudė
tingiems savo apskaičiavimams, 
bet naudoja ir savo techniškuo- 

-se raportuose. Tos europinės sis
temos šalininkų nestokoja ir ki
tose įvairiose Amerikos pramo
nės srityse. Reikalą žmonės jau 
seniai suprato kaip nepalygina
mai komplikuotesnis ir labiau 
gaišinąs yra pasenęs angliškos 
matų ir saikų — inčių, pėdų, jar
dų, .kvortų arba galionų siste
mos vartojimas. Oficialiai tos 
persenusios saikų ir matų siste
mos vartojimas’tėra privalomas 
jau tik penkiose šalyse: Angli
joj, Kanadoj, Australijoj, Nau
jojoj Zelandijoj, na, ir... J. A. 
Valstijose.

Tačiau, Anglija, kuri anks
čiau ar vėliau tikisi įstosianti į 
bendrą Europos ūkio rinką, pa
lengvėle jau pradeda pereiti prie 
metrinės ir dešimtainės siste
mos. Pvz.: metereologijos įstai
ga oro žinias jau teikia ir pagal 
Celsijaus termometrą, o Bermu
da pinigus vartoja jau dešimtai
nės sistemos. Įdomu tai, kad 
taip lenkva dešimtainė sistema 
kai kuriems bermudiečiams,’ net 
jau po 6 mėnesių atsisakymo

nuo viduramžių britiškos siste
mos, vis dar atrodo labai kompli
kuota. Ką reiškia papratimasL.

Manoma, jog būtinumo ir ne
ginčytino patogumo dėlei ir JAV 
netrukus priims metrinę- matų 
ir saikų sistemą, kurią jau nau
dojasi 110 pasaulio valstybių. 
Juk tai negresia jokia “baisią 
katastrofa”, lygiai kaip niekę 
baisaus neįvyko, savo metu įve
dus dešimtainę dolerio sistema.

U H*

Šiaip ar kitaip, keista, kad pa
žangioji Amerika prie daugumos 
pasaulio valstybių šioje srityję 
prisijungs su paskutiniosiomis. 
Užuot savo metu paklausę vie
no “savo tėvynės tėvų”, prezi
dento Tomo Jeffersono patari
mo, galėjo būti viena pirmųjų, 
nes Amerikos Konstitucijos ąū- 
torius (Tomas Jeffersonas), dar 
valstybės sekretoriumi būdama^, 
siūlė kongresui priimti metrinę 
sistemą jau 1790 metais! ", ?

• J * S’

Kartais viena galva geriau 
nusimano už įvairiai galvojan
čių ir nesutariančių kolektyvą!

Kalpas Uogintas

today's FUNNY

nesiimu spręsti, bet jeigu tai 
po kiek laiko pasitvirtintų, tai, 
tur būt, ir p. BJM vargu bega
lėtų rašyti, kad sukurta dar 
viena nauja, graži “pasakėlė”.

Pabaiga

POPIEŽIUS GERINĄS! 
KINAMS

VATIKANO MIESTAS. — 
Popiežius Paulius pareiškė, kad 
jis nuvykęs į Hong Kongą atei
nančio mėnesio pradžioje nori 
išreikšti didžiajai kinų tautai 
savo ir Romos katalikų bažny
čios aukštą pagarbą. Kalbėda
mas maldininkų savaitinei au
diencijai jis pasakė, kad jo trum
pas sustojimas britų-kolonijoje 
prie pat komunistinės Kinijojs 
durų slenksčio bus pakankamas 
parodyti jo sentimentus.' Jis pri
dūrė, kad jo 25,000 mylių ke
lionė į tolimuosius rytus ir Auą- 
traliją neturi jokių politinių mo
tyvų. . . . ..

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

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

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas- Lietu-‘1 
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dyari^ių išgyvenimai; | 
ir kit f-
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Romaną galima įsigyti arba Užsisakyti • NAU^ENOŠE. i:;»
"-r

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį - tokiu adresui; I 
-Tu 17:''^.

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago^^Įllinoį^^(įMĮSr |
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka dų 
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 m ė-

, , *’•* -NCj? ’J'''
nėšio pirmos.

ToAj/j FUNNY pov $1.00 ht 
toch orifliool "hitm" S»i»4 oo$< 
to: Todcy'i FUNNY, 1200 W«t Third 
St, ClMttood, Ohio 44112.
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Laiškai laikraščių redakcijoms
Anksčiau gana dažnai anglų dienraščiuose ir žur

naluose būdavo rašinių apie rusų pavergtą Lietuvą, apie 
gimtinį mūsų kraštą užpuolusių barbarų sauvalę, grobi
mus, žmonių žudymus ir masines deportacijas. Dabar 
apie pavergtų žmonių gyvenimą amerikiečiai rašo žymiai 
rečiau. Amerikos angliškoji spauda nori “tikslių” žinių. 
Jie kreipia didelį dėmesį į tai, kas tas žinias paruošia. 
Jeigu žinią praneša nuo rusų pabėgęs, savo gyvybę iš
gelbėjęs žmogus, tai žinia negali būti “bešališka”. Ame
rikiečiams atrodo, kad tremtiniai negali būti bešališki 
liudininkai. Tremtiniai esą iš anksto “priešiškai nusi
teikę”. Amerikiečiams bešališkesnis atrodo Vilniuje ar 
Maskvoje spausdintas “dokumentas”, negu tikrovę ži
nančio žmogaus tvirtinimas. Siekdami didelio “bešališ
kumo”, Amerikos dienraščių redaktoriai susipina žur- 
nalizmo mokyklose nustatytose taisyklėse.’

Bet ir šitokiai “bešališkumo” ligai Amerikos spau
da turi vaistų. Didieji dienraščiai turi-gausų “laiškų re
dakcijoms” skyrių, kuriame leidžiama ne tiktai pada
rytas klaidas pataisyti, bet iš principo keliamais klausi
mais pasisakyti. Daugelis žmonių tokiais leidimai pasi
naudoja. Jie patikslina ųe vien pačių redaktorių daromas 
klaidas, bet patikslina ir sovietų valdžios pareigūnų arba 
“bešališkumo” skraistėmis apsimaskavusių įvairių agen
tų pareiškimus.

Amerikiečių spaudoje dažnai pasitaiko netikslumų 
ir apie Lietuvą. Vienas kitas mūsų tautietis panaudojo tą 
“laiškų redakcijoms” skyrių ir patikslino žinias apie pa
vergtą Lietuvą. Iki šio meto dažniausiai amerikiečių klai
das tikslindavo Lietuvos generalinis konsulas Dr. Pet 
ras Daužvardis Chicagoje. Jis pasinaudodavo tomis ame
rikiečių spaudoje paliktomis atdaromis durimis, patiks
lindavo redaktorių tvirtinimus ir nurodydavo “bešališkų”; 
korespondentų skelbiamas nesąmones. Bet Dr. Daužvar
dis negali sekti visos amerikiečių spaudos ir vargu ras 
laiko visoms skelbiamoms klaidoms taisyti. Šiam darbui 
reikalinga didesnė pagalba.

Šią savaitę, lapkr. 10 d., “ChicagoJIribune” paskel
bė Naujienų redakcijos nario Algirdo5 Pužausko laišką, 
nurodantį paskelbtas nesąmones apie rusų pavergtą Lat
viją. Vienas šio didelio dienraščio redakcijos narys, no
rėdamas patirti skaitytojų žinias, paklausė, kuriais me
tais Latvija, atlikusi plebiscitą, buvo' priimta į Sovietų

trims mėnesiams  $5.00 
vienam mėnesiui$1.75

Kanadoje:
metams $20.00
pusei metų  $11.00
vienam mėnesiui --- .---------- $2.00
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metams $21.00 
pusei metų  $11.00 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drove, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
DI. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Rinkimy nauda išrinktiesiems

Mūsų skaitytojams gerai pa
žįstamas žurnalistas veteranas 
Walter Trohan savo nuolatinė
je skiltyje “Washington Report” 
Chicago Tribūnoje lapkr. 9 d. 
laidoje antrašte “Pagerintas gy
venimas nedaugeliui išrinktųjų” 
be kt. rašo:

Praeitą savaitę mes, žmonės, 
išrinkome 35 senatorius ir 
435 atstovus.. Kiekvienas jų 
persistatė kaip narsus kovo
tojas prieš blogį, kurs yra pasi
ryžęs nesavanaudiškai aukoti sa
vo oficialų gyvenimą mūsų ge
riausioms interesams, daryda
mas viską, kad būtų rojus že
mėje, žinoma, už mūsų pinigus.

Daugeliui jų tatai reiškia, kad 
jie galės gyventi aukštesnėje 
pakopoje negu jie būtų tai galė
ję patys pasiekti, toliau rašo W. 
Trohan apskaičiuodamas, kaip 

Sąjungą. A. Pužauskas nurodė, kad nei vienas atsaky
mas į klausimą negali būti teisingas, nes pats klausimas 
yra neteisingas. Ne tik Latvijoje, bet ir kitose Baltijos 
pakraščių valstybėse nebuvo jokio plebiscito. Sovietų ka
ro jėgos pirma okupavo Lietuvą, Latviją ir Estiją, sulip
dė ten okupacines valdžias, sukūrė “komunistines” par
tijas ir prievarta prisijungė minėtus kraštus prie Sovie
tų Sąjungos. Naudingą patikslinimą Chicago “Sun - Ti
mes” dienraštyje padarė jaunasis A. Kriščiūnas.

Praeitą savaitę panašiai pasielgė Juozas K. Valiū
nas. Lapkr. 7 d. New York Times numeryje yra atspaus
dintas p. Valiūno laiškas apie rusų daromus nusikalti
mus prieš lietuvius. Ne tik pačioje Lietuvoje keliamos 
aistros prieš pabėgusius Bražinskus, bet ir užsienio spau
doje jau organizuojama propaganda prieš Bražinskus, 
turkus, užsienyje gyvenančius lietuvius ir lietuvių spau
dą. Jeigu neskaityti trijų turkų teisėjų, Trabzone per
žiūrėjusių Bražinskų bylą, tai niekas nekreipia dėmesio 
į priežastis, kurios verčia Bražinskus ir šimtus kitų bėg
ti nuo sovietų valdžios persekiojimų. Valiūnas iškėlė šio 
klausimo pusę ir nurodė, kad pirmos rusų okupacijos 
metu iš Lietuvos buvo išvežti 34,216 lietuvių. Kai rusai 
įsiveržė antrą kartą į Lietuvą, tai areštai, žudynės ir iš
vežimai dar labiau paaštrėjo. Tada rusai išvežė prievar
tos darbanįs 350,000 lietuvių. Išvežtųjų skaičiuje buvo 
ir Pranas, Stasio sūnus, Bražinskas su šeima. Dalis lie
tuvių jau grįžo į “tarybinę” Lietuva, didoka dalis lie
tuvių žuvo nuo baisių gyvenimo ir darbo sąlygų, o apie 
100,000 lietuvių dar ir šiandien laikomi -Rusijos šiaurėje. 
Lietuviai ten buvo išsiųsti be teismo, be progos pasiaiš
kinti, vien tiktai pagal policijos įtarimą.

Amerikos lietuviams reikia dažniau naudoti anglų 
laikraščiuose esantį laiškų skyrių. Ten galima ne tik pa
taisyti amerikiečių daromas klaidas, patikslinti kreivus 
tvirtinimus, bet kelti viešumon lietuvių tautai daromas 
skriaudas. I šį darbą galėtų įsitraukti didesnis žmonių 
skaičius. Reikia atsiliepti į kiekvieną svarbesnį netikslu
mą apie Lietuvą ir lietuvius.

ir po kiek praktiškos naudos iš 
rinkimų turi patys išrinktieji.

Kiek kaštuoja išrinktieji?

Kadangi mes sumokame jų 
sąskaitas, kurių daugelis yra 
paslėptos, verta būtų žinoti kiek 
ir už ką mes sumokame sau ly
giems, kurie tačiau mūsų pačių 
balsais yra patapę už mus ge
resni. Bendra kiekvieno išrink
tojo kaina gali siekti $500,000 
metams.

Kiekvienas Kongreso narys 
gauna pagrindinės algos po $42,- 
500 metams, tą 42 nuošimčių pa
kėlimą daugumas jų nubalsuoda
mi savo naudai prieš dvejus me
tus. Abiejų rūmų lyderiai be to 
gauna papildomai po $25,000 
metams ir dar šoferio vairuo
jamą limuziną;

Kiekvienas turi erdvius ofi

sus, kurių įrengimas neretai kaš
tavo po $300,000. Jie turi mar
iausiai trylikos (tarnautojų) 
štabą su algomis iki $25,795.

Suminėjęs įvairias “pašalines” 
pajamas, kaip antai “honora
rus” iki $90,000 metams už įvai
rioms grupėms pasakytas kal
bas, savo giminaičių paskyrimus 
valstybinėms tarnyboms ir t. t., 
autorius toliau apskaičiuoja, ko
kių dar gėrybių išrinktieji gau
na:

Kokių dar gėrybių išrinktieji 
gauna

Atstovai turi teisę pasirink
ti arba nemokamai keliauti kiek
vieną mėnesį į savo namus arba 
gauti po 12 centų nuo mylios to
kioms kelionėms. Negana to, 
arčiau gyvenantiems atstovams 
yra viena metinė kelionė, spe
cialiai apmokama arba po 20 
centų nuo- mylios arba po $750 
grynais, pasirenkamai.

Dar yra paskirtos sumos raš
tinės, telegramų ir telefono iš
laidoms. Atstovai gali pasiim
ti po $3,000 metams nusipirkti 
raštinei medžiagą papigintomis 
kainomis arba tuos $3,000 pa
silaikyti. Yra nemokamos ko
respondencijos privilegijos, plius 
dar $700 metams už oro paštą 
arba special delivery, tariamai 
oficialiam.reikalui. Taip pat jie 
nemokamai gauna 70,000 žodžių 
telegramoms ir 300 valandų to
limos distancijos telefoniniams 
pasikalbę j imams.

Priedams prie ofisų Washing
tone atstovai dar gauna po $2,400 
metams ofisams išsinuomoti na
mie plius dar po $3,600 opera
cijų išlaidoms...

Atstovai gauna pensijų ap- 
draudos apmokėjimą, patys pri
mokėdami, tačiau jei toks ne- 
beišrenkamas, jam įmokėjfmas 
grąžinamas. Nito ateinančių me
tų prasijos bus po $34,000 me
tams tiems, kurie valdžiai ištar
navo mažiausiai penkerius me
tus, įskaitant kariuomenės tar
nybą, ir pasiekė 62 mėtų am
žiaus.

Senatoriams plaukai nukerpa
mi nemokamai, o atstovai turi 
mokėti po 75 centus. Moterims 
atstovėms yra grožio salionai. 
Yra nemokami gimnastikos 
Įrengimai, požeminiai trauki
niai ir kas dar.

Ir jei tebesant ofise ištinka 
mirtis, mokesčių mokėtojai ne 
tik sumoka už valdišką palaido
jimą, bet taip pat apmoka iš
laidas už mirusiojo kolegų ke
liones Į laidotuves ir tokių de
legacijų išlaikymą...

• Darbo išpausti prakaito la
šai ant kaktos, yra garbingesni 
už aukso žiedą ant piršto.

Priežodis

Plinta esperanto 
judėjimas

Okup. Lietuvoje, šalia filate- 
listikos, plinta ir tarptautinės 
kalbos — esperanto judėjimas. 
Vilniaus spauda kalba apie tarp
tautinės kalbos entuziastus 
(“Komj. Tiesa”, rugp. 23).

Sovietų Sąjungos esperanti
ninkai, 200 žmonių, atvykę iš- 40 
miestų ir iš Lietuvos, dalyvavo 
Baškirijoje, 12-je jaunųjų es
perantininkų darbo ir poilsio sto
vykloje. Joje pripažinta, kad 
geriausiais esperantininkų klu
bais, visos Sov. Sąjungos mas
tu, pripažinti du klubai Klaipė
doje ir Vilniuje, ir trečiasis 
Ufos mieste. Vilniečiai Baškiri
joje gavo specialų prizą, gi Vil
niaus atstovas Vytautas Šilas 
buvo išrinktas Sovietų S-gos 
jaunųjų esperantininkų klubų 
tarybos pirmininku. (E)

SOVIETŲ POVAN'DĖNINIAI 
LAIVAI JAV PAKRAŠČIUOSE

PHILADELPHIA. — Laivy
no sekretoriaus John Chaffee ži
niomis, Jungtinių Valstybių pa
kraščius pastoviai patruliuoja 
sovietų raketiniai povandeniniai 
laivai, panašūs Polaris tipo Ame
rikos povendehiniams. Be to ties 
Floridos ir Louisianos valstijų 
krantais pastebėti ir kitokį ra
ketomis ginkluoti sovietų karo 
laivai. Jie buvo prisiartinę per 
55 kilometrus nuo kranto.
’ f

’’ŠVEENTOJO” PATARIMAS

GORAKHPUR, Indija. — Teis
mas nuteisė mirties bausme ke
turis vienos šeimos narius, kurie 
nužudė 10 metų vaiką. Jie tei
sinosi, kad jiems taip padaryti 
pataręs vienas “šventasis”, kurs 
aiškinęs, kad vaiką paaukojus,' 
jie pataps turtingi. •-

RAUDONOJI KINIJA 
PRAVĖRĖ SAVO DURIS

PEKINAS (dpa). — Po keletą 
metų trukusios “kultūrinės re-, 
voliučij’os” ir aklinos izoliacijos, 
raudonoji Kiniją pradėjo savo 
duris praverti, nors kol kas dar 
tik savo “draugams”. Jau įsi
leista' mokytojų grupė iš Irako, 
įvairios delegacijos iš Pakistano 
ir Nepalo, žurnalištai ir karinin
kai iš Rumunijos ir kai kurios 
“draugingų” organizacijų gru
pės iš Skandinavijos.

KARALIUS NEBESULAUKĖ 
SOSTO

Buvęs Jugoslavijos karalius 
Petras H Karageofgievičius; 47 
metų amžiaus, praeitą savaitę 
mirė Los Angeles ligoninėje plau
čių uždegimu. Jis II Pasauli-

Paskutiniu laiku motery madose isj 
ryškėjo grįžimas į Amerikos indėnu 
senovėje turėtus papuošalus, įy tarpe 
ir — juostą ant kaktos. Nuotraukoje 
matomą "trecioji akis" yra 87 karatu 
mėlynasis safyras vertas daug t ūks* 

tančiy doleriy.

niam karui prasidėjus 1941 meJ 
tais pabėgo nuo vokiečių ir Lon- 
done buvo įsteigęs egzilų yal-|

• • • v Jdžią, bet 1944 metais jam istiki-t 
miems kariuomenės daliniams| 
Jugoslavijoje susijungus sug 
maršalo Tito jėgomis ir Titui už-| 
draudus karaliui grįžti, Petrasf 
II amžių baigė egzilėje.

BOSTON, MASS. i
Pirmoji tarptautinė mugė

Bostono Tarptautinis institu-j 
tas spalio 30-31 dienomis Com-g 
monwealth kareivinėse surengė | 
pirmąją tarptautinę mugę. Joje| 
aktyviai dalyvavo kelios dešim-1 
t’ys įvairių tautinių grupių. Lie-1 
tuviams atstovavo Onos Ivaš-1 
kienės vedamas tautiniu šokiu | 
sambūris. Abi dienas didžiulės Į 
kareivinių patalpos buvo pilnos | 
žmonių.

Mugėj buvo galimą ne tik pa- f 
sižiūrėti tautinių šokių ir pasi- | 
klausyti dainų, bet taip pat pa- į 
ragauti tautinių valgių, įsigyti f 
įvairių tautodailės gaminių, o į 
dorintieji galėjo ir pašokti.

BE DERYBŲ
Erlangeno ir Leipcigo univer- I 

sitetų profesorius, odos plastikos • 
ir sjapimo pūslės chirurgas Kar- į 
las Tiršas (1822—1^895) kartą 
operavo šykštumu pagarsėjusį ' 
kunigaikštį ir už operaciją pa- • 
reikalavo tūkstančio markių. : 
Kunigaikščiui tekia suma pasi- į 
rodė per didelė, ir jis pareiškė, į 
kad net maršalas už daugelį die- j 
hų negauna šitokios algos. Tįr- I 
šas atsakė:

— Kitą kartą jus operuoti ga- ; 
lės maršalas, o dabar man mo- I 
kėkite tiek, kiek pasakiau.

—Chininas (guinine) yravais- I 
tas nuo drugio.

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
Pakalnės (Lankos) ir Labguvos apskritys

Devyni nemunai, devynios saulės.
Ir mirksta debesys kaip žąsys vandeny.
Kaimenė kuterių, prigludusi prie kranto, 
šviežia žuvim alsuoja ir aitria derva.

Kada užgęsta raudoni stogai žalių kaštonų vygėj,
Skirvytė mirkčioja bakenų akimis.
Devyni nemunai žvaigždes'per nakti plukdo 
Į Kuršių marių mėlynus tinklus.

Vytautas Mačiuika

z I—OJI DALIS —

PAKALNĖS (LANKOS) APSKRITIS
Iš Tilžės miesto — Mažosios Lietuvos senosios sos

tinės, mes leidžiamės pasroviui Nemuno garlaiviu 
Kuršių Marių — Neringos kryptimi. Dešinėje Nemuno 
upės pusėje mus pasitinka Pagėgių ir toliau Šilutės 
apskričių vaizdai, iš kairės — Tilžės apylinkės, bef 
jau tuoj už Kalvių (Kalwen) prieš mūsų akis atsive
ria Pakalnės apskritis ypatingai žaviais Nemuno deltos 
reginiais. Nežiūrint šimtais metų vestos germanizavi
mo akcijos, ši apskritis, kartu su kaimynine Labguvos 
apskritimi, išliko iki pat paskutinių dienų lietuviško
mis. Tad galėjo įsitikinti kiekvienas, kuriam 1914 me
tų nidehĮ teko prakeliauti per šias apylinkes, kada te
ko savo gifrttąjį kraštą palikus bėgti į svetimą nežinią. 
Tikiuosi tą jiatį įspūdį skaitytojas susidarys beskaity- 
ddfnas ir žemiau spausdinamus vaizdelius iš šių apy
linkių, pavaizduojančius šių vietų žmonių kasdieninį 
gyvenimą ir pačią gamtą. Pirmiausia susipažinkime 
su Nemuno ir panemunių romantika, taip tampriai 
surišta su šių apylinkių buitimi.

1. LAIVININKŲ KALĖDOS
Tais metais šalčių banga užklupo taip staiga ir 

taip anksti, kad laivininkai nei nebesuspėjo grįžti į 
savus uostus žiemojimui Trapėnuose, Smalininkuose 
ar Rusnėje. Kai kurie laivai su visu pasikrautu krovi
niu buvo priversti apsižiemoti kur nors pakelėje. Jų 
dalia buvo mažiausiai paVydėtina, nes šie laivininkai 
turėjo žiemoti savo laivudše, saugodami jais Vežamtfs 
krovinius, turėjo kasdien pumpuoti laivo dugne pri- 
sirenkaritį vandenį, o taip pat ir valyti laivo deni nuo 
sniego, kad drėgmė nefsiveržtų į laivo vidaus patalpas;

Laimingesnės buvo tų laivų įgulos, kurias šalčių 
banga užklupo Klaipėdoje ir jų laivų kroviniai bikvb 
jau iškrauti. Jiems beliko tik laivus nuvesti iš Dan
gės į žiemos uostą ir čia jie juos jau galėjo palikti pet 
žiemą tūnoti lyg pašiūrėje, be baimės, kad pavasario 
potvynio ledai juos galėtų aplaužyti ar net ir paskan
dinti.

Kai kuriems laivams, žiemos šalčių taip staigiai 
užkluptiems, teko likti žiemoti Karaliaučiaus uoste. 
Čia juos tekdavo tik pritvittinti prie polių ar krantinių 
žuvų uoste ir laivai galėdavo likti iki pavasario, kada 
vandens keliai vėl famjja laisvi nuo juos per žiemą 
kausčiusių ledų.

Staigių žietnos šalčių užkluptų Klaipėdos, Labgu
vos ar Karaliaučiaus uostuose laivų įgulos, čia saugiai 
pritvirtinę savo laitus, susipakuodavo į didelius pun
dus savo patah-nes ir pūkines duknas bei kitą asme
nišką turtą, pasisamdydavo vežiką ir traukdavo į ge
ležinkelio stotį, čia pundus atidavus į bagažinę it 
traukiniui atėjus, laivininkai su vaikų būriais sėsdavo 
j vagonus ir'keliaudavo į sato namus panemunių kai
muose žiemoti. Pagėgių stoty persėdę į siaurojo gele
žinkelio traukinį ir juo galutinai patekdavo Į savų kai
mų pastoges. Laivininkai, gyveną RaltujiėnUose/ iš
lipdavo Vilkdaubio stotelėje, gi iš Pagalbinių kaimo, 
ar iš Viešvilės ir Trapėnų kilę važiuodavo iki pat Vieš
vilės. Trapėnų valtininkams tekdavo keltu dar keltis 
per Nemuną į jo pietiniame krante esančiasjų sOdy-

Šie laivai 19-to šintfm. pabaigoje plaukiodavo Nemunu ir KunUy Mariomis. Jie gabenda* 
vo apie 180 tony prekių. Toks pat buvo ir Rosfeldo laivas.

basTrapėnuoše, ar keliauti per ledą, jei jis jau buvo 
pakankamai kietai suvaržęs Nemuno srovę.

NUTRŪKTGALVIŠKOS LENKTYNĖS SU 
NEMUNO IŽU

Tikrai po laiminga žvaigžde buvo apsigimęs laivi
ninkas Rosfeldąs iš Trapėnų. Galima sakyti, jam vos 
pasisekė laimąti dramatiškas lėnktyrtes su Nemuno ižu 
ir saugiai persėsti žiemojimui jo tristiebę pergą. At
vežęs į Tilžę krovinį akmens anglių, jis jas iškrovė 
prie celiuliozės fabriko. Kranas iš laivo jau kėlė pas
kutinius akmens anglių centnerius, kai staigu NemtF- 
no srovė nuo kranto ligi kranto pradėjo užsikimšti kie

tai supakuotu ledų ižu, kuris su triukšmingu bildesiu 
jau pradėjo gramdyti ir laivo šonus. Laivo kapitonės 
Rosfeldąs tuoj atsipalaidavo su savo laivu nuo kranti
nės ir visu greičiu patraukė link Tilžės miesto. Tarp 
tiltų prie pylimo stovėjo dar du garlaiviai “Viešvilė” ir 
“Birutė”. Bet fr jie jau IrtiVo pasiruošę traukti inkarės 
ir plaukti pasrove į skerdyklų uostą.

Kaip tik tuo metu, supi akaitaVęs ir visiškai už
dusęs nuo skubėjimo, prie pylimo atbėgo Rosfeldąs, 
šaukdamas:

— Rieške, ar pakankamai anglių dar turi bunke
riuose? Tu tnti mano laivą namo partempti.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PB1TAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.; PRospect 8-3229 

Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta.

_ P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDASPROTEZISTAS 

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

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

jt-
Rez. teL 239-4683

AKUŠERIJA IR MOTEKŲ ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical BuiĮding). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsmepia, sKambinu 374-aul2

Telef.: PRospect 8-1717

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

Kcnčivi šiuo metu pirmiausia 
reikėtų pasirūpinti ne studentų) 
stipendijų fondą įsteigti, bet, jei

f

GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Treciad, ir sekmari ofisas uždarytas.
' Rez.: 3241 WEST 66th PLACE

Phone: REpubiįc 7-7868

S
i

BEVERLY HILLS GĖUNYČIA
< GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834

PHYSICIAN AND SURGEON 
2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadieni nuo 1—5, tree. 
_____ ir sestad. tiktai susitarus. |

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. GARA 
2/uy w. oisr SikEeC 

TeL: GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—1, i—9, antrad., penkt. lt)—4, ir 

, seštad. 10—2 vai.

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. E1SIN - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susi tarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-0001.

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

GRADINSKAS
STALINIS

RADIJAS - PATEFONAS 
TIK 26 INC. PLAT.

Bendrojo Amerikos Lietuvių! 
šalpos Fondo veikloje įvykiai 
ir darbai vienas kitą veja, ne
nutrūkstama grandine.

Bendrojo Amerikos Lietuvių 
šalpos Fondo direktorių suva
žiavimas įvyko 1970 m. birželio 
mėn. 13 d. Detroit, Mich., Lie
tuvių Namuose, Tillman gat
vėje, Nr. 3009, ir jau š. m. Pa
dėkos dienos savaitgalyje, Bos
tone įvyks Bendrojo Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondo seimas. 

■' Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo įkūrėjai ir vai
ruotojai gali džiaugtis savo dar
bo vaisiais ir derliaus aruodu.

Bet šiandiena paprasto eili
nio minios žmogelio tikslas yra 
prieš Balfo seimą ne pasidžiaug
ti tais vaisiais, bet stabtelėti 
ties atsiradusiais sunkumais, 
išsiblaškymais, o gal truputį ir 
pasimetimais.

Į direktorių suvažiavimą De
troite atvyko ir posėdyje daly
vavo šeši direktoriai: J. Bagdo-

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVJI

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: F Rentier 6-1882

PERKRAUStYMAr

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

Tree, ir šeštad. uždaryta.
Ofiso tęl.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef^ GArden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus

Valandos: pirmad., ketvirtad. 5—8,

. 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.______

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

Tek: HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE. <

CHICAGO, ILL. 60629

DR. LEONAS SEI8UTIS
INKSTŲ^ PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: antrai nuo 1—4 po pietų, 
£etyirtad. nuo 5—7 vai. vak..

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu ateinančiais metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, - tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, kad nebūtų 
sutrukdymų ir grupinė kelionė būtų 
pigesnė.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tet. 238-9787-Š
3

PIRKITE JAV TAUPYMO SONUS

OVERSEAS PACKAGES 
CHRISTMAS DEADLINE

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą._

• Air All the Way 
30-Ib. Limit

DR. V. P. TUMAS0N1S 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-619$

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

NOV. 28

SKAITYK "NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Paskutinė data kalėdiniams- siunti
niams į užsienius siusti yra lapkričio 
28 d., jei jie siunčiami oro pastų. Vė
liau i įsiuntu s, paštas negarantuoja, 
kad siuntiniai pasieks adresatą laiku.

tinkus, E. Paurazienė, dr. V. Ra
manauskas ir E. Stepas. i 

Sekantieji direktoriai — A.
Andriulionis, dr. E. Armonienė, 
A. Baliūnas, D. Bobelienė, S. 
Bredes, S. Dzidas,_A. Dzirvonas, 
A. Gintneris, kun. dr. F. Gurec- 
kas, dr. D. Jasaitis, V. Kasniū- 
nas, M. Kregždienė, V. Pažiū
ra, kun. V. Pikturna, M. Rudie
nė, a. a. A. Senikas, dr. R. Sid- 
rys ir B. Spudienė vieni patys 
įgaliavo asmenis jiems atsto
vauti, kiti įgaliojimus prisiun
tė surasti atstovus pačiame di
rektorių suvažiavimo posėdyje.

Trys direktoriai posėdyje ne
buvo atstovaujami, nes nebuvo 
surasta, kas jiems atstovautų.

Direktorių sutažiavimo posė
dyje nedalyvavo ir įgaliojimų ne- 
prisiuntė septyni direktoriai: A. 
Bachas, A. Daukienė, dr. P. Ki
sielius, J. Mackevičius, kun. J. 
Pauparas, V. Šimkus ir dr. A. 
Škėrys.

Penkiolika įgaliotinių dalyva- 
vavo direktorių suvažiavimo po
sėdyje: K. Daugvydienė, kun. 
P. Geiščiūnas, K. Gricius, D. 
Kaupienė; kun. V. Kriščiūnevi- 
čius, J. Mikaila, A. Musteikis, 
P. Pagojus, V. Petrulis, A. Ple- 
pis, K. Ražauskas, V. Selenis, 
kun. K. Simaitis, K. Sragaus- 
kas ir V. Tamošiūnas.

Direktorių Įgaliotinių dalyva
vimą posėdyje galima būtų ver
tinti teigiamai tik tada, jei jie 
atvyktų į direktorių suvažiavi
mą ne tuščiomis rankomis, tik 
pasėdėti, bet pasiruošę su gerai 
išmąstytais naujais planais, pa
siūlymais ir sumanymais, ras
tų būdą B. A.' L. F. veikloje su
tiktas kliūtis ir visokias nege
roves, jei ne visai pašalinti, tai 
bent jas sumažinti. O tų kliū
čių šiuo metu yra daug atsira
dusių dėl įvairių aplinkybių.

Nenoriu pretenduoti Į neklys
tančius ir viską išmanančius, ta
čiau manau, kad nutylėjimas 
yra nenaudingesnis organizaci
jai negu pasisakymas. Idėjos yra 
turtas. Amerikoje už idėjas fa
brikų vadovybės ir paprastiems 

i darbininkams tūkstančius išmo
ka.

Direktorių suvažiavimo posė
dyje iš Įvairių pranešimų paaiš
kėjo, kad paskutiniu metu yra 
jaučiamas Balfo veikloje dar
buotojų trūkumas, kad senųjų 
darbuotojų gretos retėja, o jau
nimas, ir net buvę B. A. L. F. 
stipendininkai į jų vietas ne
ateina. Šiuo metu beveikia tik 
54 skyriai, kai kur bandoma juos; 
atsteigti, bet nesiseka. Jau yra 
bandoma surasti nors po vieną 
asmenį, pravesti B. A. L. F. rink
liavas savo apylinkėje. Deja, ir 
tokių asmenų B.\ A. L. F. dar 
tik vieną tesurado — Bonaven
tūrą Jablonskį, kuris šį darbą 
dirba jau nuo 1952 m. Ir aukos 
vis mažėja. Jei bendra B. A. L. 
F. pajamų suma yra maždaug ta 
pati, tai tik dėl to, kad testamen
tinių palikimų perdavimas vis 
didėja. Bandant lėšų telkimą 
praplėsti už Amerikos ribų, bu
vo susidurta su dideliais sun
kumais. Kanados'Lietuvių Ben-

druomenės Šalpos Fondo pir
mininkė buvo pakviesta į direk
torių suvažiavimą, bet ji pati 
neatvyko ir atstovo į posėdį ne
atsiuntė.

Nors Bendrasis Amerikos Lie
tuvių šalpos Fondas braška, bet 
posėdyje ilgiausiai buvo kalbė
ta apie specialaus studentų sti
pendijų fondo įsteigimą.

Į paklausimą, kiek buvusių 
Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Fondo stipendininkų Įsijungė į 
B. A. L. F. veiklą, prel. J. Kon
čius nieko neatsakė. Reikia ma
nyti (galiu ir klysti), kad B. A. 
L. F. ilgamečio pirmininko prel. 
J. Končiaus širdį graudis apėmė.

1967 m. Bendrojo Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondo direkto
rių suvažiavimo posėdyje, De
troite, į direktorius įgaliotinės 
D. Kaupienės pasiūlymą steig
ti prie B. A. L. F. studentų sti
pendijų fondą, tuometinis B. A. 
L. F. reikalų vedėjas, tarp kit
ko, pasakė: “Man duokite stu
dentus, kuriems yra reikalin
gos stipendijos, aš visus stu
dentus aprūpinsiu stipendijomis 
iš amerikiečių mokslo Įstaigų 
bei įvairių fundacijų ir kad Ame
rikoje gabiems ir darbštiems stu
dentams nėra sunkumų gauti 
stipendiją, nes jos lieka neiš
naudotos”.

Į paklausimą, ar buvo prista
tytas nors vienas studentas gau
ti stipendijai, D. Kaupienė taip 
pat į klausimą nieko neatsakė. 
Posėdžiui pasibaigus Į pakarto
tiną paklausimą D. Kaupienė atr 
sakė, kad niekas nepristatė nei 
vieno studento stipendijai gau
ti.

Nors Bendrojo Amerikos Lie
tuviu šalpos Fondo tiesioginė 
paskirtis buvo ir yra šelpti Į 
vargą patekusį lietuvi — pir
miausia, aprūpinti duona ir dra
bužiu, bet nuo pat savo pirmų
jų dienų, skriausdamas tuos, 
kurie buvo taip reikalingi duo
nos ir badavo, B.-A. L. F. davė 
stipendijas aukštuosius moks
lus einančiam jaunimui, kad jau
nimas, B. A. L. F. parama 
profesiniai pasiruošęs, būtų są
moningas irsveiklus B. A. L. E. 
darbuotojas.

Žurnalistas A., Gintneris ra
šo, kad Balfo stipendininkų bu
vo 2,000 jau Vokietijoje. ;

Balfui šlubuojant, prel. J.

dar yxh kick yuties, 
visas intelektualinės jėgas ir 
lentą įdiegti buvusiems Bei 
rojo Americas Lietuviu 
Fondo stipendininkams 
pareiga, sąmoningumą i 
komybę už Ę. Ą. L. F. i

Čia paprastas, eilinis minios! 
žmogelis paminėjo iš daugel nėr 
gerovių tik keliąs negeroves Ben
drojo Amerikos Lietuvių šalpos 
Fondo veikloje. 
Ųetroit, Mięh.
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2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 3-^345-6
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1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Tautinės grupės pagerbė 
prof. A. Augųstinavičienę

Čia yra oficialiai užregistruo
tos 48 tautinės grupės. Jos turi 
savo centrą, kuris jau senokai 
įvedė iškilių, ne Amerikoje gi
musių piliečių išrinkimo ir pa
gerbimo paprotį, ir tą garbę lie
tuviams suteikė net šešetą kar
tų.

šiais metais tarp trijų pagerb
tųjų buvo ir lietuvė profesorė 
Aldona Augustinavieienė, pripa
žįstant jos nuopelnus kaip iški
lios kalbėtojos, kultūrininkės ir 
auklėtojos. Jai miesto majoras 
Stokes įteikė specialią įgravi- 
ruotą bronzinę lentą, stebint 400 
tų iškilmių dalyvių.

Prof. Ą. Augustinavieienė 
šiuo metu dėsto kolegijoje pran
cūzų ir vokiečių kalbas, skaito 
viešas paskaitas ne tik kolegi
joje, bet ir kitur. Ji yra ir lie
tuvių visuomenės veikli narė.

BĖGA Iš KINIJOS
HONG KONGAS. — Policijos 

žiniomis, Macao įlankos vande
nyse arti Kongo buvo ištrauk
ti lavonai 18 žmonių, kurie ban
dė plaukdami pabėgti iš komu
nistų vergijos į laisvę.

Susirinkimų ir parengimų

— Chicagos Lietuvių Našlių, Našliu^ 
kių ir Pavienių klubo eilinis narių 
susirinkimas įvyks lapkričio 13 d. 
penktadienį 8:00 vai. vak. Hollywooc 
salėje, 2417 W. 43rd St. Visi nariai 
ir narės gausiai atsiląnkyti. Išgirsi
te apie banketo pasisekimą, pasitarsi
me apie tolesnę veiklą. Po susirin
kimo bus vaišės. Šokiams gros J. 
Joniko orkestras.

M. Urbelis, raąt.

Gyv. 6241 So. Tripp Avenue
Mirė 1970 m. lapkričio mėn. 10 d., 3:00 vai. popiet, sulaukęs ^0 

metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje.
Paliko nuliūdę: žmona Anna (Iwolt), duktė Lucille Ryah, žentas 

Raymond, sūnus Robert, 11 anūkų, 3 seserys — Mildred Hart, Agnes 
Vėlus ir Ann Frelo bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

šiandien, 6 vąl. vakaro kūnas bus pašarvotas Mažeika - Evans 
koplyčioje, 6845 So. Western Avenue.

šeštadienį, lapkričio 14 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Alex Geriba giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patąrųavi- 
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Žmona, duktė, sūnus, seserys, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

BARBARA SEIBUTIS
Lukpetrytė

Mirė 1970 m. lapkričio mėn. 10 dieną, 8:05 vai. ryto. Gimusi Lie
tuvoje. Biržų apskr., Pumpėnų parapijoj.

Amerikoje išgyveno 56 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Jonas, duktė Elvira Downs, 

žentas John, sūnus advokatas Alphonsus, marti Sylvia, 5 anūkai, bro
lis Juozapas Lukpetris su šeima, gyv. Muskegon, Michigan,' ir kiti gi
minės. draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. Li- 
tuanica Avenue.

Laidotuvės įvyks penktadienį,* lapkričio mėn. 13 dieną, iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėta i šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Lietuvių šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus if pažįstamus da
lyvauti šiosė laidotuvėse 1 ’•'i'*'' ‘

Nuliūdę:

Vyras, duktė, sūnus, marti, žentas ir anūkai.

Laidotuyių Direktorius Antanas M. Phillips. Tel. 927-3401.
BiiMHiiii.uh....-Ji »ui i HHX...I J i.Mi.iu mii mirt «iwwrr ir^BMBMiTTi7Tw»iiiiMw^eir»rawmiir

NAUJOJI ŠERMENINĖ 4 i > - =
DE YOUNG - VROEGH FUNERAL

HOME

ŽINOMOJI ŠERMENINĖ
LEONARD FUNERAL HOME

649 East 162nd* Street

South Holland, Illinois

10821 S. Michigan Avenue

Chicago, Illinois

kitose Chicagos dalyse ir jfrie-Turime šermenims vietos 
miesčiuose. Jei norite gero ir patyrusio patarnavimo, 

dieną arba naktį.

Skambinkite telefonu COmmodore 4-2228
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EUDEIKIS
GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:
» - ♦ •» — A* -■» • ■-»- •» -

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

Tel.: YArds 7-1741 ■ 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviut
Laidotuvių

4U-

Direktorių
• Ą$spc|acįjos

u
vi

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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si Darbai
’ j — ŠLA Pildomoji Taryba po- 
'iėdžiaus Chicagoje lapkričio 13. 
^J4 ir 15 dienomis. Keli SLA Pil
stomosios Tarybos nariai turės 
^dalyvauti ir Aito konferencijo- 
sje, todėl Pildomosios Tarybos 
^posėdžius teks kelioms valan- 
Jtorns pertraukti. Povilas Dargis 
xir kiti SLA vadovybės nariai bus 
fChicagoje jau penktadienio rytą.

į — Ponia Ona Biežienė prane- 
:®a, kad planuojamas SLA vei- 
jkėjų susitikimas su SLA Pildo- 
»mosios Tarybos nariais negalės 
įvykti, kaip užvakar buvo pra- 
-hešta Naujienose. Pildomosios 

'^Tarybos nariai visą laiką bus 
sužimti kituose posėdžiuose.

* — StA 260-oji kuopa gyvuo- 
jja nuo 1927 metų. Ji yra pati 
^didžiausioji kuopa Marquette 
iiParke, kaip praneša ilgametis 
jiios‘kuopos pirmininkas Kazys 
įj. Mačiukas., Dabartiniu metu 
^Kazys4Mačiukas yra šios kuopos 
^finansų sekretorius. Visa Ma- 
ačiukų šeima yra šios kuopos na
triai. Mačiukų duktė, p. A. Pet- 
Sraųskienė, taip pat buvo šios 
Įkųopos narė ir ilgą laiką yra bu- 
B’Msi šios kuopos valdyboje.
7 Kazys Mačiukas lanko SLA 
’Seimus ir dalyvauja pasitari- 
įnuose.. Dabartiniu metu K. Ma
ciukas-yra SLA Įstatų Komisijos 
Jiarys. New Yorko SLA seime 
gis argumentavo, kuriuos Įstatus 
5r patvarkymus keisti, o kuriuos 
Ihaudingiaū palikti. Jis mielu 
Jibru prirašo .naujus narius į Su
sivienijimą.

— Mrs Christine Austin vra 
SLA-’ organizatorė Chicagoje. 
Parbo -metu galima kreiptis Į ją 
Naujienose, arba telefonuoti 
HA L6100.

TViRAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas
•:u;2646;WESt 69th STREET

Tel.: REpublic 7-1941
, - ' '' ■

1 M ERIN G I S 
| CALIFORNIA .SUPER SERVICE

^Taisomi. ;ąuįo_matorai, stabdžiai, 
įr “ ' tune-ups ir t. t.
g: .f4824 So. CALIFORNIA AVE.
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-92

Baltistikos studijų konferencija

J.

ANTROSIOS BALTISTIKOS STUDIJŲ KONFERENCIJOS 
PROGRAMOS KOMITETAS

Dr. F. Andersonui pirmininkaujant, iš kairės dešinėn: Gundar 
King iš Pacific Lutheran universiteto; Jaan Puhvel iš Kalifornijos
universiteto, Los Angeles; Raphael Sealey iš Kalifornijos universi
teto, Berkeley; E. Anderson iš San Jose State College; Jars Trapans 
iš Kalifornijos univ., Berkeley, ir Ogars Celle, spaudos informacijos 

komiteto pirmininkas.

šio mėne- 
Padėkos 

lapkričio

Kaip jau skelbta, 
šio pabaigoje, per 
Dienos savaitgali, 
26, 27, 28 ir 29 dienomis San
Jose mieste, Kalifornijoje, 
Įvyks antroji Baltistikos Studijų 
konferencija, pavadinta “Bal
tijos Kraštas per amžius”.

Šios konferencijos sponso- 
riai yra San Jose College ir 
Association for the Advance
ment of Baltic Studies. Kon
ferencijoje numatyta dalyvau
siant virš 100 aktyvių dalyvių 
iš Jungtinių Valstybių, Kana
dos, Vokietijos, Švedijos, Suo
mijos, Šveicarijos, Brazilijos, 
Australijos ir kitų kraštų uni
versitetų ir mokslinių institu
tų,. Deja, nebus iš paties Bal
tijos Krašto nei aktyvių, nei 
pasyvių dalyvių. . .

Konferencijos tikslas yra bū
ti. forumu, kur per tas dienas

archeologija, 
liaudies menas, li- 

ir drama, religija, 
bibliografija, Bai- 

ekono- 
tech-

vyks diskusijos, idėjomis apsi
keitimas ir informacijomis pa
sidalinimas iš sekančių moks
linių,. Baltijos kraštus liečian
čių, sričių kaip: istorija, po
litiniai mokslai, senovės ir 
dabarties (modernios) Pabal- 
tiečių kalbos, 
tautosaka, 
tėratūra 
Įstatymai,
tijos studijų šaltiniai, 
mija, pramonės raida, 
nologija ir t. t.
, San Jose valstybinėje kole- 

•gijoje, kur vyks pati konferen
cija, bus Pabaltijo tautų liau
dies meno ir rankdarbių paro
da.

Prie šios konferencijos 
rengimo daug prisidėjo 
Marija Gimbutienė ir D r.
tautas Vardys, aktyvūs konfe
rencijos dalyriai.

su-
Dr.

“PILNATIS” ATIDENGĖ TUŠTUMĄ
Padarytas geras darbas. Iš- bai liūdną vaizdą, nes tik men 

leista didelė graži knyga, Ber- kūtė išeivijos dalelė teatsiliepė 
na’rdo Brazdžionio “Poezijos 
Pilnatis”.

“poezijos”, 

jog “Nėra

Knvgai leisti komitetas baig- 
damas darbą spaudoje paaiš
kino apyskaitą ir kartu pridė- 
ja propagandinės

Komitetas sako,
jokios abejonės, kad be pla
čios visuomenės paramos, taip 
gausiai atsiliepusios Į komiteto 
kvietimą, šis darbas nebūtų 
realizuotas.”

Tačiau to paties komiteto 
apyskaitiniai skaičiai rodo la-

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
T e 0 S M 0 S PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG)
: \ ’ MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
-L ’ 2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737
_ . 3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320

' Įvairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai,
* ' maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES PAID QUARTERLY

$5,000 minimum 
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate

Passbooks

5Vz%
Investment 
bonus plan 

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

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

rf -- “

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. .Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

r.-.v . .. ■ - 1
Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

: ATSBHNIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
’— 404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.

Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

’  -------- --- -- -----  ■„„i,    „d . J..!.ii,. . ..X ... i — , ,.H1,Z

g _ NAUJIENOS, CHICAGO 3, ILL. — THURSDAY, NOVEMBER 12 1970

ke” aprašydama rugsėjo pra
džioje buvusį ateitininkų kon
gresą, mini literatūros vakarą, 
kuriame savo kūrybos skaitė ir 
poetas Brazdžionis. Korespon
dentė paryškina, jog jaunimas 
literatūros skaitymu nesiinle- 
resavo, vienas po kito dingo iš 
Jaunimo Namų salės. “Neži
nau, ar kas galėtų išaiškinti, 
kaip jaunimas vienas po kito 
atsirado lauke. Iki pertraukos 
kiemas buvo pilnas jaunų vei
dų. Du ratai, sukabintos ran
kos ir daina. Tik tiek buvo rei
kalinga pakilioj nuotaikoj pra 
leisti valandėlę”, — taip-Rasa 
Navickaitė piešia vaizdą, kaip 
jaunimas domisi literatūros 
skaitymais bei pačiais kūrėjais, 
kurie asmeniškai tame vakare 
savo kūrybą skaitė.

Kai senieji, sendraugiais ar 
kitaip besivadiną, nerodo rei
kalingo dėmesio lietuviškajai 
spaudai ir kūrybai, tai ir vai
kai seka tėvų taką.

Tiesa, tie j345 “Pilnaties” 
rėmėjai sudėjo *9,060.00. Su
ma jnemaža, bet žinant, jog 
esama lietuvių gerokai prasi
gyvenusių ir tūkstančiais au
kojančių koplyčioms,. labdarai 
ir kitokioms organizacijoms, 
tad toji “Pilnaties” reikalu 
sudėtoji suma nėra joks nepap
rastas nuotykis, kad juo di- 
džiuojantis būtų galima tai va
dinti demonstracija ar atkir- 
kirčiu priešui, kurs sėdi oku
puotoje Lietuvoje.

Sakoma, jog gamta tuštu
mos nemėgsta. Išeivijos dvasi
niame gyvenime atsiradusion 
tuštumon, vietoj skaitinių, ver
žiasi kitokios pramogos ir 
linksmybės, kaip tie ateitinin
kų kongrese buvusieji “du ra
tai, sukabintos rankos ir dai
na”. .. L. B.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

HOUSEMAN — PORTER

Must be experienced in care 
Home. Near No.

Must furnish references.
Tel. 787-1238

of

PUNCH PRESS‘OPERATOR 
Experienced on automatic presses. 
Overtime. All company benefits. Must 

speak, read, write, English.
Apply in person.

ANSAN TOOL & MFG 
4750 N. RONALD 

(1- block East of Harlem Ave.)

TORCH MAN
For Truck Wrecking Yard. 

Steady work.
' Good starting salary.

LU 5-0333

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

HOUSEKEEPER —
LIGHT COOKING

for adult family in Riverside. 5 day 
week. Salary open. Good transpor

tation. Must speak some English.

447-8295

HOUSEKEEPER
Mothers helper. Live—in. 1_____

woman. 2 children. No cooking. Ple
asant North suburban home,' close to 
public transportation. Must be exper

ienced with good references.
Must speak English 

Call 677-1518

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

- PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia I-TIAI

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY -
INCOME TAX SERVICE '

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

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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

(RESTORANAS — VALGYKLA. Dvie- 
Mature JU aukštų namas, moderniški ir nauji 

— įreigimai — judri vieta — labai geras 
biznis, lengva aptarnauti.

3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink
tinė vieta Marauette Parke. $43,000.

11 BUTŲ MŪRAS, 10 metų. 60 p. 
sklypas, geros pajamos, puiki vieta.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC. INCOME TAX 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

CL 4-2390

i kvietimą prisidėti prie šio, 
net su Maironiu gretinamo, 
poeto knygos leidimo. Knyga 
buvo leidžiama poeto dvigubo 
jubiliejaus proga, t. y. siekiant 
tuo sukaktuvininką pagerbti, 
bet atsiliepė tik 345 asmenys, 
(14 garbės mecenatų, 281 me
cenatas ir 50 prenumeratorių).

Ar tai tie 345 , asmens yra 
“plačioji visuomenė”? Tai tik 
apgailėtinai menkas skaičius, 
pademonstruojąs, kaip išeivi
jos inteligentija yra nejautri 
lietuviškos knygos reikalui.

Vertėtų suskaityti, kiek iš
eivijoje yra lietuvių profeso
rių, daktarų, kunigų, inžinie
rių, mokytojų ir kitų profesio
nalų. Ateitininkų sendraugių 
esama apie 1,800, plus dar stu
dentai ir moksleivtai. Skaičius 
sugretinus neabejotina išvada 
— “Pilnaties“ išleidimo apys
kaita atidengė tuštumą, kuri 
Įsiviešpatavusi išeivių inteli
gentų dvasiniame gyvenime ir 
dėl to mažai perkama knygų, 
mažai prenumeruojama spau
dos.

Rasa Navickaitė “Darbiniu- kui aikštę.

PUMPOS VIETOJ ŠIRDŽIŲ
BERLYNAS (DAD). — Iki 

1973 metų birželio 30 dienos 
bus jau tiek ištobulinta plastiki
nė pumpa, ’susidedąnt iš dviejų 
dirbtinų širdies kamerų, kad ga
lės eiti širdies pareigas mažų 
mažiausiai kol tikroji širdis bus 
pataisyta, pasakė Berlyno šir
džių chirurgas IM prof. Būcherl. 
Tokia širdies pareigas laikinai 
einanti pumpa bent pradžioje 
veiks panašiu principu kaip dirb
tinas inkstas.

Dr. Būcherl, daug praktika
vęs organų perkėlimus gyvu
liams, vienam veršiui širdį pa
keitė kumščio didumo kraujo 
pumpa, su kuria veršis pagyve
no pusšeštos valandos.

IšPLIEKĖ BAŽNYČIOS VAGIS
BONINAL, Brazilija. — Pa- 

bauginimui kitiems, kurie nori 
bandyti vagies amato, šio mies
telio gyventojai sugavę du va
gišius, iš bažnyčios pavogusius 
šventas stovylas, viso mieste
lio publikai žiūrint, juos aikštės 
viduryje išplakė rykštėmis. Ne
gana to, jie vagišius privertė 
šventas sunkias stovylas ant 
pačių užsidėjus bėgioti aplin-

Naujosios Zelandijos tautinis simbolis yra retas "kiwi" paukštis. 
Jo kiaušiniai yra gan dideli ir sveria ketvirtadalį to, ką sveria pafs 

paukštis.

PARDUODU — PERKU 
Namus Chicago j e ir ūkius 

Illinois valstijoje. 
LISKUS REAL ESTATE 

2502 West 69 Street 
Tel. 434-8786

CFL rekomenduoja 
atmesti konstituciją

Chicagos Darbo Federacija 
(CFL) vykdomoji taryba savo 
pirmadienio posėdyje vienbal
siai priėmė rezoliuciją, reika
laujant atmesti papuoštąją 
naują Illinois konstituciją, su-J 
mažinti balsavimo amžių iki 18 House for sale or rent Broadview, 
pety, palikti dabartinę teisė-
jų ir legislatures atstovu rinki- meat, assume mortage with $2,800 
mų sistemą,- ir rinkti merą Ri
chardą Daley penktam termi- after 5 PM. or weekends 525-2655 
nui. . I :

iMARQUETTE PARKE — 7205 So.
Illinojaus konstitucija ruo- Fairfield — savininkas parduoda 12 m.. 

v • -t .< c j , . . . — 5% kambarių mūrini narna. 2 di-se 11b delegatų per 9 menesius deli miegami. Tel. 925-9830. 
ir tai kaštavo mokesčių mokė-- —--------------------------------------
tojams apie 15 milijonų dole- 7 1

.. TERRA
Chicagos Darbo Federacija Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 

iiri apie pusę milijono narių. visoms progoms.

BY OWNER

down or will rent with ontion. 
Call 654-2170 LOUISE.

Viena gatvė vieną dieną 
neįsileis automobiliu ■

Jei Santa Claus komitetas 
laimės, tai gruodžio 19 d. per 
visą dieną State Street Chica- 
goje bus paversta pėsčiųjų ro- 
junri, be jokio automobilio, 
be smogo ir sieros bei anglies 
viendegių ir dvidegių nuodų J 
“Tai bus didelė šventė, tai bus 
mūsų Kalėdų dovana miestui”, 
iš anksto džiaugiasi to komite- 
o pirmininkas Mark čertov.

Miesto trafiko komitetas pa
siūlymą tebestudijuoja.

TERRA
Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei- 

l katos ir biznio.
Patogios issimokė- 

__ limo sąlygos.
J^B^A C E VIčlUS

6455 So. Kedzie Avė. P R 8-2233

fametį Agent 
k gsavtl yOu

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
I. RUDIS Tel. CL 4-1 4

♦ Chicagos Sen. Britanijos 
Lietuvių Klubo 10-mečio sukak
tuvinis banketas įvyks lapkričio 
14 d. 7 vai. vak., B. Pakšto sa
lėje. Visuomenė maloniai kvie
čiama atsilankyti. Įėjimas — 
vakarienė 85.00. Dėl informa
cijų kreiptis pas Pr. Rumšą, 
4359 So. Maplewood Ave. Tel. 
VI 7-2149. (Pr). '

HOME INSURANCE

Call: Frink Zipolii 
1204% W. 95th St. 

GA 4-8654

Mm t*? aso į

A. & L. INSURANCE & REALTY

Z—"'-' ■■■■'■ ■ ................ " ' '

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange ištaigoj) 

Pigūs automobiliu draudimai.

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

SIUNTINIAI
Į LIETUVA

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas jvairiv pre
tty. - Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai. x
V____________________ _

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE"

laime būti savininku
PUOŠNUS 4 BUTŲ mūras, Brighton 

Parko rinktinėje vietoje, čia yra vis
kas ka nori geras pirkėjas.

PLATUS LOTAS, Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — . susi
tarsimu

PUIKUS. DIDELIS 2 po 5 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklvpas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29,500.

4 BUTŲ ant kampo mūras.. Sausas, 
švarus, iš geru ranku. Marquette Par
ke. $44,000. ‘

2 BUTŲ, 14 metų modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36.000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
nauias. Geros pajamos, arti, musu. 
$19.600.

PAJAMŲ MŪRAS, švarūs ir gražūs 
2 butai. 5 ir 3 kambariai, garažas, 
arti 71-mos ir California. Kaina tin
ka — $25,000.

2 BUTU 18 metu mūras. Ąžuolo me
dis. modernios kabinetų virtuvės ir 
ceramic vonios. 2 šildvmai. garayaš, 
arti mūsų — naujam Marquette- Par
ke. $37,800.

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

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

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

PALIKIMAS 7 kamb., 4 miegamu 
mūrinė rezidencija. Nauja šilima gazu 
2 automobiliu mūro garažas. 50 pėdu 
sklypas, i vakarus nuo Kedzie. Tik 
$20.000.

5% KAME. MŪRINIS, šilima gazu. 
alumin. langai, pusė rūsio įrengta. 2 
auto garažas, labai gera vieta. Tik 
$23 500

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY, šili
ma gazu. alumin. langai, platus skly
pas. graži nuosavybė Gage Parke. 
$44.500.

GRAŽUS SKLYPAS 2 butu namui, 
geroje Marquette Parko vietoje. Tei
raukitės.

4 PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mū- 
rinis. Alumin. langai, šildymas £azu, 
garažas. Marquette Parke. $52,000.

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

NĖRIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūsiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, tinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

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

Skambinkit 
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
’NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIA

PASISEKIMĄ BIZNYJE


