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APSVARSTĖ SLAPTŲ DERYBŲ EIGĄ
WASHINGTONAS. — Vakar prezidentas Nixonas, valstybės 

sekretorius Rogers ir patarėjas Kissingeris ilgai svarstė slaptų 
taikos derybų rezultatus, šiaurės Vietnamo delegatas, politbiuro 
narys, Le Due Tho iš Paryžiaus išskrido į Hanojų pasitarti su 
š. Vietnamo vadais. Prieš išvažiuodamas jįs pareiškė korespon
dentams, kad dar liko išspręsti daug sunkių problemų. 'Paryžiaus 
oficialiose taikos derybose abi pusės pakartojo savo-reikalavimus. 
Amerikos ambasadorius ragino komunistų atstovus baigt invazi
ją, o komunistai reikalavo iš Amerikos — pasitraukti iš Vietnamo 
ir pašalinti Thiėū.

Gynybos departamentas įsakė 
JAV karinei vadovybei Vietna
me nebepultą taikinių prie Hano
jaus. Taip padaryta dėl nemalo
numų bomboms sužalojus -Pran
cūzijos, Alžiro ir Indijos diplo
matines atstovybes Hanojuje.

Prancūzų a siuntė į Hanojų sa
vo ambasadorių Kinijoje, tačiau 
jo lėktuvas turėjo pasukti at
gal į Kiniją, nes šiaurės Vietna
me tuo metu buvo JAV lėktuvų 
puolimas. - Ambasadorius Etien
ne Manach turėjo nusileisti Ki
nijoje, Naning aerodrome, netoli 
š. Vietnamo sienos. Pavojui pra 
ėjus, jis atskrido Į Hanojų.

Pasiuntinys Hanojuje Susini 
gerokai apdegė, tačiau jo padėtis 
nėra kritiška. Po pirmos pagal
bos Hanojaus ligoninėje, jis bus 
išvežtas į Paryžių ■ tolimesniam 
gydymui.

Karo lauke Saigono kariuome
nė atsiėmė iš komunistų’apskri
ties sostinę Quangugai, kurią 
priešas užėmė prieš mėnesį. Ne
toli Saigono priešas-dar laiko du 
kaimus, 20 mylių nuo miesto, ta-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

ČILĖ KONFISKAVO RADIJO STOTIS
SANTIAGO.,-— Marksistinė Čilės vyriausybė konfiskavo visas 

Čilės radijo stotis ir paskelbė pavojaus stovį. Valdžia neleis per 
radiją jokios kritikos. Visos privačios parduotuvės užsidarė, strei
ką paskelbė statybos darbininkai ir privatūs ūkininkai. Jie išėjo 
.streikuoti simpatizuodami sunkvežimių vairuotojams, kurių strei
kas visoje valstybėje jau atnešė gazolino stoką ir miltų trūkumą. 
Vienas sunkvežimio vairuotojas ant kelio buvo nušautas.

A°ksc ieškotojai Amerikos praeityje, ture jo sunkiai dirbti su kastuvais ir metaliniais rėčiais. 
Š<e mėgėjai aukso ieškotojai Etowah upėje, Georgijuje, turL modernius įrengimus. Charlie Ma
rion ir Ellen Westnedge savaitgaliais suranda nedidelius aukso dulkiy kiekius. Iš to turtingas ne

pasidarysi sako Charlie, bet esą geriau ieškoti aukso, negu meškerioti ar grybauti.

IŠ VISO PASAULIO
t c. Paskelbus pavojaus stovį, ka
riuomenė tapo atsakinga už vie
šąją tvarką. Valdžia jau suėmė 
60 sunkvežimių vairuotojų ar 
transporto bendrovių savininkų, 
suimtas ir vairuotojų unijų fe
deracijos pirmininkas I.eon Vila- 
rin. Jo suėmimas tą streiką ir 
išplėtė/ Valdžia uniją kaltina 
valstybės saugumo įstatymų lau
žymu. Pikti sunkvežimių šo
feriai užblokavo Pan American 
greitkelį, sustabdę ant jo savo 
sunkvežimius. Kelią atidarė 
ginkluoti milicijos patruliai.

Dėl šio'sunkvežimių vairuoto
jų streiko Santiago mieste ga
zolinas parduodamas nustatytais 
mažais kiekiais. Stotys užąikim- 
šusios žmonių, kurie bando įsi
gyti gazolino atsargų.

Netoli Valparaiso du vyra1' pri
vertė vieną nestreikuojantį vai
ruotoją sustoti ant kelio ir išver
tė ant žemės visą jo krovinį—ku
kurūzus.

Kitos unijos: taksi, autobusų 
ir traukinių vairuotoji irgi 
svarsto ar nereikėtų prisidėti 
prie sunkvežimių streiko. Tada 
Čilės judėjimas būtų visai su- 
paralyžuotas. •

Ugandos valdžia Įsakė iš
važiuoti aukščiausiam Britanijos 
komisionieriui, kaip yrą’ vadina
mi komonvelto šalių ambasado
riai. Jis kaltinamas nepagristų 
gandų apie Ugandą skleidimu.

Belfaste britų kareiviai nu
šovė civiliai apsirengusi polici
ninką ,kuris nesustojo prie kelio 
užtvaros, kareiviams stabdant.

0- Jugoslavijoje baigėsi šach
matų olimpiada. Pirmą vietą jau 
U-tą kartą laimėjo Sovietų Są
jungos šachmatininkai, antroje 
vietoje liko Vengrija, trečioje — 
Jugoslavija.

♦ Senatoriaus McGoverno 
žmona Eleonor buvo paguldyta 
ligoninėn su vidurių skausmais. 
Ji praėjusią savaitę daug važi
nėjo ir pasakė daug kalbų, ragin
dama žmones balsuoti už savo

WASHINGTONAS. — Sena
tas pabandė sustabdyti marato
ninius debatus, kuriuos šiaurinių 
valstijų senatoriai pradėjo, no
rėdami išsaugoti vaikų vežioji
mo Įstatymą. Debatų sustabdy
ti nepavyko, nes pietiečiai nesu
rinko reikalaujamos dviejų treč
dalių balsų daugumos. Tuo bū
du, mokinių vežiojimo įstatymo 
uždraudimas nepavyko ir šis 
įstatymas liko ateinantiems me
tams. Įstatymas būtų uždraudęs 
federaliniams teismams ir val
džios agentūroms reikalauti, kad 
mokiniai būtų vežiojami į mo
kyklas toli nuo mokinio gyvena
mos vietos.

STOKHOLMAS. — Kaip jau*^ atidengė savo pozicijas pa- 
vakar, buvo pranešta, siu metų reikalais. Tie debaUi 
Nobelio ;
medicinai laimėjo du gydytojai. I^j btat ^uštė iš_
Amerikietis Oerald Edelman, 43 kin)ai pasaulfo klįusj_

mais yra svarbūs.; Jie palygina
mi sų panašiais pąyęiškimai& pra
eityje ir bandomą įžiūrėti politi
kos pasikeitimai tarptautiniuose 
reikaluose.

NEW YORKAS. — Jungtinėse 
Tautose pasibaigė bendrieji de
batai, kuriuose visa eilė valsty-

Thieu atmeta 
koalicijos planus

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo ‘prezidentas Thieu pakarto
jo savo nusistatymą neįsileisti 
komunistų į jokią Saigono koali
ciją. Paryžiuje vykstant slap-_ .. , isauiiv ±te uciAtuii tro » xciryziujc vyKbuiiiL sictp-

premiją uz nuope nūs legatą^ nusibosta, JT salė daž-1 toms deryboms, ir komunistams

m. Rockefellerio • universiteto 
New Yorke biologas ir dr. Rod- 

čiau 'iš kitų kaimų komunistai Eorter, 55 metų;“' Oxfordo
buvo priverkti'pasitraukti, čia 
kovoja šiaurės Vietnamo septin
tos divizijos 2,000 vyrų ir 429-to 
Viet Congo bataliono sabotažo 
grupės.

Centrinėse aukštumose, po sti
praus artilerijos bombardavi- 

'ino, komunistai užėmė Ben Het 
bazę, kurią gynė vietiniai kalnie
čiai—montagnarai. P. Vietnamo 
aviacija padarė puolantiems ko
munistams sunkių nuostolių, ši 
bazė anksčiau buvo Amerikos ža
liųjų Barečių rankose, ji yra ne
toli Laoso sienos, 30 mylių nuo 
Kontumo miesto.

atšaukti katekizma
■ / •

ROMA. — Vatikanas viešai 
pareikalavo, kad du katalikų vys
kupai Olandijoje atšautų iŠ rin
kos naujai išleistą, vidurinėms 
mokykloms skirtą, katekizmą, 
kuris turįs daug trūkumų. Ka- 
telizmas turi tokių minčių, ku
rios rišamos su liberaliuoju ka
talikų bažnyčios sparnu.

Popiežius Paulius seniai turi 
sunkumų su kaikuriais Olandi
jos vyskupais. Jie nepritaria po
piežiaus patvarkymams gimdy
mų kontrolės ar kunigų celiba
to klausimais. Popiežius nese
niai, rugsėjo 16 įspėjo atskiras 
bažnyčias kovoti su separatizmo 
pagundomis ir skilimų apraiško
mis.

Reikalavimą'sustabdyti kate
kizmo platinimą paskelbė dvi Va
tikano kongregacijos: šventoji 
Doktrinos ir Tikėjimo kongre
gacija, vadovaujama jugoslavo 
kardinolo Franjo Seper ir šven
toji Dvasiškuos kongregacija, 
vadovaujama amerikiečio kardi
nolo Joseph Wright. Jie Olandi
jos vyskupų nebūtų .viešai įspė
ję be popiežiaus žinios ir prita
rimo.

universiteto biochemijos profe
sorius. Jų nuopelnai — išaiški
nimas, kokį vaidmenį turi žmo
gaus kraujo proteinai gynyboje 
prieš infekcijas ir ligas.

LONDONAS. — Visa Britani
ja sukrėtė Įvykiai Stirling uni
versitete Škotijoje, kur lankėsi 
karalienė Elzbieta II-ji. Apie. 
400 studentų šūkavo šūkius prieš 
monarchiją, dainavo nešvankias 
dainuškas, mėtė butelius į poli
ciją. Karalienė lankėsi univer
sitete, atidengti paminklą. Stu
dentai kritikavo šį vizitą, saky
dami, kad jis universitetui per 
daug kainavo. ’ Net ir dalis uni
versiteto studentų pasipiktino 
šia demonstracija prieš karalie
nę.

RANMUNJOMAS. — Abi Ko
rėjos ketvirtadienį pradėjo pasi
tarimus dėl didesnės tautinės 
vienybės ir eventualaus abiejų! 
valstybių sujungimo. Sekantis*uaugu 
posėdis bus spalio pabaigoje, brangi visiems piliečiams. Sovie- v «• *•• • • •» _t___ »

šių metų debatuose paaiškė
jo Afrikos valstybių nevieningu
mas keliuose klausimuise: tero
rizmo, Ugandos aziatų ištrėmi
mo ir kt. Afrikos šalys vienin
gos, kai kalba eina apie Portuga
lijos kolonijas ar Pietų Afrikos 
rasistinę politiką.

Politiniame komitete Įvyko su
sikirtimas tarp Amerikos ir So
vietų Sąjungos^ Klausimas lie
čia televizijos transliacijas per 
žemės palydovus, erdvėje kaban
čius satelitus. Sovietai siūlo 
tarptautinę sutartį, kuri už
draustų tokiais transliacijas, kur 
pabrėžiamas smurtas, teroras, 
pornografija, narkotikai. Sovie
tai įrašė į sutartį ir siūlymą už
drausti tokias programas, kurios 
“klaidina klausytojus”, čia pa
sipriešino Amerika, kurioje spau
dos ir radijo bangų laisvė yra

Šalia šių politinių pasitarimų ly
giagrečiai eis Raudonojo Kry
žiaus derybos, kurių ateinanti 
sesija bus spalio 24 d.

ŽENEVA. — Šveicarija pa
skelbė, kad ji duos politinę globą 
200 azijatų, kuriuos ištremia
Uganda.

VARŠUVA. ____
kardinolas Krol paskelbė Varšu- programų trukdymą ar net leistų 
voje, kad jis pakvietė Lenkijos' numušti erdvės satelitus, trans-

Amerikietis

tai bando iš anksto įvesti cenzū
rą televizijai, kad sovietų žiūro
vai negalėtų išgirsti tiesos iš už
sienių. Sutartyje sovietų siū
loma duoti atskiroms valstybėm 
laisvas rankas kovoti prieš nele
galius transliacijas.

Amerika pareiškė, kad toks 
sutarties punktas legalizuotų

reikalaujant, kad Amerika paša
lintų prezidentą Thieu, jo paties 
nuomonė apie koalicinę vyriau
sybę yra gerai įgrįsta. > —

Prezidentas Thieu nurodė, kad 
komunistai buvo įsileisti į ko
alicines vyriausybes ne tik Ven
grijoje, Čekoslovakijoje ir Len
kijoje po II-trojo pasaulinio ka
ro, bet ir vėliau, jie buvo įleisti 
koalicinėn valdžion Laose ir Kam 
bodijoje. Visuose atvejuose ko
munistai išnaikino kitus koalici
jos narius ir pagrobė valdžias.pa- 
tys vieni.

Thieu pareiškė jaunimo suva
žiavime, kad koalicija su komu
nistais reiškia mirtį. Vienintelis 
Pietų Vietnamo taikos laidas yra 
karinė pergalė. Mes turime iš
žudyti komunistus iki paskutinio 
vyro, tik tada turėsime taiką, pa
reiškė prezidentas Thieu’.

Pranešimai iš Paryžiaus sako, 
kad Viet Congas sutinka suda
ryti koalicinę vyriausybę iš ko
munistu, dabartinės valdžios 
žmonių, be paties Thieu ir iš 
“neutraliųjų”, kurių dalis gy
vena užsieniuose, dalis yra pa
čiame P. Vietname. Pats Thieu 
tokiam planui yra griežtai prie
šingas. Jis pakartojo savo ketu
ris “Ne”. Komunistai nebus įleis
ti į koalicinę vyriausybę, P. Viet
namas nesutiks su teritorijos 
praradimu ir nesutiks būti neu
tralus. P. Vietname nebus leis
ta komunistų partijos veikla.

Pietinės valstijos
remia Nixona

ATLANTA. — šiame Georgi- 
jos mieste prezidentą Nixona su 
žmona sutiko tokia didelė žmo
nių minia, kad net ir opozicija vyrą, 
pamatė, kad pietinės valstijos J . .
yra aiškiai Nixono pusėje. At- i ♦JT”0." 
lantos gyventojai sako, kad dar ?a ,, as. Pas e a

. r , . , . . , (lenktynėse i Illinois senatonus,niekad miesto gatvėse nebuvot . / ./. __
tiek žmonių.. Policija oficialiai sen' Percy .■("/“Wmeio 31 din,- 
paskelbė, ka4-prezidentą-sutiko » kamp^.U^.eunnkęs 1 Olo.^lO 
700.000 žmonių. ' d<,lenus- ° J0 s

7 c

Komentatoriai aiškina, kad'dol.
“NVallace kraštas tapo Nixono| > Filipinuose suimti du JAV 
žeme”. Senos pietinių valstijų .katalikų kunigai už tai, kad jie 
konferencijos 11 valstijų neabe
jotinai atiduos prezidentui Ni- 
xonui savo 129 elektorių kolegi
jos balsus.

♦ Common Cause organizaci
ja Washingtone paskelbė, kad

sen. Percy iki rugpiūčio 31 d. bu
vo kampanijai surinkęs 1,015310

mokratas Pucinski — 192,000

kalbėjo per radiją, kada visos 
transliacijos buvo uždraustos.
♦ Senatas vakar svarstė Įstaty 

mo prieš triukšmą projektą. 
Daug ginčų sukėlė aviacijos lėk
tuvų keliamas triukšmas. Įsta- 
tymasneliestų tik bažnyčios var
pų ir sportinių, lenktyninių au
tomobiliu keliamo triukšmo.

4r

Čikagos miesto taryba va
kar uždraudė šiukšlių rinkėjams 
operuoti tarp 9:30 vai. vakaro iki

McGoverno kalba 
studentams

MINNEAPOLIS. — Senato
rius McGovern pasakė Minneso- 
tos studentams kalbą, kurioje pa-1 , a .. , ,.
vadino Vietnamo bombardavimai f.™’: O'to nes jie ke.a d.de į

triukšmą. Jiems dirbti leista tik 
miesto centre, kur nėra reziden
ciniu rajonų.

♦ Čikagos kalėjime du kali
niai mirė, 18 serga ligoninėje. Jie 
pasigėrė nuo motorams šaldyti 
skysčio — antifreeze. Vienas iš- 
gėrė pusę galono, susimaišęs su 
Kool Aid., kitas miręs išgėrė 
penkis puodukus.

♦ Illinois teisininkų sąjunga 
paskelbė, kad kandidatas į pro
kurorus, dabartinis prokuroras

jonus dolerių Meharry Medicinos Hanrahan yra “nekvalifikuotas” 
kolegijai, kur mokosi negrai, dak-j tai vietai dėl savo karšto būdo 
tarai ir dantistai. Šią kolegiją 
yra baigę pusė Amerikos negrų 
gydytojų.

nemoraliu, apgaule ir vienu di
džiausiu žmonijos istorijoje ka
ro nusikaltimu.

“Jei žmonės žinotų kokius nu
sikaltimus valdžia vykdo Ameri- > 
kbs vardu, jie išmestų Nixona iš 
Baltųjų Rūmų be jokių kalbų”, i 
pareiškė demokratų kandidatas į 
prezidentus.

Pietų Vietname
SAIGONAS. — Nelaimė — 

sprogimas kreiseryje “Newport 
News” žymiai pakėlė savaitinę 
žuvusių amerikiečių statistika 
Vietname. Praėjusią savaitę žu
vo 21 amerikietis ir 53 buvo su
žeisti. Nelaimingame sprogime 
žuvo 19 ir 37 buvo sužeisti. Kiek 
vėliau vienas sužeistųjų mirė li
goninėje.

Per savaitę Viettnamo karei
vių žuvo 406 ir 1,707 buvo su
žeisti. Komunistų nuostoliai — 
2,043 žuvusieji.

Nuo karo pradžios Vietname 
žuvo 45,882 amerikiečiai, 170,- 
361 vietnamietis ir 894,214 ko
munistų kareivių.

liuojančius programas.

-NASHVILLE. — Robert Wood 
Johnson fondas paskyrė 5 hiili-

ir neapgalvotu pareiškimų.

♦ Prie Aliaskos, Lapės salose, 
įvyko žemės drebėjimas.

kardinolą Višinskį atsilankyti 
Amerikoje.

STONEWALL. — Buvęs pre
zidentas Johnsonas pasirodė su 
žmona ceremonijose, kur jo žmo
na buvo pagerbta už Amerikos 
gražinimo darbus. Klausiamas 
korespondentų, kaip pis jaučiasi , BARTOW. — Floridoje gyve- 
po savo ligos (jis turėjo širdies na negras, kuris sakosi turįs 130 
ataką) Johnsonas priminė vieną metų amžiaus. Liberija norėtų, 
seną moterį, kuri taip kalbėjo: kad jis atvažiuotų į Liberiją, ta- 
“Jei aš vaikščioju, aš vaikščioju 
pamažu. Jei aš sėdžiu, aš sėdžiu 
atsipalaidovusi. O jei aš jaučiu, 
kad ateina koks rūpestis, tuoj 
einu miegoti”. Taip, sako, ir aš 
jaučiuosi, paaiškino Johnsonas.1 pirkliai dar vaiką.

SAN FRANCISCO. — Nacio
nalinis Automobilių Klubas pa
skelbė, kad 1970 metais susidū
rimuose tarp traukinių ir auto
mobilių žuvo 1,530 žmonių.

čiau jis vis atsisako, šią savai
tę pas Charlie Smith buvo atvy
kęs Liberijos diplomatas, kuris, 
sako, prikalbino senelį grįžti į 
tėvynę, iš kur jį išvežė vergų

Vakary Vokietijos kancleris Brandt aktyviai dalyvauja rinkiminėje kam
panijoje. Parlamente (bundestage) vyriausybė ir opozicija turėjo po lygiai 
balsy ir atsirado būtinas reikalas skelbti rinkimus. Krikižioniy demokra- 
ty partijos vadas-Rainer Beržei (dalinėje) tikisi rinkimus laimėti ir pe

rimti valdiia ii socialdemokraty.

Smerkia dezertyrų 
amnestijos planą

WASHINGTONAS. — Vete
ranų administracijos direktorius 
Donald Johnson pasmerkė sen. 
McGoverno pasiūlymą skelbti 
amestiją kariuomenės dezerty
rams ar pasislėpusiems nno ka
rinės tarnybos vyrams. Tokia 
amnestija būtų įžeidimas visų 
veteranų, visų karų dalyvių ir 
nustatytų negarbingą preceden
tą ateičiai, pareiškė Johnsonas.

McGoverno pasiūlymas būtų 
pirmas visoje Amerikos istori
joje. kada karinės tarnybos įsta
tymo laužytojai ar dezertyrai 
galėtų sugrįžti namo visai laisvi, 
be jokių bausmių.

Altos pasitarimai
Dr. K. Bobelis, Amerikos Lie

tuvių Tarybos pirmininkas, ir 
T. Blinstrubas, vicepirmininkas, 
š. m. rugsėjo mėn. 30 d. Elizabe- 
the,.N. J., turėjo pasitarimą su 
New Jersey Lietuvių Bendrojo 
Komiteto — sudaryto New Jer
sey Lietuvių Tarybos ir L. R. 
New Jersey Apyg. valdybos — 
ir New Yorko Lietuvių Tarybos 
atstovais.

Pasitarime dalyvavo Dr. K. 
Bobelis. T. Blinstrubas. V. Ab- 
raitis. P. Ąžuolas. S. Briedis. K. 
•Jankūnas. A. Trečiokas, P. Puro- 
'nas ir J. Veblaitis.

Šis pasitarimas praėjo nuošir
džioje ir išsiaiškinančioje dvasio
je ir buvo naudingas Altos vado
vybei ir vietos veikėjams, besi
rūpinantiems Lietuvos laisvini
mo reiklais.

Po pasitarimo Dr. K. Bobelis 
ir T. Blinstrubas. kuris kartu 
yra ir Amerikos Lietuvių Tauti
nės S-gos pirmininkas, dalyvavo 
A. L. T S-gos Elizabetho sky
riaus surengtame rugsėjo 8 die
nos ir skyriaus 20 metų sukak
ties minėjime.
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vau pilnas drausmės, tai 
kariukai prisistačiau ir atrapor
tavau kokiu reikalu atvykau/kai 
buvau jaunas, tai visa mano nu-

PĘR ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates

Pasiliuopavęs iš kariuomenės 
sugalvojau ieškoti-tarnybos pa
sienių policijoje, o pglicijps tar
nybai sveikatos pažymėjimus iš
duodavo apskrities gydytojas.

PER ANNUM
f. *T-

51000 or more 
certificates 
Į year min.

PER ĄNNUJĄ 

$5000 or more 
certificates 

2 year min.

SMlHSf
'sSmoF

110.UT TERM
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum $1,000
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gara buvo išberta mažais su bal
tomis viršūnėmis spupgįukais. 
Tai kėlė neramumų, kad gal kar- 

peg^siu gaišti tinkamo 
sveikatos pažymėjimo. Tik ta
da atsikvėpiau, kai daktaras bai
gęs apžiūrėjimą pareiškė, kad 
esu sveikas ir neturiu jokių kū
no trūkumų. “Gal kiek neaišku
mo galėtu būti dėl tų spuogiukų, 
kuriais išberta visa nugara. Bet 
tai yra jaunystę^ liga ir jie sa
vaime pranyks, baimingas esi,

ųugaros, o ne aqt veido. Tuo- 
ipet būtų dąug blogiau, nes jie 
sugadintu visą burną”, pasakė 
daktaras ir parašė pažymėjimą 
ir palinkėjo greitai gauti tarny
bą. Iki atlikę apžiūrėjimą, turė
jau laiko stebėti daktarą ir jo 
veiksmus. Buvo aukšto ūgio ir 
tvirto kūno sudėjimo vyras, bet 
kalba ir judėsiai buvo labai lėti, 
kas man kariškai išmiklintam 
jaunuoliui buvo neįprasta. Bet 
greitai įsitikinau, kad visi veiks
mai daromi lėtai ir apgalvotai 
todėl, kad savo sprendimuose ne
padarytų kląidų. Tai yra girti
na Dr. I. Kauno savybė.

Vilkaviškio apskr. gydytoju 
Dr. I. Kaunas buvo iki pirmosios 
komunistų okupacijos. Bolševi
kai savaip pradėjo tvarkyti ir 
visus sveikatas reikalus. Įsteigė 
Sveikatos Apsaugos Vilkaviškio 
apskr. skyrių, kuriam vadovavo 
gyd. P. Jaširiskas.

Prasidėjus vokiečių-rusų ka
rui, gyd. P. Jašinskas buvo tuoj 
areštuotas ir. uždarytas į kalė
jimą. Apskrities gydytoju vėl 
buvo paskintas Dr. I. Kaunas, ku
rio pastangomis gyd. P. Jašins
kas iki teismo buvb paleistas iš 
kalėjimo. Dr. I. Kaunas prižiū
rėjo ir Vilkaviškio apskr. ligoni
nę, kurioje ka.ro metu kurį lai
ką ir man teko darbuotis.

Pirmąją karo dieną Vilkaviš
kis paskendo ugnies liepsnose, 
kurios sunaikino visą miesto cen
trą ir vakarinę jo dalį. Buvo 
karšta vasara, tai ugnies svilė
siai, žmoniųtjr gyvulių lavonai 
tuoj pradėjo skleisti smarvę. Tai 
vokiečiai čiupo mieste slampinė-

Chicago. Savings 
__ ind Loan Aasociaiion 
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BROKERė ALICE FISHER

Keikiamas informacijas ir patarimus suteiks I. Kačinskienė — Sąbal Pairus motelio sa
vininkė — 1301 Gulf Way, St. Petersburg Bcaęh, Florida 33706? Tęlęf. (813). 362-4321.

Atvykusieji susipažinti su vietos padėtimi, iš aerodromo ar stoties bus atvežti ir gaus 
nemokamai nakvynę Sabai Paims motelyje. Gi perkautieji, galutinam sutvarkymui pirki
mo reikalų, gaus nemokamai vieną savaitę gyventi minėtame motelyje, kuris yra prie pačio 
paplūdimio. •

Tad nepraleiskite retos progos, pasinaudokite šiuo pasiūlymu ir įsigykite nuosavybę 
lietuvių pamėgtoje vietovėje. ...

Eus lietus dulkia ir debesys de- tingų dovanų isdaHuiino, 
besj veja. Šakiečių laimei, apiejčiai patenkinti su į, 
pietus išsiblaivė, nusišypsojo 
skaisti saulutė ir buvo šilta ir 
saulėta diena. Svečiai į pikni
ką pradėjo rinktis iš visų pu
sių. Buvo .matyti daug senų 
draugų, klubo narių ir daug 
šmaikštuolių iŠ plačių apylin-

tU AL 4-5456 
1 ' ČH 3-2583

Lt 2-1767 
268-0C68 

TL 6-2674 
BR 8-6966 

WA 5-2737. 
' 884-1738

ES 2-4685 
Te L: 374-6446 

GL 8-2256

sidėjo vėl parodų sezonas. Po 
pasisekusios daiL Nijolės Pa- 
lubinskienės grafikos darbų 
parodos, Čikagos lietuviškoji 
visuomenė turės progos šį mėn. 
14 — 22 d. d. susipažinti su Ka
nados lietuvaitės dail. Editos 
Stankuvienės tapybos ir akva
relės kūryba. Dail. Edita Stan
kuvienė Kanadoje yra. plačiai 
žinoma. Jos kūrinius reprezen
tuoja trys žinomos Toronto 
meno galerijos. Nuo 1968 m. 
dailininkė turėjo 8 savo “vie
nos moters” parodas ir daly
vavo Įvairiose jungtinėse me
no parodose, kuriose gavo pre
mijas už tapybą.arba už akva
relę. Toronto dienraštis “Glo
be and Mail” rašo taip, apjįe 
dail. Editą Stanku.vien,ę: “-Tik
rą Įkvėpimą dailininkė suran
da Kanados šiaurės gamtovaiz
džiuose su nuolat beskeičian-

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieppnį

LIETUI PREKYBOS NADIAI 
FURNITURE CENTER INC.

Marquette Pk

Šakių klubas
Š. m. rugsėjo 24 d. šakių klu 

bo, veikla prasidėjo pasiseku 
šia gegužine — pikniku O. Bruz- 
gulienės sodyboje.

Sekmadienio rytas ąpsinjau 
kęs, miglotas, protarpiais smul

i su pakilią nuo
taika skirstėsi- į.namus iki atei
nančio parengimo, a jį bus 
nemažai.

š. m. lapkričio mėn. 4 d. ?v- 
čių salėje įvyks Derliaus šven
tės vakarienė, kuri bus įdomi 
ir laukiama, bus daug svečių 
bei šiaip šmaikštuolių iš pla
čius Chicagos ir jos apylinkių.

Š. m. spalio mėiL 22 <k 2 vąl. 
po pietų p, p- Valentinų sąlę- 
je, 4500 So. Talmąn Avęu. Ghi- 
cagoje, įvyks šakių klubo Va
dybos posėdis, kur bus svars
tomi klubo veiklos planai.

J. Kaunas

Norintieji pirkti namus ar kitą nekilnojamą turtą Floridoje, St. Petersburg© apylinkė
je, pasinaudokite rimto ir sąžiningo Berger-Samuels Real Estate pą^tnrnąyjm.Y ' t '

6395 GULF BOULEVARD, ST. PETERSBURG, BEACH, FLORIDA 33706
TELEF (8Į3) 362-1171

6211 Sq. Western, PR 8-587-5 
Vedėjas J. LIERDNIS

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

rius ir valyti mięstą. Kartą einant 
Į tarnybą sulaikė- ir mane vo
kiečių., kareivis. ir .-.ruošėsi prista
tyti prie darbo. Pasisakiau, kad 
esu ligonįnęs -tarnautojas ir ei
nu į tarnybą, tą! paleido. Kada 
ąųsįrįnkomę į ligoninę, paaiškė
jo, kad ir kiti, b-ųvo vokiečių su
laikyti. Tai prašėme, kad mums 
išduotų tarnybinius pažymėji
mus. Tokius pažymėjimus tuo
jau gavome. Juos pasirašė Dr. 
I. Kaunas ir patvirtino antspau- 
da su Lietuvos Vyčių ir Įrašu': — 
“Vilkaviškio Apskrities Gydyto
jas”.

Tuomet visai negalvojau, kad 
toks paprastas pažymėjimas ma
no? ateities gyvenime bus įvertin-

COSMOS PARCELS 
e a r p.

Licensee by V NESH PQS Y VTOĮtG
’ V tai firmą, kuri ^uųgęlj tflgžų Jfkubim,

! ūksimų sa\-o sk-utUngą kŪjėųlŪi;iį.
DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVLLĄ, ESTIJA. ' 

' UKRAINĄ IR f. T.

r.ĄVFJAS MEM), .NEMOKA. f . . 
n KATANČIAI KLljENTŲ PATENKINTI.
VINĮ SllNTlNL-ri AjPŲHĄUSTV y., , ?
GARANTI GTAS, ĮR .

' PRISTATYMAS.! “/' - • ■ . v.
Visuose mūsų skyriuose?

tos kokvbės prekių prieinamomis kainomis

. "Senasis Uostas" Aliejus

Po trumpos vasaros pertrau- čiu ir audringu daugumi 
kos Čiurlionio Gaeerijoje pra- matiškai pagaudama gamtos 

nuotaiką. Jos kūriniai persunk
ti subtiliu jausmingumu, impre
sionistiniu gamtos apvaldy
mu. ..

Dailininkė gimė Lietuvoje, 
Kaune. Gimnaziją baigė trem
tyje, Vokietijoje. Į Kanadą 
emigravo 1918 m. Meną studi
javo Ontario College of Art ir 
Artist Workshop pas žymius 
kanadiečius menininkus.

Dailininkė pati atvyksta iš 
Kanados ir dalyvaus jos paro
dos atidaryme Čiurlionio Gale
rijoje šiandien, spalio 14 d. 7 
vai. vakaro. ■

Chicago Savings and Loan Assn.
• Philomena D. Pakel, President

WESTERN 4V£. TĘL.: GR 6-7575
'M G V «, S J Men. 12 P. to | P. NL, Twe. % te 4, Thur». 4 Fri. 9 »o 8, S^t. 9, to 12:30

tas tvirtu dokumentu. Aš jį at
sivežiau į Vokietiją ir laimingai 
praėjau visus skryningus. Pri-Į 
pažino svarbiu 'dokumentu, nes 
jis buvo atsivežtas iš Lietuvos'. 
Tenka pažymėti, kad .mano pa
sas ir kiti civiliniai dokumentai 
liko Lietuvoje. Su savimi ture- 
jau tik policijos tarnybos doku
mentus, kurių skryniriguotojams 
nerodžiau, o parodyti vis vien ką 
nors-reikė j o. Ta:i prie užpildyto 
mario žibių lapc^ifrijurigiau Dr. 
Kauno pasirašytą pažymėjimą 
ir laimingai pradėjau visus skry
ningus. Tą Dr. c. Kauno išduotą 
pažymėjimą saugoju ir dabar. O 
ką gali žinoti, gal kartais ateity
je ir vėl jis bus reikalingas.

Vokiečių okupacijos metais 
tarnavau geležinkelių policijoje. 
Turėjome nuolatinius pažymėji
mus ir galėjome važinėti visais 
traukiniais. Bet važiuojant ka
riniu traukiniu (tarnybiniai ar 
asmeniškai) ir mums reikėjo tu
rėti pažymėjimus, kad nesergi 
užžkrečiamomis ligomis ir netu
ri utėlių. Tarnavau Kauno gelež. 
stotyje, tai tokius’ pažymėjimus 
mums išduodavo tos stoties gy
dytojas. Jis irgi buvo labai “są
žiningas” savo pareigose ir. prieš 
duodamas pažymėjimą krump
liais išdaužydavo, šonkaulius ir 
nykščio, nagu išbraukydavo bal
tinių s'ūles.

Kartį griže amas iš atostogų 
nuėjau pas Dr. Kauną paprašy
ti, kad man išduotų reikalingą 
nažjTnėjimą. Prisilaikydamas 
Kauno gelež. stoties gydytojo 
Iresūros, greitai,nusijuosiau dir
žą ir pradėjau nusirengti. Tai 
oamątęs Dr. Kaunas linksmai nu
sišypsojo ir Įprastu lėtumu pa
sakė, kad mano įstaigoje toki 
beverčiai pažymėjimai yra duo
dami be jokių sveikatos ir balti
nių U^riąimę, Jr pąįįępę. ąęk- 
retoriui paruošti prašomą pa- , 
žymėjimą. Sekrętorius paėmė 
blanką, ją užpilė ir tuo buvo 
viskas baigta. Ir tik tada supra- , 
tau. koks yra skirtumas tarp 
lietuvio daktaro,' patrioto, kuris 
yra pasiruošęs padėti savo tau
tiečiams, ir to, kuris vokiečiams 
pataikaudamas nykščiu brauko 
baltinių siūles.

(kerbiamas daktare, kartu su 
malonios praeities prisiminimais 
sveikinu Tamstą, sulaukusi gar
bingos 70 metų amžiaus sukak
ties ir linkiu dar ilgiausius me
tus sėkmingai darbuotis savo 
tautiečių gerovei.

Vytenietis

Cosmos Parcels Express Corporation
. Affiliated with’ PjOHAI^MJIFT^ INC. ,
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Prieš Audrą" /
Katalogo viršeliui

I. KAUNU VILKAUJOS MIESTE
‘‘•'Xm'iepU” 199 numeryje r%- 

da:i J. Klauseikio straipsnį: — 
“Svęčiavosi gydytojas Iz. Kau
nas“. Autorius pamini, kad Dr. 
I. 1'aunas šiemet sulaukė jau 70 
m amžiaus ir ryšium su ta su
kaktimi parašė keletą praeities /Tai ir nužingsniavau pas dakta 
rrisūpinimų. Dr. I. Kauną ir aš J ra Kauną, kuris tuo metu jau bu 
lg,' ai gerai pažįstu, nes esu vil
ką v'škietis ir su gerbiamu dak- 
tar i teko keletą kartų susitilftL 
Ta> Daktaro garbingo amžiaus 
sukakties proga norių ir aš pa
radyti keletą praeities prisimini-

Klubo pirmininkas A. Didž- 
baiis su savo talkininkais vik
riai sukosi ir stengėsi svečius 
tinkamai pavaišinti, o jo talki- 
pinkaj tikrai b.uvo gabūs iš
mintingi, išradingi, prityrę ir 
autoretetingi.. Buvo išdalinta 
daug vertingų dovanų.

Po nuotaikingų šokių, ver-

NSURED

iKsum
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PROF. DR. BALYS SRUOGA, 
poetas, dramaturgas, kritikas, litera
tūros ir teatro teoretikas, Štutthofo 
kaceto kankinys, mirė 1947 m. spalio 
16 d) Vilniuje, palaidotas Pasu kapi
nėse., Jo mirties 25 metę sukakties 
proga žemiau perspausdinama žino
mo režisieriaus Jurgio Šlekaičio savo 
buvusio mokytojo Balio Sruogos kaip 

asmens ir kūrėjo apybraiža.

Menas turi pažadinti širdyje 
visa, kas amžina, žmoguje tu
ri būti pažadintas žmogus.

Balys Sruoga
(iš laiško dukteriai, rašyto 
koncentraccijos stovykloje)

1947 metų spalio 16 d. .Balys 
Sruoga pradėjo naują, didelį ir 
nesuvokiamą, išlaisvintą nuo lai
ko ir materijos, vis augantį, vis 
gilėjantį gyvenimą — tautoje, 
jos dvasioje. '■ ,

Rodos, palikęs savo namus prie 
Tauro kalno, jis ėmė gyventi vi
same Vilniuje, visuos jo namuos,

kiekviename jo grindinio akme
ny ir kiekviename jo varpų dū
žy. Rodos, jis vaikšto po mies
tą, praeidamas pro Aušros Var
tais ir po ghetto arkomis, pro 
Napoleono rūmus ir pro skur
džiausias pakraščių lūšnas, ir vi
sur, kur tik žengia, jis palieka 
savo vardo žymenį, tarsi naują 
parašą ant to didžiulio, šimtų 
kūrėjų tapyto paveikslo — Vil
niaus. Keistai pasirėdęs, po ra
mia, sukaupta veido išraiška pa
slėpęs nuolatinį nerimą ir de
gimą, jis praeina ten, kaip vie
nas iš tūkstančių vaizduotės, pa
darų, kurie pripildo jo veikalų 
minias, — ir nepasakytum, kas 
jis: ar priemiesčio gyventoju 
persirengęs garsus kunigaikštis 
iš žemaičių glūdumos, ar vals- 
tietis sukilėlis, ar vienuolis ir 
piligrimas, atklydęs Čion —
— Pavaikščioti paunksmėje bažnyčių, 
Prieš Gedemino kalną nusilenkti...— 

ar tai — poetas, jungiąs savyje 
juos visus, amžinai neramus, am
žinai ieškąs, besiveržiąs iš visų 
ribų ir varžtų, pulsuojąs visais 
šio miesto prieštaravimais ir su 
jo grožio atspindžiu akyse.

Mes tūkstančiais nužengiame 
į kapus, nepalikdami pėdsako, 
kaip šešėliai, ir mūsų karsto ant
vožas — lyg antspaudas, * užde
damas ant pilkųjų buičių.
gi nuplėšo savo karsto dangtį ir, 
pilnas visą gyvenimą ilgėtosios 
laisvės, nevaržomas nei priešų 

■ priespaudos, nei savųjų nesupra-

įsilieja j gimtojo krašto visumą juntamai pripildytas tykojančiu 
i prasiveržti minties ir jausmo 
audrų, — jis, rodos, negalėjo ir 
atrodyti kitoks. Štai, pro jauną 
triukšmaujančią studentų virti
nę, praeina jis universiteto ko
ridorium, aukštas ir stambus, 
matomas iš tolo, su ryškia, iš
didžia ir rimta galva, dideliais ir 

Šniais. Jo išorėje

vą, jo dainą, jo kančią ir gyvy-

Balys Sruoga, kaip jo brolis 
Rašuose — Čiurlionis, tampa ne
atskiriamąja dalimi to, ką mes 
vadiname gyvu vardu — Lietu
va. • . J - -

Gal būtų prasminga prikelti ramiais ži
vieną kitą vaizdą, atrinktą iŠ jų juntamas kažkoks susivaržymas, 
daugybės, susikaupusios aštuo- 
nerių metų bėgy. Tarp 1935 m. 
Kaune, kada aš turėjau laimės 
tapti vienu jo klausytoj ų ir vė
liau — teatro seminaro narių ir 
akademinės teatro studijos mo
kiniu, ir 1913 m. kovo mėn., ka-J šypsenos pasisveikinęs, jis įei- 
da, prieš vokiečiams suimant, na į salę, ir tuo metu jis turi 
daugeliui mūsų teko jį jau pa- i suokalbininko išvaizdą, tarytum 
skutinį kartą matyti, — praėjo tarp jo ir auditorijos būtų kaž- 
daug dienų, kurių prof. Balys kas slaptai sutarta, apie negali- 
Sruoga buvo man formuotojas, 
mokytojas ir pavyzdys. Tąme 
laikotarpy j e, kaip ne vienas jo 
studentų ir kūrybos adoratorių, 
aš taip pat mokiaus paj usti ir pa
žinti didelį žmogų, ir todėl tebū
nie man atleista, jei šiame raši
nyje per ryškiai iškils tai, ko 
.šiaip gyvenime niekad nepagai
lestauju ir nesigėdinu, — mano 
vis auganti jam pagarba ir mei
lė.

Dabar, kai mintys žymiai in
tensyviau gyvena jo spinduliuo
jamąja gyvybės galia, — pilniau 
ir tobuliau, negu jam gyvam 
esant, — man dabar stebinančiai 
ryškus ryšys tarp Sruogos dvasi- 

Jis j nio vaizdo, pajaučiamo iš jo kū- 
• rinių, ir išorinio, kurį aš lyg te
benešioju akyse, neprarasdamas 
mažiausios smulkmenos.

Didelis ir neišaiškinamas, kei-

tarytum šių dienų drabužyje jis 
jaustųsi kaip*beprasmiškame ir 
jam visiškai netinkamam mas
karado parėdė, ir jis aiškiai ne
patenkintas turįs šitoks eiti pro 
šią lengvabūdišką minią.

Žmonės ir žvėrys
* Peter Hough, 21, praeitą 

sekmadienį Linkoln parko žvė
ryne numetė leopardui žemės 
riešutų paketėlį, bet leopardas 

(nudavė nė nematęs. Hough 
įsismaginęs metė antrą paketė

li!, nepastebėdamas, kad lai 
buvo jo paties namų ir auto
mobilio raktai. Peršokęs 3 pė
dų ir 4 colių aukščio užtvarą jis 
bandė pasigriebti savo raktus, 
bet leopardas pagriebė jo ran
ką ir p/adėic jį patį traukti prie

«avę«.. Laimei, jo draugas ĮŠo- John .Cordner pavyko žvėrį iš
kęs jį iš leopardo atplėšė, bet|žiodyti ir Lizos galvą ištrauk- 
ligoninėje reikėjo 21 susiud-|ti. Ligoninėje teko padaryti 30 
mo, kol žaizdas užtraukė.

Omahos, Nebr., zoologijos
susiuvimų.

Abraham Levy, Izraelio tu- 
sode ^suerzinta Sumatros tigrė■ ristas, 26, važiuojant atidary- 

, peršoko savo užtvarą ir nieko! tais automobilio langais per 
nelaukusi apžiojo 5 metų mer- Jungle Habitat natūralinį par
aitės Lizos Cordner galvą ir ką West Mildred, N. J. prisėli- 
pradėjo ją vilkti, nusinešdama: nęs liūtas staiga prodangą įki- 
apie 10 žingsnių. Motinai, ku-;šęs savo lepšę smcgė jam smar- 
ri bandė mergaitę apginti, tig- kiai nubrėždamas veidą, ausį, 
rė-perkando ęanką. 'lik tėvui sprandą ir pečius.

Be
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timo, grįžta ten, iš kur atėjęs : stas, tik tariamai ramus, bet taip

more often

t
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A Standard Federal Certificate Account 
brings you both the satisfaction of high 

earnings and the comfort of a safe investment.
The interest,rate On a 2 year, minimum 

$5,000 certificate is 6%, compounded daily.
If you accumulate your interest for a full '■

- year the annual yield inčrėašes to 6.1t$£. '; 
Or you can earn an arinual yield of 5.92%.

if you do not withdraw your interest on . 
$1,000 or more invested in Standard Federal’s 

one year 5%% certificate. And your 
principal plus interest are both safe at 

Standard Federal Savings.

per annum 
$5,000 minimum 
2-year maturity

Interest compounded,

per annum 
31,000 minimum. 

? 1-year maturity

w

s -Receive an interest check automatically • 
monthly, quarterly, or have the interest 

added to your account quarterly to be 
compounded for a higher yield. Funds 

deposited by the 10th earn from the 1st of 
the month. Deposits received after the 10th 
of the month earn from the date of receipt.
. Assets over $175,000,000

■ - Reserves over $15,700,000

Savings and Loan Association of Chicago 
į 4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140 
X OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p.rru 

. Saturday, 9 a.m. to 12 noon ♦ Wednesday, no business transacted 
OFFICE WILL BE CLOSED VETERANS DAY - MON. OCT. 23

Jau išėjo reniai laukta
Juozės 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 daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiau t čekį ar Money or

derį tokiu adresu: t

1739 So. Halsted St., Chicago, HL 60608

ma ir jau nebėra reikalo kalbė
ti. Užimdamas savo vietą, jis 
bergždžiai stengiasi sutnažėti ir 
įsisprausti į per ankštą erdvę 
tarp staliuko ir kėdės (o jam vi
sur per ankšta), įsiremia abiem 
alkūnėm į stalą ir, beveik visai 
užsimerkęs, — gal kad nekliudy
tu dešimtys į jį susmigusių akių,
— jis pradeda visuomet tuo pa
čiu tyliu ir žemu tonu ir tuo pa
čiu žodžiu: Gerbiamieji... Jo bal
sas yra kažkur giliai uždarytas, 
lyg pro aksomą perėjęs, paskai
tos metu jis niekad nepakyla iki 
sujuadinto riksmo ir nenusilei
džia iki šnabždesio, bet nepri
klausomai nuo to, apie ką jis 
šiandien kalba — apie linksma 
ir liūdna, apie graikų dionizijas, 
ar apie protopopą Avvakumą — 
jo balse visuomet skamba ne
laukta liūdna ■'gaida; lyrinis me
džiagos išgyvenimas, šventiškas 
iškilmingumas ir rimtis. Retkar
čiais į tą gotiškąją jo kalbos at
mosferą pro akis, lyg pro tam
sius vitražus, prasiveržia šyp
sena, sruogiškas sąmojus, kar
tais ramiai atlaidus, kartais kan
dus, sarkastiškas. Jo kalba lie
jasi tyliai ir monotoniškai, ir 
poza nesikeičia per visą paskai
tos laiką — vis tas pat užsimer
kęs, ant alkūnių parymęs mil
žinas. Būdavo dažnai jaunas 
studentukas, mažiau pagauna
mas turinio,,negu formos, pa
vargsta, atitrūksta ir užsisvojo- 
ja, žiūrėdamas-pro langą. O ten, 
atokiau, už universiteto kiemo, 
matosi Kaukų laiptų apačia, prie 
jų pavasariais"'— žydinti ieva ir 
nuolat kažkur beskubą, iš tolo — 
maži žmogeliukai... Taip, daž
nas toks jaunas, (o ypač — mo
teriškas) padaras pasiskųsdavo: 
Sruoga, pats miegodamas, ir jį 
bemigdąs... Bet visai kitaip jau
tėsi tas, kas įdėmiai įsiklausyda
vo į lygų ir žemą tos žodžių upės 
tekėjimą. Jei kiti profesoriai pa
sižymėdavo noru ir mokėjimu 
sueiti į glaudesnį kontaktą su 
auditorija, paįvairindami pas
kaitas tiesioginiu kreipimusi ar 
juokais (ak, tie tradiciniai Vin
co Krėvės anekdotai!); jei kiti, 
kaip Karsavinas, rūpestingais 
atrinktais posakiais stengėsi su
kelti plastinį dėstomojo dalyko 
vaizdą; jei dar kiti, kaip Dubas 
savo tribūnišku karštumu pa
gaudavo ir uždegdavo studentus,
— tai Sruoga, priešingai, atrodė 
siekiąs išsijungti iš betkokio ry
šio su klausytojais, būti ir likti 
vienišas. Jis tesiekė galimai ob
jektyviau, pilniau ir giliau išplė
toti pasiimtą tezę, visiškai nesi
domėdamas pritariančiomis šyp
senomis ir pasisekimu.

Sruoga skaitė rusų literatūrą 
ir pasaulinį teatrą, drauge ves
damas slavistikos ir teatro se
minarus, vėliau , — teatro ka
tedrą- Vargu jam buvo prie šir
dies kabinetinio mokslininko 
darbas. Nuo 1924 m., kada cum 
laudo apgynęs Muencheno diser
taciją “Lietuvių liaudies dainų 
poetikos etiudai”, jie buvo pa
kviestas į Kauno V. D. Universi
tetą dėstyti rusų literatūros. Per 
dvi dešimtis profesoriavimo me
tų (atmetus Štutthofo laikotar
pį) jis teišleido 2 tomų “Rusų Li
teratūros istorija”, šis veikalas, 
Sruogos paruoštas žymiai glau-x 
džiau negu nepalyginti individua
lesnės žodinės to pat dalyko pa
skaitos, didesnės mokslinės 
reikšmės nesiekė. Jį ruošdamas 
Sruoga buvo susirūpinęs vienu 
tikslu: suteikti studentams lie
tuviškąją rasų literatūros inter-

pretaciją ir cuo būdu atsverti ge
rokai nacionalistinę rusų auto
rių dvasią. Dėl tos tendencijos 
knygą lydėjo skandalas, Kauno 
rusų emigrantų sukurstytas: 
Sruoga buvo kaltinamas plagija- 
tu autorių, kuriuos savo kompi
liacinio darbo šaltiniuose jis nu
rodė. Be šios knygos Sruoga at
spausdino keletą stambesnių 
mokslinio pobūdžio rašinių tea
tro temomis: “P.’Vaičiūno dra
maturgijos studija”, “Kipras Pe
trauskas” (1928) “Lietuvių te
atras Peterburge” (1930); ir ei
lė aktualesnės reikšmės nagrinė
jimų. Iš spausdintų darbų ne- 
gausumo prašytųsi išvada, kad 
Sruogai, lyrikui ir teatro kūrė
jui, teoriniai mokslo dalykai ma-' 
žai telipo prie širdies. Jo paskai
tos būdavo rūpestingai paruoš
tos, turin ingos, kad ir kukliai, 
ne teatrališkai pateiktos, bet 
vaizdžios; jo paskaitos buvo vi
sad giliai individualios, origina
lios savo motyvacija ir sprendi
mais. O kam tekdavo po kelių 
metų pertraukos vėl užsukti į 
Sruogos seniau skaityto dalyko 
paskaitą, — kad ir antikinio te
atro, — tas negalėjo nenustebti, 
kiek daug naujų aspektų prisidė
davo prie tos, atrodytų, negy
vos, seniai išgvildentos medžia
gos. Sruoga nesustinkdavo savo 
žiniose — jam tarytum organiš
kai buvo nepakenčiama kartoti 
tas pačias mintis. Jis nuolat ieš
kojo gilesnio traktavimo, naujo 
požiūrio, įjungdamas į tavo mąs
tymo sritį visą naujausią ką tei
kia Europos mokslas. Studentas, 
mokėjęs klausydamas girdėti, ne 
tik nejusdavo mieguistumo, bet 
priešingai-, vos besuskubdavo su
žymėti visą esmingiausią, • kuo 
buvo gausi gili ir rami sruoginės 
paskaitos tėkmė. Sruoga buvo 
vienas pačių rimtųjų ir įdomių
jų, nesustingstančių kažkada 
įgytame žinojime Humanitarinio 
fakulteto profesorių.

(Bus daugiau)

SIUNTINIAI į LIETUVA
1.

3.

4.

MŪSŲ BENDROVĖ veikia jau nuo 1947 metų Kiekvienais metais ! 
mes persiunčiame. į Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius siun- ! 
tūlių.
MŪSŲ BENDROVĖJE ir jos skyriuje Jūs visuomet rasite dideli i 
pasirinkimą prekių, kurios labai vertinamos Lietuvoje.
TAIP PAT PRIIMAME* užsakymus AUTOMOBILIAMS (žiguli, | 
Moskvič, Zaporoiec), motociklams, šaldytuvams ir kit. oficialio- 1 
mis kainomis.
JEIGU JŪS NORITE PAKVIESTI iš Lietuvos gimines, mes parū- j 
pinsime reikalingus dokumentus,

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC. I
220 SOUTH STATE ST., CHICAGO, ILL. 60604 j

TEL. WA 2-9354
ir mūsų skyrius:

2618 WEST 63rd ST„ CHICAGO, ILL. 60629 
TEL. WA 5-2466

DVIEJOSE PATOGIOSE VIETOSE ■3^:-— - -

LIETUVIŲ GRUPĖS KELIONĖ į AUSTRALIJA
Į 40-JĮ TARPTAUTINĮ EUCHARISTINĮ KONGRESĄ | 

įvyksiantį 1973 m. vasario 18-25 dienomis Melbourne |
Keliaujame į.Los Angeles, Havajus, Australiją, Naująją Zelandiją.
Ekskursija išvyksta 1973 m. vasario 12 d., grįžta kovo 4 d. (21 | 

diena). Į kainą asmeniui įeina: lėktuvo bilietas, I-rnos klasės viešbu- I 
čiai (po du kambaryje) ir pusryčiai Aucklande, Sydnėjuje ir Honolu
lu, transportai, ekskursijos po miestus, priedai už patarnavimus. Mel- f 
bourne ekskursantai bus apgyvendinti pas vietos lietuvius.

KAINOS ASMENIUI: nuo Chicagos — $1102.50, nuo New Yorko 
— $1160,00, nuo Montrealio — $1184.00, nuo Los Angeles — $943.00 
Papildomas mokestis S94.00 asmeniui, norinčiam turėti atskirą kam
barį. (Kelionių kainos priklausys nuo skridimo bendrovių nutarimų ir 
valdžios pritarimo).

Ekskursijos dalyviai galės Australijoje svečiuotis pas savo gimi
nes 13 dienų, Californijoje iki 7 dienų svečiuotis prieš išvykstant i 
kelionę arba iš Australijos sugrįžus.

Ekskursijai vadovauja ir ją prižiūri Pasaulio Lietuvių Katalikų 
Bendrijos vykd. pirmininkas Kazys Kleiva.

Ekskursiją tvarko: 'lt a .- ■
id Walter Rask-Rasčiauska? ; j I 
AMERICAN TRAVEL'' SERVICE BUREAU | 

9727 So. Western Ave., Chicago, Ill. 60648 s I
Telefonas — (312) 238-9787 I

Visais kelionės reikalais prašome nedelsiant kreiptis ir registruo- | 
tis aukščiau nurodytu adresu — NE VĖLIAU š. M. GRUODŽIO 20 D. (

--------- -—

Taupymo Indilial 
Apdrausti iki $20,000.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa-

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

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

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60605
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

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

Raginkite savo apylinke 
augti - taupykite!

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.

UNIVER
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Pinigus reikia siųsti patu Honey 
Orderiu kartu su užsakymu.

“NAUJI
Prašau Naujienas atspau 

dinti čia pridedamą viešą laiš
ką. Draugo redaktoriui jį bu
vau pasiuntęs šių metų spalio 
5 dieną. Laišką prašiau grą
žinti, jeigu nespausdintų. Pri
dėjau ir 8 centų pašto ženklą.

Šiandien sp. 10 d., redakto
rius kun. Garšva telefonu man 
pranešė, kad laiško ne tik ne
spausdins, bet jo ir negrąžins, 
nes paštu persiuntė jį ketu-

ENŲ” REDAKCIJAI 
neįgaliojau, kad mano laišką 
jis kam kitam siųstų ir dėl to 
viešai protestuoju.

Iš anksto tariu jums ačiū. 
Reiškia pągarbą 

Augustina* Orentaas

ORENTO LAIŠKAS 
KETURIOMS MERGINOMS

Rūtai Bartkutę! (17 metų), 
Ritai Bartkutei (10 Au
dronei Gečaitei (17. mj jr Ęe

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus. sekmadieninę nuo
9 vaL ryto iki 5 yaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

Technika komunizmui įvesti
Macmillan leidykla neseniai išleido autoriaus Leo

poldo Tyrmando 285 puslapių knygą labai ilga antrašte 
“The Rosa Luxenburg Contraceptives Cooperative: A 
Primer on Communist Civilization”. Tai yra analizė gi
liai išstudijuotos komunistinio gyvenimo sistemos, žvel
giant gilyn per išorinį fasadą, už kurio slypi visur esantis 
teroras, sistemingai naikinantis žmoguje viską, kas ja
me yra žmogiška.

Autorius nepalieka mažiausios abejonės, kad komu
nizmas yra didžiausią rykštė, liga, maras,' vėžys, koks 
kada buvo apsėdęs žmoniją, blogesnis už hitlerizmą, kurs 
savo didžiausio siautėjimo metu- “pasižymėjo” masinė- 
mis žmogžudystėmis, o komunizmas masinėmis žmogžu
dystėmis ne tik nei žingsnio neatsilieka nuo hitlerizmo, bet 
dar toli gražų tuo nesitenkiną. Jis siekia supūdyti gyvų 
žmonių dvasią... sulaužydamas žmogaus valią, jam iš
plėšdamas viską, viską, net jo asmenybę, praeitį ir ateitį, 
ir jį pati paversdamas automatiniu pikto įrankiu.

Tie, kurįe pergyveno komunizmo ‘Įvedimo” Lietu: 
yoje epochą ir savo akimis mate, o daugelis savo gyvų 
kailiu patyrė, "su kokiu'zpmįisjnį klusnumu jį hesmege: 
nio roboto nuoseklumu svetimam imperialistiniam komu-

* ■ .jį. « .. = _” ■> «. s. -k a /u- ~ --

nizmui parsidavę lįętuyįškieji komunistai vykdė savo 
krąšto laisvės ir neppkįąųsomybės duobkasiu' darbą, 
tiems čia kartoti’ neferemia, bet' didelė dalis, ypač Ame
rikon dar prieš rusg bolševikų jhyaziją atvykusių, kad ir 
geriausius norus turėdami, negali įsivaizduoti, kaip tatai 
galėjo atsitikti. O atsitinka štai kaip: t
Į Komunizmas ųė yięnp^šąlięs, net mažiausios, nėra 
laimėjęs rinkimais, referendumu ar kokiu kitokiu demo
kratiniu būdu, pačių žmonių gera valia. Visur jis buvo 
įvestas kariška jėga, ant durtuvu įneštas, tankais Įvežtas.

Ko greičiausiai okupacijos kąręjyiąis ąpstatomos vi
sos įstaigos ir suparaližuojamas bet koks laisvas susisie
kimas žodžiu, per skaudą, telefonu, telegrafu ir per ra- 
giją. Konstitucija padaroma nebegaliojančia, taip pat 
šalies įstatymai, kurie nėra l>etarpi^aj naudingi okupa
cijai įsistiprinti. Valstybės įstatymdaviai ir įstatymų sau
gotojai bei tvarkos dabotojai, savivaldybių veikėjai, po
licijos valdininkai, teisėjai ir kariuomenės vadai, o pas
kui jų — iš eilės — pagal komunistų terminologiją ir są
rašus: kapitalistai, buržujai ir “kulokai” sukemšąmi į 
kalėjimų rūsius baisiose sąlygose laukti inkvizitorių tar
dymų ir pagaliau “revoliucinių tribunolų” nuosprendžių:

-• -- 4 • *- •• ▼ —.'-J * - *L ■ • ■ * - * * ,

rioms merginoms. Aš Draugo ginai Balutytei (J7 m.) atviras
——— n ~ ii nu TiiiniT

mirties bausmės, sunkiojo kalėjimą arba ilgų metų vergų 
darbo nežmoniškose koncentracijos stovyklose.

Palaipsniui pereinama prie bet kokios privačios nuo
savybės konfiskavimo be jokio atlyginimo: bankų, indė
lių, fabrikų, pramonės bei prekybos įmonių, depozitų ir 
santaupų lygiai kaip “kapitalistų” taip darbininkų ar 
valstiečių. Įvedama šalies valiutos nuvertinimas, pagaliau 
panaikinamas, chaosas ir ūkinė netvarka. Komunistinė 
“santvarka” smogia kiekvieną be amžiaus, lyties ir padė
ties skirtumo.

Okupacinės armijos pagalba įvestai “naujai santvar
kai” ir jos proletariškai tvarkai palaikyti ko greičiausiai 
iš visokių visuomenės atmatų, gatvės valkatų, vagišių ir 
dar blogesnių, sudaroma slaptoji tarnyba, paprastai 
“liaudies milicija” pavadinta, ir šita ruja užsiundoma ąnt 
dar neareštuotų, bet mirtinai suterorizuotų piliečių... 
Darbo unijos ir kitokį darbo žmonių sambūriai paverčia
mi okupantų interesų įrankiais, apie streikus, piketus ir 
savo interesus net kalbos nebėra. Teismų nepriklauso
mumas, laisvi advokatai, spaudos, susirinkimų ir žodžio 
ląįsyę — visa tai paverčiama baustinų nuskąltimų . pž 
“naujos santvarkos” kritiką žmonės dingsta be žinios ir 
pėdsako. Įvestajai komunistinei, tikriau sakant okupaci
nei, santvarkai nepatikimumas yra svarbiausia priežas
tis asmenį, ar visą grupę likviduoti. Pagaliau ateina eilė 
įątįems okupantų pagelbininkams — “Mauras sayo atliko, 
mauras gaji eiti”. “Nusipelnę” istrebiteliai žypiįa dalimi 
likviduojami arba išsiunčiami į “plėšimines” žemes, 
jų vieton parenkant jau tikrai ištikimus iš paskui okupa
cinę armiją atsekusių kolonistų tarpo.

Iš eilės seka mokyklų “reformą”, siekiant iš yaikų 
padaryti" racionalizuotus, sumechanintus komunizmo 
4ąigųs, verpiant okupanto imperiją vadinti ^avo “tėvy
nę”,— “tėviškę”, savo tautą — nacija ir kitas bendros ne
dalios panašiai pavergtas provincijas — “broliškomis res
publikomis”. Bet aukščiausio veidmainystės taško siekia 
komunistų dialektiką, kur jie savo pąrįųl^ų yąldįninkų 
priverstiną balsuoti sąrašą vadina “laisvais rinkimais”, 
savo įvestą valstybinį kapitalizmą — J^kagitalizmo panai
kinimu”, žemdirbių, buvusių laisvų ūkininkų, ■ stambes
nių ar smulkesnių žemės savininkų valdžios dvarų — kol
chozų bei sovchdzų kumečiais pavertimą — “žmogaus 
žmogumi išnaudojimo panaikinimu”, kovą su tikėjimų — 
“sąžinės laisve”, konstitucijos teisių patrumpiną^ — “kons
titucijos garantija’’, žiauriausią centralizuotą diktatūrą 
— “demokratija”, o visos tautos pavergimą, jos valsty
bės, nepriklausomybės ir laisvės atėmimą — ’ “išlaisvini
mu”! ■ "“7' ”, ■

Daug baisių epidemijų žmopija pergyveno iy.visus 
jos praėjo. Praeis ir šis iš Sibiro įki -Baltijo.g ųzplūdgs 
raudonasis maras. Istorijai gentkartę r— kitą nięĄo ap
reiškia, o epidemijos galo laukiantiems, deją teks laikas 
dažnai visą amžių reiškia! • ■ - j pr

laiškas į jū#ų laišką, tilpusį 
1972 m- rugsėjo nj. 25 d. “Drau 
gp” 225 nūmęryje.

Jūs rašote — nekaltinkite. 
Aš jum$ sakau — nemeluokite 
ir jauskitės kaltos. Jūs, kaip 
velnias kryžiaus, bijotės pami
nėti stovyklos vardą ir pasaky
ti, kas ją ruošė. Juk jūs prieš 
išvykdamas žinojote, kur va
žiuojate. Jūsų vadovai net spau
doje buvo paskelbę. Jūs sto
vyklavote pionierių stovykloje 
sovietų Rusijos okupuotoje Lie
tuvoje.

Kiekviena organizacija ar 
partija rūpinasi savo nariais. 
Komunistų partija irgi rengia 
sau narius, pradėdama pionie
riais ir komjaunuoliai^. Ji sa
vo įpėdinius stengiasi išauk
lėti taip, kad ne tėvas ar mo
tina, bet partija būtų susikur
tasis stabas.

Dėl geografijos, tai juokų 
nekrėskite. Važiuoti geografi; 
hių žinių pagilinti per pionie
rių stovyklą okupuotpn Lietų- 
ypn. Yra daug gerų lietuvių, 
kurie Puntuko nematė.

Teigiate, kad jūs aplankėte 
daug gražių Lietuvos vietų- Net 
Nidoj buvote. Už ką toji privi
legija? Eiliniai ekskursantai 
yįen Vinių i>ei J P apylinkes ga
li aplankyti. 0 ar jums, oku
puoto] Lietuvoj okupantas pa
rodė R. Kalantos susideginimo 
yietą ir išniekintus partizanų, 
kapus? Ąr jūs apie minėtas 
yįetas okupantui užsiminė t? 
Ąr leido ir ar prašėt laisvai pa
sikalbėti su tais, kuria iškentė 
kalėjimų ir kacetų kankinimus 
įr dabar dar persekiojami? 
Ar leido ir ąr pąreįškėt norą 
aplankyti kalinamą Simą Ku
dirką? Ar pasiteiravote pio
nierių stovyklos vadovų apie 
religijos persekiojimą. Manau, 
septyniolika tūkstančių savo 
parašais Jungtinėms Tautppis 
nemelavo. O kokias vėliavas 
jums įteikė, ar trispalves? Kiek 
teko girdėti, raudonas su kūju 
ir piautuvu. Ar dar jums rei
kia didesnės propagandos?

Giriatės, kad šayo iniciaty
va pasimeldėt bažnyčioje. O 
kaip, kur ,ir kjpp 
pionierių stoyyklos stoyjklau;; 
tojai? Kodėl joje nesimeldė!? 
Dievo vardas —ten keiksmą-’ 
žodis.

Tai kaip jūs, ateitininkės, 
išdrįsote stovyklauti bedievių 
ir priešo stovykloje?

Rašote, kad pionierių sto
vykloje išmokptę daug naujų 
dainų. Gaila, kad jų nępaci- 
tuojate. O ar pionierių sįpvyk- 
loj drįstumėt užtraukti kad ir v. ,. -<.1 -.1.-1si posmeli:

Kur žuvo partizanas — 
bijūnas ten žydės, -

Kur sudegė gimtinė — 
naąją, tvirtą stoyės.

Žydės tėvynė mūsų — 
laisva, graži, jauna 

Jį- brplį partizaųą mįnęš 
graudi daina.

Iš knygos: “Laisvės kovų 
dainos”. Išleido Lietuvos Ne
priklausomybės Fondas J. A. V. 
1962 m. 342 pusi. Citata iš 62- 
ro pusk Patarčiau šią knygą 
atidžiai perskaityti ir išmokti 
visas dąinas. Jos sukurtos 
kraują liejusių, daug iškentė
jusių, laisvės kovotojų. Dauge
lis iš jų nei gyvybę paaukojo.

Skundžiatės, kad jūs šmei
žiamos. Desos sakymas nėra 
apkalba. Vieną kartą mes tu- 
r?me sutikti, kad baltą yrą 
bąjta, o juoda — juoda. Jūsų 
vykimą į pionierių stovyklą 
oįppnoton Lipiu yon laikau 
lietums laisvioiiup kvu.os iš- 
ękiuįniu. Tas išdavystės veiks
nias sąistp visus; buvusius joje 
ir įą orgapiząvusius, išskyrus 
Jaunamečius vaikus, už kuriuos 
atsako jų tėvai.

Sąyp lai^rp gįriąfės, kad da- 
Įyyąyptę įęąįp ąįęįtijiinkės Cį- 
ceroj Tąut<.s šventės minėjime 
ir ibūVQ|e vėliavninkės. Bet 
slepiatę, kad prięš tai buvote 
gĮppįerių stovykloje.

Dažnai prisiminkime šį Kris
taus pamokymą. Kartą du žmo
nės atėjo į bažnyčią melstis. 
Vienas tik gyrėsi, koks jis ge- 
rą§ esąs. Antras yįen mušėsi 
į krūtinę, melsdamas, kad jo 
miodėjųęš būtų ątlęistos. ElkĮ- 
inės ir ipes panagiai. .

PASTABOS *iDRAUGUI”

Į. Ateųi ptiesa-
šą po keturių merginų parašais. 
Bet manau, ’ kad ’ septyniolika 
metų jaunuoliai jau atsakingi 
už savo elgesį.

2. “Naujienų” ur. 224 tilpo 
atviras p. A. Brusokienės -para

šytas laiškas- Jis» Jųąnp mąpy- 
mu, visai neužgaulus, ginąs 
Dievą įr tėvynę. Bet jūs. ąUžsa
kėte jį spausdinti. Kodėl? Ne
spausdinote įr Cicero įy. ĄoĮa- 
no parapijos kunigų: klebgpo 
kpn. J. Stankevičiaus, kup. J. 
Vyšniausko ir kun. df. Juškos 
jų globoj aruos žemesniosips Įi- 
tąanUtinės pipkyįbps vąikų tė
vams skirto laiško. Manau ų»i- 
ųėtį kunigai, už jų nesutikimą, 
kad «up|ykloje tpokytpjaųtų; 
tie imiytpjai, kurie daly\ avo 
ar orgąniząyo išvyką į pionie
rių stovyklą okupuoton Lietu
von, užsipelnė visų padorių 
l^m^į W padėką ir pagar
bą, Bet spausdinote keturių 
merginų, kurios stovyklavo 
pionierių stovykloje pkupuo- 
toj Lietuvoj pasirašytą laišką. 
Quo yadis “Qraugas”? Priešas 
jau ne už vartų, ar prie vartų, 
bet kieme. Ar ne laikas atskir
ti grųdus nuo pelų?

Reiškiu pagarbą 
Augustinas Orertas

MOKSLININKAS IR 
TURTUOLIS

Turtuolis kartą pasikvietė Ko
perniką pietų. Pamals, kad sve
čias turi gerą apetitą, . tur
tuolis nesivaržydamas pasakė:

__ Nežinojau, kad mokslinin
kai yra tokie smalyžiai, gerų val
gių mėgėjai.

?— Argi tamsta galvoji, kad 
gamta skanius kąsnelius sutvė
rė tik kvailiam ? — klausimų at
sakė Kopernikas.

nelp yo
HEART r 
help your HEART

Pjssįęęk Savings 
Ąll accounts ėom- 
founded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate ° 

(Minimum $5.000)

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti 'Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

' K
«48 ARCHER AVENUE

CH1CA60, ILLINOIS S0S32
PHONE: 2544471

i DARBAS IR MOKSLAS
: AMERIKOJE
į DR. ANTANAS J. GUSENAS

Sunkiausias darbas buvo prie šiaudų. Vienam rei
kėdavo nešti gubas prie kuliamosios, o antram reikėjo 
^didžiausias šiaudų kupetas stumti tolyn nuo mašinos. 
Jprie kuliamosios teko dirbti visiems. Pats šeimininkas 
-visą laiką buvo užimtas. Sunkiausieji darbai, aišku, 
Seko Stašekui ir man. Vienas prakaitavo šiaudus šakė
mis stumdamas tolyn, o antrasis prakaitavo gubas prie 
Įculiamosios nešdamas.

Kai priversdavo didelę iškultų šiaudų krūvą, tai va
liuodavo toliau. Prikabinti arkliai kuliamąją hutrauk- 
jdavo prie kitos gubų krūvos. Ten atvažiuodavo sunk
vežimis, pritaikydavo kuliamosios lovelį, užkabinda
vo tusias maišus ir vėl pradėdavo kūlimą. Kuliamoji 
Jurėdavo plačius geležinius ratus. Sausoje dirvoje jie 
gražiai slinko pirmyn, palikdavo išlygintą taką, o drėg
noje vietoje jie įrėždavo gana gilią juostą. I žemesnes 
vielas yęngdayo tempti mašiną, kad neįklimptų.

Buvo du sunkvežimiai javams vežti į stotį. Kol vie
nas nuvažiuodavo ir išyersdavo javus į specialiai mūsų 
ūkininkui pastatytą vagoną, tai kitas atvažiuodavo prie 
kuliamosios. Kiekvienas ūkininkas turėdavo savo va
goną. Vėliau tas vagonas su javais būdavo pasveria
mas. Pagal javų svorį fanuos savininkas gaudavo už
mokėti.

Man labiausiai rūpėjo patirti, ką šeimininkas darys 
su iškultais kviečių šiaudais. Kluonas buvo pilnas šie
no ir dobilų, šiaudams vietos nebebuvo. Dar buvo prie 
tvarto pašiūrė, bet ten stovėjo ratai ir šiaudams nebu

vo vietos. Jeigu šiaudai būtų buvę nesutraišky|į, tai 
juos būtų galima ir laukuose palikti, bet jie jau buvo 
perėję per kuliamąją. Jie buvo gerokai aplaužyti ir 
sutriuškinti. Palikus juos laukuose, jie sušlaps ir suges.

Aš net paklausiau šeimininko, ką jis planuoją da
ryti su šiaudais?

— Aš tau parodysiu, — jis pasakė, bet nieko man 
neaiškino. Galėjo pamanyti, kad aš nesuprasiu,' nės 
man vis dar gana sunku suprasti angliškai.' ’ j ..

Vieną pavakarį, saulei jau gerokai palinkus į šiau
rės vakarus ir lengvam vėjeliui pučiant fa pačiakryp- 
timi, šeimininkas pasiėmė mane ir liepė eiti kartu'su 
juo į laukus.

Priėjome prie paskutinio kvietinių šiaudų kūgio. 
Jis nešėsi nedidelę- bonkutę žibalo ar benzino. Prie 
šiaudų krūvos pritūpė, titnaginiu žiebtuvėliu uždegė ap
laistytų šiaudų pakraštį, užmetė daugiau šiaudų ir 
pasitraukė į šalį. Kai šiaudai užsiliepsnojo ir dūmai 
patraukė į šiaurę, savininkas pasiėmė degančių šiaudų 
saują Ir liepė man jį sekti. Nuėjome prie kitos šiaudų 
krūvos, užėjome iš rytinio šono ir vėl pamūrėm laužą. 
Netrukus Liepsnojo dvi didelės iškultų šiaudų krūvos.

Vėliąu jis jau man patarė imti degančių šiaudų sau
ją ir padegti artimiausią šiaudų krūvą. Tai buvo ne
sunku padaryti, nes aš mačiau, kaip pats sayininka^ 
jas padeginėjo. Pavakare, saulei jau. leidžiantis į tolu
moje matomą mišką, yisi šiaudai, buyusięji kviečių 
lauke, jau baigė liepsnoti.

Aš negalėjai? suprasti, kuriam tikslui savininkas, 
degina šiaudus. Aš jau žinojau, kad šiauduose yra že
mei naudingų trąšų. Girdėjau tėvą pasakpjant, kad 
kiekvienas augalas, išaugęs iš žemės, iš jos ištraukią 
būtiniausius elementus. Jeigu tas augaląs paliekamas 
toje pačioje žemėje, tai iš jo žemė gauna būtinai jai 
reikalingas trąšas. Bandžiau aš kanadiečiui aiškinti,

kad šiaudus reikėjo palikti dirvoje. Dabar durnai ųųy 
nešė yęrtingiausias augalo dąlįs. šeimįrįinięas man pą 
aiškinę, kad neapsimoka. Tų šiaudų ištaršymas jam 
labai'brangiai kainuotų.

Jis pasilenkė, parodė, kad kvietiępps stiebas jąm 
siekė beveik iki keliu.

To šiaudų stiebo užtenka trąšoms, įis man _aįški- 
dp. — Be to, kai arsime, tai užarsime ir laukinius žir
nius, kurie turi daug fosforo. Jokių trąšų žemei daii- 
giau nereikia. Ji gaus viską iš paliktų kvietienos stiebų.

Tiktai tada aš pastebėjau, kąd kanadjęčiai palieką 
žymiai ilgesnį šiaudo stiebą, negu darydavo mano tė
vas. Bliuviškiuose rugiena būdavo dyięjų įr |nįų coĮiįb 
o vietomis ji būdavo dar trumpesnė. Užųogąpj^s 
kertamoji šiaudus beveik nuo žemės nugramdydayo, 
kiek ilgesnis stiebas likdavo vagose. Tuo, tarpu Kana
doje vietomis rugiena ir kvietieha bųdąyo 7, 8 colių iL 
gurno. Vietomis ji siekdavo net 10 colių.

Man atrodė, kad Kanados ūkininkai būdavo protui- 
gesni. Jie mokėjo geriau išnaudoti derlingą žemę. 
.Jiems neręikėdayo tiek darbininkų, kiek reikėdavo 
Lietuvos p|cininkams. Jie ir žemės datigiau turėdavo. 
Man ątrodė, kad tokioje derlingoje žemėje bpyp gali
ma dąr daugiau kviečių prikulti. Labai jau lęugvąi 
kanadiečiai javus visur barstė. Jiems lęngyąi tię įąyai 
ateidavo, lengvai juos ir išbarstydavo.

Išvežus avižas, tuojau pradėjome ąparinėti rugie
nas. Arkliai buvo geri, trivagiai arklai taip pat buvo 
geri, tai čia mudu su Stašeku atlikome patį sunkiausią 
darbą, šeimininkas ateidavo, nustatydavo arklus, ir 
eidavo namo, krapštinėtiš Šalia trobelės. ,

Pirmiausia aparėm rugienas, o vėliau tą patį pada
rėme sų kvįętieną. Laukai rnHIHš jau kRvo pažįstanii, 
įrankįųs mokėjome vąrtoti. Ryįe arpavorų vienais ark
liais, po jiietų jau pasikinkydavome kitą porą. Ark
liai buvo gėri, pripratinti. Laukai buvo minkšti, arti 
nesųpku.

Rraąėjpmę ir avii^nąs yers|i, bet t^n darbas jau 
buri sutrukdytas. YiU§ b.pvo ląfoąi gražus, o 
aymįępas beverčiant pradėjo lynoti. Visą kraštą užgulė 
labai juodas debesys.

Pradžioje mus' apgaubė rūkas. Už kiek laiko jis 
prą3<y°. tirštėti. Vęliaųi ir 'lašai pradėjo įcristi. Pradžio
je mažutėliai, vos pastebimi, bet sekančios dienos rylą 
pradėjo lyti lietus. Jis lijo ir lijo ištisą savai lę. Arti ne
galėjome, nes dirva buvo klampi.- Nei arkliai, nei ar
tojai negalėjo eiti. Teko dąr keliąs dienas palaukti, kol 
žemė vandenį sutraukė. O mes vėl galėjome išeiti į 
laukus. ’ 6 kai pabaigėme visus darbus, tai šeimininkas 
pąsikvietė ir sumokėjo mums už darbą.

(Bus daugiau)

BIJOJAU PASILIKTI ŽIEMAI
Baigus valyti kviečius, atėjo eilė avižapiūtei. Vis

kas ėjo panašiai, kaip ir su kviečiais. Atvažiavo tos pa
čios dvi kertamosios ir tie patys kirtėjai. Kąip, ty^ią, 
pras pasitaikė ląbai gražus. Jie kirto džiovino, kūlė ir 
vežė į tą pačią stotelę. Mudu su Stašeku jau žinojome 
yisųs svarbiausius darbus. Svarbesnieji darbai, aišku, 
tekdavo man, o kitus atlikdavo Stašekas.
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
PfitTAKO AKINIUS 

2851 W. 63rd STREET 
Ofiso totef.: PROSPECT 8-3229

• Rexid. WAIbrook 5-5Q76
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo ? Ui 9 vai vak. Treč. uždaryta.

Rorz. t»L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pukski Rd. (Crawford 

Atedkal Building). TeL LU S 6446 
Priima ligonius pagal susitarimu

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012
TakU PRospoot 8-1717

DR. S. B1EZ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 3241 WEST 66th PLACE 
Phone; Republic 7-7868

DR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CH1RURGUA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71«t STREET 
' Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antrai* penktadienį nub 1—6. tree 

V/ir šeštai tiktai susitarus.
~ ~ Rez.: G18W3

DR. W. E1S1N - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINĖkOLOGIHĖ CHIRURGIJA ' 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
’“"sįLiepia. skambinti Ml 3-0001.

DR. NINA KRAUCH -
KRIAUČELIŪhlAITf

AKUŠERIJĄ IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE A VE. 

Telof. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti

* ’ 471-0225. \ >
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. I MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

, VIDAUS LIGŲ SPEC, f 
2454 WEST 71 st- STR E E-T -- 

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket- 
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki
7 vai. popiet. Ketvirtai ir šešta
dieniais nuo 9. iki 11 vai ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta,

DR. FRANK PLECKAS
‘ optoMetristas

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ,'PŪSLĖS LR ’ 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
•- ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St. ' 
Tel.; 925^296

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

uždaryta.
. Rez. teL; WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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.

Firma “Environmental Train 
Sport Corp.”, veikianti Windsor, 
Conn., pagamino savotišką hibri- 
4^— iš automobilio dviračio 
sudarytą vežimėlį, pavadintą, 
“pedicar”, kas reiškia “kojinis 
automobilis” arba “kojomobi- 
lis”.

“Kojomobilis” varomas peda
lais ir lengvomis pastangomis esą 
galima pasiekti nuo 13 iki 15 
mylių per valandą greitį. Iki 
šiol padaryti “pedikaro” išban
dymai parodę;, kad toks mobiliu-

žiuoti ir nuvažiuoti apledėjusias 
atkalnes be jokių specialių pa
dangų.

Vežimėlis turi tokią pedalų si- 
stetmą, kuri operuojama vie
na koja paspaudžiant pedalą, o 
didesniam greičiui pasiekti pa- 
spaudžiama abiem kojomis. Ve
žimėlio (“kojomobilio”), paga
mintoj ai tvirtina, kad jų išradi
mas netrukus šeimose užims au
tomobilių vietą, kur trumpoms 
distancijoms automobilis yra 
per didelis ir išlaidingas.

-Visas mobiliukas sveria 400

GRADINSKAS
MODERNUS STEREO

* v . L ; . i. .

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, ELK PAS LIĘTŲVU

' (PUTRA^ffiNTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLtNYCU 

24U WEST 63ra STREET 
Telefonai PR 84033 ir PR 84«*

perkraustymai’

Pilna apdraudaLeidimai - 
ŽEMA KAINA

R. Š E R Ė N A S
2047 W.~67Hi“Pr WAlbFook 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumų; c 

ANTANAS VILIMAS 
A 823 West 34 Place A 
TeL: F Rentier 6-1882

SOPHIE BARČUS,
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS' ’ . & * v - * *

Visos’programos iš W0PA,

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio U—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto. -

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

, CHICAGO, ILL. 60629

svarų, yra 4 pėdų aukščio ir 8

kios plastikos medžiagos “cyco-

bolistų šalmai. Vairuotojas, sė
dėdamas pakeliamoj — nulei
džiamoj sėdynėje savo “kojomo- 
bilj” vairuos ne rankenomis, kaip 
dviratį, o ratukų kaip automobi
lį. Vežimas taip padarytas, kad 
jame gali sėdėrti ir aukšto ūgio 
žmogus. Be to, jame yra tiek 
vietos, kad būtų galima susidė
ti po keletą krautuvėse supirktų 
reikmenų ryšulių ar maišelių.

Kas be to, vežimėlis turės sa
vo šviesas, langų valytuvus ir net 
apsaugai užsisegamus diržus.

Firma žada savo išradimą pra
dėti masiniai gaminti dar šių me
tų gale. Kaina jau nustatyta 
$550.

Lietuviai šeštame amžiuje
VI amžiuje po Kr. trys grai

kų istorikai — Teofilaktas, Ana- 
stasio ir Teofanas — rašo, jog 
graikai nelaisvėn paėmę tris sve
timtaučius, kurie vietoje ginklų 
turėję kankles. Graikų impera
toriui jie sakė, jog jie esą iš to
limo vakarų okeano pakraščio, 
viadinas, iš Baltijos pajūrio. Jie 
nemoką naudotis ginklais ir ne
turi savo krašte geležies, o tik

užsakykite dabar
GERIAUSIĄ DOVANĄ

SPECIALAUS RUBLIO 
CERTIFIKATA1

Jie yra geriausia dovana. 
Intęrfrąde Express Corp, saky
davo Jums anksčiau, o dabar tai 

patvirtina Jūsv giminės — 
Su jais jūsų giminės gali gau

ti ką tik jie nori už dalį regu
liarios kainos. Yra tas pat kaip 
įeiti į krautuvę su 100 dol. ir nu
pirkti ten prekių už 200 ar 300 
dot netgi daugiau.
' Specialaus Rublio Certifikį 

tus galima pakeisti į paprastus 
rublius aukščiausia kursu, 

z

Pilnai garantuoti ir apdrausti. 
Tik INTERTRADE EXPRESS 
CORP, duoda Jums greičiausią 
patarnavimą? Čertifikatai yra 
pristatomi į''jūsų giminių na
mus per apie, 3 savaites. Spe
cialaus Rublio kaina yra $2.35. 
Jokių primokei imu nėra. Jūs 
galite siųsti >et kokią sumą.

Reikalaukite mūšy veltui siun
čiamų iliustruotu katalogų.

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER

EXPRESS CORP. 
125 East 23rd Street 

Fifth Floor 
New York,'NrK 10010 

Tel. 982-1530 
SVARBU DĖL AUTOMOBILIŲ 
Tik trumpam laikotarpiui garan
tuojamas greitas pristatymas. 
ŽHIGUL1 VAZ 2101

US$3214.00
Jeigu jūs užsakysite Zhiguli 

VAZ aūtomobflĮ" prieš 1972 hl 
lapkričio 30 d', galite nuimti 
50 dol. nuo kainos.
MOSKVITCtf 412 1ZH

t US$3155.00 
MOSKVITCH 408 IE

•< USS3033.00 
ZAPO,RPZHEJS ZAZ 968

. US$2026.00
Reikalaukite mūsų specialaus 
Biuletenio su automobilių pa
veikslais/* Dėl apartmentų ir 
dėvėtų drabužių, taip pat reika

laukite specialių katalogų.
Mes turime 23 metų patyrimą 
šiame biznyje if daug'tūkstančių 

pafeniintų kTijehtiį? '*
■wow

mėgsta kanklėmis skambintų 
dainuoti ir gyventi be rūpesčio, 
šitaip jie būdingai aprašo savo 
krašto gyventojų būdą. Vienas 
rusų istorikas juos palaikė sla
vais nuo Baltijos pajūrio, kitas 
iš to pasijuokė. Kurį laiką len
kai bandė tuos kanklininkus sa
vintis, tačiau atpasakotas gyven
toj U gyvenimų bū^ąs visiškai ne
atitinka slavų charakterio.

L Žilevičius
(iš Mažosios Lietuvos 

liaudies muzikos bruožų)

GALIMA UŽAUGINTI 
DRAMBLĮ

Dramblių sėklos, laikomos šal
dytuvuose, galės aprūpinti dram
bliukais visus pasaulio žvėrynus, 
praneša Kruger Nacionalparko | 
administracija Pietų Afrikoje,1

kuri jąu Praktiškai pradėjusi ek
sperimentus su dramblių sper
ma, tikėdama, kad tuo būdu bus 
galima apsaugoti sparčiai nyks
tančią dramblių rūšį Afrikoje, 
taigi ir zoologijos soduose.

Dramblių sperma (sėkla) gi
liai užšaldoma skystame azote ir 
tokioje padėtyje gali būti ilgai 
išlaikoma ir bet kada panaudoja
ma drambliams apvaisinti.

Bandymai apvaisinti dirbtinai 
mažų gyvuliukų (triušių, krali- 
kų) kiaušinėlius esą gerai pasi
sekę. To paties tikimasi ir su 
didžiaisiais gyvuliais bei žvėri
mis.

— Krakiškių Draudiko Klubo su
sirinkimas įvyks sekmadienį, spalio 
15 d. 2 vai. popiet, Broniaus Bartkaus 
namuose, 6919 So. Artesian Ąve. Vi
si nariai prašomi susirinkti, nes yra 
visokių klubo reikalų aptarti.

Inžinieriui
KSAVERUI KAUNUI

tragiškai žuvus, jo nelaimės ištiktus — žmoną. Jūrą ir brolį 
Joną, gimines ir artimuosius užjaučia buvę velionies ben
dradarbiai

S. ANTANAITIS 
E. A. BARTKUS 
P. ČELKIS" ” '** 
E. JOKUBAUSKAS 
J. JURKŪNAS 
A. MIKOLĖNAS 
J. PETKUN AS

' A. RIMAS '
R. C. RUDIS 
J. V ADO PALAS 
M. VALIUKĖNAS

Trejų Metų Mirties Sukaktis

. . ; ZUZANA NORMAL
(Pagal pirmą vyrą Bertylienėj

Jau suėjo treji metai, kai negailestinga mirtis iš gyvųjų tarpo 
išskyrė mylima žmona ir motiną. Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskr., Ža
garės valsč^ Latvelių kaime. Amerikoje išgyveno 60 metų.

Mirė 1969 m. spalio mėn. 14 d. Palaidota Lietuviu Tautinėse ka
pinėse,- Chicagoje. ‘ ’ s,< v !

A. a. Zuzanos Normai giliai tebeliūdi vyras Antanas, sūnus Cas- 
v per, dvi dukterys — Eleanor Coelyn, jos vyras Henry bei jų šeima ir 

Wilma Nickom Lietuvoje mirusios sesers Maliorienės dvi dukterys su 
šeimomis, Kolumbijoje sesuo Gaurišienė ir jos sūnus Dr. W. Gaurišas 
su šeima bei;''daugelis kitų' giminių, draugų bei pažįstamų.

Ilsėkis ramybėję. Mes Tavęs niekuomet neužmirsime ir anksčiau 
ar vęliaū'pas Ta ve ateisime.

Giliai liūdi: Vyras, sūnus, dukterys, anūkai ir kiti giminės.
‘ “ “ - —*—-'-** - . .•» L» rV. • ■ — .. t » s. f * —. ... ‘ *•*■*-* ..-s -

JAMES PŪKIS
Gyv. 207 Piąą Sįt? New Lenox, HL

Mų-ė 1972 m. spalio mėn. 12 dieną, 1:40 vai. popiet, sulaukęs 88 
męty amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Ukmergės aps., Šešuolių vis. ’

Amerikoje išgyveno 68 metus.
Paliko nuliūdę: 2 dukterys — Stella Stephens ir Mary Pack; sū* 

nusjfrank, jo žmona Estęjle; anūkai — Linda Becker ir Dennis Par
ker; proanūkas Stephen Becker, brolis Povilas ir kiti gimines, drau
gai bei pažįstami.

Lietuvoje Jijįo. seserys ir kiti giminės.
Kūnas pašarvotas Baskerville koplyčioje, Lincoln Highway ir 

Roberts Rd., New Lenox^ Illinois. ’
Šeštadienį, spalio 14 dieną 1:00 vai. popiet bus lydimas iš ko

plyčios į'Lietuviu Tautines kapines. " C* ’
Visi a. a. James Pūkis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą. • •'

Nuliūdę lieka:
*

Dukterys, sūnus, giminės. \ ’
Laidotuvių Direktorius John C. Baskerville. Tel. 815 — 485-8697.

ŠVENTO BASTO 
yiFKVtfUA

PAAKriNIMAI

Šioje gadynėje neturime teisti Dievui paaišventu&us įmones pagal jų 
darbus bet, bet pagal jų tikjimą; vienok dabar yra reikalingi darbai. Dar
bais mes įrodome mvo tikėjimą; o dėkokime Dievui, kad netobulais darbais 
pavelijo mums Irodjti savo tikslų ir valios ištikimumą '

. aEįūsų darbuose Dievas pamatys tikrumą mūsų tikėjimu tokj 
tikėjimą jis priims o būsime tobuli ir bus mums duota dalyba Karalystėje 
ir visi brangus daiktai, kuriuos Dievas užlaikė tiems, kurie jį myli __ne
tiktai žodžiais, bet darbais, kurie stengias savo gyvenimo dama k apreikšti 
ir įrodyti jam meilę.

taus bažnyčia. Į visos Buos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kurt vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite jei 
parašysite tokiu adrORE Mr. F. Zavist, 3715 W.st 66th Street, Chicago, 
Blinds 60629.

tV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

•T - - ■ i I
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDO JBIG ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID■r . - - ' / » > .-s , \ r • - 7 ,•>*-’ * * y - .6, • *

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 ■ 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE,
Telefonas: LAfayętte 3-0440

v1- "

MODERNIŠKOS AIK-CONPITIONED KOPLYČIOS

NARI/l
Chicagoa
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
^asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS DIENĄ 

ir NAięa

TURIME 
K0PLYČ»6f 

VISOSE MIESTO 
' DALYSE

ANTANAS, M, PIIILUPS
ll’CI'A.MfĄ 5y:ęNUE. pfchft. TAw:

V. Tumasonis, M. D.f S. C.
chIrTrgTs

2454 WEST 71$t STREET
Ofiso telef.: HEmtoelc 4-2123

Rezid, telef.: Glbsoą 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti“telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t , '

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.; PRospect 6-5084
* -

BIZMERlAL KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE”.— TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNY Ji

St. Petersburg^ Lietuvių Klubo Garbės 
nariui, dideliam visuomęnėsr veikėjui,

Diplomuotaųi teisininkui

JONUI ZURIŲI . 
mirus, 1

Jo žmonąi, broliams, seserims ir visiems arti
miesiems giminėms reiškiame gilią užuo
jautą.

St Petersburg lietuvių Klubo Valdyba, 
Dįrektorįai ir Klubo nąyįai

Inžinierius
KSAVERAS KAUNĄS

Gyv. Chicagoje, 6720 So. Winchester

Darbo vietoje tragiškai žuvo 1972 m. spalio mėn. 10 dieną, 2:15 
min. p. p., sulaukęs 57 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, šakiu aps., 
Sintautų yls. * t *

j Paliko nuliūdę; žmona Jūra Dubinskaitė - Kaunienė, brolis Jonas 
Kaunas — Chiėągoje; Lietuvoje liko broliai Kajetonas, Jurgis, Vytau
tas tr. Gediminas su šeimomis; pusseserės — Ona Grybinienė — Chi
cagoje,’ Aldona Gulbinienė ir Antanina Adomaitienė — Mancheste- 
ryje, Conn., Jozefina česniūtė — Clevelande, Ohio, Antanina Kaunai- 

. tė — Lietuvoje; pusbroliai — Gediminas Kaunas — Hartforde, Conn., 
Jurgis ir Edis Cę^niąi — Clevejande, Ohio, Vytautas Bakas — Lietu
voje su šeimomis iri daugelis kitu giminių, draugų bei pažįstamų.

šeima prašo gėlių nesiųsti. Vietoj gėlių, aukas galima pasiųsti 
Teęhnikęs žodžiui arba Naujienoms. ' * > '

Priklaupė Lietuvių Tautinių Kapinių vadovybei, Lietuvių inžinie
rių draugijai, varpininkams ir kitoms organizacijoms.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 
šeštadieni, spalio 14 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios į Lietuviu Taurinęs kapines.
Visi a. a. inž. Ksavero Kauno, giminės, draugai ir pažįstami nuo

širdžiai kviečiathi dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa- 
tarnavima ir atsisveikinimą

BUTKUS- VASAITIS
1446 So. 5(^h Avė., ęi^ęro, IU. Phone: OLympic 2-l(BK

. PETRAS BIELIŪNAS
Phoęe: LAfavęlie 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
LITUANIUA AVę. TeL: Y Arus 7-115^-1139

STEPONAS e.. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLAGE VlrRiuia 7-6671

įĮU2S SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

Nuliūdę lieka:
Žmona ir brolis.

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

■^.-4^ -- .. - -- ------- ------ ----—
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Šiandien, šeštadienį, spalio 14 dieną, lygiai 10:00 vai. ryto, iš Marquette 
Petkaus koplyčios inž. Ksavero Kauno palaikai bus išlydėti į Lietuyiy Tau
kines kapines ir palaidoti šeimos sklype. Vakar vakare koplyčioje įvyko 

lietuvišku organizacijų atstovu ir visuomenės veikėju atsisveikinimas.

TRUMPAI
s—= 6908 So. Western Ave. Progra-
.. ....... .. ■ , , '■*

Į iną išpildys Waukigano-nacine 
moterų sekstetas “Viltis”. Gros

REAL EStAtE Foil SAL?
Namai, Žarna — Pardavimui

> - 1
LIETUVIS

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

(Town of Lake)
Dažo namus iš lauko ir iš vidaus. 

Darbas garantuotas.

Nuo 2 iki 6 vai. po pietų 
skambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS
K. -*

AL. IR I G N A S , 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 — TEXACO 
58-tos ir Western Avenue kampas!

ųi
NEPASIŠALINKITE
Iš GYVŲJŲ TARPO įsč.
BE TESTAMENTO

Paruoštas testamento blankas apsau
gos Jūsų mylimuosius! Jis yra lega
lus. Sutaupo advokato atlyginimą. 
Garantuotas!

Kaina 2 dol.
Užsisakykite šiandien.

Forms, Dept. L.
142 E. Kensington, 

Chicago, Illinois 60628

V. Kudirka apie rusus
Gubernatorius turėdamas ca

ro Įsakymą, galėjo bažnyčią už
daryti. Vienok turėjo išklausy
ti prašančiu žmonių ir palūkėti, 
kol ateis caro atsakymas, galėjo 
pats tą atsakymą paskubinti, na, 
ir galėjo viską gražiai, be krau
jo ir dantų griežimo, užbaigti. O 
jau neturėjo nė jokios teisės pa
versti žmonių nusižeminimą Į at
kaklumą, nekaltus žmones pada
ryti valstijos priešais ir užpulti 
juos, kaip maištadarius. Dar bu
delis, jau užsimokėjęs su kirviu, 
sulaikyti mirties įranki, jeigu jo 
auka paprašytų luktelti dar va
landėlę, tikėdamasi išgirsti pa
sigailėjimo žodį. Caro tarnams 
žmoniškų jausmų požiūriu dar 
toli ligi budelio.

1893 m. rugsėjo .2 d. prasidėjo 
Kražių skerdynės. V. Kudirka

'gtfnx susės——— 

NAUJIENAS 
u ■,. .. ■ b ran mis——-

betari® taipgi pėda r perdaaK 
ir props sužino tiktai per

CR ANE SAVINGS and Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

on 
investment 

account

mokama dvieju 
metu certifi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
8r daugiau

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti naują musę namą.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

......... .............................................................m....... linu.................  , ■■■■, . ................ .... aww .,

i..............................SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 Wert 69th SL, Chicago, I1L 60629. * TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Ivalrly prekių 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
i ui      m mii m ii iii «—i i m i . j i j_, l_ .. .

Z ■ - hiwx-IL i ■■ ■ ruiL... Lim. ^pjii.wiii^^Fn——u-—

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai C erti ft kata I, 

V. VALANTINASX——i—— -I ■—

.L ^1.,. .1 ,

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

Įrankiai Ilgu metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69*51. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209 

l -........ —.......

♦ Bainonio orkestras. Įėjimas ir
♦ Al Valtis nufilmavo teisėjai vakarienė 5 dpi. I|e/z?rvadjoiiis

John Žuris laidotuves ir filmas GI- 776-8688 ariją 247-1131. 
bus rtalomas Lietuviai Televizi- (Pr)
joje šį sekmadienį, spalio 15 <1. * ~—•----- ----------
830 vai. vakaro TV Channel 26. * DaiL Editos Stankuvienės

j tapybos darbų paroda įvyksta
♦ Knygos “Kovos dėl Lietu-”>• spalio I I -22 dienomis

vos Nepriklausomybės” 1 tomas i Čiurlionio galerijoje. Lankymo 
jau atspausdintas ir atiduotas valandos; šeštadieniais ir sek- 
knygrišyklai. Lapkričio mėnesį Į madieniais nuo 11 vaL ryto iki 
bus išsiuntinėtas ją užsisakiu- .9 vai. vak., savaitės bėgyje nuo 
siems asmenims. Jeigu kas pa- 7 iki 9 vai. vak. Paroda atida- 
keitė sąvo adresų, skubiai pra-įi o,na šį šeštadienįvak. 
neškite K. Ališauskui, 7312 So.i į. : (Pr)-
Washtenaw Ave., Chicago, III. 
60f<29. Knygą dar galima užsi
sakyti, prisiuntus 12 dol. (Pr).

♦ Įdomus Rudžio Radijo po
kalbis. Šiandien vakare inž. 
Antano J. Rudžio vadovauja
mas Lietuvių Radijo Forumas 
paskelbs nepaprastai įdomų po
kalbį pačiais gyviausiais Ameri
kos politinio gyvenimo klausi
mais.

Kalbės teisininkas Morris 1. 
Liebmanas, buvusių prezidentų 
patarėjas ir ilgų metų demokra
tas. Akvokatas Liebman yra 
kelių svarbių teisininkų draugi
jų narys ir įtakingas visuome
nės veikėjas. Antanas Rudis p. 
Liebmaną gerai pažįsta. Ne 
kartą jis yra pasinaudojęs ge
rais jo patarimais. Kaip visuo
met, taip ir šiandien bus gali
ma Liebmaną paklausti, jei 8 
vai. vakaro klausysite WXRT 
93.1 FM radijo stoties ir patele
fonuosite šiuo Nr. 4-15-6842.

(Pr).

♦ Lietuvių Fondo dešimtme
tis. Užbaikime milijoną! čika- 
gas Lietuvių Fondo dešimtme
čio vajaus k-to puošiamas va
jaus balius su menine progra
ma ir vakariene įvyksta spalio 
28 d. Jaunimo Centre. Ta pro
ga Čikagos ir apylinkių lietuviai 
bei organizacijos kviečiami įsi
jungti į LF narius ir tuo būdu 
tapti amžinais lietuvybės — 
mūsų tautos gyvybės rėmėjais. 
Visi ta proga tapę LF nariais 
baliuje dalyvauja kaip . garbės 
svečiai ir už įėjimą nemoka. 
Kas baliuje dalyvauja, praneša 
LF būstinei ne vėliau spalio 23 d.

Visos aukos LF nurašomos 
nuo pajamų mokesčių.

LF būstinės adresas: 2422 W. 
Marquette Rd., Chicago, Illinois 
60629. Tel. 925-6897. (Pr).

PIRKITE DVI AR TRYS ŠEIMOS 
naują 8 butų namą po 3 ir 4^ kamb. 
$15,000 pajamų. Mainys i mažesni. 

Marquette Parke. Tel. HE 4-2323.

. BERWYN
2 flat 5—5 rooms. Full bas&nept. 

New gas heat. I
New tile bath $22,500.

5 room bungalow. Full basement. 
Cabinet kitchen.

Ceramic tile bath
Garage. $18,900.

TOWNE REALTY 
656-3860

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Chicagos Lietuvių Medžio
tojų - Meškeriotojų klubo meti
nis balius įvyks lapkričio 18 d. 
7 vai. vak. Marquette salėje,

A. i U INSURANCE & REALTY !
A. LAURAITIS • 

INCOME TAS 
4645 Se. ASHLAND AVĖ. 

kA 84775
(Currency ^change Įstaigoj)
Pigūs aufomeblllu draudimai.

JLAsšIMKUS
Rea! Notary Public

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tol. 254-7451 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.

A. G. AUTO REBLKLDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, IIL 

TEL. — 77&S883
Anketai Garbečliuakas, uv.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 60632. ToL YA 749M

! A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

TeL: REpublIc 7-1941
........ III JĮ .11 ■ T F ............................. M

HOMt IKSVttf^CE

♦ Naujienų Metinis Banke
tas su programa ir šokiais įvyks 
š. m. spalio mėn. 22 d., sekma
dienį, 4 vai. p. p. V. F. W. salė
je, 7254 W. 63rd St. Visa lietu
viška visuomenė maloniai yra 
kviečiama dalyvauti. Dėl rezer
vacijų prašoma rašyti į Naujie
nas, 1739 So. Halsted Si., Chi
cago, Ill. 60608 arba skambinti 
HA 1-6100. Vakarienė su kok
teiliu $8.00 asmeniui. .

"į 'f i • ’= f

Pirksiu vartotą rašomąją 
mašinėlę lietuvišku raidynu. 
Siūlyti: P. Medeliui, 4631 So. 
Honore St., Chicago, Ill. 60609.

(Pr).
- —į —'

° L. B. Vidurio Vakarų Apy
gardos rengiamas Čiurlionio 
Ansamblio KONCERTAS įvyks 
š. m. spalio mėrū 21 d. 7 vai. 
p. p. Marijos aukštesniosios mo
kyklos salėje. Bilietai Į kon
certą gaunami Marginiuose, 
251 f W. 69 St, Chicaga; III. 
60629, ir Į ansamblio priėmimo 
vakarienę Pakšto-salėje, telefo
nu PR 6-3186. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti įsigyjant bilie
tus iš anksto. j (Pr).

♦ Lietuvių Tautiniai Namai, 
nuosavoj pastogėj,- Chicagoje, 
6422 So. Kedzie Avė., spalio 21 
d. rengia metinį balių. Pradžia 
7 vai. vak. Baliuje dainų pro
gramą atliks solistė Roma Mas- 
tienė, šokiams gros Markausko 
orkestras, vakarienę patieks 
LTN šeimininkės. Chicagos ir 
apylinkių lietuviai maloniai 
kviečiami šiame baliuje da
lyvauti. Vietas rezervuotis pas 
Meči Šimkų, tel. 254-7450.

(Pr).

Kas nori pigiai ir gerų obuo
lių, važiuokite pas Bigelius į 
Union Pier, Michigan. Dėl in
formacijos skambinti vakarais 
tel. 863-3538. (Pr).

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI" 
12—4 VAL.

6651 So. KILPATRICK AVE.
lt& aukšto mūrinis namas 18 metų 
senumo, gazo šilima, 2 mašinų gara

žas. Tik $33,500.
Informacijoms skambinti 

BUD’S REALTY 
Tel. 254-5551

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

LATHE OPERATORS
Small Machine Shop needs experien
ced men with own tools and can do 
own set-ups. This is a permanent 
job. Age not a factor. Many Com

pany benefits.
O X E Q U I P

HEALTH INDUSTRIES
8335 So. Halsted St.

HU 3-3800

HELP WANTED —MALE 
GRINDERS — CENTERLESS 

EXPERIENCED OR TRAINEES 
Plenty of overtime. 

Top wages for top men. 
Call JOE: 298-2300 

BANNER SERVICE CO.
DESPLAINES

APPRENTICE ELECTRICIAN 
To assist Certified electrician in 

large job plaiting shop. 
45 Hours week.

Call WALKER SZRAMEK 
632-4400

HELP WANTED — FSMALE
Darbininkių Reikia

WAITRESSES -
Basic salary S40 per week with tips 
take home at least $125 a week. All 
shifts available. Uniforms size 30 to 
36. Apply Mon. & Tues. 9 A. M. to 

11 A M. — 2 P. M. to 4 P. M.

WIMPY GRILLS, INC.
22 W. MONROE — ROOM 1200 

CHICAGO,JLL. — ; •

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

EARN TOP MONEY
LEARN

IBM KEY PUNCH
IBM COMPUTER 
PROGRAMMING

COMPUTER CAREER
INSTITUTE

346-1440 — Eves. 238-1740
Free placement

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

SAVININKAS PARDUODA 
BIZNĮ,

kuris susideda iš pirties, restorano 
patalpos ir baro

Gerai einantis biznis.
Dėl informacijų skambinti

436-6488

RENTING IN GENERAL
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS BUTAS — 
2 MIEGAMI — 

MARQUETTE PARKE 
Tel, 436-1009.

IŠNUOMOJAMAS miegamas kamba
rys su virtuvės privilegijomis Mar

quette Parko aovlinkėje.
Tel. GR 6-5408

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
T«l»oml Auto motorai, rtabdflai, 

funa-vpt Ir t. f.
4824 So. CALIFORNIA AVI. 

CHICAGO. ILL. TEL. VI 7-9M7

* Piešinio ir tapybos kursus 
pradeda lietuviai, dailininkai. 
Skambinti 436-2112. Marquette 
Meno Galerija, 3215 W. 63 St.

(Pr) •

IŠNUOMOJAMAS
MIEGAMAS KAMBARYS 

tvarkingai nerūkančiai, dirbančiai 
moteriai arba sveikai pensininkei.

Galima naudotis virtuve. 
Arti Marouette Parko apylinkės. 

Tel. 434-3762

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Floridos pamariais ateina 
Ruduo. Juno Beach, Florida 
33408. Žiemos Floridoj tiktai 
turtuoliams. Jei nori aplankyti 
ir pažinti Floridą, atvažiuok 
rudenį arba vėlyvą pavasarį. 
Kainos tos pačios iki gruodžio 
1 d., kaip vidurvasaryje. Ko
dėl nepasinaudoti? Tomkus va
sarvietės Sapphire Sea adresas: 
700 Ocean Drive, Juno Beach, 
North Palm Beach, Florida 
33408. Telefonas 305-844-3388.

(Pr).

IŠNUOMOJAMAS 3 kambarių 2 mie
gamu butas su baldais, taip pat kitas 
3 kambariu butas su 1 miegamu ir 

baldais. Pigi nuoma.
Tel. LA 3-4547

nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet.

Brighton Parko Lietuvos 
Vyčiai rengia rudens Šokius šį 
šeštadieni, spalio 14 d. Vyčių 
salėje. Gros žinomas muzikan
tas Walter Tendinger. Vyčių 
jaunieji šokėjai šoks tautinius 
šokius, o jų kita grupė dainuos 
populiarias dainas. Pradžia 9 
vai. vak. įžanga $2.00. (Pr).

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUALFEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKĄS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARLATAS — VERTIMAI

J VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE . '

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
VIENAI ŠEIMAI NAMAI

3 MIEGAMŲJŲ, 39-ta ir Rockwell. 
$10,000.

2 MIEG., 68 ir Claremont. $16,000.
2 MIEGI. 56 ir Troy. $19,900.
4 MIEG., 56 ir Mozart. $22,000.
3 MIEG., 64 ir Campbell. $20,500.
4 MIEG., 69 ir Lawndale. $27,500.
4 MIEG., 67 ir Pulaski. -$30,000.
3 MIEG., liuksus, 72 ir California.

S35.000.
2 BUTŲ MŪRINIAI

43 ir KEDZIE, 2 po 5 kamb. $26,000.
43 ir TALMAN, 2x5 plius 2 kamb. 

$23,500
46 ir’ MAPLEWOOD, 2 po 4. — 

$26,500.
54 ir RICHMOND, 2 po 6. $28,000.
66 ir KILPATRICK.. 4 ir 3. $33,500.
64 ir CENTRAL, 5 ir 3. $27,500.
64 ir HOMAN, 2 po 5 plius 3. — 

$51,500.
65 ir FAIRFIELD,. 2 po 6. $47,500.
71 ir KEDZIE, 2 po 5%, plius 3. 

$51,500.
Butu nuomavimas. Įvairūs raudimai.

BALYS BUDRAITIS

BUD'S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. —"254-5551

4041 So. ARTESIAN AVE.
Naujesnio tipo 5% kambarių labai 
gerame stovyje namas su 2 pilnomis 
voniomis. Labai graži virtuvė su val
gomuoju joje. Patogus 2 ar 3 mie
gamųjų namas. 2 masinu garažas. 
Apžiūrėkite ji iš lauko ir skambinkite 
mums dėl stebuklingo rakto ir dėl 
stebuklingo bargeno dargi duodant 
pasiūlymą, nes našlė turi išsikelti į 

Californiją. 
Skambinkite stebukladariui.

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

BOLINGBROOK 
CENTRAL AIR CONDITIONING 

3 BEDROOMS 
BATH RANCH

New Furnace. Built-in range, carpe
ted throughout, 2% car garage, big 
patio, large fenced yard, maintenance 

free, aluminum exterior.
$27,500. .

- BEL-AIR REALTY '
BOLINGBROOK REALTY CO 

739-0520

BERWYN, 4 kambarių namas su 2 
apšildomais kambariais viršuje ir 2 
kambarių butu su baldais beismante. 
Garažas. S22.900.

CROSS LAKE, WISCONSIN, Sepek 
subdivizijoje 3 sklvpai' 40‘ x 117’ dy
džio su atskirais Chicago Title doku
mentais. S2.200 kiekvienas.

BEST REALTY 
Tel. $56-1880

ŽINGSNIS Į GEROVĘ
1% AUKŠTO 2 butų mūras. Mo

dernūs 5% kamb. 1-me, aukšte ir 4 
kamb. butas 2-me aukšte. Du Įėji; 
mai, gazu šildymas, garažas, rami 
gatvė arti Western ir Marquette Rd. 
autobuso. $21,700.

6 KAMBARIŲ graži mūro reziden
cija arti 72-ros ir Kedzie. Platus lo
tas. Garažas, Iškelti vamzdžiai. Alum, 
langai. Ceramic vonia ir atskiras toi- 
letas. Privatus saulėtas balkonas. Saj 
vininkas greit apleis puiku namą už 
$23,600.

MODERNIAI pertvarkytas 2 butų 
po 6 kambarius mūro namas arti Mar
quette Rd. ir Kedzie. Naujas gazo šil
dymas. Mūro garažas. Platus lotas. 
Vertas jusu sprendimo. — S30,500.

13 BUTŲ MŪRO NAMAS. Puikūs 
butai duoda $20,000 nuomos. Naujas 
gazo šildymas. Sausas beismantas. 
Kaina 6 metų pajatnos.

RIMTAI PONIAI gyventi prie bran
gaus parko. Tai naujas objektas per- 
rimti grožio salioną iš gerų rankų. 
Stilingas 2 aukštų mūras — pirmam 
aukšte liuksus beauty shop, vonia ir 
du kambariai, o antrame aukšte puoš
nus butas gvventi. $37.000.

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman
tas. 3 gazu šildymai. Alum, langai. 
Tuoj galima matvti. $36.300.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke prie mokyklos. Kaina 
rimtam pardavimui.

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-cios ir Kedzie. 
$32.000.

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti musu. — 
$22 000 '

. 10 BUTU MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.500.

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

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te 'Parlre ^91 OHD

GRAŽŪS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. ' Mar
quette Parke. $67.500.

4 BUTU MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai. 3 automobilių gara
žas. Tik $52.000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu. alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27.900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu. 2 au
to garažas. $36,500.

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. • Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009’WEST 63rd STREET

• Tel.: 471-0321

9 YEAR OLD
BRICK 2 FLAT

With basement. 2 car garage, two — 
2 bedroom aparts with carpeted living 
and dining rooms. Short walk to 

train and shopping.
. $58.900

LAMPLIGHTER REALTY CO.. INC. 
clapkndon htt.t.s ILL.

(312) 323-1721

MARQUETTE PARKE mūrinis namas 
2 butų po 5%'kambarių ant gražaus 
plataus kamuinio sklvoo. 2 mašinų 
garažas. Atidarąs apžiūrėjimui sek
madieni, spalio mėn. 15 d. nuo 12 iki 

5 vai. pooiet. 
6803 So. ROCKWELL ST.

Savininko tel. 973-2023 arba 436-4184 
savaitgaliais ir vakarais.

SAVININKAS PARDUODA 3 miega
mųjų 12 metų mūrini bungalow su 
nusiau Įrengtu beismantu ir 2*6 ma
sinu garažu. 7001 So. Campbell Avė.

Tel. GR 6-7944

44-TA IR MOZART
Klasiško stiliaus 2 aukštu mūras su 
bungalow stogu. Du dideli po 4 kam
barius butai su 2 dideliais uždarais 
porčiais. pilnu beismantu su ausauga 
nuo vandens, garažai viskas labai ge
rame stowie. Didelio bargeno kaina 
— tik $25,000. Paskubėkite nupirkti 
tą gražu ir patogu bargeną geroje 
Brighton Parko apylinkėje. Skam

binkite stebukladariui 
Skambinkite MICHAELS dabar.

Kalbame lietuviškai.
254-8500*

AUKŠTO 6 ir 3 kambarių 20 
metų modernus ant 33/ sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metų. Įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.-

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
rių — 2 miegami Centralinis oro 
šildymas. Garažas. Dideli kamba
riai, naujai išdažyti. 64-ta ir Sacra
mento. — 24,500. ,

5 KAMBARIŲ — 3 miegami, 10 
metų Labai gražiai Įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25,500.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento)

TEL. 436-7878 r
^BUILDERS AND CONTRACTORS

Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning van
dens boilerius ir stogų nnas (gutters). 
Dirbu greit sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
. 4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 60609. TeL: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažvtojo darbai. 
Veltui jkainavimas. Skambinkite dabar

AL BELEAKUS. TEL. 23&86S6
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