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skrido į Hanojų. Grįždamas iš 
Paryžiaus slaptą derybų vietna
mietis diplomatas buvo sustojęs 
Maskvoje ir Pekine, kur tarėsi 
su Chou En Lai.

Sovietu Sąjungos dvasiškių, 
septynių asmenų delegacija bus 
minėtos Appeal- of Conscience- 
organizacijos svečiais. Be New 
Yorko grupė numato aplankyti 
Washingtona ir, gal, kitus Ame
rikos miestus.

PORT OF SPAIN.
rios Karibų jūros šalys: Barba
dos, Gvijana, Jamaika ir Trini
dadas nutarė visos kartu ieškoti 
diplomatinių ryšių su Kuba.

gyventojams .mylios nuo aerodromo. Nelaimė
• įvyko 9:30 vai. vakare Maskvos

grįžo P. Vietnamo delegacijos 
taikos derybose vadas Pham 
Dang Lam. Jis ilgai tarėsi su 
prezidentu Thieu.

♦ Pirmadienio rytą Čikagos 
O’Hare aerodrome pasirodė pir
mas sniegas, ištirpęs po valan
dos. Temperatūra siekė 31 laips-

ČIKAGA. — Policija suėmė 6 
negrus, tarp 18 ir 23 metų am
žiaus ir apkaltino juos devynių 
baltųjų nužudymu, šiai gaujai,

♦ Prezidentas Nixonas vakar 
pasakė kalbą Vietnamo belaisvių 
giminių susirinkime. Jis pasakė, 
kad vyksta rimtos derybos, jis 
nenorįs kelti nepagrįstų giminių 
vilčių, tačiau pabrėžė, kad jo vy
riausybė niekada neapleis belais
vių ir nepaliks jų “gerai komu
nistu valiai”. Belaisviu likimas 
bus vyriausybės derybų objektas. 
Prezidentas pakartojo, kad Ame
rika neprisidės prie komunistų 
vyriausybės Saigone įvedimo.

laiku. Keleiviai visi buvo Tn- 
turisto agentūros keleiviai iš 
Paryžiaus skridę į Maskvą per 
Leningradą.

frENH.
*«. Lo

cija. dar nesugavo. Gauja, ku
rios nariai grįžę iš Vietnamo ir 
negavę darbų, turėjo pyktį 
prieš “establismentą” tyčia žu
dė baltuosius, be jokio pasipel
nymo tikslo. Nariai, prisigėrę 
narkotikų, važinėjo po Illinois, 
ieškodama, aukų.

Mau Mau gaujos plačiai vei
kė britų valdomoje Kenijoje. Jos 
žudydavo baltuosius, siekdamos 
savo kraštui nepriklausomybės. 
Matyt, ši Čikagos gauja pasis
kolino vardą iš Kenijos genčių.

Slaptą negrų grupę išdavė 
jaunas negras, suimtas už kitus 
nusikaltimus. Pas vieną gau
jos narį rasta šovinių retai Ame
rikoje sutinkamam šautuvui, 
kuriais buvo-ginkluoti N. Zelan
dijos ir Australijos kareiviai 
Vietname, šeši suimtieji -sakėsi 
esą Malcolm X kolegijos studen-

SOLONIKA. — Archeologai 
rado Graikijoje sukalkėjusias 
mastadono liekanas ir arklius 
bei šunis su trim nagais. Rasti 
nežinomo raganosio kaulų liku
čiai ir mėsą ėdusįų gyvulių, pa
našių . lapes kaulai. Mokslinin
kai mano, kad griaučiai yra 13 
milijonų metų senumo.

Raketos iUovima* j erdves visada 
daro įspūdingą vaizdą, bet ypatinga

Pas gaujos narį rastos kul
kos yra .tos pačios, kurios nužu
dė rugpiūčio 4 d. Barrington 
Hills šeimą — keturis asmenis. 

; Gauja kaltinama ir studento Mi
chael Gershenson žmogžudyste, 
šis 19 metų jaunuolis buvo nu
šautas septyniais šūviais gegu- 

I žės 3 d. Visos žmogžudystės įvy
ko mėnesio pradžioje: gegužės 

|3, rugpiūčio 4, rugsėjo 2 ir 3 
i d., . kada trijų asmenų Steven 
į Hawtree šeima buyo nužudyta 
Monee priemiestyje trijų skir
tingų ginklų šūviais.

lienė Elzbieta ir jos vyras, prin
cas Pilypas atvyksta į Jugosla
viją oficialaus vizito, atsilygin
dama už prezidento Tito vizitą 
Britanijoje. Karališkoji pora 
viešės iki šeštadienio. Tai pir
mas britų monarcho vizitas ko
munistų valdomoje valstybėje.

NEW YORKAS. — Čia veikianti “Appeal of Conscience Foun
dation” paskelbė spaudai, kad ateinantį mėnesi iš Sovietų Sąjun
gos atvyksta įvairių religijų vadų delegacija, kuri Amerikoje 
viešės 10 dienų. Atvykimo data — lapkričio 12 d. Delegacijai 
vadovaus stačiatikių bažnyčios metropolitas Nikodim, delegaci
joje bus vyriausias Maskvos rabinas Jakov Fišman. arkivysku
pas Janis Matulis, Latvijos liuteronų bažnyčios atstovas, prelatas 
Česlovas Krivaitis, Vilniaus diecezijos administratorius, pasto
rius Aleksei Byčkov, sovietų baptistų vyriausios tarybos sekre
torius,, Muftis Zijautdin Bamachanov, musulmonų dvasinės vy
riausybės Centrinėje Azijoje ir Kazachstane vadas ir popas Vla
dimir Gundjajev, Leningrado stačiatikių teologinės akademijos 
profesorius. *

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

Šiuo metu 30 valstijų Amerikoje turi demokratus gubernatorius ir 20 —. respublikonus. Baltai nudažytose va! 
stijose šiais metais gubernatoriai nebus renkami. Keturiose šiuo metu yra respublikonai ir-13-koįe — demokra 

tai. Po rinkimu padėtis gali pasikeisti.

2 kartus. ’
Jungtinių Tautų generalinėje 

asamblėjoje lankėsi 101 mipis- 
teris. New Yorke gausu įvai
rių priėmimų ir balių. Airijos 
ministeris pareiškė, kad jis na
mo grįš 5 svarais sunkesnis.

Vienu klausimu Amerika ir 
i Kinija sutinka tai pasaulinės nu- 
Į siginklavimo konferencijos klau
simu. Abi šiai minčiai prieši
nasi, nors ir dėl skirtingų mo
tyvų.-. Amerika mano, kad to
kioje didelėje konferencijoje, su 
.viso pasaulio valstybėmis, nieko 
gero nebus galima nuveikti. 
Amerika siūlo nusiginklavimo 
klausimus svarstyti Ženevos nu
siginklavimo komitete, kur po
sėdžiauja 25 valstybės ir siūlo 
tęsti derybas tarp didžiųjų ga
lybių, kaip Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos SALT derybos.

Kin ija priešinasi konferenci
jai, nesutikdama atsisakyti savo 
atominių ginklų bandymų. Prieš 
konferen ciją Kinija siūlo didžio
sioms galybėms atsisakyti visų 
užsieniuose turimų bazių, siūlo 
išvežti kariuomenes, siūlo paža
dėti nenaudoti atominių ginklų, 
šie pasiūlymai didžiosioms vals
tybėms nepriimtini.

buvo prisaikdintas nauju armi
jos štabo viršininku. Praneša
ma, kad jis vyks į_ Pietų Vietna
mą, kur ilgą laiką , buvo vyriau
siu JAV karo jėgų viršininku, 
patirti, kaip vyksta “vietnami- 
zavimo” programa.

♦ šiaurinėj Airijoj protestan
tų grupė samdo amerikiečius, 
buvusius Vietnamo karius, tre
neriais ir patarėjais. Amerikie
čiai turi patyrimą partizaninia
me kare. Protestantai atsisakė 
pasakyti, kiek amerikiečių jau 
dirba jų organizacijoje.

BLACKPOOLIS. — Anglijo
je pasibaigė metinė konservato
rių partijos konferencija, kurio
je aštriausi klausimai buvo 
Šiaurinės Airijos neramumai ir 
Ugandos aziajatų priėmimas į 
Britanija. Valdančioji britų par
tija reiškė viltis ir toliau likti 
valdžioje; nors viešosios opini
jos tyrinėjimai rodo, kad opozi
cija konservatoriams vis didėja.

Britanijos rinkimai turi įvyk
ti 1974 metais. Iki to laiko kon- 

jis įtpūdinge»n«ktį, kaip šioj* nuot- servatoriai tikisi, kad Britanija

Maskvoj žuvo 176
MASKVA. — Korespondentai 

iš patikimų Maskvos aerodromo 
šaltinių patyrė, kad penkta die-* 
nio vakare sudužusio lėktuvo žu
vusių skaičius buvo 176. Sovie
tų valdžia žuvusių bendro skai
čiaus nepaskelbė, Tassui prane
šus tik, kad žuvo visi keleiviai 
ir visa įgula.

Vakarų civilinės aviacijos ži
niomis, šeremetevo aerodrome

Izraelio lėktuvai 
puolė partizanus
JERUZALĖ. — Sekmadienį 

Izraelio lėktuvai puolė arabų 
partizanų stovyklas, keturias 
Libane ir vieną Sirijoje. Liba
ne du arabai žuvo, 16 buvo su
žeistu.

atveju, jei darbiečiai ir laimė' 
tų rinkimus, jiems būtų sun 

ra’A?l* Explorer 47 Mieli- įsitvirtins Europos Rinkoje irikiau ištraukti Britaniją iš rin
to iškėlimas j erdves. Satelitas svėrė , . . .... rp i. „■850 svarg. ekonomine padėtis pasikeis. TuoĮkos. Kaip jie yra pažadėję.

Jungtinių Tautų 
diplomatinė veikla 
NEW YORKAS. — Valstybės 

sekretorius Rogers per tris sa
vaites New Yorke susitiko su 77 
užsienio reikalų ministeriais. 
Jungtinėse Tautose vyksta gy
va diplomatinė veikla. Vienas 
ministeris palygino šią veiklą į 
diplomatinę turgavietę, kur da
romi susitarimai, sužinomos nuo
monės, išsiderama paskolų ir 
kreditų.

į-,.

Rogers pareiškė snaudai, kad 
ateityje Amerika dažniau nau
dos savo veto teisę Saugumo Ta
ryboje ir ves daugiau nepriklau
soma politiką nuo Jungtinių Tau
tų. Per 27 metus Amerika veto 
panaudojo du kart. Sovietų Są
junga panaudojo veto 108 kar-

“ l — 10, Prancūzija 
— 4, Kinija, neseniai įstojusi

NEW YORKAS___Pašto tar- pasivadinusiai “De Mau Mau”
nautojui buvo sudraskytos abi j priklausė dar du vyrai, jų poli' 
rankos, kai pašte sprogo siunti
nėlis, siunčiamas vienai New 
Yorko žydų organizacijai. Siun
tinys atėjo iš Malaizijos.

PARYŽIUS. — čia įvyko di
delė komunistu demonstracija 
"prieš Vietnamo karą. Rengėjai 
skelbia, kad dalyvavo 100,000 
asmenų iš 27 valstybių, tačiau 
Paryžiaus policija dalyvių su
skaičiavusi 12,000.

KAMPALA. — Uganda pa
skelbė, kad karo belaisvių stovy
kloje kilo sukilimas, septyni be
laisviai pabėgo, o 35 nušauti be
bėgant. Belaisviai buvo, nepa
vykusio puolimo iš Tanzanijos 
dalyviai.

TAIPĖJUS. — Tautinėje Ki
nijoje per paskutines dvi savai
tes smarkiai sumažėjo japonų 
turistų skaičius. Daug Japoni
jos kelionų agentūrų atšaukė nu
matytas keliones po Tautinę Ki
niją.

BEIRUTAS. — Tarp Jemeno 
ir Pietinio Jemeno vėl kilo ko
vos. Tarpininkų komisija, su
daryta iš arabų valstybių, ban
do kovas sustabdyti.

SINGAPŪRAS. — Iš kinų 
šventyklos vagys pavogė ketu- 
rių dievų stovylas, atvežtas iš 
Kinijos prieš 500 metų, šven
tyklos kunigas paskelbė, kad va
gių laukia dievų bausmės, nes 
stovylos buvo užkerėtos.

CHEROKEE. — Indėnų laik
raštis kritikuoja Kolumbo die
nos šventę Amerikoje, ši šven
tė primenanti indėnų vergiją ir 
esanti įžeidimas visiems Ame- 

; rikos indėnams.

PASIRAŠYTA JAV IR SOV. SĄJUNGOS
PREKYBOS LAIVYNŲ SUTARTIS
WASHINGTONAS. — Amerika ir Sovietų Sąjunga pasirašė 

prekybos laivyno susitarimą ir susitarė dėl kviečių pristatymo į 
sovietų uostus. Sutartį pasirašė prekybos sekretorius Peter Pe
terson ir sovietų prekybos laivyno ministeris Timofei Guzenko,] Republican Incumbents 
kuris vėliau, po pasirašymo ceremonijų, buvo pristatytas pre
zidentui Nixonui. Sutartis nustato, kuriuose uostuose gali lanky
tis ir iškrauti ar priimti prekes sovietų ir Amerikos laivai. Abi 
šalys atidaro šiai prekybai po 40 uostų. Amerikoje jų tarpe yra 
ir Čikagos bei Milwaukee uostai.

Sovietai sutiko mokėti Ame
rikos laivų savininkams, kuriems 
sutartis garantuoja trečdalį vi
sų sovietų užpirktų Amerikoje 
kviečių pristatymą į’ sovietų 
uostus, 8.05 dol. už vieną kvie
čiu toną. Jei pasaulio laivų tran
sporto kainos pakiltų, tai so
vietai mokėtų laivams-110 nuo
šimčių pasaulinės kainos, čia so
vietai padarė nuolaidą, nes anks
čiau, kai buvo sutarta pirkti 
kviečius,, pasaulinė kaina buvo 
5.50 dol. už toną. Paaiškėjus, 
kad sovietai perka net 17 mi
lijonų tonų javų, laivininkystės 
bendrovės tuoj kainas pakėlė ir 
šiuo metu jos siekia 9 dol. už 
toną. Sutartis garantuoja, kad 
Amerikos laivai gaus daugiau 
už javų pervežimą, negu pasau
linė kaina.

Kaip minėta, trečdalį javų ga
bens Amerikos laivai, trečdalį — 
sovietų ir likusią dalį kitų vals
tybių laivai. Amerikos uostų 
darbininkų unijos^ -kųrios jlgą 
laiką priešinosi ir nepakrauda- 
vo sovietų laivų, šiuo atveju du- 
šileido ir Amerikos kviečius pa
žadėjo pakrauti. Sutartis tačiau 
numato, kad tokie sovietų lai
vai, kurie plaukia iš Amerikos 
Į Kubą, ar iš Kubos uostų at
plaukia į Ameriką, nebus lei
džiami gabenti JAV vyriausy
bės finansuojamų prekių, šiuo 
atveju ir javų. Tas pats suvar
žymas taikomas ne tik Kubai, 
bet ir šiaurės Korėjai ir šiaurės 
Vietnamui. -

Sutartis numato, kad uostui 
Įplaukti į kurį nors iš-40 uostų, 
užteks 4 dienų pranešimo. Anks
čiau reikėdavo 14 dienų praneši
mo ir leidimai ne visada būda
vo duodami.

WASHINGTONAS. —1 Vali-. Į 
stybės sekr. Rogers sekmadie- Ne Election 
nio ABC televizijos programoje 
pareiškė, kad’ š. Vietnamo taiki
nių puolimas iš oro bus tęsiamas 
toliau, bus bandoma išvengti ne
laimingų atsitikimų, kaip pran
cūzų ambasados sužalojimo, ci
vilių taikinių puolimų. Rogers 
pareiškė, kad sen. McGoverno 
pląnas baigti karui yra “pasiū
lymas pasiduoti”. Atsakydamas 
į klausimą, jis pasisakė dar ne
žinąs ar norėtų pasilikti sekre
toriumi, vėl išrinkus prezidentą 
Nixona.

Didelė minia 
Lenkiios apeigose 
0SWIECIM. —j Lenkijos ka

talikai seniai* nematė tokiu mi
nių, kurios susirinko prie Birke- 
nau koncentracijos stovyklos 
griuvėsių pagerbti mirusio len
kų vienuolio Maximillian Kolbe; 
kuris savanoriškai mirė už kitą 
lenką, Auschwitzo mirties sto
vyklos gyventoją. Kolbe pa
skelbtas katalikų bažnyčios pa
laimintuoju.

Apeigose dalyvavo 150,000 
lenku kataliku iš visos Lenki
jos. Pamaldas laikė penki kar
dinolai, komuniją dalino 36 ku
nigai. Dalyvavo daug buvusių 
nacių politiniu kalinių. Kardi
nolas Krol iš Philadelphijos pa
sakė lenkiškai: “Aš niekad ne
buvau koncentracijos stovykloje, 
niekad nebuvau suimtas ar iš
tremtas, niekad nekentėjau, kaip 
mano tėvų žemės žmonės kentė
jo. Čia stovėdamas, aš supran
tu tas kančias ir lenkiu savo gal-

Konservatoriai vėl 
v * V' * 

tikisi laimėtiNauja vyriausybė
Kambodijoje

PHONPENHAS. — Kambodi
joje naujas premjeras Hang 
Thun Thun Hak sudarė 15 mi- 
nisterių vyriausybę, kurioje 9. buvo sugedę aklo nusileidimo 
ministerial lieka seni. Naujas instrumentų pagalba įrengimai., 
žmogus yra Lon Non, prezidento Vienas britų keleivinis lėktu- 
Lon Nol brolis

Premjeras pareiškė, kad jo' kritęs lėktuvas tris kart per- 
vyriausybė stengsis išlaisvinti skrido aerodromą ir ketvirtą 
komunistų užimtas žemes, sieks j kartą leisdamasis sudužo neto- 
žemė reformos, statys namus ir Ji Krasnaja Polyana kaimo, trys 
parūpins visiems 
darbų

Izraelyje išrinkti 
nauji rabinai

TEL AVIVAS. — Izraelyje 
buvo išrinkta nauja rabinų ta
ryba ir du vyriausi rabinai. Va
karinių apeigų rabinų, aškenazik 
vadų tarybos 150 rinkėjų iš
rinktas Schlomo Goren, 55 me
tų. Rytinių, apeigų — šefardik- 
rabinai išrinko Ovadia Yosef. 51 
m. Išrinktieji laikomi liberalais, 
ne tokiais griežtais rabinais.

Vyriausioji rabinu taryba Iz
raelyje turi daug galių. Taryba 
renkama penkeriems metams. 
Iki šiol vyriausieji rabinai, pa
prastai, būdavo perrenkami iki 
mirties. Šių metų rinkimai bu
vo pirmi, kur vyriausi rabinai 
Untermanąs, 86 metų ir Nissim. 
76 metų, buvo iš savo postu pa
šalinti. Iš tarybos pašalinti ir 
kiti trys konservatyviu pažiūrų 
rabinai.

Rabinų taryba Izraelyje spren
džia vedybų, skyrybų, religinių 
įstatymų interpretavimo klausi
mus. Tarybą renka elektorių 
kolegija, kurioje yra 80 rabi
nų ir 70 pasauliečių, jų tarpe 10 
paskirtų Izraelio vyriausybės.

Naujas vyriausias rabinas 
Goren 20 metų išbuvo kariuome
nės kapelionu, jis yra dalyvavęs 
partizanų organizacijose prieš 
nepriklausomybę, o vėliau išsi
tarnavęs pulkininko laipsnį Iz
raelio kariuomenėje. Jis gerai 
mokąs naudoti ginklą. Laukia
ma. kad jis moderniau interpre
tuos Halašą žydų religinius 
įstatymus.
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“Sąžinės apeliavimo fondas” 
įsisteigė •1965 metais New Yor
ke. ši ekumeninė grupė tikslu 
pasistatė išlaikyti ir ginti re
ligines teises visame pasauly
je. Grupė, kuriai vadovauja New 
Yorko Park East sinagogos ra
binas Arthur Schneider, dažnai 
siuntinėdavo įvairių religijų at
stovus i Sovietų Sąjungą. Nu
matytas sovietų religinių vadų 
vizitas esąs ilgų metų derybų 
ir pasitarimų rezultatas. Jis ati
darysiąs naują puslapi Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos religi
nių bendruomenių bendradarbia
vimo istorijoje.

Be rabino Schneider šiai gru
pei vadovauja ir yra jos vicepre
zidentais jėzuitas kun. Thurston 
Davis, buvęs žurnalo “America” 
redaktorius ir kun. Harold Bos
ley, Manhattan© metodistų 
Christ Church klebonas.

Izraelio vada: pareiškė, kad 
pradėdama nauja politika. Anks
čiau Izraelis bausdavo partiza
nus, kai tie užpuldavo Izraelį. 
Ateityje tokių puolimų nebus |tus’ 
laukiama. Jau patš ginkluotu-“ ‘ . 
partizanų stovyklų buvimas hė- įi 
toli Izraelio bus laikomas pakan
kama provokacija. ' Bus puola
mi visi taikiniai, kai tik jie pa
aiškės Izraelio žvalgybai.

Premjerė Goldą Meir pareiš
kė, kad Izraelis^ veda karą prieš 
terorizmą. Jei tik teroristai bus 
netoli Izraelio sienos, mes lai
kome, kad esame laisvi prieš 
juos veikti, pareiškė Meir.
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Kvn^< prate ir iau^rnv dprppf pagrindai 
Naujausių muksiu Žinių populiaru? perteikimas 
___ JONAS ĄDOMĄVJČIUS, d.

Diriguos Alice Stephens
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Midland Savings aptąr- 
»auja taupymu ir namų 
pakelti reikalus viąos idų 

u apylinkės Dėkojame 
lutns už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes ' norėr 
m.>ne bSU -hipis naudingi 

< -UeiLyje.
Sajkąitos apdraustas iki

x S20.Q0G žrž

|zai stačiai j karstą varo 
•jai aš galiu padėti 
j storulė. Daktaras patarė jai mes- 
<ti svorį, bet kad ji stambią kau
lų — ir man tokia patinka.

Atsakymas. — Gazai — du
jos viduriuose daugiausia at
siranda nuo valgant nuryto oro. 
Nervuotesni ryja orą nuolat, 
ypač valgydami ar kalbėdami. 
Nesukramtytas. maistas sukelia 
gazus. Todėl reikia įprasti ne
skubant. Ypač gazus turintieji 
turi keisti savo valgio įprotį — 
jie turi prisiversti ilgiau valgy
li — bent tiek, kol sukramtys 
kiekvieną kąsnį iki bulvinės ko
šės pavidalo, savomis seilėmis

augusiojo žmoniškas elgesys. 
Norėdami saugesnių laikų susi- 
laukai, turime suaugusie taip 
dirbti, kad mūsų kiekvienas jau
nesnysis brolis'tūrėtų sau pati
kimą, amžiui atsakantį kūrybinį 
užsiėmimą. Tai y ir yra recep
tas Į dabartinio - nežmoniškumo 
mūsų aplinkoj panaikinimą. To 
visi siekiame —' tad visi nedels
dami griebkimės už. organizuo
tos kūrybinės veiklos.

nksti — greitai 
po operacijos keltis, sėstis, leng
vai pradžioje judėti. Meskime 
šitokią netiesą iš savų galvų.

Kas daryt kai gazai 
piauna vidurius

Klausimas. Malonėkit paaiš
kinti, kodėl medicina taip toli pa

kylos ’žengus negali sutvarkyti gazų

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI ir .mintys

ĮI tuma?, 19$? m- Gražiais viršeliais. Kaiųa ?5,0Q.
Išleido Dy, Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose’ už $5,00, užsakant paštu reikią 
pridėti 2a centus pašto. išlaidams apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių’ tomą 

r ~ (neįrištą) už'$2.00.
NAUJIENOS

1739 Sol Halsted Street — Chicago, 60608

subrendėliams yra svetima, 
kie vįs dar po senovei mano, 
kiekvienas suaugęs žmogus

■ jėgia tiesą pasisavinti, tik 
kią ją jam priminti. Taip ir mir
ga mūsų spaudoje vien teisingais 
priminimais. Pav,, kad ir šitaip 
Fr. Schiller’io išreikštas primi
nimas ; — “Kur kreptą pomė
gių sęklos — ton ąugą tūkstam 
čiai kančios daigų”. Bet apie 
svarbiausią dalyku — ap’e iŠ to
kios ar panąšiųa tiaapą pąsimo 
kymą — ąpię teisingos elgsenos 
igyvendinimb galimumą mmėti 
nesųbręądėliai-visąi neuįsimena, 
Jįe tarįąsi savo darbą baigę, 
vien tik panašias tiesas žmonėms 
primindami, Neiąįmė, kad apie 
nuo mwns žmonių parengimą 
tokių tiesų pasisavinimu vįąąi 
nęsįrųpinama, O tai yra didžiau- 
•sioji šiandieninio ' nebrandaus 
žmogaus klaida. Mat, tiesą yra 
štai kokia: ne pamokslai, o bren
dimų! galimybės igaliną jaunuo
lį pilhuriniu žmogum išaugti. To- 
Įęię-ir be ypatingų raginimu pa
jėgią teisingus dėsnius savame 
gyvenime vykdyti.

„ -i - .- : Ą' • ’ •

Renkime kūrybinę aplinką 
s shvam prieaugliui

T- ks gėris neatsiranda iŠ nie
ko ^e atitinkamų sąlygų nagau- 
g’A iaųamais subrendę žmonės, 
O takių visiems mums verkiant 
re k'a. Tik asmenybėmis turtin
gi mes būsime tikrai turtingi. 
Tik 'tada pajėgsime savyje ta- 
pinti Gėrį, Grožį, Tiesą ir Darną, 
gįtokio pajėgumo atsiekimas yra 
įęi kvieno lietuvio vyriausias tik
slas čia gyvenant. Tik minėtai 

-Pąiėjus lietuvis yra gražiausias 
_ žemės bei Dangaus papuošalas. 
;Tlk dėl minėtų pajėgumo žmo
gus viršiją keturkojus.
; Kalbas palikę, už darbų .
; griebkimės
• Vįepąs dalykas yra žinoti, vi„ 
^saį kitas dalykas yra pajėgti tai 
-ką žinai naudingo įvykdyti savo 
-gyvenime. Tik jausmais subren- 
Id'? ir apsišvietę šių dienų mokslo 
Išviesa žmonės pajėgia žihomą da- 
Jyką gyvu kūnu paversti — sa- 
•vą gyvenimą pagal geras žinias, 
•tvarkyti. Juk, visi žinom, kad 
-begalima per greitai važiuoti, o 
iar-visi pajėgiam pagal tas žinias 
i elgtis. Kol žmonės pilnai nesu- 
bręs — tol bus įvairiausių tai
syklių nesilaikančiųjų. Tokiems 
jokios kalbos nepadės tol, kol jie 
savų asmenybių nesustiprins.'

Tokia, dabar jau gimnazistam 
suprantama tiesa, tūliems atsa
kingas vietas užtinantiems ne-

Jaunuolis sveikus, 
o pilvas skauda

Klausimas. Gerb. Daktare, 
malonėkit paaiškinti, kas galėtų 
būti, kad visai sveikas jaunuo
lis išgėręs pieno po kelių valandų 
gauna pilvo skausmus ir išpūti
mą. Dėkoju iš anksto.

Atsakymą^. Pieno nępaken- 
timas dėl vięnos piene esamos 
medžiagos — laktozes (lactose) 
alergijos atsitinką mokyklinio 
amžiaus vąikarųs — jaunuoliams. 
Pakartotinas, neišaiškinamas 
skausmas vidurių, šiaip kitais 
atžvilgiais sveikięips jaunuo
liams pasitaiko ne taip jau re
tai. Tiesa, daugiąu tuomį sune
galuoja žydų bei juodosios rasės 
atstovų jaunimas. Pieno dalies 
— laktozos nevirškinimas to
kiems esti todėl, kad jų žarnose 
nėra tą laktozą virškinančia fer- 
men to laktazės. Paprastai, jau
nuoliai gauna mė|lunginiųs vi
durių skausmus ir vidurių išpū
tima.. Tai nutinką po vienos ar 
dviejų valandų daugiau pieno iš
gėrus. Paprastai, tokie rečiau vi
duriuoja. Nemalonumas laikosi 
apatinėse pilvo dalyse ar ties 
bambele. Iš mažens tokie daž- j 
niausiai gali pienu maitintis. Blo
gumas prasideda nuo šešių — 
trylikos metų amžiaus. Tokiems 
patariama mažiau pieniškų da
lykų vartoti. Tada jie be minė
tų skausmų gali gyventi. Pasi
taiko ir suaugusių žmonių, ku
riems po pieniško valgio labai iš
pučia vidurius. Tokiems irgi ge
rai vengti tokio maisto, kuris 
jiems pučia vidurius, žinoma, 
reikia gerai sukramtyti kiekvie
ną kąsnį, savomis seilėmis j j su
vilgyti — ir tik tokį kąsnį nuri
jus, užsigerti pakenčiamo skys
čio. Dar yra vaistų — tabletės 
turinčios trūkstamo enzymo lak
tozės. čia gerai veikia Entozy- 
me tabletės, imamos laike val
gio. Kartais prisons takių tab-

P m ne^'o po kyk s operacijos— 
visi darbai galimi

Kla'is’raas, Kiek laiko negali 
žmogus dcrbo dirbri po 1 r 
(hernijos) operacijas? Kyla bu-;viduriuose. Mano žmoną tie ga
vo kirkšnyje. I stačiai į karstą varo. Kaip

, _ . }jai aš galiu padėti? Tiesą, jiAtsakymas. Sunkiausius dar
bus įskaitant ir baldų perkrąus- 
tytojus, medžio pramonės darbus 
gailina pradėti už'keturių savai
dui po hernijos susiuvimo, Žino- 
rpą. toji operacija turi būti rei
kiamai atlikta. Nepamirština, 
kad nemalonumo nesukelią jude

siai — darbai'turi būti pradėti 
tuojau po jos operacijos. O už 
keturių savaičių — žmogus tu
ri jaustis tarsi jokios.operacijos 
jis neturėjo. Tik anksčiau po 
tokių ir kitokių operacijų buvo 
laikomi žmonės ant menčių pęy 
dvi — tris savaites. Tiek ilgai po 
Operacijos ramiai gulint — at
sitikdavo labai dažnai plaučių užr 
sikimšimas kraujo krešulių 
(plaučių embolija), šiaip visaį 
sveikas po operacijas žmogus po 
ilgo gulėjime keldavosi vykti į: 
namus — ir staiga mirdavo užsi-. 
kimšus plaučiams krešuliu, ati
trūkusiu nuo sužeistos vietos, 
Laimė, kad tokie laikai visam 
laikui jau užmiršti. Tik žmonė-: 
sė dar paliko, baimingumai grei- j 
tai po operacijos keltis. Tokie 
dabąr mėgina neklausyti gydy-

LINK3MINS SVEČIUS 
BANKETAS VYKS VFW SAŲfiJE, 7254 W. 63rd ST.

Vakarienė — $8.00 akmeniui. . . • \

i kąsnį suvilgant. Tifc protarpiais 
nuryto, taip sukramtytą, kąsnio 
galima gerti skystus. Labai 
svarbu dvasinė ramybė žmogui, 
norinčiam turėt neišpūstus vidu
rius. žinoma, reikia žinot, kad 
taip besiskundžiantis žmogus 
neturi tulžies .pūslės negerumų, 
neturi žarnų susisukimo ar su
siaurėjimo, o taip pat ar jis nė
ra alergiškas kokiam maistui. 
Susekus — reikia tokį maistą 
mažiausiai pusei metų liautis 
valgius. Matyt, jūsiškė mėgsta 
prisikirsti perdaug — pats sa
kai, kad ji drūtoka. Tegul ji ma
žiau valgo, geriau sukramto, re
čiau, jaudinąs, vengia jos stovį 
pabloginančio maisto, na, ir kar
tais pąima gazus varančių vais
tų, kaip Mylanta tabletės. Kmy- 
nų ar -ramunėlių arbata, yra ga
zus varantieji skysčiai., Valgant 
ji turi nekalbėt, — mažiau nurys 
orp. Jj neturi skysčius garsiai 
srėbti — magiau pateks oro į vi
durius. Perdaug karšto Yąlgįd 
reikia .vengti. Parašykit — sėk-: 
įpės!

Chicago Savings 
__ ind Loan Asąociątiąn

HSKa gira ir grybais pas 
iką savo ta i sol 
Nuotrauka M. Nagio

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

«Į4| ARCHER AVENUE 
CHICAGO, JLLIHQIS ŠĮ0C2

PHONE: 254-071

Žmonės tampa laimingais praturtėję asmenybėmis, 
ne pįnigaįs, Psichologinė tieua

Gana dejonių dėl blogų vaikų — 
tąisykįmės blogieji tėvai

Kviečiame visus lietuvius, 
ypač lietuves — organizuotas ir 
pavienes — imtis savo gyvavi
mui labiau pateisinančių darbų. 
Ypač gydytojų žmonos, inžinie- 
rięnės bei biznierių žmonos, taip 
pat organizacijų valdybos turi 
suprasti, kad savo gyvenimo ne
pateisinsime vien baliaus su pun- 
čo priemaiša sųrųpšimų. Nega
lime tolįąu vienas kitą apkalbė
ti, nįekintj, reikiant tikrai nau
dingam darbe netalkinti.

Iš praeities apsileidimų pasi
mokę. šiandien vis1’ pajėgieji lie
tuviai pradėkime savas asmeny
bes žmoginti per naudingus ar
timui atįiktųs darbus. Taip savu 
pavyzdžiu — net be jokių pa
mokinimų žodžiu — mes suteik
sime sąlygas vaiko asmenybei 
plėtotis. Pradėkime visi visus 
darbus atlikti morališkai tei
singai, pedagogiškai tikrai ir

Vietas rezervuoti prašome raštu Naujienomis (1739 So. Halsted St, 
Chicago, III. 60608 arba telefonu: HA 1-6100.

Pradžia 4:00 vai. po pietų.
Kviečiame visus jš ankstp užsisakyti vietas artėjančiame*

NAUJIENŲ BANKETE T

kiąusias darbas. Iki, šiol gau
sus būrys močiučių sengalvėlių 
tąį ątlįkti įstengė. Jos pajėgius 
kūrybai savo vaikus išaugino. 
Išeikime visi kiti į darbą didį. 
Eikimę padėt savo dvasia silp
nesnei motinai jos vaikams kū
rybiškus aplinkos kurti. Visi lie
tuviai hurkįmės tik į tokius dar
bus, kurie tiesina kelius subren
dusio žmogaus atėjimui į mūsų 
tarpą,

Nekartokime dažnai dabar da
romos klaidos: nepakluskime tū
liems nębranduoliams, besišai
pantiems iš teisingus darbus at- 
liekančiųjųf Juokiasi tik tas, ku
ris paskutinis juokiasi. Žinokū 
me, kad i kūrybingą darbą dėl 
artimo, gerovės visada turėsi
me mažai darbininkų, bet labai 
daug trukdytojų. Tokių truk- 

Kūrybipę aplinką jaunuoliui j dymai tepaskatina visus bran

dų net iki trisdešimt per die- 
i imti. Mat, reikia atstatyti 
čkii »mą medžiagą laktazę, 
iri padeda vir&lu ^ti pieno su
tinęs dąlįs.

All accounts com
pounded d?Hy —

■ rir ■wiMMgaa

Chicago pavings and Loan Assn.
Philomena D, Pakel, President

6245 So. WESTERN AVĘ. TEL: GR 6-7575
H " 9 S • M«n 1? ? M Io ? P Mu Two*. 9 to 4, T|»yr», & pr|. 9 to i. Sot. 9 to 12:30

Ponia Šidlauskienė (dešinėj*) su pežj 
^Įyydiečius ne tik ęveikat^

moksliškai atsakančiai. Dirbki
me organizuotai ir nuolatos. Tiek 
vaikus turintieji, tiek jų laukian
tieji, ar jau sayuosius iš lizdo iš- 
skridusius turintieji — visi iki 
vieno imkimės naudingo dapbo 
savo artimui ir sau pačiam.. Ne 
tiek gyvu žodžiu, kiek sayu el
gesiu — darbu stokime kąvon su 
tamsa, prietarais, nepedagogiš
ku su jaunesniais apsiėjimų. Ga
na žalingus papročius toliau mū
sų tarpe skleisti, žmogus be 
asmenybės — dar ne žmogus. 
Tad visi imkimės nedelsdąmį už 
svarbiausios veiklos. Tada tiks 
mums visokie politiniai, religi
niai, šeimyniniai bei kiti pa
gražinimai. Tada baisus dabar 
esąs jaunųjų palaidumas ir se
nesniųjų neveiklumas ims mažė
ti mūsų aplinkoj.

Išvada. Jaunuoliui į pilnu- 
parengfcį ipeš lietuviai visi kartu Į džiuosius mūsiškius su dar di- tinį žmogų vystytis padeda su
veikdami privalom, ^Tai mūsų 
pats, svarbiausias ir kartu ąup-



(Tęsinys) turo Kutscherio seminare, iš kur!
Apie dvasinę Sruogos kalinio 

jėgą vienu balsu liudija ir lai
mingai išlikę . kančių draugai 
— kun. S. Yla, V. Stanevičius, 
M. Mackevičius.

Stebuklais gyvam išėjusiam
Sruogai — varomoji Į' vaka
rus kalinių kolona jau buvo pa- i 
likusi jį gulėti bejėgį pakelės 
sniege — likimas lėmė patekti į 
sovietų rankas, ir jų milžiniška
me kalėjime — Tarybų Lietuvo
je — jam teko dar dvejus pietus 
kentėti moralines kančias, at
skirtam nuo artimiausiųjų žmo
nių, vienišam, palaužtom jėgom.

Vidinio tragizmo tik atspin
dys buvo šis visiems , žinomasis 
jo laukujo gyvenimo tragizmas. 
Jo kryžiaus keliai buvo prasmin
gi. Įkaitas už lietuviškąją kul
tūrą kaceto klaikumoje — tai 
tik ryškiausiai, simbolinis jo gy
venimo kovos ir aukos vaizdas. Ir 
tatai nuostabiu sielvartu at
skamba jo kūryboje.

TEATRO SEMINARAS
Teatrui Balys'Sruoga atidavė sa
vo pačias didžiąsias kūrybines 
jėgas. Kažkada, besikuriančioje 
lietuviškojo teatro užuomazgoje, 
gimusi meilė ryškėjo gyvo, saty
riško “Vilkolakio” pastogėje, kur 
Sruoga buvo vienas iš didžiau
siųjų judintojų ir Įkvėpėjų. Toji 
meilė augo, mintimi ir teoriniu 
pažinimu vystėsi Mūncheno uni
versiteto garsaus teatrologo Ar-

simojo seminaro idėją ir naujų 
teatrinių formų ieškojimo dva
sią. Atskiros studijos būtų ver
tas gal didžiausio meninio paki
limo laikotarpis apie 1920—1934 

j m., kada Sruoga glaudžiu ben
dradarbiavimu ir draugyste rėmė 
talentingiausią  j į mūsų teatro re
formatorių ir kūrėją A. Oleką- 
žilinską. Bet gal ilgiausiai ir pa
tvariausiai Sruogos teorinė min
tis ir jo kūrybinės pastangos, jo 
kultūriniai siekiai lokalizavosi ir 
ryškėjo Teatre Seminare.

Šis taip sausai ir moksliškai 
kiekvienam pašaliniam skambąs 
pavadinimas jo buvusiems daly
viams jau seniai virto magišku, 
daugybe vaizdų ir sąvokų prike
liančiu žodžiu.

Teatro Seminaras, Hum. 
Mokslų Fak-to institucija, va
dovaujama ekstraord. Prof. B. 
Sruogos, buvo ne vien mokslinė 
įstaiga, bet dar tarsi tebestudi- 
juoj ančių ar neseniai baigusių 
kultūrininkų klubas, sambūris 
įvariių, pasaulėžiūrų ir profesi
jų žmonių, surištas bendro sie- 
lojimosi lietuvių kultūra, susi
būręs apie vedamąją Balio Sruo
gos asmenybę, jo estetinių pa
žiūrų ir siekimų įtakoje. Pra
leidęs pro savo valomąją, skais- 
tyklinę ugnį viršum šimto jau
nų poetų, beletristų, kritiku, ak
torių, muzikų, daugiausia mo
kytojų, teatro, seminaras kiek
viename iš jų atsispaudė nebe-

Balys Sruoga su dukra Dalia Kaune 1939—1940 m.
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Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygą rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
# Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 684 psJ. Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
. lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž

nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Monef 
Orderį

AMERIKOS ISTORIJOS DRAUGUOS

1739 So.
virdulr paslysti:. , ii

HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai __ 
krykštavimai. Naujienose galima gauti, šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

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

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

4. Stase Vanagaitė - Petersonienė, LAUME DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip
pasakų, apie paslaptingąsias^laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 doL‘ •

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psL, $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaites iliustracijos, 186 psl., kaina 2 doL

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

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

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotų valkams perkamas dovanas —pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.
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iširinama žyme, tartum slap
tas kažkokios brolijos ženklas. 
Kokie skirtingi bebūtų buvę se
minaro dalyviai, kokiais įvai
riais keliais jie bebūtų nuėję, — 
visuose ras: bendrų bruožų: jie 
turės savitą, pozityvų požiūrį į 
mūsų tautinės kultūros reiški
nius, jie nepripažins apkerpėju
sios rutinos ir užsistovėjimo, jie 
gerbs asmenybę, bet ne užimąją 
vietą — vis tiek, pasaulėžiūri
nėje, socialinėje ar kultūrinėje 
plotmėje tai būtų; jie niekur ne
bandys kompromisiškai taikytis 
prie esamų, bet jiems organiš
kai nepriimtinų aplinkybių; jie 
tiesiai ir drąsiai tars kritišką, 
kaip ir skatinantį žodi, jie vi
sur kovos už tai, ką .laikys tikru 
ar siektinu; niekad iš aukštybių 
nesmaugs sveikos, jaunos inicia
tyvos, bet visada ją entuziastiš
kai parems, nes jie visada sieks 
naujo, savito ir aukštesnio^ ne
pataikaudami jokiai laurais ar 
padėtim vainikuotai stagnacijai.’ 
Trumpai visas tas ypatybes su
glaudus, jie visam laikui išsau
gos kažką sruogiška.

Tokia didelė buvo tos asme
nybės ' sugestyvinė jėga, toks 
skaidrus ir aukštas degimas vis
kuo, kas buvo brangu ir svar
bu mūsų tautos kultūrai, kad, 
lyg milžiniškam žaizdre suly
dyti, visi Sruogos aplinkoj il
giau pabuvę seminaro dalyviai 
jo lemiamos Įtakos išvengti ne
galėjo. Tatai juo nustabiau, kad 
seminare Sruoga be galo retai 
aiškindavo, dėstydavo įtikinėda
vo. čia nebuvo paskaitos, bet po
kalbis, minčių pasidalinimas, ap
tarimas visiems rūpimų, kar
tais — aktualių, dažniau — 
nuolatinių, nepraeinamų mūsų 
kultūrinio gyvenimo rūpesčių. 
Teatras ir jo temos, vyravo, bet 
jos anaiptol neapribojo plates
nių problemų rato, kuriuo sie
lojosi seminaras. Teatras bu
vo veikiau atspirties taškąs: 
jis buvo ryškus ir neiškreiptas 
mūsų- visuomenės interesų ir 
kultūrinio lygio veidrodis, pro 
kurį, kaip pro padidinamąjį stik
lą, buvo stebimos ir kitos gy- 
venĮmo apraiškos. Teatras sto
vėjo seminaro dėmesio centre, 
bet aplink ji glaudžiai lipdėsi 
mūsų dramaturginės, o per jas 
— ir šiaip literatūrines proble
mos, mūsų dailė, mūsų muzika, 
mūsų visų sričių kritika ir ap
skritai vyraujanti kultūrinė po
litika. Seminare buvo savaime 
suprantama, pusę laiko pasky
rus kurios grynai teatrinės te
mos referato klausimui ir apta
rimui, likusį laiką praleisti gy
vam pokalby apie naują reikš
mingą knygą, žurnalą ar parodą. 
Ir didieji politiniai Įvykiai, lie
čia Lietuvą, kaip hitlerinė Klai
pėdos krašto aneksija arba ne
užmirštamos lenkų ultimatumo 
dienos, rasdavo savo pilną ir

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslu. 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 pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

nuostabiai vieningą atgarsį se
minaro posėdžiuse.

Tad seminaras nebuvo atsitik
tinė teatru besidominčių studen
tų auditorija, bet gyvas orga
nizmas, nuolat besivysiąs, be- 
ieškąs, plačiai ir vispusiškai be
gyvenąs viskuo, kuo gyveno tau
ta.

Balio Sruogos asmenybė, jo 
ramus ir neforsuotas, neprime
tamas, bet tvirtas ir nuoseklus 
vadovavimas, buvo tas vieninte
lis veiksnys, kuris visą tą Įvai
riausių Lietuvos kampelių ir Įvai
riausių dvasinių struktūrų stu
dentišką būrį pavertė vientisu 
ir pozityvia kryptimi einančiu 
kultūrininkų sambūriu, beveik — 
brolija.

Jei' paskaitose atitrūkęs nuo 
auditorijos, vienišas profesorius 
teatskleisdavo klausytojui savo 
minties eigą, tai seminare Sruo
ga atsiverdavo visu savimi, visu 
turtingu savo gaivališkos asme
nybės kompleksu. Pagrindinis jo 
santykis su kiekvienu nariu 
buvo —mylinčio draugo, tiesa, 
vyresnio, daugiau žinančio ir la
biau patyrusio, draugo santy
kis. Todėl kiekvienam studen
tui, ar tik vos pašvęstam Į uni
versitetinės palėpės klubo na
rius, ar keturioliktą semestrą 
čia bezulinančiam (o tokių bu
vo) — vien dėl šio seminare be
lankančių rūmus, su Sruoga ben
drauti buvo lengva, drąsu ir nuo
širdų. Reikėjo matyti, kaip to 
tariamojo paniurėlio ir baubo 
akyse- švietė meilė-ir nepapras
tas, jautrus. inoras .• padėti, kai 
koks jaunas, dar labai naivus 
studentas išraudusiais skruos
tais ir užsikertančiu balsu skai
tė kokį idealizmu persunktą, 
baisiai kategorišką ir nesutaiko
mą savo priešiškumu blogiui re
feratą.! Sruoga niekad nepašiep
davo nuoširdžių, geru pastan
gų, kad ir nekokių vaisių dar ne- 
nešančių, jis niekad nestodavo 
olimpiečio pozoj prieš jauną, 
pradedantį rašytoją ar meninin
ką, bet nepaprastu tikėjimu ir 
gera valia rėmė jo pastangas, 
kantriai ir, kaip lygus lygiam, 
aiškino klaidas, bijodamas už
gauti, atsargiai salino ryškias 
nesąmones ir ne.manomybes. Ja
me buvo labai daug tikėjimo 
žmonėmis, jų sveikąją prigimti
mi, ateities lietuvių kultūra, ku
riai jis ruošė kovotojus.

Bet vargas tam, kas tuštybės 
vedamas, pretenzingai didžiu dė
damasis ar stačiai neišmanyda
mas ir pasimokyti nebandyda
mas, falšyvu būdu imdavo pūs
ti kultūros dūdon! Tatai retai 
pasitaikydavo seminare — per 
daug pasekę savo profesorium 
buvo jo klausytojai, — bet visa 
jame forume dažnai Į paviršių 
iškildavo burbulai, pretenduoją 
Į elitą, į meno ar kultūros rei
kalų formavimą ar bent supra
timą. Tokiais atvejais buvo ko 
Sruogos pasiklausyti! žudanti 
pašaipa, atremta į žmogiškosios 
menkystos pažinimą, logiškas 
atskleidimas ir naikinančiai aš
triai išreikštas pasmerkimas. 
Tikslūs smūgiai tiksliausia for
ma — visa tai krisdavo ant nu
sikaltėlio galvos. Dažnai tatai 
apsiribodavo seminaro diskusi
jos arena arba net jo “kulua
rais”, kai profesorius bekalbė
davo su keliais “senais vilkais”, 
negalėdamas kai kurių opių 
klausimų kelti per viešai. Daž
niausiai kliūdavo menkiems, blo
gą savo skonį visuomenei skie
pijantiems dauguvietinio plau
ko aktoriams ir režisieriams,

neknltūringiems dramaturgams 
ir kultūros reikalų viršininkams: 
kliūdavo visokiems neišmanė
liams, kurių buvo pilna mūsų 
meno ir literatūros kritikų eilė
se, grafomanams ir kitokiems 
sąmoningiems ir nesąmonin
giems kultūros kenkėjams. Kar
tais kandusis sruoginis sarkaz
mas išeidavo viešumon, spaudon, 
ir šiam volteriškam pamfleto me
ne Sruoga neturėjo sau lygių. Už 
tai Sruogos nemėgo įsisenėju
siuose štampuose paskendęs te
atras, siauri nacionalistinio ti
po kultūrininkai, iš principo bi
joję bet kokios kritikos ir pa
triotizmą supratę, kaip užgyri- 
mą, bet kokios nesąmonės ir be- i 
skonės, jeigu tik ji yra lietuviš
ka; jo nemėgo visi, kas jautėsi 
nesavo vietoj — ar per aukšta
me soste, ar per sunkiu laurų 
vainiku ant galvos; jo nemėgo 
tie, kurie mėgo palaimintą stag
naciją, nusistojusią “tvarką”, 
padorų vidutiniškumą, kas ger
bia skambu varda ar aukšta vie
tą, bet ne kūrybą ir asmenybę.

Todėl Sruoga, o drauge su juo 
— ir visas seminaras, buvo puo
šiami nihilistų, kultūrbolševikų 
ar panašiais epitetais. Ir tas 
faktas, kad didžioji seminaro na
rių dauguma priklausė ateiti
ninkų organizacijai, šitos opini
jos paveikti negalėjo: juk sunie
kinti užtenka paskalos, ne fak
tų!

Tačiau Sruogą suprato ir my
lėjo, tiesa, negausūs, bet arti 
prie savo profesoriaus priėję ir 
jo asmenybės atspindžiuos pra
turtėję ir užaugę mokiniai. Jie 
žinojo, kad Lietuvos žemė niekad 
nenešiojo labiau nemeluoto, ne
deklamuojančio, bet tikros mei
lės vedamo patrioto, kurio tau
tiškumas buvo prigimta esmė, o 
ne dirbtinai, užsakytinai ieško
ma forma. Ir kas ateity išnagri
nėjęs suras esminguosius Ba
lio Sruogos asmenybės bruožus, 
■įsikūnijusius jo kūryboje, drau
ge nusakys pagrindinius lietuvių 
kultūros savitumus. Žinojo Sruo
gai priartėję, jį mylėję žmonės, 
ko verti visi kitokie priekaištai, 
kaip intriganto ar savanaudžio. 
Visose vadinamose savo “intri
gose” Balys Sruoga buvo pats 
taurus ir drąsus kovotojas už 
'aukštesniąją mūsų kultūrą, 
prieš jos smulkintojus, išnaudo
tojus, kenkėjus. Aršiai kovoda
mas čia su vienu, čia su kitu 
piktybiniu reiškiniu, Sruoga nie
kad nėra kovojęs dėl savo as
menišku tikslų, dėl savo padė
ties. Tam, kas norėtų suabe-

joti jo intencijomis, visada ga
lima pabrėžti, jog Sruoga buvo Į me dalyje, skaidrėjančioj švie- 
per protingas, kad savo asme- Į soj, nuplaus nuo jo pavydo |r 
niškiems siekimams nebūtų ra- j menkystų neapykantos bei buko 
dęs daug lengvesnių kelių, jei bū į nesupratimo dulkes. Tačiau kar
tų jų ieškojęs. Nedaug proto!tais beveik norėtųsi, kad visi tie

litorija parodys jį augančia-

reikalauja nužemintas ir šyp
santis pataikavimas bei nugar
kaulio lankštumas, kuriuo pra- 
simušama į aukščiausias visuo
menės padėtis, laimimas visuo
tinas pripažinimas ir pagarba. 
Taip pat nedaug talento ir origi
nalumo bereikia tinkamoje vie
toj ir laiku paberti keletą tuš- 
čiaskambių patriotiškai nuspal
vintų banalybių, taip dažnai mū
suose iškeliančių Į laikinojo par
naso viršūnes! Argi viso to ne
būtų turėjęs Sruoga su savo 
protu ir talentu lengvai ir be 
vargo, jei tik būtų... ne toks tik
ras, ne toks didelis, bet — smul
kesnis, lankstelesnis, landesnis'^

smulkūs ir asmeniški priekaiš
tai, tie grumstai ir akmenukai, 
metami j didelį žmogų, pasiro
dytų ne tik užtarnauti, bet dar 
permaži, šimteriopai permaži, 
kad jo tikrųjų ydų ir silpnybių 
skaičius ir dydis būtų dar di
desnis, — kai juo ryškiau, juo 
aukščiau ir skaidriau pro šias 
praeinančias drumzles spindėtų 
tai, kas nepraeina ir nesutepa
ma: Sruogos kūryba.

(Pabaiga)

SKAITYK C^■AUJIEK.;S,' - 

JOS TEIKIA GERI/’JtTAS, 

?FTSINGI4USIAS ŽINIAS

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ !

K N Y G Ų IS T O R I J A
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai.
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose

viršeliuose už $6.00. d
Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

NAUJI E N O S
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik___ __ ___  $3.00
Minkštais viršeliais tik ______ __ ,_____ .__ ________ $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik ..............U._______ __________________ _ $1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderi.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. SOSOS

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai ininimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu ves 
vardas, .’j -v C-, S 2 

■ • ■■■■
įJūoz^ Venclova^ dirbęs prie šios-studijos 20 metų, peržiūrėjo 

labai daug senų, dokumentų., Ssavo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ’ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, HL 60608
■. • ............ .... .. ...........________________________

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė- , 
nėšio pirmos. ’

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 S(V Halsted St Chicago, HL 6060®

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metale TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Wilkes Barre priemiesčiu vaizdai Susquehanos potvyniui atslūgus.

DR ANTANAS J. GUSENAS

(Bus daugiau)
PAS GIMINES CHICAGOJE

113.00
$3.50

Kanadoje:
metams __ 
pusei metų __
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose: 
metam*; ____

pusei metu ___

Naujienos eina kasdien, i,iširi riant 
sekmadienius. Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So, Halsted SL. Chicago, 
HL 60608. Tele! HAymarkat 1-6100.

Pinigu* rwikia šiušu, paste Money 
Orderiu kanu su užsakymu.

Operos ir baleto rūmai stato
mi prie buv. žaliojo tilto (Vie
nuolio gt.). “Kažkas” keršyda
mas už rusu plano atmetimą vis

Iš Winnipeg© j Port Huroną kelionė buvo ilga, bet 
iš Port Hurono kelionė į Chicagą man atrodė dar ilges
nė. Kol žmogus neišvargęs, tai kelionėje viskas įdo
mu ir gražu. Bet kai organizmas pervargsta, tai įdo
mumas sumažėja. O kai užsikemša viduriai ir pradeda 
galvą skaudėti, tai tada kelionė tampa tikru vargu. Iš 
Detroito kelias į Chicagą buvo žymiai trumpesnis, bet 
aš negalėjau sulaukti kelio pabaigos.

— Tamsta taip sakai, bet jeigu čia mane vieną už 
verstų sniegu, arba užpultų žvėrys, tai ką aš tada da 
ryčiau?

— Jeigu užvers sniegu, tai užvers visur, — jis man 
aiškino. — Niekas nepajėgs ir prie tavęs prieiti. Kai 
daug sniego priverčia, tai ir žvėrys toli nueina. Jeigu 
jau bus užversti visi keliai, tai mes žinosime ir važiuo
sime į pagalbą.

$22.00
$12.00

$3.00

valstybių. Rusai Lietuvą prisijungė prie Sovietų Sąjungos.
Iki šio meto buvusieji Amerikos prezidentai Lietuvos 

ir kitų Rytų Europos valstybių prijungimo prie Sovietų 
Sąjungos nepripažino. Kol rusų pavergimo nepripajžsta, 
tai yra viltis išlaisvinti pavergtus lietuvius ir leisti jiems 
savarankiškai valdytis. Visi žinome, kad rusai atėmė že
mę iš Lietuvos ūkininkų, suvarė juos į kolchozus, o dabar 
išsiveža lietuvių žemėje užaugintus javus ir išsikasa bul
ves. Buvusieji Amerikos prezidentai smerkė rusų sauvalę 
ir nepripažino jiems teisės pavergti ir išnaudoti kitu tautų.

Prieš Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių prijungimą 
pasisakė prezidentai demokratai ir respublikonai. Prieš jį 
aiškiai pasisakė ir dabartinis JAV prezidentas Niksonas. 
Šis klausimas lietuviams nerūpėtų, jeigu demokratų kon
vencija būtų buvusi laisva,' kaip buvo praeitais dviem 
šimtais metų. Bet paskutinėje demokratų konvenci
joje buvo susiorganząvusi grupė radikalų, kuri neį
leido į konvenciją žinomų ir ilgus metus demokratų parti
joje dirbusių veikėjų. Partijos kandidatu į prezidentus 
paskirtas žmogus, kuris tarptautinių klausimų atidžiau 
niekad nestudijavo, o dabar studijoms jau nebeturi laiko.

Senatorius McGovern pareiškė, kad jis tuojau at
šauks visas Amerikos karo jėgas iš Europos, Artimųjų 
Rytų, o Pietų Azijoje esančioms karo jėgoms tuojau įsa
kys baigti karo veiksmus ir grįžti į Ameriką. Jis yra įsiti
kinęs, kad komunistai patys paleis visus laisvėje laiko
mus amerikiečius, kai Amerikos karo jėgos pasitrauks iš 
Vietnamo. Toks galvojimas parodo, kad senatorius ko
munistų visai nepažįsta. Jie net pasižadėję ką padaryti —

Užsieniuose: 
metams _
pusei metų __
▼ienam mėnesiui

dažnai nepadaro, o ką jau bekalbėti apie niekam nežadė
tą dalyką.

Krašto saugumo ir tarptautiniai klausimai privertė 
visą eilę demokratų surirūpinti prezidentinėmis gali
mybėmis. Daugelis demokratų yra įsitikinę, kad sen. 
McGovern galėtų pakenkti JAV, jeigu jis būtų išrinktas. 
Jis gražiai pakalba, bet jo kalbos neatsakomingos. Sen. 
McGovern pareiškimą apie karo jėgų sumažinimą ir at
šaukimą sukėlė didžiausio rūpesčio visoje Europoje. Pa
našūs pareiškimai daromi tiktai iš anksto susitarus su to
mis valstybėmis, kurios panašaus žingsnio būtų paliestos. 
Sen. McGovern pareiškė, kad jam nereikės jokių susi
tarimų.

Demokratų partijos vadų tarpe kilo mintis, kad ge
riau valstybės priešakyje palikti žinomą respublikoną 
Niksoną, negu pasodinti nežinomą demokratą McGovern. 
Prezidentas Niksonas turi daugiau patirties ne tik krašto 
administracijoje, bet ir užsienio politikoje. Jis ir .komu
nistus geriau pažįsta, negu sen. McGovern. Buvęs Texas 
gubernatorius ir įtakingas demokratų veikėjas John Con
nelly sudarė demokratų komitetą prezidentui Niksonui 
išrinkti. Dabar minėto komiteto skyriai organizuojami 
visame krašte. Komitetas nesikiša į kitus demokratų rin
kiminius reikalus. Jis pataria vietos demokratams rinkti 
vietos valstijų ir savivaldybių pareigūnus, bet Intrant ter
minui prezidentu siūlo rinkti dabartinį krašto prezidentą 
Niksoną.

Lietuvių Radijo Forumo pokalbio metu paaiškėjo, 
kad jau ir Chicagoje sudarytas Demokratų komitetas pre
zidentui Niksonui išrinkti. Illinois valstijoje minėtam ko
mitetui vadovauja žinomas advokatas Morris. I. Leibman. 
Šiai idėjai pritaria visa eilė įtakingiausių Illinois demo
kratų. Adv. Leibman buvo prezidentų Johnsono, Truma- 
no ir Eisenhowerio patarėjas. Adv. Leibmanas jau tre
čias dešimtmetis studijuoja sovietinio imperializmo eks
pansiją ir labai gerai pažįsta jų veiklos metodus. Jis susi
rūpinęs JAV saugumu, nes jis žino, kad Amerika yra vie
nintelis kraštas,^ kuris gali rimčiau pastoti kelią sovietų 
ekspansijai. Jeigu kariškas Amerikos pajėgumas bus su
silpnintas, tai niekas nesustabdys sovietų karo jėgų. Ru
sai tada laisvai veršis į Vakarų Europą ir Artimuosius 
Rytus. Patirtis rodo, kad rusai nesivaržys jokiomis prie
monėmis, jeigu bus įsitikinę, kad sovietų pusėje- yra ka
riškoji persvara.

Lietuvių Radijo Forumas, pakviesdamas adv. Lieb- 
maną, atliko naudingą patarnavimą, informuodamas lie
tuvius apie įtakingesnių demokratų susirūpinimą kraš
to ateitimi. ; C

Nagrinėja rimtas politines problemas
Praeito šeštadienio, spalio 14 d. vakarą Chicagoje 

suorganizuotas ir kiekvieną šeštadienį leidžiamas Lietu
vių Radijo Forumas nagrinėjo labai gyvą ir kiekvienam 
lietuviui dabartiniu metu svarbią problemą. Artėja 
kimai, kurie turės svarbios reikšmės ne tiktai šiam kraš
tui, bet ir tarptautinei politikai. Lietuviai, šio krašto 
piliečiai, turės balsuoti ir pasirinkti ne tik vietinius sa
vivaldybės pareigūnus, bet ir krašto prezidentą.

Prezidentas, kaip žinome, yra ne tiktai vyriausias 
JAV karo jėgų viršininkas, bet jis nustato ir užsienio 
politikos gaires. Jeigu prezidentūroje bus patyrimą turįs 
politikas, tai ne tik vidaus reikalai bus pavyzdingai tvar
komi, bet bus laikomasi ir geros tarptautinės politikos. 
Lietuviams šis klausimas yra nepaprastai svarbus. Lie
tuvą karo metu okupavo rusai ir iki šio meto jie neiškraus-

žagarų, mėšlo krūvos.
Kazio Borutos brolienė Vin

centa Borutienė, aukšta, ramių 
akių pagyvenusi moteris, mus 
mielai veda parodyti kambarį, 
kuriame, kai atvažiuodavęs, 
daug dirbdavęs mylimas gimi
naitis ir rašytojas.

Kambarys didelis, šviesus. 
Prie sienos kukli senovinė lova. 
Vidury kambario sunkus, ap
valus stalas, dvi kėdės su aukš
tomis atkaltėmis. Virš senovi
nės komodos prie lango didelis 
Kazio Borutos portretas. Ant 
komodos kuklus albumėlis su 
nuotraukomis, kelios rašytojo 
knygos. Ir viskas. O norėtųsi 
kažko daugiau. Norėtųsi, kad 
tas brangus kambarys būtų pil
nesnis, jaukesnis, toks, tarsi ra
šytojas, ilgai dirbęs, pakilo iš už
stalės ir išėjo valandai kitai.

Skaudu girdėti, kad tenai, 
kur žali Dovinės skardžiai, kur 
jaunimas gegužines rengdavo, 
kur noko ant lazdynų vaško rie
šutai, kolūkio pirmininko An
tano -Valentos paliepimu buvo 
“atidaryta” kiaulių vasaros sto
vykla. “Stovyklautojos” išlau
žė, išknaisiojo lazdynus, apgrio
vė- krantus, žodžiu, sugadino 
gražių, daug menančią vietą.

įsikišus rajono valdžiai, kiau
les perkėlė kitur, o pašiūres, 
lentgaliai visokie ir dabar tebe
riogso paupy.

Kas pritinka Kosyginui? Na
gi, Vilniuje Parodų rūmai ir 
Sporto rūmai. Pastarieji ana
pus ir šiapus sukėlė kontroversi
jos bangelė. Eilę metų disku
sijos čia pritildavo, čia vėl įsi- 
aistrindavo. Visų šalčiausiai iš
silaikė Sporto rūmų architek
tai ir ... Sniečkus.

Rūmas išaugo prie senosios 
Vilniaus miesto dalies ir anot 
vieno architekto, privalo “orga
niškai įaugti į bendrą miesto 
organizmą, nesudarkyti sostinės 
bokštų plastinio ritmo”.

Sporto rūmai, deja, kone 
“užaugo”... Gedimino kalną. 
Kremliui tai patogu, nes atlikta

Kas Borutos tėviškėje? Ogi keleivis ar buvęs rašytojo drau- 
Uteratūros ir gas pasidairyti. Dairomės ra

šytojo pavėnės, kurią jis ten, 
ant kalnelio, buvo susirentęs. 

nė ženklo.' Netoli gra
žaus gojelio kaip kokia pikt
žaizdė žiojėja žvyro karjeras.

Ant sodybos kluono stogo, 
sparnais paplakdamas, kojom 
patrypdamas, kleketuoja gand
ras mus sveikina, vaikus savo 
rodo. Geriau ant širdies pasi
daro. Bet neilgam. Kieme vėl 
žiūrėk, kad nejsistotum į van
dens klaną, stypso aplūžusios, 
paramstytos tvoros. Į sodybą 
“įmontuota” kiaulių ferma, nuo 
kurios gerokai “neša”. Aplink

įveda korektūrų: “su savo pa
galba” atvyksta ir... išvyksta 
Maskvos statybininkai. Statyba 
brangsta ir... užsilėtina.

Rašytojo V. Bubnio nuomo 
nė (žr. “L. ir M,” 1972. 9. 9.):

“Kartais susidaro įspūdis, kad 
kai kurie jauni poetai gėdinasi 
nacionalinio jausmo, pabrėžti
nai orientuojasi į pasaulinius 
standartus. Atseit, savos tautos 
problemos — ne jo reikalas. Jis 
nori tvarkyti pasaulį, nustebin
ti žmoniją. Mano supratimu, 
kūrinys, atplėštas nuo gimto
sios žemės problemų, prilygsta 
tik tuščioms svajonėms apie pa
saulinę šlovę.

Nacionalinis koloritas nėra 
paskelbta kon-Į spalvotas popierius saldainiams 

archi-1 vynioti. Jis slypi charakteriuo
se, personažų mintyse, poelgiuo
se. Antra vertus, nereikėtų ven
gti ir nacionalinės atributikos; 
kai veikėjas apsirengęs ne savo 
rūbais, mažų mažiausia — juo
kinga.

Gerbiu kiekvieną, kuris išti
kimas savo nacionalinėms tra
dicijoms, kuris už\ viską labiau 
myli savo gimtą žemę, nepri
klausomai nuo to, kokioj tau
toj, kokiam krašte jis begy
ventų”.

Ką pasakys Kremlius?’
“L. ir M.” vedamajame skai

tome:
“Išlydėjome poilsiavusį Pa

langoje maskvietį literatą. Sve
čias žavėjosi jūra, kopomis, 
pliažu, parku, mūsų kurorto, 
tvarka bei švara, gyrė Palan
gos grietinę ir lietuvišką sūrį...”

J. Cicėnas

Dienraščio kainos;
Chicagoje ir prįemieačiuose 

metams ____________
pusei metų ___________
trims mėnesiams _____
vienam mėnesiui _____

man dženitoriaus darbo Jackson Parko ir Cottage Gro
ve apylinkėje. Pirmą dieną vieną kitą dalyką man pa
rodė, o vėliau man užkrovė 6 didelių namų priežiūrą.

Džiaugiausi, kad gavau namų prižiūrėtojo darbą. 
Jis buvo nesunkus, bet ir atlyginimas buvo labai jau 
mažas. Vasarą turėdavau apšvarinti visą namo apylin
kę, o žiemą tekdavo nukasti visą sniegą. Reikėdavo 
valyti ir namo viduje. Žiemą tekdavo 'prižiūrėti pečių, 
šilumą gamindavo anglimis, todėl reikėdavo prižiūrė
ti, kad visą laiką pečius turėtų pakankamą anglių kie
ki. Taip pat reikėdavo daboti, kad pečius neužtrokštų. 
Reikėdavo laiku išimti nuodėgulius ir pelenus. Be to, 
man reikėdavo prižiūrėti visus namo kranelius.' šiaip 
jie atrodo gana patvarūs, bet karšto vandens kraneliai 
greitai sugenda. Jie sugenda namo rūsyje, bet dažnai 
pradeda varvėti žmonių butuose.

Namas priklausė senam prancūzui. Jis turėjo didelį 
namą, bet pats tame name negyveno. Netoli buvo jo 
privatus namelis, kuriame jis buvo gana gerai Įsitaisęs.

Viduje buvo visi patogumai. O jeigu name kas su
gesdavo, tai niekas jam ramybės neardydavo. Namo 
gvventojai laukdavo manęs. Kai aš atsirasdavau, tai 
man ir skųsdavosi.

pasisk adykime 
Meno” skiltyse

... “Naujo kelio” kolūkis
Vos įvažiavus į ūkio valdas,'Nėr 

akį užgauna netvarka: padar
gai išmėtyti kur kas, iŠ kiauli
džių ir veršidžių upeliu link Do
vinės veržiasi srutos. * -

Išmaltu, duobėtu keliuku mū
sų mašina svyrinėja į Kolūkių 
kaimą, į Kazio Borutos, pui
kaus lietuvių prozininko, poeto, 
tėviškę. Iš tolo paregėjome vie
la aptvertą proretį gojelį. Kad 
aptvėrė — gerai: visai neiš
nyks. Bet užmiršo vartus pada
ryti, kad galėtų užeiti koks pa-

Chicagon aš atvažiavau pas savo tetą Konstanciją 
Čekauskienę, ji gyveno 2317 S. Kroli Street

Džiaugiausi, kad galėsiu baigti trankymąsi ir pabū
ti vienoje vietoje. Aš norėjau atsigauti nuo kelionės ir 
grįžti vėl į normalų gyvenimą.

Teta mane labai gerai ir gražiai priėmė, tarytum aš 
būčiau josios sūnus, bet tetėnas nebuvo toks geras. Man 
susidarė įspūdis, kad jis ne labai norėjo, kad aš^pas 
juos bent laikinai apsistočiau. Jis gerai žinojo, kad ir 
Chicagoje buvo didelis nedarbas ir kad bus labai sunku 
už bet kokio darbo užsikabinti.

Teta prašė, kad tetėnas man gautų kokį darbą, Pra-. 
džioje ji prašė, kad mane priimtų toje pačioje dirbtu
vėje, kurioje ir jis dirbo. Vėliau prašė pasiteirauti, ar 
aš negalėčiau kur kitur darbo gauti.

Nežinau ar kur tetėnas teiravosi man darbo, bet at
simenu, kad vieną vakarą, grįžęs iš darbo jis man pa
sakė:

— Toje dirbtuvėje, kur aš dirbu, tau darbo nėra ir 
nebus... Ąš kalbėjau su vyresniais ir man pasakė, kad 
tuo tarpu nėra jokios vilties naujam darbininkui čia 
gauti darbo.

— Dėkui tau, dėde, kad pasiteiravai man darbo, 
aš jam mandagiai atsakiau. — Gal kada ateityje ir pas 
jus atsiras, bet tuo tarpu darbo aš turiu kitur ieškoti.

Norėjau su dėde būti mandagus, nors aš jau nieko 
iš ją nesitikėjau. Kodėl taip yra — šiandien sunku bū
tų pasakyti, bet labai dažnai pirmas žmogaus žvilgsnis 
apsprendžia tolimesnius santykius. Pirmą kartą pama
tęs savo tetą, jaučiau, kad joje yra man šiltas jausmas, 
tuo tarpu tetėnas norėjo, kad aš tiktai greičiau išeičiau 
iš jo buto.

Tuo tarpu Chicagoje aš jau užmezgiau pažinčių ir 
per jas galėjau plačiau pasidairyti. Vienas mano pažįs
tamas, patyręs apie mano svajones ir norus, surado

Subscription Rates: Į trims mėnesi imu
tn Chicago $22.00 per year. $12,00 per* vienon mėneaiul 
ox moaths. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year;
»ther countries $23.00 per year.
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dirbti visus darbus ištisą vasarą, o vėliau jis mums su
mokės sutartą sumą.

Aš jau buvau nutaręs čia nepasilikti, todėl ir pasku
tinis jo pasiūlymas manęs netraukė. Nenorėjau susi
pančioti jokiu kontraktu, o metinio kontrakto jis rei
kalavo.

Kaip jis savo reikalus tvarkė, aš nežinau, bet mes 
dar vieną naktį pernakvoję, ryte susirišome savo ry
šulėlius ir iškeliavom į Maple Creek stotį.

Darbas Kanados farmoje man buvo naudingas. Aš 
važiavau į miestą su 135 doleriais, o tais laikais tai bu
vo didelė suma. Pirmiausia nusipirkome bilietus iki 
Winnipego. Mums dar degė viltis tame dideliame Ka
nados prekybos centre susirasti dar kelias dienas dar
bo. Pramiegojome netoli stoties, apėjome visas įstai
gas, kuriose tikėjomės gauti žinių apie darbą Kanados 
farmose, bet nieko neradome.
Praleidę dar vieną naktį Winnipege, nusipirkome bi
lietus tiesiai į Fort Huron, esantį netoli Detroito. Ke
lionė yra varginantis dalykas. Pradžioje įdomu žiūrė
ti į laukus ir miškus, bet vėliau nusibosta.

Port Hurone pradėjome dairytis darbo, bet depre
sija ir ten buvo gana stipri. Niekas apie jokį apmoka
mą darbą ir kalbėti nenorėjo. Dirbantieji buvo labai 
laimingi.

“lietuvių rankomis”. Panašų 
“ėjimą” prieš porą metų siūlė 
Kauno architektai, pertvarkant 
Lietuvių (Lenino) aikštę ir 
Tauro kalną, “užstatyti” (gal 
nepatogu nugriauti) šv. Pilypo 
ir šv. Jokūbo bažnyčią. Buvo 
bandoma “užstatyti” ir Kate
drą. Kilus triukšmui, telegrafo 
rūmų statyba ... atidėta. Juo
ba Kremlius “patarė” pačioje 
Vilniaus širdyje pravesti eks
presinį kelią.

Kodėl Kosygin nenorėjo ba
leto?

Šie rūmai kitimet sukaks (!) 
20 metų amžiaus. Paseno be- 
statomi. čia “statybos” kelios 
“smulkmenos”: "

— 1953 m 
kursas. Dalis' vilniečių 
tektų be sąlygų pasisakė už... 
Maskvos ir .Leningrado planą. 
Bet laimėjo miestą gerbiantys. 
Iš kelių projektų sudaryta “vie
tinis” planas, architektės N. Bu- 
čiūtės. Laikas bėgo kaip vanduo 
Neryje, rūmų nė pamatų. Pa
galiau pradėta statyti, tai buvo 
1964. 12. 26. Kada bus baigta. 
Kas žino?!

Jei sporto rūmų “talpa” yra 
8.000 galvų, tai operos ir bale
to rūmų — 1.500. “Kišeninis” 
ar ne?! Dar: Užnugaryje bus 
šešių aukštų pastatas repeticijų 
studijoms, choro, solistų kam
bariams, scenovaizdžių dirbtu
vėms bei kitoms pagalbinėms 
tarnyboms, žurnalistas'S. Vain- 
traubas betgi pabrėžia ir porą 
projekto netobulumų, jau anks
čiau keltų spaudoje:, “Dąli&Jiū- 
rovų, norėdama pertraukos me
tu patekti į rūkomąjį-ar tuale
tą, turės bėgioti krosą penkių 
aukštų namo laiptais, . pakibu
siais virš prarajos. Vestibiuly
je kitas siurprizas — aklina dvy
likos metrų aukščio stiklinė sie
na, juoduojanti vakaro tamso-

— Žinok, kad vienas čia niekad nebūsi, — tęsė jis 
toliau. — Aplinkui gyvena žmonės. Kaip šiaurėje taip 
ir pietuose gyvena farmeriai. Jie gyvena su šeimomis. 
Niekur jie žiemą nevažiuoja. Jei kas atsitiktų, tai vi
suomet gali juos pasiekti.

— Kaip aš žiemą juos pasieksiu, jei keliai ir laukai 
bus užpustyti? — paklausiau.

— Niekad jie nebūna taip užpustyti, kad negalėtum 
išbristi. Jeigu užpusto vieną vietą, tai kitoje palieka 
paviršių visai pliką. Be to, arkliai visuomet tave nuneš 
ten, kur tu nori ir tau reikia.

‘ — Bet aš kelių čia nežinau ir tų ūkininkų nepažįstu, 
— jam aiškinau.

— Tu jų nepažįsti, bet jie tave pažįsta. Jie žino, kad 
tu pas mane dirbi. Jie yra pastabūs, mato iš to, — jis 
man aiškino, bet neįtikino.

Kai matė, kad manęs nevilioja jo pasiūlymas, tada 
jis pasiūlė imti abu, jeigu mes sutiksime pasirašyti 
metinį kontraktą už $600,00 kiekvienas. Turėsime
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vičius giminės, dra

NAHUV
Chicago?
Lietuvių
Laiptu yIv 
Direktorių

’ \8SQ^iącijos

AMBULANT P 
PATARNAV'« 
MAS CIENA 
IR NAKTĮ

GĖLĖS VISOMS PKOGOMS
BEVERLY HILLS GELINYČI* 

2443 WEST 63rc STREET 
Telefonai: PR J-OS33 ir PR 8-083*

TURINE 
KOPLYč'Af 

VISOSE MIESTO 
PALYSE

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

Kasmet su gražiu pasisekimu 
Waukegane praeina jau tradici
ja virtęs rudeninis banketas, 
šiemet, kaip ir praeity, Apylin
kės LB v-ba deda daug pastangų 
prikvjesti kuo daugiausiai sve
čių iš kaimyninių kolonijų, net iš 
pačios Čikagos, nes savo?' liet, 
publikos čia nėra per daugiausia. 
Tam tikslui šokiams visuomet 
užangažiuojami patys geriausie
ji orkestrai, svečiai kuo nuošir
džiausiai priimami ir puikiausiai 
vaišinami. •'
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Šiemet Rudens Balius įvyks 
šeštadieni, lapkričio 4 d., Lietu
vių Auditorijoje, 9 ir Lincoln 
g-vių kampas, Waukegane. 
Kokteiliai 7:30, vakarienė 8:30 
v. vąk. šokiams gros puikus 
“Drost” . vokiečių orkestras.

DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 43rd STREET 
Ofiso telef.: PROSPECT 8-3229 
Rezid. fofcf-: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto 
nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Am. Ljet. Inžinierių ir Architektų S-ga, ‘ ' ■ -f* • * • ✓ ■
T Chicagos Skyrius -
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Inž. KSAVERUI KAUNUI 
darbovietėje tragiškai žuvus,

jo mylimai žmonai Jūrai Kaunienei ir broliui 
Jonui Kaunui nuoširdžią užuojautą reiškia

liūnas, žentas Ap- 
, Estelle Kuberski,

— Žemaičiu Kultūros Klubo eilinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį spalio 
18 dieną, 7:00 vai. vak., Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St Nariai 
kviečiami atsilankyti ir aptarti klubo 
reikalus. Po susirinkimo bus vaišės.

Rožė Didžgal vie nė, rast.

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

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

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vak 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

BIZMLKlAi, KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE”.— TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNY Jk

WAUKEGAN. ILL 
Nusiaubė viesulas

Prieš porų savaičių siautęs 
smarkus viesulas palietė šv. Bal
tramiejaus lietuvių parapiją. 
Kaimyninio Forrestall Village, 
kuriame gyvena Great Lakes 
Laivyno Bazės karininkų šeimos, 
daugelis namų tapo siharkokai 
sužalota ir 21 asmuo sužeistas. 
Po to, šiaurės kryptimi ėjęs vie
sulas gerokai apdraskė šv. Bal
tramiejaus parapijos pastatus — 
nunešė mokyklos stogą, išrovė 
iš šaknų 4 didžiulius medžius, 
išmušė keletą bažnyčios langų- 
vitražų, ir aplamai pridarė viso
keriopos žalos.

Rudens banketas

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJĄ 

Telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT ST.
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

WALDFRIED HEIDRICH 
' ’ mirties, 

nuoširdžiąi užjaučiame.
J. Akelienė

KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Turėkit tikėjimą į Dievą. Mode. 11:22.
abejonės, kad Dievas tvarkė ir vadavo kasdieninį gyvenimą įf ap. 

saugojo mus nematoma galybe jau nuo tos valandos, kurioje mes stojome? 
Viešpaties pasekėjais, kad mes, kaip Kristaus mokjilos mokiniai, išmoktu
me nuo jo išvystyti daugiau ir daugiau šventosios Dvasios vaisių, • ypatin
gai daugiau tikėjimu. Tikėjimas yra taip svarbus dalykas, kad šiame lai
ke mes pilnai r ___1___ --- ---
dalykas, kurio Viešpats reikalauja iš savo pasekėj

Šimtmečio paminklas
Pereitais metais sukako ly

giai šimtas metų, kaip mūsų tau
tietis Freimonaą pirmasis lietu
vis atvyko į Clevelandą įr jame 
pastoviai apsigyveno. Per šį 
šimtmetį ne viena dešimtis tūk
stančių lietuvių savo gyvenimą

Mirė 197? pa. spalio nięp. 15 dieną, sulaukęs 62 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Miroslave.

Paliko nuliūdę: žmona Pranciška, pagal tėvus Ppvilavičiūtė, bro
lis Vaclovas ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. Lietuvoje liko 
paatiųa ir S seserys.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Ąvępue.^ *

Trečiadienį; spalio 18 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į Šv. P. Mąrijąs Gipųmo pąrapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas Sv. Kazimiero Liętuvių kapinėse.

Viši a. a. Petro Feiferio giminės, draugai įr pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir ’sufeįkti jąm paskutinį patarnavi
mą įr ąt^isvęikįĮUĮną.

Nuliūdę lieka:
Žmona, brolis, mofjpą, girų i nė s.

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

GĖLININKAS
. (PUTRAMBNTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės
- kapams gėlės.

ROY R. PETRQ (PŲTRAMENTA5)'
5525 So. Harlem Ave.

HERMITAGE AVENUE
YĄrds 7-174Į - 1742

lųžinieriui

KSAVERUI KAUNUI 
tragiškai žuvus.,.

gUĮUDtastt ir artimiesiems gilią užųojąutą 
ręiąkĮą irTkąrtu liūdi

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. yak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų -ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 st St.

Tikrina akis.

P. ŠILEIKIS, 0. P.MCS ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L t

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
28S0 West 63rd St^ Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084
P, J, RIDIKE

3354 So. HALSTED STRĘĘT Phonę: YArds 7-1911

keli tūkstančiai mūsų tautiečių 
dar įr šiandien šiame didžiausia
me Ohio valstybės mieste ne tik 
kuria sau medžiaginį gerbūvį, 
bet ir ryškiai pastebimai ir or
ganizuotai dalyvauja bendroje 
Amerikos lietuvių kultūrinio, vi
suomeninio ir politinio darbo 
talkoje. ,

šios didingos Cleveland© lie
tuvių gyvenimo sukakties pras
mę pirmasis iškėlė ir visai lie
tuvių visuomenei radijo bango
mis priminė ‘*Tėvynės Garsų” 
lietuviškos radijo programos di
rektorius nepailstamas visuome
nininkas Juozas Stempužis. Jis 
pagaliau buvo pirmasis šios su
kakties prisiminimui pereitais 
jubiliejiniais metais suorganiza
vo įspūdingai neužmirštamą dai
laus žodžio ir dainos koncertą. 
Taį tikrovėje turėjo būti lyg ir 
puiki uvęrtiura platesnei visų 
metų minėjimo programai.

Nors šiuo reikalu ir buvo daug 
gražių sumanymų ir dar grą- 
žesnių užsimojimų, tačiau, gai
la, kad bendrai visa ši reikšmin
ga sukaktis didesnio visuotino 
dėmesio nesusilaukė ir jubilieji- 

zniai metai Cleveląnde praėję jo
kiu žymesnių parengimu neatžy- 
mėti.

Tad džiugu, kad šiąįs metais 
grupė lietuvių ėmėsi iniciatyvos 
ir sudarė komitetą (K. Žiędpnis, 
V. čyvas ir J. Sadauskas) šimt
mečio sukaktį nuo Freimono at
vykimo į Clevelandą ilgesniems 
amžiams Įamžinti, šis komite
tas lietuvių šimtmečiui atžymė
ti bei praeities ir dabarties lais
vės kovotojo prisiminimui |am- 
žinti ėmėsi iniciatyvos pastatyti 
ilgaamžį paminklą — lietuvišką 
koplytėlę, papuoštą tradicinio 
lietuviško rūpintojėlio meniška 
skulptūra, senovės aukuro imi
tacija ir vėliavų pastovais.

Paminklas bus pastatytas šv. 
Mergelės Nepaliaujamos Pagal
bos (naujosios) parapijos aikš
tėje prie pat Neff Road gatvės.

Tuo pačiu bus galutinai archi
tektūriniai išbaigtas dar nesenai 
pastatytas bažnyčios pastatų 
kompleksas, šią bažnyčią ir ki
tus jos pastatus statė lietuvis 
inžinierius J. Augustihavičius 
pagal architekto S. Kudoko pla
nus ir projektą.

Paminklo projektą parengė ir 
statybos darbams vadovaują inž. 
Eduardas Kersnauskas. šiuo 
mgtu jis padarė ir spaudos at
stovams parodė paminklo mode
lį. Inž. E. Kersnauskas yra ta
lentingas ir subtilaus skonio sa
vo sritįęs menininkas. Stebint 
bet kuriuos jo darbus visada 
tenka stebėtis jo kruopštumu, iš
pildymo sulįtįlųĮnų ir pavydėti 
jo estetinio grožio pajautimu. 
Be abejo, šiuo atžvilgiu jis yrą 
pirmaujantis ir drąsiai nusipel
no architektūros meno esteto 
vardo.

Tad iy šįo pąmiųklo projektas 
tuojau iš pirmų pažvelgimo kiek
vieno akį patraukia sąvp subti
liu išbaigimų įr kiekvienos Je- 
talės kruopščiu menišku apipa
vidalinimu. O visas bendras pa
stato vaizdas skoningai išbaig
tas ir patraukia kiekvieno dė
mesį savo stiliaus lengvumu. Inž. 
E. Kersnauskas, kurdamas šį 
paminklo projektą, sėkmingai 
išvengė neesminių detalių per
tekliaus ir perkrovimo, kuo la
bai dažnai pasižymi ištisa eilė 
kitų panašios rūšies kūrinių. 
Būdingai originalią ir charakte
ringai lietuviško stiliaus rūpin
tojėlio skulptūrą sukūrė skulp
torius R. Mozoliauskas.

Visai neabejotina, kad šis 
skoningai pastatytas paminklas 
ne tik gražiai derinsis prie di
dingų bažnyčios pastatų aplin
kos, bet tąip pat bus ir labai 
gražus papuošalas visai šio mies
to daliai, kurioje šiuo metu gy
vena didelis būrys mūsų tau-

PąminkĮąs JT4 statomas sa
vanoriškomis lįętųvių aukomis. 
Yra ir keletas mecenatų, kurie 
šiam reikalui paskyrė didesnes 
sumas. Tad dalis reikiamo ka
pitalo yra jau surinkta. Tikima
si, kad lietuviai sudės ir likusią 
reikiamos sumos dalį įr paminki 
ląs galės būti užbaigtas ir iš
kilmingai atidarytas dar šių me
tų pabaigoje. J. Dgi.

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-113<<-1139

BUTKUS - VASA1T1S
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. ' Phone: OLympic 2-1008

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA .
R. Š E R Ė N A S <r 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

1410 go. 50th Avė., Cicero
Teief.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

V. Tumascnis, M. D., S. C.
C H IR U R G A S 

2454 WEST 71st STREET
Ofiso teief.: HEmlock 4-2123
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

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

ANTANAS M, PHILLIPS
3307 No. LITUANICA AVENUE. Phone: YArus 7-3401

MARGARET JQNAVICIUS
. Gyv. 3329 So. Morgan St.

Mice 4972 m. spąlįo įpėn- 14 dieną, 9:00 vai. ryta, sulaukusi 75 
metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Vilkaviškio parąpijoj.

Araerįkpje išgyveno 59 metus.
PaUkų nuliūdę: 5 dukterys — 1 

tnony, Louise Strand, žentas Charles, 
žentus Ziginund ir Agnės Merrick, žentas Mikė, sūnūs Joseph Vickery, 
marti Maria, 9 anūkai, 3 proanūkei ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami.

Pirmadienį, spalio 16 dieną 6:00 vai. vak. kūnas bus pašarvotas 
P. J. Ridiko kpplyėiojp, 3354 So. Halsįed SL

Trečiadienį, spalio 18 dieną 8:30 vai. ryto bu$ lydima iš koplyčios 
į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laido- 
jąma šv. Kazimiera Lietuviu kapinėse.

Visį a. a. Margaret jonavičius giminės, draugai, if pažįstami puo- 
širdžiai " kviečiami ^dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinę pa- 
tarnavįmą įr atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
* ' Dukterys, sūnus, giminės.

Laidotuvių Uirektorius Povilas J. Ridikas. Tel. YA 7-1911.

— Humbaktt Parka Liatvvly Klubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks trečia
dienį. spalio 18 "d. Almera Simons mie
sto parkelio salėje, 16*0 N. Drake 
ve-, pirmame aukšte 103 kambaryje, 
pradžia 12:15 vai. popiet Nariai ir 
narės prašomi susirinkti ir naujų 
kandidatų atsivesti įstojimui į mūsų 
klubą. Turėsime svarbių reikalų ap
tarti. Po susirinkimo bus vaišės.

W. Menkus, nut. rašL

MODERNUS STEREO 
FONOGRAFAS 

TIK 59.95
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVE EIK PAS MfTUVil

Mielą ponią
VERĄ ZEUNSKI, 
liūdinčia dėl brolio

ItVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
jX Telef.: GRovehiU 6-2345-6

y'HMWRl Ugn ■■ 1 .. ........................................

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

WEST 69|h STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667Z
11028 SOUTHWEST J11GHWAV, Palos Hills, HI. 974-4410

R»rt tai. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA |R MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaskj Rd. (Crawford 

Medical Building}. TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepiąs skambint) 374-8012

TalfL; PRųspocf 8-)717

DR. S. BJEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. 737-5149
Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”. ,
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

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. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.
Rez.: Gi 8-0873

DR. W. EISIN - EIS1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
siliępia. skambinti Ml 3-0001,

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUČEUŪNAITĖ 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670. 
Neatsiliepus — skambinti 

4714)225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tęL:, HĘ 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad.^ ąntrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

CLEVELAND, OHIO
tiečių ir jcurioj« jąu auga nau
jieji lietuviški namai — salė. 
Ryškįai matomoje vietoje pasta
tytas lietuvių šimtmečio pamin
klas patrauks kiekviena praei
vio akį ir tuo pačiu dėmesį lie
tuviškiems pastatams įr įstai
goms.

hią šlovę.
Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 

lenam aišku, kuri yra tikrojL Krikščioniui reikalinga tikroji Kris 
jažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
įtėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gavsite, jei 
psite tokiu adresu: Mr. F. Žavisi, 3715 West 66th Street, Chicago,

y SV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
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jorto gyventojų 
Brid g e partietis

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas 

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

I

Charlie Marion iš Rosewell, Ga., nemėgsta žuvauti ar medžioti. Jis kiekvieną savaitgalį važinėja po apylinkės 
upes, ieškodamas aukso. Čia jis matomas su drauge ir metalo detektorium Etowah upėje.

CICERO
Lietuviu Namu Savininku 

Draugijos narių susirinkimas 
Įvyko šio mėnesio 10 dieną pa
rapijos svetainėje, 19th (it. ir 
15th St.

Susirinkimą atidarė ir pra
vedė vicepinn. J. Breivė. Pir
mininkas P. Kimbarkas nega
lėjo būti, nes yra užimtas poli
tiniais reikalais. Rinkimai ar
tinasi, Respublikonai turi ju
dėti. Kažkodėl šis susirinki
mas buvo šykštokas — iš vyrų 
pusės. Moterys tai progresuo
ja. Jų buvo gausiai ir jos buvo 
iškalbingos. Visų susiidomėji- 
mas tai tas nelemtasis greitke
lis. Plinta gandai ir dar kaip 
čia bus ir čia bus. Vienok ga
lutinai niekas nepasako. To
kiu būdu neaiškumas visus var
gina. Kaip ten bebūtų, visgi 
kada nors paaiškės ir neramu
mai nutils. Greitkelis reikalin-

gas. nes Cicero Avenue labai Į ty, Indiana, 
užkimšta automobiliais. Tikras mėn. 28 d.

J vargas važiuojantiems. Tik kas
1 nevažiuoja, tai nežino, bet pa
mokinimus tai duoda ir dar 
kaip! Ypač moterys vyrus kai-’ 
tina.

Mūsų miesto pareigūnai, mū
sų vadas P. J. Kiinbarkas sako:
Turėkite kantrybės, laikas iš
spręs tuos keblumus. Lankyki
te savus susirinkimus visi kaip 
vienas. Vienybėje — galybė.

Cicero D.

Paminklai Lietuvos 
Prezidentams

Prie Nepriklausomos Lietu
vos Prezidentų: Aleksandro 
Stulginskio ir Dr. Kazio Gri
niaus eglių, esančių Interna
tional Friendship Garden, Mi
chigan City, Indiana, pamink
lus pastatyti sutartis pasirašy
ta su Budak Memorials, Ine. 
Greenwood Cem. Michigan Ci-

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

 Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

r

t

1972 m. rugsėjo

Sutarties pasirašyme daly
vavo L. V. S. “Ramovė” Chica
gos Skyriaus Valdybos nariai: 
Kazys Leknickas, Jonas Litvi
nas ir Andrius Juškevičius.

Jei kontraktorius suspės pa
minklus pastatyti šių metų anks 
tyvą rudenį ir bus palankus 
oras, tai iškilmingą jų atiden
gimą darysime šiais metais. 
Jei oras nebus palankus , tai 
paminkliukų atidengimą dary
sime kitais metais, birželio 
mėn. viduryje.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago,-111. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — TeL 254-3320 

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
* — - ______ ____________ ■ .. _ .......... -■ ... -   Illlll

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno ’ gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti. gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivįų šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.
__ Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago. 1962 m. 206 psL, kaina 2 dol.

GAUNAMA -NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA čikagletės įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmirws, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykiu 

Aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psL Kaina S2.50.

Kristifonac Dcnelaitii, THE SEASONS. Klasinės poemos "Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
211 psL Kaina S3.0G. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis 
kitai knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
pinųįnę perlaidą.

progomis. Jas D 
atsiuntus čekj ar

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608
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Pavakare Bridgeporto gyven
tojai bijo išeiti į gatvę. Jie už
sibarikaduoja sayo namuose, 
už si rakinę ja duris ir sėdi. Jei
gu pavakare užeina koks pažįs
tamas, tai bijo atidaryti dūris. 
Miesto tėtušiai turėtų pasirū
pinti Br 
saugumu.

Perspėjimas perkant 
žemę

Vienas eikagiškis Arthur 
Raynaud aprašo; kaip 1970 
metais jis buvo vienos kompa
nijos vaišinamas ir girdomas, 
j kol nematydamas nusipirko už 
$4,400 “rojaus šmotą’* prie 
Apache Junction Arizonoje. 

■Kai šiemet nuvažiavo savo “ro
jaus’ pamatyti, tai pamatė, kad 
yra pirkęs “pragaro prievarčių 
šmotą’’, kur buvo laukiniausi 
“šabakštynai’, jokių medžių, 
nei vandens, kaip buvo gra
žiai pavaizduota reklamose. Jo 
pirktasis sklypas esąs faktiškai 
Įvertintas $2,200.

Nukentėjusis perspėja visus 
norinčius pirkti niekados ne
pasitikėti gražiais agento žo
džiais, o būtinai nuvažiavus 
pačiam ištirti ir kol pirkimo 
nepasirašęs, duoti advokatui 
reikalą patikrinti. '

Pietų Amerikos

HELP WAN1FO ~ itMALt 
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS 
MOTERYS

MERGAITES 
LENGVAM 

DIRBTUVES
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimo!

Nuolatinis darbas 
Geras atlyginimas. 

Kreiptis asmeniškai

TRANSFORMER CO.
1910 No. Elston

DEPENDABLE WOMAN, 
wanted for elderly lady. Light 

house keeping, cooking.
No laundry. English necessary. 

$75.00 per week.

PAS MŪS GYVENANTI 
ŠEIMININKĖ 

Kambarys, maistas ir alga. 
Reikalingi liūdimai. 
Subrendusi moteris.’ 
5% dienos į savaitę. 

Skambinti 448-6704

WAITRESSES
Basic salary $40 per week with tips 
take home at least $125 a week. All 
shifts available. Uniforms size 30 
36. Apply Tues. & Wed. 9 A. M.

11 A.. M. — 2 P. M. to 4 P. M.

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

CHICAGO, ILL, .

to 
to

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

. . | VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA]

J. BACĘVICIUS — BELL REALTY 
'i '? INCOME TAX SERVICE .

6455 So. Kedzie Ave. — PRospėct 8-21
VIENAI ŠEIMAI .NAMAI,.

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

2
2
4
3
4
4
3

Namų savininkų 
susirinkimas

Marquette Parko Lietuvių 
namų savininkų organizacijos 
narių susirinkimas įvyks spa
lio mėn. 20 d? 7 vai. vak. (punk 
tualiai) parapijos salėje, 6820 
So. Washtenaw Ave. Prašome 
visus, kurie’norėtų, sumokėti 
nario mokestį ir norinčius įsto
ti nariais, atvykti 30 min. prieš, 
susirinkimo pradžią. Bus svars 
tomi svarbūs mūsų koloniją ir 
namų savininkus liečią reika
lai. Prašome gausiai dalyvau
ti, rašytis naujais nariais, stip
rinti mūsų organizaciją

Į susirinkimą yra pažadėjęs 
atvykti Illinois gubernatorius 
Richard Ogilvie.

Po susirinkimo bus linksmos 
vaišės. Stasys Pailaba

BRIDGEPORTE SL4UČIA 
CHULIGANAI

Bridgeporte, ypač S. Halsted 
gatvėje, pastaruoju metu la
biau pradėjo siausti chuliganai 
ir Įvairus valkatiškas elemen
tas. Jie vaikščioja grupėmis, 
važinėja dviračiais, taip pat 
grupėmis ir užkabinėja praei
vius arba i krautuves einančius 

jiems 
vvres-

Penktasis Pietų Amerikos Lie
tuvių Kongresas ruošiamas S. 
Paulyje, 1973 m. vasario mėn. 
22-25 d. Kongreso rengimo ko
mitetą sudaro lietuvišku S. Pau
lo organizacijų atstovai. Atskira 
komisija rūpinasi lėšų telkimu. 
Rengimo komiteto pirmininkas 
yra prel. Pijus Ragažinskas. Ko
mitetas uoliai ruošiasi Kongre
so programos sudarymu, numa
toma stovykla jaunimui, meni
nė programa ir kitos iškilmės.

Jau užmegzti kontaktai su Ar
gentinos, Urugvajaus ir Venecu- 
elos lietuviais. Kviečiami lietu
viai ir iš šiaurės Amerikos, nes 
iš patirties žinome, kad tokie su
važiavimai suartina lietuvių iš
eiviją savitarpio bendradarbiavi
me.

Tai yra taipogi gera proga pa
žinti Braziliją, kas joje dar nė
ra buvojęs.

Tikimės, kad š. Amerikos lie
tuviai parems šį Kongresą bro
liškai ir turėsime progos pasi-. 
džiaugti mielais svečiais šiame 
tropiškame kontinente.

H. Mošinskienė, 
PALK Rengimo Komiteto 

vardu

♦ Lietuvių Gailestingų Seserų 
Sąjunga ruošia tradicinį vakarą 
spalio 28 d. 7:30 vai. vakaro 
Lietuvių Tautiniuose Namuose. 
Programoje sol. Vanda Stankie- 
nė. šokiams gros Neolituanų 
orkestras. Šilta vakarienė. Sta
lus rezervuoti tel. 925-2221 arba 
476-2984. (Pr).

♦ Lietuvių Fondo dešimtme
tis. Užbaikime milijoną! čika- 
gas Lietuvių Fondo dešimtme
čio vajaus k-to ruošiamas va
jaus balius su menine progra
ma ir vakariene Įvyksta spalio 
28 d. Jaunitno 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).

MIEG., 68 ir Claremont. $16,000.
MIEG., 56 ir Troy. $19,900.
MIEG., 56 ir Mozart. $22,000.
MIEG., 64 ir Campbell. $20,500.
MIĖG., 69 ir Lawndale. $27,500.
MIEG., 67 ir Pulaski. $30.000.
MIEG., liuksus, 72 ir California. 

$35,000.
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 ii>3. $33.500.
64 ir CENTRAL, 5 ir 3. S27,500.
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

Mo
ir 4 
iėji- 

rami

BOLINGBROOK 
CENTRAL AIR CONDITIONING 

3 BEDROOMS 
1% 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 

- 729-0520 ;

ŽINGSNIS Į GEROVĘ
1% AUKŠTO 2 butų mūras, 

dėmūs 5Vž kamb. 1-me aukšte 
kamb. butas 2-me aukšte. v Du 
mai, gazu šildymas.' garažas,
gatvė arti - Western ir- Marquette Rd. 
autobuso. $21,700.

6 KAMBARIŲ graži mūro rezidem 
cija arti 72-ros ir Kedzie. Platus lo
tas. Garažas. Iškelti vamzdžiai. Alum, 
langai. Ceramic vonia‘ir atskiras toi- 
letas: Privatus saulėtas balkonas. Sa
vininkas greit apleis puikų namą už 
$23.600.
Į MODERNIAI pertvarkytas 2 butų 
po 6 kambarius mūro namas arti Mar
quette Rd. ir Kedzie. Naujas gazo šil
dymas. Muro garažas. Platus lotas. 
Vertas jūsų sprendimo. — $30,500.

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

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, b antrame aukšte puoš
nus butas gyventi. $37.000.

MODERNUS-NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman
tas. 3 gazu šildymai. Alum, langai. 
Tuoi galima matvti. S36.300.

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

8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 
mūras.’ 2 vonios. įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32.000

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

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

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

Real Bctate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 284-745* 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.

m* iksu; \C'E
Call: Frank Zapolis' 
320871 W. 95fh St.

• GA 4-8654
co»roanv

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500.

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

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

GRAŽŪS 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

♦ 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 St., Chi
cago, Ill. 60608 arba skambinti 
HA 1-6100. Vakarienė, progra
ma, šokiai. $8.00 asmeniui.

M—— "■ —— n i
A. A L. INSURANCE A REALTYJONO DRAUGELIO 

LAIDOTUVES '
Jonas Draugelis mirė šio spa

lio mėnesio 6 dieną, išgyvenęs 
Amerikoje 60 metų. Spalio 10 
diena buvo gražiai palaidotas.

Apie 10 valandą ryto velio
nio giminės ir draugai susirin- 

L 4138 
jW. North Avenue, Chicagos 
šiaurinėje dalyje. Genovaitė 
Giedraitienė pagiedojo kelias 
laidotuvėms pritaikytas gies
mes, po to p. Prūsis pasakė 
kalbą, apibūdindamas velio
nio gyvenimą.

Sekė susirinkusiųjų atsisvei
kinimas su amžinai alsiskirian- 
čiuoiu. Buvo slegiantis vaiz
das kai velionio žmona visiems 
laikams atsisveikino su savo 
gyvenimo draugu Joneliu.

Kai laidotuvių procesija pa
siekė kapines, pasigirdo liūd
nas varpų gaudimas, pranešan
tis, kad velionis Jonas Drau
gelis atlydimas į amžinos ramy 
bes ir poilsio vietą Tautinėse 
Lietuvių Kapinėse.

žmones. Lengviausia 
kabinėtis prie moterų ir 
nio amžiaus žmonių, c 

Vieniems jis pastoja 
iškelia rankas ir šaukia. — 
Heil Hitler! Kitus apstumdo ir 
dingsta. Moterims atima ranki-., , v.
nukus. išsiima pinigus ir pabė-l^? ! koP,T<y
ga. Lengviausia jiems apspiau- 
dyti ar apipurkšti praeivius, o 
vėliau paspausti dvirati ir ding
ti.

Vienas tremtinis buvo ap- 
spiaudytas. Ret jis nenusigan
do ir pradėjo veikti. Jam pa
vyko vieną tokį chuliganą su
čiupti ir gerokai ji apdaužyti. 
Reikia manvfi. kad ausinių ga
vęs ne tik jis pats praeivių dau
giau nelies, bet ir kitiems 
sakys, kad neapsimoka 
praeivių spjaudyti.

Gaila, kad Bridgeporto 
džiausio judėjimo gatvėje visą 
dieną nesimato policijos. Ji 
pasirodo liktai pavakarė, bet 
už poros valandų vėl prapuola 
iš Halsted St. Miesto tvarkda- ’ Prie kapo laidotuvių direk- 
riai galėtu pasiųsti Į Bridge- torius p. Ridikas pasakė atsis- 
M)rtą kelis detektyvus, civiliai 
apsirėdžiusius, tai jiems pa- siems dalyvavusiems 
vyktų lengvai chuliganus su- vėse ir visus 

savivaldybei džių.
Liūdna ir gaila netekus gero

kelią,

pa- 
ant

di-

veikinimo kalbų, padėkojo vi
lai dotu- 

užprašė užkan-
čiupti. Miesto
žmonės moka aukštus mokes
čius, o policija gauna geras ai- žmogaus. Visą laiką buvo Nau- 
gas, bet reikalingo saugumo vis; jienu skaitytojas, 
dar nėra. O. Sudeikienė

/

INCOME TAX
*645 So. ASHLAND AYA 

LA 3-8775
(Currency Exchange Jstaigcj)
Pfgūj automobliiv draudimai.

♦ Lietuvių Fondo dešimtine-- 
čio vajaus balius įvyksta spalio 
28 d., 6:30 vai. vak.. Jaunimo 
Centre. Bus pateikta skani va
karienė. Meninę programą at
lieka mūsų žymiausi solistai: 
Stasys Baras ir Dana Stankaity- 
tė; prie fortepijono inuz. Arvy
das Vasaitis. Čikagos ir apylin
kių lietuviai ir organizacijos 
kviečiamos įsijungti į LF narius 
ir dalyvauti baliuje kaipo gar
bės svečiai. Garbės svečiams 
įėjimas nemokamas. Kas daly
vaus, prašoma pranešti LF būs
tinei ne vėliau spalio 23 d. LF 
būstinės adresas: 2422 West 
Marquette Rd-, Chicago, Illinois 
60629, tel. 925-6897. (Pr).

A. G. AUTO REBIMLDIRS
Cla automobilini įsirpinami ir nuda 
lomi. Darbas atliekamas sąžiningą! 
k tferaL prityrusiu darbininku. Kai

nos nebrangios.
351M4 W. 63 rd Street, Chleage, III.

TE L. — 7763W ’
Anketas G^rbečlauekas, Ut

R

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chlceęe, III. 60632. TeL YA 7-59M

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpublIe 7-1941

K. E R I N G I $ 
CALIFORNIA SUPER SERVIC1 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

funo-ups Ir t. t.
*824 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL, TEL. VI 7-W5

1% AUKŠTO 6 Ir 3 kambarių 20 
metu modemus 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, 
šildymas. Garažas, 
riai, naujai išdažyti, 
mento. — 24,500.

5 KAMBARIŲ — 
metų. I____ _
pas. Garažas, i--------- .
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25,500.

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

TEL. 436-7878

’ 5 kamba- 
Centralinis oro 
Dideli kamba- 
64-ta ir Sacra-

_____ 3 miegami, 10 
Labai gražiai įrengtas skle- 
iražas. Gražiai aptvertas ir

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu 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 rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60809. Tel.: VI 7-3447

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

DEL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL B EI .E AKUS. TEL. 238-8656




