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THIEU um/O DIDELI ŽMONIŲ PRITARIMA
TARPPARLAMENTINĖJE SĄJUNGOJE

JAU NEBĖRA JUSTO PALECKIO
Tarpparlamentarinės Sąjungos konferencija jvyko š. m. rug

sėjo mėn. 2-10 d. Paryžiuje. Dalyvavo 700 parlamentarų iš 63 
pasaulio kraštų, Prancūzijos vyriausybės nariai, spaudos atsto
vai ir kt. Konferencijos atidaryme Prancūzijos Respublikos Pre
zidentas G. Pompidou ypatingai iškėlė laisvės klausimą. Jis kal
bėjo; “Jūsų pašaukimas — apsaugoti laisvę... Man atrodo, kad 
parlamentų vaidmuo — visur ginti laisvę, nes ji yra žmogaus sa
vigarbos pagrindas”.

Konferencija vyko parlamen
to rūmuose. Jos pirmininku bu
vo išrinktas Prancūzijos parla
mento pirmininkas A. Peretti. 
Apžvelgta bendra politinė padė
tis ir apsvarstyta visa eilė klau
simų. Jų reikšmingiausias, tai 
Suomijos delegato J. Virolainen 
apžvelgtas “tautų suartėjimas, 
ypatingai Europoje, kaip taikos 
garantija”; Kiti klausimai lie
tė nusiginklavimą, televizijos ir 
kitų masinių priemonių reikšmę 
tautų suartėjimui, reikalą su
daryti maisto tiekimo atsargas 
skubiai paremti nukentėjusiems 
bet kurioje pasaulio daly ir kt.

Australijos delegacijos pirm. 
Mc Leay, kalbėdamas apie pa
stovią taiką iškėlė tai, jog vi
siem aišku, kad Sovietų Sąjun
ga pasiryžusi siekti įsivyravimo 
pasauly. Sovietų įtaka pasauly 
dabar kelia rūpesčio Kinijai, Azi
jos bei Pacifiko kraštams. JAV 
sen. H. Scott pažymėjo, kad Eu
ropos kraštų suartėjimas svar
bus ir JAV-bėms. Jos pritaria 
politikai, kuri paremta tautų ne
priklausomybe, teisių lygybe ber 
nesikišimu į jų vidaus reikalus.^ 
Vak. vokietis G. Kliesing taip 
pat nurodė į tautų lygybę ir į 
reikalą atsisakyti nuo bet kurio 
krašto noro vyrauti kitų tarpe.

Eltos biuletenio prancūzų k. 
Paryžiuje redaktorė Birutė Ven- 
skuyienė konferencijos metu 
kalbėjosi su JAV, Australijos,. 
Prancūzijos, Vokietijos, Šveica
rijos, Afrikos ir Airijos parla
mentarais. Ji turėjo ilgą pasi
kalbėjimą. su JAV delegacijos 
pirmininku Tarpparlamentarinė- 
je konferencijoje, Atst. Rūmų 
nariu E. J. Derwinskiu. Paliesti 
okupuotos Lietuvos ir Baltijos 
kraštų klausimai bei konferen
cijos eiga. Derwinski “Eltos” 
redaktorei pareiškė; “Pasauly
je nebus taikos, kol Rytų bei Vi
durio Europoje bus pavergtos 
tautos ir kol nebus išspręstas 
jų likimas”. B. Venskuvienė 
konferencijos dalyviams patei
kė informacinę medžiagą, pran
cūzų ir anglų kalbomis, apie pa
vergtos Lietuvos padėtį.

Beje, Sovietų Sąjungos parla
mentarų delegacijoje Paryžiu
je šį kartą nedalyvavo nei vie
nas lietuvis, net ir J. Paleckis... 
Tarpparlamentarinės Sąjungos 
pirmininku kitiems dvejiems me
tams perrinktas A. Chandenagor 
(Prancūzija). Kita Sąjungos 
konferencija įvyks 1972 m. rug
sėjo 21-29 d. Romoje. (E)

NEW YORKAS. — Trečiadie
nį Amerikoje išeina nauja kny
ga “Let My People Go”. Kny
goje sudėti Leningrade ir Rygo
je buvusių žydų teismų visai pa
reiškimai ir eigos. Visa medžia
ga buvo slaptai išvežta iš Sovie
tų Sąjungos į vakarus.

TOKIJO. — Komunistinė Ki
nija turi didelius žibalo laukus 
Mandžiurijoje, rašo japonų ko
respondentas, kuriam buvo leis
ta aplankyti tą rajoną. Taching 
žibalo laukuose pagaminama pu
sė Kinijai reikalingo žibalo.

1$ VISO PASAULIO

ČIKAGA. — “Chicago Tri- 
bune” skelbia, kad demokratų 
partija kandidatu į JAV senato
riaus vietą greičiausiai paskirs 
kongresmaną Roman Pucinski, 
kuriam rinkimuose tektų kovo
ti prieš dabartinį sen. Charles 
Percy. Kitu kandidatu minimas 
gubernatoriaus pavaduotojas 
Paul Simon. Atstovas Abner Mi- 
kva irgi norįs tapti senatorium.

PONTIAC, Ill. — Čia Valsty
biniam kalėjime kilo kalinių muš
tynės ir riaušės, kurias nuramin
ti teko sušaukti apylinkės mies
telių policiją. Du kaliniai buvo 
peršauti, penki kitaip sužeisti, 
nukentėjo ir šeši prižiūrėtojai.

SAN DIEGO. — Karo laivas 
lėktuvnešis “Constellation” iš
vyko tarnybon į Vietnamo van
denis. šeši jūreiviai buvo pa
bėgę iš laivo ir, protestuodami 
prieš Vietnamo karą, buvo pa
sislėpę vienoje katalikų bažny
čioje. Jie buvo iš čia išvežti ir 
-nuskraidinti į plaukiantį ‘laivą. 
Vietinis katalikų vyskupas Įs
pėjo parapijos kleboną, kad jis 
neturi teisės duoti savo bažny
čioje prieglaudos dezertyrams.

KEY BISCAYNE. — Surasti 
naujus kandidatus į dvi Aukš
čiausio Teismo vietas preziden
tui nėra lengva. Buvo numaty
tas kongreso narys, teisininkas 
Richard Poff. Civilinių teisių 
advokatai tuoj ėmė jo kandida
tūrą kritikuoti, nes jis esąs nu
sistatęs prieš juodąją rasę. Tą 
parodas jo balsavimas kongrese. 
Dabar atstovas Poff (resp. iš 
Virginijos) paskelbė, kad jis sa
vo kandidatūrą į teismą atsiima.

CARACAS. — Domininkonų 
diplomatė Venecueloje, kuri bu
vo “pagrobta” ir už kurios pa
leidimą buvo reikalauta milijono 
dolerių, policijos buvo surasta 
pasislėpusi. Ji pati norėjo pra
turtėti suvaidindama pagrobi
mą. Venecuelos valdžia jai ne
gali kelti bylos, kaip diplomati
nio korpuso narei, tačiau ji bus 
paprašyta išsinešdinti.

Sovietų laivas 
pasiėmė šnipus

TILBURY. — Sovietų keleivi
nis laivas “Baltika” buvo susto
jęs Tilbury uoste, Britanijoje, 
ir paėmė čia 80 keleivių-rusų di
plomatų, kuriuos britai ištremia 
už šnipinėjimą. Iš 105 nepagei
daujamų sovietų pareigūnų, 15 
buvo išvykę į Rusiją dar prieš 
britams paskelbiant savo nuta
rimą juos ištremti. Likusieji, 
dar neišvykę rusai, turės išsi
kraustyti iki šios savaitės pabai
gos.

“Baltika” laivan buvo sukrau
ti ir diplomatų daiktai. Uosto 
krovėjai pasakojo, kad rusai iš
sivežė daug alkoholinių gėrimų 
ir įvairių užsienietiškų vaisvan
denių bei “kolų”. Nemažos dė
žės prikrautos su britų ir ame
rikiečių cigarėtėmis. Daiktų bu-

Raudonosios Kinijos vadas, komunistu partijos pirmininkas Mao Tse 
Tungas. šiuo metu pasaulyje sklinda gandai, kad jis yra miręs ar 
sunkiai susirgęs. Kinu valdžia bijanti apie jo mirtį paskelbti, nes 

gali prasidėti atkaklios varžytinės dėl jo vietos Kinijoje.

BYRIAI KINIJOJE GALI PAKEISTI
PREZIDENTO KELION PLANUS
TOURS. — Prancūzijos ambasadorius Kinijoje Etienne Ma- 

nach, kuris lydi Kinijos delegaciją, važinėjančią po Prancūziją, 
pareiškė spaudai; “Kinijoje šis tas Įvyko. Daugiau aš nieko.šiuo 
metu negaliu pasakyti”. Gandai apie Įvykius Kinijoje nesibaigia, 
tačiau niekas nieko tikro nepaskelbia. Premjeras Chou En Lai 
prieš dvi dienas pasirodė Pekine su Kambodijos princu Sihanouku. 
Fotografijos iš šio susitikimo buvo paskelbtos visame pasaulyje. 
Iš jų galima spręsti, kad premjeras nebuvo paliestas Įvykių Ki
nijoje, bet vis dar savo pozicijoje.

Valstybės sekretorius Rogers 
gandus apie Kinijoje vykstan
čius valdžios pasikeitimus su
tvirtino savo pastaba,k ad pasi
keitimai Pekine galėtų padary
ti neįmanoma numatytą prezi
dento Nixono kelionę Į Kiniją.

Pasaulis jau nekartą buvo nu
stebintas Įvykiais Kinijoje, kur 
varžytynės dėl valdžios vyksta 
kaip ir visur kitur. Pirmas di
desnis siurprizas pasauliui bu
vo seno komunisto ir seno Mao 
Tse Tungo draugo Liu Shao iš
metimas iš prezidento vietos ir 
iš partijos.

Politiniai komentatoriai spė
lioja, kad dabartinė kinų val
džios krizė ir vidinė kova buvo 
sukelta Kinijos fanatikų, kurie 
pasipriešino nuosaikesniems val
džios elementams, planavusiems 
santykių pagerinimą su Ameri
ka. Radikaliųjų kinų tarpe svar
bų vaidmenį vaidinanti Mao Tse 
Tungo žmona, o nuosaikiųjų va
du esąs premjeras Chou En La
jus. Radikalams atrodo revoliu
cinių principų išdavimas kvies
ti Į Kiniją Amerikos preziden
tą. Kinija savo laiku labai karš
tai kritikavo sovietų N. Chruš
čiovą, kada jis 1959 metais lan
kėsi Amerikoje ir buvo prezi
dento Eisenhowerio svečias. Ga
limas daiktas, kad tie patys kai
rieji Kinijos valdžios asmenys 
dabar kritikuoja savo vadus už 
Nixono pakvietimą Kinijon. Ma
noma, kad greitai paaiškės, kas 
iš tiesų Pekine Įvyko.

vo tiek daug, kad laivas turė
jo trim valandom pratęsti savo 
numatytą išplaukimą, nes ne
spėjo laiku sukrauti Į laivą vi
sų diplomatų turtų.

Marketparkiečių demonstracija
Praeitą sekmadieni, nepaisant 

nepastovaus oro ir retkarčiais 
lietaus, apie pora tūkstančių 
Marquette. Parko gyventojų su
sirinko Kalifornijos avenue ir 
Marquette Road sankryžoje pa
reikšti protestą prieš pigiųjų na
mų statybą baltųjų bendruome
nėse. Demonstraciją suorgani
zavo naujoji NO-CHA organiza
cija, kuri vadinasi Neighbors Op
posing Chicago Housing Autho
rity.

Protestuotoj ai pareiškė savo 
nepasitenkinimą federaliniu tei
sėju Austin pakardami jo iškam
šą, kuri buvo pakabinta ant bas
lio, pritvirtinto prie vieno auto
mobilio. Teisėjas Richard B. Aus
tin praeitą savaitę sustabdė Chi- 
cagai skiriamus $26 milijonus 
kol miesto valdyba nepažadės 
baltųjų apylinkėse pastatyti dar 
412 pigiųjų butų vienetų.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
Lojolos universiteto profesorius 
Dr. Edward Levin. Jis pasakė, 
kad bandymas nusistovėjusioje 
bendruomenėje prievarta apgy
vendinti socialiniai ir rasiniai 
skirtingas grupes veda prie tos 
bendruomenės suirimo. “Bend
ruomenes sudaro žmonės, pasa
kė kalbėtojas, jų draugai, jų baž
nyčios, klubai, jų grupės ir fra- 
ternalinės organizacijos. Kai jų 
tarpan yra įmaišomi radikaliai 
kitokios kilmės ir užnugario 
žmonės, tada bendruomenė ne
betenka savo.: identiškumo ir 
pradeda subyrėti.

Darbo partijos 
konferencija

BRIGHTON. — Britanijos 
darbo partija suvažiavo į savo 
metinį konferenciją. Viena sun
kiausių problemų, skaldančių 
darbiečių vieningumą yra Brita
nijos Įstojimo Į Europos Bend
rąją Rinką klausimas. Parti
jos vadas Wilsonas, kuris vienu 
metu pritarė Britanijos Įsijun
gimui Į rinką, dabar vadovauja 
opozicijai prieš Įsijungimą. Jo 
pavaduotojas partijos vadovy
bėje Roy Jenkins visa širdimi 
kovoja už Įsijungimą Į rinką.

Darbo partijos spaudoje Jen
kins yra puolamas už vienybės 
ardymą ir nepaklusnumą parti
jos vadui Wilsonui. Parlamen
tas susirenka šį mėnesį svarsty
ti įstojimo Į rinką klausimų, čia 
darbiečių nevieningumas gali 
duoti valdančiai partijai užtik
rintą daugumą balsuojant už Įsi
jungimą Į rinką.

Kai kurie darbo partijos žmo
nės tvirtina, kad ginčai dėl rin
kos yra be prasmės ir tik skal
do darbo partiją. Britanija įs
tos Į rinką nežiūrint ar darbo 
partija tam įstojimui pritars ar 
ne. Konservatoriai turi parla
mente pakaikamai didelę daugu
mą, kad galėtų nuspręsti reika
lą be opozicijos pritarimo.

NEW YORKAS. — Miesto me
ras Lindsay pareiškė televizijos 
programoje, kad jis nebus kan
didatu Į prezidentus.

SPRINGFIELDAS. — šiais 
metais iš Illinois valstijos į ka
rinę prievolę bus pašaukta tik 
740 jaunų vyrų.

_ “Tskustvo” leidykla Mas
kvoje išleido knygą “Čiurlionis” 
su E. Mieželaičio ir A. Savicko 
— straipsniais. (E)

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

+ Meras Daley vakar spaudos 
konferencijoje kritikavo teisėją 
Austin, kuris sulaikė Čikagos 
miestui namų statybai lėšų iš
mokėjimą, kol miestas nepasta
tys baltųjų apylinkėse negrams 
pigiųjų butų. Meras pareiškė, 
kad miestas tą sprendimą ape
liuoja aukštesniuose teismuose.

+ Vakar unijų federacijos 
prezidentas Meany vėl kritikavo 
vyriausybės ekonominę politiką, 
kuri visa našta sudedanti ant 
darbo žmonių pečių.

+ Valstybės sekretorius Ro
gers vakar pasakė kalbą Jung
tinėse Tautose. Jis pasiūlė pla
ną Arabų-Izraelio deryboms pra
dėti ir gynė Tautinės Kinijos tei
sę pasilikti JT nare.

+ Sovietų premjeras Kosy
ginas vakar atvyko į Alžirą.

Japonų imperatorius Hiro
hito Paryžiuje susitiko su Wind- 
soro kunigaikščiu. Jie abu bu
vo susitikę prieš 50 metų, kai 
abu buvo dar princai — sosto įpė
diniai.

< Darbiečių partija Britani
joje priėmė rezoliuciją pasisa
kančią prieš Britanijos įstojimą 
į Europos Rinką.

♦ Belfaste buvo sunkiai su
žeista 5 metų mergaitė kareivių 
ir katalikų susišaudyme.

♦ Floridoje žmogus, pagro
bęs privatų lėktuvą ir priverstas 
nusileisti gazolino viename ae' 
rodrome, kur lėktuvo jau laukė 
policija, nušovė du lėktuvo ke
leivius ir pats nusišovė. Dviem 
vyram pavyko iš lėktuvo pa
sprukti. Vienas jų buvo pagro
bėjo kompanijonas.

P. VIETNAMO PREZIDENTAS THIEU
PATENKINTAS RINKIMŲ DAVINIAIS

SAIGNAS. — Vietnamo prezidento rinkimuose, nežiūrint ko
munistų ir prezidento Thieu priešų agitacijos ir trukdymų, balsavo 
6,311,853 asmenys, 87.8% visų turėjusių balsavimo teisę. Iš 
tų 94.3% pareiškė pasitikėjimą prezidentui Thieu. Balsavimo 
lapelius sunaikino ar išmetė Į šiukšlių dėžes 5.7%. Balsavimo 
Įstaiga paskelbė, kad Da Nange komunistai pagrobė balsavimo 
dėžes iš septynių rinkimų būstinių. Smurto veiksmuose rinkimų 
dieną žuvo 21 asmuo ir apie 100 buvo sužeisti. Mažiausią balsų 
nuošimti Thieu gavo Hue mieste. — 64.3%. Vienoje Mekongo 
provincijoje Thieu gavo net 99.8% balsų.

Japonai baigė 
vizitą Kinijoje

HONG KONGAS. — Japoni
jos prekybininkų ir politikų de
legacija, susidedanti iš 19 as
menų, jų tarpe šešių valdančios 
liberalų demokratų partijos vei
kėjų, baigė savo vizitą komunis
tinėje Kinijoje. Delegacijai va
dovavo Aiishiro Fujiyama, bu
vęs užsienio reikalų ministeris. 
Bendrame japonų ir kinų val
džios komunikate sakoma, kad 
reikėtų užmegzti skubiai santy
kius tarp Tokijo ir Pekino. Nu
rodomos ir Kinijos sąlygos san
tykių sunormalėjimui.

Japonija turėti] nutraukti ry
šius su Tautine Kinija—“Chiang 
Kai Sheko klika”, atšaukdama 
su ja pasirašyta taikos sutartį. 
Japonija turėtų po to pradėti tai-- 
kos derybas su Pekino vyriau
sybe. šiame pareiškime nemini
ma kompensaci j a Kini j ai už ka
ro nuostolius, kuriuos anksčiau 
kinai vertindavo bilijonais do
lerių. Neminima ir Japonijos 
saugumo sutartis su Amerika, 
kurios atšaukimo anksčiau Ki
nija reikalaudavo.

Bendrame pareiškime reika
laujama, kad Amerika ir Sovie
tų Sąjunga atitrauktų savo ka
riuomenes iš svetimų valstybių 
ir panaikintų savo turimas kito
se šalyse karines bazes. Japo
nijai pareiškime numatoma neu
tralumo pozicija. Apgailestau
jama, kad Japonija kartu su 
Amerika Įteikė Jungtinėms Tau
toms “dviejų Kiniją”’ rezoliuci
ja. Pabrėžiama, kad tėra viena 
Kinija, o Formoza esanti tos Ki
nijos, valdomos iš Pekino, vidi
nė problema.

Siūlo pakeisti 
sovietų Įstatymą

MASKVA. — žinomas sovietų 
mokslininkas Andrejus Zacha- 
rovas yra pagarsėjęs tarp užsie
nio korespondentų, kaip kovoto
jas už žmogaus teises Sovietų Są
jungoje. Praėjusią savaitę jis 
korespondentams pristatė kopi
ją savo laiško Aukščiausiam So
vietui, kurį jis ragina keisti val
stybės pažiūrą į emigraciją Za- 
charovas siūlo išleisti visus so
vietų piliečius, kurie nori išva
žiuoti iš Sovietų Sąjungos, nes 
tokia teisė esanti pagrindinė 
laisvės sąlyga.

Zacharovas, kuris laikomas 
sovietų vandenilinės bombos iš
radėju. rekomenduoja Aukščiau
siam Sovietui pakeisti Įstatymus, 
kurie laiko bandančius išvažiuo
ti žmones tėvynės išdavikais. 
Kartu jis reikalauja, kad pagal 
senus Įstatymus nubausti žmo
nės būtų tuoj paleisti iš kalėji
mų ir stovyklų ar bepročių ligo
ninių. kur jie pateko už bandy
mus palikti Sovietų Sąjungą.

Žinoma, Thieu priešai dabar 
skelbia, kad rinkimai buvo nesą
žiningai pravesti ii’ žmonės buvo 
verčiami balsuoti už viena, vie- 
nintelį kandidatą. Užsienio ste
bėtojai praneša, kad kiekvienoje 
rinkimų būstinėje Saigone buvo 
prie rinkimų stalo pastatyta 
šiukšlių dėžė, kurion balsuoto
jas galėjo įmesti savo balsą, jei 
jis norėjo parodyti nepasitikėji
mą Thieu, Kai kur moteriškės, 
pamačiusios pilnas statines bal
savimo lapelių, nežinodamos 
įmetė Į jas ir savo balsus, nors 
jos atėjo balsuoti už Thieu.

Dabar liberalai visame pasau
lyje kritikuoja Thieu ir jo val
džios suorganizuotus rinkimus. 
Kritikos apie rinkimų nedemo
kratiškumą netrūko ir anksčiau. 
Rugsėjo 13 dieną “Chicago Tri
bune” bendradarbis Walter Tro- 
han rašo savo straipsnyje “Aū
lai Infatuated with Own Words” 
apie senatoriaus iš Illinois Ad- 
lai Stevensono kritika Vietna
mo rinkimų proga. Senatorius 
sakė, jog Amerika pagadino Viet
namą ir jo demokratijos proce
są.. Trohan prideda, kad daug 
balnadžių ir pseudoliberalų de
juoja dėl balsavimo Pietų Viet
name. Spaudoje ir radijo sto
tyse daug laiko ir vietos buvo 
sunaudota remiant Vietnamo 
opoziciją, reikalaujant, kad Viet
name būtų antras kandidatas ša
lia Thieu.

Tokia kritika būti] geriau su
prantama, jei tie patys žmonės 
reikalautų, kad būtų opozicijos 
kandidatai ir Rusijoje ar komu
nistinėje Kinijoje. Jeigu laisvi 
ir tikrai demokratiški rinkimai 
pasauliui taip svarbu, kada jie 
vyksta )P. Vietname, tai dar 
svarbiau tokius rinkimus būtų 
turėti Rusijoje ar Kinijoje. Ar 
negeriau būtų reikalauti laisvų 
rinkimų Vengrijoje ir Čekoslo
vakijoje vieton liejus krokodilo 
ašaras dėl raudonųjų kareivių, 
lėktuvų ir tankų pasiuntimo ne
populiarių komunistinių režimų 
parėmimui.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
gyventojai neturėjo rinkimų jau 
virš 30 metų, rašo Walter Tro
han. Jei demokratinis procesas 
yra geras dalykas Vietnamui, 
tai dar svarbesnis jis yra žmo
nėms už Geležinės Uždangos, bai
gia autorius savo straipsnį.
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BITES IR JŲ DARBAI
(Tęsinys)

dengia antrą, yra 4 poros vaški- 
irių lėkštelių arba vetdrodėinj. 
Jose po oda (lukštu) yra vaško 
liaukos. Tų liaukų gaminamos 
sultys išsisunkia pro odą ant 
plokštelių ir sustingusios virsta 
vaško pleiskanėle. Tada bitė už
pakalinės kojos šepetėlio pasku
tine šerelių eile pleiskanėlę pa
smeigia, nuo lėkštelės nuima, pa
duoda priešakinių kojų šepetė
liams, o paskui paduoda priešaki
niams žandams. Žandai vaško 
pleiskanėlę suminko, gal būt, dar 
su liaukų sultimis sumaišo ir ta
da jau siuva korius. *Jei reikia 
perus uždengti, kad vaškas bū
tų puresnis ir perai galėtų ge
rai alsuoti, tai prideda žieda
dulkių. Pagaminimui 1 svarui 
vaško, bitės sunaudoja 8-10 sva
rų medaus ir daug žiedadulkių.

Bičių elgesys
Bitės, skruzdės ir Širšės (vaps

vos) gyvena didelėmis šeimomis. 
Jų nervų sistema labiau išvys
tyta (tobulesnė), gyvenimas su
dėtingesnis, negu kitų valbz- 
džių, kurie gyvena pavieniui. 
Dažnai bičįų elgesyje randama, 
kaip.ir pasiaukojimo, taupumo, 
piktumo ir daugelio kitų reiški-

Seilių liaukos
Šitos liaukos išeina į užpaka

linę lūpą prie liežuvėlio šaknies. 
Motinos šita liauka yra didžiau
sią darbininkės bitės mažesnė, o 
trano visiškai mažytė, čia ga
minamomis snltimis bitė tepa 
burnos organus, ypač čiulptu vė
li. Taip pat liaukų sultimis tepa 
(lakuoja, blizgina) korių ake
les prieš kiaušinėlių dėjimą

tKrūtinėje esanti liauka išeina 
užpakalinėje lūpoje į burną prie 
čiąlptuvėlio .pagrindo. Motinos 
i r; darbininkės bitės šios liaukos 
yra beveik vienodo didumo, o 
trano — daug mažesnė, šios 
Laukos gamina fermentus, ku
rie padeda suvirškinti maistą.

.Rektalinės liaukos
'■ Išilgai išmatų žarnos eina 5 

siaurės juostelės. Tai rektalinės, 
arba išmatų- žarnos liaukos, žie
mą jos gamina fermentą, kuris 
sulaiko išmatų žarnoje puvimą 
ir rūgimą, r Bitei pavasarį išsi
valius, rektalinės liaukos suma
žėja. 1

‘Vaško liaukos
Po pilveliu, kur vienas, narelis

K
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Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū- 

.sų apylinkės. Dėkojame
Jums už mums parodytą . i 
pasitikėjimą. Mes nore- •

J tume būti Jums naudingi 
_jr ateityje. J

.Sąskaitos apdraustos Jki x
-.420.000;

1

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION |

4848 ARCHER AVENUE - ]

■i CHICAGO, ILLINOIS 88632 -
PHONE: 254-4471 d

‘•Passbook Savings - 
, :-Alh accounts com- ’ 1 

, pounded daily— 
• paid quarterly

2 Years Savings „ .
Certificate

(Minimum $5-000) -

-r Jau * atspausdinta- ir galima gauti-knygų.rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ -ISTORIJĄ ■
Alekso-Ambrose knyga,'; aprašanti -paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais $10.00/ minkštais $8.00. .Išleido Amerikos Lietuvių Istori- 

, jos Draugija. '
Knygoj e. aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 

lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios,-įsteigti laikraščiai, kūnų viso, buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 

• kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, < ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6O6OS,

7

i

•KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senus 
Kai .aitvarai

. Skrajojo po

laikus, 
ir laumės 
laukus...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra valkų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai 
Krykštavimai. -Naujienose galima gauti šių perlų ir' žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 
NU KĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš, vaikų pasaulio, 
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

'2. Vende Frankienė * Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS 
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., $1,80.

4J Sta«ė~ Vanagaitė - Petersonienė, LAUME DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie* paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didėlio formato, kietais viršeliais,, gausiai dail. J. JSuburo iliustruota,. 64 
psL, kaina 5 dol.

^SAMaironia^ JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
8.-R. Spalis, CATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 

senimui. Dail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psL Kaina 4 doL

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.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk. 
įėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

ai

6 pasakos ir OVY-
Abi gausiai ilius-

KIŠKELIS, pasaka

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

dienį, Lietuvių Klubo salėje.
Daug mūsų brolių ir seserų 

yra išblaškytų po platųjį Pa 
šaulį, kurie negalėdami su
grįžti į priešo okupuotą tėvynę 
turi svetur vargti, daugelis jau 
senatvės ir įvairių ligų palauž
ti. Apie bet kokią pagalbą iš 
tėvynės nėra ko svajoti, nes 
Lietuva pati okupanto apiplė
šiama ir skriaudžiama, aeša 
sunkų burliokų jungą.

Visa viltis ir akys nukreip
tos į Bendrąjį Amerikos Lietu
vių šalpos Fondą, kuriami iš 
visų šalių siunčia prašymus, 
maldaudami pagalbos.

Stenkimės pakelti, mūsų,Bal
to iždą, uždirbti tuos reikalin
gus dolerius, kad galėjų nors 
dalinai sušelpti. Tad Balto 85 
skyrius maloniai kviečia mie
lus tautiečius atvykti pusryčių 
sekmadienį, spalio 24 d. Balto 
skyriaus valdyba virs kavą, 
keps dešreles, lašinukus ir kiau 
šinius, o prie stalų patarnaus 
gražios jaunos lietuvaitės.

Pusryčiai prasidės 12 valan
dą dieną, o po pusryčių seks 
gėrimėlis. /Žvalgas.

Lietuvių 
gyvuoti ir 
kad mūsų 

nuoširdžiai 
ir aukomis.

NIAGAROS KRIOKLYS

nių, kurie būdingi žmogaus gy
venime. Bet ištikrųjų bitės sa
vo gyvenime elgiasi ne sąmonin
gai, o taip, kaip joms yra įgim
ta. Pavyzdžiui,, korius jos siuva 
visą laiką tokius pat, kaip prieš 
tūkstantį metų, taip ir dabar, be 
jokių pakeitimų. Motina į dides
nes akeles deda neapvaisintus 
kiaušinėlius, o į mažesnes ake
les — apvaisintus kiaušinėlius. 
Taip elgtis motiną niekas nemo
kino, o toks sugebėjimas jai yra 
įgimtas. Taip pat darbininkės 
bitės jaunesniems vikšreliams 
duoda . pienelį, o senesniems — 
medų su žiedadulkėmis. Taip 
elgts jų taip pat niekas nemoki
no. Taip elgiasi jos iš prigim
ties. Daugelis bičių darbų. at
liekami pagal įgimtas savybes 
arba instikta.

Iš kur bitės gamina pikį?
Anksti- pavasari ir rudenį ant 

daugelio medžių į pumpurų atsi
randą, ..kli j inga medžiagą, kuri 
apsaugo pumpurus nuo sušlapi- 
mo ir nuo naktinių šalnų. Spyg- 
liočiams medžiams ant šakų iš
sisunkia sakai, šias medžiagas 
bitės užpakalinių kojų gurbeliuo- 
se, kaip ir žiedadulkes, parneša 
į avilį.

Kuriems tikslams bitės 
pikį vartoja,

• Pikis nesušlampa, todėl pir
miausia bitės pikiu ištepa avilio 
sienas. Tada drgmė i avilio sie
nas neįsisunkia ir avilys būna 
šiltesnis. Pikiu bitė užkemša vi
sus mažuosius avilio plyšius, kad 
juose negalėtų .laikytis įvairūs 
maži bičių kenkėjai. Pavyzdžiui, 
kur susiglaudžia rėmų skirtukai, 
rėmų petukai,, lubų lentelės, pa
sidaro maži plyšiai, kuriuose gai
lėtų pasislėpti maži bičių ken
kėjai. tuos visus plyšius bitės 
užlipdo pikiu. :Pro lubų lentelių 
plyšius galėtų išeiti šiitas oras, 
todėl visus lubų plyšius bitės tuo
jau užlipdo. Jei į avilį pateku
sius didesnius gyvius, kaip pe
lę, driežą ir kitus, bitės sugilia, 
bet negali jų išmesti, tai juos 
pikiu aptepa. Pikyje yra kon
servuojanti medžiagą todėl pi
kiu aptepti kūnai nepūva tiktai 
pamažu nyksta, ir palieka tik 
kauleliai.

1 Bičių maistas
^Svarbiausias bičių maistas yra 

medus. Auginančioms perus 
bitėms reikia ir duonos (žieda- 
ddlkių). Be to, bitėms dar rei- 
kia vandens ir mineralinių me
džiagų.

Bičių duona
(žiedadulkės, sudėtos į korius, 

vadinamos bičių duona.
Kuriems tikslams bitės 

naudoja -duoną,
Meduje daugiausia yra cuk

raus, o duonoje — baltyminės 
medžiagos ir riebalų. Suaugu-i 
šiai bitei vien gyvybei palaiky
ti- beveik .pakanka ir vieno me- 

j daus, nes jos kūnas bemaž nesi
keičia. nereikia naujų organų

BALFO 85 SKYRIAUS 
PUSRYČIAI 

Bendras Amerikos 
Šalpos Fondas turi 
dirbti, žinodamas, 
plati visuomenė 
prisidės su parama
Užtat Ralfas rengia pusryčius 
spalio mėnesio 24'. d., sekma-

dainas esą “Tai yra anomali
ja, kuomet šio miesto vyriau
sias egzekutyvas priešinasi ir 
nevvkdo federalinio įstatymo”. 
Daley atsikirto pareikšdamas, 
kad “Teisėjo padarytos pasta- 

|bos buvo ir netaktiškos ir labai 
neraminančios Chicagos gj'- 
ven tojams.”

Daily News informacijomis 
Chisagos miesto valdybos poli
tikieriai prikišą teisėjui, kad 
šis tuo būdu nori “atsilyginti” 
merui už tai, kad jis neparūpi
nęs užtenkamai balsų kai 1956 
metais Austin demokratu tikė
tu kandidatavęs į gubernato
rius.

TEISMO SPRENDIMAS
Reikalauja baltųjų apylinkėse 

pastatyti juodžiams 700 
gyvenamųjų vienetų

JAV distrikto teisino teisėjas 
Richard B. Austin, bijodamas, 
kad neįvyktų “katastrofa”, jei 
Chicagos meras nepadarys “at
gailos”, pareiškė , kad jis su
stabdo Chicagos statybai nu
matytą $26 milijonų sumą, kol 
miesto taryba prižadės baltųjų 
gyvenamose apylinkėse pa-

statyti ar atnaujinti. Duona rei
kalinga augantiems perams, ku
rie sunaudoja labai daug balty
mų. ir riebalų.-: Be duonos bičių 
šeima negali pragyventi ir vie
nos dienos. Išsibaigus duonos at-; 
sargai, perai tuojau miršta ir 
bitės negyvus, juos išmeta lau
kan. Taip dažnai atsitinka pava
sarį, kai užsitęsia - šaltas oras, 
ir bitės negalŲįšlėkti laukan par- 
sinešti-žiedadulkių. Be duonos 
miršta ne tik perai, bet ir jaunos 
bitės. Perus maitinančios jau
nos- bitės, netekusios -. duonos, 
baltymus ir riebalus ima iš. savo 
kūno atsargų, todėl labai grei
tai nusilpnėja ir paskui miršta.

Motiną bitės maitina piene
liu, kuris turi labai daug bal
tymų ir riebalų. Pieneliui ga
minti bitės suvartoja daug duo
nos. Tyrimai rodo, kad bitės, nei 
gaudamos duonos, nustoja ga
minti pienelį, ir motina nustoja 
dėti kiaušinėlius. ’Manoma, kad 
bičių šeima per metus visiems 
reikalams suvartoja apie 100 
svaru duonos. Visai tai duonai 
parnešti reikėtų vienai bitei eiti 
į darbą apie 3: milijonus kartų.

Vanduo

statyti teisėjo Austin reikalau
jamą vad. pigiųjų butų kiekį. 
Kadangi miesto taryba 288 vie
netų statybą jau užgyrusi, tai 
lieka užgirti dar 400, kad būtų 
pilnas 700 vienetų skaičius. 
Teisėjas Austin tą sprendimą 
padarė ACLU (Amerikos Civi
linių Laisvių Unijos) spau
džiamas. Jis dar pabaugino, 
kad atitraukus 26 milijonų fe- 
deralinę sumą turės užsidaiyti 
61 statybos projektas su 4,000 
darbininkų, kurie neteks dar
bo ir bus “uždarytos durys tūks 
tančiams juodžių, ieškančių 
naujų nmų per CHA (Chicago 
■Housing Administration).

Teisėjas Austin ypač griežtai 
pabarė- )merą Daley, pareikš-

YRA GERIAUSIA DOVANA įj 
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę .Šerną , 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi , 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą. Dė- f 
aės Šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti sen.us.lai- r 
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs.lietuvis / 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko■para- r 
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno: gyvenimo J 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena,ir pa- 
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo. A. ■> 

. Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine. forma pasakoji- . 
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų. kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

r

Suaugusioms bitėms gyvybei 
palaikyti vandens mažai terei
kia. Vasarą bitė naudojasi nek
taru, kuriame yra pakankamai 
vandens. Vandens daug reikia 
perams, nes jų kūne yra beveik 
75*7< vandens, žiemos pabai
goje, kol perų yra maža, bitės 
pasitenkina oro garais, kurių pri
sigeria bitėmis atidengtas me
dus. Kai atšyla ir perų padau
gėja, vandens reikia daugiau. 
Vandenį nešti bitėms labai pavo
jinga, nes prie vandens daug bi
čių. žūva nuo įvairių priešų (var
lių, paukščių). ,Daug jų užlieja 
vandens banga, šaltesniam. vė
jui pūstelėjus, bitė sustingsta, 
krinta ant žemės ir numiršta, o 
pavasarį kiekviena bitė labai 
brangi.

Parnešto į a vii įvandens, bi
tės nepila į korius, bet atiduoda 
kitoms bitėms, kurios laikomos, 
kaip vandens sandėliai. Kai van*- 
duo reikalingas perams maitin
ti, šios bitės iš. medaus ir van
dens pagamina skystą tyrelę ir 
duoda bitėms maitintojoms ar
ba supila į korio .akeles prie pe
rų. Būtų naudinga, kad bitinin
kai aprūpintų vandeniu bites.

(Rus daugiau)
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Rašo PAULIUS LEONAS iš Floridos

I
1

Apelsinų žemėje, pačiame sau
lėtosios Floridos viduryje, spa
lio mėn. 1 d. tarp didžiųjų vals
tybių prideramą savo vietą uži
ma ir įsipilietina naujai įkurta 
fantazijos, pasakų ir stebuklų 
karalystė — Floridos Disney Pa
saulis. Tą dieną jos vartai pla
čiai atsiveria lankytojams. Tai 
reali vaizduotėje sukurtos Mic
key Mouse pelytės imperija. Bet 
tai yra kartu ir monumentalus 
paminklas tos pelytės kūrėjui 
Walter Disney, kurio idėjos per 
42 metus piešiniais, knygelėmis, 
filmomis žavėjo ir gera linkme 
auklėjo priaugančias kartas.

Gera žinia pasieks visus 
užkampius

Oficialus grandioziškas Walt 
Disney Pasaulio atidarymas 
įvyks spalio mėn. 23 dieną ir tę
sis tris dienas. Į iškilmes yra 
sukviesta virš 200 kino, televizi
jos ir pramogų pasaulio įžymy
bių bei iškiliausių ėvagždžių. Iš
kilmes pradės Pasaulinis Simfo
ninis orkestras su 140 muzikų. 
24 trimitai paskelbs Mickey 
Mouse princo įžygiavimą į jo ka
ralystę. Tada bus paleista 500 
balandžių su raudonais, baltais 
ir mėlynais kaspinais. Pražy
giuos 1,076 dalyvių orkestras, 
prie pasakų karalaitės Cindere
llos pilies rūmų Disney melo
dijas vieningai užtrauks 1,500 
balsų choras. Pačią Mickey

Mouse pelytę lydės 100 Disney 
sukurtų būtybių iš vaizduotės 
pasaulio, 16 karaliukų, fantaziš- 
ki vežimai ir dvidešimties mil
žiniškų dirbtinių kareivių orkes
tras. Kai Mickey Mouse pamo
juos rankute iš savo pilies, bus 
paleista 50,000 spalvotų balio
nų.

Pagrindinės šito įspūdingo ir 
fantastiško atidarymo iškilmės 
bus perduotos spalio mėn. 29 die
ną visam pasauliui per televizi
jos tinklą — mažesnieji, auges
nieji ir visai subrendę vaikai su
žinos, kad yra įkurta nauja ka
ralystė, kur viešpatauja taika, 
ramybė, gėris ir grožis ir kur 
visi gyventojai yra laimingi...

Fantazija varto tikrove
Prieš penkerius metus visa 

tai atrodė graži pasaka. Vienok 
tuomet Walter Disney už pen
kis milijonus dolerių tyliukais 
supirko 27,500 akrų žemės, dau
gumoje tyrlaukių ir pelkių, prie 
Orlando, 220 mylių į šiaurę nuo 
Miami, 100 mylių nuo Tampos- 
St. Petersburg, toje vietoje, kur 
susikerta Floridos Saulėtasis 
greitkelis su 1-4 (Daytona 
Beach - Tampa ekspresinis ke
lias). Investavus 300 milijonų 
dolerių, 600 menininkų ir inži
nierių planavo iki smulkmenų, 
7000 darb. kruopščios rankos sta
tė ir kūrė, kol, tartum magiškos 
burtininko lazdelės paliesta, čia

Italijos b^ldy desaineris Guiseppe Raimondi sukūrė minkštas kėdesA kurios yra patogios sėdėti, 
o nevartojamos stovi kambaryje kaip modernios skulptūros gabalai.

KAINOS PER 4 METUS

Darbo departamento 
sudarytas kainų palyginimas, 
kokios jos buvo 1967 metais ir 
kokios yra šiemet, rodo, kad 
per tuos 4 metus kainos Chica- 
goje bendrai yra pakilusios 21 
nuošimčiu. Tai yra smarkus 
kainų pakilimas, kadangi per 
ištisus 10 metų iki 1967 m. kai
nos pakili “tik” 1 I nuošimčių.

Išlaidos sveikatai labiausiai 
padidėjusios. Dar 1967 metais 
pusiau privatus kambarys li
goninėje kaštavo dienai -$42; 
šiandien kaštuoja $72.

Transportacija — žiauriau
siai pakilo. Chicagos Tranzito 
Administracijos ((’.TA) auto
busų ir 
važmos 
plius 5

gi pasidarė sunkiai pakeliama: 
nuo 1965 metų vidutinės nau
jų namų kainos pakilo 50 nuo
šimčių, tai yra dvigubai. Mo
kesčiai nuo namų irgi nepapras 
tai padidėjo: kai 1967 metais 
nuo nejudomos nuosavybės 
kiekvieno $100 vertės temokė
davo po $5,789L tai 1970 metais 
jau reikėjo mokėti po $6,89, gi 
1971 metams pranašaujama 
jau po .*8.19...

Maisto kainos per tuos 4 me
tus pakilusios 20' <, drabužių

; GEROS DOVANOS
šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J, Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik---
Minkštais viršeliais tik 

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. 
£ Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar

$2.00

$1.50

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba 
money orderį

1739 SO. HALSTED ST„ CHICAGO 8, ILL.

išaugo tik sapne matoma, neįsi
vaizduojama karalystė. Viskas, 
kas čia padaryta, yra padaryta ki 
taip, negu bet kur pasaulyje, ir 
padaryta labai paslaptingai, įdo
miai — iš tolo dvelkia magišku- 
mu. Cinderellos pilies bokšto 
kuorai yra 18 aukštų. Karališ
koje banketų salėje patarnauto
jai ir padavėjos dėvi viduram
žių kostiumus. Iš Didžiosios gat
vės vienas kelias veda į auten
tiškai atstatytą 19-to šimtme
čio Amerikos miestelį. Savo 
vietas turi visų 36 Amerikos 
prezidentų natūralaus dydžio fi
gūros, kurios mechaniškai juda 
ir kalba. Keturiasdešimtyje 
programinių skyrių iš viso yra 
virš tūkstančio tokių figūrų, ku
rios juda, kalba ar groja muzi
kos instrumentais. Užburtoje 
pilyje vaidenasi 999 dvasios, ži
noma, yra ir tas garsusis Dis
neyland dirbtinis medis su 250,- 
000 lapų.

Lankytojas, kad ir suaugęs, 
įki pribloškimo yra nustebin
tas realios iliuzijos, kuri fan
taziją paverčia tikrove. Tai ką 
bekalbėti apie vaikus, kuriems 
atsilankymas pasakų karalystėje 
paliks neišdildomą įspūdį iki 
mirties 1

PER ANNUMPER ANNUM

PER ANNUM PER ANNUMPER ANNUM

Chicago Savings and Loan Assn

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

i ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

ON ALL PASSBOOK 

ACCOUNTS

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

Chicago Savings
and Lou Aiiociatioi

INSURED
UP TO

*

Mrs. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. 3L, Tues. 9 to 4, Thurs. & Fit 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina S2.00.

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

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiUnčiant 

Čekį ar Money orderi tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, lit '60608

Viskas savo ir viskas vietoje
Disney Pasaulis 1966 metais 

iš Floridos seimelio išgavo tei
sę viską tvarkyti visiškai sa
vistoviai, be jokių zoninių, sta
tybos ar sanitarinių suvaržymų. 
Iš tiesų, jie Čia įrengė patį pa
žangiausią šiukšlių surinkimą 
vamzdžiais bei sudeginimą be 
oro teršimo ir moderniškiausią 
atmatų svarinimo sistema. Abi 
sistemos kainavo arti 3*4 mi
lijonų dolerių. Užtad, iš kana
lizacijos vanduo išeina švarus, 
beveik tinkamas gerti, ir šis van
duo bus naudojamas laistyti 2 
golfo laukams ir 700 akrų, kur 
bus auginami eukalipto medžiai, 
kurie greit auga — į metus pa
auga keletą pėdų. Juos numa
toma sunaudoti krašto ekonomi
jai.

Mėgėjams maudytis vietoj yra 
6 mylių ilgumo baltų smilčių 
pliažas. O šiais metais papildo
mai Disneyland nupirko dar vie
ną mylią Atlanto pakraščio, ku- 
rį'lankytojai galės pasiekti leng
vai ir patogiai.

Pasakų karalijoje yra aikštė 
pastatyti 14,000 turistų automo
bilių.

Vidaus susisiekimui naudoja
mi penki vienbėgiai traukinu
kai, pora traukinių, du garlai
viai ir keletas šimtų mažesnių 
vežiojimo priemonių.

Pačiame Disnėyland yra pa
statyti pasakiški restoranai bei 
viešbučiai, kuriuose kambariai 
turi po dvi dvigubas lovas — 
kad tėvai galėtų atsivežti vai
kus ir gauti kambarį už $22-$40 
parai be atskiro primok ėjimo 
už vaikus (juk jiems yra ir pa
statyta šita karalystė!).

Bandymui čia suplanuotas 
Buena Vista Ežero ištisas atei
ties miestas su 7,000 gyventojų; 
jis bandys išspręsti Amerikos 
miestinio gyvenimo problemas. 
Gal būt, kada nors jis bus pro
totipu ir kitoms vietovėms.

Floridos Disney Pasaulio sta
tytojai labai pasimokino iš Ka
lifornijos Disneyland, kuris te
turi 289 akrų žemės plotą ir kur 
arti prisiglaudę privatūs resto
ranai bei viešbučiai ir moteliai 
daro tris kartus daugiau biznio, 
negu pats Disneyland, kuris tuos 
lankytojus ten sutraukia. Todėl 
čia, Floridoje, jie užpirko kone 
šimtą kartų tiek žemės ir patys 
išstatė viską, ko tik turistas gei
džia, kad galėtų smagiai, links
mai, patenkintas praleisti atos
togas, pailsėti, atsigauti ir dar 
kartą gyvai pagyventi jaunys
tės sapnais. Kas gi eis kur nors 
kitur ir dar taip toli — už kelių 
mylių — ieškoti to, ką jis čia 
pat vietoje patogiai gali gauti, 
Vienok žemės spekuliantai siu
va ir nardo Pasakų Pasaulio pa
sieniais ir kelte kėlia žemės kai
nas — jos iš tiesų jau ir pasa
kiškai pašoko. O kas būtų bu
vę, jeigu jie turėtų žemių par
davimui arčiau paties centro?

Pasakų Pasaulis, kaip mes su
prantame, yra švarus. Čia iš 
sekso nedaroma biznio. Ilga
plaukiai ir hipiai priimami dirb
ti, jeigu sutinka nusikirpti kud- 
las, nusiskusti bazdas ir rengtis 
kaip žmonės.

Ateities perspektyvos

Nors Floridos Disneyland sta
tyba vyko 5 metus, bet aplinki
nės vietovės miegojo — nesu-

prato, koks didelis dalykas bręs
ta prie pat jų. Tik dabar jos pa
budo ir pamatė, kad reikia geres
nių, platesnių kelių ir privažia
vimų, o jų nėra; kad reikėjo pa
sirūpinti pakankamu vandens 
tiekimu, — o jo permažai; kad 
reikia daug, labai daug gyvena
mų patalpų Pasakų Pasaulio tar
nautojams, — o jų nėra. Polici
jos ir kiti administraciniai persi
organizavimai — pavėluoti. Yra 
visa eibė kitų problemų. Ką da
ryti su apylinkės apelsinų so
dais, kuriuos spekuliantai nori 
išparduoti kontraktoriams, kad 
šie pastatytų daugiaaukščius na
mus? Nors pavėluotai, bet ren
giamasi suvaržyti statybą: pri
imami potvarkiai, pagal kuriuos 
ant vieno akro žemės galės sta
tyti ne daugiau kaip vieną gy
venamą namą vienai šeimai. Gal 
tai apsaugos apelsinų šalį?

0 turistų antplūdis bus dide
lis. Pradžioje laukiama 27,000 
lankytojų kasdien. Per pirmuo
sius metus numatoma, kad Mic
key Mouse pelytės karalystę ap
lankys 10 milijonų žmonių — 
tiek, kiek aplanko Miami Beach. 
Ateityje turistų skaičius augs. 
Disneyland yra milžiniškas įna
šas Floridos ekonomijai.

NAUJIENAS
—R Tom WLTB——
~ 3 . . - ■ , -i

Ueturai taipfi peria r psraoada 
ir props smoo tildai per

NAUJIENAS

elektrinių traukinėlių 
kainos: iš 25 centų, 
centus už persėdimo 

1967 metais, šiandien
reikia mokėti 45 centus ir 10 
centu už transfer!.

Namus pirkti ir išlaikyti ir-

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

POEZIJOS VEIKALAI •
Amžina tautos dvasia*
Laimink mūsų siekį^—.
Vėl gyvenki mumyse;
Giesmėje skambėki. :

Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoįa, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas Poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė • Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato. 157 psL $2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psl. 

Kaina $1.00.
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin

kinys, 95 psl. $2.00.
5. Bulky Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 peL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina $3.00.
7 ‘ ‘ ‘ ~ ‘
8.
9.

10.
11.
12.

: išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

Anykščiu šilelis”, vertimas. 42 nsl. S2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Elės. A5 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii lyrikos knyga. 152 psl. S2.50.
17. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18.
19.
20.
21.
22.

55 psl $i.oo< ;
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija.. 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį: ar piniginį orderį.

3

Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00 
Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės. 62 psl. S0.75.
Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika. 64 psL $2.00.
Alė Rūta • Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 153 psl. S2.00.
Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie

Petras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. Sl.OCL 
Eugeniius Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. S1.00. 
Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. S2.50. 
Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. S3.00. 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai,

1739 So. Halsted SL, Chicago, UL 60608

Raginkite sava?apylinkę 
augti ■ taupykite!

ly»

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupyme Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

a — NAUJI INOS, CHICAGO I. ILL, — TUESDAY, OCTOBER 5, 1971

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.

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
2. YEAR MATURITY
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Lietuvos aneksija
Kaip Sovietų Sąjungos užsienio reikalų viceministras 

Dekanozovas buvo atsiųstas Į Kauną sovietų prievartai 
primesti, taip Nikita S. Chruščiovas sovietų valdžios bu
vo pasiųstas j Kijevą iš lenkų atimtoms žemėms Įjungti 
i Sovietų Sąjungą.

Chruščiovas pirmiausia prijungė raudonosios armi
jos pagrobtas sritis į “sovietinę” Ukrainą, o vėliau Ki
jeve sušaukė “aukščiausiąją sovietų tarybą”, kuri pri
ėmė minėtas sritis Į Sovietų Sąjungą. Buvo surasti vaka
rų Ukrainos “atstovai”, kurie Kijevan atvažiavusi “so
vietą” prašė priimti savo globon “išlaisvintas sritis’”, o 
Kijevan suvažiavę maskoliai “parodė savo geraširdišku
mą”, ukrainiečius paėmė savo globon. Chruščiovas pirma 
pravedė Ukrainos prijungimą, - o vėliau Maskva suvaidino 
tą pačią komediją ir su lietuviais.

Vakar minėjome, kaip Chruščiovas, užsigeidęs ska
nių lietuviškų svogūnų, vos savo kailio nepadžiovė. Paty
ręs, kad jo parinktas prekybos ministras pateko bėdon, 
jis visai nutilo. ' Su juo susitiko tiktai už kelių mėnesių, 
kai Lukašovas, čekistų visai palaužtas, grižo Į Kijevą ir 
papasakojo, kur tas lietuviškų svogūnų skonis galėtų ji 
nuvesti. Lukašovui jokio darbo Chruščiovas nepasiūlė ir 
apie Lietuvą jis daugiau nesidomėjo. Tiktai vėliau, kai 
Chruščiovas, baigęs aneksuoti vakarinę Ukrainą, sugrį
žo Į Maskvą ir susitiko su Stalinu, tai patyrė, kas buvo 
daroma Lietuvoje, kai jis tvarkė Ukrainą. Savo atsimi
nimuose Chruščiovas apie Lietuvą ir lietuvius šitaip rašo:

“Lietuvos, Latvijos ir Estijos aneksija Įvyko 
kiek vėliau. Kai Mussolini pradėjo karo veiksmus 
prieš Graikiją, Hitleris puolė Jugoslaviją ir beveik 
be šūvio okupavo Norvegiją, Įsikurdamas visai prie 
mūsų šiaurės sienos- netoli Murmansko, mes pradė
jome pasitarimus‘‘su Lietuva/ Latvija ir Estija. Mes 
pareikalavomė" užtikrinimo, h kad1 Baltijos respubli
kos mus nepultų.'- Nėra reikalo nei pasakoti, kad

mūsų užsimojimus minėtų sričių gyventojų atžvilgiu. 
Ne taip, kaip gudai ir ukrainiečiai, turintieji stip
rius tautinius ryšius su rusais, Baltijos tautos yra 
visai kitokios kilmės. Vis dėlto jiems buvo sudarytos 
galimybės gyventi Rusijos darbo žmonių, valstiečių 
ir darbo inteligentijos gyvenimą. Mes esame giliau
siai Įsitikinę, kad aneksija buvo didelis laimėjimas 
ne vien Baltijos tautoms, bet ir Sovietų Sąjungai”. 
(Nikita S. Chruščiovas “Kruschew Remembers”, 
155 — 6 psi.)
Kokie buvo tie “progresyvūs užsimojimai” Baltijos 

kraštų atžvilgiu, žino kiekvienas savo tautos likimu besi
domintis lietuvis. Rusai ne tiktai išvalė bankus, sandėlius 
ir krautuves, bet tūkstančiais vežė lietuvius prievartos 
darbams. Okupacinė sovietų valdžia nekėlė Lietuvos gy
ventojų standarto, bet stengėsi paskubomis sumažinti 
Lietuvos ir kitų Baltijos tautų gyvenimo standartą, kad 
jis būtų lygus Rusijos kolchozų vergų standartui.

Okupuodami svetimus kraštus, rusai savo sienų taip 
pat nesusfiprino. Sovietų armijos buvo sumuštos oku
puotuose kraštuose, Rusijos sienų jos nepajėgė ginti. Vo
kiečiai lengvai pasiekė Maskvą, Leningradą ir Sevasto
polį.. Rusai būtų galėję geriau gintis, jefgu vakaruose 
būtų buvusios nepriklausomos valstybės. Baltijos tautos 
Sovietų Sąjungs nepuolė. Rusus puolė naciai, pasirašę 
“krauju sucementuotą” nepuolimo sutartį su Stalinu.

Leninas, pasirašydamas su vokiečiais sutartį Lietu
vos Brastoje, reikalavo, kad taika būtų “be aneksijos ir 
kontribucijos”. Rusų žemių niekas neaneksavo, tuo tar
pu “komunizmą” statanti Maskvos vyriausybė, kaip 
pripažįsta pats Chruščiovas, Lietuvą ir kitus Baltijos 
kraštus aneksavo. Lietuviški svogūnai buvo sudarę pa
vojų Chruščiovo gyvybei. Lietuvos ir kitų kraštų aneksi
ja sudarys pavojų visai komunistinei sistemai ir iškilu-

kiekvienoje valstybėje įvyko vyriausybių pakaitos. 
Aš patyriau, kas ten darėsi iš pasikalbėjimo su Sta
linu, kai'grįžau Maskvon iš Kijevo. Mes visi buvome 
labai patenkinti, kad* lietuviai; latviai ir estai vėl bus 
sovietų valstybės dalimi. Tai reiškė mūsų teritorijos 
praplėtimą, gyventojų padidėjimą, sustiprinimą mū
sų pasienio ir įsigijimą didelio Baltijos jūros pakraš
čio. Baltijos valstybių aneksija praplėtė progresyvius siems Chruščiovams.

trims mėnesiams$6.00 
vienam mėnesiui  $2.00

Kanadoje:
metams v$22.00 
pusei metų  $12.00 
vienam mėnesiui  $3.00

Užsieniuose:
metams  $23.00 
pusei metų  $13.00 
vienam mėnesiui  $3^0

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SL, Chicago, 
DL 60608. Telet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

ĮSPŪDINGA UiiTilVIįJ IT Ali j u j
Rugsėjo 12 d., didelio lietuvių 

tautos draugo kard. Samore 
gimtajame mieste Bardi, Par
mos provincijoje, Įvyko įspūdin
gos iškilmės, kurios ilgai paliks 
gyvos Italijos lietuvių širdyse. 
Jo Eminencijos kard. Ant. Sa- 
morė ir Lietuvių Sielovados Ita- 
1 joje direktoriaus prel. V. Min
cevičiaus rūpesčiu buvo iškilmin
gai Įšventinti Į subdijakonus du 
Popiežiškosios Lietuvių šv. Ka
zimiero Kolegijos auklėtiniai: 
inž. Antanas Trimakas, mirusio
jo Vliko pirmininko sūnus, ir 
Norbertas Vogt, bei atšvęstas 
vysk. Ant. Deksnio 40 metų ku
nigystės jubilėjus. Į Bardi su
sirinko apie 40 lietuvių atsto
vų iš šiaurinės Italijos ir Ro
mos, kuriuos labai svetingai pri
ėmė ir nuoširdžiai globojo vie
tos gyventojai.

Iškilmės prasidėjo 10 vai. mie
sto Rotušėje, papuoštoje Lietu
vos ir Italijos vėliavomis. Bur
mistras Dr. Leporati, sveikinda
mas atvykusius lietuvius, pa
brėžė, kad Bardi yra tapęs sa
votiška “Mažąja Lietuva”. Tai 
liudija prie įvažiavimo į miestą 
lietuviškas kryžius, didingos 

freskos iš Lietuvos istorijos Jau
nimo Centre, nepaprasto grožio 
“Lietuvos Salė”, tapusi aukštos 
kultūros Įvykių centru... Gi “Auš 
ros Vartų” koplyčia sutraukia 
žmones net iš labai toli dvasi
niam susikaupimui. Miesto Sa
vivaldybė daro žygių, kad Bardi 
taptų lietuvių dvasiniu ir kultū
riniu centru ne tiktai Italijoje, 
bet ir už jos ribų. Tuo tikslu 
ji nutarė pavadinti vieną iš pa
grindinių miesto gatvių “Lietu
vos Alėja” ir studijuoja su kard. 
Samorė bei prel. Mincevičiumi, 
Bardi garbės piliečiu, kaip būtų 
galima panaudoti milžinišką Vili 
-XIII šimtmečio pilį lietuvių kul
tūros centrui, su tikslu išsaugo
ti lietuvių išblaškytų pasaulyje 
dvasinį ir tautinį palikimą: ar
chyvus, meno kūrinius, bibliote
kas ir t. t.

Į Burmistro sveikinimo kalbą 
atsakė Lietuvos Atstovas prie 
šv. Sosto, Dr. Stasys Lozorai
tis jr., išreikšdamas lietuvių dė
kingumą Bardi miesto Savivaldy
bei bei gyventojams už nepapras
tą prielankumą Lietuvai, pažy
mėdamas, kad tai yra taurios de
mokratijos ir didelės kultūros

kitus neteku
sius brangiausio turto žemiška
me gyvenime: Tėvynės.

Po oficialios dalies burmistras, 
lydimas miesto patarėjų, atsto
vaujančių visas partijas, net ir 
komunistų, aprodė Savivaldy
bės įstaigas ir esančius meno tur
tus.

Jį

Vėliau, didingoje parapijos 
bažnyčioje, sekė iškilmingos pa
maldos, laikomos kard. Samorė, 
koncelebruojant kartu vysk. A. 
Deksniui, protonotarui Tulabai, 
prelatams Mincevičiui, Bičiūnui, 
Dobrovolskiui, kitiems 8 lietu
viams, buvusiam Bardi klebonui 
prel. Marchesi, kuris šventė 50 
metų kunigystės jubiliejų, bei 
naujam klebonui Ensico Perazzi. 
Prie naujojo meniško altoriaus, 
kurį prieš savaitę laiko pakon- 
sakravo Guatemalos kardinolas 
Mario Casariego, dalyvaujant 
kardinolams Samorė, Nasalli-Ro- 
cca, Oddi ir provincijos guber
natoriui Dr. Franzė, buvo Įšven
tinti į subdijakonus minėti šv. 
Kazimiero Kolegijos auklėtiniai. 
Didžiulė minia sekė su giliu su
sijaudinimu prasmingas ceremo
nijas ir jautrų kardinolo Samorė 
pamokslą, pritaikintą progai.

Iškilmingi pietūs įvyko “Lie
tuvos salėje” Jaunimo Centre, 
kur esantys Lietuvos istorijos 
freskai, žemėlapiai, dekoracijos, 
lietuviški baldai paliko susirin
kusiems lietuviams ir svečiams 
neužmirštamą Įspūdį. Sveikini
mo žodį vyskupui Deksniui ir 
Įšventintiems subdijakonams ta
rė Jo Eminencija Samorė, Įteik
damas pirmajam sidabro lėkštę 
su Lietuvos Vyčių ir antriesiems 
kitas progai pritaikintas dova
nas. Vėliau kalbėjo Miesto Sa
vivaldybės sekretorius Dr. Gen
co, Lietuvos Atstovas prie Šv. 
Sosto, Italijos Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas prel. Mince
vičius. Visiems lietuviu kalba 1 
nuoširdžiai padėkojo garbinga
sis jubiliatas, kurio žodį Į italų 
kalbą išvertė šv. Kazimiero Ko
legijos rektorius prel. Tulaba, 
išreikšdamas kartu ir savo gi
laus dėkingumo jausmus.

Vaišių iškilmingumą padidino 
stebėtinas Bardi mažų berniu
kų dūdų orkestras, diriguojamas 
Maestro Carlo Fulgoni, ir vaikų 
darželio mergyčių choras.

Iškilmės užsibaigė kardinolo 
Cushingo salėje, kur vietos stu
dentų orkestras atliko puikią 
tautinės ir modernios muzikos 
programą lietuvių garbei, daly
vaujant didelei miniai miesto 
gyventojų. Jautrų padėkos žodį 
visiems, ypatingai jaunimui, ita
liškai tarė prel. Mincevičius ir 
angliškai vysk. Deksnys.

Prieš išsiskirstydami, lietu
viai, lydimi vietos gyventojų, 
aplankė garsiąją miesto pilį, ku
ri viduramžiais buvo Bardi ku

nigaikštijos centras ir kurios 
paskutinis garbingas gyvento
jas buvo imperotorienė Ma
rie Louise Hambsburgietė, Na- 
paleono žmona. Visi išsiskirs
tė atsigaivinę dvasioje, sužavė
ti gamtos grožiu, gyventojų sve
tingumu bei iškilmių organiza
torių, kard. Samorė ir prel. Min
cevičiaus kruopštumu. R.

VINCĄ KATKEVIČIŲ 
PALAIDOJUS

Rugsėjo 29 d. iš Lačkąvičiaus 
koplyčios Marquette Parke bu
vo išlydėtas Į Lietuvių Tauti
nes kapines ir ten palaidotas 
Vincas Katkevičius, sulaukęs 
100 metų ir 11 dienų.

Gausus velionio gerbėjij bei 
draugų būrys susirinko atsis
veikinti su “šimtamečiu ąžuo
lu” Vincu, kuris tarp ' gėlių 
ramiu veidu karste miegojo 
amžinu miegu. Rodos, ir dabar 
jis toks ramus, švelnios sielos 
žmogus, kaip iir gyvas būda
mas.

Genovaitė Giedraitienė prie 
vargonų jautriai pagiedojo 
liūdnų atsisveikinimo muzikos 
gabalų. Gražias kalbas koply
čioje pasakė Marytė Kriaučiū
nienė, pacituodama Antano 

I
(

*

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu-. [ 
: vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis.
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas? MES ^VALDYSIM" PASAULI. Atsiminimai ir 1 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. į 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL j

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. ' Tragedija Įvyko bendra- j 
darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičianti komunizmą. 158 psL, kaipa 3 dol"

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 40$.psL,; kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na- i 
rių elgesys tragiškose dienose*. „

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS 1 LAISVĘ. , .Sibiro tremtinės atsi- | 
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu- į 
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios * 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psL, kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol. - ■ I

' '.ų > j j, • Į
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- » 

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių' stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais* kaina 4 doL |

J. Audėnas,. PASKUTINIS, POSEDIS. .>,Minučių-tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos,.,kuriose, yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00. /

ČIKAG1ETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. A 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose,. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai," ką* ji ten mate, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., SI,00. Yra taip pat J 
išversta į anglų kalbą. ‘ ‘%

D. Kuraitis, AAAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ? KelionėsLietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 pst $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĘ 1 ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. AAaciūnas, VINCAS KRĖVĘ SAVO LAIŠKUOSE^1944-54 m.r 49 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis’ ir jo vadai yra ne mažiau jw>- .: 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS, 
52 psl., $1,00. 1

šie ir kiti leidiniai yra' gaunami .1
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 
atsilankant darbo valandomis "arba užsakant paštu ir pridedant 

r čekį ar piniginę perlaidą.

Vanagaičio posmus: “Yra ša- 
lis. ' labai'gražFšalis”... ir ang
liškai kalbėjo Honore BuČins- 
kaitė - Andriulienė. Ji plačiai 
nušvietė savo dėdės Vinco Kat
kevičiaus asmenybę, jo gyve
nimą ir nepaprastą sveikatą, 
į pensiją jis išėjęs sulaukęs 75 
metus anižiauš, bet ir po to jis 
vis dar dirbęs Container Corp, 
kaip sargas. Ligi 90 mėtų am
žiaus j iš niekad rimčiau nėra 
sirgęs. Paskutiniais metais skun 
dęsis, kad jo matymas silpnėja.

Velionis kilo iš Suvalkijos. Į 
JAV atvyko jaunas ir dirbo 
Rytinėse valstijose. Po kiek 
laiko persikėlė Chicagon, kur 
ir gyveno su jau prieš keletą 
metų mirusia žmona Katrina 
Katkevičienėj' Ji ir jis domėjo
si kilniais dalykais9 ir gerus 
tikslus paremdavo. Katrina 
Katkevičienė buvo veikli mote
rų ir 5>LA organizacijose.

Paliko nuliūdę seserų vaikai, 
jų. šeimos, svainės t— Mary 
Martinaitis, Magdalena Vis- 
chulis, Velionio globėja Helen 
Buchinskienė ir kiti giminės.

Ilsėkis, Vincai, svečioje 
Amerikos žemėje. M. S.

SKAITYK EATS IR PARAGINS' 
KITUS SKAITYTI ' 
N A U-J 1 £ N A S ’*

M. GELŽINIS

Klaipėda Ordino Valdžioje 
(1252 -1525 m.)

24
1402 m. žemaičiai penktą kartą sunai

kino Klaipėdos miestą. Tais metais, pasi 
rodo, Klaipėdos miestas jau buvo tvora 
aptvertas, nes žemaičiai'miestą “atkirto”. 
Zurkalowski teigia, (Rodyklė, nr. 15 pusi. 
17.), kad visi miešto gyventojai buvo už
mušti. — SRP III, 257. — Codex diplomati- 
cus Prussicus V, 190.

Ordinas rūpinasi Klaipėdos pilimi. Kuo
met Klaipėdos miesto Ordinas nepajėgė 
apsaugoti, jis parodė daug pastangų iš
laikyti pačią pili. Ordinas gavo mainais iš 
Kuršo vyskupo 1392 m. birželio 30 d. jo že
mes Klaipėdos srityje. LUB III, 1319. Tuo
met jis tapo vieninteliu Klaipėdos pilies 
savininku. Dabar jis pradėjo pilimi dau
giau rūpintis. 1399 m. į Klaipėdą siunčia
mi lentų piovėjai ir dailidės. 1401 m. atga
benama 40 ąžuolinių rąstų ir 60 kapų skied 
rų stogams dengti. 1402 m. išmokama 100 
markių už plytų gabenimą Į Klaipėdą. Iš 
100 vančių plėšiamos skiedros. Gaunama 
200 kapų vinių skiedroms prikalti. Tais 
metais mūrininkai ir dailidės dirbo 10 sa
vaičių pilyje. 1403'in. statomas malūnas ir 
Marquardt Hasse atgabeno ir Rasitės 
443000 plytų, už ką jam buvo išmokėta 
19t% markių. Iš Gotlando atplaukė 600 
krovinių (Last) kalkio. 1405 m. keturi 

dailidės dirbo ištisus metus už 52 markes. 
1406 m. du vežikai ir aštuoni arkliai vežė 
rąstus ir lentas į Klaipėdą. Tais pačiais 
metais minima kalkėm deginti krosnis ir 
ypatingas “Klaipėdos plytininkas’’. Žiemą 
darbininkai kirto 51420 nendrių, kuriomis 
3 meisteriai ir jų bernai dengė iš plytų pa
statytos daržinės stogą. Keturi dailidės dir
bo 44 savaites. Iš Karaliaučiaus atgabenta 
9 kapos storų lentų, kuriomis pataisė gy
vulių ūkio (mūsų laikų Sendvaryje) tvar
tų stogus. Plytinės daržinėje 1407 m. buvo 
laikomas arklys, kuris kainavo 5 markes. 
1408 m. už tos daržinės pataisymą sumo
kėta 100 markių. Rodyklė nr. 11, pusi. 45 ir 

46.
1409 m. įvykiai. Ordinas, atsiėmęs ir 

aptvarkęs žemaičių 1379 m. sunaikintą 
Klaipėdos pili, užsimojo dar vieną žings
ni toliau nužengti — iš naujo Įsteigti Klai
pėdos miestą. Kuldigos/ komtūro laiškas iš 
1109 m. sausio 10 d. (Ordens— Brief 
archiv) ir SRP III, p. 298 parodo, kad 
Klaipėdos atsteigimo planą Ordinas buvo 
jau 1408 m. paruošęs. IBūsimo miesto bur
mistru (locator) buvo paskirtas nekuris 
Dancigo pilietis Lankau, kuriam Ordinas 
išdavė 500 markių avanso (Tressierbuch, 
p. 463.). Naujojo miesto saugumu rūpinosi 
pats Ordino maršalas. Savo laišku Did. 
magistrui (O. B. 1406 —.9), maršalas pra
nešė, kad jis esąs su Baigos ir Brandenbur
go pilių komendantais i Klaipėdą atvykęs 
ir norįs pradėti miesto statybą, .lis noris 
miestą dvejomis storų lentų eilėmis aptver
ti ir šešius gynybos bokštus pastatyti. Tų 

pačių 1409 m, balandžio 7 d. Į Klaipėdą at
vyko pats Did. magistras ir vietoje davė 
reikalingus nurodymus. Ta proga jis išda
vė augustinams vienuoliams žemės plotą 
vienuolyno statybai. SRP III, p. 298. — 
Tressierbuch, p.'547,48. Sembritzki dar pri
duria, kad Brandenburgo pilies komtūras 
Jokūbas i Klaipėdą atsikėlęs “in die bu- 
wunge” (prie statybos) ir liepos mėn. 
pradžioje dar minimi darbininkai, “dy dy 
grunt zur nuwen stat grubėn” (kurie žemę 
naujam miestui kasė). Rodyklė nr. 11, p. 
45.

Kokie Įvykiai iššaukė tokį Ordino akty
vumą? Kokios aplinkybės atvedė net pa
čius aukščiausius Ordino pareigūnus į 
Klaipėdą ir skatino juos paimti miesto rei
kalus i savo rankas? Norint tai suprasti, 
privalome į politinę tų laikų visos Lietuvos 
situaciją pažvelgti.

Vytauto planai, sumušti totorius, vertė 
ji su Ordinu susitaikinti ir iš jo išsirūpin
ti ramybės ir paramos Vakaruose. Tam 
tikslui jis 1398 m. Salyno sutartyje užrašė 
Ordinui visą Žemaitiją iki Nevėžio ir pusę 
Sūduvos. Tuomet buvo pirmą kartą išves
ta abiejų partneriij pripažinta siena tarp 
Lietuvos ir Ordino valdui Pastarasis labai 
nudžiugo. Gavęs Žemaitiją, jis sujungė 
Livoniją su Prūsija, ir. nuo Suomių Įlan
kos, nuo • Narvos riki OdcHo upes visi 
gyventojai buvo jo pavaldiniai ir visos gi
minės bei tautos buvo pavergtos ir apjung
tos Ordino valstybėje. Ordinas atsistojo 
galybės viršūnėje.

Gavęs Vytauto sutikimą, Ordinas pra
dėjo užimti Žemaitiją ir mėgino joje tokią 
pat tvarką Įvesti, kokia jis valdė Prūsiją. 
Jis varė žmones kelius tiesti, kuriais rite
riai lengviau galėtų pasiekti tolimiausius' 
Žemaitijos užkampius, jis ėmė žmonės sta
tyti pilis, iš kurių vokiečiai saugiai galėtų 
valdyti žemaičius, pradėjo mokesčius rinkti 
ir didiku vaikus įkaitais imti. Kaikuriuose 
vietose pasitaikė ir plėšimų, žudymų bei 
moterų išprievartavimų. Tokia okupanto 
“tvarka” labai užgavo ir pažemino iki tol 
laisvus žemaičius. Pusantro šimtmečio 
didvyriškai kovoję su riteriškais plėšikais, 
jie ir dabar taip greitai nebuvo palenkia
mi. Jie du kartu sukilo prieš engėjus. 1401 
— 02 m. sukilėliai sunaikino Klaipėdos 
miestą, o iš 1408 m. sukilimo išsivystė 
“Didysis karas”, kurio užbaigą lietuviai — 
lenkai apvainikavo Žalgirio laimėjimu.

1109 m. liepos mėn. gale žemaičių ka
riauna pasirodė prie Klaipėdos ir Ordono 
statybos nebaigti darbai buvo žemaičių vi
siškai sunaikinti. SRP, III, p. 300. Bet pa
čios pilies paimti jie nepajėgė. CEV pusi. 
179, 184, 191,980, 998, 1035.

Klaipėdos būklė Žalgirio pergalės, 1410 
melais. Kuomet po Žalgirio mūšio (1410- 
7-15 d.) lietuvių — lenkų kariuomenė 
užėmė Rytprūsius, visi miestai atidarė var
tus ir pasidavė daugumas pilių. Bet kelios 
pilys, jų tarpe ir Klaipėda, nebuvo paim
tos, jos liko Ordino rankose. Karo metu 
Klaipėdą pastoviai puldinėjo lietuvių dali

niai iš šiaurės. CEV pusi. 211213, 241, 245 
274,275.

C. Vytauto kova dėl 'Klaipėdos į

1411‘m. vasario 1 d.'Toninės taika buvo? 
baigtas Didysis karas?, Taikos sutartyje ' 
pasakyta, kad Žemaitija ir Užnemunė grą-^ 
žinama Lietuvai tik iki Vytauto ir Jogailos' 
mirties. Sutartyje nebuvo nustatyta Že
maitijos apimtis. Pastarosios sienos reikė
jo išvesti abiejų pusių susitarimu.

Pusantro šimtmečio žemaičiai kovojo*1 
su i Lietuvą besiveržiančiais riteriais, ne
buvo jokių sienų tarp Žemaitijos ir Ordino 
valdų. Niekas sienų sutartimis nenustatė, 
ir niekur jos nebuvo užfiksuotos.

Tad šiuo klausimu tuojau pasireiškė 
dideli nuomonių skirtumai. Lietuviai Že
maitija laikė visą kraštą nuo Nevėžio upės 
i vakarus iki Baltijos jūros ir nuo Livoni
jos- j pietus iki Nemuno. Tuo tarpu Ordi
nas visą rečiau apgyventą Dykrą, t. y. , 
kraštą tarp Baltijos ir Dubysos nelaikė 
Žemaitija; bet Ordino nuosavybe.

Po Įvairių ginčų ir'dėrybiį’ prieita, kad 
lietuvių — lenkų konfliktą su Ordinu dėl 
Toninės taikos vykdymo reikėjo pavesti 
spręsti kokiam Įtakingam arbitrui. Abi 
pusės sutiko, kad Zigmantas, Vengrijos ir 
Vokietijos karalius, būtų tokiu arbitru. 
Yra pagrindo manyti, kad Ordinas žadėjo 
atsilyginti Zigmantui; jei sprendimas bus 
jam naudingas. — Lites II, pusi. 44 — 46.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BA1WNAS
AKIŲ, AUSŲ, MQS4SS

IR ®t<KL>S U&O4 
PRITAIKO AKINIUS 

2855 W. 63rd STREET 
Ofiso < telef.: P Respect 8-3229 

•Rexid. telefuWAIbrook 5-5076 
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vai. vak. Tree, uždaryta.

R«z. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TaL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal si>sitarimą. 

Jei neatsiliepia, sgamninti 374-8012

Telef.; PRospect 8-1717

DU,S. B1EZ1S
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 
Phono: REpublic 7-7868

DR. C. K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
-PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
-r2454 WEST 71st STREET

VAT,ANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK'PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI .•2618W. 71st St___ Tel.-737-5149
Tikrina n kis Pritaiko akinius ir 

_ “contact., lenses” 
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

-PROSTATOS CHIRURGIJA 
'2656 WEST 63rd STREET

' VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. 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. 
. Tolu 925-8296

Vrlandns- 2—8 vai. vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
~Rez.4*U-WA 5-3099

VASARIO 16 GIMNAZIJA
Vasario 16 Gimnazija naujuo

sius mokslo metus pradėjo rug
sėjo 6. Tą dieną mokintai turė
jo pamaldas. Po jų direktorius 
V. Natkevičius mokinius pasvei
kino ir palinkėjo sėkmės mok
sle. Buvo pristatytas kun. J. Dė
dinas laikinu kapelionu, o Eglė 
Pauliukonytė iš JAV-bių—nau
jąja fizikos, matematikos ir an
glų kalbos (mokiniams iš Ame
rikos) mokytoja.

Šiais mokslo metais giiunazi- 
jon įstojo 25 nauji mokiniai: 13 
iš Vokietijos, 10 iš JAV-bių, 
1 iš Kanados ir 1 iš Pietų Ame
rikos (Kolumbijos). Gimnazijo
je iš JAV-bių dar mokosi 1 mo
kinys, įstojęs praeitais mokslo 
metais. Tuo būdu dabar gimna
zijoje yra 12 mokinių iš JAV- 
ūų bei Kanados. Iš viso šiuo me
tu gimnazijoje mokosi 83 mo
liniai - 10 daugiau nei pereitais 
mokslo metais.

Tautos šventę rugsėjo 8 gim
nazija prisiminė vėliavos pakė- 
imu ir direktoriaus žodžiu mo
kiniams.

Naujo bendrabučio 
statyba

š. m. rugpiūčio 12 .pradėta 
xasti pamatai naujam -Vasario 
16 gimnazijos bendrabučiui. Da- 
tar statybos bendrovė tiesia ka
nalizacijos vamzdžius ir mūrija 
□amatus. Netrukus pradės kil
ti ir sienos. 1972 vasarą naujuo
ju bendrabučiu jau bus galima 
naudotis.

Korespondentų spaudoje skel
bti bendrabučio planų aprašym
ai nevisuomet buvo vienodi, kai 
buvo kalbama apie bendrabučio

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Joniškiečiy Labdarybės ir Kultū
ros klubo susiriiikinias Įvyks antradie
nį, spalio 5 dieną 8 vai. vak. Holly
wood salėje, 2417 West 43rd Street. 
Visi nariai ir svečiai norintieji įsira
šyti į klubą, kviečiami atvykti į susi
rinkimą. Yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Po susirinkimo bus vaišės.

A. Kalys, nut. rašt

— Pranešame visiems-Eržvilko klu
bo nariams, kad ateinantis susirinki
mas įvyks trečiadienį, spalio mėn. 6 
dieną” 8 vaL vak. Hollywood Inn sve
tainėje. Prašome visus narius daly
vauti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. B. Jurėnas, pirm.

— Bridgeport© Lietuviu Namy Sa
vininku Draugijos mėnesinis narių su
sirinkimas įvyks..antradienį spalio..5 
dieną, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St, 7:30 vai. vak. 
Visi nariai ir narės kviečiami į susi
rinkimą, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti.

A. Kaulakis, rašt

— SLA 36-tos kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks' trečiadienį, spalio 6 
dieną Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St., 7c30 vai. vakare. 
Visi nariai kviečiami Į susirinkimą.

A. Kaulakis, rašt -

CRADlNSKAS

DR. VYT. TAURAS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tolu PR 8 U 223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu Laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONtS 
CHIRURGAS 

. 2454 r WEST 7Ut STREET 
Ofiso tiliL* HEmlock 4-2123 

Rezid. Glbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skunbinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-FROTCZISTAS 

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

Vėl • 9—4 it 6—8. šeštadieniais 9—L 
2850 .West. 63rd St., Chicago, IIL60629 

( Telefu PRospect 6-5084

AM-FM RADIJAS

STEREO 
FONOklRAFAS

NAMŲ_ELĘKT. JR ĘATER.

2512 W. 47, ST. F R 6-1998 r
II LIETUVI, -EIK PAS LLETUVJI 

r —m-------------- ,■ '■ ■ ~== '̂

PERKRAUSTYWIAI

MOVING 1
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. B & R Ė N A S 

2047 W. 67th rt. WAIbrook-5-8063

(MOVING ?
Apdrausta* parkraustymai 

iš įvairiu atstumy. 
ANTANAS .VILIAMAS 

823 West 34 Place 
Tai.: F Rentier 6-1882

V. _ - , _
- ...........——

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

L Visos, programos iš WOPA, I 
1490 kiL A. J^I.

Į Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma 
j dienio iki penktadienio 11—12 

vaL ryto. — šeštadieni ir sek-- 
madienj nuo 8:30 iki 9:30 vaL' 
ryto.

TaL: HEmlock 4-2413
I 7159 So. MAPLEWOOD AVE.

.CHICAGO. ILL ,60629
L- ...  _ —^9

apimtį jr kainą. Tai įvyko ir to
dėl, kad iki paskutinio momento 
buvo bent du projektai, kurių 
įvykdymas priklausė nuo finan
savimo galimybių. Dabar, sta
tybai prasidėjus, galima tiksliai 
apibūdinti statomą bendrabutį. 
Statoma bent dviem tarpsniais, 
kadangi vokiečių pareigūnai, 
esant netikrai ūkinei būklei, 
neturėjo vilties pravesti biudže
te statybai reikiamą paramą per 
vienerius metus. Dabar vykdo
mas I statybos tarpsnis apima 
mergaičių bendrabutį su 55 lo
vomis ir kitais įrengimais. Pas
tato dydis- 21,75x11,50x11 m 
arba. ca. 2.743 kb. m. Pastatas 
kamuos 537,600, —DM, iš kurių 
400,000 DM duoda vokiečių val
džia. Užbaigus pirmąjį statybos 
tarpsnį, tuoj pat bus einama 
prie antro - berniukų bendrabu
čio su bendro naudojimo patal
pomis. Visos statybos kaina, pa
gal dabartinius skaičiavimus, 
turėtų siekti 1,300,000 DM. Nau
jo bendrabučio kertinio akmens 
šventinimo iškilmės įvyks lap
kričio 13 (šeštadienį) 11:30 
vai. Visi tautiečiai kviečiami da
lyvauti. Taip pat visi prašomi 
savo auka paremti statybą, nes 
lietuviams skirta pinigų dalis 
dar nesurinkta.

Bendrabučio statybos sąskai
ta: Konto Nr. 01/76719, Deu
tsche Bank, 694 Weinheim (So- 
nderkonto Internatsbau). Auko
tojams sumažinami mokesčiai.

Naujo bendrabučio statybai 
aukojo: Šveicarijos LB. nariai— 
med. dr. J. Pečiulytė, ir ,kun. 
prof. dr. J. Jūraitis po 500 šveic. 
fr., sės. B. Skurskytė, dr. A. Ho- 
fer-Dragužis ir dr. P. Radvila 
po 200, V. Gegeckas, J. Jakaitis, 
dr. A. Kušlys, dr. E. Rahm-Vait- 
kevičiūtė ir dr. J. Stephan-Step- 
onavičius po 100, dr. S. Augevi- 
čienė, dr. K. Augevičius, M. Mil- 
vydienė, J. Vaitkevičienė ir St. 
Vaitkevičius po 50, J. Stasiulie- 
nė—20, sės. M. Crispa—10, sės. 
Nikodemą ir-sės. Vitalija po 50. 
Viso 2,390 šveic. f r. arba 1,988 
.34DAL

VLB Memmingeno apylinkės 
nariai—kun. A..Ruhikas 75 DM, 
kun. A. Bunga, kun. prof. Bud- 
reckas ir tėv..,dr. K. žalalis po 
50, Vyt. Damij onaitis. 30, Vyt. 
Bernotas ir A. Valaitytė po 20, 
G. Januškienė 12,. B. Girdvainy- 
tė, J. Masaitįs, Černiauskienė ir 
Vainorius po 10. Kiti aukojo 
mažesnėmis sumomis. Viso VLB 
Memmingeno apylinkės nariai 
paaukojo 500 DM. Dr. J. K. Če
ginskas iš Uppsalos (Švedija)—•“ 
200,Pr. Bražinskas, iš .^L-Glad- 
bacho, prof., dr. J. Strauch iš 
Linzo, J. Žukauskas iš Munche- 
no, O. Flinder iš Salzg.-Leben- 
stedto, J. Kriščiūnas iš Herdes- 
heimo, R. Drinkmann iš Dusel- 
dorfo ir kun. P. Vaseris iš Mel
bourne (Australija) po 100, M. 
Str. iš Bonn-Beul 40, K. Masių* 
lionis iš Kaiserslauterno po 25, 
J. Vosylius iš Roto, J. Liškus iš 
Arnsbergo, ir. J. . Krasnauskienė 
iš Štutgarto po .20, J. Tering iš 
Sluttgarto. ir E.. Rosploch iš Ber
lyno po 10-DM.

Prel. dr. J.. B. Končius iš Flo
ridos (JAV-bės) —100 dol., Ka
nados LB Winnipego apylinkė 
per J. Demerecką 75, Illinois 
(JAV) lietuvių gydytojų draugi
jos pagelbinis moterų vienetas 
per E. Giedraitienę 50, Teresė 
ir Algis Gečiai iš Philadelphijos 
(JAV) -.10 dol. Visiems aukoto
jams nuoširdžiai dėkoja Vasa
rio 16 Gimnazijos Kuratorija.

Svečiai

Rugsėjo 8 gimnazijoje lankė
si v. s. Kizlaitis.iš Clevelando 
(JAV). Tai uolusis mūsų gimna
zijos mokinių globėjas, pasik- 
viečiąs j.uos atostogų net į.Cle- 
velandą.

Rugsėjo 22 gimnazijoje sve
čiavosi prel. dr. J. B. Končius, 
BALFo garbės pirųiininkas. Pie
tų metu jis pasveikino mokinius 
ir vaisiams pirkti paaukojo 100 
DM. Gimnazijos direktoriui įtei
kė šimto dolerių čekį bendrabu
čiui statyti.I J

tLeru? n m-, r,h, «t\y-
ko ir Melboumo (Australija) 
lietuvių parapijos klebonas kun. 
P. Vaseris. Jis pakalbėjo moki
niams apie Australijos mažuo
sius lietuviukus ir naujam ben
drabučiui statyti įteikė 100 DM.

Iš tolimosios Australijos (iŠ 
Perth) rugsėjo 23 gimnazijon 
buvo atvykusi M. Klimaitienė. 
Ji labai domėjosi mokyklos pro
blemomis ir žadėjo painform
uoti apie jas Australijos lietu
vius.

•NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

DR. PETRUI DAUŽVARDŽIUI
Lietuvos Generaliniam Konsului Chicagoje 
mirus, skausmo valandoje jo žmoną Juzę ir 
šeimą nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūidi

Garsaus Vardo Lietuvaičių Draugystė

Lietuvos Respublikos Generaliniam Kon
sului Chicagoje

DR. PETRUI DAUŽVARDŽIUI 
mirus,

Jo brangiai žmonai Jozefinai Daužvardienei 
ir artimiesiems reiškia nuoširdžią užuojautą 
ir kartu liūdi

Chicagos Lietuvių Taryba

Lietuvos Generaliniam Konsului

DR. PETRUI DAUŽVARDŽIUI 
mirus, J. Daužvardienei, sūnui, giminėms 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia 
kartu liūdi

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Vidurio Vakarų Apygardos

Valdyba

LOUIS ŽALIS
Gyv. 8533 So. Karlov Ave.

i

ir

ir

F

Mirė 1971 m. spalio 2 d., 12:30 vai popiet, sulaukęs 77 metų am-> 
. žiaus. .Gimęs Lietuvoje<Skudutiškiu par.

Amerikoje išgyveno 61 metus.
Paliko* nuliūdę: < duktė Mildred Žalis, brolio sūnus kunigas Cle-, * 

t ment Žajalis kiti, giminės. r
Kūnas pašarvotas Lack - Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 St.
Trečiadienį, spalio 6 dieną, 9:15 vai. bus lydimas iš koplyčios* 

į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laido--; 
Jamas Lietuvių Tautinėse kapinėse. <

Visi a. a. Louis žalio giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiais 
.kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 

atsisveikinimą.
Nuliūdę lieka:

Duktė,, brolio sūnus ir kiti giminės.

, Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213.

ir

Dvejų Metų Mirties Sukaktis

SIMONAS RAKAUSKAS
Gyvenęs Beverly Shores, Indiana

GimėMirė 1969 metų spalio mėn. 5 dieną, sulaukęs senatvės. 
Lietuvoje, Mažeikių aps., Viekšnių valsčiuje, čekų kaime.

Amerikoje išgyveno ,62 metus.
Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Pasiliko labai nuliūdusi žmona Ona, gimusi Simonavičiūtė, duktė e 

Ann Stevens, žentas Michael, 2 sūnūs: Simonas ir marti Elaine, ir 
James, marti Lillian; marti Geraldine Royce, 9 anūkai, 13 proanūkų; 
sesuo Eve Racfcas ir šeima; brolis James Rakauskas su šeima, ir kiti 
giminės, draugai bei pažįstami.

Prašome visus • giminės ir pažįstamus metinės sukakties proga ge
ružodžiu" ir gražiomis mintimis prisiminti labai nuoširdų vyrą, šeimos 
tėvą ir gerą lietuvį.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, sūnūs, marčios, žentas, anūkai 

J r proanūkei.

Only you 
can prevent 
forest fires I

PLEASE
BE 

r CAREFUL!

s

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

TRYS -MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI

“NAUJIENOSE"

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-210S-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
aikšte automobiliams pastatyti

Laidotuvių Direktoriai

6S45 SO. WESTERN AVE.

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-S601

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

GERALDAS F. DAIMIDDOVYDAS P. GAIDAS
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDF1TONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 

IR NA KT)

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

GEORGE F. RUDJHNAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YAras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-19il

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COnynodore 4-2228
South Holland, Illinois
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ARTĖJANČIAME NAUJIENŲ BANKETE

SEKMADIENĮ, ŠIŲ METŲ SPALIO 31 D., LINKSMINS SVEČIUS 
BANKETAS VYKS VFW SALĖJE, 7254 W. 63rd ST.

Vakarienė su kokteiliu $8.00 asmeniui.
Šokiams gros George Joniko orkestras.

į. Vietas rezervuoti prašome raštu Naujienoms (1739 S. Halsted 
Chicago, Ill. 60608 arba telefonu: HA 1-6100.
.j Pradžia 4:00 vai. po pietų.

Kviečiame visus iš anksto užsisakyti vietas artėjančiame

NAUJIENŲ BANKETE
Geraširdžiai turėtų būti atsargesni

* Adomas Vaitkevičius, ilgame
tis Chicagos ir jos priemiesčių 
-gyventojas, visą savo gyvenimą 
liuvo geraširdis lietuvis. Išal
kusį jis pamaitindavo, sušalusį 
sušildydavo, o apdriskusį labai 
dažnai aprengdavo. Šių gerų 
lietuvio savumų jis laikėsi visą 
įgavo gyvenimą, nenorėjo nuo 
■jų atsisakyti ir šiandien, sulau
kęs 80 metų amžiaus ir laimin
gai per juos persiritęs.

Anksčiau Vaikevičiai kuri 
laiką gyveno Chicagoje, bet jau 
•didokas metų skaičius, kai jiedu 
įsigijo dviejų aukštų namą Sum
inite, vakariniame Chicagos 
priemiestyje. Ten oras daug ge
resnis ir gyvenimas žymiai ra
mesnis.

r Pirmąjį aukštą Vaitkevičiai 
išnuomavo ramiems žmonėms, 
o antrame aukšte ilgus metus 
gyveno Vaitkevičius su žmona. 
Prieš porą metų žmonai mirus, 
^Adomas dabar našliauja. bet jis 
^pasiliko ir toliau gyventi sava
ime name. Pradžioje buvo skau
du ir sunku, bet vėliau jis apsi
prato su vienatve. Jis žinojo, 
kad niekur geriau jis nesijaus. 
Savame name jis žinojo visus 
užkampius.

Praeita savaite seno Vaitke
vičiaus ramybę suardė gera jo 
širdis. Jam pagailo beveik prie 
jo namų rastos “nualpusios” 
moteriškės, o vėliau tas gaile

sys buvo priežastimi labai ne
malonių išgyvenimų.

Nelaimė Vaitkevičių ištiko 
visai nelauktai ir paprastai. 
Summit gatvėje, beveik visai 
prie Vaitkevičiaus dviejų aukš
tų namo, jis pastebėjo apalpusią 
moteriškę. Jos širdis buvo taip 
suspausta, kad ji negalėjo judė
ti. Ji buvo išbalusi, visai nega
lėjo pasitraukti nuo vartelių 
stulpo. Jeigu būtų pasitraukusi, 
tai būtų sudribusi. Vaitkevičiui 
nekilo mintis, kaip ji gali laiky
tis įsikibusi. Kai užeina silpnu
mas, tai jis paliečia ir rankas, 
ne vien kojas. Pagalbos pra
šantis josios veidas atkreipė 
praeinančio Vaitkevičiaus dė
mesį.

— Padėk tamsta man, — labai 
silpnu balsu paprašė moteriškė. 
— Skausmai man taip smarkiai 
suspaudė krūtinę, kad negaliu 
pajudėti. Man reikalingas kelių 
minučių poilsis ...

— Kuo aš tau galėčiau padė
ti? -— paklausė senukas nepa
žįstamos.

— Man būtinai reikalingas 
lašelis vandens ... Gal kiek at- 
sigaučiau ... Mano širdis sil
pna ...

— To tai aš tau tuojau atne
šiu, — tarė Vaitkevičius ir ren
gėsi skubėti.

—- Bet man labiau reikalin
gas kelių minučių poilsis ... 
Čia gatvėj nepatogu išsitiesti..

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2S08 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairių prekių. 
AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAl, MAISTAS, PINIGAI.

- I IIBIIIBH Į I ■■■Illi............. ...  ..................................................................................................................

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS__ . - -----------------------------—--------------------------------------- *

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas. 

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

I Ilgamečio RALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI 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

< « NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL,— TUESDAY, OCTOBER 5, 1971

—- Ar nori užeiti pas mane ir 
atsigauti? paklausė gerašir
dis lietuvis nepažįstamąją.

— Jai tiktai to ir tereikėjo. 
Ji padėkojo Vaitkevičiui ir tuo
jau įsikibo į jo rankovę. Senu
kas nei nepajuto, kai ji, žings
niuodama į koją, priartėjo prie 
Vaitkevičiaus namų.

Pats Vaitkevičius susirūpino, 
kaip jis užves į antrą aukštą 
apalpusią 50 metų moteriškę. 
Jeigu ji, eidama lygiu šaligat
viu, apalpo, tai kaip ji užlips į 
antra aukšta tokiais stačiais 
laiptais?

Pasirodo, kad jo rūpestis bu
vo bereikalingas. “Apalpusioji” 
viena ranka įsikabino į pasienio 
atrama, o antra ranka atsirėmė 
Į senuką. Pamažu žingsniuoda
mi, jiedu nejučiomis lipo vir
šun. Nespėjo Vaitkevičius, kiek 
pirma užlipęs, dar durų atidary
ti, nepažįstamoji jau buvo vir
šuje, įsikibusi vien tiktai į senu
ko skverną.

Vaitkevičius įsivedė nepažįsta
mąją į vidų, pasodino ir atnešė 
šalto vandens stiklą. Moteriškė 
vandenį tuojau išgėrė, bet jis 
stiprybės jai nesugrąžino. Ji te- 
besijautė blogai ir paprašė vie
tos išsitiesti, bent kelioms mi
nutėms ...

(Bus daugiau)

lis CHICAGOS IRI
I APYLINKIŲ |

Trijų dieną rekordas
Rugsėjo paskutinioji ir spalio 

pirmosios dvi dienos “mušė” 
rekordus iš eilės pasiekdamos 
temperatūros dvi dienas po 92 
ir trečiąją dieną 91 laipsnį 
aukščiau nulio. Senasis spalio 
1 dienos rekordas iki šiol tebe
buvo iš 1952 'ir 1969 metų, bū
tent 86 laipsniai. Bet sekma
dienis, spalio 3 dieną šiemet 
toli atsiliko nuo rekordo: 1963 
metų spalio 3 dieną tempera
tūra buvo 94 laipsniai. Praeitą 
sekmadienį temperatūra vos 
besiekė 73 laipsnius.

ŽVAIGŽDĖMS 
SCENOSE

Geras scenos veikalas yra plrmoii 
sąlygą sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejinga publika nuolatiniais mėgė
jais. kurie drauge su artistais pergy 
vena scenos burtu žavėsi. Artėjant 
teatro seronui. jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais. 180 nsl. knvga Joip du vaidini
mai — “Rtibulis ir Dundulis” 3 veiks
mu linksma? nutikimas taip nat 
“Svaioniu Šalis”, 5 veiksmu vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knvgo? mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trvs knvgos:
VIŠČIUKU ŪKIS. 3 veiksmu satvri 

nė komedija, premijuota Čikagos S^e 
noc Darbuotoju S-ros. kietais virše
liais. kaina 1 00 dol

DIAGNOZĖ, 3 veiksmu komedija iš 
lietuviu gwenimo Amerikoje. 150 
nsl.. kaina 1.00 dol.

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

Teeul šie ir kiti scenos veikalai bv 
na akstinu gvvuoti osaneioms scenos 
mėgėiu grupėms ir impulsu naujiems 
rvžtams kad lietuviškas žodis, pagar 
biai ir didingai ištarta* scenose. iš
liktu gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

NAUJIENOS.
1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608

Medicare 8 doleriais 
padidins jmokėjimus

Kam iš medicare gaunančių 
po sausio 1 dienos ateinančių 
metŲ teks eiti i ligoninę, turės 
Įžanginį {mokėjimų mokėti 8 
doleriais daugiau — vietoje 
*60, kaip dabar yra Įmokama,
teks mokėti |$68. Sveikatos, 
švietimo ir gerovės sekretorius 
Elliot Richardson pareiškė, 

St., kad pakėlimas buvęs reikalin
gas, kadangi ligoninės išlaidos 
vėl žymiai pakilusios, tiek, kad 

’medicare gaunančiųjų pabuvi- 
inas ligoninėje bendrai išeinąs 

!po $800. ..

CTA šoferis padėjo
sugauti 3 plėšikus

Du policijos patruliai važiuo 
darni Harrison gatve lies Inde
pendence bulvaru išgirdo kelis 

Išūvius ir pamatė iš gazolino 
įstoties išbėgant tris jaunus vy- 
Irus, kurie susėdę į Kentucky 
i lentelę turintį automobili leido 
Įsi skubiai važiuoti. Policinin- 
|kai pradėjo juos vytis, bet jų 
>37,000 mylių suvažinėjęs auto- 
įmobilis staiga sustojo.

Pasitaikė arti važiavęs, tar 
nybos valandas baigęs CTA šo
feris Kelvin Redmond, 25 ku
ris policininkams pasisiūlė 
plėšikų automobili sekti, kol 
bus pašauktas kitas policijos 
skvadas. Besivydamas Red
mond pastebėjo kitą policijos 
patrulį ir jiems parodė auto
mobili su Kentucky lentele. 
Plėšikai buvo pralenkti tik iš 
Eisenhover greitkelio Įsukę Į 
Dan Ryan. Visi trys buvo gink
luoti. Jie apšaudė gazolino sto
ties tarnautoją, kurs plėšikų 
išsigandęs bandė nuo jų pa
bėgti. Suimtieji atvažiavę iš 
Lexington, Kentucky.

Be to, suimti du čikagiškiai 
plėšikai David Sanders 31 ir 
Jam Woods 23, kurie prieš sa
vaitę laiko nušovė policininką 
William Johnsoną, kaip patys 
prisipažino, norėdami gauti 
pinigų heroinui pirkti.

Johnson yra penktas šiemet 
nušautas policininkas.

— Dr. K. Bobelis ir žmona 
Dalia Liet. Gcn. Konsulo A. a. 
dr. P. Daužvardžio atminimui 
vietoje gėlių įteikė 25 dolerių 
auką Amerikos Lietuviui Tarv- 
bai.

— New World praneša: 
Ralph G. Vexvman, Linkolno 
ekspertas mokslininkas, Chi- 

[cagos viešosios bibliotekos di
rektorių tarybos prezidentas, 
kitą trečiadienį spalio 13 d. da
lyvaus Arts and Letters League 
mitinge Balzeko Lietuviu Kul
tūros Muziejuje, kur pasakys 
kalba tema “Abraomas Link'ol- 
nas savamokslis”. Muziejuje 
bus išstatyti parodai retų Lin
kolno dokumentu, fotografijų 
ir laišku. Nuo 8 vai. vakaro C
prasidės priėmimas.

— Dr. V. Tauras išvyko 3 sa
vaitėms atostogų. Grįš spalio 
25 d.. Ligoniai, esant reikalui, 
gali kreiptis Į dr. P. Strimaiti.

— Škėmos ir Astrausko vai
dinimai. praeita šeštadieni vai
dinti Chicagos Menėje, praėjo 
labai gerai. Žiūrovų prisirinko 
žymiai daugiau, negu anksty
vesniuose vaidinimuose, šio
mis dienomis Nau jienose bus pa
skelbtas vaidinimu vertinimas.C

— Jėzuitų namuose lošian- 
tiems šachmatininkams kliudo 
gretimame name triukšmau
jantieji ir tarp savęs neprausta 
burniškai besikoliojantieji vai
kėzai.

— A pie 10 valandų vakaro 
organizuota vaikėzų gauja su
stabdė S. Western Ave. trafi- 
ką. Vienas po kito 55ta gatve 
ėjo nekreipdami dėmesio Į rau
doną šviesą. Automobilistai 
būtų galėję juos sutrenkti. Ga
ge Parkas darosi netvarkingas.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

STOCK ROOM MAN 
Light clean work packaging printed 

materials.
Excellent employee benefits 
NATIONAL DAIRY CO.

Ill No. CANAL
FR 2-3156

----- -------- _ ——------ ----------- —r _ i 
HELP WANTED — FEMALE 

Darbininkiv Reikia

SWITCHBOARD OPERATOR 
EXP. AGE 25—45. 

Must type. Various other clerical 
duties. Fenced parking. Air cond. 

Congenial office of Electrical 
Mfgr. 

Phone Mr. ROBERTS 
722-1903 for appt.

SECRETARY
Our management consultant firm 
seeks exp. secretary w. polished typ
ing & shorthand & office skiUs. Should 
be good organizer, enjoy a busy 
schedule. College background prefer
red. Good salary & benefit program, 

I incl. profit sharing. Call 726-8730
MR. MAXWELL

RENTING IN GENERAL

IŠNUOMOJAMAS 5 kambarių butas 
1-mam aukšte, gazo pečiais šildomas 

suaugusiems. S70 per mėnesį 
3425 So. EMERALD AVE. 

Susitarimui skambinti 582-6284.

IŠNUOMOJAMA graži patalpa ištaigai 
ar krautuvei prie 69-tos ir Campbell. 

776-7952

N u o m o s

— Iš tos pačios nuostatų ne
silaikančios gaujos išsiskyrė 
keli jaunuoliai ir pradėjo kabi
nėtis prie greta gozoliną par
davinėjančių tarnautojų. Juos 
suvaldė vieno tarnautojo laiku 
paimtas geležinis vamzdis.! 
Triukšmaujantieji paskubomis) 
paspruko į rytus. Gage Parkui 
reikės daugiau policijos galvas 
keliančioms gaujoms suvaldy
ti. j

— Vet. Dr. Alfonsas Kalvaitis 
staiga savo namuose mirė rug
sėjo mėn. 24 d. Augusta Maine, 
kur nuolatos gyveno. Palaido
tas Bostone, Forest Hiil kapi
nėse. Nuliūdę liko našlė Mari
ja ir sūnus Algis. Kalvaitis.

— Renkime savo asmenybę 
sėkmingai apsaugai nuo skle
rozės — 332 Alvudo radijo pa
skaita ši ketvirtadienį, spalio 
7 d., 11 v. r. Sophie Barčus Ra
dijo šeimos valandoj.

— Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas išleido atskiromis kny
gomis istoriko Vincento Liule- 
vičiaus tris studijas: Emigraci 
jos priežastys, Amerikos lietu
vių kultūriniai laimėjimai ir Iš 
eivija Lietuvos atkūrimo dar
be. Instituto direktorius yra 
Domas Velička.

— Pvt. James R. Gabrys iš Či
kagos pietvakariii apylinkės
baigė jauno kareivio apmoky
mą Fort Polk armijos bazėje, 
Louiziano valstijoje.

— Dee Rumczikas yra Mc 
Kieman parko sporto instruk
torė ir sporto aikščių prižiūrė
toja. Ji globoja, moko ir pra
veda rungtynes tarp apylinkės 
sporto organizacijų bei koman 
du. ' ' ’

I c

— Helen Pius vadovaus lietu 
viškos kalėdinės eglutės puoš
menų gamybos kursams, kurie 
prasidės lapkričio 5 d., 7:30 vai. 
vak. Balzeko Lietuviu Kultūros 
muziejuje ir bus to mėnesio
penktadieniais. Frank Zapolis 
lietuvių tautinio meno ir rank
darbių žinovas bei puoselėto
jas kasmet prieš Kalėdas su
ruošia tų puošmenų parodas, 
paskirdamas ir suorganizuoda
mas laimėtojams premijas. Už
siregistruoti į kursus galima 
atsilankant į muziejų darbo 
valandomis arba telef. 847— 
2141.

■* Naujienų Sukaktuvinis Ban
ketas su programa ir šokiais 
įvyks š. m. spalio 31 d., sekma
dienį, 4 vai. p. p. V. F. W. salė
je, 7254 W. 63rd St., Argo, III. 
Visa lietuviška visuomenė ma
loniai yra kviečiama dalyvauti. 
Dėl rezervacijų prašoma rašyti į 
Naujienas, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, Ill. 60608 arba skam
binti HA 1-6100. Vakarienė su 
kokteiliu $8.00 asmeniui.

REAL ESTATE.
_____ -- -   ■ ■ _   __ ___  -   1 — -—M—, f ■■

REAL ESTATE FOR S^W-E REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VJBŲ INPORMACUŲ, KREIPKITE: I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, FrezidenUu

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARLA.TAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4307 So. KEDZIE. CHICAGO 

TEL. — 254-5551 
4936 — 15th St., Cicero

Tel. 652-1202

2 BEDROOM HOME. 2 car garage. 
Forced air heat, central air condition, 
many extras. Bogan area, St. Thomas 
Moore church. By owner with ap

pointment only. Tel. 434-1379.

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

-----------------------------------------------

TERRA
Brang«nybė«, Laikrodžiai, Bovano* 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHIIAGO 

Telef. 434-4660

SIUNTINIAI 1 LIIYUVĄ 
ir kitus krcštui

P. NEDZINSKAS, 40M Amhu, 
Chicago, III. 606SX T«L YA 74980
— _ ___

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGEKlffitS 

Pardavimas ir Taissmas 
2646 WEST S9th STREET 

T»U REpublIc 7-1941
. -r

K. E R I N G I S
CAUMAMIA 9UEER SERMItl
Talsovd au4o moteMl, stabdžiai, 

funa-ups Ir ♦. L
4824 Sc. CALIFORNIA AME.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

♦ Tauragės Klubas kviečia vi
sus atsilankyti į rengiamą links
mą šokių vakarą spalio 16 die
ną 7:30 vai. vak. Marquette sa
lėje, 6908 So. Western Ave. 
Gros geras K. Ramnaausko or
kestras. Įžanga 1,50 dol. (Pr).

** LB Dramos studija pradeda 
darbą, šį trečiadienį, spalių 6 
dieną, 7 vai. vakare, Jaunimo 
Centre šaukiamas pirmas LB 
Dramos studijos lankytojų su
ėjimas. Maloniai kviečiami atei
ti praėjusių metų lankytojai ir 
norintieji naujai įstoti, ne jaunes
ni 15 metų. LB Dramos studiją 
veda LB Kultūros Fondas, o fi
nansinį išlaikymą teikia Lietu
vių Fondas. Gerb. Tėvai, malo
nėkite savo jaunimui priminti, 
jei jis nepastebėtų šio praneši
mo. Už studiją mokėti nerei
kia. Taigi, trečiadieni, spalio 
6 d. 7 vai. vak. Jaunimo Centre 
renkamės naujam darbo sezo
nui. šiais metais Dramos studi
joje dėstyti maloniai sutiko 
Živilė Numgaudaitė, Marijos 
Aukšt. mokyklos dramos mo
kytoja.

LB Kultūros Fondas

PIRKITE BE BABIES
3 BUTAI IR BIZNIO PATALPA. 

Tvirtas namas, aluminum langai, pla
tus lotas. Artima vieta Marquette Par
ke. $17,600.

2 AUKŠTU MŪRINIS NAMAS, apie 
$17,000 pajamų metams. - Tvarkingai 
prižiūrėtas, saugioj vietoj. Rimtam 
pirkėjui, vertas $47.000,
' 7 KAMBARIŲ ŠVIESIŲ PLYTŲ MŪ
RAS. Ceramic virtuvė ir vonia. Gazo 
Šildymas. Garažas. Blokas nuo Cali
fornia, Marquette Parke. $26,500.

2 BUTŲ 15 M. MŪRAS, 2 po 4%. 
Išbaigtas rūsys. Didelis garažas. 2 
gazo šildymai. Arti mūsų. $39,600.

4 BUTŲ gražus mūras ir^ 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High. 
— $42.700,

SKLYPAS 30’ su garažu prie Mar
quette Parko. — S10.500.

9 KAMBARIŲ MŪRAS. Patogi vie
ta, rami gatvė, arti parko. $18.950.

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

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pasto
gė, centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
■klvpas. 41-ma ir Camnbell.

PUIKUS BUNGALOW. įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
auete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET

— 436-7878

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovyje, 
platus sklypas, geros pajamos. 54 ir 
Damen. apylinkėj. — $38-000.

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas. Marquette 
Parke. — Tik $89,000. ’ —

10 BUTU mūras, alum, langai, šil. 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79,500.

1% AUKŠTO 12 metų mūrinis, ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsys. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvnas. Apylinkė 47-tos ir 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu, aluminiiaus langai, 2 automobilių 
garažas, Marquette Parke. — Tik 
$28,900.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

JACKSON PARK HIGHLAND.
15 room 3 story brick home. 5 large 
bedrooms. 4 full baths, large kitchen, 
full finished basement, 2 car garage 
with quarters, lot 150x135’ with 

greenhouse. High 40’s.
CaU Mr. MEADE 

548-5656

NORRIDGE PRIEMIESTYJE
Puikus 2 butų mūras, užsakymui sta- 
tvtas. Abu butai su 3 miegamais. Di
delės virtuvės su Įmontuotomis kros
nimis ir oro vėsintuvais. Atskiros 

šildymo sistemos. Skambinkite 
MARCICI & CO.

889-6077

FOR SALE BY OWNER
Modem 2 bedroom brick. Foil bas
ement. Beautiful sidedrive with new 
2 car garage. Vicinity 79th & Pulaski. 
Owner moving to California. Must 

sacrifice. 
CaH PR 94353.

Leave name and number.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE. 1 

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

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS


