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giausia lakūnu. Keli-lakūnai, su
grįžę iš Egipto nelaisvės, pasa
kojo apie kankinimus. Vienas 
lakūnas grįžo sulaužytom kojom, 
kai per jas pervažiavo Egipto 
artilerijos pabūklas.

žilis kreipėsi į Egiptą, prašyda
mas ištirti Įeit Goldwasserio 
mirties aplinkybes. Egipte dar

Rumunijos prezidentas, kuris 
bando vesti nepriklausomą nuo 
Maskvos politiką, daug važinė
ja. Neseniai jis vizitavo Tur
kiją ir Prancūziją, prieš mėnesį 
lankėsi Austrijoje.

ATĖNAI.
sybė užtikrino JAV gynybos se
kretorių Laird, kuris lankėsi 
Atėnuose, kad graikai ir toliau 
atliks savo pareigas Nato or
ganizacijoje ir bus ištikimi Ame 
rikos sąjungininkai.

♦ Vietnamo viceprezidentas 
Ky iš Paryžiaus išvyko atgal į 
Saigoną. "

Laikinasis Egipto prezidentas Anwar Sadat 
buvo parinktas Arabų Socialistų Unijos centro komiteto užimti 
mirusio prezidento Nasserio vietą. Komitetas vienbalsiai nutaręs, 
kad jis geriausiai tinka tęsti Nasserio politinę liniją, šiandien jo 
kandidatūra bus formaliai paskelbta Tautinės Asamblėjos, kurios 
pirmininkas dr. Labib Shukair paskelbė apie centro komiteto nu
tarimą. Spalio 15 d. turės įvykti gyventojų plebiscitas, kuris pa
tvirtins asamblėjos nutarimą. Partijos komitetas paaiškino savo 
sprendimą naujais pavojais, kurie laukia Egipto ir kitų arabų 
valstybių. Priešas bandysiąs išnaudoti Nasserio mirtį ir bandy
siąs kelti Egipte nesutarimus. Sadat geriausiai tinkąs tęsti Nas
serio darbus.

LOS ANGELES 
goslavijos karalius Petras II- 
sis, 47 m., sunkiai susirgo plau
čiu uždegimu.

Izraelio kariuomenės vyriau
sias gydytojas Dr. Reuyen Eldar 
paskelbė spaudos konferencijo
je, kad po dviejų savaičių skro
dimas negalėjęs nustatyti, kad 
lakūnas turėjęs širdies smūgį. 
Labai abejotina, kad sveikas, 
jaunas vyras būtų miręs nuo 
širdies sustojimo. Kada Egip
tas sugrąžino mirusio kūną, Iz
raelio specialistai rado, kad jo 
kūnas turėjo mušimo ženklus ir 
lyties organų sužalojimus. Vi
sa oda nuo rankų riešų buvusi 
nulupta, matyt, norint paslėpti 
kankinimo, deginimo žymes.

ėjusias ir dar nepremijuotas 
grožinės literatūros knygas. Įtei
kimo iškilmingas aktas įvyks 
Montrealyje 1970 m. spalio 24 d.

Chicago, Ill. — Trečiadienis, Spalio-October 7 d., 1970

NEW YORKAS. — Penkiuose

Anwar Sadat yra 52 metų. Jis 
yra karštas nacionalistas, arti
mas mirusio prezidento Nasse
rio draugas. Jis buvo kapitonas, 
kai pulkininkas Nasseris su ki
tais aštuoniais karininkais nu
vertė karalių Farouką. Toje gru
pėje buvo ir Sadat. Kada Nasse
ris atsistojo valdžios priekyje, 
Sadatas tapo kariuomenės vie
šųjų reikalų direktorium ir re
voliucijos laikraščio' redakto
rium.

Sadat 1960 metais tapo Tau
tinės Asamblėjos pirmininku, 
vėliau tapo viceprezidentu. Nas
seris siuntinėjo Sadatą į ara
bų lygos suvažiavimus, į kitas 
šalis. Sadat dažnai važinėdavo 
po Egipto provincijas, aiškinda
mas vyriausybės politinę liniją.

Stebėtojai aiškina, kad Sadato 
parinkimas prezidento vieton 
padarytas vienybės labui. 'Kiti 
kandidatai, nemažiau verti tos 
vietos, turi nemažą opoziciją. Ali 
Sabry laikomas komunizmo 
draugu, dėl to, prieš jį būtų pa
sisakę nacionalistiniai sluoks
niai ir musulmonų brolija. Kitas 
kandidatas Moheddine laikomas 
Amerikos draugu ir dėl to ne
priimtinas didelei daliai egiptie
čių. Todėl buvo išrinktas Sadat, 
kuris turi mažiausiai priešų.
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kart grasino teisėjui ir net šoko svarstomas atskirai 
ant jo su nusmailintu pieštuku 
rankoje. Trys pareigūnai Man- 
soną nuginklavo ir uždarė į vie- 
nukę. Teismas buvo pertrauk-

IZRAELIS SKUNDŽIASI: EGIPTAS 
IKI MIRTIES KANKINA JO LAKŪNUS

Library of Congress ur. 
Periodical Division 
Washington, D. C. 20540

EGIPTO VALDANČIOJI PARTIJA 
PASIŪLĖ SADATA PREZIDENTU

JERUZALĖ. — Izraelio vyriausybė pasiskundė Tarptauti
niam Raudonam Kryžiui, kad Egiptas kankina izraelitus karo 
lakūnus, šį kartą skundo objektas buvo aviacijos leitenantas 
Moshe Goldwasser, 23 metų Phantom lėktuvo navigatorius, kuris 
buvo numuštas virš Egipto teritorijos rugpjūčio 3 d. Kartu su juo 
į Egipto nelaisvę pateko lėktuvo pilotas kapitonas Yigal Shochat. 
Egipto spauda tada pranešė, kad abu lakūnai yra lengvai sužeisti, 
tačiau jaučiasi gerai. Rugpiūčio 4 d. Kairo laikraščiuose buvo 
abiejų fotografijos.

Vėliau Egiptas paskelbė, kad 
leitenantas Goldwasseris tą pa
čią dieną, rugpiūčio 4, mirė. Po
mirtinis skrodimas buvo dary
tas rugpiūčio 17 d., dvieip savai
tėm praėjus po mirties. Jos prie
žastimi nustatytas širdies smū-

Pusė milijono dol. 
už britų diplomatą
MONTREALIS. — Pagrobę 

britų konsularinį diplomatą Ja
mes Cross, Kanados prancūzų 

I separatistų fronto nariai rei- 
; kalauja už jo paleidimą pusės 
milijono dolerių ir 12 politinių 
kalinių paleidimo. Kanada poli
tinių neturį, tai daugiausia už 
bombų dėjimą ir kitus krimina
linius nusikaltimus suimti pran
cūzai. Quebeco separatistai rei
kalauja, kad paleisti kaliniai bū
tų išsiųsti į Kubą ar Alžirą su 
pusės milijono dolerių vertės 
auk§u. Kanados vyriausybei 

; duotas 48 valandų terminas rei
kalavimams įvykdyti.

Pagrobto diplomato žmona 
apeliavo į pagrobėjus parūpinti 
jos vyrui vaistų, kuriuos jis nuo 
aukšto kraujo spaudimo turi 
imti du kartus per dieną. .

Per paskutinius 70 metu Amerikos ūkininko gamyba padidėjo šešis kartus, šimtmečio pradžioje 
ūkininkės išmaitindavo save ir dar 6 asmenis. Dabar vienas ūkininkas išmaitina apie 40 žmonig. 
Produktingumą pakėlė modernios mašinos, trąšos ir geresnės sėklos. Kartu, kaip apatinėje lente
lėje parodoma, amerikiečiai maistui išleidžia mažesnį nuošimtį savo pajamų. Prieš 70 metu mats- 
fui'išeidavo pusė pajamų, o dabar vidutinė šeima maistui išleidžia apie 16 nuošimčiu pajamų.

iššauktą, 
ko Turkijos vyriausybė nenori, 
santykių atšalimą tarp Turkijos 

New Yorko valstijos kalėjimuo- jr Amerikos, 
se įvyko kalinių riaušės, kurio
se kaliniai buvo pagrobę 38 įkai
tus. iPo derybų ir'pažadų įkai
tai buvo paleisti ir kalėjimuose 
tvarka atstatyta.

♦ Transporto sekr. Volpe pa
skelbė, kad penktadienį Colorado 
kalnuose nukritęs lėktuvas netu
rėjo kai kuriu leidimu ir buvo 
ilgą laiką nevartotas. Federali- įkirta “už 1968—1969metais-iš- 
nė Aviacijos agentūra veda ap
klausinėjimus ir uždraudė tos 
bendrovės lėktuvams skraidyti.

♦ šiandien prezidentas Nixo- 
nas televizijoje pasakys kalbą 
apie Vietnamo karą ir naujus 
Amerikos pasiūlymus Hanojui.

♦ Prancūzijos prez. Pompidou 
Maskvos aerodrome buvo sutik
tas “troikos”: Brežnevo, Kosy
gino ir Podgorno.

♦ Paliaubų prižiūrėtojai Jor
dane paskelbė, kad vyriausybė 
paleido 19,000 palestiniečių, ku
rie buvo suimti civilinio karo 
metu. Greit bus paleisti dar 2 
tūkstančiai.

♦ Bolivijos prezidentas Ovan
do Candia pasitraukė iš parei
gų ir pasislėpė Argentinos am
basadoje. Valdžią paėmė ka
riuomenė, tik neaišku, kas vado
vaus karininkų grupei.

♦ Oklahomoje vėlyvas ura
ganas padarė daug nuostolių 
Shawnee miestui. Trys asme
nys žuvo ir 43 buvo sužeisti.

Kanados vyriausybė įsakė 
sustiprinti užsienio diplomatų 
apsauga po to, kai prancūzų se
paratistai pagrobė britų diplo
matą.

♦ Pietų Vietnamo vyriausy
bė nutarė neįsileisti iš užsienio 
svečių su ilgais plaukais, nes 
jie duoda blogą pavyzdį vietna
miečiams jaunuoliams.

Kubos diktatoriaus Fidel Castro tikra sesuo Juanita Castro pagarsė
jo kaip kovotoja prieš komunizmą, čia ji matoma kalbos metu Ja

ponijoje anti-komunisty lygos suvažiavime.

Kariškiai Bolivijoj 
keičia vyriausybę 
LA PAZ. — Bolivijoje nepa

vykus kariuomenės vado orga
nizuotam perversmui, Vatikano 
nuncijus, prelatas Giovanni 
Gravelli, bando tarpininkauti 
tarp sukilusių karininkų ir pre
zidento Ovando Candia: Suki
limą pradėjo La Pažo įgula, ta
čiau kitos igulos ir karo aviaci
ja liko ištikima prezidentui.

Apie 400 karininkų iš abiejų 
pusių susirinkę svarstė, kokią 
rasti išeitį. Jie nutarė, kad sie
kiant taikos, reikia pašalinti iš 
pareigų abu oponentus: prezi
dentą ir kariuomenės vadą. Jau 
numatytas ir naujas prezidentas 
— generolas Hugo Banzir, kari
nės akademijos viršininkas. Ka
rininkai laukia, kad abu: prezi
dentas Ovando ir gen. Miranda 
patys 'pasitrauks iš pareigų

JAKARTA. — Indonezija nu
tarė sumažinti savo karines jė
gas, nes nelaukiama jokio už- ditjelio ginklų pervežimo, nes to- 
puolimo per ateinantį dešimtine- kie kaltinimai tik

Sprendžiamas italų 
skyrybų įstatymas 
ROMA. — šią savaitę turi pa

galiau išsispręsti. Italijos civili
nės metrikacijos ir vedusių pi
liečių skyrybų įstatymo klausi
mas. Atstovų rūmai šį įstaty
mą jau priėmė prieš metus laiko 
325 balsais prieš 283 balsus. Įs
tatymas užkliuvo senate, tačiau 
ir šis iki penktadienio turi baig
ti jį svarstyti.

Katalikų bažnyčios spaudi
mas senatoriams nepriimti šio 
įstatymo pasireiškė debatuose. 
Praėjusį ketvirtadienį, slaptai 
balsuodami, senatoriai nutarė ne
palaidoti šio įstatymo projekto, 
bet jį baigti. Balsavimas paro
dė, kad 153 senatoriai balsavo 
už įstatymo palaidojimą ir 155 
už jo svarstymą ir šprendimo pa
darymą. Manoma, kad kai ku
rie senato nariai, nors viešai pa
sisakydami už skyrybų. įstaty
mą, slaptame balsavime padavė 
balsą prieš jį. Komunistų parti
ja paneigė gandus, kad ir jos 
keli senatoriai balsavo už pa
naikinimą.

Italijos skyrybų įstatymo pro
jektas numato duoti skyrybas 
po penkerių metų atsiskyrimo, 
arba, tuo atveju, jei viena vedu
sių pusė sėdi kalėjime iki gyvos 
galvos, arba, jei viena pusė ga
vo skyrybas kitoje šalyje.

automobiliais — džypais, .skirtais Irakui, nes Sovietii Sąjunga 
praleidžia Turkijos vaisių ir daržovių transportą per savo teri
toriją į Suomiją.

Turkija sako, kad kiekvienas 
transportas į arabų šalis yra 
_____ _ ___ _____ i,- ir nutari
mai daromi — praleisti ar ne
praleisti — pagal siuntos turi
nį. šį kartą praleisti kariniai 
automobiliai nelaikomi ginklais.

Turkų pareigūnai pridėjo, kad 
nereikėtų mažo ir nereikšmingo 
krovinio praleidinfo išpūsti iki

Rumunu prezidentas 
atvyksta i Amerika
WASHINGTONAS. — Rumu

nijos prezidentas Nicolae Ceau
sescu ši mėnesį atvyksta į Ame
riką. Nors jo kelionės tikslas 
yra dalyvauti Jungtinių Tautų 
jubiliejinėje sesijoje, organiza
cijos 25 metų sukakties proga, 
Ceausescu spalio 26 d. lanky
sis Baltuose Rūmuose ir tarsis 
su prezidentu Nixonu.

šis Rumunijos prezidento vi
zitas nelaikomas atsakymu į 
prezidento Nixono pernykštį vi
zitą Rumunijoje. Formalų revi- 
zitavimą Ceausescu padarys vė
liau.

Kazimierui Barėnui 
paskirta premija 
Vinco Krėvės vardo literatū

rinės premijos (500 dolerių), 
skiriamos kas antri metai Lietu
vių Akademinio Sambūrio Mon
trealyje, jury komisija (dr. I. 
Gražytė, dr. H. Nagys, J. Ado
maitis, V.' Jonynas, A. Beniu- 
šis) 1970 m. rugsėjo mėn. 30 
dienos posėdyje nutarė balsų 
dauguma premiją paskirti Kazi
mierui Barėnui už jo romaną 
“Tuboto Gaidžio Metai”.
.Po premijuojamos knygos, 

daugiausiai komisijos balsų ga
vo sekančios trys knygos: Vita
lijos Bogutaitės “Lietus ir Lai
kas”, Kazimiero Barėno “Atsi
tiktiniai Susitikimai”, ir Leo
nardo, Andriekaus “Po Dievo 
Antspaudais”.

WASHINGTONAS. — Sena
tas nutarė atidėti rinkimų re
formos įstatymą. Galimas daik
tas, kad jis šioje sesijoje dau
giau nebus keliamas, o, gal, jo 
nesvarstys ir busimieji kongre
sai. Artėjant rinkimams, sena
toriai daugiau susirūpinę rinki
mų kampanija, negu įstatymų 
projektais. Tokiam svarbiam 
įstatymui trūksta reikalingo 
kvorumo. - ,

ROCHESTERIS. — New Yor
ko gubernatorius Rockefell^ris,: 
atvykęs į Roch esterio miesto ro
tušę, buvo sutiktas piketuojan
čių ugniagesių. Jis atsisakė lau
žyti piketą h* pasisveikinęs su 
ugniagesiais, išvažiavo.
PONTIAC. — Michigane, Pon

tiac vidurinės-mokyklos bu vo už
darytos, kai prie vienos mokyk
los grupė negrų peršovė ketu
ris baltus mokinius, 
y ATĖNAI —JAV gynybos se- 
kretornrs Lsurf, 
tą Graikijoje, pareiškė, kad svąr- i°mis pasirodė Turkijos laikraščiuose. Sovietai siunčia arabų 
biausias Nato tikslas yra mėder- j valstybėms karinę paramą, tačiau Turkija yra Nato- organizacijos 
nizuoti Graikijos kariuomenę, 'narė ir Amerikos sąjungininkė. Turkija painformavo Amerikos 
kuri atlieka svarbu strategini ambasadorių, kad ji praleido Bulgarijos sunkvežimius su kariniais 
uždavinį Viduržemio jūros gyny
boje.

LOS ANGELES. — Už žmog
žudystes teisiamas hipių grupės 
vadeiva Charles Manson kelis

Tailandi ja derisi 
su Hanojaus valdžia
BANGKOKAS. — Tailandi joje 

vyksta derybos tarp Tailandijos 
ir šiaurės Vietnamo dėl vietna
miečių repatriavimo į š. Viet
namą. Apie 40,000 šiaurės viet
namiečių gyvena Tailandijoje. 
30,000 vietnamiečių jau buvo iš
siųsti į šiaurės Vietnamą anks
čiau.

Tailandijos valdžia laikė viet
namiečius palankiais komuniz
mui, tačiau neabejojama, kad 
didelė pabėgėlių iš š. Vietnamo 
dalis nenori sugrįžti į komunis
tų valdomą tėvynę. Tailandija 
nenori jų laikyti, todėl kai ku
rie vietnamiečiai bus repatrijuo
jami prievarta.

Paskutiniu metu Tailandijos 
vyriausybė ieško susipratimo su 
komunistais. Ji atšaukia iš P. 
Vietnamo savo 12,000 kareivių. 
Amerikai pasitraukus iš Pietry
čių Azijos, Tailandijai reiks čia 
likti ir gyventi su komunistais 
kaimyninėse valstybėse, — sa
ko Tailandijos pareigūnai, keis
dami savo griežtai anti-komu- 
nistinę politiką.

TURKIJA PRALEIDŽIA SOVIETU
GINKLŲ SIUNTAS ARABŲ ŠALIMS
ANKARA. — Amerikos vyriausybė paprašė Turkijos užsie

nio reikalų ministerijos, kad ši paaiškintų, kodėl leidžiama sovietų 
sunkvežimiamą gabenti karinius automobilius pen>Turkijos ten-, 
^rij^įr ^^‘'NėsteiM'žinTa^api^tdkp-tyanspArt^iū fotografi-

Nesveikas mišinys
LOS ANGELES. _ Dr. Tho

mas Noguchi, Lo Angeles aps
krities prokuroras, paskelbė, kad 
dainininkės Janis Joplin kam
baryje buvo rasti keli indai su 
narkotikais^ ir adata jiems su
leisti. Be to, hipių kultūros dai
nininkės kepenys buvę sužaloti 
alkoholio, jęs krauju je rasta 0.11 
alkoholio.

Los Angeles policija atmetė 
nužudymo galimybę. Abejotina, 
kad - Joplin būtų nusižudžiusi. 
Greičiausiai jos mirtis buvo “ne
laimingas atsitikimas”, sumai
šius alkoholį su narkotikais.

Vokiška Elta
Vokiečių kalba leidžiamas El

tos biuletenis (Elta-Presse- 
dienst) Vokietijoje rugpiūčio 
mėn. laidoje rašoma apie Pa
vergtųjų Tautų Savaitėje Ame
rikoje pravestą akciją pavergtom 
tautom laisvei siekti, apie lietu
vių koplyčios Vatikane atidary
mą ir pašventinimą, apie Lietu
vių Studijų Dienas Europoje, 
daug žinių iš pavergtos Lietu
vos ir kt. ■ (E)
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VII-JI METAI

Vidurio Rajone

VEIDAI

Po Tautinės Stovyklos praslinkus 2 metams

Kad koks nenudžiautų laidokas

7:30
8:30

lietuvišką 
džiaugėsi 

veržlumu, 
bet links-

n m.

Ir veltui dvasią raminti norėjau, Jpjs
Aplink tik “7-up” skardinių pastebėjau^, 

J % Autorius nepasirašė
“Skautų Aidas” Nr. 7,1970

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
4192 Archer Avenue at Sacramento*Chicago, Illinois 60632 *847-1140 

ASSETS OVER $145,000,000. RESERVES OVER $12,900,000.

OFFICE HOURS:

Monday & Thursdays a.m. to 8 p.m. • Tuesday & Friday, 9 am. tb 4 pjn.
Saturday, 9 aun. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted.

Nakties žaidimai — s. č 
Anužis.

ir artimą sąlytį, džiaugiantis 
laimėjimais ir guodžiantis atei
tim. Visų neįmanoma išskai
čiuoti, tektų prisiminti tik pa
vyzdžiais “Tėviškės žiburių” 
spaudos balius, “Nepriklauso- 
somos Lietuvos” bendradarbių 
pobūvius, “Kario” vakarus, “Dar 
bininko” išvažiavimus, taip pat 
abiejų Chieagos dienraščių 
(“Draugo” ir “Naujienų”) pik
nikus.

Komisija, kurią sudarė Chiea
gos skautininkų-ių Ramovė, ruo
šia linksmavakarį “Skautų Ai
dui” paremti. Iki vakaro dar ge
ras mėnuo, bet komisija, vado
vaujama ps. Danos Kurauskie- 
nės, jau nužymėjo kelią eile kon
krečių darbų. Pirmiausia, apsi
stota prie kitos datos — lapkri
čio 14 (ne lapkričio 7, kaip iš 
pradžių planuota), nes ta diena, 
yra ne tiek užimta kitų paren
gimų. Toliau — jau gauta skau
tų vyčių vyriška talka. Salė jau 
išnuomota (Cardinal Mundelein, 
2306 W. 69th St.). Prieš akis — 
dar eilė kitų darbų, bet komisi
jai visų svarbiausia yra susilauk
ti mielo pritarimo į tą linksma
vakarį atvykstančių.

Ramovėnas
★ žurnalistas Zigmas Umbra- 

žiūnas, grįžęs iš kelionių po pa
saulį, sutiko pasidalinti įspū
džiais su Chieagos skautinin-

Pusryčiai.
Pamaldos.
Pionerija.
Pietūs. ’. '
Uždarymas.

Nakvynė ir maistas vienam 
asmeniui $11.00.

Kiekvienas dalyvis atsiveža 
miegamą maišą, pagalvei užval
kalą, ir šiltą antklodę.

Vienetų vadovai dalyvių są
rašus su mokesčiu prisiunčia Vi
durio Rajono Vadui v. s. P. Ne- 
dui, 4065. Archer Ave., Chica
go, Ill., 60632, nevėluojant. >

Koresp.

kais ir skautininkėmis. Kelio
nių apžvalgą Z. Umbražiūnag 
pateiks Skautininkų-ių Ramo
vės sueigoje, kuri įvyks spalio 
25 d., 4 vai. p. p., Jaunimo Cen
tre. Kartu pademonstruos atsi
vežtųjų skaidrių.

Nesigirdi dainų, nei paradų trankiusį 
Ant sienų nėr* portretų bočių, 
Nes dabar įprasta susitikt po laužų^ 
Pakelėj prie žaliųjų lapuočių.
Skaud- Vijeikio širdis, nes tai jo kūrinys 
Ta pilis iš sunkiųjų štakietų.
D dabar and šioks, nei toks statinys, 
Nei arklių pastatyt negalėtų... S

UEPSNOJANCIO
LAUŽO

NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS' .

DRAUGAS IR BIČIULIS

profesoriaujanti Ursuline kolegijoje, 
rugsėjo 19 d. Clevelande Nationali
ties Services Center suruoštame ban
kete buvo pagerbta kaip šiy mėty iš
kilioji pilietė, drauge su vengru kil
mės Joseph F. Bauer, kuris yra FM 
radijo stoties WZAK reikaly vedėjas.

riai parėmė lietuviai prekybi
ninkai: Miglinas TV, Parama, 
Paulius Hardvare, Dudėnas Im
ports, J. J. Pharmacy, Terra, 
Gift Import — Pūkelevičifltė, 
Furniture Center Inc., V & I Sa
les — Taras, Gintaras Club.

Stebėtojas
★ Romas Račiūnas — kelio

nės į CIevelandą organizatorius. 
Iš Chieagos į Clevelando Studiji
nį Suvažiavimą vykstanti skau
tininkų-ių grupė pasikvietė s. R. 
Račiūną • suorganizuoti kelionę 
platesniu mastu, pasamdant 40 
vietų busą. Patyrėme, kad ke
lionės vadovas s. R. Račiūnas 
jau turi visus duomenis ir lau
kia su sąrašu, kad įtrauktų vi
sus norinčius busu važiuoti. Jei 
būtų tik 20 važiuojančių — ke
lionė atsieitų apie 20 dolerių, 
o jei buse visos vietos būtų už
imtos — kiekvienam kaštuotų 
tik apie 10 dol. Pasiruošę važiuo
ti prašomi nedelsiant susisiekti 
su kelionės:organizatorium šiuo 
telefonu: WA 5-9789. Skauti
ninkas R. Račiūnas keleivių lauks 
ligi spalio 15 dienos.

Kaip t žinome, Liet. jSkautų 
S-gos Aukščiausids Vadovybės 
kviečiamas Studijinis- Suvažia
vimas įvyks Clevelande, Jėzuitų 
Namuose Parmoję, spalio 31— 
lapkričio 1 dienomis.

★ Linksmavakaris, kuris ski
riamas “Skautų Aidui”. Gyve
namasis metas Visą mūsų lietu
viškąją periodinę spaudą ver
čia ieškoti lėšų, kad būtų atsa
kyta j moderniųjų- Įaikiį skai
tytojo reikalavimus. Jau esame 
girdė j ę apie . Kanados, Austra- 
lijos ir beveik, visų Amerikos 

■ lietuvių^laikraščių gražias pa-

^^47-\
■ -- „

Spalio 11 d., sekmadienis
8:30 Kėlimas.
9:00

10:00
11:00
2:00
3:00

/fe.

Pelėsiais ir kerpėm apaugus aukštai, 
štai Brolijos garbinga pilis!
Nors aukštus vadovus ir spaudžia vilkai, 
Bet ji tebestovi dar vis.
Tik dienos vis bėga ir pūvančios sienos 
Kaskartą nyksta, apleistos ir vienos.
Pilie, tiek stovyklų praleidai narsiai, 
Ir tiek mums davei milžinų.
Tu Vlado Vijeikio galybę,matei, . , 
Kai jojo ant mūsų sprandų.
Kur tavo galia, kur Vijeikio idėjos,
Kur balsas šalčiūno, po slėnius skardėjęs?
Nutilusios sienos, apleistos visų, 
Be sargų, be ginklų, be Račiūno, 
Be paradų minios, be kalbų pabaigos, 
Vien stogas prakiuręs betūno.
O-drebėjo pilis, kai pro šalį stragiai 
žengė skautų ir skaučių rikiuotės, 
Kai margu drabužiu, lyg kaceto vergai, 
Akademikai ėjo į puotas.

Nuoga tarp lapuočių bedunkso pilis... 
Kur skydai, kur šarvai, kur kuokos,

M

V Skautininke
STEFĄ GEDGAUDIENĖ

veda pašnekesį apie vadovo savybes 
Union. Pier suvažiavime.

V. Bacevičiaus nuotr./

VISOJE CHICAGOGE BUVO NUSKAMBĖJĘ, 
kad Lituanicos tuntas Rako miške eilę ąžuolų pavadino tuntininkų vardais, 

čia kuklus skautas ir save įamžino-..^ 
r* -' - "įA G. Plačo nuotr. į

APIE MEŠKIUKĄ RUDNOSIUKĄ
ir jo nuotykius veda dainą suvažiavimo Jauže 

ps. Gintaras Piačas.
V. Bacevičiaus nuotr*.

★ Torontas susidomėjo sau* 
dymo sportu. Lietaivlų Šaulių 
sporto vadovas N. Keturakis 
maloniai sutiko skautams, besi
domintiems šaudymu, sueigose 
paaiškinti apie šautuvus, šaud
menis ir šaudyklose suruošti šau
dymo rungtynes.

★ “Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntų ateinančių įvykių kalen
dorius. “Šatrijos’ ir “Ramby
no” tuntų vądijų bendrame po
sėdyje rugsėjo 22 d, numatytas 
ir priimtas didesniųjų parengi-

Skautininkė
ALDONA AUGUSTINAVIČIENĖ

šiomis ir sueiga, lapkričio*22-. d. 
dalyvaujama šaulių ruošiamame 
Kariuomenės šventės miųėjimer. 
gruodžio 19 d. “Šatrijos” tunto 
tradicinės Kūčios, JVašarįo 16 
proga tuntai organizuotai daly
vauja KLB apylinkės vaidybos 
ruošiamame minėjime ir pamal
dose, kovo 7 d; — Kaziuko mu
gė, gegužės 2 d. šv. Jurgio šven
tė ir skautorama. 5 - .

Pats skautavimas raginamus 
plėsti draugovėse.

vyr. skautė Dalia Stelmo
kai tė,vyr. skautė Lydi ja 
Jadviršytę ir ps. G. Pia
čas.
Vakarienė.
Laužas — v. s. V. Vijei-

Į Dainavą dviems dienoms su
sirinks patys jauniausieji va
dovai ir vadovės. Tai tie, ku
rių sistema ir remiasi visa 
skautų -organizacija — skilti- 
ninkai ir paskiltininkiai. Jų am
žius neprašoka 15’ metų, ir už- 
megstasis ryšys keturių miestų 
bendravime, be abejo, turės di
delės. įtakos grįžus lietuviška
jam skautavimūi sustiprinti. Pa
tarėme, kad iš Chieagos jaunų
jų vadovų,ir vadovių vyksta net 
keturi busai. ' 5

Dainavos iškylos programa 
yra ši:

Spalio 10 d., šeštadienis
9:0Q Pusryčiai.

10:00 Vėliavos pakėlimas ir 
. .■ atidarymas.

10:30 Ps. G. Plačo pašnekesys
. “Skiltininkas ir skiltis”. 

11:30 Pavyzdinė skilties sueiga.
1:00 Pietūs.
3:00 S. v. ps. Dr. R. Povilaitis 

. ,, . r— Pirmoji pagalba.
• 5:15 Lauko žaidimai: praveda

ĮVYKIAI VEJA ĮVYKIUS
Spalio 10-11 į Dainavą suskrenda jauniausieji vadovai

JAV vidurio rajoną sudaro Detroitas, Chicaga su priemies- 
čiais, Clęvelandas ir Omaha. Atsitiko, kad šiomis dienomis čia 
•užgriuvo visa eilė įvykių: spalio 26-27 buvo vyresniųjų vadovų 
suvažiavimas -Union Pier, spalio 4 — Varžybų šventė Willow 
Springs, spalio 10-11 — jauniausių vadovų-vių iškyla Dainavoje. 
Ne už kalnų Ir Studijinis Suvažiavimas Clevelande, taip pat mūsų 
— vidurio rajono — mieste.

KAUTUM
LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA • 
REDAGUOJA ŠKTN. BALYS VOSYLIUS

A <Ir e s a s: 7120 S. Rockwell St, Chicago, Hl. 60629

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

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - Šerno gyveninio bruožai Išleido.. Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL 
kaina 2 doL ' 4 -

' UNION PIER SUVAŽIAVIMO DALYVIAI
su Rajono vadu v. s. Pr. Nedu (antroje eilėje ketvirtas iš dešinės),

V. Bacevičiaus nuotr.

, < DARBAI
★ Nuostabiai graži diena ly

dėjo Varžybų šventę, įvykusią 
Bučo sode, Willow -Springs, į 
kurią suplaukė Chieagos ir apy
linkių visų rūšių skautai ir skau
tės. Pavėsyje buvo šalta, o sau
lėje — vasariškai šilta, dangus 
— be debesėlių su labai švel
niu vėjeliu. Pačiu tirščiausių 
žiūrovų ir žaidėjų susitelkimo 
metu (apie 3-čią vai. p. p., per 
abi aikštes ir gegužinės stalus 
išsibarstė apie 500 šventės da
lyvių, kurių tarpe teko matyti 
gausių jaunimo bičiulių, net nie
ko -bendra .su skautybės sąjū
džiu neturinčių.

Spalio 4-tosios gera nuotai
ka buvo visus žaidėjus ir sve
čius apjungusi į retai matomą 
didžią iškylaujančią 
šeimyną. Vyresnieji 
atžalyno energija ir 
o varžovai susikaupę 
mi stengėsi' laimėti ir netyčia 
pralaimėti.

Vyriausias ‘šventės vadovas 
j. v.’ s. Br. Juodelis buvo kietai 
pramatęs visus šventės momen
tus ir jo talkininkai rūpestin
gai savarankiškai dirbo ar va
dovavo visuose šventės taškuo
se. šventę atidarė JAV Vidu
rio rajono vadas v. s. Pr. Nedas; 
uždarė rajono skaučių vadeivė 
ps. Ir. Kerelienė. Laimingieji 
svečiai buvo apdovanoti burtų 
keliu, o varžybų dalyviai ap
dalinti ir bendromis ir asmeni
nėmis dovanėlėmis. Paminėti
na, kad šalia keleto savųjų me
no dirbinių, šią šventę ypač strp-| stangas sueitį su skaitytojais

a
S'
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Taupyme Indėliai 
Apdrausti lid $20,000.

Karininkų Sąjunga “Ramovė1

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

NAUJIENOS, CHICAGO i, ILL, — WEDNES., OCTOBER 7, 1870

SKAITYK IR KITAM- PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

(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 taupymą. Užeikite pas mus 
apie tai pasikalbėti.

Pabaltiečių Manifestacijos Ko
mitetas tikisi, kad dienų bėgyje 
visos kitos lietuvių, latvių ir es
tų organizacijos esančios apie 
New-Yorką, kurios dar nespėjo 
įsijungti j šios demonstracijos 
organizacinj darbą, pritars šiam 
žygiui ir nedelsiant aktyviai įsi
jungs. (Taipgi yra prašomos ir 
visos kitos organizacijos toliau 
nuo New Yorko prisidėti prie 
šios demonstracijos visokerio
pa parama, jei ne tiesioginiu da
lyvavimu jos organizaciniame 
darbe, tai bent aktyviu dalyva
vimu šiame žygyje spalio 18,-ir 
skatinant visus tautiečius vyk-

šiams, kad jie. pririnktų dar 
jaugiau prenumeratų, kad iš
nešiotų dar daugiau propagan
dinių — agitacinių leidinių, 
štai, komunistų) partijos pro
pagandos veikėjas F. Strumila 
“Tiesoje” “geru žodžiu” pami
nėjo dvi laiškininkes, kurios 
“tauriam tikslui, kad plačiau 
sklistų tarybinė spauda, skiria

Iš minėto. komunistų parti
jos pareigūno sužinome, kad 
Lietuvoje be laiškanešių yra 
345 kioskai ir 500 neetatinių 
darbuotojų, kurie spaudą pla
tina autobusuose ir trolibusuo- 
se', restoranuose, valgyklose 
ir kt. Laikraščiai parduodami 
tūkstantyje ryšių" skyrių. Da
bar siekiama, kad “laikraštį 
žmogus galėtų nusipirkti dar
bovietėse.”

Kitame “Tiesos” numeryje 
rašoma “Dar kartą apie laiški
ninko krepšį’’. Čia minimas 
laiškininkas, kuris nežiūrėda
mas savo amžiaus, spaudą pri
stato skaitytojams kiekvieną 
dieną. J145 kiemus ateina 525 
spaudoš leidiniai. Ir viskas ant 
J. B. pečių. Kolūkis turtingas, 
bet neišskiria laiškininkui jo
kio transporto. Visą laiką pės
tute. Tiesa nurodo, kad “toks 
laiškininkas yra labai svarbus 
mūsų ideologinio darbo talki
ninkas”. Kad galėtų dar dau
giau išnaudoti laiškininkus, 
Tiesa siūlo “perkelti jų poilsio 
dieną iš sekmadienio į pirma
dienį, kada laikraščiai neišei
na”. Mat, kai kur sekmadie
nio laikraščiai ateina skaityto
jams tik antradienį.

Žinoma, negalima siūlyti 
laisvame krašte gyvenantiems 
lietuviams, kad jie platintų ir 
skaitytų lietuviškus laikraš
čius taip, kaip juos platina po
licinės valstybės propagandos 
—• agitacijos pareigūnai. Vis 
dėlto, mūsų visuomeninės or
ganizacijos turėtų rimčiau pa
galvoti,* ar jos būtų gyvos ir 
veiklios, jei nebūtų tų visų 
veikėjų išnaudojamos “tar
naitės” — lietuviško laikraš
čio?

UN/ON FEDERAL
3430 S. HALSTED 523-2800

DEMONSTRACIJA PRIE JUNGTINIU 
TAUTU ĮVYKSTA SPALIO 18 D.

Batuno iniciatyva sušauktas i ko ir New Jersey Vyčiai, Lietu- 
,pabaltiečių organizacijų atsto- vių Kunigų Vienybė, Lietuvių 
vų antrasis skaitlingas susirin
kimas, įvykęs rugsėjo 25 Estų j New Yorko Neo-Lituanai, New 
Studentų Klubo “Rotalia” pa- į Yorko Ateitininkai Sendraugiai, 
talpose New Yorke, vienbalsiai. Lietuvių Moterų Klubų Fedėra- 
nutarė rengti manifestaciją ir cija, Lietuvių Moterų Vienybė, 
orotesto demonstraciją prie JT Maironio šeštadieninė Mokykla, 

New Yorko Lietuvių Inžinierių 
ir Pasaulinės Parodos Kryžiaus 
Priežiūros Komitetas. Ją remia 
visa eilė latvių ir estų vietos 
organizacijų. Jungtinės pabal
tiečių organizacijos, kaip Pabal
tijo Moterų Taryba ir Batonas, 
irgi aktyviai įsijungė j šios de
monstracijos organizacinj dar-

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

visą energiją, aukoja savo Jais 
valaikį”. Spaudos platinimas 
esąs ne techninis darbas, bet 
didelės reikšmės politinis dar
bas, kurio kokybę nuolat rei
kia gerinti. Esą negana skai
tyti žurnalus, nes tai “reto pe
riodiškumo leidiniai”. Todėl 
partijos organizacijos ir spau
dos platintojams ir buvęs iškel 
tas uždavinys — pradėti kovą 
už tai, kad kiekvieną šeimą 
lankytų dienraštis.

Toliau komunistų propagan
dos vedėjas išbara ūkių vado
vus, kurie laiškanešiams “ne
išskiria transporto”, nenori 
hiokėti, progresyvinį atlygini
mą už išplatintų egzempliorių 
skaičių. Su tokiais reiškiniais 
neturi būti taikstomas!, sako 
F. Strumila.

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

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Jau išėjo seniai laukta
Juozes Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

čekį ar Money orderi tokiu adresu:

Šta gerą pusvalandį metalą* 
karpydami, klijuodami ant 
medžio plokštelės, kuri, ir kli
jai irgi kainuoja. Argi negalė
tų organizacijos ar asmenys, 
siučią nuotraukas pridėti ad
ministracijai nors simbolinę 
sumą išlaidų padengimui. Juk 
vieta laikraštyje irgi turi savo 
nustatytą kainą. Laikraščiui, 
vietoj kokio veikėjo ar valdy
bos' nuotraukos daug geriau 
apsimokėtų parduoti tą pusla
pio plota kokiam verslininkui. 
Bet taip nedaroma, lietuviškas 
laikraštis-deda lietuviško, gy
venimo vaizdus, nors finansi
niai taš ir neapsimoka.

Sugrįžtant prie B. Kviklio 
žodžių, reikia nustebti, kad 
lietuviams Amerikoje vis ge
riau įsikuriant ir bankų kny- 
gėlėms vis storoj ant, lietuviš
ko laikraščio redaktorius dar 
turėtų skųstis skaitytojų ma
žėjimu. Gal, nevisi laikraščiai 
ir skundžiasi, bet, visvien, ar 
tėvai, dėdės ir dėdėnės nega
lėtų savo ištekėjusioms duk
roms užsakyti lietuvišką laik
raštį, užprenumeruoti jį savo 
gerus darbus turintiems sūne
liams? Kiek įvairaus-metali
nio ir stiklinio laužo paperka
ma per visokius “šauerius”?

Komunistai labai vertina 
spaudos visuomeninę, politinę 
reikšmę. Kiekvieną- mielą ru
denį Okupuotos Lietuvos spau 
doje pilna raginimų laiškane-

Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 
knygas įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui, čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 dolerį: '

Čikagietė, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ, 
Knyga yra ypatingai’ naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 psl.

L. Dambriūnas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psl., bet juose daug pasakyta. -

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

Edmundas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV, Naudingos ip įdo- 
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psL *

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

z-
Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven

tojams. 40 psL ' S
J. Vaičiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR

BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems.- 69 psl.

Vincąs žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 
politiniai- istorinė Suvalkijos, apybraiža. 140 psl. *. r?. ĄĮ '

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

Jau minėtame Tabor Par
mos Lietuvių Bendruomenės, 
Spaudos ir Radijo suvažiavi
me Br. Kviklys, Draugo redak 
torius, pažymėjęs, kad jo laik
raštis visada rėmė ir remia LB 
siekius, pareiškė, kad ateina 
laikas, kada ir spauda turėtų 
daugiau gauti iš visuomenės. 
Jis nurodė, kad prenumerato
rių skaičius mažėja, jaunimas 
liętuviškų. laikraščių neskaito, 
knygų tiražai vis mažesni. B. 
Kviklys metė suvažiavimui šū
kį: “Spauda padeda Bendruo
menei, o Bendruomenė, pade
da spaudai”.

Kaip paprastai, tokiuose pla 
čių tikslų suvažiavimuose, nie 
kada nepavyksta ilgiau apsis
toti prie vieno klausimo, nes 
paliečiami įvairiausi klausi
mai. Taip ir Jos visuomenės 
paramos klausimas daugiau 
nebuvo keliamas. Iš tiesiį, 
laikraščiai kokių.speciąlių au
kų, tur būt, ir nelaukia iš vi
suomenės, tačiau turi teisę 
reikalauti nors nedidelio atly
ginimo už atliekamas paslau
gas. Ne visi, gal ir žino, kad, 
sakykime, įdėti į laikraštį fo
tografiją kainuoja ir metalo 
lakštas, ant kurio išbraižo
mas baltų juodų fotografijos 
dėmių kontūras, kainuoja ge
ras pusvalandis mašinos vary
mo elektra, darbininkai sugai

—------------
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Pabaiga
A.' Pužauskas

Miręs Egipto prezidentas Nasseris mokėjo patraukti j save arabę 
minias, nežiūrint į tai, kad jo politika nuvedė Egiptą į du pragaiš

tingus karus ir į komunizmo glėbį- ’

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.

ti tą sekmadienj j New Yorką 
prie Jungtinių Tautų būstinės 
ir pareikšti visam pasauliui, kad 
iki šiol nėra atitaisyta Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai padaryta 
skriauda.

Visiems turėtų būti supranta
ma, kad šis žygis pareikalaus 
gausių išlaidų. Todėl komitetas 
prašo ne tik organizacijas, bet 
ir dosnią visuomenę paremti f|- 
nansiškai. Pinigines aukas siųs
ti United Baltic Appeal vardu, 
2789 Schurz Ave., Bronx, N. Y. 
10465. Tel. (212) 828-2237. Šiuo 
adresu taipgi reikia kreiptis dėl 
visų kitų informacijų šios pro
testo demonstracijos reikalu.'

Pabaltiečių Manifestacijos 
Komitetas

šių metų spalio 18, Jungtinių 
Tautų 25 metų sukakties iškil
mių proga. Šiame pasitarime da
lyvavo 34-rių pabaltiečių orga
nizacijų atstovai. Dalyvavo at
stovai ir iš pabaltiečių centrinių 
organų. Viiką jame atstovavo 
jo valdybos narys J. Valaitis. 
Visų organizacijų atstovai pasi
žadėjo šią demonstraciją rem
ti ne tik savo aktyviu jsijungi- 
mu j pasiruoŠiamūosius darbus; 
bet ir finansiniai, taipgi ir kvies
ti bei raginti visus pabaltiečius 
joje kuo skaitlingiausiai daly
vauti.

Susirinkimas pritarė Batuno 
pasiūlymui ir nutarė, kad šią 
protesto demonstraciją rengia 
bendrai visos lietuvių, latvių ir 
estų organizacijos “Baltic Rally 
Committee” vardu. Buvo išrink
tas šiai manifestacijai vadovau
ti šešių asmemj koordinacinis 
komitetas (po du iš kiekvienos 
Pabaltijo tautybės). Iš lietuvių 
pusės koordinatoriais išrinkti — 
prel. Jonas Balkonas ir Batuno 
vykdomasis pirmininkas Kęstu
tis Miklas. Taipgi buvo išrink-, 
tos jvairių sričių komisijos, ku
rios rūpintųsi spauda bei' infor
macija, manifestacijos finansa
vimu, programos paruošimu, de
monstracijos planavimu bei jos 
tvarka, plakatų paruošimu, mo- 
torkada, specialaus sunkvežimio 
su plakatais paruošimu (kuris iš
tisą savaitę nuolatos važinėtų, 
apie JT būstinę), spaudos kon
ferencija, svečių bei užsienio 
spaudos korespondentų priėmi
mu, tvarkdariais ir kitais tech
nikiniais reikalais.

šią manifestaciją ir protesto 
demonstraciją remia Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas, Amerikos lietuvių Tarybos 
Centras ir JAV Lietuvių Bend
ruomenės Centro Valdyba. Ją 
remia taipgi ir visos latvių* bei 
estų JAV centrinės organizaci
jos. Iš New Yorko zonoj esan
čių lietuvių organizacijų pasisa
kė, kad šią demonstraciją akty
viai remia — New Yorko LB 
Apygardos Valdyba, New Yor-
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Šie 1970 njetai galėjo būti su 
geru pagrindu paskelbti PLB 
Steigiamojo Seimo metais. Juk 
apie jį šiais metais tiek daug

prikalbėta ir prirašyta. Kalbė
ta ir rašyta apie šeiminius Lie
tuvos kūrimosi laikus, apie par
tijas, apie St. S. rinkimų ruošų,

(“Tiesa”, 1970

Komunistai neauga, kaip grybai po lietaus
Praėjus Lenino šimtmečiui, Lietuvos okupacijos sty- 

kaktims, ‘"tarybinės” valdžios atgaivinimo minėjimams, 
šokiams ir dainoms, Lietuvos komunistų partijos sekre
torius Antanas Barkauskas susirūpino tais klausimais, 
kuriais komunistų vadai rūpinosi sovietų valdžios pa
grobimo metais Rusijoje ir Paleckio — Dekanozovo val
džios sudarymo metais rusų okupuotoje Lietuvoje, bū
tent : stoka komunistų. Pasirodo, kad komunistai neau
ga, kaip grybai po lietaus. Brūzgynuose gali barstyti pa
čius naujausius chemikalus, grybai neauga.

Lietuvos kompartijos centro komiteto sekretorius 
Antanas Barkauskas “Tiesoje” parašė straipsnį,. kuris 
vadinasi "Studijuoti teorijų, ja vadovautis”. Jis turi gal
voje paliktų Lenino “teorijų”, kuri įpareigoja kiekviena 
partijos narį studijuoti komunistų partijos problemas, 
nes nuo tų studijų priklauso partijos ir jos narių likimas.

Barkauskas paskutiniais metais įsitikino, kad ne
svarbu, kurioje vietoje paskaita buvo skaityta ar simpo
ziumas pravestas. Tai gali būti puošniausioji universi
teto salė arba naujai pastatyta komunistų' partijos sve
tainė prie dar nepastatytos kolchozinės gyvenvietės. Jei
gu paskaitoje, dėstytos mintys nebuvo suprastos arba 
nepriimtinos, tai iš tų paskaitų nėra jokios naudos. Pra
eitais ir šiais metais paskaitas skaitė įvairūs profesoriai 
ir partijos “mokslininkai”, bet .jos buvo nesuprastos ir 
lauktų vaisių nedavė. Komunistinė spauda ir radijas daug 
kalbėjo apie pačias “svarbiausias problemas”, bet parti
jos nariai tų problemų nesuprato arba nesiryžo “tinka
mai suprasti”. . \ •

Kompartijos, sekretorius Barkauskas, “leniniškai” 
ir labai giliai apsvarstęs problema, priėjo įsitikinimo, 
kad visas darbas, tie straipsniai, tos knygos buvo berei
kalingai spausdinamos. Jam atrodo, kad reikia imtis ki
tokio būdo komunistams gaminti. : Jis mano, kad bus ge
riausia, jeigu komunistai pradės patys nagrinėti “svar
biausias problemas”. Jis net ir naujų terminų šiai minčiai 
nukalė. Kaip šokių šventei suorganizuoti buvo reikalin
gi' “saviveiklos” vienetai, taip tikriems komunistams 
išauginti reikalinga “savišvieta”.' Jeigu universiteto 

-profesoriai ir partijos /‘mokslinčiai” nieko nepajėgė pa
daryti, tai, Barkausko įsitikinimu, patys komunistai 
“savišvieta” ta padarys. Jis rašo:

“savišvietininko” nuo-

“savišvietininkui” stu-

"‘Ypatingo dėmesio verta savišvieta. Dėsninga, 
jog vis daugiau komunistų pasirenka savarankiško 
mokymosi kelią. Teisingai, mūsų manymu, elgiasi 
tos pirminės partinės organizacijos, kurios padeda 
jiems surasti įdomias, problemines temas, iš anksto 
jungia juos į teorinius seminarus”

r m. spalio 1 d., 2 psl.)
Kaip matote, Barkauskas, pasirinkęs “savišvietą”, 

vis dėlto nepasitiki šviestis pasiryžusiu žmogumi Jis ne
nori leisti jam pačiam ieškoti informacijų ir šviestis. Jis 
nori, kad šviestis pasiryžęs žmogus būtų įtrauktas į "te
orinius seminarus”, kuriuose budrūs sekliai galėtų pa
tirti, kuria linkme tos jo studijos eina. Barkauskas ne
patenkintas ir "probleminės temos” pasirinkimu. Jis 
pastebi, kad daugelis mėgsta pasirinkti užsienio politi
kos problemas, bet čia pat pastebi, kad iš tokio pasirin
kimo nėra jokios naudos. Užsienio politikos problemos 
gali būti komplikuotos, gerai jų negalės išstudijuoti. Svar
biausio klausimo Barkauskas, aišku, nepaminėjo. Jeigu 
ir išstudijuotų užsienio politikos kokią problemą, tai tos 
žinios nebus naudingos, nes užsienio politikos problemas 
spręndžia kiti žmonės, kuriems 
monė yra nesvarbi.

Užsienio problemas Rusijoje 
dijuoti yra bergždžias darbas.

Barkauskas pataria “visuomeninės gamybos, efekty
vumo kėlimo problemas” studijuoti, šie klausimai buvo 
svarstomi paskutiniuose komunistų partijos* plenumuose, 
ši problema yra pati aktualiausioji. Ką reiškia “gamybos 
efektyvumą kelti”? Tai reiškia galimai trumpesniu lai
ku* daugiau pagaminti. Kolchozuose'tai reiškia sparčiau 
dirbti, tvartuose tai reiškia daugiau išmelžti, dirbtuvėse 
tai reiškia lenktyniauti. Kitaip sakant, studijuoti, kaip 
galima vargšą darbininką labiau išnaudoti^ daugiau iš 
jo išspausti.

Kodėl Barkauskas pasitiki “savišvieta” daugiau, 
negu kitomis partinėmis priemonėmis? Todėl, kad jis 
įsitikino iki šio mėto vestos komunistinės propagandos ne
tinkamumu. Jis tvirtina, kad leninistmiai švietimo užda
viniai reikalauja žymiai geresnės propagandos, geresnių 
lektorių ir geresnių komunistų. Kaip tų komunistų ne
buvo,taip jų ir šiandien nėra. Komunistinės idėjos 
žmonių daugumai yra svetimos, nepriimtinos, todėl ir 
komunistų skaičius yra toks mažas. Nedaug komunistų 
buvo pačioje Rusijoje, dar mažiau jų buvo nepriklauso
moje Lietuvoje. Rusai pasodino Lietuvos komunistus 
valdžios priešakin, bet jie neturėjo žmonitį kraštui valdy
tu- Komunistai turėjo’ atsakomingonįs pareigoms naudoti 
nekomunistūš. Komunistinės idėjos patraukia labai ma
žą žmonių skaičių, o komunistinė praktika didelę dalį su
sižavėjusių atstumia. Arčiau komunistų- valdymo meto
dus pažinusieji žmonės bėga nuo komunizmo,; o jeigu ku
rie bando žmoniškumo elementą prikergti- prie komuniz
mo, tai tokius patys komunistai sušaudo, kaip tai keliais 
atvejais padarė pačioje Rusijoje, Čekoslovakijoje ir kitur.

Komunizmo žmonės nemėgsta, todėl ir Barkausko 
“savišvieta” nepadės. Maskvai ištikimų komunistų ji 
nepriaugins. ’ ''į-. /

apie jų eigą ir apie paties Š. vei
klą. žodžiu sakant, sudėjus į 
krūvą visus tuos S. aprašymus 
gautume Lietuvos istoriją nuo 
1918 iki 1922 m., t. y. nuo Lie
tuvos kūrimosi pradžios iki S. 
paleidimo.

Kai dabar, artėjant metams 
prie galo, tų S. minėjusių kalbų 
ir rašinių eilė gali būti laikoma 
pasibaigusi, tai pravartu pa

teikti skaitančiai visuomenei jų 
apžvalgą ir parodyti, kaip mūsų 
žiūrima į 50 metų senumo pra
eitį. Apžvalga tinka daryti is
torijos mokslo požiūriu, t. y. pa
žvelgti į St. S. istorinio įvykio 
prasme. Tas istorinis įvykis St. 
S. laikytinas iškiliausiu visuo
meniniu reiškiniu mūsų trumpa
me nepriklausomo gyvenimo 
laikmetyje. Jos darbuose ir sie
kimuose ryškiausiai atsispindi 
mūsų laikų tautos dvasia, kuri 
iš esmės ženklino visą nepriklau
somą. gyvenimą. Tat su St. S„- 
to istorinio įvykio apžvalga lie
čiamas centrinis Lietuvos ne-'' 
priklausomybės momentas.

Prieš kalbant apie istorinį įvy
kį St. S., pirmiausia reikia išsi
aiškinti, kas yra pats istorinis 
įvykis. Tuo būdu, šis rašinys 
bus dviejų skyrių: istorinio įvy
kio aptartis ir rašinių apie St. 
S. apžvalga.

Istorinio įvykio aptartis
Aiškinantis istorinio įvykio 

prasmę, reikia pirmiausia pažy
mėti, kas yra istorijos mokslas 
ir koks jo sąryšis su bėgamuo
ju gyvenimu.

Naivi ir kreiva seniau kai ku
riuose veikaluose duota istori
jos mokslo aptartis, kur sakyta, 
kad ji yra mokslas apie praeitį. 
Taip aptariant istoriją, manyta, 
kad t apraeitis yra suma atitrū
kusių nuo dabartinio gyvenimo 
reiškinių, kadaise vykusių ir da
bar pasibaigusių. Istorijai pa
gal tokią aptartį, būtų jau ne
gyvosios praeities mokslas. Jei 
ji tikrai tokia būtų, ji nieko ne
domintų ir nebūtų mokslo da
lyku. žmonės tada nevartotų 
žodžio “istorija” kasdieninėje 
kalboje ir laikraščiai nerašytų 
straipsnių tos mirusios praeities 
klausimais.' Jei istorija būtų 
vien tik praeities mokslas, tai 
ir mūsų šių metų St. S. minėji
mai neturėtų prasmės.

By kokie visuomeninės buities 
praeities dalykai tik todėl turi 
vertę ir patraukia visuomenės 
dėmesį, kad jie turi kokią pras
mę dabarčiai. O tai rodo, jog 
yra koks ryšys tarp praeities ir 
dabarties. Kaip kasdieniniame 
gyvenime ši diena nebūtų pras
minga ir suprantama be vaka^ 
rykščios dienos, taip ir gyvena
moji dabartis gauna prasmę iš 
praeities. Praeitį ir dabartį jun
gia nenutrūkstamas gyvenimo 
vyksmas, kuriam istorijos moks- 
■u— I, ■ ■ 1 r H |||,H - • ~ " '

le prigijęs evoliucijos terminas. 
Evoliucija, lietuviškai vystyma
sis, ar raida vadinamas glūdi pa
skutinio šimtmečio istorijos 
mokslo pagrinde. Skaitant is
torijos veikalus su tuo žodžiu vis 
susiduriama. Jis vyrauja istori
nėje galvosenoje. Lietuvos isto
rijoje, pvz., galima kalbėti apie 
karų su kryžiuočiais vystymą
si nuo XIII a. pradžios iki Žalgi
rio mūšio, apie baudžiavos, išsi
vystymą per eilę šimtmečių, 
apie “Aušros” laikmečio pradžią 
ir jo vystymąsi.

Gyvenimas vystosi ne vieno
du tempu visais laikotarpiais. 
Jis banguoja ir tame bangavi
me yra jo žemesni ir pakilesni 
momentai. Pakilesnieji ir labiau 
prasikišantieji momentai tame 
vystymesi ir yra istoriniai įvy
kiai. Pvz., kovų su kryžiuočiais 
vystymesi šaulių kautynės 
(1236), Salyno sutartis (1398 
m.), Pilėnų gynimas (1336) ir 
ypač Žalgirio mūšis bus įvykiai 
Lietuvos istorijoje. Aušros laik
mečio vystymesi “Aušros”, “Var
po”, “šviesos”, “Apžvalgos” laik
raščių pasirodymai bus jau įvy
kiai.

Nepriklausomos Lietuvos dvi
dešimties metų gyvenimas ir 
buvo tam. tikra istorinė raida, 
turtinga visokių įvykių; Vienas 
jų buvo St. S. Būdamas tam. ti
kro laiko raidos įvykis, jis ir tu
ri būti vaizduojamas ryšium su 
tuo laiku ir rodomas jo iškiliau
siu momentu. Kaip istorikui, 

’vaizduojančiam kokį įvykį, ne
valia išeiti iš to laiko ribų, ku
riam įvykis priklauso, taip ir St. 
S. turi būti, svarstomas, anali
zuojamas, aptariamos jo’ veik
los smulkmenos, paskirų asme
nų kalbos ir veiksmai tik turint 
galvoje tą laiko dvasią, kuri vy
ravo. pokariniame laike Lietuvon 
je ir net visoje Europoje.

■ Jei kalbama apie kokį įvykį 
nejiaisant laiko dvasios, tai pa
pildoma klaida, kuri istorijoje 
anachronizmu vadinama. Kai 
kurie mūsų laikraštininkai ir 
kalbėtojai papildė tą anachroniz
mo nuodėmę, kai kalbėdami ar 
rašydami apie S. nepaisė pokari
nės laiko dvasios.

Antras reikalavimas, stato
mas kiekvienam įvykio nagri- 
nėfojui, yra to įvykio kuo tiks- 
liausias apibrėžimas. Mūsiškiai, 
rašiusieji .apie St. S., ne vienas 
maišė jo sąvoką su seimu, ap
skritai, ir kalbėjo, būk St. S. 
mintis Lietuvoje buvo jau prieš
kariniais laikais, net XIX a. ga
le. Taip svaičiota todėl, kad nei 
išsiaiškinta, kas yra St. S.

Pagaliau trečias reikalavimas; 
St. S.,* kaip ir kiekvienas istori
nis įvykis, turi- būti, vaizduoja
mas fanatiškai laikantis apie jį 
kalbančių šaltinių, nustačius pa
gal tam tikrą kritikos, metodą 
jų žinių tikrumą. Tai reikalaVi- 
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mas statomas kiekvienam istori
niam tyrinėjimui. Istorikas, taip 
sakoma, nieko neturi tvirtinti, 
ko jis negali pagrįsti tiesiogi- 
_niais ar netiesioginiais šaltiniais, 
šaltiniai daugiausia rašytiniai, 
šalia jų gali būti dar kokie daik
tiški palikimai ir net padavimai.

Šaltinių atžvilgiu dabar mini
mas St. S. yra ypatingoje padė
tyje tuo atžvilgiu, kad jis turi 
dar savaimingus šaltinius — gy
venančios kartos atsiminimus. 
Dar yra mūsų tarpe jo buvusių 
narių ir daug balsavusių jo rin
kimuose. Gyvųjų atsiminimai 
papildo tuos įprastinius šaltinius. 
Mūsų St. S. atveju jie net nu
stelbia juos. Tai juntama skai
tant kai kurių autorių straips
nius apie St. S. Jo vaizdavimuo
se susitinka rašytiniai šaltiniai 
ir gyvųjų žmonių prisiminimai. 
Tai laikinis reiškinys. Praeis dar 
25 metai’ ir deimantinis jo ju
biliejus bus minimas kaip įpras
tinis istorinis įvykis — vien pa
gal istorinius šaltinius ir kokius 
išlikusius padavimus.

'Bus daugiau)

•o more will five

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

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI. 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais; 180 psL knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks
nių linksmas; nutikimas, taip pat 

■“Svajonių šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui if suaugusiems. Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio tfys knygos:
L VIŠČIUKŲ i ŪKIS, 3 veiksmų satyri
nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina 1.00 dol.
' DIAGNOZĖ, 3 veikslių komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psL, kaina 1.00 doL

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psL, kaina 1.00 doL

Tegulu šie ir kiti scenta 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

NAUJIENOS, 
1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608

ŠIŲ DIENŲ EUROPOJE 
/ PASIDAIRIUS

Rašo D AN KURAITIS

4
Bevažinėdamas po pasaulį, dažnai už

suku i Atėnus. Keturis kartus buvau įlipęs 
į Akropolį. Kiekvieną kartą stebiu ne tik
tai stulpus ir gražiai nutašytus akmenis, 
bet stebiu ir žmones, apžiūrinėjančius Ak
ropolį. Akropolio statytojai niekad nema
nė, kad iš viso pasaulio važiuos žmonės į 
Atėnus ir vertins jų paliktus darbus. Ma
ne stebina ne tiktai palikti tų milžinų pa
statai, bet ir jų paliktos mintys.

DU GRAIKAI NESUSIKALBA 
GRAIKIŠKAI

Bevaikštinėjant po Akropoli, prie ma
nęs priėjo vienas graikas ir tarė:

— Manė vardas Papolius.
— Mano vardas Dan Kuraitis, — jam 

mandagiai atsakiau.
— Tai kodėl nekalbi graikiškai? — jis 

manęs užklausė ir patraukė didelio cigaro 
ilgą dūmą. 4

Paaiškėjo, kad Papolius yrą toks pat 
svečias Graikijoje, kaip ir as. Amerikoje, 
De Kalk' mifestelyje, jis turi dideli restora
ną. Jis yra atvažiavęs į graikų konvenciją, 
rinktas atstovas, o aš atvažiavau Europos 
senovės pasižiūrėti.

— Nesu tiek laimingas, kad galėčiau į 
savo tėviškę nuvažiuoti ir ten susirinkime 
dalyvauti, — pasakiau Papoliui.

Pradžioje jis nustebo, bėt vėliau supra
to. Pasirodo, kad jis seka amerikiečių 
spaudą ir yra gana gerai informuotas apie 
įvykius Europoje.

— Prieš kelis metus ir pačioje Graikijo
je buvo slapta organizacija, kuri norėjo, 
kad Graikija nueitu this pačiais keliais, ku
riais nuėjo Čekoslovakija, — man aiškino 
Papolius.. — Bet graikai susiprato. Jie 
paėmė valdžios vadžias į savo ranką ir 
kraštą apvalė nuo nepageidaujamos mažu
mos.

— 1950 metais buvau Graikijoje, — aš 
jam pasakiau. — Tada čia buvo dideli ne
ramumai.

— Tada čia buvo revoliucija, tarė Pa
polius. — Revoliucijos metu brolis broliui 
atimdavo gyvybę. Kad jie nesutiko įsileisti 
komunistų i valdžią, tai labai gerai padarė. 
Šiandien jie laimingi. Šiandien graikai la
bai atsargūs. Jie nenori naujų kovų. Jos 
labai žiaurios ir brangiai kainuoja.. Grai
kai sutinka gyvenančiam karaliui mokėti 
algą, -kad tiktai jis valdytų kieta ranka. 
Dabar karalius buvo priverstas* išvykti į už
sienį, bet kai pasikeis truputį nuotaikos, 
tai jie leis karaliui ir vėl grįžti. Karalių 
graikai skaito papuošalu, kuris kartais ga
li būti kraštui labai naudingas.

Mačiau, kad Papolius labai g erai žino 
graikų istoriją ir pažįsta nuotaikas.

ATĖNAI NAKTIMIS SAUGŪS

Keturiasdešimt žmonių susėdome į bu- 
są ir išvažiavome pasižiūrėti, kas Atėnuose 
darosi naktį. Norėjome patirti Atėnų nak

ties gyvenimą., Gydaš mums aiškino svar
besnes vietas,, primindamas įvairius isto
rijos įvykius. Jis kalbėjo gana gerai angliš
kai, o vėliau tas pačias žinias kartojo ir 
graikiškai. Matyt, 'kad važinėjo'ir tokių 
žmonių, kurie angliškai nesuprato.

Kai busas pradėjo lipti į kalną, tai gy
dąs mums pasakė:!^

— Atėnuose jauna mergaitė gali ir vi
dunaktį vaikščioti, riiėko jai neatsitiks; Ji 
gali vaikščioti bet kuria gatvė, jos niekas ne 
palies. Bet čia, šiame kalne, kur tamsu, tai 
ne taip saugu, čia jaunos poros suvažiuoja 
pasižiūrėti, kaip Mėnulis Akropblį apšvie
čia. čia tamsiau, užtat čia ir saugumo to
kio nėra, čia kartais iš atvykusių porų pi
nigus atima...

Užvažiavus į kalno viršūnę, porelės 
pasipylė į visas puses. Susikabino poros ir 
išsivaikščiojo po visus kalnūs ir kalnelius. 
Gražiausiai atrodė Akropolis, neš jis pui
kiausiai nušviestas. Stiprios elektros lem
pos puikiai nušviečia kiekvieną svarbesnį 
svarbesnį stulpą. Turistai kreipia daugiau 
dėmesio į įsimylėusiaš graikų poreles, ne
gu į tuos stiprius akmenis. Kodėl? Todėl, 
kad porelės yra gyvos, o akmenys — tik
tai tiek gyvumo turi, liek mės jiems duo
dame. Jeigu mums atrodo, kad akmenys 
kalba, tai pusė bėdos, bet jeigu kai kurie 
akmenys nieko nesako, tai jie mums atro
do negyvi. Tuo tarpu kiekviena porelė gy
va, juda. - į y-?

Nuo aukštojo kalno' Atėnai gražiai at
rodo. Tai yra dviejų milijonų miestas.
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Vienas namas yra 30 aukštų,, bet kiti na
rnai yra tik 7 — 8 aukštų.

GRAIKAS ZORBA

Porą valandų pavažinėję po Atėnus ir 
jūros pakraščiais, sustojome prie puikaus 
restdrano, kur gavome skanią vakarienę; 
Vėliau matėme tris graikų poras, šokan
čias tuos pačius šokius, kuriuos matėme 
“Zofba the Greek” filme. Ten vaidina ak
torius Flynn.

Tos trys poros tikrai artistiškai šoko. 
Kiekviena pora dėvėjo kitokį kostiumą. 
Paskutiniame akte visos trys poros dėvėjo 
graikų tautinius drabužius. Vyrai, kaip 
žinote, buvo užsisegę senoviškus sijonėlius. 
Vierihs juokdarys priėjo prie mūsų stalo ir 
pasakė, kad Graikijoje vyrai nešioja mini 
— skirt Visi gražiai pasijuokėm.

Kelionė naktį po Atėnus, kelias į Akro
polį ir vakarienė mums kainavo po $15.00. 
Turėjome gardaus juoko. Restorane buvo 
juokdarių, kurie linksmino turistus. Pir
mą valandą gydąs suminėjo viešbučio var
dą ir visi išlipome iš maširios. Buvome iŠ* 
vargę, bet vis dar tebesišypsojome.

' RAMYBĖ PALAIKO “SARATOGA”

Graikų uoste stovi milžiniškas “Sara
toga” ir sako Kosyginui:

— Mes dar čia esame. Jūs galite Švais
tytis su savo laivais ir laiveliais, bet mes 
turime milžinišką lėktuvnešį, nuo kurio 
pakilę lėktuvai seka kiekvieną ruso jude
sį...

Amerikoniškoji “Saratoga” yra didžiau

šioji ašaka Kosyginui, Brežnevui ir ki
tiems komunistų partijos vadafns. Jie la
bai norėtų panašų laivą turėti,* bet pirma 
jiems reikia pasistatyti “trokų fabriką”. 
Patys tokio fabriko jie nemoka pasistatyti. 

^Piriha prašė Fordo, kad jis jiems pastaty
tų, o dabar prašo vokiečių, kati jiems pa
statytų. ,

* I'-... ' ■

“Saratoga” Bosforu gali įvažiuoti į Juo
dąsias jūras, gali pasiekti Jaltą ir gali 
įplaukti į rusams pavojingas kitas įlan
kas; .. Kosyginas nieko negali padaryti, 
nebent “Pravdoje” paskelbti ;ir parašyti 
straipsnį prieš “imperialistus”. Prieš porą 
mėnesių du dideli Amerikds5 kato laivai tą 
padarę ir rusaniš Sukėlė baitnėš.

Jeigu ne JAV karo laivai,; tai vieną 
gražų rytą rusai iškeltų savo tankus, kaip 
jie iškėlė Pragoję, ir Izraelio nebūtų, bet 
“Saratoga” ir kiti Amerikos karo laivai 
rusus prilaiko. Jiems nepatinka Dėdės Ša
mo barzda. Kosyginas yra persilpnas Dė
dės Šamo barzdai rauti, 

fe \ '

(Bus daugiau)

Skaitykite it platinkite
D i ė nr n š t į
“N A V J I Ė N A ?*

Jos visad rašn
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OR. ANNA BAISŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63 r d STREET
Ofiso telefu PRospecr 8-3229

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

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

SVEČIUOSE PAS ZANAVYKUS
Rex. tel. 239-4683

DR. K. G. B Alli KAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). - Tel. LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. BiEŽIS
r»!»f.: PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 W£ST 63rd STREET

VaL; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
u K tai antradieniais ir penktadieniais 
rreciad! ir sekmad. ofisas uždarytas. 

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

DiL PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rendu 388-2233 
OFISO VALANDOS.

ir šeštai tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometrists?

DR. EDMUND L C1ARA
? . 27V9 W. 5lst STREET

/ . Tel.; GR 6-2400 '
/1L pagal susitarimą: Pirm., 
1—4, 7—9, antrad., penkt. 10 

šeštai 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

OH. W. M. EiSiN - EIS1NAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos , 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei’neat- 
srliepia, skambinti MI 3-0001.

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
.3844 WEST 63rd STREET

OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 

Tree, ir šeštai uždaryta
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telefu G Arden 3-7278

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

DR. A MACIŪNAS
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmai, ketvirtai, 5-^8,

Praeito birželio 22 d. Ameri- 
kos linijos lėktuvas pajudėjo iš 
Los Angeles aerodromo. Jo" 
sparnų užpakalinės plunksnos 
buvo nukarusios. Kuomet lėk
tuvas Įgavo tam tikrą greitį, jos 
išsitiesė sparnų aukštumoj ir 
lėktuvas atsiplėšė nuo žemės. 
Diena buvo giedri. Skrido 8 — 
10.000 pėdų aukšty. Žemė visą 
laiką buvo matoma. Galima 
buvo matyti kelius, kalnus, 
upes ir gyvenvietes...

Praskridus Kalifornijos, Ne- 
vados, Ūtos, Colorado kalny
nus, žemė a(rodė kaip trisde
šimt nyčių austas dėkis. Išrai
žytas kvadratais, keturkanir 
piais, trikampiais, tamsiai 
dunksančiais lopeliais (tai eže
rai), juodais, kaip gyvatė, vin
giuotais brūkšneliais — upe
liais. Retkarčiais pilotas pra
nešdavo skridimo vietą: “Iš 
dešinės pusės Las Vegas... Už 
penkių minučių Missouri upė... 
Už penkių minučių Mississip- 

,pi... Dešimt minučių iki Chi- 
• c ago s...
I Didžiosios upės, žiūrint iš 
! 10,000 pėdų, nedarė staigių vin
gių ir atrodė kaip piršto storu
mo. Lėktuvas nusileido O’Ha
re aerodrome, tekančią dieną 
iš Northwestern geležinkelio 
stoties (Chicago) paėmė mane

Jsctv. K. Skaisgirys ir užklausė:
į — Kelioms savaitėms atva
žiavai?

I .— Po trijų diepų grįžtu į 
Los Angeles, —"atsakiau.

— Tai tu čia nieko nematysi 
Aš parsivešiu pas save. Nusi-

.t p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS. vJr Aparatai - Protezai, Med. Ban- 

dažai. Speciali pagalba kojoma 
' įArch Supports) ir t. t.

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadįęmais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS UAB.

2850 West 63rd St* Chicago, Iii. 60629
Telefu PRospect 6-5084

MOVING 

Apdrausta* perkrausimas 
ii jvairip atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

Tetų FRontier 6-1882

Ofiso: tel.-: HE 4-1818 arlįį RE 7-9700 
Rezidencijos: PR <t9801L^

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

; * VIDAUS LIGŲ SPEC.
24S4 WEST 71st STREET

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.______

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

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

“contact lenses”
Vai pagal susitarimą. Uždaryta trėč,

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

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

I .RADINSKAS,
» STALINIS
RADIJAS - PATEFONAS 

TIK 26-INC. PLAT.

pirkau butelį, paruošiau mais
to. Štai raktas, o aš skubu į , 
darbovietę. Grįšiu 8 vaL — 
pasakė Skaisgirys.

Nuo 3:30 P. M. vienam lauk
ti iki 8 vaL — nuobodu; pa
skambinau Adoniui Didžba- 
liui.

— Atvažiuoju paimti. Būtų 
nemalonu, kad neaplankytum 
manęs.

Adomas parsivežęs tuoj bu
telį ant stalo, o žmona Onutė 
parūpino užkąsti. Taip kalbė
damas ir vaišinomės kol sulau- : 
kėm 8 vai. vakaro. Tuoj atsira- 
do ir Kazimieras Skaisgirys.

Vaišės nesibaigia. Kažkas 
pasiūlė važiuoti pas Suopius. 
Nugi kaip neaplankysi. Prieš 
kelis metus gavau nuo Vinco 
Suopio ir jo žmonelės dėl ma
no nesusipratimo peklos.

Štai ir Suopių namas Melro
se Parke. Vincas stovėjo prie
ky, o jo žmonelė Antanina du 
ris prasivėrus laukė.

Čia vėl stalas apkrautas. 
Besišnekučiuojant priartėjo ir 
trečia valanda ryto. Vincas pa 
siūlė truputį pramigti ir va
žiuoti į Aurorą pas Vizgirdos.

Su pavargusiom galvom 12 
vai. buvom pas Danutę ir Juo
zą Vizgirdas. Čia steikas, ver
šiena, jauni ančiukai ant stalo 
ir antraeiliai valgiai, kurių 
man kaip tokiam kulinarui net 
vardus sunku suminėti. O gė
rimų; visokiausių.

Dabar šiek tiek apie minėtus 
Zanavvkus.

Kazimieras Skaisgirys augo 
Sintautuose.' Vargonininko 
\den tartis Sūnelik. Dešimties 
metų būdamas, pats yargo- 
nuodamas, bažnyčioje atgie
dodavo mišparus. Gimnaziją 
lankė Šakiuose. Bolševikams 
artėjant, 15 metų būdamas 
pasitraukė j vakarus. Tremty, 
Vokietijoj baigė gimnaziją ir 
kurį laiką studijavo universi
tete. Dėl lėšų stokos ir pašliju
sios sveikatos sustojo mokęsis. 
Buvo anglų pagalbiniuose sar
gybų daliniuose — anglų, vo
kiečių ir lietuvių kalbų vertė
ju.' Jo tėvai pasiliko Lietuvo
je. Būdamas 15 metų atsisky
ręs nuo tėvų-nepalūžo. Chica
go) Kazimieras S- Įsitraukė Į 
visuomeninę veiklą. Jis yra 
mokytojas, muzikas, Lieuvių 
operos valdybos pirmininkas, 
choristas ir t. t. Jeigu nebūtų 
jo Chicagoj, tai susidarytu ne
maža spraga.

Vincas ir Antanina Suopiai 
—- kelios dienos kai persirito 
per šešiasdešimt metų. Sūnus- 

vedęs, 
augina

vės, per metus duodančios 
5000 — 700 litrų pieno su 3,7 
procentų riebtimo. Jo, Viz- 
jirdos , giminė buvo garsi baž 
nyčios hierarchijoj, visuome
niniam, ekonominiam ir ka
riniam gyvenime. Su didele 
širdgėla 1944 melais Vizgirdai 
paliko numylėtą ūkį.

Kaip Šuopiui — flora, taip 
Vizgirdai — fauna. Dabar 
Amerikoj Vizgirda be gyvūni
jos negali nurimti. į vakarus 
nuo Auroros nusipirko sklypus 
ir užvedė bičių ūkį.

Adomas ir Ona Didžbaliai 
— Vyšpinių km., žvirgždaičių 
valsč., turėjo gražiai sutvar
kytą ūkį. Adomą pažinojo ke
lių apylinkės valsčių gyvento 
jai. Tiesioginiai prie politinių 
partijų nepriklausė. Jis tautie
čių neskirstė grupėmis pagal 
jų įsitikinimus, pažiūras ir 
turtą. Bolševikai pamatė, kad 
jis turi žmonėse pasitikėjimą 
ir suėmė jį. BolševikmeČiu vi
si nuo 18 metųi privalėjo lanky 
ti susirinkimus. Susirinkime 
apie žemės padalinimą Ado
mas tarp kitko išsitarė:

—Nenuliūskinie, iš kurių 
žemę ima, ir nesidžiaukite, ku 
rie gaunate. Gal ir šis jo posa
kis prisidėjo prie uždarymo į 
nelaisvės namus. Jo žmona 
Onutė nepalūžo, tvarkė ūkį ir 
toliau augindama tris mažame 
čius vaikus. Ji nepametė vilties 
sulaukti Adomo. Rusu — Vo
kiečių karui prasidėjus, Ado
mas grižo. Žmonos Onutės pri 
žiūrimas atgavo jėgas ir vėl 
prie visuomeninio darbo. Kad 
nebūtų nesantaikų tarp darbi
ninkų ir ūkininkų ir žemę ėmu 
siu, buvo jis parinktas vals
čiaus viršaičiu. Jis vokiečių 
okupacijos mėtų stengėsi pa
dėti kiekvienam lutiečiui, nors 
ir žinojo, kad jam gresia di
delė bausmė. Už padarytą dar 
bą nelaukė atlyginimo ar atpil 
do. Jis jaučiasi patenkintas ir 
džiaugiasi padarytais savo dar, 
bais. Nuo visuomeninio gĄ've- 
nimo ir dabar nenutold.- Pri
klauso tautinėms organizaci
joms. Kai kurias ir pats Įstei
gė.- Rašinėja įspaudą.

Birželio 25 js Adomo Didž- 
balio mane yė£.paėmė Kazimię 
ras Skaisgirys.; j. O’Hare aero
dromą. z Važiavome pro kap. 
Dariaus ir Girėno paminklą. 
Tai tašytų akmenų pritūpęs 
masyvas. Užpakaline nuolai-

džiąja puse vaikai čiuožinė-^amš. Dešimt minučių prieš 
ja, žolė aplinkui numinta, be lėktuvo išskridimą buvome O* 
gėlynų ir atrodo, kad niekas^Hare aerodrome.
juo nesirūpina. Ten pat yra
“Lietuvių Piaza” dedikuota gas. Per trumpą laiką beveik 
birželio 7 d. Už vieno bloko nieko ir nemačiau. Išsivežiau 
nuo minėto paminklo prie gat-; didelį norą dar kartą aplanky- 
vių susikirtimo ant stulpo už- ti Chicagą ir malonius zana- 
rašas: “Lithuanian Plazap.| vykus.
Antroj pusėj* ant to pat užrašo 
piktos rankos ir Širdies už- 
purkšta nacių
Kas padarė?... Nuo ten ne
toli ir “Margutis”. Trumpai 
sustojom. Pulk. M. Naujokas 
rausėsi po popierius. Malonu 
buvo po 26 metų vėl susitikti. 
Atsisveikinant prašė linkėji
mus perduoti Los Angelie-

Kazimieras S. buvo teisiu-

(PUTRAAIENTAS)
xrba liuocilo 

grsži&usios gėlės Ir vainikai, uiti* 
piu papuošimai ir sezoninėj 

kapams gėlėM.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTA5)

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

Justinas Naujokas

hakenkreuzasJ SKAITYK "NAUJIENAS\ - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA
GELkS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Susirinkimų ir parengimų

— Eržvilko Draugiško Klubo susi
rinkimas įvyks trečiadieni, spalio 7 d.' 
Vęngeliauskienės salėje, 4500 So. Tai- 
man Avė. 8 vaL vak. Nariai prašomi 
atsilankyti, nes bus svarbių reikalų 
aptarti ir bus renkami darbininkai 
dėl metinio baliaus. Po susirinkimo 
bus truputis vaišių visiems. t

E. McNamee, nut. rašt
£

— SLA 36-tos kuopos poatostoginis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, spalio 
7 dieną Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted SL, 7:30 vai. vak. 
Visi nariai kviečiami į susirinkimą. 
Kurie dar neužsimokėjote už šiuos 
metus, tai būtinai užsimokėkite, kad 
neliktumėt suspenduoti.

A. Kaulakis, rašt

ETKU
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
| j/ 2533 W. 71st Street
It Telef.: GRoovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Gyv. Charlottesville, Virginia
Mirė 1970 m. spalio 4 d., 6:30 

vaL vakaro, sulaukusi 76 metų 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Rad
viliškio parapijoje.

Paliko nuliūdę: du sūnūs — 
Frank L. Rakas ir Col. Albert S. 
Rakas, marti Margaret, 6 anū
kai — Margaret, Rose-Mary, Al
bert, jo žmona Colleen, Douglas 
ir Sharon. 2 proanūkai— Frank 
ir Rickey bei kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko 
koplyčioje, 3354 So. Halsted St.

Trečiadieni spalio - 7 dieną 
10:00 vaL ryto bus lydima iš ko
plyčios į Lietuvių Tautines ka
pines.

Visi a. a. Tekia Rakas gimi
nės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki- 
nimą. j»y -j C- y r <. t- *

Nuliūdę Meka:
Sūnūs, marti, giminės.

Laidotuvių Direktorius Povi
las J. Ridikas. Tel. 927-1911.

Margaret, Rose-Mary, Al-

Mūsų mylimam vyrui, tėvui, diedukui ir prodiedukui

EUDEIKI
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIG A

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

DR. LEONAS SEI8UTIS
INKSTŲ, PCSLĖ5 IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

Vai; antrad. nuo 2—5 po pietų. 
Ketvirtai, nuo 6—8 vak.

Ofiso tolefu 776-2880
'Naujas rez. taief.: 448-5545

I
I 
j

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LlETUVĮl v

■ , , —--------------------- ---- ------ — ----

•

DR. P. STRIMAITIS
- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendre •’praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 West 7lst St.

- < Tel. 925-8296
Valandos; 2—8 vai. vak. Penktadieni 

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

• uždaryta.
* Rex. tel.: WA 5-3099

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M. >

Lietuvių kalba: kasdien nuo' pirma- 
dienio iki penktadienio 10—11 
vai ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai, 
ryto.

Vakaruškos; Pirmadieniais 7 v. v.
TeL; HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

Vytas — inžinierius, 
gyvena netoli tėvų, 
mergaitę ir du berniukus.

Vincas ir Antanina šuopiai 
Sintautų• valse., šuopių kaimo 
ūkininkai. Ūkininkaudami ve
dė septinlauki ūki. Vadinasi 
tie patys augalai į tą pačią dir
vą buvo sėjami ar- sodinami 
tik i septintus metus. Pats Vin 
cas išvedė geresnę kviečių ^ir 
rugių rūšį. Atolinius dobilus 
naudojo žaliai trąšai, ' kad 
įturtinti dirvą azotu.

Dabar, kad nebūtų nuobo
džios dienos, Vincas iš kiet- 
medžio drožinėja varpas. Ma
čiau jo kambary7 prie sienos 
kaip vienas šiaudas išsišakoja 
ir trVs didelės kviečio varpos 
lenkias. Iš vieno šiaudo išau
gusias dvi varpas mačiau, bet 
trijų neteko matyti, kaip ir

.    • penkialapio dobilo. Ta “flora“ 
Skubiai sutvarkome visus kelionės pas j j tiek Įsišaknijus, kad sa- 

reikalus ir’neimame brangiau, negu Hrhvinėfnmk varnomis DUO nustatyta tikėto kaina. Paruošiame D o drožinėtomis varpomis puo 
tikėtus skridimui į visus Amerikos,šia ne tik savo kambarius, bet 
miestus arba bet kurią vietą pasau- 
We. »■ ...

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 l 
WALTER RASK - RASCIAUSKĄ 

AMERICAN 
TRAVEL SERVICE BUREAU

s VYTAUTUI PETRAUSKUI
staiga mirus 1970 m. rugsėjo 21 dieną, nuoširdžiai dėkojame visiems 
laidotuvių dalyviams. Dėkojame visiems, kurie mus užjautė skau
džiose valandose ir aukavo Sv. mišioms.

Už bažnytinį patarnavimą nuoširdžiai dėkojame kun. Stasiui ir 
kitiems kunigams.

Taip pat dėkojame p. Gintneriui už pasakytą užuojautos žodi prie 
kapo ir visiems palydėjusiems velioni į Lietuvių šv. Kazimiero ka
pines. -i

Dėkojame nuoširdžiai: V
Žmona, sūnus, duktė, anūkai ir proanūkes.

NARIAI:
, Chicagos

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIFNĄ 

IR tiAKTl

. TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

. 2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef-: HEmlock 4-2123 

! Retd, telef.: Glbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-212! 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6199

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

apdalina jomis kaimynus, 
draugus.

Juozas Ir Danutė Vizgirdai 
— Vinco ir Antaninos Suopių 
kaimynai. Tas pats vaisė, ir 
kaimas, tik ūkis kitas. 1920 m. 
Žemės Reformos ist. beveik jų 
ūki palietė. Ūkyje be darbo 
arklių, tvarte žvengė du ar 
trys eržilai, riaumojo du olan
dų veislės buliai šnervėse įver
tom didelėm rinkėm, garde 
užtvertai trepsėjo ir šnairavo 

‘juodgalvis Merinosų veislės 
apie 500 svarų avinas, o kar-

■ ' . .... ........... .... ........ .

A > A
ANNA GURA

Bugailiškytė
K Gyv. 6737 So. Artesian Ave.

Mirė 1970'm. spalio 5 dieną, 2:15 vai. ryto, sulaukusi 84 metų am
žiaus. Gimusi Lietuvoje, Panevėžio apskr.,. Kupiškio vaisė., Vilželių 
kaime.

Amerikoje išgyveno 57 metus.
Paliko nuliūdę: dvi dukterys — Donna Merik, žentas Leon id Mal

vina Guraitė. 2 anūkai — Don ir Gene, pusbrolis Charles Mikšis ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje' liko sesuo Malvina Kadžiulis.
Trečiadienį, 2 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Lack (Lackawicz) 

koplyčioje, 2424 W. 69 Street.
Penktadienį, spalio 9 dieną 9:00 vai ryto bus lydima iš koply

čios į §v. Panelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.
' Visi a. a. Anna Gura giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kvtečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
i^itsisveikinimą.

! - Nuliūdę lieka:
■« ė ' Dukterys, pusbrolis, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. TeL RE 7-1213.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Phone: OLympic 2-1OC

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd .PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 JSo. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
jdS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

i — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— WEDNES^ OCTOBER 7, 1970



WAITERS SEWING MACHINE

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — PardavimuiI

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

AND FLOOR GI^LS
Will train. Top Rates. 40 Hour week. 
Some overtime. Work for a nice. 
Boss in clean pleasant surroundings.

Blue Cross plan available. 
Company benefits.

CHICAGO FLAG & 
DECORATING CO.
823 So. WABASH

HA 7-3960-

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY '
INCOME TAX SERVICE.

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

HELP WANTED — FEMALE 
Darblninkiv Raikia

GENERAL OFFICE 
With Typing and 

Aptitude for Figures.
5 DAY WEEK 

Air Conditioned Office. 
Blue Cross and Blue Shield 

and Retirement Plan. 
APPLY IN PERSON

SCHACK’S INC.
2516 W.‘ARMITAGE

BUSBOYS
Full' time steady jobs. 

Good benefits. 
Private club.

CHICAGO ATHLETIC 
ASSOCIATION

71 EAST MADISON STREET

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

I 4ELP WANTED — MALK-FKMALI 
Reikia Derblninkv Ir Darbininkiy

I

*-

L ■>

k. g

•
v>,

žurnalistę suvažiavimo dalyviai. Pirmoje eilėje: Irena Trečiokienė, Antanas Stakėpas, Kazys Karpius, Zuza- 
įna Juškevičienė, Vytautas Alantas (pirmininkas), Ona Martusevičienė, Juozas Petrėnas, Vladas Mingėla ir 
JDr. Marija Ramonienė. Antroje eilėje: Albinas Trečio :as, Algirdas Pužauskas, Vytautas Alseika, Vytautas 
iKasniūnas, Stasys Garliąuskas, Pranas Torūta, Algirdas Budreckas, Konstantas Petrauskas. Ant. Grinius ir Si- 
ėgitas Pranckūnas. Trečioje eilėje: Vladas Selenis, Ponias Dirkis, Vincas Rastenis, Antanas Kučys, kun. Juo- 

. e*>ias Vaišnys, Jonas Kaunas, Antanas Butkus, Alfonsas Nakas, Antanas Gintneris ir Alfonsas Žiedas.
. Foto J. Gaižutis

Pagalba miestų tranzitui
g Senatas pirmadienį priėmė 
3Čvnusiuntė prezidentui Nixo- 
Siųi pasirašyti bilių, kuriuo 
skiriama $3 bilijonai ir 1 mili
jonas dolerių subsidijoms mies 
tų masiniam, tranzitui page
rinti, požeminiams trauki
niams statyti ir autobusų siste
moms išvystyti. Atstovų rūmai 
tą bilių priėmė praeitos savai
tes antradienį.
į šio biliaus sponsoriai tvirti
na, kad tokia federalinė pa
galba padės visoje šalyje atgai 
yinti beirsiantį masini tranzi
tą, sumažinti trafiko susikim
šimą ir oro užteršimą, kas da- 
fosi neišvengiama kuomet kiek 
Šienas darbininkas ir tarnau
tojas dabar turi i miestus važi
nėti automobiliais.

Nušovė Velnio mokinį
Pirmadienio naktį prie 56 

Street ir Sangamon Avenue 
įvyko dviejų gatvės gaujų tar
pusavis karas, kuriajne vie
nas “Velnio Mokinių” gaujos 
narys Joseph Newsome buvo 
nušautas, o du kiti kulkomis 
suž.eisti. Vienas kritiškai su
žeistas taip pat Velnio moki
nys, o antrasis lengviau sužeis 
tas priklauso Emerald Knights 
gaujai.
“Devils Disciples” yra grynai 
juodukų gauja, o Emeraldų 
gaula susideda iš portorikie- 
čių. šios dvi gaujos jau seniai 
nebesugyvena . ’ - ,

tyje. i kuri Įeina Chicagos 
miestas, automobilių nelai
mėse užmušta 400 žmonių, iš 
jų 237 užmušti pačiame Chica
gos mieste, kur be to 31,790 
žmonės buvo sužeisti.

šv. Kryžiaus ligoninėje sek
madienį mirė 9 metų mergaitė 
Debra Coermecki iš 4226 S. 
Artesian Ave. Automobilio 
vairuotojas Richard Kekstas, 
19, apkaltintas nedavimu pra 
einančiam kelio. Jis šaukiamas 
Į Trafiko teismą lapkričio 9 d.

aikštėje (Haymarket) prie 652 
W. Randolph-St. Lygiai prieš 
metus, pernai spalio 6 dieną 
ta pati stovyla buvo subombar
duota pirmą kartą ir kaštavo 
•'jo.OOO ją vėl atstatyti. Stovyla 
buvo pastatyta atminimui sep
tynių užmuštų policininkų ir 
sužeistų 76 žmonių 1886 metų 
gegužės 4 dienos riaušėse.

Ką tik sprogimui įvykus, kai 
kas paskambino policijai ir 
pasakė, kad jai padarę SDS 
(“Studentai už demokratinę 
visuomenę”), '

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
. namą, automobi

lių, gyvybės, svei- 
A katos ir biznio.

Patogios Išsimokė 
limo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 Sa; Kadžio Ava. PR 8-2233

Savivaldybės pačios 
teršia upes, ežerus

Illinoj aus 'aplinkos apsaugos 
Įstaigos direktorius Clarence 
Klassen kalboje Illinojaus sa
vivaldybių inžinierių konfe
rencijoje pasakė, kad mažiau
siai 90 nuošimčių šios valsti
jos savivaldybių asinizacijos 
Įmonių .teršia mūsų ežerų ir 
upių vandenis. Tai “proble
mai” nugalėti jis pasiūlė, kad 
miestų ir kaimų pareigūnai pa
remtų $750 milijonų bonų išlei 
dimo reikalą, kurs nubalsuo
jamas per ateinančius lapkri
čio 3 d. rinkimus.

Užmušta 400 žmonių
Nuo šių metų pradžios iki 

praeito sekmadienio vidurnak
čio viename tik Cook apskri-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

$501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, Ilk 60608. — Tel. 254-3320 

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

Vedėtas E. ŽUKAUSKAS

1 HIGH RATES — PAID QUARTERLY

< ■

$5,000 minimum 
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate

Passbooks

5%%
Investment 
bonus plan 

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-920S

Dgamečio BALFO 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:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
I
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Per 24 vai. 7 nužudyti
Chicagos p’olicijos departa

mento pranešimu, Chicago je 
nuo praeito šeštadienio 11:00 
vai. vakaro nužudyti 7 žmonės, 
iš. jų keturi pietinėje miesto 
dalyje, vienas nudurtas peiliu, 
trys nušauti ir du mirtinai už
mušti šiaurinėje miesto dalyje, 
o vienas asmuo miesto vakarų 
pusėje pasmaugtas.

' Miss World — USA 
Čikagietė

Praeitą šeštadienį Lake Ta
hoe, Nevada kazine čikagietė 
Sandie Wolfsfeld, 24, buvo iš
rinkta Miss World — USA, tai 
yra atstovauti kaip Jungtinių 
Valstybių gražuolė Miss World 
rinkimuose, kurie įvyks Lon
done ateinančio ląpkričio 19 d.

Miss Wolfsfeld yra 24 metų 
blondinė modeliuotoja, 5 pė
dų ir 6 colių,: 118 svarų; jos 
išmatavimai 36-22-36.

REIKALINGA

NAMŲ ŠEIMININKĖ
Gyventi kartu su maža Šeima, priva
čiame kambaryje. Geras atlyginimas, 

reikalingos rekomendacijos.
Skambinti Mr. ROLE 

,WH 4-5600 -

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

SECRETARY
WITH SHORTHAND 

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

tion. Call for appointment

3 'BUTŲ MŪRĄS 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 šil 
dymas, garažas, geros pajamos. Gera 
vieta, Brighton Parke.

SECRETARY
To Director of School Lunch Program. 

Typing and shorthand required.
Good benefits. Salary commensurate 

with* experience.
CALL Miss TADDAI 

for information 
‘527-3200

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 
' INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

Aldermano brolis
Chicagos šiaurės priemiesty 

je Evanstone suimtas Newman 
Alexander, 30 metų, Evansto- 
no 5 wardo aldermano 
velto Alexander brolis, 
tintas plėšikavimu.

Jis pasekęs 72 metų 
Mrs. Helen Driggs, 
North Western
stotį ir ant laiptų išplėšęs jos 
rankinuką nubėgo Mrs. Driggs 
paskambino policijai, kuri va 
gišių netrukus sučiupo dar te- 
besinešantį senutės rankinuką 
su -S30 pinigų. Alexander pa
leistas už $1,000 užstatą...

Namuose ir. dieną nesaugu
Mrs. Margaret Riggins, 65, 

gyvenusi 1742 Altgeld St., ras
ta savo namuose nužudyta ir 
jos namai iškrėsti, . apiplėšti. 
Policija mano, kad banditas 
ją užmušė jai grižus isl krautu
vės, kadangi Šalia jos tebesto
vėjo vežimėlis j su parvežtais 
maisto produktais. 1

SECRETARY - RECEPTIONIST
Must type, some bookkeeping. 

Attractive salary. 
Permanent.
378-5100

J. TAYLOR CONSTRUCTION CO. 
4746 W. HARRISON

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel CL 4-1050

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

Roose- 
apkal-

senutę 
einančią į 

geležinkelio

Pensininkams nuo namu 
bus sumažinti mokesčiai
Cook apskrities apeliacijų 

taiybos narys George M. Kėva- 
ne praneša naujus terminus, 
iki kol gyvenamuosius namus 
turintieji ir 65 metų amžiaus 
sulaukę ar senesni čikagiečiai 
privalo užpildyti pareiškimus 
dėl namų mokesčių sumažini
mo.

Pagal naująjį “Homestead 
Exemption Act” rezidencinę 
nuosavybę turintieji asmenys, 
65 metų amžiaus ar senesni, 
turi teisę į savo nuosavybės 
įvertinimo sumažinimą 1,500 
doleriais, Tai yra, tokiems nuo 
namų mokestis bus sumažin
tas pagal namo Įvertinimą, 
nuleidžiant nuo Įvertintos su
mos pusantro tūkstančio dole
riu. C 

Chicagos miesto 
tuo reikalu privalo 
čio 10 dienos savo 
apeliacijų taĄ’bai
Appeals) Įteikti apskrities val
dyboje (CountyT Building). 
Priemiesčių gyventojams apli
kacijų terminas nutęstas iki 
gruodžio 10 d.

Skubiną pravesti bilių 
prieš bombų teroristus
Chicagos meras Daley pa

smerkęs vandališką policinin
ko istovylos subombardavimą 
Haymarket aikštėje pareiškė, 
kad paminklas žuvusioms Chi 
cagos policininkams bus vėl at 
statytas, o senatorius Ralph 
Smith (R. III.) ėmėsi skatinti 
Kongresą ko greičiau priimti jo 
rugsėjo mėnesį įteiktą “Bombų 
ir bombų teroro aktą”, kurį jis 
pats vadina griežčiausiu, koks 
yra kada nors įteiktas Kongre
sui.

“Mes turime parodyti radi
kalams ir radikal-liberalams 
politikieriams,- kurie tokiems 
simpatizuoja, kad mes jiems 
neleisime žodžiu ar veiksmu 
brutalizuoti mūsų policinin
kų”, pasakė sen.- Smith.

PARDUODAMI
l§ MODELINIŲ NAMU BALDAI 

M)% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimia ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lidtitvfa; '
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 64421
6200 So. WESTERN AVE.

HOME INSURANCE
Calk Frank Zapoils 
3201% W. 95th St.

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

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET

~ PRospect 8-5454 I

TEN STEBUKLAI, ČIA NAMAI
PUIKUS, DIDELIS 2 po 6 mūras. 

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

4 BUTŲ ant kampo mūras. Sausas, 
švarus, iš gerų rankų, Marquette Par
ke. $44.000, *

2 BUTU. 14 metų modemus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36.000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
519,600.

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 gelsvir 
plytų apartamentinis. Patogūs butai, 
yra rūsys, apie $14,000 pajamų. Su- 
tarkit apžiūrėti. į

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

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

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

PLASTIC COVERS .
Factory to you! Custom made vinyl 
slip covers, zipped cushions. 10 year 
guarantee. Sectional $13.45, sofa 

$23.45, chair $11.45.
Call for free home estimate. 

3021 WEST 63rd STREET 
LU 2-7844

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

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

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

— Aleksas Ambrose, Chica- 
gos Lietuvių Istorijos autorius,

praleidęs dvi savaites Loretto 
igoninėje, jau pasitaisė ir grį

žo. namo. Ligoninėje prarado 
10 svarų svorio ir geriau jau
čiasi. Jis lengvai apėjo 8 blo
kus ir nejautė krūtinėj jokio 
skausmo. Bet vaistus jam vis- 
vien teks imti.

— Silvestras Zolpis, pralei-Į 
dęs veik mėnesį ligoninėje, jau' 
grįžo namo ir norį pradėti 
dirbti, bet namiškiai pataria 
neskubėti. Jis jau skhito’lietu
viškus laikraščius ir domisi vi
suomeniniu lietuvių gyvenimu.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. .VI 7-9327

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

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

A. A L. INSURANCE & REALTY

OVERSEAS PACKAGES 
CHRISTMAS DEADLINE

NOV. 21

gyventojai 
iki lapkri- 
aplikacijas 
(Board of

Vėl subombardavo 
policininko stovylą

Praeitą pirmadienio rytą 
anksti susprogdinta 12 pėdų 
aukšta bronzinė policininko 
stovyla, kuri buvo 1887 metais 
pastatyta vad. “šieno turgaus”

NE*
Pašto valdyba primeni, kad Kafecty 
dovanas oro pastų, jei siuntiniai eina 
Į užsienį, reikia iisiysH iki lapkričio 

mėn. 2.1 dienos.

♦ LB Dramos studija pradeda 
darbo sezoną. Šį šeštadienį, spa- 
lio'10 dieną, 7 vai. vakare Jau
nimo Centre šaukiamas pirmas 
LB Dramos studijos lankytojų 
pasitarimas. Maloniai prašomi 
atvykti praėjusių metų lankyto
jai ir visi norintieji į Dramos 
studiją naujai įstoti, šiais me
tais LB Dramos studijoje dėstys 
akt ir rež. Juozas Valentinas. 
Gerbiami tėvai malonėkite savo 
auniesiems priminti šį praneši

mą, jei jie kartais laikraštyje jo 
nepastebėtų. Dramos studiją 
veda LB Kultūros Fondas, o fi
nansinį išlaikymą teikia Lietu
vių Fondas, todėl už Dramos 
studijos lankymą mokėti nerei
kia. šio šeštadienio pąsitarime 
dalyvaus ir LB Kultūros Fondo 
pirm. p. A. Kairys.

LB Kultūros Fondas
(Pr).

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND ’AVE.

LA 3-$775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs •utornobHip draudimai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBM 
Pardartmas ir Talrytna* 

2646 WEST 69th STREET 
TeL: Republic 7-1941

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis patfrlnklmas Įvairiu F**- 
Automobiliai, teldytuval, 

malates, pinigai.

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

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

GRAŽUS SKLYPAS 2 butu namui 
geroie Marquette Parko vietoję. Tei-

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

6 KAMBARIŲ MŪRINIS BUNGA
LOW. šiluma gazu. Aliuminijaus lan
gai. 2 automobiliu mūro garažas. Mar
quette Parke. $21.000.

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321 ’ >’

BUILDERS ANO CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR . 
įrengiu naujus Ir perstatai! senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai.

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

4444 So. Western Ave., 
CHICAGO, ILL. 80609

TeL: VI 7-3447

įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamnfiius sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

Skambinkit
LA 1-6047 

įkainavimo veltui, kreinkitė* bet ksda

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS’

5 •*'

■ I \ I A «


