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EGIPTAS IEŠKO NAUJO PREZIDENTO
Kremlius turės jį palaiminti

WASHINGTON AS. — Klausimas, kas pakeis Egipto prezi
dentą Nasserį, nėra lengvai atsakomas. Washington© stebėtojai, 
gerai susipažinę su Egipto valdžios struktūra, sako, kad naujas 
vadas iškils iš trijų organizacijų: iš kariuomenės, iš slaptosios 
žvalgybos arba iš Arabų Socialistų unijos. Nemažą vaidmenį 
gali suvaidinti ir pusiau slaptai veikianti, gerai organizuota Mu
sulmonų Brolija, tačiau jos laimėjimas jau būtų laikomas per
versmu. Daug priklausys ir nuo Sovietų Sąjungos slaptų žygių. 
Daug sovietų karinės ir civilinės žvalgybos pareigūnų dirba, kaip 
ekspertai ir patarėjai įvairiose Egipto'valdžios įstaigose. Naujas 
prezidentas gali būti išrinktas tik su sovietų pritarimu arba — 
prieš sovietų valią.

Aly Sabry yra buvęs aviaci
jos eskadrilės vadu, kai Nas- 
seris su kitais kariniafkais nu
vertė karalių Farouką. Sabry 
1953 m. lankėsi-Amerikoje ir 
prašė Egiptui 40 mil. dol. pa
ramos ' ginklais. Tuometinė 
Eisenhowerib vyriausybė Egip
to prašymą atmetė. Nuo to 
laiko Sabry tapęs Sovietų Sąjun
gos gerbėju. Prieš Sabry gali 
būti opozicija kariniuose sluoks
niuose, kur atsirandąs nepasi
tenkinimas dėl vis didėjančios 
sovietų įtakos Egipte. Sabry 
laikomas sovietų draugu.

Zakarya Mohieddine, buvęs 
vidaus ministeris ir saugumo 
viršininkas, buvo vienas iš 12 
karininkų, suokalbio prieš Fa
rouką organizatorių. Jis susi
pykęs su Nasseriu dėl ekonomi
nės politikos, dėl pan-arabizmo 
plėtimo, apleidžiant vidaus rei
kalus. . *

kada jis susipyko su Nassėrhi 
dėl jo įsikišimo į Jemeno karą. 
Boghdady pavadino Jemeną 
“Nasserio Vietnamu” ir tuo pra
rado įtaką valdžioje.

Tarp minėtų kandidatų mi
nimas dar generolas Mohammed 
Sadek, buvęs karinės žvalgybos 
viršininkas ir dabartinis jo Įpė
dinisgen. Ahmed Ismail, kuris 
Egipte turįs didelę galią kariuo
menėje. ' /

Sami' Shar af — valdžios mi- 
nisteris saugumo reikalams, va
dovauja vidaus ir užsienio žval
gybos skyriams. Jis yra 37 me
tų ir laikomas kylančia Egipto 
•asmenybe.. Vidaus reikąlų mi- 
nisteris ir policijos viršininkas' 
Sharawi Gumą, irgi labai įta
kingas ir' sovietų įtakoje esąs 
politikas.
t Ekspertaineabejoja, kad Egip
te manevravimas dėl valdžios 
viršūnės vietos jau prasidėjo, 
tik viešuma apie varžytynes nie
ko nesužinos, kol pasibaigs gedu
las dėl Nasserio mirties. Greičiau 
šia valdžios priekyje bus laiko
mas tas pats Sadat, o už jo nu
garos valdys tikrieji vadai, su
darę koaliciją. Panašiai Nasse- 
ris dvejis metus valdžios prie
kyje laikė gen. Neguibą, kol atė
jo jo laikas.

Sustiprėjo švedų 
opozicijos blokas
STOKHOLMAS. — Švedijoje 

pagaliau buvo suskaičiuoti visi 
praėjusių parlamento rinkimų 
balsai, atsiųsti į būstines paštu 
iš užsieniuose gyvenančių šve
dų. Pasirodė, kad centro ir de
šinės partijų atstovai gavo 170 
vietų, tik šešiomis vietomis ma
žiau negu reikalinga valdžios 
sudarymui.

Švedijos parlamente yra 350 
atstovų. Valdanti socialdemo
kratų partija gavo 163 atstovus 
ir negalėtų valdyti be komunis-
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Prexidentas RICHARD M. NIXON, 
kurį Jugoslavijoje didelės minios žmonių labai šiltii sutiko* 

• ■ • . . . 
—

- Sovietų laivyno 
uostas Kuboje

WASHINGTONAS. — Vy
riausybės pareigūnai korespon
dentams privačiai išreiškė nuste
bimą, kad Baltieji Rūmai ir Pen
tagonas pasirinko šį momentą 
įspėti sovietus dėl Kuboje stato
mos karo laivyno bazės, žinios, 
kad pietinėje Kuboje, Cienfuegos
uoste, vyksta dideli statybos '• 
darbai, Amerikos žvalgybai jau 
seniai žinomos. Liepos 8 d. kon
greso komitetas gavo žinias apie 
bazės statymą- iš admirolo Hol
mes ir gynybos pasekretoriaus 
Warren Nutter.

^Manoma, kad vyriausybės pa- ____ __ ____ ___
skelbimas ir įspėjimas, jog Ame-| va(jovauja premjeras Kosyginas, su Juo atvyko užsienio reikalų 
riką labai rimtai žiūri į tokiosviceniinisteris Vladimir Vinogradov ir trys svarbūs karininkai: 
bbzes statybą, buvo padarytas ■ generalinio štabo viršininkas, maršalas Zacharoyfe, pėstininkų' 
dabar kitais, sumetimais: Vidu-j viršininko pa vaduoto  j asgem Lašenk©- ir3faskvos.Š^ešlėktuvinės 

Rytų’krizės įtakoje ir* ' --- - .. . . -
Čilės prezidento rinkimų, išva-

ŠIANDIEN LAIDOJAMAS NASSERIS
Sovietų delegacijoje — trys generolai

KAIRAS. -— šiandien,’ Kairo gatvėse* verkiant:’'tūkstančiams 
egiptiečių, laidojamas prezidentas Nasseris. Iš visų arabų, vals
tybių suvažiavo vyriausybių vadai. Sovietų Sąjungos delegacijai

vietų Sąjungos delegacijai skirta pirmoji vieta.

Amerikos delegacijos sudėtis 
ilgą laiką buvo .neaiški. Kalba
ma, kad “Saratoga” lėktuvne
šyje prezidentas Nixonas trum
pai svarstė, ar nevertėtų jam 
pačiam vykti į Nasserio laido
tuves, tačiau ta mintis greit , bu
vo atmesta. Buvo skelbta, kad 
Amerikos delegacijai vadovaus 
valst. sekr. Rogers. Vėliau tas 
buvo pakeistas prezidento pa
tarėju Robert Finch, pagaliau, 
buvo paskelbta, kad delegaci
jos vadovas bus sveikatos, švie
timo ir šalpos departamento se-

žengti;per toli šioje hemisfero
je.

Amerikos žvalgyba seniai ži
no, kad Cienfuegos uostas yra 
uždarytas Kubos piliečiams, kad 
ten gali lankytis tik sovietų ka
rinis personalas. Rugsėjo 17 d. 
Kubos žinių 'agentūra pa
skelbė, kad iš Havanos į Cienf ue- 
gą, statomas naujas net aštuonių 
linijų platumo greitkelis. Sta
tybai vadovauja sovietų inžinie
riai.

Amerikos pareigūnai paste- _
bi, kad Kubos automobilių eis- kretorius Elliot Richardson. Su 
mas yra toks, kad jai tikrai ne- juo į Egiptą atvažiavo diploma- 
reikia aštuonių linijų kelio. Ne- tas Robert Murphy, prezidento 
abejojama,’kad tas kelias ski-'Nixono buvusios advokatūros 
riamas kariniams reikalams.

NEW YORKAS. — Amerikos 
žydų kongresas gavo laišką iš 
septynių sovietų žydų, kurie 
skundžiasi priespauda ir sovie
tu draudimu išvažiuoti.

ŽENEVA. — Amerika pasiū
lė steigti prie Jungtinių Tautų 
kovos prieš narkotikus organi
zaciją ir davė jos veiklos pra
džiai du milijonus dolerių.

— Kaunietis menininkas Pra
nas Peleckis per keliolika metų 
išdrožė iš medžio apie penkis 
tūkstančius darbų. Jis Kaune 
vasarą buvo surengęs “persona
linę” parodą. • (E)

tų partijos paramos, šie turi 
17 vietų.

Nors komunistai daugelyje 
klausimų su socialdemokratais 
nesutinka, tačiau jų vadas Her- 
mansonas pareiškė, kad social
demokratai yra daugiau “dar
bininkų” -valdžia, o opozicijoje 
esančios partijos atstovauja 
“buržuazijai”. Todėl komunis
tai nutarę remti valdančius so
cialdemokratus.

ARIASI SU TITO

firmos partneriu John McCloy, 
Amerikos diplomatinės atstovy
bės Egipte vedėjas Donald Ber
gus ir Valstybės departamento 
Egipto reikalų specialistas Mi
chael Sterner.

Britanijos delegacijai vado
vauja užsienio reikalų ministe- 
ris Douglas Home, Prancūzija 
atsiuntė premjerą Chaban-Del- 
mas, Vakarų Vokietija — už
sienio reikalų ministerijos par
lamentinį sekr. Kari Morsch,

Graikija — vicepremjerą Styli- 
anos Pątakos.

Egipto laikraštis “Al Ahram” 
paskelbė iki šiol slėptą žinią, kad 
prezidentas Nasseris vieną šir
dies ataką turėjo 1969 metų rug
sėjo mėn. Tuo metu Egipto spau
da Nasserio ligą vadino gripu. 
Nasseris paskutinį kartą būda
mas Maskvoje liepos mėn. buvo 
įspėtas sovietų kardiologo, kad 
jis nepersidirbtų ir nępa vargtų. 
Tik keli Nasserio artimiausi 
bendradarbiai žinojo apie jo 
sveikatos būklę. Jie reikalavo 
ir Nasseris buvo sutikęs prieš 
dvi savaites išvažiuoti į Mersa 
Matruh kurortą prie Vidurže
mio jūros pailsėti. Tačiau Nas- 
seriui vieną dieną pabuvus ta
me kurorte, Jordane prasidėjo 
civilinis karas ir jis vėl sugrįžo 
į Kairą susitikti su arabų va
dais. Po derybų, kuriose kon
ferencijos buvo ilgos ir įtemp
tos, Nasseris, kaip rašo “Al 
Ahram” buvo labai nuvargęs ir 
vos pastovėjo ant kojų, tačiau jis 
išlydėjo išvažinėj ančius arabų 
vadus. Aerodrome jį ir ištiko 
širdies smūgis

♦ Jaunas čikagietis gavo teis
me nuo 75 metų iki 100 metų 
už policijos detektyvo nužudymą.

♦ Prezidentą Nixona Belgrado 
gatvėse labai šiltai sutiko didelės 
minios žmonių. < -

♦ Jordane, Ramtho ir Irbido
miestuose vėl prasidėjo kariuo
menės ir palestiniečių kovos. 
Arabų stebėtojų komisija įsakė 
kariuomenei ir partizanams iš 
Ąmmano išsikraustyti per 24 
vai. f

♦ Viceprezidentas Agnew pa
reiškė, kad New. Yorko sen. Goo- 
del, nors respublikonas, paliko 
partijos principus ir todėl ne- 
belaikytinas respublikonu.'

♦ Komisija tirti Amerikoje 
pornografijos klausimą, pasiūlė 
jau daug triukšmo sukėlusias
reformas: panaikinti daugumą 
dabartinių pornografiją varžan
čių įstatymų, išplėsti šalyje auk
lėjimą lytiniais klausimais ir ki
tus labai kraštutinius pasiūly
mus.

♦ Amerikos kariuomenes va
das P. Vietname gen. Abrams 
parado metu, pagerbiant Aus
tralijos dalinį, neteko sąmonės 
ir buvo nuvežtas į ligoninę. Jis 
neseniai sirgo plaučių uždegi
mu.

’♦ šiandien'Berlyne vėl susi
tinka keturių didžiųjų valsty
bių ambasadoriai svarstyti Ber
lyno ateities. Nuo to klausimo 
priklauso sovietų-vokiečių su
tarties ratifikavimas Vokietijos 
parlamente.

♦ Netoli Da Nango sudužo 
keleivinis P. Vietnamo lėktu
vas, žuvo 26 asmenys.

Sovietai žada 
remti Egiptą

MASKVA. — Sovietų Są
junga, paskelbdama apie Egipto 
prezidento Nasserio mirtį, pri
jungė prie to pareiškimo savo 
pažadą Egiptui ir jo “liaudžiai”, 
kurią sovietų vyriausybė ir to
liau remsianti kovoje prieš im
perialistus. Sovietų Sąjunga 
tęsianti savo politinę, ekonomi
nę ir karinę paramą arabų liau
džiai.

Kalbėdamas apie Nasserio 
nuopelnus, sovietų pranešimas 
pabrėžia velionies nusistatymą 
ieškoti politinio sprendimo tai
kiomis derybomis. Sovietų vy
riausybė tą Nasserio nusistaty- 
rrią rėmusi ir jo norą užbaigti 
kovas Jordane. Pareiškimas iš
kelia gerus sovietų-arabų santy
kius ir reiškia nuomonę, kad 
Nasserio politikos tęsimas duos 
arabams geriausią ateitį.

S

Per mikroskopą daug dalykų kitaip atrodo, šioje nuotraukoje matome bitės geluonį iškištą per 
paprastos adatos skylutę.

^.•2.

JUGOSLAVIJA - KEISTAS VAKARU 
LAISVIŲ IR DIKTATŪROS MIŠINYS 

BELGRADAS. — Prezidentas Nixonas šiandien lankosi Ju
goslavijoje ir tariasi su. prezidentu Tito. Jugoslavijos darbo 
žmonių socialistinė sąjunga, per kurią komunistų partija valdo 
šalį, paskelbė pareiškimą, kuriame kreipiasi į Belgrado piliečius 
ragindama juos gražiai pasitikti garbingus svečius, šis vizitas 
esąs įnašas į tolimesnį abiejų šalių bendradarbiavimo vystymą 
ir įrodymas draugiškų santykių, kurie pagroti nepriklausomybe, 
nesikišimu ir abipuse pagarba'. Pareiškime pabrėžiama, kad tai 
pirmas Amerikos prezidento vizitas Jugoslavijoje.

Jugoslavija, nors valdoma ko
munistų partijos, yra įdomus 
laisvės ir diktatūros mišinys. 
Tito pirmas pradėjo įrodinėti, 
kad būti komunistu nebūtinai 
reiškia —klausyti Maskvos. Tuo 
jis atvėrė kelią “tautiniam ko
munizmui”. I Rytų Europoje ne
abejotinai yra daug tokių ko
munistų, kurie suderina savo įsi
tikinimus su imperialistinės Mas
kvos politikos neapykanta.

J ugoslavij o j e komunizmo įve
dimas 1945 metais prasidėjo su 
griežtomis ir žiauriomis refor
momis, žemės ūkio nusavinimu, 
masiniais areštais ir policijos te
roru. Laikui bėgant, režimas 
švelnėjo ir šiandien iš visų ko
munistinių diktatūrų Jugosla
vijos valdžia duoda piliečiams 
daugiausia laisvės ir iniciatyvos. , 
šis liberalėj imas prasidėjo 1952 
metais ir buvo tęsiamas 1965 
metų reformomis, kuriose dide
lė centralizuotos valdžios parei
gų dalis buvo atiduota šešioms 
respublikoms ir dviem autono- 
mmenl provincijom.

Izraelis paleidžia 
dvyliką arabų

ŽENEVA. — Tarptautinis 
Raudonasis Kryžius paskelbė, 
kad prieš tris savaites palesti
niečių pagrobtų lėktuvų kelei
viai jau visi yra paleisti. Jų pa
leidimas surištas su 19 arabų 
paleidimu Europoje ir Izraely
je. Raud. Kryžiui tarpininkau
jant Šveicarija, Britanija ir 
Vak. Vokietija sutiko paleisti 
septynis arabus, kurie buvo pa
sodinti į kalėjimą už anksty
vesnius puolimus ir bandymus 
pagrobti keleivinius lėktuvus.

Pasikeitus šiais kaliniais, Iz
raelis paleis du kalinamus alži- 
riečius ir 10 belaisvių Libijos 
kareivių. Izraelis pabrėžė, kad, 
šių arabų paleidimas nėra de
rybų su palestiniečiais išdava. 
Izraelis juos paleisiąs humaniš
kumo sumetimais. Izraelis neno
ri, kad ateityje palestiniečiai

tikėtųsi juos iškeisti už suimtus 
Izraelyje partizanus.^

Izraelio nutarimą, gal, pavei
kė ir tai, kad Jordane paleisti 
29 amerikiečiai, pusė jų žydų, 
kreipėsi į Izraelio vyriausybę, 
prašydami “parodyti gerą valią” 
ir paleisti kelis arabus, atsily
ginant už gerą elgesį su kaliniais 
— įkaitais Jordane.

Užsienio korespondentai Am- 
mane rašo apie masinį kapą, ku
riame civilinio karo metu buvo 
palaidota virš 40 palestiniečių, 
šis kapas buvo parodytas ko- 
respondeantams partizanų, ku
rie kaltina karaliaus kariuome
nę masinėmis skerdynėmis.

Įspėja neapleisti

WASHINGTONAS. — Kon- 
geso narys Mendel Rivers, At
stovų Rūmų ginkluotų jėgų ko
miteto pirmininkas pasakė kal
bą, kurioje labai tamsiomis spal
vomis nušviečia Amerikos ka
rinių jėgų padėtį. Jis pareiškė, 
jog Amerika, nuolat mažindama 
gynybos lėšas, yra dideliame 
pavojuje. Amerikos ateitis ka
banti ant plono siūlo. Mes lyg 
norime patys nusižudyti, pasa
kė Mendel Rivers.

Kongresmanas Rivers savo 
kalbą skyrė lėšų skirstymo ko
mitetui, kuris ėmė svarstyti lė
šų gynybai klausimą. Jis nuro
dė, kad Amerika greitai tampa 
antraeile jūros galybe, o dėl to 
kalti kongreso nariai, praeityje 
vis mažinę lėšas moderniam ka
ro laivynui. Sovietų Sąjunga 
pamažu stumianti Amerikos jė
gas iš Viduržemio jūros, ji įsi
tvirtino Indijos vandenyne ir 
stato jūros laivyno bazę Kuboje, 
kur bus laikomi barnduolinėmis 
raketomis ginkluoti povandeni
niai laivai. Rivers pridėjo, jog 
didžiausia Amerikos klaida bu
vusi padaryta 1962 metais, ka
da Amerika neokupavo Kubos,

turėti iki 25 akru nuosavybės. 
Piliečiai gali turėti daugiau, ne
gu vieną namą. Darbininkai daug 
įmonių patys valdo, sudaryda
mi kartu su direktoriais ir tech
nikais įmonių tarybas. Tas ne
kliudo darbininkams stheikuoti 
ar dažnai keisti darbus. Daug 
darbininkų išvyksta į užsienius 
ir jų namo siunčiami pinigai 
šiais metais sudarys 400 mili
jonų dolerių sumą. Turistai Ju
goslavijon šiais. metais atveš 
360 mil. dolerių.

Belgrado gatvėse parduoda
mi ne tik komunistinių šalių 
laikraščiai, bet galima nusipirk
ti ir vakarų žurnalų, net Ameri
koje leidžiamą-“Playboy”. Gat
vėse daugiau automobilių negu 
Maskvoje. Krautuvės pilnos pre
kių, nors jugoslavių pramonės 
eksportas daug atsilikęs nuo 
importo. Užsienio bendrovės Ju
goslavijoje investuoja, stato 
įmones, užsieniečiai vyksta į Ju
goslaviją atostogauti. Pernai 
apie 3 milijonai jugoslavų išvy
ko į užsienius. Tokių dalykų nė
ra jokiame sovietų okupuota
me Rytų Europos komunistinia
me krašte.

Rekordinis gaisras
LOS ANGELES. — Kalifor

nijoje siaučia didžiausi istori
joje krūmų ir miškų gaisrai. 
Liepsnos siekia Meksikos pasie
nį ir eina šimto mylių ruožu. 
Jau žuvo trys asmenys, sudegin
ta 600 pastatų, o miško nudegė 
apie 400,000 akrų. Nuostolių 
skaičiuojama apie 165 milijonai 
dolerių. Gaisrus gesina 10,000 
žmonių.

šis gaisras pavadintas Lagu
na vardu. Jis jau pralenkė 1930 
metų didelį Matailaja gaisrą, 
kuris išdegino 125,000 akrų 
Kern ir Los Angeles apskrityse.

kai sovietai bandė ten įrengti 
raketų lizdus.



BAŽNYTINĖS ŽINIOS

KANADOS NAUJIENOS
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tarė,

Frank Zogas, President
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1739 So. Halsted Street

Bonds can be easy and auto- 
made. AH you have to do 
is join the Payroll Savings

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

prokuratura exonoravt^ (patei
sino) dėl septyniolikos italų kai
miečių sušaudymo praeitojo ka
ro metu ir panaikino prieš jį už
vestą bylą, pats atsisakė iš sa
vo tų pareigų. Vyskupas Defre- 
gger teisinosi tik perdavęs vyk
dymui aukštesnio viršininko įsa
kymą, kadangi jam grėsusi mir
ties bausmė, jei įsakymo ne
vykdys. II Pasaulinio karo me
tu Defregger buvo Wehrmach- 
to kapitonas.

Bavarijos kardinolas Julius 
Doepfner pareiškė, Defreggerį 
skiriąs vyskupu vikaru ir arki- 
diocezijos departamento ordinų 
reikalams viršininku.

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

YOU! SAVINGS

lusi ir “E. L.” atspausdinta žinu
tė apie lenkų gėn. Anderso kil
mę, atrodo, nebuvo pakankamai 
autentiška.

Lenkų oficialus šaltiniai sako, 
kad neseniai miręs gen. Vladislo
vas Andersas buvo gimęs Len
kijoje, kur jo tėvai dirbo žejnės 
ūkyje. Prieš pirmąjį pasaulinį

— kai kada ir mažytei
; /būti”.

P. Arminaš-Trupinėlis

braška, sveikas — trakšt, ir nu
lūžo.

Gegutės balsu skurdo ne- 
nušikratysi.

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. • Dėkojame 
Jums vi.. mums parodytą 
pasitikėjimą. - '‘Mes^ndrė-j 
tume • būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
; < $20.000 i į

karą jo tėvaš persikėlė gyventi 
į Tauragę, kur jis buvo ūkvedžiu 
rusų kunigaikščio Vasilčikovo 
dvare. Tuo laiku V. Andersas 
buvo gimnazistu ir netrukus iš
vyko studijuoti į Rygos politech
nikos institutą. Karo metu jis 
buvo rusų kariuomenės karinin
ku, o po karo grįžo į Lenkiją 
ir įstojo į lenkų kariuomenę.

Gen. Anderso biografijoje 
niekur neminima, kad jis kada 
nors yra buvęs Andrzej ewskiu. 
Atrodo,‘kad po pirmojo pasauli
nio karo, kada Tauragęs dvaras 
buvo išparceliuotas, Anderso tė
vai ten jau nebegyveno.

Europos Lietuvis
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ŽUVYTĖ '
Radus slieką upėje, mažiukė žuvytė 
Gailėjosi širdingai, kad negal praryti 
Pasitraukė Į šalį, pamačius lydeką, i 
Kuriai sliekas, o su juo'ir meškerė teko. 
Regėdama žuvytė, kaip galėjo pražūti, 
“Gerai, ' - - -

Vedęs kunigas laikė mišias
Olandijos katalikų bažnyčios 

hierarchijoje didelį klegesį su
kėlė pirmosios mišios, kurias šv. 
Ignaco jė:zuitų kolegijos stu
dentų parapijos koplyčioje Har
leme atlaikė prieš 6 mėnesius 
vedęs jaunas kunigas Huub Oos- 
terhuis. Nors Harlemo vysku
pas Theo Zwartkruis buvo už
draudęs, bet tos studentų para
pijos atstovas koplyčioje pareiš
kė, kad “ši kongregacija sutin
ka be jokių tolimesnių diskusi
jų leisti vedusiems kunigams 
laikyti pamaldas ir celebruoti 
eucharistiją”. Tai išgirdęs vie
nas senas kunigas ir sena vedu
si pora apleido koplyčią.

Diocezija į tai reagavo pa
reikšdama, kad atšaukia kont
raktą, kuriuo ta koplyčia buvo 
leista naudoti dviejų Harlemo 
universitetų studentams ir kad 
“tokie kunigai nebeeina savo 
kunigiškų pareigų”.

Apie 750 asmenų, lankiusių 
tas mišias, buvo anketos būdu 
prašyti pareikšti savo nuomo
nę/ Iš Tų atsakė 222 asmenys 
palankiai 'ir ‘ tik 9 ’ pritarė.- vys-, 
kupo draudimui. Parapijos ko
mitetas 4 balsais prieš 2 pasi
sakė prieš Harlemo vyskupo ir 
Olandijos jėzuitų provinciolo 
draudimą leisti kunigui Ooster- 
huis laikyti mišias.

Paklausta, ar lauktina bausmių 
iš Vatikano ir jėzuitų pusės, tos 
parapijos vadovybė atsakė, kad 
dar per anksti į tai atsakyti.

i •. ‘‘ - \ J : •

Pateisintas vyskupas 
leidęs sušaudyti 17 italų

Miuncheno augziliarinis vys
kupas Mathaias .Defregger, kurį

Pabaigai buvo atliktas Stasės 
Zubrickienės paruoštas monta
žas “Tėvynės ilgesys”. Jį atli
ko Viltė ir Jūratė Zubrickaitės. 
Pianu palydėjo .Sigitas Zubric- 
kasr -

Montažas buvo atliktas labai .' ' J,. _t. • . ■
vykusiai ir ne vienas* is susi
jaudinimo šluostė ašaras.

Bendrai visi jaunieji pasirodė 
puikiai ir susilaukė gausių plo
jimų. (Programą pravedė moks
leivė Danguolė Vilbikaite.

-Kitą diehą’ (rugsėjo 13) Vie
nuolyno koplyčioje, dalyvaujant 
organizacijoms su vėliavomis, 
parapijos klebonas B. Mikalaus
kas atlaikė pamaldas už. žuvu
sius dėl. Lietuvos. laisvės. Jis

Iškilmingai paminėjo
. tautos šventę

ST. CATHERINES, Ont. — 
Rugsėjo 12 d. Slovakų salėje 
B'ėndūomenėš valdyba suruošė 
tautinės šventės minėjimą, ku
riame dalyvavo organizacijos su 
vėliavomis. Minėjimą atidarė 
pirm. J. Sarapničkas. Invokaci- 
ją atkalbėjo klebonas T. B. Mi
kalauskas. Paskaitą apie tau
tos šventę skaitė svečias iš JAV, 
nušviesdamas jos reikšmę bei 
jos atsiradimą.

Meninę dalį atliko vietos jau
nieji menininkai. Pianu skam
bino Viltė Zubrickaitė. Akor
deonu du kūrinius pagrojo Al
dona Bogušytė. Solo padainavo 
Ulbinų anūkė, Raihona Brau
ne!. Ji padainavo “Kur bakūžė sa
manota”, “Per girią girelę”, “Sė
džiu po langeliu” ir “Atskrend’ 
sakalėlis”. .

Kunigai menki politikai

Buvęs Pittsburgo kardinolas, 
dabar Vatikano kongregacijos 
kunigų reikalams viršininkas 
kardinolas John Wright pa
reiškė spaudos konferencijai 
St. Paul, Minn., kad jis yra “ne 
kokios nuomonės” apie politi
kuojančius kunigus. “Bažnyti
ninkai nėra tinkami valstybinin
kai”' jis pasakė. Ar Amerikos 
kunigai ir toliau skverbsis į po
litiką, priklausysią nuo pasiseki
mo ar nepasisekimo šio rudens 
rinkimuose. Aštuoni ar devyni 
katalikų kunigai ,kandidatuoją 
šį rudenį į Kongresą. Vienas 
jų, jėzuitas, rugsėjo 15 dieną 
įvykusiuose Massachusetts pir
miniuose rinkimuose laimėjęs 
prieš veteraną demokratą kon- 
gresmaną.

Kardinolas Wright pareiškė, 
kad po Vatikano II Susirinkimo, 
bažnyčios nusistatymas yra už 
šio pasaulio reikalus atsakomy
bę, palikti pasauliečiams.

DETROIT, MICH.
Literatūros vakaras

Detroito lietuvių kultūros klu
bas rengia vietos lietuvių rašy
tojų literatūros vakarą. Progra
moje dalyvaus .trijų generacijų 
rašytojai. Tai bus be ne pir
mas toks rašytojų pasirodymas 
su savo kūryba. Dalyvaus, trijų 
generacijų rašytojai — Marija 
Šims,. žinoma jautri poetė, jau
triais tėvynės meilės išgyveni
mais; Ingrė riainušytė 
no j i poetė, pradėjusi domėtis, ir 
rašyti poeziją* dar gimnazijos 
suole būdama. Dabar pasirodo 
periodinėje spaudoje ir kolekty
vinėje jaunųjų poetų spaudoje; 
dr. Kęstutis - Keblys, žinomas 
daugiau kaip- literatūros kriti
kas; Vytautas Alantas, drama
turgas, novelistas, romanistas.

Literatūros vakaras įvyks š. 
m. spalio mėn. 4 d., sekmadienį, 
4 vai. p. p. Tarptautinio insti
tuto patalpose — 111 .East Kir
by g-vėje.
* Kultūros klubo valdyba kvie
čia lietuvius atsilankyti jaukioje 
kultūrinėj e-literatūrinė j e popie
tėje ir pabendrauti su rašytojais. 
Po programos, bus tradicinė 
klubo kavutė, kurią rengia khi- 
bietės ir talkininkės. A. M.

nors 
kultūros 
rių buvo 
gės savo

Vienas 
tapytojų yra Diego Velasquez, 
gimęs 1599 m. portugalų aris
tokratų šeimoje. Jo tėvas norė
jo, kad sūnus išeitų aukštuosius 
mokslus, tačiau sūnus neilgai te
simokė. Būdamas 13 metų am
žiaus pradėjo mokytis dailės pas 
dailininką Herrezą, žinomą Pie
tinėje Ispanijoje. Bet neilgam, 
nes Herrera buvo žiauraus bū
do ir jaunasis “aristokratas” ne
begalėjo pakęsti. Jis- įstojo į 
Pecheco studiją, kur penkis me
tus mokėsi ir ten pat gyveno. 
Jo mokytojas Pečheco buvo vi
dutinis tapytojas, bet turėjo ne-- 
paprastai rafinuotą skonį ben
drai apie meną. Be to, jis turėjo 
gražią dukrą Juanitą.

Pecheco gėrėjosi italų Rene
sanso daile, ypač gerbė Rafaelį, 
bet Velasquez Rafąelio nepai
sė. Jis garbino Tintoretto ir 
Veroneze. Jaunasis Diego pra
dėjo tapyti Andalūzijos kaimie
čius. Tada jis buvo 19 metų 
amžiaus ir ■ jau subrendęs tapy^ 
tojas. Jo vardas visoje Ispani
joje pradėjo garsėti, kol pasie
kė karaliaus Pilypo ausį. Vedė 
buvUsio mokytojo dukrą Juani
tą, kuri taip pat neturėjo aukš
tojo mokslo. Velasquezo meno

Chicago Savings 
and Loan Association

They help make this 
try of ours economically 
stronger to tackle some of 

problems that face us.

Izidorius Straukas ir jaunesnieji jo draugai apžiūrinėja Izidoriaus įsigytą oficialu sveikatos diplomą. Per 90 dieny 
Izidorius Straukas nubėgo 100 myliy. Už parodytą reikalingą patvarumą pero Daley sveikatos komitetas siy mė

ty rugsėjo mėn. 20 dieną davė pagyvenusiam bėgikui diplomą.7 
Nuotrauka Reginos Bagdonienės

Kada nors atsimins
Diego Velasquez

Modernusis pasaulis kada
atsimins didžiųjų meno

korifėjų kūrybą, ku- kajp dabar yra 
atsižadėjęs, kai prare-' pyba yra su L 
silpnybes.
iš (įaugelio 16-to amž

Kas tik turi gerą skoni, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETIMU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

6211 So. Western, ;:PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE: 254-4470 ’

pasaulis prasidėjo ir pasibaigė 
karaliaus Pilypo dvare.

Tiesa, Velasquezo kelionė į 
Italiją, jam nepadarė nei įta
kos į italų meną, nei įspūdžio. 
Jis jau buvo “save suradęs”, 

, sakoma. Jo ta- 
švelniais permato- 

j mais tonais ir sidabriniais at- 
spalviaiš turtingesnė, negu ku
rio kito Ispanijos dailininko 
EI "Greco arba Goyoš. Velas
quezo tikslas piešinys ir -per
spektyva žiūrovą priverčia už
miršti paveikslą, nešėjam atro- 

. do, kad pats galėtų po kamba
rį vaikščioti, ten būti kartu su 
paveiksle matomais žmonėmis ar 

i žuvimis. Jis mato tiesą, bet ne 
'dažų plėtmus arba gabalus.
• Velasquez gal būt, mažai ką 
žinojo apie Jiziką, organinį pa-

į šaulį, gal buvo ignorantas apie 
i universalinio ■ meno aspektus, 
bet jis buvo “mokslininkas”

• apie išorines formas. Turėjo ge
rą šviesos ir tamsos logišką. Jo 
modelių veidai šviesūs, o fonas 
tamsus, panašiai, kaip Rem- 
brandto. Infanta Margarita, 
Don Balthasar ant žirgo ir ka
raliaus dvaro didikų portretai ža
vingi. Velasquezas turėjo ir ne-

: malonumų - su savo “darbdaviu” 
karalium, kuris ne visuomet bu
vo patenkintas geriausio daili
ninko. darbais. M. š.

taip pat pasakė patiotišką pa
mokslą.

Išleistuvės
St. Catehrines parapijos kle

bonui B. Mikalauskui buvo su
ruoštos išleistuvės. Po penkio
likos metų klebonavimo jis ap
leidžia mūsų koloniją. Nors mū
sų kolonijos lietuviai yra palies
ti General Motors streiko (dide
lis jų skaičius dirba toje ben
drovėje), bet j išleistuves susi
rinko labai daug tautiečių.

Išleistuvėse atidaromąją kal
bą pasakė P. Meškauskas. Pro
gramai pravesti jis pakvietė St. 
Janušohį; Vaišių metu sveiki
nimo ir atsisveikinimo kalbas 
pasakė Bendruomenės, Rambvė- 
nų 'ir skautų atstovai bei šiaip 
nepriklausomi asmenys, kurie 
išvykstančiam klebonui reiškė 
padėką * ttž jo visokeriopą su
teiktą paramą ir paslaugą. Visų 
dalyvių vardu jam buvo Įteikta 
gintaro gabalų suklijuota Kau
lio pilis.

Už suruošimą išleistuvių ir 
dovanas klėtoilas' Ši Mikalaus
kas visiems Išreiškė padėką.

Vaišių metu grojo du akorde
onistai ir svečiai sutartinai trau
kė lietuviškas dainas; Dalyvis

Bond-a-Moirth Plan where 
you bank. And then jton 
can sit back and iw-gk ’em 
while the money pilės up.

So think about the.free- 
doms we enjoy. And think 
about U. S. Savings Bonds ai 
a way to keep us free.

As for Miss Liberty, well, 
when you’re, in 
New York go up 
and see her
—. .Ofsometime. -, .

DMatVfet
If you picked anything 

other than C, well, you’re in 
a whole lot of trouble.
_ Sore, you probably picked 
mė Statue of Liberty. Every-

Chicago Savings and Loan Assn.
’ John Pokol, Sr., Chairman of the Board {

fi245 So. WESTERN »AVK . TED GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4t, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat 9 to 13:30

called freedom.

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

tkyraM—> ’ ’ - ' ♦ - V WMO
Ow***"* «* ■<* »«• ****'■ ■■
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DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.
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0 % PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES .

2 YEAR MATURITY

5 ^4% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY yj

t-

J /4% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

% PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts

S100.00 MINIMUM ■■ ‘r • < *

% PER ANNUM

ON ALĖ PASSBOOK 

accounts



klubo šulų, būtent: Jono Ja- 
kubonio, Kazio Mačiuko, Her
mano Pavilonio, dr. Dainos Va 
riakojytės-Fricke’s ir Petro Bru 
žo”.

JURGIS JALINSKAS

PALAIDŲ PRISIMINIMŲ PABIROS
(Iššauktos buv. Biržų gimnazijos gimnazistų, 
šveųčiančių 50 metų tos gimnazijos Jubiliejų)

“Mūsų gyvenimas kaip samanė bitelė 
Vėlyvą vakarą Į avilį parskris,
Jau bus daina nutilusi, jau bus gražiai pašalę, — 
Kaip Dievo mintys susirinksim pas duris.
... Pas ugnį tolimą regėsim taip save susėdusius, 
Iš siluetų pastatysim sau tėvų gūžtelės buvusius namus. 
Lig paskutinio saulės spindulio žydės ten aukso vynuo

ginis žiedas 
Ir nuomete baltam pirmoji mūsų meilė eis pro mus..

(Biržų gimnazijos auklėtinis Br. Brazdžionis)
1917 atidaryta Saulės dr-jos 

gimnazija, 1919 pradžioje per
imta vietos savivaldybės, (tur 
būt, nuo to “perėmimo” ir 
skaitoma Biržų gimnazija ofi
cialiai įsteigta J.), 1924 tapusi 
valstybine gimnazija, kuriai 
1932 pastatyti nauji rūmai.”

Tą Biržų gimnazijos įsteigi
mo 50 metų jubiliejų, berods, 
buvo užsimota atšvęsti 1969 
metais, 'tačiau iš to užsimoji
mo ne kas teišėjo, nes nebūta 
organizuoto užnugario, — vien 
paskirų asmenų, geri norai. 
Jiems talkon ir pagrindiniam 
to jubiliejaus organizavimo bei 
pravedimo darban stojo Čika
goje veikiąs ir kultūriniais rei
kalais besisielojus ir jį visomis 
galiomis remiąs “Biržėną Klu
bas’’. i

To klubo š. m. balandžio mė
nesio 4 d. narių gausiame susi
rinkime, kaip 1970. IV. 21 Nau
jienose paliudyta:

“Biržų gimnazijos minėjimo 
suruošimui buvo sudaryta ko
misija iš stambiųjų Biržėnų

Kur paskutinis kelio galas ir 
tikrųjų žinių rodyklė, jeigu 
reikia ką nors Įžymesnio pasi
tikrinti apie Lietuvą ar paskirų 
vietovių praeitį?

Aišku: Juozo Kapočiaus iš
leistoje ir po platųjį pasaulį iš
blaškytų lietuvių intelektualų 
(kurių skaičiuje ne vienas ir 
biržietis įskaitytinas) paruoš
toje “Lietuvių Enciklopedijo-

Ten, IH-me tome psl. 18 la
bai aiškiai pasakyta :

“1908 m. kun. evangelikų - 
reformatų) P. Jakubėno, kun. 
(katalikų) K. Rimkevičiaus, S. 
Dagilio (poeto ir “Aušros” ben
dradarbio) rūpesčiu buvo įst. 
(eigta) keturių klasių vidurinė 
mokykla (tos. mokyklos auklė
tiniai: pirmasis “proletariūis 
poetas” Julius Janonis — Vai
dilos Ainis, poetas “vėjavaiki- 
hinkas” —y futuristas ir “alijo- 
šiškų” poemų kūrėjas Kazys 
Binkis ir Naujienų bendradar
bis Floridoje — J.Tamulėnas

S

K | mokytojams iš vienų Į kjtas pa- xavo gyavvimo laikotarpį yra 
davusi Lietuvai daug įvairiau
sių sričių specialistų: inžinie
rių, architektų, gydytojų, ku
nigų, mokytojų, profesorių, 
miškininkų, agronomų, jūri
ninkų pienininkų, pašto valdi
ninkų, ekonomistų, matinin
kų,, dailininkų — skulptorių, 
politikų, poatų ir daugelio ki
tų sričių specialistų. Taip, Bir
žai su savo “provincijomis”— 
kaimais, vienkiemiais ir baž
nytkaimiais, per savo gimnazi
ją — šviesos'švyturi.

(Bus daugiau)

[' talpas einant dėstyti jiems pa
skirtų painokų, tekdavo perei
ti, nors ir platoką, bed tik vie-

Po kurio laiko Biržams au- 
į'gant ir platėjant, berods , Baž-

Eį| i nyčios gatvėje, netoli Vasiliaus 
įjįg ko kino teatro salės, miesto val- 
aį'dyba pasistatydino nuosavus 

namus. Juose pirmame aukšte 
viename kambaryje įrengė Bir
žų muziejų, o kituose to aukš
to kambariuose leido Biržų 
gimnazijai mokslinti savo auk
lėtinius. Šis miesto, savivaldy
bės mūrinis pastatas buvo gan 
toli nuo pagrindinių gimnazi
jos rūmų — Jansono namų. To 
dėl mokytojams tekdavo atlikti 
kryžiaus stacijos kulniuojant iš 
vienų patalpų į kitas atlikinėti 
savo dalykų pamokas. Ką gi, 
vargas šakoja, o rezultatai to
kio mokytojų ir mokinių vargo 
ir nepatogumų buvo šimterio
pai vertingesni už tuos visus 
vargus, ' nepatogumus ir neda- 
teklius: .

Biržų gimnazija per pirmąjį kę rūko.

BIRŽŲ GIMNAZIJOS 1928 M. ABITURIENTAI PO 40 METŲ. Iš kairės į dešinę, kojos ant šaligatvio: Totoris, Bile- 
vičius, Latkauskaitė, čia gal Ušerauskaitė, Šlekienė, Kaiytė, Trečiokaitė, Dagytė-Palšienė, Gritienė, Plepytė, kraš
tinė neišaiškinta. Il-oj eilėj: apytamsis Užubalis, gal Gu:as, Astrauskas, Pavinkšnytė, Kirkilaitė, Dilys, Marcinke
vičiūtė, Muralytė, Januškevičius. Ill-čioj eilėj: [tabalavusiais - pasišiaušusiais plaukais Simanavičius, Ks. Kairys — 
ministerio pirmininko pirmasis pavadugtojas, Ladyga, Žukaitė, už Žukaitės Karolis Paškevičius. Užpakaly prie du
ry tai du "svečiai" iš Vilniaus, kurie žiūri, kad suvažiavę nepradėtų plepėti ko nereikia. Nuotrauka daryta prie 

Jansono namo frontiniy dury. Dabar tuose namuose yra paštas. įsižiūrėkite įrašus rūsy kalba!

Tos Komisijos Įgaliotinis 
Jok. Kregždė net tolimuose pa
sviečiuose nuo Čikagos esan
tiems biržėnams išsiuntinėjo

A H»H RM

OOQ
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| (OR THINK THEY CAN'T)
Daugelis žmonių pakelia rankas aukštyn 
ir sako, kad jie negali taupyti... Gal būt 
ir Jūs esate vienas tokių. Tikrumoje 
Jūs galite taupyti. Mes sumokėsime 
Jums už taupymų. Užeikite pas mus 
apie tai pasikalbėti.

VĮIB UN/ON FEDERAL
S-lF* • 3430 S. HALSTED 523-280C523-2800

-Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

čeki ar Money orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

i

kvietimus, kuriuose nuolan- 
kiai byloja:

’“Mielas Biržieti - Biržiete!
Maloniai kviečiame Jus daly

vauti Biržų Gimnazijos minėji
me — 1870 m. spalio mėn. 3 d. 
(šeštadienį) 6:30 v. v. Prezi- 
dential Room salėje — Chicago 
Savings & Loan patalpose — 
6245 S. Western Ave... ”

Biržiečiai, savo sąžiningu
mu, stropumu ir kitomis gero
mis ypatybėmis prigimties ap
dovanoti, į šį jubiliejų sugužės 
sausakimšai : visi, kuriems ne
toli, o ir tie, kurie iš toliau tu
rį susisiekimo bei kitokių prie
monių ar išteklių atitolti nuo 
nuolatinės savo sėsliosios vie
tos.

O tokie, kaip šias “palaidas 
pabiras” rašantysiis, tą dieną 
bent mintimis bus su mielai
siais kaimynėliais biržiečiais, 
ten, tą kilnųjį jubiliejų Čikago
je švenčiančiais.

Tokių iškilmingųi „minėjimų 
progomis užplūsta atsiminimų 
srautas. Anot biržiečio poeto — 
“pranašo” Bernardo Brazdžio
nio eiliuotų žodžių:

“Ir viską aš turiu širdy...
Ir nieko aš nesu praradęs: 

nei tėviškės sodybos, nei savų
jų genčių ilgesio, nei duonos 
ašakos... ” nei, pratęsiant, tų 
takų, kuriais į gimnaziją žings 
niavau visokių orų metu, nei 
I-jo karo pokario metais, bu
vusio Biržų miesto visai var
gingo, skurdaus ir niekuo pa
trauklaus neturinčio vaizdo, 
neŲ apgailėtinos pastatų, ku
riuose pirmaisiais keleriais 
metais Biržų gimnazijos moky
tojai ir moksleiviai skurdo, iš
vaizdos; nei įvairių dalykų 
mokytojų charakterio; nei vy
resniųjų klasių bendramokslių 
veidų, išvaizdos, laikysenos, ar 
eisenos; nei tos pačios klasės 
moksladraugių elgesio, išdyku 
mo ar rimtumo beigi asmeniš
ko draugiškumo, o mergaičių 
jaunyste žydinčio patrauklumo, 
žavumo ir meilės joms jausmų 
siūbavimo...

Viskas, viskas, poetas F. Kir 
ša yra taręs, stovi akyse kaip 
prieš mirtį.

Ir aš matau:
ne kokie turtuolių ar dvar

ponių (kaip dabar Lietuvoje 
mėgstama porinti, jog tik to
kiems mokslas tebuvo prieina
mas nepriklausomoje Lietuvo
je) vaikai — berniukai ir mer
gaitės, bet paprastų neturtėlių 
— bežemių ir mažažemių kai
miečių, šeimų nariai eina kas
dien rytą anksti, o vakare, su
temus, (žiemos ir rudens metu) 
grįžta tais tolimais keliais (po 
3-4 kilometrus kasdien) į na
mus: būreliais ir pavieniui; jie 
eina į Biržuose užsižiebusį 
mokslinį židinį iš: Kilučių, 
Klausučių, Rinkuškių, Skratiš- 
kių, Braškių ir kitų vietovių. 
Eina semtis mokslo žinių.

O atėjus į gimnazijos patal-

pas patogumai mikroskopiniai: 
nė vietos pasikeisti šlapius dra
bužius ar avalynę, jeigu oras 
būdavo biaurus.

Ką patalpos!... Be reikalo 
Lietuvių Enciklopedijoje rašęs 
apie Biržų gimnaziją Įdėjo žo
džius: “... 1924 metais tapusi 
valstybine gimnazija, kuriai 
1934 metais pastatyti nauji rū- 
mai”.

Ne, prieteliai, tai netiesa: 
Biržų gimnaziją iki 1932-jų me 
tų neturėjo nuosavų rūmų. Dar 
1908 m. Įsisteigus progimnazi
jai, toji progimnazija sau pa
talpas nuomojo Biržų, gyvento
jo Jansono namuose. Tai buvo 
trijų aukštų mūrinis pastatas 
Vytauto ir Kęstučio gatvių susi
lietimo kampe. Gimnazija irgi 
iš pradžių naudojosi tiktai šio
mis patalpomis: antruoju ir 
trečiuoju aukštais. Pirmame 
aukšte gyveno to namo 
ninku šeima.

Gimnazijai plečiantis, 
met gausėjant mokinių 
čiui,

savi-

kas- 
skai- 

buvo išsinuomuotos ant
roje Jansond namų gatvės pu
sėje Kaco medinis namas: “viš- 
tinyčia”. Skurdžiausios patal
pos, kokios tik gali būti nau
dojamos mokslo Įstaigai.

Tik nors tiek pakenčiama, jog

MĮSLĖS
• Vienas laukia dienos, antras 
laukia nakties, trečias sako: man 
vis tiek. (Durys, langas, lova).

Bėga liūtas, krinta putos; nei 
pėdų, nei nagų, o sustojęs rėkia: 
aūūū! (Garlaivis)

Visi jodo, niekas nepašeria.
(Kėdė)

Senas senelis ant stogo pyp- 
(Kaminas)

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

S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

krykštavimai. Naujienose •galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui: ■

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

2. Vanda Frankienė-Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

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

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

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

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

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

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

Nedaug kas žino; kad didysis Aukštaičių krašto ganytojas vysk. A. Ba-
ranauskas parašė Anykščių šileli, įrodyti nutautėjusiai šviesuomenei lie
tuvių kalbos lankstumą poezijoje.;. L ...............
pavyko. Apsižiūrėkime, ar šių laikų mūsų jaunieji nepervr . ___ _____
nuošė nušlifuotos svetimos kalbos, savosios nenaudai. Visi čia paminėti po
etai ir rašytojai savo kūriniais toli pralenkia pigių išsireiškimų kasdieninius 
artistus, sukurdami žodžių žaisme sąmoningus ir labai prasmingus vaizdus 
bei nuotaikas sielos gelmėse, liekančius visą amžių.

. Pamatykime ir šiandieną; kad tai jam
-^'ĮsflHna' TV ekra-

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

Raginkite savo apylinkę įjįįį^ 
augti - taupykite!

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

insuRI b

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

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

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

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

___________________________________________________ f

J _ NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL,— THURSDAY, OCTOBER 1* 187|



THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co, Inc 

173J So. Halsted Street, Chicago, III. 60608. Telephone HA 1-8100

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

Subscription Ratos:
in Chicago $20.00 per year. $11.00 per 
six month. $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18.00 per year, 
$10.00 per six months. $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

10 cents per copy. 10 c on Saturday

Dienraščio kainos:
hicagoje ir priemiesčiuose
metams —___ _________ $20.00
pusei metu ‘______  $11.00
trims mėnesiams _ $6.00
vienam mėnesiui ....... .......  $2.00

Kjlusc JAV vietose:
metams
pusei metu

$18.00
$10.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
Sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben 
drovėp 1739 So. Halsted SU Chicago. 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia' siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

trims mėnesiams ________ $5.00
vienam mėnesiui ________ $1.75

Kanadoje: 
metams ____ _________ $20.00
pusei metų 
vienam mėnesiui

___ ____  $11.00
$2.00

Užsieniuose:
metams ___ ___
pusei metų —__
vienam mėnesiui

__________ $21.00
__________ $11.00
__________ $2.50

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro., šeštadieniais — iki 12 vai.

Erškėčiuotas lietuviškos knygos kelias
Rugsėjo 18 d. Vilniaus Filharmonijos salėje buvo pa

minėta Vilniaus Universiteto bibliotekos 400 metų su
kaktis. Susirinko patys aukščiausieji universiteto parei
gūnai, antraeiliai “tarybinės” Lietuvos pareigūnai ir ga
na akylus Maskvos stebėtojai. Pagrindinę kalbą pasakė 
Vilniaus universitetui rusų primestas rektorius J. Kubi
lius, valdžios laišką perskaitęs kompartijos centro komi
teto sekretorius A. Barkauskas ir viską labai atidžiai se
kė specialūs Maskvos atstovai N. Kurovas, L. Vladimi
rovas ir kiti. -.t -

Prieš 400 metų Lietuvos valdovai sutiko įleisti į kraš
tą jėzuitus ir Vilniuje leido jiems įsteigti kolegiją, o ne
trukus prie tos kolegijos buvo įsteigta ir biblioteka.. Ko
legija buvo pakelta į akademiją, o iš jos išaugo Vilniaus 
universitetas. Mažutė kolegijos biblioteka išaugo į didelę 
biblioteką, kuri šiandien turi apie pustrečio milijono kny- 
gų lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių ir kitomis kalbomis. 
Bibliotekoje yra apie 300 inkunabulų, spausdintų 16-tame 
šimtmetyje. Vilniaus Universiteto bibliotekon Lietuvos 
valdovai atiduodavo savo knygynus, ten eidavo stam
besnių didikų ir įvairių pareigūnų knygos. Ten turėjo bū
ta suneštos labai vertingos įvairios privačios bibliotekos.

Vilniaus Universiteto biblioteka yra viena seniausių 
, ne tik Pąbaltyje, bet ir plačiausiuose rytų Europos plo

tuose. Lietuvoje būriai jaunimo jau mokėsi ir naudojosi 
vakarų Europos knygomis, o Rusijos plotus valdantieji 
didikai apie knygas jokio supratimo dar neturėjo. Lietu
voje prieš 400 metų buvo įsteigta ne tik kolegijos biblio
teka, bet čia pradėtos ir knygos spausdinti. Spaudos dar
bas buvo dirbamas Vilniuje ir Vievyje. Lietuvoje buvo 
atspausdinta pirmoji rusų gramatika, pirmoji gudų ir 

. latvių knyga. Įdomų pareiškimą padarė dabartinis rek
torius J. Kubilius, savo laiku sekęs Chicagos Universite
to dėstymo metodus ir Amerikos lietuvių gyvenimą. Bib
liotekos sukaktį paminėti susirinkusiems žmonėms jis 
pasakė:

“Ilga ir turininga mūsų bibliotekos istorija (ko
dėl bibliotekos istorija, o ne biblioteka? N. Red.) įkur 
ta šešioliktame amžiuje, esant aštrioms bei sudėtin
goms politinėms, socialinėmis ir religinėmis sąlygo
mis Lietuvos — Lenkijos valstybėje, universiteto 
biblioteka ilgus amžius buvo vienas iš nedaugelio 
mokslo ir šviesos židinių. Daug kartų keitėsi jos paskir 
tisir funkcijos, tačiau knygos, saugojamos joje, visais 
laikais švietė žmones, padėjo kovoti prieš reakciją, 
už mokslo ir visuomenės pažangą. Garsi ir žymi mū
sų biblioteka buvo visais laikais, bet labiausiai ji iš
augo ir daugiausia naudos mokslui davė Tarybų val
džios metais”. (“Tiesa”, 1970 m. rugs. 19 d., 1 psl.)

Nesu SLA narys, bet neišken
čiu lyg šuo nestaugęs, — progai 
pasitaikius, imu ir šį tą para
šau. Mat, draudimo veikla man 
nėra svetima.

Teko atsilankyti SLA 56-tame 
seime. Iš SLA sekretoriaus A. 
Budreckio pranešimo sužinojau 
apdraustųjų amžių. Toji apy
skaitoje paskelbta lentelė daug 
ką pasakė. Ji įrodė, kad SLA 
savo nariais nesensta. Laikosi 
arti vidurkio, tai jau neblogai.

Bet neturėjau žinių apie ap
draustųjų mirtingumą. Ir to
kias žinias iš gerb. A. Budrec
kio gavau. Tiesa, jos nėra pil
nos. Būtina mirusius pagal jų 
amžių kategorijomis paskirsty
ti, tada galima išvesti apdraus
tojo vidurkio amžių. O tai yra 
labai svarbu prieš akis toks am
žiaus vidurkis turėti, kad tin
kamai, tiksliau apdraustiems 
įnašus nustatyti, juos pagal am
žių tinkamai išlyginti — jaunie
ji apsidraudę mažiau moka, se
nesni kiek daugiau.

Pagal gautą SLA apdraustųjų 
mirtingumo lentelę, pradedant

1944 m. ir baigiant 1969 gruodžio 
mėnesiu viso narių mirė 7,623. 
Vidurkiu kasmet miršta kiek 
daugiau už tris šimtus. Mažiau
siai mirė 1954 m. — 274 ir dau
giausia 1963 m. — 322.

O ką visa tai reiškia? Nugi, 
SLA visus veikėjus susirūpinti 
kasmet bent 400 naujų narių 
susirasti, jei norima SLA da
bartinėje tvirtoje padėtyje iš- 
laikytt

Bet SLA, kaip ir kiekvienoje 
gyvybės draudimo bendrovėje, 
kaip kas iš apdraustųjų pasiša
una, nustoja įnašus mokėjęs. 
Tai turint galvoje ir norint, kad 
SLA progresuotų, dar labiau 
finansiniai stiprėtų ir apdraus
tųjų skaičius tolydžio augtų, 
būtina ne mažiau kasmet penke
tas šimtų naujų narių susirasti.

Manding, SLA jau nėra vien 
mėgėjų darbas, bet virtusi rim
ta savitarpinio draudimo bendro
ve. Koks ten bebūtų gyvybės 
draudimo darbas, bet jis reika
lingas įvairių specialistų — fi
nansininkų, draudimo statistikų 
matematikų, gydytojų kvotėjų

Rektorius Kubilius yra išėjęs aukštuosius indoktri- 
nacijos kursus Maskvoje, bet, matyt, jo dar nepasiekė 
Juozo Žiugždos vadovaujamo partinio instituto dėstomi 
dalykai. Jeigu jis būtų arčiau susipažinęs su Žiugždos pa
ruoštomis Lietuvos istorijos “ištakomis”, tai jis nekal
bėtų apie Lietuvoj jėzuitų įsteigtą biblioteką, kaip apie 
mokslo ir šviesos židinį. O gal Žiugždos ir Jurginio parti
nis institutas tokion giliem praeitin ’ dar nepajėgė nusi
leisti ir neparuošė reikalingų duomenų, kaip jie padarė 
apie lietuvių laisvės kovas ir gyvenimą nepriklausomoje 
Lietuvoje? _ į

J. Kubilius ir kiti pasakoja, kad Vilniaus Universi
teto biblioteka išaugo “tarybinės” valdžios metais, tuo 
tarpu kiekvienas inteligentas žino, kad tarybinės val
džios metais lietuviškoji knyga turėjo eiti tikrą erškėčių 
kelią. Lietuviai inteligentai žino, kad pirmomis sovietų 
okupacijos savaitėmis buvo valomos visos skaityklos, 
knygynai, knygų sandėliai ir bibliotekos. Net pačių rusų 
pirmomis dienomis leistos spausdinti knygos buvo su-- 
rinktos, nugabentos į popieriaus fabrikus ir vėl pavers
tos į.popieriui gaminti masę. Nepadaryta jokia išimtis 
ir Vilniaus bibliotekai. Josios knygas pradėjo vogti rusai, 
kitą dalį išvogė vokiečiai, o dabar rusai ir vėl darosi pa
geidaujamas atrankas. Iš seniausios bibliotekos išimtos 
visos knygos, lietusios nepriklausomos. Lietuvos laiko
tarpį, o vieton išimtųjų — bibliotękpn grūdamos jokios 
mokslinės vertės neturinčios sovietinės propagandos kny
gos. Vilniaus bibliotekoje mokslininkai negali gauti lais
vame pasaulyje lietuvių spausdinamų knygų; be specia
laus policijos leidimo negali net Lietuvių Enciklopedijos 
pavartyti.

Pirmais carų okupacijos metais Vilniaus Universi
teto ir privačios bibliotekos buvo grobiamos ir vežamos Į 
Rusijos gilumą. Pirmojo Pasaulinio karo metu ir vėliau 
sekusių rusų įsiveržimų metu lietuviškos knygos buvo va
giamos ir vežamos Rusijon. Leninas buvo pasižadėjęs 
grąžinti visus Lietuvą liečiančius dokumentus, bet visų 
negrąžino. Negrąžintos ir iš Vilniaus bibliotekos rusų iš
vežtos knygos. Lietuviai studentai ir mokslininkai gali 
naudotis tiktai tomis Vilniaus bibliotekos knygomis, ku
riomis komunistai leidžia jiems naudotis. Rusų okupuo
toje ir komunistų pavergtoje Lietuvoje Jįetuviškos kny- 
.gos kelias dar labai erškėčiuotas.

Kairėje A 
Edmundui 
publikony 
Politinę a

leksas Jankūnas, o dešinėje Anatolijus Milūnas. Jiedu padeda respublikonui 
Kucharskiui (viduryje) vesti rinkiminę kampaniją. Amerikos Lietuviu Res- 
Lygos pirmininkas yra Kazimieras G. Oksas, o sekretoriauja Pranas Jurkus.

akciją veda Theodoras Alienas, William Kareiva, Dr. F. Kaunas ir Alber
tas Vengris.

draudime nusimanančių ir ki
tų darbininkų, tarp kurių pagrin
dinis, lyg anoji darbščioji bi
telė medų renkanti — narių ver
buotojas. Ir šis ašmuo reika
lingas mokslo, bent tiek — mo
kėjimo prieiti prie žmogaus ir 
nusimanančio gyvybės draudi
mo srityje, bent nusakyti sa
vitarpinio gyvybės draudimo 
tikslus, apdraustojo įsipareigo
jimus ir nelaimei ištikus kuri 
jam bus suteikta parama.

Didžiuosius gyvybės draudi- gyvenusio žmogaus. Jis tuoj 
mo specialistus galima laikinai 
pasikviesti kuriuos nors užda
vinius atlikti arba žinių iš jų 
gauti. Gi narių verbuotojas turi 
būti pastovus, savo gyvenamo 
rajono visus savo kaimynus ži
nąs ir su jais geras pažintis pa
laikąs. Čia jo veikimo sritis ir 
tarp savų kaimynų ir per juos 
ieškąs naujų narių.

Tokiems draudimo agentams 
yra būtinai trumpalaikiai kur
sai arba susirinkimai, kurių me
tu gali būti aptariami narių ver
bavimo reikalai ir visa kita, kas 
su tuo gyvu darbu susieita. Toks 
narių verbuotojams seminaras 
galima gi suruošti ir SLA sei
mo metu. Jis praverstų visiems 
SLA veikėjams. Tai nebūtų 
tuščiai praleistas laikas.

Kodėl aš nesu SLA nariu?
Verta prisipažinti. Prieš 21 

metus įsikūriau Chicago j e. Pa
rūpo man gyvybės 'draudimas. 
Kurgi kitur drausiesi, jei ne 
SLA. Jo veikimu dar Lietuvoje 
gyvendamas įdomavaus. Juk 
tai lietuvių tautoje buvo pirmo
ji varoma savitarpinio gyvybės 
draudimo vaga. Lietuvoje, kad 
ir buvo mėginta tas darbas pra
dėti, bet neprigijo — žemės ūkio 
kraštas, ūkininkija nebuvo lin
kusi draustis'. Miestuose gi bu
vo gyvenama daug svetimų, šie 
slaptai draudėsi užsienių ko
mercinėse gyvybės draudimo 
bendrovėse.

Prieš pat antrąjį pasaulinį 
karą Lietuvoje buvo atsilankęs 
SLA veikėjas Trečiokas. Tuo 
klausimu šnektelėjom. Jam pri
miniau ar nebūtų galima Į SLA 
įjungti ir Lietuvoje gyvenan
čius ir norinčius pas savus ap
sidrausti?. Būtų sunki darbo

pradžia, bet jei prigytų — SLA 
išaugtų į milžinišką draudimo 
bendrovę. Ponas Trečiokas tam 
pritarė ir pasisakė, kad su sa
vais pasitars. Deja, karas vi
sa tai nunešė — Lietuva tapo 
okupuota..

Tai buvo suprantamas mano 
norės tapti SLA nariu. Pavasa
rinėje Naujienų gegužinėje 1949 
m. gerb. J. Grybienė mane su
vedė su kurios tai SLA kuopos 
narių verbuotoju. Būta jau pa- « v ‘T** 1 •

pastebė j o; Iš “dipi” ?
— O taip, tokiu buvau. Da

bar esu JAV ateivis — imigran
tas, — atsakiau.

— Kiek metų turi? — tardy
mo tonu paklausė.

— Ką tik šešiasdešimt prašo
kau, — atsiliepiau.:.

— Tokie seniai mums nerei
kalingi, — pasakė ir pasišalino.

Negaliu pasigirti, kad tokiu 
susitikimu buvau patenkintas. 
Na, pagalvojau, gal žmogus ir 
geras ir nuoširdus SLA reika
lų dabotojas, bet galėjo būti 
kiek švelnesnis...

Nežinau, ar jis dar gyvas. 
Piktumu jo neprisimenu. Jam 
rūpėjo apsaugoti SLA reikalus. 
Ir štai per 20 metų būčiau .kas
met įnešęs į SLA savo įnašus.

Toks iš daugelio pavyzdys. 
Ir kitas. Jau keliems metams 
praslinkus, Naujoje Anglijoje 
atsilankiau vienoj’e naujakurių 
šeimoj. Taip tuo pačiu laiku 
užėjo jaunas vaikinas. Pasi
sakė esąs SLA narių verbuoto
jas ir čia pat pradėjo ilgą kalbą 
įrodinėdamas kaip SLA kūrėsi, 
kaip nuo visokių pasikėsinto- 
jų į jį, tarp jų ir nuo komu7 
nistų, gynėsi. Naujakurys nu
traukęs svečio kalbą, pasiteira
vo, kiek suprantu, tai yra sa
vitarpinio gyvybės draudimo 
bendrovė. Jos nariai bendrai ne
ša atsakomybę ir kartu įsipa
reigoja, tai jis norįs žinoti tos 
atsakomybės sienas ir įsiparei
gojimus, o taip pat, nelaimei iš
tikus, kokios paramos gali ti
kėtis?

Čia atsilankęs svetys, nieko 
tikro negalėjo pasakyti, tik už
tikrino, kad visa gaus, kas kon
stitucijoje numatyta...

Jam išėjus, naujakurių-šeima 
pastebėjo, gal tas Susivienijimas 
Lietuvių ir geras, bet jis atsto
vaujamas netinkamai. Aišku, 
naujakuriai toliau ryšių su tuo 
narių verbuotojų neieškojo.

Gal šiuodu atsitikimai buvo 
atsitiktini. Gal jau dvidešimt 
metų praslinkus, dabar SLA ir 
toje srityje toli pasistūmėjo, 
bet nepaleistina iš akių, kad na
rių verbuotojas, anoji darbš
čioji bitelė, todėl ji saugotina, 
vertintina, nepamirština ir, jei 
reikalas turimas su žmogumi, 
todėl ir toks turi būti apmoko
mas. Juk tai yra profesija. O 
kiekvienai profesijai yra reika
linga žinių.

J. Vlks.

• Vaikui puolant, aniuolas pa- 
dušką pabruka, ■ seniui krintant, 
velnias akmenį pakiša;

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėjus i žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie draugė su artistais pergy
vena scenos burbą žavesį. Artėjant 
teatro sezonui^ 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 psl. knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių Šalis”, 15 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kai/io trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

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

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš • 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psl., kaina 1.00 dol. '-

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

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

NAUJIENOS,

1739 So. HALSTED STREET,

CHICAGO; ILL. 60608
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IRENA JOERG

KELIONE Į AMERIKĄ
4

— Cha-cha-ho-ho, — pradėjo kvatotis 
Stenjo. Taip pot ir Jose, liovęsis švilpauti, 
dabar plačiai atvėrė savo burną.

— Tau ne degtinės, o motinos pieno dar 
reikia, —šypsojosi ir Ferenc ir, numesda- 
mas ant stalo surankiotas' kortas, atplėšė 
iš berniuko rankų butelį ir užsivertė jį sau.

— A-ta-ta, ta, ta, — čiauškė gerdamas, 
paskui viena ranka glostė sau krūtinę ir, 
papurtęs savo juodus plaukus, vėl gėrė.

Taip pat ir Jose ilgai nežiūrėjo: atsikė
lęs nuo lovos, prislinko prie stalo ir siekė 
kito butelio.

Justinukas atsigavęs spruko pro duris 
ir, kvatojimo lydimas užsitrenkė savo 
kambarėlyje. Jam buvo ir.graudu ir pikta. 
Jis taip pat troško bent šį kartą pasirodyti 
vengrams esąs suaugęs ir joks mulkis ir ne 
varliūkštis... Bet šis gėrimas buvo lyg tik
ri nuodai, o vyrų juokas skaudus, kaip 
rykštė. Berniukas pravėrė langą, krito lo
von ir, užsimetęs apklotu, ėmė galvoti apie 
Simo išsvajotą šalį.

Sapnavo Justas platų, beribį vandeny

ną, kurio paviršiumi artėjo į jį mažutis lai
velis. Vėjas supo ant bangų tą laivelį, ir 
baltų burių tarpe jis pamatė sėdinčią ma
mą. Ak, kaip maloniai, kaip nuostabiai ji 
žiūrėjo į Justinuką! Ant rankų ji laikė jų 
medinę statulėlę ir šypsodamasi tiesė ją 
Justinukui, o jis stovėjo tuo tarpu smėlio 
krante ir, plačiai atvėręs akis, žiūrėjo i jū
rą, nekantriai laukdąmas atplaukiant tą 
laivelį. Ak, kaip lėtai vėjas jį stūmė pir
myn 1 O juk jame buvo mama, nešanti 
jiems dovanų, žadanti juos išvaduoti ir tuo 
pačiu laiveliu nuvežti juos į Ameriką! Ir 
nei Simui, nei Agnei nereikės daugiau suk
ti galvos dėl dolerių kelionei apmokėti. 
Mama visada sakė, kad kelionei pinigų už
teksią. Ji priims juos nepaprastai meiliai 
ir atgabens į erdvų butą dideliais langais, 
pro kuriuos matysis pilnas vaisių sodas, o 
visur ant stalų gulės įvairūs valgiai, ir jie 
galės valgyti, kiek panorės... Ant kranto 
saulę neišpasakytai kepino, o laivelis su 
mama lyg tyčia vos bejudėjo. Justinukas 
juto po savo basom kojom karštą jūros 
kranto smėlį, jo drabužiai, prilipę jam 
prie kūno, taip pat degino... Prakaitas 
pylėsi veidu.

— Mama, tik greičiau! — ragino Justi
nukas, mosikuodamas jai rankom. Staiga 
pamatė į visas puses besiblaškančias baltas

bures ir ant vieno šono i vandenį krypstan
ti laivelį... Statulėlė iškrito iš motinos 
rankų.

— Mama, maniai — ėmė šaukti baisaus 
išgąsčio pagautas ir puolė priekin į bangas. 
Vanduo ūžtelėjo per jo visą kūną. Justinu
kas graibėsi rankomis ore, duso ir skendo 
vandenyno gilumom. Pačiu paskutiniu me
tu kdzin kieno tvirtos rankos pakėlė jį Į vir
šų ir metė, kaip kokį daiktą, ant žemės.

' Justinukas plačiai atplėšė akis ir, su
kaupęs visas jėgas,, pašoko ant kojų. Aki
nanti šviesa apstubino jį visą, ir kurį laiką 
jis stovėjo lyg su paralyžuotas nesusivokda- 
damas, kas atsitiko. Tik nepaprastas bruz
dėjimas ir žmonių klyksmas grąžino jam 
sąmonę.

Barakai degė! Tik dabar jis pamatė į 
visas puses besiblaškančius žmones, išgir
do mažų vaikų klyksmus, dejavimus, keiks 
mus ir panišką moterų verksmą. Liepsnos 
jau buvo apėmusius visą ilgų barakų eilę, 
ir jų gelsvi liežuviai, tarsi iš pragaro iš
trūkę velniai, ryte rijo vargingą tremtinių 
pastogę. Plati dangaus erdvė buvo parau
dusi ir grasinanti, tartum karštom žarijom 
lyjant Justinukas girdėjo ugniagesių ma
šinų spiegimą ir skardžių bažnyčios varpų 
skambėjimą. Kažkas bėgdamas pastūmė jį 
į Šalį, ir jis krito žemėn, į plytgalių krūvą

smarkiai užsigaudamas nugarą. Bet Justi
nukas dabar nejautė jokio skausmo. Staiga 
mintis apie Simo daiktus kambaryje šmėkš- 
įtelėjo jam į galvą, ir pašokęs jis puolė de
gančių pastatų link.

— šalin iš čia! pasitrauk! — girdėjo 
vyrų balsus. Vienas ugniagesių mėgino su
griebti berniuką, bet — kur tau! Lapės 
vikrumu jis striktelėjo į liepsnų apimtą 
kambarį.' Baisus karštis užliejo Justįnuko 
rankas ir kojas, rodėsi, pati širdis pavirto 
į liepsnų kamuolį. Viskas aplinkui jį ūžė 
ir traškėjo, vyrų keiksmai kaip perkūnai 
daužėsi aplinkui. Keletas smulkių žarijų 
blykstelėjo Į jo vedą... Iš skausmo rikte
lėjęs, Justinukas norėjo sprukti pro duris, 
bet išgąsdintas nebegalėjo greit pamaty
ti jų. Drebėdamas jis sukaliojosi aplinkui 
ir blaškydamasis mosikavo rankomis, tar
si gindamasis nuo karščio. Nauja vandens 
srovė vos nenubloškė jo nuo žemės.

— Pro langą! — kažkas riktelėja.
Vanduo dabar pasipylė visu kūnu. Jis 

striktelėjo ant lango, tuo pačiu akimis už
kliūdamas už Madonos statulėlės, čia pat 
kabančios ant pradėjusios degti sienos... 
Dar akimirka, ir Justinukas jau laikė J? 
nuo sienos nuplėšęs ir, vandeniu apipiltas, 
šoko pro langą. Kažkas sugriebęs jį jau no
rėjo kažin kur nešti, bet Justinukas, bai-

šiai bijodamas bausmės, įik pasipurtė ir 
išsprukęs, griūdamas ir užkliūdamas už 
išmėtytų daiktų pasileido bėgti tolyn nuo 
to verdančio gyvo pragaro. Bet nuo raudo
nos padangės jis negalėjo pabėgti, nors, 
atsidūręs pamiškėje, nebegirdėjo daugiau 
baisaus moterų ir vyrų klyksmo ir nebeži
nojo, ar dabar jau rytas, ar tik nuo gaisro 
taip visur šviesu. |is žįųrėjp į savo sudras
kytus šlapius drabužius; į basas kojas, į 
skaudančias suodinas rankąs, kuriose vis 
dar tebelaikė aprūkusią statulėlę^ ir staiga 
suprato, kad viskas žuvo. Paskutinieji dra 
bužiai! Simo brangios studijų knygos ir 
saujelė sutaupytų pinigų kelionei į Ameri
ką* S

justinukas krito į rasotą žolę ir gailiai 
pravirko.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“NAUJIENAS"

Jos visad rašo
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HR. ANNA
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLRS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

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

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

h 11 f Oiį '& dALIUNAS

Rot tol. 239-4683

0R. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6448 
Priima ligonius pagal stisitarimą.

lei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad ofisas uždarytas. 

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rozid.: 388-2233 
' OFISO VALANDOS.

Susirinklioj h parengimu

Ponia Aldona (motina), panelė Sophie (dukrelė) Daukus, pirmosios 
pasveikinusios p. Stanley Balzeką, ir., jo Čikagos miesto viešyįy bi- 

blioteįcy patikėtiniu pakvietimo ir prisaikdinimo proga.
Nuotrauka Jurgio Kasa kairi n

SMOKEY3

a

TĖVAS IR SŪNUS

*

BEVERLY HILLS GtLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

St Balzekas - viešųjų bibliotekų 
patikėtinis

kalų. Dabar, palyginant su ki- Į 
tų tautybių bibliotekose knygo
mis, lietuviškų knygų mažiau
sia, o ypač naujųjų premijuo
tų grožinės literatūros kūrinių I 
visai nėra.

1969 m., Lietuvių Kongreso; 
metu, Detroite, kažkas tuo rei-l 
kalu viešai klausė, o p. Bart
kus, Alto CV pirmininkas, pa
aiškino, jog tai nesanti jokia 
problema. Tereikia tik biblio
tekos vedėjui pareikšti pagei- 
davimąj nurodant norimo vei
kalo autorių leidimo metus ir 
kainą, ir knyga bus nupirkta. 
Norėdamas vienu veikalu pasi
naudoti, tiksliai išpildžiau vi
sas aukščiau minėtas sąlygas, 
o tačiau veikalo ne tik negavau, 
bet man pranešė, kad tokio 
gauti negalima. Dabar tuo rei
kalu kalbėjau su p. St. Balzeku. 
Jis labai palankiai išklausė ir 
tuo reikalu pažadėjo lietuviams 
padėti. Tereikia tik kreiptis Į 
jj patį (geriausia organizacijų 
valdyboms arba kelių užintere- 
suotų asmenų kolektyviniu 
laišku), nurodant minėtus duo
menis ir bus dedamos pastan
gos reikalingus — prašomus 
veikalus bibliotekoms isigy’ti.
Labai, esą, svarbu įrodyti, jog 
lietuviai domisi naujaisiais sa
vo literatūros 
skaito juos.

Stanley Balzekas jr., Lietu
vių Kultūros Muziejaus savi
ninkas pakviestas ir priėmė Či
kagos miesto viešųjų bibliote
kų patikėtinio pareigas. Prieš 
savaitę Čikagos miesto meras 
Richard Daley, p. St. Balzeką 
toms pareigoms miesto valdy
boje iškilmingai prisaikdino. 
Pono Balzeko žinioje yra visos 
Čikagos miesto viešosios bib
liotekos. Mes, lietuviai, ne kar
tų spaudoje ęsanje reiškę pa
geidavimų, kad viešose biblio
tekose daugiau būtų lietuviškų, 
ypač grožinės literatūros vei-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

Vai.: 9__4 ir 6—8. Sestadieiuais »—t
ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB.I 

2850 W«rt 63rtl SĘ Chicago, IIL 60629 
Tolefu PRospect 6-5084

Antrad., penktadienį nuo 1—5, tree 
ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoka kabinetą perėmė 
optometrista»

E GARA
2709 W. 51sf STREET

T«|.: GR 6-2400
/ai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
*—4, 7—9. antrad., penkt. 10—4. ir 

šeštad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

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

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

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

; Ti«č. ir šeštad. uždaryta
Ofiso tot: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: G Arden 3-7278

Tai. ofiso: FR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS 
x C H 1 R u R G A S 

Priima tik susitarus.
Valandos? pirmad.. ketvirtad., 5—8,

Ofiso tek HĖ 4-1818 arbiif RĖ *7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmai ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST  AS 

kalba lietuviškai 
2618 W. 71$t St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS7
INKŠTŲ, PCSLiS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.Vii.: antrad. nuo 2—5 po pietų, 

ketvirtad. nuo 6—8 vak.
Ofiso itiefu 776-2880

Naujas ret. telef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71št St.
Tel. 925-8296

Valandos; 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždažyto.
Rez. tek WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS^ 

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

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

pagal susitarimą.
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Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS* 
823 W. 34 Piece 

Tol.: FRontior 6-1882 ‘ 4

PERKRAUSTYMAI

ĘBADINSKA •
RADIJAS - PATEFONAS 

TIK 26 INC. PLAT.

2512 W. 47 ST. — F R 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

klausimais ir
Leidimai — frilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
Re ŠE R E N AS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

?

sluogsnis apkloja miesto sritį ir 
neleidžia priterštam orui išsis
klaidyti.

, | » „ ■■■■—!■■ 1.—^

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos, iš W0PA,

Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vaL ryto. —* “.............vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto. ’

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

Tek HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 60629'

Pagavo su dinamitu ir 
175 svarais marihuanos
Illinoj aus Investigacijų Biu

ro (IBI) agentai ir Chicagos 
policija suėmė iš Michigano Ci
ty atvykusį John. Alvey su 91 
lazdele dinamito ir 75 svarais 
marijuanos, kuriuos Alyėy 
bandė parduoti tariamam Chi- 
ca’gos riaiisininkij atstovui, tik
rumoje IBI agentui.

Tas agentas jau nuo praeitų 
metų lapkričio mėnesio sekė 
Alvey,' su kuriuo susipažino 
prisistatydamas kaip “krimi
nalo sindikato ryšininkas”.

Prieš porą savaičių tie patys 
IBI agentai Chicagojė sukbh- 
fiskavo 60 lazdelių dinamito ir 
Įvairių kitokių sprogmenų ir 
suėmė 6 asmenis.

(PUTRAMENTAS)
Ijnkwnnmn arba liūdesiu valandoj* 
gražiausios gėMs Ir vainikai, antis 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės

ROY R. PĖTRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Mariom Avo. — 586-122C

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street

1 Telef.: GRoovehill 6-2345-fi

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Dabar jau laikas paduoti prašymus 
ilgesniam vizitui Lietuvoje.

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

Kreipkitės į *

WALTER RASK - RASCIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

Sovietuose cholera baigėsi?
Sovietų sveikatos ministeris 

Boris Petrovskis Maskvoje pra
nešė; kad choleros epidemija 
Odesos, Kerčės ir Astrachanės 
miestuose’ “visiškai išnaikin- 
la’’.- Tik Chersono uostas, 2 
mylių atstu nuo Odesos, tebe
sąs karanti nuo tas, tai yra at
skirtas nuo pasaulio.

Trūksta 500 mokytojų
Chicagos švietimo taryba at

sišaukia į kolegijas bakalauro 
laipsniu baigusius, kurie norė- 
tų\būti mokytojais, kad atvyk
tų i švietimo tarybos ofisą 228 
N. La Salle SL 10 aukštą pasi
tarti arba skambinti telefonu 
641 - 4196. Nors mokytojų esą 
užtenkamai, bet apie 2,000 
mokytojų rasiniais sumetimais 
atsisakę švietimo tarybos jiems 
siūlomų paskyrimų.

Noru tieji Chicagojė moky
tojauti neprivalo būti baigę ir 
lankę moky toj u-seminari jų; to 
kie bus priimatni kaip laikini 
mokytojai. Baltieji skiriami į 
miesto vidurio (centro) mokyk 
las, kur mokinių dauguma ar
ba visi yra juodieji, o juodie
ji mokytojai skiriami j baltųjų 
mokyklas priemiesčiuose. Vi
siems alga bus $8,400 metams.

Nuo praeito birželio mokyk 
lų pareigūnai bandė paskirti 
5,287 naujus mokytojus, bet su 
menku pasisekimu. Daugiau 
kaip 900 mokytojų tuojau at
metė paskyrimus,-įo'apie 600 ___ ___
mokytojų atsisakė keletą dienų nes yra daug reikalų aptarti. Po susi- 
pabandę mokytojauti.

— Lietuvių Brighton Parko Motery 
klubo susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, spalio 1 d., Vengeliauskienės sa
lėje, 4500 So. Talman Avė. Pradžia 
8 vai. vak. Narės prašomos atsilan
kyti, nes turėsime aptarti daug reika
lų, susijusių su rudeninio baliaus su
rengimu bei klubo gerove.

E. McNamee, nut. rast.

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

E. McNamee, nut rast.

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

— SLA 134-tos Motery kuopos su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, spalio 
1 dieną Hollywood Inn -salėje, 2417 
W. 43rd Št., Chicagojė, 7:30 vaL. vak. 
Malonėkite atsilankyti. Valdyba

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

Eugene Strungys, nut. rast.

— Upytės Draugiško Klubo susirin
kimas įvyks penktadienį, spalio 2 d. 
8 vai. vak. Talman Hali/4500 So. Tal
man Avė. Visi nariai ir narės kvie
čiami dalyvauti šiame susirinkime,

rinkimo bus vaišės.
A. Kalys; rast.

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643 

. TeL 238-9787-8

Every year we failx 
to educate thousands 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

, DR. V. P. TUMASONIS
4 CHIRURGAS
\ 1454 WEST 71if STREET

Ofiso telef.: HEmlock 4-2123
Rezid. telefu Gibson 8-6195

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

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

r—:----- ------------
I Write: The Presrdanfa Committee
i on Mentei Retardation,

Washington, D. C. 202C1.

M.. - - ------------

Addrett—--------------- ----------------------

i

i

SKAITYK "NAUJIENAS* - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

f

____
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AD MAT NO. MR-41-67 
<1 column x 55 line*)

Reikia griežtų Įstatymų 
prieš aplinkos teršikus
Illinojaus aplinkos apsaugos 

Įstaiga pareikalavo, kad būtų 
išleisti griežtesni potvarkiai ap 
■linkos švarai apsaugoti prisi
derinant prie federalinių nuo
statu.

Tos Įstaigos kontrolierius inž. 
John Stallings reikalauja, kad 
dienomis, kuomet oras Chica- 
goje bus ypač užterštas, gyven
tojai butų Įpareigoti savo gy
venamu namų temperatūrą su
mažinti iki 65 laipsnių šilumos, 
kad tokiomis dienomis elektros 
naudojimas būtų sumažintas, 
reklamų iškabų apšvietimas 
pritbfndomaš ir automobilių 
bei lėktuvų trafikaš žymiai su
mažintas.

Sveikatai pavojingo “smogo” 
valandomis ar dienomis, kuo
met sieros dvidegio kiekis pa
siekia .30 dalių milijone dalių 
oro, turi būti sirenomis duoda
mas alarmas; sieros viende
gini ore pasiekus .35 dalių ant- 
rdš alarmas, o paskui pasiekus 
.4 dalių turi būti skelbiamas 

’“bėdos” alarmas.
;. “Smogas’’ susidaro, kuomet 
pastovas aukšto spaudinio oro

MARIJAI JUSEVICIENEI
mirus - Lietuvoje, šauliams — jos dukrai 
Julijai ir žentui Kaziui Rubinams reiškia
me užuojautą ir kartu liūdime.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Laidotuvių direktoriai

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

t

t

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
- ' - .B _ % -» -*yt

Vytauto Didžiojo Šaulių Kuopa
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1OC

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

ANTON PETKUN
Gyv. 3800 W. 70 Place

Mirė 1970 m. rugsėjo 28 dieną, 1:30 vai. popietį sulaukęs 74 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Vilniaus mieste.

Amerikoje išgyveno 57 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Mary (Laurenskaitė), dvi dukterys — Jane 

Foley, žentas James, Ruth Rachunas, žentas Joseph, sūnus Leonard, 
marti Jeanne. 7 anūkai, dvi švogerkos — Helen Hamošiūrtas, jos vy
ras Peter ir jų šeima ir seselė vienuolė Kazimierietė M. Bernice, švo- 
geris Tony Laurėncf, jo žmona Anna ir jų Šeima bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstant, Lietuvoje liko 2 broliai.

Trečiadienį. 3 vai. popiet kūnas bus pašarvotas- Petkaus Mar
quette koplyčioje, 2533 W. 71st Street. . '

Penktadienį, spalio 2 dieną 9:00 vaL ryto bus lydimas Iš koply
čios Į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse..

Visi a. a. Anton Petkun giminės, draugai ir'pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas'kutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą. • . .

Nuliūdę lieka: ' . . ' ,
z . Žmona, dukterys, sūnūs, giminės.

Laidotuvių Direktorius. Donaldas Petkus. Tėl. 476-2345.

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

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

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

• VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE
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SAULĖTOJE VESTUVIŲ DIENOJE

.Sudarę naują lietuvišką Šeimą Aldo
na Tamošiūnaitė ir Antanai Rauchas.

Foto V. Noreikos

Baigiantis vasarai, rugsėjo 20 
d. buvo šilta, saulėta, graži. 
Šviesi, kupina tyro džiaugsmo ji 
3>uvo taip pat Aldonos Tamošiu- 
įiaitės ir Antano Raucho širdy- 
’se. Tą dieną Chicagoje, Nekaito 
prasidėjimo bažnyčioje 'jie su- 
anainė žiedus ir davė priesaiką, 
įamžinai sujungiančią jų gyveni- 
įno kelius.

S Trečią valandą po pietų, gė
lėmis papuošta moderni lietu- 
fvių bažnyčia jau buvo apypilnė 
Tamošiūnų ir Rauchų giminių 
ar draugų. Aidint nuotaikin
giems vargonų garsams, prie 
■altoriaus ėjo astuonių porų jau
kiųjų palyda ir Į naują gyveni
mą Alberto Tamošiūno palydi
ma dukra Aldona. Prie alto
riaus Aldoną pasitiko būsimo 
gyvenimo draugas Antanas.
” Jaunųjų palydą sudarė: pa- 
įnergės —.Vida Rimienė, Živilė 
Foskočimaitė, Gražina Laudins- 
kaitė, Audronė Tamošiūnaitė,

T E R R A
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

A. & L. INSURANCE & REALTY

£

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

K. E R I N G I S 
t CALIFORNIA SUPER SERVICE 
.. Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

• tune-vps Ir t. t.
' . 4824 So. CALIFORNIA AVE.
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

' SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES — PAID
' 5%

Passbooks 

51/2% 

Investment 
bonus plan 

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

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

<— i i i"1 ................................................... ... ............................................. . 11111

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga
Į; ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKIUS

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
■ Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.
j Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau

sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki-
p tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:
{ NAUJIENOS,

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
.......... _.

fcri^numn.L T- ’* <WiTb i i
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Ka sako Čikagos arabai 
dėl Nasserio mirties

Čikagoje gyvenantieji arabai 
nėra vieningos nuomonės dėl 
Egipto prezidento Nasserio 
staigios mirties pasekmių. Vie
ni tvirtina, kad Nasserio mir
ties pasekmė bus daugiau nera
mumų pačiame Egipte ir pa
blogėjusi tarptautinė padėtis. 
Sudarytų sutarčių nebus paiso
ma ir taikos pastangos bus ne
produktingos, sako universite
tus baigusių arabų amerikie
čių sąjungos pirmininkas Che- 
rif Bassiuni.

Oficialūs pareigūnai yra 
daug optimistiškesni. Naseris 
buvo esamos situacijos produk 
tas, bet ne jos pradininkąs, 
sako Arabų informacijos cent
ro direktorius Hassan Abdal
lah. Egipto valdžia greitai per
eisianti į legalaus įpėdinio ran
kas.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

[rankiaL Ilgų metų patyrimas.

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

t_____________________________________________________

ryžiu £

Elena ši urnai tė, Raminta Rasla- 
vičiutė, Aušra Rimaitė ir Zoiga 
Maciuku tie'nė; pabroliai — Ri
mas Smolenskas, Alvydas Joni
kas, Linas Ausiejus, Vytas Mar- 
čiukaitis, Regis Konauka, Ra
mūnas Underys, Kęstutis Mačiu- 
laitis ir Bronius Andriukaitis. 
Žiedus- sumainė ir rankas suri
šo skautų dvasios vadas Tėvas 
Raibužis. Sutuoktuvių iškilmių 
metu bažnyčioje iškilmingai 
skambėjo gražus solistės Neri
jos Linkevičiūtės baisas. Nuo- 
taika iškilminga ir truput} grau- y 
džiai maloni ... Po iškilmių, i 
kaip paprastai, sveikinimai, foio 
aparatų spraksėjiinai ir 
lietus.

šeštą valandą puošnioje St. 
Nicholas salėje įvyko vestuvių' 
puota, kurioje dalyvavo apie 
303 kviestų*svečių. Svečių buvo 
ir iš toliau atvykusių. Iš Water-: 
bury buvo jaunosios teta Vita 
Laudinskienė ir jaunutė moky
toja pusseserė Gražina Laudins- 
kailė; iš Bostono*-— Vietnamo 
veteranas, studentas, pusbrolis 
Linas Ausiejus ir iš Clevelando 
— Vilkutaičiai. Buvo ir iš kitur.

Grojant maršą Įėjo jaunoji 
pora su palyda, kurią svečiai at
sistoję sutiko rankų plojimu. 
Su duona, druska ir vynu juos 
pasitiko Antano mama ponia 
Rauchienė ir Aldonos tėvai, Al
dona ir Albertas Tamošiūnai. 
Po trumpo jaunosios tėvelio 
sveikinimo žodžio, sukalbėti 
maldą pakviestas Tėvas Raibu
žis, o puotai vadovauti — Alek
sas jSiliūnas. Svečių nuotaika 
buvo tikrai pakili, šventiška ir 
linksma. Ligi vėlos naktelės 
visi svečiai vaišinosi, sukosi po
ros ir skambėjo dainos. Po ves
tuvinei kelionei jaunoji pora iš
vyko Į Europą.

Aldona ir Antanas Rauchai 
gyvenimui pilnai pasiruošę. Abu
du baigę universitetą, dirba sa
vo specialybėje ir siekia aukš
tesnių mokslo laipsnių. Taip 
pat abudu baigę lituanistinę 
mokyklą, ilgai dalyvavę tautinių 
šokių grupėje ir yra aktyvūs 
skautai akademikai.

Visi jų pažįstami jaunąją gra
žią porą sveikina, naujame gy
venime linkėdami laimės...

> ' P. Vn.

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINI
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS”

QUARTERLY 
6% 

$5,000 minimum 
2 year certificate 

5%% ' 
$1,000 minimum 

1 year certificate

Frank Birbilas, dviejų didelių 
karų veteranas, praeitą penkta
dienį, rugsėjo 25 dieną gražiai 
paminėjo savo 75 metų amžiaus 
sukaktį.

Birbilą sveikino visa eilė gerų 
draugų, jų tarpe buvo Juozas 
Vareika su jauna ir gražia savo 
žmona Barbara ir anūkais ir K. 
A. Vidmantas. Frenkis, iš pri
gimties geras ir vaišingas žmo
gus, visus labai mielai priėmė, 
padėkojo už pasveikinimus ir 
skaniai pavaišino.

Birbilas yra viengungis, bet 
jis labai gražiai gyvena. Jis už
laiko švarų ir gražų butą, prisi
sodinęs įvairiausių gėlių. Birbi
las mėgsta tvarką. Jis yra su
tvarkęs ne vien kasdieninio gy
venimo reikalus, bet pasirūpino 
ir pomirtiniu gyvenimu. Birbi
lui draugai ir kaimynai palinkė
jo stiprios sveikatos ir ilgiausių 
metų. _ Kaimynas

mb

Nauja Chicagos Vyčiu choro valdyba ir revizijos komisija. Stovi: A. Za- 
karka, E. Gudauskaitė, J. Juška ir J. Aukščiūnas. Sėdi: E. Rogers (valdy
bos pirmininkė), F. Strolia (choro vedėjas) ir L. Mačekonytė. Nuotraukoje 

trūksta V. Paliulionio.'

ČIKAGOS VYČIŲ CHORAS
Čikagos vyčių choras rudens į kui, 

sezoną pradėjo išsirinkdamas 
naują valdybą. Valdybos prie
kyje atsistojo energinga ir dar
bšti Estelle Rogers, kuri jau 
praeityje vieną {kartą choro 
pirmininke buvo ir jį iš apsnū
dimo prikėlė. Tai buvo prieš 
dešimt metų. Choro vedėju ji 
tada pakvietė jauną muziką 
Faustą Strolią, kuris tebėra to
se pareigose ir šiandien. Pats 
choras nebėra jaunas, jau grei 
tai 50-ties metų sukaktį švęs.

Naujoji valdyba jau buvo 
susirinkusi posėdžiui. Pirma
sis nutarimas — buvo suruošti 
pagerbimą muzikui J. Byans-

jo garbingo gimtadienio 
proga.

Sausio 23-čią Pakšto salėje 
bus choro vakaras, kaip ir 
kiekvienais metais, šitie meti
niai choro vakarai yra gausiai 
lankomi visuomenės ir pasižy
mi originaliu linksmumu.

Choro repeticijos vyksta ket
virtadienių vakarais nuo 8 iki 
10 vai.. Vyčių salėje, 2453 W. 
47 St. Choras laukia naujų 
choristų, ypač iš jaunimo tar
po. Įstoti į chorą yra lengva — 
reikia tik atvykti į Vyčių salę 
repeticijų metu.

E. Pakalniškienė

FRANK BIRBILAS
SUŲAUKĖ 75 METŲ

— Prof. Gediminas Galva 
skaitys paskaitą AL Mokytojų 
s-gos susirinkime spalio 18 d. 3 
vai. popiet Jaunimo -Centre 
apie visuomenės tautiškumo 
ugdymą. Suinteresuoti paskai
ta ir lietuviško švietimo reika
lais yra kviečiami dalyvauti.

—Central }"\1CA Community 
Kolegija, 211 W. Wacker Dr. 
tel. 222-8256 pradeda Lietuvių 
kalbos kursą. Pamokos prasi
dės spalio 8 d. 5:50 — 7:10 vai. 
vakaro. Lucija Buivydaitė - 
Ambrosini yra pakviesta vado
vauti ir mokyti.

— Adv. Antanas Lapinskas, 
Mutual Federal taupymo ir 
skolinimo bendrovės teisinis 
patarėjas, buvo pagrindiniu 
kalbėtoju Dirvos bankete, Cle- 
velande. Banketo metu buvo 
pagerbtas visuomenininkas ir 
žurnalistas Katys S. Karpius, 
75 metų amžiaus sukakties pro
ga.

— Lietuvos Dukterų Draugi
ja šiandien, spalio 1 d. Munde
lein Vyčių salėje, 2306 W. 69 
St. vykdo viešą drabužių iš
pardavimą. Toks išpardavi
mas yra naudingas: galima pi
giai įsigyti reikalingų drabužių, 
o gautas pelnas yra panaudoja
mas vietos lietuvių pagalbai.

— Jonas 13crtašius, Jonas Ja
saitis ir Jonas Vaičiūnas LB 
Chicagos apyg. valdybos nariai 
dalyvavo PLB valdybos su
kviestame spaudos ir radijo 
darbuotojų suvažiavime Tabor 
farmos vasarvietėje.

— LB Chicagos apyg. v-bos 
posėdis įvyks spalio 2 d. 7:30 
vai. vak. Amerikos Lietuvių Ta 
rybos raštinėje, 6818 S. Wes
tern Ave. 4^?

— Dr. Milda Budrienė ruošia 
Amerikos Lietuvių Gydytojų

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkly Reikia

GENERAL OFFICE 
Billing, some typing.

Health insurance, Life insurance 
paid vacation.

Call LU 5-4300

TYPIST
WORK AT HANCOCK CENTER . 

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

hour week.
Call Mrs. FRANZONE 751-1700

An Equal Opportunity Employer

SECRETARY
Typing, billing, payroll, answering 

phones.
9—4:30 Monday — Friday. 
GEORGE VORIS CO.

2414 W. FULTON, CHICAGO 
CH 3-1330

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

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

• FR 2-7797 
LORRAINE

SECRETARY
To Director of School Lunch Program. 

Typing and shorthand required.
Good benefits. Salary commensurate 

with experience. 
CALL Miss TADD Al 

for information 
527-3200

SECRETARY - RECEPTIONIST
Must type, some bookkeeping.

Attractive salary. 
Permanent.
378-5100

J. TAYLOR CONSTRUCTION CQ.
4746 W. HARRISON ' /

WANTED
CHURCH SECRETARY

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

work. Salary open.

MA 6-3984 ..

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

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

Must Speak English.
SYLVIA STEIN

55 E. WASHINGTON — LOBBY

GENERAL OFFICE ' ■
Must type. Good Company ben

efits and transportation.
An equal opportunity Employer

2714 W. 21st STREET

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

MASTER
TRUCK MECHANICS
NEEDED IMMEDIATELY

We pay over scale with 
our bonus system.

Contact Mr. SCHMIDT 
Or Mr. FAHLSTROM

NORTHWEST FORD
4000 N. MANNHEIM RD.

FRANKLIN PARK

NA 5-0570

medicinos srities darbų, raštų 
bei foto nuotraukų parodą. Jo
je bus išstatyti prof. dr. Alek
sandro Kuršiaus, atvykusio į 
Ameriką 1659 m. Idisertacija. 
Paroda atidaroma spalio 4 d. 
3 — 5 vai. popiet Balzeko Lie
tuvių Kultūros muziejuje.

— Vladas Išganaitis šaulių 
sąjungos garbės narys bus šau
lių pagerbtas š. m. spalio 4 d. 
sekmadienį^ v. popiet Vyčių 
salėje, 2455 W. 47th St. Chica
goje. Meninėje programos da
lyje dainuos sol. Teodora Se
rapinienė, akompanuojant pia1 
nistui Manigirdui Motekaičiui.j 
Po oficialios ir meninės dalies 
bus vaišės. Laukiama svečių ir, 
iš toliau, šauliai yra prašomi 
dėvėti uniformas, o šaulės, ne
turinčios uniformų 
tautiniais rūbais.
rengiamas garbės šauliui V. Iš- 
ganaičiui 70 m. amžiaus ir 50 
metų sukakties proga Šaulių 
Sąjungoje.

— Albena Brazis budi Frank 
Savicko kampanijos reikalų sar
gyboje. Ją galima rasti ir infor
macijų iš jos gauti 2621 West 
71 st Street.

pasipuošia 
Pagerbimas (

REAL ESTATE FOR SALE Į REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė —- Pardavimui Į Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
• PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, III. • Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS —BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Itedzie Ave. — PRospect 8-2233
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS ♦ NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACUOS POPIERIAI.
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX *

2735 WEST 71st STREET / TEL;

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. , 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390 ,

JUOZAS (JOE) JURATHS

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

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

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

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

Patogios Išsimoki 
limo sąlygos.

J. B A C E V i č I U S
6455 So. Kadžio Ave. PR 8-2233

DAŽAU NAMUS 
B VIDAUS IR LAUKO 

Valau kflimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapells 
3201% W. 95th St. 

GA 4-8654
-ji:'. ti<v anc Casu^tv ComD.r »

11 a
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

IR KITUS KRAŠTUS

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

b------------------------------------------

iBiiBiamnaaaaaaiB
A. TVERAI 

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtf 
Pardavimai Ir Talaynuu 

2644 WIST 4W» STREIT
Tri.: Rlpvblk 7-1 Ml 

■aaaaaaaaacaaiaawHai

SIUNTINIAI
I LIETUVA 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 

WA 5-2787
Didelis paslrlnklmes Įvairių pre
kių. Aufomoblliri, ialdytuvsi, 

maistas, pinigai.

.-----—®LUTYIUMO---------

NAUJIENAS
įjehrmi t*ipc ptria r fwnw 

ir progai mžmo tirtai per

NAUJIENAS

TEN STEBUKLAI, ČIA NAMAI i - - T-- - - - • ▼ -- 1 . ~ ? , •.
PUIKUS, DIDELIS 2 po 6 mūras. 

Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $30,000.

4 BUTU ant kampo mūras. Sausas, 
švarus, iš geru rankų, Marquette Par
ke. $44,000..

2 BUTŲ. 14 metų modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36,000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19,600

VERTINGAS APARTMEntiNIS prie 
Jaunimo Centro, švarūs butai, pasto
vūs gyventojai. $11.000 nuomos. Įmo
kėti $15,000. Rimtas pasiūlymas. — 
$44,000.

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

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

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

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

NORVILĄ
REAL ESTATO AND BUILDERS 

. 2638 .WEST 59th STREET ,
PRospect 8-5454

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

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

APYNAUJTS 3 BUTU MŪRAS, ši
luma gazu. aliuminijaus langai, platus 
sklypas Gage Parke. $45.000.

6 KAMBARIU MŪRINIS BUNGA
LOW, šiluma gazu. Aliuminijaus lan
gai, 2 automobiliu mūro garažas. Mar
quette Parke. S21.000.

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

SAVININKAS PARDUODA 4 KAM- 
BARIU mūrini namą, gazo šilima, 

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

NUOSTABUS 3 MIEG. NAMAS su 
irengtu rusiu, baru, centr. vėsinimu 
ir garažu prie unes netoli 129-tos ir 

Green. Marouette RE, 
Tel. PU 5-7444

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Na m v Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus ri
šu 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.. 
CHICAGO, ILL. 60609 

TeL: VI 7-3447

A ARAI 4j ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus Įdedame.

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

LA 1-3047
Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada


