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BRITAI VOKIEČIAI STATO
VIZITAS VALSTYBĖS ?ARTAMENTE

Amerikos Lietuvių Tarybos pranešimas
Vykstant įvairiems persitvarkymams Valstybės Departamen

te, Bendrasis Baltijos - Amerikiečių Komitetas išsirūpino susi
tikimą su Valstybės D-to pareigūnais išsiaiškinti esamą padėtį, 
š. m. liepos mėn. 20 d. pabaltiečių delegaciją, susidedančią iš 
ALT p-ko inž. Eugenijaus Bartkaus, ALT Valdybos nario Dr. 
Kazio Šidlausko, Bendrojo Baltijos - Amerikiečių K-to p-ko Gunars 
Meierovics, Amerikos Latvių Tarybos p-ko Uldis Grava, Latvių 
Biuro Vašingtone generalinio sekretoriaus Bruno Albats ir Ame
rikos Estų Tautinės Tarybos p-ko Heikki A. Leesment bei Estų 
Tarybos atstpvo Vašingtone Gemard Bushmann, priėmė Valsty- 

< bės sekretoriaus pavaduotojas Europos reikalams ambasadorius 
Martin J. Hillęnbrand. šalia Valstybės sekretoriaus padėjėjo p. 
Hillęnbrand,' pasitarime dalyvavo ir Lenkijos skyriaus Valstybės 
D-te vedėjas, laikinai einąs ir Baltijos skyriaus vedėjo pareigas, 
p» Martin bei Valstybės D-to ryšininkas su nacionalinėmis grupė
mis p. Umar Heinaru. >.

Tiesa, lietuvių atstovams bu
vo gana malonus netikėtumas, 
kai delegaciją prie diplomatams 
skirto privažiavimo durų pasi
tiko jauna, graži, augalota blon
dinė, kuri pasisakė esanti lie
tuvaitė — p-lė Atkočaitytė ir 
visus ilgais koridoriais nulydė
jo į Valstybės sekretoriaus lau
kiamąjį.

Pabaltiečių delegacija įteikė p: 
Hillęnbrand trumpą memoran
dumą, iškeliantį pagrindinius 
Sovietų S-gos prieš Baltijos vals
tybes įvykdytos agresijos teisi
nius faktus, tos agresijos pa
smerkimą iš JAV pusės, sovietų 

r 'aiškią nesėkmę palaužti Baltijos 
tautų atsparą prieš sovietinį 
okupantą;esamos padėtres-jnieš- 
taravimą Jungtinių Tautų čar- 
terio ir žmogaus Teisių Dekla
racijos principams ir pareiškiant 
viltį, kad didžiosios Vakarų jė
gos, saugojančios pasaulio tai
ką, surosiančios tinkamų prie
monių priversti Sovietų S-gą 
gerbti tautų apsisprendimo prin
cipą ir suteikti laisvę visoms pa
vergtoms, jų tarpe ir Baltijos, 
tautoms.

Suėjus į sekretoriaus p. BS1- 
lenbrand kabinetą, įvyko gana 
jaukus, arti valandos užsitęsęs 
pokalbis tarp sekretoriaus ir įvai 
rių delegacijos narių, kurio eigą 
stropiai registravo į savo blok
notą p. Martin, laikinasis Bal
tijos valstybių skyriaus vedėjas.

Pirmiausia, p. Hillęnbrand už
tikrino pabaltiečių delegaciją, 
jog jis nenumatąs jokio pagrin-

- do, kad galėtų pasikeisti ligšio
linė JAV laikysena, nepripažin
ti Baltijos tautas ištikusios aiš
kios agrėsijos. Valstybės D-te 
ir ateity būsiąs atskiras Balti
jos valstybių skyrius. Jungtinės 
Valstybės nori teikti Baltijos 
tautų laisvės bylai visokeriopą 
moralinę paramą, bet šiuo me
tu vargiai begalima ką daugiau 
padaryti. '

Į klausimą, kodėl Free Europe 
radijas neturi Baltijos kalbo
mis transliacijų ir ar Valstybės 
D-tas negalėtų pasirūpinti, kad 
tokios transliacijos būtų įves
tos, p. Hillęnbrand pasakė, kad 
Free Europe radijas neturįs jo
kių transliacijų į Sovietų S-gą 
arba jos užimtas teritorijas, bet 
tokios transliacijos įeinančios 
į Liberty Radio veiklos sritį. Be 
to, Free Europe Komitetas ne
sąs Valstybės D-to žinioj, o vei
kiąs šalia vyriausybės.

Iškėlus klausimą apie JAV ir 
Sovietų S-gos konsularinės su
tarties galimą neigiamą povei
kį į Baltijos valstybių užgrobi
mo nepripažinimą, kai JAV kon- 
suliariniams atstovams teks at
likinėti Baltijos valstybių teri
torijoj oficialius veiksmus kaip

1$ VISO PASAULIO

Į ATĖNAI. — Arabų pagrobtas 
lėktuvas Graikijoje buvo išleis
tas su pagrobėjais skristi į 
Egiptą, o už tai keleivius ara-j 
bai paleido sveikus. Graikijos 
vyriausybė davė žodį per mė-i 
nesį paleisti kalėjimuose laiko
mus 7 arabus, nuteistus už puo
limus Graikijos aerodromuose 
prieš'Izraelio lėktuvus.

NEW DELHI. — Viet Congo 
“užsienio reikalų ministerė” pa
kartojo komunistų sąlygas tai
kai Vietname. Ji pareiškė, kad 
turi išsikraustyti visos svetimos
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GEK. ITALY BELG. NETH. IUX- J
m< kesčius, tačiau jie nemaži ir kitose valstybėse, 

syta, kiek mokesčiu moka kity »amonės valstybių gyventojai: Kanados, Britą- 
Prancūzijos, V. VokietijoOs, Ital oš, Belgijos, Olandijos ir Liuksemburgo.

Amerikos gyventojai moka didelius pajamų m 
Lentelėje parodyta, kiek mokesčiu moka kity 

nijos, p—- **

NAUJAS GINKLAS PRIEŠ RIAUŠES
BERKELEY. — Įvairios riaušės Amerikoj* 

saugojimo pareigūnus ieškoti naujų būdų riau liniukams tvar
kyti. Neseniai buvo imti naudoti chemikalai i 
skardinių. Dabar viena Kalifornijos įmonė suga vojo naują me

todą, vadinamą, “pupų maišą”. Šiuo išradimu
Kalifornijos Berkeley miestų policija, kuriai pn eityje yra tekę 
daug kartų sklaidyti neramių studentų demons racijas. Naujas 
metodas jau bandomas praktiškose sąlygose.

“Pupų maišas” yra plastmasi
nis maišelis, apie 4 colių skers
mens, kuriame pripilta laisvai 
sudėtų plieninių šratų. Tas mai
šas šaunamas iš Armijos M-79 
granatų svaidytojo, kurio vamz
dis yra pusantro colio skers
mens.''šratų maišą reikia į vamz
dį įkišti susuktą. Iššovus, mai-

verčia tvarkos

suspausto oro

jau susidomėjo

VįlIAUSKS ŽINIOS

joje grupe jau-

'tai sudarytų koalicinę vyriau
sybę, priimdami net ir dabartį . . . .
nėję Saigoho valdžioje esančius šas išsiskleidžia ir lekia 120 my- 
asmems, išskyrus prezidentą 
Thieu ir viceprezidentą Ky.

tių per valandą greičiu. Maišas, 
pataikęs Į asmenį, suduoda jam

nų negrų įlipo į autobusą ir api
plėšė 14. keleivi^ atimdami pi- 
nigus tik iš baltųjų, palikdami 
juodus keleivius ramybėje.

♦ Washingtone
ry komisija apk: Įtino 13 SDS 
Weatherman gnu ės narių dėjus 
bombas įvairiuose miestuose. Vi-

federalinė ju

BRITANIJA IR V. VOKIETIJA KARTU 
STATYS GALINGA KOVOS LĖKTUVĄ

C t,

LONDONAS. — Naujas britų gynybos ministeris lordas Car- 
ringtonas pranešė Lordų Rūmams, kad Britanija susitarė su Va
karų Vokietija bendromis jėgomis sukonstruktuoti naują karo 
lėktuvą, kuriuo būtų paremta abiejų valstybių aviacija. Naujasis 
karo lėktuvas pakeistų dabar vokiečių naudojamus amerikiečių 
F-104 ir britų “Phantoms”. Prie šio susitarimo dar gali prisidėti 
ir Italija, kurios vyriausybės krizė sutrukdė jai padaryti nutarimą, 
šis nutarimas gali, turėti didelę reikšmę suvienodinant Vakarų 
Europos apginklavimą ir derinant taktiką Europos gynyboje.

LONDONAS. — Southampto- tokį kad jis apsvaigsta, 
no ir Londono uostų darbininkai, 
nepaklausė unijos vadų ragini
mo iškrauti greitai gendančių 
produktų pilnus laivus. Daug 
vaisių ėmė pūti, laivuose, o gy
ventojai nebegali krautuvėse jų 
gauti Amerikos pašto valdyba 
sustabdė siuntas į Britaniją, iš
skyrus oro paštą. Apie 500 mai
šų laiškų britų laivas “Queen 
Elizabeth 2” pargabeno atgali 
iš .Britanijos, kur nebuvo kam 
jų iškrauti iš laivo.
. SANTO DOMINGO. — Domi
ninkonų policiją . susišaudyme 
nušovė žinomą komunistų par
tizanų vadą „Otto Morales, ku
ris dalyvavo prieš kelis mė
nesius Amerikos diplomato pa
grobime.

JERUZALĖ. — Izraelio prem
jerė Goldą Meir žada rugsėjo 
mėnesį atvažiuoti į Ameriką ir 
dalyvauti Jungtinių Tautų se
sijos atidaryme.

J *■
šio “pupų maišo” privalumas | si kaltinamieji slapstosi nuo po- 

yra tas, kad jis žmogaus sun- licijos. Jiems gre ia 5 metų ka-
kiai nesužeidžia, nors ir tas pri
klausys daugiausia nuo to, Į ku
rią vietą maišas atsimuš. Jis len
gvai gali išmušti dantis ar nu
laužti nosį. Jis tačiau laikomas 
'“saugesniu’” už Kalifornijoje 
riaušių policijos naudotas medi
nes kulkas, kurios pramuša sky
lę odoje ir gali giliau į kūną įlys
ti už šratų pilną maišelį.

Nors maišas yra saugesnis už 
kitas kulkas, jis riaušių daly
viui atima visą norą toliau triuk
šmauti. Ta pati bendrovė, kuri 
sugalvojo tuos maišus, bando pa
gaminti tokias policijos lazdas, 
kurios galėtų tokius maišus šau- 
lyti iš lazdos galo. Įmonė sva
joja paskleisti tokius šratų mai
šus ir namų savininkų tarpe. 
Manoma, kad tokie apsaugos 
ginklai turėtų pasisekimą mieš
tuose prieš plėšikus ir įsilaužė
lius.

da 5 metu ka<

Investigacijų

studentai bu-

tai suimtų JAV piliečių lanky
mą Baltijos valstybėse ir kt. 
tai p. Hillęnbrand kategoriškai 
pareiškė, kad pagal tarptautihę 
teisę tokių konsularinių veiks
mų atlikinėjimas niekados nega
li reikšti tarptautinio valstybės 
arba vyriausybės pripažinimo, 
kuriam yra reikalingas atitinka
mas atskiras aktas. Kaip pa
vyzdį, jis paminėjo nuo 1920 m. 
Sovietų. S-goj veikusią JAV kon- 
sularinį misiją, bet JAV pripa- 
žinusios Sovietų S-gą tik po ke
liolikos metų. O kad konsulari- 
nė sutartis palengvintų sovie
tams savo agentų infiltraciją į 
šį kraštą, ypač tarp pabaltiečių, 
tai sekretorius mano, kad šis 
pavojus mums nebaisus, be to, 
jie turėję gana progų tą daryti 
per savo ligšiolines misijas.

(b. d.)

Bolivija paleidžia 
dešimt komunistų
LA PAZ. — Bolivijos valdžia 

sutiko paleisti 10 komunistų, lai
komų kalėjime, iškeičiant juos 
už du pagrobtus vokiečių tech
nikus, kuriuos sekmadienį pa
grobė “Tautinė Išlaisvinimo Ar
mija”,, užpuolusi Teoponte auk
so kasyklas, 95 mylios į šiaurę

Kai Bolivijoje žuvo kubietis 
Ernesto Che Guevera, vadovavęs 
komunistų partizanams, jų vei
kla buvo aprimusi, tačiau da
bar vėl pagyvėjo. Minėtą auk
so kasyklą puolė 10 gerai gink
luotų komunistų, sudegino ame
rikiečių bendrovės pastatus ir 
po dviejų valandų okupacijos

įėjimo bausmės.
♦ Federalinis

Biuras paskelbė, jog Kento uni
versitete nušauti ‘
vo bereikalo nušai ti, kareiviams 
pavojus negrėsė, i 
gali būti teisiami

♦ Egipto prezi lentas Nasse- 
ris pareiškė savo) kalboje, kad 
Izraelio lėktuvai
ną numeta 1,000 Unų bombų, ta
čiau Egipto gynyba stiprėja.

♦ šeši arabai, atskridę į Egip
tą su pagrobtu graikų lėktuvu, 
buvo priimti kaip herojai.

’♦ Britanijos parlamentas per
traukė darbą, nes vienas airis 
išsprogdino parlamento salėje 
ašarinę bombą, 
“Belfastas,- kaip 
ašarinės dujos?”

♦ Gynybos sekretorius Laird
pareiškė, kad ateinančiais mė
nesiais į kariuomenę bus šau
kiama apie 10,000 vyrų per 
mėnesį. į

♦ Vietname praėjusią savai
tę žuvo 66 ameikkiečiai ir 619 
buvo sužeistų. Vietname žuvu
sių amerikiečių skaičius per vi
są karą pasiekė <3,057.

♦ Netoli Laoso sienos ame
rikiečiai apleido labai smarkiai 
komunistų puolamą artilerijos 
bazę kurioje palikti pabūklai 
buvo susprogdinti.

♦ Pietų Korėjai ir Amerika 
baigė pasitarimus Havajuose dėl 
amerikiečių kariuomenės su
mažinimo. Nepaskelbta jokių 
nutarimų.

šeši kareiviai

Igipte per die-

šaukdamas: 
jums patinka

pasitraukė j kalnus, išsivesda- 
mi du kasyklose dirbusius vo
kiečius. Komunistai grasino 
juos nužudyti, jei valdžia nepa
leis politinių kalinių.

Ispanų darbininkai 
nerimauja

MADRIDAS. — Ispanijoje 
prasidėjo demonstracijos prieš 
valdžią, nes policija Granados 
mieste nušovė tris streikuojan
čius darbininkus ir sužeidė dar 
šešis. Policiją išprovokavo strei
kuojantieji statybos darbinin
kai, pradėję į policiją mėtyti 
plytas, kurios sužeidė 35 polici
ninkus.

Madride ir Bare eionoje su
stiprintos policijos jėgos, lau
kiama. dąbbinįrd^-aie*arnumų. 
Granados streiką remia ir jau
nesnieji katalikų kunigai, kurių 
vienas buvo suimtas ir trys ieš
komi. Policija kaltina dėl ne
ramumų. “Užsienio agitatorius”, 
nors darbininkai tik reikalavo 
geresnio^ atlyginimų už savo 
darbą. '

TOKIJQ.'—Japonijoje šiais 
metais ? susidarė, didelės ryžių 
atsargus. Po šių metų- derliaus 
žemės;’ ūkio ministerija turės 
apie 7 milijonų tonų ryžių per
teklių. Jau buvo svarstoma, ar 
ryžius geriau deginti ar pilti į 
jūrą, tačiau šie metodai abu 
brangiai kainuoja. Sudaryta ta
ryba svarstyti, kur dėti tą per
teklių. Vyriausybė tikisi, kad 
ateityje ūkininkai mažiau ry
šių sodins. Yra pasiūlymų ga
minti iš ryžių vyną, skolinti ki
tiems ar nemokamai sušerti 
juos mokyklų vaikams.

CENTRAL CITY. — Kentuc
ky laikraštis paskelbė tokį skel
bimą: “Pamečiau piniginę su 
armijos atleidimo dokumentais, 
vedybų leidimu, trijų vaikų fo
tografijomis ir 350 dolerių pi
nigų. Radęs gali pasilaikyti do
kumentus ir fotografijas, tačiau 
prašomas sugrąžinti pinigus, 
nes jiems jaučiu sentimentalų 
prisirišimą”.

.George Wallace, 
Alabamos gubernatorius

Tailandija nenori 
padėti Kambodijai 

. BANKOKAS. •— Kambodijos 
premjeras Lon Nol lankėsi su 
delegacija Tailandijoje, iš ku
rios Kambodija prašo didesnės 
karinės paramos kovoje prieš 
komunistus. Tailandi j a tačiau 
nesutinka tiek duoti, kiek Kam
bodijai reikia ir kiek Amerika 
laukia iš Tailandijos. Ji sutin
ka apmokyti kambodiečius ka
reivius, duoti jiems vaistų, uni
formų^ kitų karo reikmenų, siun
čia savo žvalgybos lėktuvus į 
Kambodija sekti komunistų jėgų 
judėjimo, tačiau atsisako pasi-, 
rašyti bet kokią karinės para
mos sutartį.

Tailandijos užsispyrimas grin
džiamas Amerikos karinės pa
ramos apribojimu Tailandi j ai. 
Amerika turinti apmokėti visas 
išlaidas, surištas su parama 
Kambodijai. Tailandija tik tada 
siųsianti savo' kareivius, -kar' 
matys, kad komunizmo agresija 
jai pačiai gresia. Iki tol sTai- 
landija pažadėjo atsiųsti savo 
šalyje gyvenančių kambodiečių 
dalinius, apie 3,000 vyrų.

P. Korėja prašo

Jau pernai Britanija, Vokie
tija ir Italija pradėjo svarsty
ti ar nebūtų galima be Amerikos 
pagalbos pagaminti dviejų lakū
nų lėktuvą, kuris būtų tinkamas 
atakai,-gynybai ir žvalgybos už
daviniams. Ekspertai, pastudi
javę projektą, nutarė, kad klau
simas nesunkiai bus išsprendžia
mas. •

Britanija pasižadėjo padeng
ti mažiau kaip pusę šio projekto 
išlaidų. Britanijai tektų paga
minti šitokio lėktuvo motorus. 
Numatoma, kad būtų pastaty
ta apie 900 naujų lėktuvų, iš ku
rių britai gautų apie 350 ar 400. 
Jei italai nuo šio projekto at
sisakytų, lėktuvų kaina pasida
rytų brangesnė.

Bendras lėktuvas suartintų 
Britaniją ir Vokietiją Nato or
ganizacijoje. Jis turėtų nemažą 
įtaką ir į' politini Europos ap
jungimą. Amerikai ateityje 
mažinant savo jėgas Europoje, 
pačioms Europos tautoms teks

japonų paramos
SEOULAS. — Pietų Korėja 

ir Japonija pradėjo metinę mi- 
nisterių konferenciją, jau ket. 
yirtą. Pagrindinis konferenci
jos tikslas — ekonominis ben
dradarbiavimas, tačiau neabe
jojama, kad bus paliesti ir poli
tiniai, gynybos klausimai, ypač 
dabar, kada Amerika žada iš
vežti iš P. Korėjos dalį savo ka
linių jėgų.

P. Korėja reikalauja iš Ja
ponijos, kad ta daugiau pirktų, 
prekių. Prekybos balansas da
bar yra japonų naudai, santykiu 
5-1. Korėja pageidauja ir nau
jų paskolų savo pramonės pro
jektams. Japonija jau yra paža
dėjusi Korėjai 500 milijonų do
lerių iki 1975 metų.

•Vokietija nelabai patenkinta sa-r 
vo turimais amerikiečių lėktu
vais, kuriuos spauda pavadino 
“našlių gamintojais”, nes daug 
vokiečių lakūnų jau užsimušė 
tais lėktuvais skraidydami. Vo
kiečiai neabejoja, kad jie gali 
pastatyti neblogesnį lėktuvą už 
amerikiečius, o pridėjus galin
gus britų motorus, gali išeiti vi
sai neblogas kovos lėktuvas.

ADDIS ABABA. — Ponią 
Rose Kennedy vizituoja Etiopi
ją, kur ji švęs ir savo 80-tą gim
tadienį. Ji dalyvaus savo žuvu
sio sūnaus JF Kennedy Biblio
tekos atidaryme.

PARYŽIUS. — Nuverstas 
Kambodijos princas Sinauhou- 
kas prancūzų spaudai pareiškė, 
kad jį remia Kinija ir šiaurės 
Korėja. Trečdalį jo jėgų suda
ro Kambodijos komunistai, ir 
du trečdalius jo asmeniniai rė
mėjai. Sihanoukas greitai va
žiuosiąs į Jugoslaviją.

Bulgarijoje lankosi sovietų 
gynybos ministeris maršalas 
Greško.

♦ Sovietų Sąjunga pradėjo 
siųsti ginklus, jų tarpe tankus, 
Libijos kariuomenei.t

su karo paliaubom
WASHINGTONAS. — Egip

tas palankiai atsiliepė į Ameri
kos taikos planą Viduriniųjų Ry
tų konflikte. Kaip žinoma, vals
tybės sekretorius Rogers pasiū
lė skelbti 90 dienų paliaubas, 
o per tą laiką pradėti netie
siogines derybas per Jungtinių 
Tautų tarpininkus, derybas re
miant 1967 metų lapkričio 22 
dienos JT Saugumo Tarybos re
zoliucija.

Ta rezoliucija reikalauja, kad 
Izraelis išeitų iš visų užimtų 
arabų žemių, čia ir prasideda 
visi derybų sunkumai. Izraelis 
sutinka išeiti iš arabų teritori
jos, šu išimtimis. Izraelio vyriau
sybė kelis kart pareiškė, jog ji 
neišeis iš buvusios Jordano Je
ruzalės daliės, iš Sirijos Golano 
aukštumų ir iš Sharm ei Sheiko 
tvirtovės, ’ Sinajaus pietiniame 
smaigalyje. Arabai gi reikalauja 
besąlyginio izraelitų pasitrauki
mo.

Jordanas ir Izraelis, kurie ir
gi gavo Amerikos pasiūlymą, į 
jį oficialiai dar nieko neatsakė.,

Minėta rezoliucija be Izraelio 
atsitraukimo reikalauja karo 
stovio užbaigimo, suvereniteto 
visoms valstybėms pripažinimo, 
saugių ir pastovių sienų nu
statymo, laivininkystės teisių 
garantavimo tarptautiniuose van 
denyse ir arabų pabėgėlių pro
blemos išsprendimo.
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Diev. Apvaizdos 
statyboms gavo leidimą

Liepos 14 d. Southfield’o mie
sto žemės naudojimo kontrolės

Kaip vienas iš Diev. Apvaiz
dos komiteto narių, Andrius But- 
kūnas, man praneša, Southfiel
d’o miesto minėti pareigūnai tuo 
tarpu aprobavo tik bažnyčios ir 
klebonijos statymą, bet ne kul
tūrinio centro. Taip atsitikę to
dėl, kad, kai miųimų pastatų 
planai buvo pristatyti, kultūri
nio centro planų dar neturėta. 
Kadangi šis reikalas nieko ben
dro neturi su diecezija, tai ir 
kultūros pastatui jokių kliūčių 
nemanoma sutikti. Parapiją at
stovaująs mūsų advokatas Al
girdas Ambrose esą^ įsitikinęs, 
kad dabar statyboms pradėti ne
bėra jokių sunkumų.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kit ' • - . . .

smulkmenas, išsiaiškinti. O to
kie gynėjai kaip “Skyriaus na
rys”, manau, lygiai ginamąjį,

labai svarbų posėdį. .Tame vie
šame posėdyje, kuriame daly
vavo ir apie 15 mūsų tautiečių, 
buvo sprendžiamas Dievo Ap
vaizdos naujos bažnyčios ir kle
bonijos statymo klausimas. Mi
nima komisija turėjo arba pri
imti arba atmesti patiektus sta
tybų planus. Kai kurioms nuo
monėms susikryžiavus, komisi
jos nariai buvo priversti net “de
šimčiai minučių” nuo publikos 
slėptis, ir tos “dešimt minučių” 
išvirtusios į pilną valandą. Ko
kia drama per tą valandą vyko, 
niekas nežino, bet kai vėl buvo 
sugrįžta prie viešumos, tai ke
turi iš penkių balsavo už staty
bų leidimo aprobavimą, o tik 
vienas susilaikė.

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

ČIA AUTOMOBILIAI IŠLYGINAMI IR NUDAŽOMI

Darbas atliekamas sąžiningai, gerai prityrusių specialistų. 
Kainos prieinamos. Darbo valandos nuo 8 vai. ryto iki 5:30 
vaL vakaro, šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12:30 vai. p. p.

, Savininkas lietuvis.

Penkioliktas LŽS 
c. v-bos posėdis

Jis įvyko.liepos 11, Grand Ra
pids, Mich., taigi už beveik 200 
mylių nuo Detroito. Kodėl taip? 
Todėl, kad ten gyvena kolega 
Pranas Turėta. Posėdžiaujame 
gi vis pas kitą centro valdybos 
narį, tai buvo atėjęs laikas te
na jos. Ogiausiai važiavus, il
giausiai buvo ir posėdžiauta — 
apie 5 valandas. Didžiausias ir 
svarbiausias dienotvarkės punk
tas čia buvo. LžS įstatų paruo
šimas. Į anksčiau išsiuntinėtą 
projektą su pastabomis atsilie-

Į LžS garbės narius, jo 75-rių 
metų amžiaus proga, buvo pa
keltas clevelandiškis rašytojas, 
laikraštininkas ir visuomeninin
kas Kazys S. Karpius. Tai tre
čias LžS garbės narys per tre
jus metus ir trečias iš “K” rai-

Keistu sutapimu (tik pora 
dienų vėliau į rankas pateko) 
liepos 11 d. Naujienose buvo tal
pintas “Skyriaus nario” rašinė-

draugų. Jų nėra kam pakeisti. 
Jų vietoje lieką tuštuma. Jiems 
išėjus ir pats vasaros vidurys 
mirties šalčiu padvelkia...

Tu, Juozai, žinojai, kas yra 
laisvė ir ją branginai, žinau, 
kad laisvos, šalies žemė yra ge
riausia Tavo amžinam miegui.

Velionio našlei Onai ir sūnum 
su šeimom reiškiu gilią užuojau-
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tybė ne vien pagal pinigais kai- 
navimą, bet ir kaip nepaprastos 
reikšmės kultūrinis bei pramo
ginis lietuvių centras^

Iš savo pusės papildysiu, kad 
sekančią dieną, sekmadienį, rug- 
piūčio 2, bus metinė Dainavos 
šventė, čia jau nebe tik šim
tininkai galės laisvai reikštis, 
bet ir visi kiti svečiai, suvažia
vę iš Detroito, Cleveland© įr 
Čikagos. Apčiuopiama šventės 
programa visada prasideda par 
maldomis bene 11 valandą ryte, 
o paskui šįkių bei dainų pro
gramėle pečius palinksmina 
stovyklautų baigiančios- mergy
tės. Vėliaif prie paplūdymio vi- 

da gera virtuvė, lai
tą ■ ir gal. dar kito

kie kermošiaus monai, per ku
riuos į stovyklos iždą tūkstan
tėlis. — kitas nubyra; Bene di
džiausia suvažiavimo atrakcija 
čia būna pati publika, nes jeigu 
dar retai matytą žmogų žmo
gus susitinka Čikagos lietuvių 
piknikuose, tai šitas piknikas 
yra tikrai tarpmiestinis ir tarp
valstybinis -(be minėtų trijų, ne- 
atsitiktinai .yra atstovaujami ir 
Kanados miestai, kaip Torontas, 
Hamiltonas^ Windsoras, Londo
nas, nes, niat, atvažiuojama ir 
stovyklaujančių mergyčių na
mo parsivežti).

Seniai berašiau ilgesnį straip
snį Dainavos tema. O jau ver
ta, ir tai ne vien teigiamybes, 
bet ir neigiapiybes suminėti. Tik 
dabar “ilsitiosi”, tad lukterėsiu 
rudens.

Gi Dainavos “atlaiduose” vi
liuosi ir šį kartą kuri seną bi
čiulį dar iš Rokiškio, iš Vilniaus, 
ar bent iš Miuncheno laikų su
sitikti.

RUGPIŪČIO 16 D. VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ..

CKCEIISIEISIIlSailllIEKIIIIlIKIIIIIIllI!
POEZIJOS PAVASARIAI

Amžina tautos dvasia,
Laimink mūsų siekį — 
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

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

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

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

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

Kišeninio formato, 157 psl. S2.0O.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psl. 

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

kinys, 95 psl. $2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. SI,50. ’ <
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169

psl. Kaina $3.00. _ *•
7. Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės, 62 psl. $0,75

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika, 64 psl. $2.00.
11. Alė Rūta - Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2.00.
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

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

‘‘Anykščiu šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl., $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. S1.00.
19. Eugenijus Gruodis, AQUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfėnsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

55 p«L $1.00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

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

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608

pagal visų pastabas, perreda
guoti.

šiuo kartu į LžS centrinį sky
rių buvo priimti 5 nauji nariai, 
visi Australijos lietuvių laik
raščių bendradarbiai, štai jie: 
Jonas Petras Kedys, Agnė Luk
šytė, Vaclovas Saudargas, Vlada 
Saudargienė * ir Julius Vėteikis.

Juozo Kudžiaus nebėra...
Velionį Juozą Rudžių pažinau 

visus paskutinius dvidešimt me
tų. Suartėjome ir bendravome 
per socialdemokratų 116 kuo
pos susirinkimus, posėdžius, po
būvius. Aukštas, lieknas, tie
sus, nors kelias dešimtis metų 
išdirbęs čio krašto pramonėje.. 
Sunkiau jam buvo su rašymu, 
nes jokių oficialų mokyklų ne
lankęs. Bet jau skaitytojas tai 
pats aistringiausias. Jaunystėje 
pirkdavęs visas lietuviškas kny
gas ir, pasakojo, visas ne po 
kartą, bet po du ir kelius kar
tus perskaitęs. Keleivį ir Nau
jienas prenumeravo, pirmąjį 
nuo atvykimo į šį kraštą, o ant
rąsias nuo jų pasirodymo pra
džios. Ir perskaitydavo ištisai! 
Tokių skaitytojų dabar jau ma
ža belikę. t

Šiame dienraštyje mirties 
skelbime pasakyta, jog priklau
sė Socialdemokratams, Susivie
nijimui “ir daugeliui kitų lie-j 
tuviškų organizacijų”. Kaip dau
geliui, kokioms, deja, man nė
ra žinoma, išskyrus tris. Pir
moje vietoje jis buvo socialde
mokratas. Iki galo. Ir dar koks! 
Nei į kairę, nei Į dešinę. Su 
principais, apsiskaitęs, žinąs sa
vo organizacijos vertę ir tiks
lus. Kaip SLA 352 kuopos na
rys irgi buvo pats sąmoningiau
sias. Kol galėjo, tai lankydavo 
susirinkimus, o kai jau ligos bu
vo apnikę, tai kuopos veiklą sek
davo spaudoje, jokiu būdu ne
pavėluodamas savo duoklių įmo
kėti. Aktyvus buvo “Žiburėlio” 
draugijoje, kol ji Detroite gy
vavo. O kai “žiburėlis” nustojo 
veikęs, tai velionis Juozas buvo 
vienas iš pačių pagrindinių są
žinės balso žadintojų, iki .nema
ža kasoje užsilikusi pinigų su
ma buvo atiduota geriems, gar
bingiems- tikslams. Apie tai jis 
mane informuodavo telefonu. 
Apie “Žiburėlio” ir taip pat LSS

lis “Kaip Alantas griauna L. Ž. 
S. hieagos skyrių”.* ' Kadangi 
rašinėlis yra pilnas nesąmonių 
ir jame neradau nė vieno fakto, 
tai turiu tik stebėtis, kaip jis 
galėjo dienraštyje atsirasti! 
Juoba, kad “Skyriaus narys” ne
turi nei vardo, nei pavardės.

šia proga prisipažinsiu, kad 
mano politiniai įsitikinimai nuo 
Vytauto Alanto politinių įsiti
kinimų labai skiriasi. Turime ir 
daugiau labai didelių, tiesiog 
gyvybinių, priešingybių (pavyz
džiui, jis į haibolą deda labai 
daug ledo, o man dedo visai ne
reikia). Bet kaip Lietuvių žur
nalistų Sąjungos Centro Val
dybos pirmininkas Vytautas 
Alantas, mano nuomone, yra 
pats geriausias, kokį tik šiame 
kontinente per 21-rius metus 
esame turėję. Jeigu būtų kiek 
raštingesnis ir su dabartinės 
LžS c. v-bos darbais daugiau 
susipažinęs, “Skyriaus narys” 
gal irgi turėtų kitokią nuomonę, 
šiuos žodžius rašydamas, žinau, 
rizikuoju daug. Kai panašiai pa- 
sireiškiu, tai būnu ir kolaboran
tu, ir komunistu apšaukiamas. 
Bet negaliu pakęsti nesąmonių 
ir šmeižtų tų žmonių adresu, ku
rie dirba naudingą darbą.

Dviratis yra gera susisiekimo priemonė, kol privažiuoji kalną. Paveiksle matomas dviratinin 
kas stumia dviratį prieš kalną ant 64 kelio, prie Louisvelli, Ky.

neturiu. Kai mūsų kadencija 
baigsis, gal teks, spaudoje ar 
asmeniškai, bet jokiu būdu ne 
partizaniškai, su juo kai kurias kaip ir puolamąjį, įžeidžia.

116 kuopos reikalus telefonu 
daug kalbėdavomės.

Velionis Juozas Kudžius buvo 
gimęs Lietuvoje 1890 m. vasa
rio 15 d. Į Ameriką atvažiavo 
1910 metais. Ilgiausiai gyveno 
Detroite. Didžiąją amžiaus da
lį dirbo General M*otors auto
mobilių įmonėse ir bene 1958 
metais išėjo į pensiją. Mirė 1970 
m. liepos 15 d., išgyvenęs 80 
metų ir 5 mėnesius. Buvo pa
šarvotas Charles Step-Stepa- 
nausko laidotuvių namuose. At
sisveikinimas ir laidotuvės įvy
ko liepos 17 d. Apie 40-čiai žmo
nių dalyvaujant, atsisveikinimo 
žodžius tarė senas velionio idė
jos draugas, LSS 116 kuopos 
pirmininkas Mikas Balčiūnas. 
Nutylėjus į Grand Lawn kapi
nes M. Balčiūnas ir ten atsisvei
kino. Po laidotuvių visi daly
viai buvo pakviesti priešpie
čiams į Snow White restoraną.

Nors apie Juozo beviltišką 
padėti buvau informuojamas, 

Į bet laidotuvėse dalyvauti nete
ko. Įvyko tikra likimo ironija: 
apie mirtį ir laidotuves sužino
jau po laiko...

Tiksliai nebepamenu, prieš du 
ar tris mėnesius, lankiau jį Pro
vidence ligoninėje. Tuomet dar 
gerą pusvalandį pašnekėjome ir 
jis man užrašė vieną knygą Iš 
savo bibliotekėlės. Netikėjau, 
jog paskutinį kartą su juo kal
buosi. Buvo stiprus dar ir pil
niausios sąmonės ir mane atsi
kėlęs palydėjo iki keltuvo. Pas
kui dar porą kartų pašaukė te
lefonu iš namų. Pažadėjau jį 
aplankyti, bet, visada visur be- 
puldinėdamas, nebeištesėjau.

Prisiminsiu Juozą Rudžių, kol 
gyvas būsiu. Prisiminsiu, kaip 
prisimenu Praną Juzėną, Justi
ną Pilką, Martą Strazdienę, Bar
borą Keblaitienę, Antaną Ru
džiu, Domą Rasparką,* Oną Bal
čiūnienę ir dar visą eilę taurių 
senosios kartos lietuvių, idėjos

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlygą sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
i įgelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą puoliką nuoiaumais mėgė
jai kurie drauge su arusiais pergy
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinku veikalui Naujienose yra galt 
ma gauU naujausius teatrui leidi
nius:

Antanas Rūkas. VEIKALAI SCENAI. 
Gražiai išleista, kietais drobės vąše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidnu- 
mai_ ‘‘Bubulis ir Dundulis , 3 veiks
mu linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių šalis”; 5 veiksmų vaidini- 
nvas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:

VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri
nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina 1.00 dol.

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuviu gyvenimo Amerikoje. 150 
psl., kaina 1.00 dol.

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

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

naujienos,
1739 So. HALSTED STREET*

CHICAGO, ILL. 60608 - .

Metinė Dainavos šventė 
— rugpjūčio 2

šiuo metu visi Dainavos “ak
cininkai” (nemažiau šimtinės 
aukojusieji) gavo pranešimą 
paštu, jog rugpiūčio 1 d. 4 vaL 
po pietų Dainavoje yra šaukia
mas metinis stovyklos narių-rė- 
mėjų suvažiavimas. Ten pat yra 
pridėta ir stovyklos turtų apys
kaita, iš kurios matome, kad 
Dainava j du “sveria” , daugiau 
kaip du šimtus tūkstančių dole
rių ($210,202.26). Taigi, Dai
nava nebėra kokia “baika” ir 
tikrai verta visų domesio. Ver-
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Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

Regular Passbook 
Savings

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS
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nai turi mašinas purvinoms, 
suodinoms, dvokiančioms mo
terims plauti, o mes .Amerikoj 
tokių mašinų dar neturime.

Savo akimis mačiau, kaip

Jūs galite pasirinkti vieną iš 3 nešiojamą dėžučių, jei atidarysite $200 ar 
didesnę taupymo sąskaitą arba pridėsite prie turimos Union Federal 
Savings sąskaitos tokią ar didesnę sumą. Pagamintos pagal patį vėliausią 
štili?, šios pasakiškos vinilinės nešiojamos dėžutės yra nudažytos pačiomis 
puikiausiomis dabartinės mados spalvomis. Jos yra ideališkos daiktams 
nakčiai susidėti ir nusinešti reikalingus daiktus bet kur, įskaitant ir 
paežerę. Galime duoti tiktai vieną dovaną šeimai, ir prašome nereikalauti 
siusti dovanos paštu. Pasiūlymas galioja nuo birželio 22-ros iki liepos 
31 dienos. '

Yra pasaka apie turtuoli, kurs 
savo aukso sandėlyje badu mi
rė. Toks turtuolis yra Amerika, 
kuri jau trokšta savo atmatose.

Ekologai apskaičiavo, kad 
Jungtinėse Valstybėse šiandien

kos parodoje. Mes turime au
tomatiškas mašinas drabužiams 
plauti ir džiovinti, lėkštėms ir 
bonkoms mazgoti. Tokias ma
šinas turi ir japonai. Bet japo-
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Vledes Rasciauskas Japonijoje, Naros miesto sode, maitina prie žmoniy pripratusią labai senos ir 
baikščios veislės stirną.

o Vienas mano geras pažįsta
mas turėjo tiek daug kredito 
kortelių, kad tik po šešių mėne
sių patyrė, kad yra subankruta
vęs.

Keli ’ bandė, 
bet mane apėmė baimė, kad 
jie lietuvio -nenusilaužtu. Ras- 
čiausko japonai neištaria, bet 
suamėrikoninta mano pavarde 
jie vis dėlto ištaria. Viena gei
ša, kuri man skaitė japonišką- 
poeziia, vietoi Rask, sa.kvda- 
vo: “Mr.Las-kkk”. Ji sakvda- 
vo “Mr.t Las-kkk” bet-ištardavo 
“Mr. Les-kkk”. AŠ bijojau, kad 
ji manęs nesulestu.

Vienuolis Kariančius buvo 
įdomus žmogus. Japonijoje jis 
vadinosi Karlo. Jis mokėdavo 
papasakoti, kaip jis važinėjo 
po įvairias pietų Azijos, valstv- 
bes, kaip jis mokėsi kalbu ir 
kaip jam sekėsi susikalbėti su 
vietos gyventojais. Pasirodo, 
kad jis smarkiai susirgo ir at
važiavo į Chicaga mirti. Man 
būtu buvę smagu ir Chicagoie 
su juo susitikti, bet jis greitai 
mirė ir dar greičiau buvo pa
laidotas. Jis buvo didelis ke- 
liautoias ir Įdomus pasakoto
jas. Nedaug, bet panašiu vie
nišu mūsų tautiečiu vra ir Ja
ponijoje. Esu tikras, kad ju yra 
kiekviename didesniame Japo- 
nijos ir pietų Azijos mieste ar 
uoste.

Bet grįžkime prie Expo 70. 
Osakos parodoje japonu, aiš
ku, buvo daugiausia. Jų tiek 
daug, eilės tokios ilgos, kad ir 
į paviljoną sunku įeiti. Prie

Daugelis nori Ameriką pasi
vyti ir pralenkti. Pasivyti Ame 
riką visi nori. Visi Ameriką 
vejasi. Jau kelis kartus apva
žiavau aplinkui pasaulį ir ma
čiau daugelį tautų ir valstybių. 
Pastebėjau, kad tos valstybės, 
kurios Ameriką labiau vejasi, 
tai vis toliau atsilieka. Jeigu 
Amerika stovėtų vietoje, tai 
būtų lengva ją pavyti, bet ge
riausia, kad ji kiekvieną die
ną eina pirmyn.

Vejasi Ameriką ir japonai. 
Japonai Ameriką tikrai pavys. 
Šiandien japonai gamina įvai
riausias prekes, kurias iki šio 
meto gamindavo tiktai ameri
kiečiai, bet japonai tas prekes 
pagamina žymiai pigiau. Be to, 
japonai turi nepaprastai didelę 
rinką. Tai išalkusi, atsilikusi 
ir lietuvius pavyti norinti Azi
ja. Sakau lietuvius, nes lietu
viai žymiai toliau pirmyn yra 
pasistūmę, negu Azijos tautii 
gyventojai. Pietų Azijos tau
tos, kaip ir pietų Amerikos biz 
nieriai suras būdų amerikie 
čiams už parduotas prekes ne
mokėti, tuo tarpu japonai už 
savo prekes visuomet pinigus 
išrinks.

Japonai ne tik pavys ameri
kiečius, bet netrukus juos net 
pralenks. Kai kuriose srityse 
jie jau šiandien amerikiečius 
pralenkė. Aš tą mačiau Osa-

vienas japonas nukėlė dangtį 
ir įkišo gerokai purviną ap- 
skrelėlę. Mašinon įleido vieno
kio muilo, o vėliau kitokio, tris 
kartus vandeni pakeitė. Mes 
savo akimis matėm, kaip Įvai
riausi skudurai, šepečiai, bruk 
tu vai ir voleliai įstumtąją var
taliojo ir trynė, plovė ir šukavo. 
Atrodė, kad iš tos mašinos mo
teriškė gyva neišlips, o kai 

j dangtis atsidarė, tai iš mašinos 
išlipo' gražiausiais Ievos dra
bužiais apsirengusi japonaitė, 
kad gali prie žaizdos dėti, ne
skaudės. Svarbiausia, kad ta 
apskretelė išėjo baltutė, sušu
kuota, ir net Libano aliejais 
ištepta. Iš tolo kvėpėte kvepė
jo, o kai praėjo pro šalį, tai 
jaunatve pakvipo. Gal Japo
nai išras mašiną ir seniams jau 
ninti. Parodoje jos dar nema
čiau. ..

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

7X901 Hk Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė- 

** nėšio pirmos.

2 Year Certificate 
$5,000 or more

INTEREST PAID QUARTERLY

virš 8 mūijonų senų automobilių 
“ilsisi auto kapinynuose” už
miesčiuose, o dar 2 milijonai au
tomobilių klakso pamesti mies
tų tuščiose aikštėse ir gatvėse, 
šiemet virš 48 bilijonų (milijar 
du) konservų metalinių dėžučių, 
virš 35 bilijonai bonkų ir stik
lų bus išmesta į “gerbedžių” ar
ba išmėtyta pakelėmis ir par
kuose, be to bus išmesta virš 30 
milijonų tonų popieriaus ir 4 
milijonai tonų plastikos.

Vidutiniškai kiekvienam gy
vam žmogui JAV-bėse kiekvie
ną dieną išeina po puspenkto 
svaro atmatų, tokių kaip popie
riaus, dėžučių, bonkų ir stik
lų ir 1.1. Apskaičiuota, kad 1980 
metais kiekvienam žmogui at
matų atiteks, po 5 svarus kas
dien. Metų bėgyje vienas as
muo sukrauna po 185 tonas, o 
1980 metais sukraus po 260 to
nų atmatų. Tas tonas padaugi
nus iš visų gyventojų skaičiaus 
gaunasi stačiai “kosmiški” kie
kiai. kuriuose visas kraštas gali 
nugrimsti.

JAPONAI ERADINGI
.Kaso VLADAS RASČIAUSKAS •

Man labai nematomi, kad. Amerikos 
buvau priverstas nutraukti sa
vo įspūdžius, sųkėltus Osakos 
parodoje Expo 70. Nespėjau 
baigti vienu įspūdžiu, o iau 
turėjau iškeliauti kiton kelio
nėn. šį karta ne aplink pasau
li. bet į Vilnių. Trumpesnėj ke
lionėj dauman privargau, nerti 
ilgesnėj. Vilniuje turėjau rū
pintis vežamais ekskursantais, 
o Osakoje buvau vienas. Vė
liau parašvsiu ir anie kelione i 
Vilnių, ten sutiktus lietuvius, 
bet ši karta noriu kelis žodžius 
larii ir apie Japonijon pateku
sius lietuvius.
J^ai kas pagalvos, kad Japo- 

'nijoie lietuviu visai,nėra. Jis 
klystų. YV4 lietuviu ir Japo'hi- 
įjnįd, A tiktai peikia .pataikyti 'su 
g- •sjsusįtik^.^yirmo

ujon nuvažiavęs, sutikau tuo 
tu f'^n ^’venusį vienuolį 

KąriąNięių, Japonai, bžindinb, 
tokios pavardės ištarti negali.
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paviljono japonai 
stovi po 3 — 4 valandas, kad 
tiktai galėtų įeiti. Amerikos 
paviljonas jiems yra pats įdo
miausias. Didžiausia relikvija 
jiems yra Mėnulyje buvęs erd
vėlaivis. Bet jie ypatingą dė
mesį kreipia į parvežtus Mėnu
lio akmenis.

Vienas vyresnio amžiaus ja
ponas, pasižiūrėjęs į parodoje 
pastatytus akmenis, gana su
prantama anglų kalba man pa 
sakė:

— Tie akmenys labai kieti, 
bet aiškiai matyti, kad jie yra 
išpurę....

— Ar matei tarp akmenų 
esančias skylutes? — paklau
siau to japono.

r— Ne, skylučių aš nemačiau, 
— atsakė japonas, 
veik jas mačiau..

Kaip jis galėjo tas skylutes 
matyti, aš nežinau. Aš žiūrė
jau į Chicagą atvežtą Mėnulio 
akmens gabalėlį, pasižiūrėjau 
į Osakos parodoje buvusį Mė
nulio' akmens gabalą, bet jo
kių išpurėjimo žymių nema
čiau. Bet aš galvojau, kad gal 
japono akys yra kitokios, negu 
lietuvio akys. Gal jos mato tai, 
ko mes nematome. Mes žino
me, kad erelis mato žymiai to
liau ir aiškiau, negu mes ma
tome. Dabar aiškiai nustatyta, 
kad ir žuvys visai kitaip tuos 
pačius daiktus mato^ negu žmo 
nės ir kita gyvūnija. Afrikos 
juoduko medžiotojo akys yra 
daug pastabesnės negu mano. 
Jis man rodė ausis kerpantį 
kiškeli, o aš nieko nemačiau. 
Kiškelio vis dėlto ten būta. Gal 
japonu akiu stiklas vra kitoks, 
negu mūsiškis, todėl iie gali 
parvežtame Mėnulio akmenvie 
purienas Įžiūrėti. Iš to iapono 
aš daumau natvriau anie par
vežtus Mėnulio akmenis, nesu 
iš amerikiečiu. Amerikoie. jei

gu nori ka sužinoti, tai žinių tu
ri pats ieškoti. Turi skaitvti ir 
klausinėti, kad ieškomas ir ras
tas žinias suprastum. Aš priė
jau įsitikinimo, kad anie Mė
nulį japonai daugiau žino, ne
gu amerikiečiai. Jie žino, ką 
astronautas. Armstrongas pa
sakė, ir ko nepasakė. O ka jis 
Mėnulyje kalbėjo, tai žino kiek 
viena žodį. Anie mūsų astro
nautus ir apie Mėnulį iš japono 
aš sužinojau labai daug.

UNIVERSAL
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Gyvenau ankstyvąsias savo 
jaunystės dienas. Pirmoji ma
no, nors menkutė, valdinė tar
nyba — pašto agentūros vedė
jo pareigos. Tarnybos vieta, ga
lima sakyti, pačioj gimtinėj ar
ba, dar tikriau tarus, penkiomis 
minutėmis kelio atitolęs nuo 
gimtojo kaimo — Vidiškių mies
telis.

Vidiškiai — tai nedidelis mie
steliūkštis, kaip tikra kišenė — 
viskas jame prie vietos. Tačiau 
toje “kišenėje” besirandąs tu
rinys — gražus, imponuojantis. 
Vidiškių prigimtinė aplinkuma 
— pasakiškai gražu . Miestelis

išsistatęs abipus vienos iš di
džiausių Lietuvos susisiekimo 
arterijų — plento Zarasai - Kau
nas, visiškai ant šventosios upės 
kranto. Kitoj pusėj šventosios 
— tęsiasi masyvus pušynas, ta
rytum žalia siena, skirianti kaž
kokį kitą, paslaptingą, pasaulį...

Miestelyje, gal, tikriau pasa
kius, bažnytkaimyje, nes tenai 
nebuvo netgi valsčiaus buveinės, 
nedaug tebuvo kokių nors įstai
gų ar religinių bei kultūrinių 
pastatų. Valsčiaus buveinė bu
vo už šešetos kilometrų esančiam 
Žemaitkiemio miestelyje. Nors, 
kažin kodėl, Vidiškių niekas

bažnytkaimiu, visdėlto, nevadi
no — tik miesteliu.

šiaip jau — Vidiškiuose mies
tiškumo begaliniai maža — nei 
žymesnių pastatų, nei ryškes
nių įstaigų — nieko. Tik baž
nyčia, tiesa, gana graži, pradžios 
mokykla, klebonija, pašto agen
tūra, kooperatyvas, valstybipės 
degtinės parduotuvė, policijos 
punktas, na, ir keletas silkėmis 
atsiduodančių žydelių krautuvė
lių. Vienok Šiaip kampelis — 
begaliniai geras ir patogus gy
venti. Visiškai ne provinciško 
pobūdžio. Susisiekimas su ap
skrities miestu — Ukmerge — 
puikiausias. Ir netoli, ir patogu.

sfrn. Šiandien jie — rytoj mes...
Taip gal būtų ir praslinkę tie 

dveji metai be žymesnių įvykių 
ir be didesnių įairėžimų mano- 
jon pasąmonėn, jei ne vienas, 
atrodo, visiškai nereikšmingas 
nutikimas, kuris, ilgainiui, atro
dė, tarytum gaisras, plėtėsi jr 
plėtėsi didyn ir gilyn. O buvo 
taip.

Vos perėmus pareigas agen
tūroj — vienu iš pagrindinių 
darbų — buvo interesantų aptar
navimas, kurie ateidavo ar atva
žiuodavo iš miestelio ar apylin
kių. Jie ateidavo atsiimti ar iš
siųsti laiškų, siuntinių, laikraš
čių, telegramų, piniginių per- Vaistybės prokuroro žmona Martha 

Mitehell dėl savo kontroversiniu pa*
reiškimy pagarsėjusi Amerikos -spai* 

doje.

Sniečkus nerimauja
Antanas Sniečkus, Lietuvos komunistų partijos cen

tro komiteto pirmasis sekretorius, jau seniai yra susirū
pinęs laisvajame pasaulyje gyvenančių ir gimtinio savo 
krašto reikalais susirūpinusių lietuvių veikla. Amerikon 
jis siuntinėja oficialius ir slaptus agentus, didžiausiais 
pundais čia eina sovietų generolo Michailovo įsteigtas 
“Gimtasis kraštas ’, bet reikalai laisvajame pasaulyje 
jam nesiseka taip sutvarkyti, kaip jis viską aptvarkė 
sovietų karo jėgų ir policijos okupuotoje Lietuvoje.

Lietuvos kompanijos sekretorius nerimauja todėl, 
. kad Maskvoje sėdintieji didžiausios vergų imperijos val
dovai neramūs. Jie suskaldė kitas tautines grupes, jie 
įsibrovė į kitų tautų organizacijas, bet su lietuviais jiems 
nesiseka. Lietuvių tarpe atsirado vienas kitas “kultūri
nio bendradarbiavimo’’ šalininkas, bet jie nedirba “bol
ševikiškai”, neklauso parinktų ir paskirtų atstovų, Jie 
nori nosį kišti į atskaitomybę, reikalauja parduotų biletų 
skaičiaus ir kitokių smulkmenų. Visa tai tikrus veikėjus 
tiktai erzina, o naudos jokios neatneša. Maskvai reika
lingas visiškas paklusnumas, o ne abejonės. Andrulis su 
Bimba rašė apie koncertų pasisekimus, bet Juškio rapor
tai Sniečkui ir Andropovui daugiau pasakė, negu spaudo
je paskelbtos netikslios žinios.

Maskva įpareigojo Sniečkų dar arčiau pastudijuoti 
užsienyje gyvenančių lietuvių organizacinę veiklą ir imtis 
priemonių lietuvių veikimą išardyti. Birželio mėnesį Kau
ne buvo sušauktas visos sovietuos veiklių komunistų par
tijos narių pasitarimas, kuriame Sniečkus buvo įpareigo
tas padaryti pranešimą. Vėliau tas jo pranešimas, gero
kai nušlifuotas ii- nudailintas, buvo atmuštas, rusiškai ir 
lietuviškai leidžiamame Lietuvos kompartijos centro ko
miteto organe “Komuniste”. Sniečkaus pranešimas vadi
nasi “Nacionalinė ir internacionalinė komunistų atsako
mybė”.

Prie šio Sniečkaus pranešimo teks dar grįžti, bet tuo 
tarpu norime tarti kelis žodžius dėl įvado, liečiančio jau 
tolimą, bet ne tokią dar gilią praeitį. Sniečkus rado rei
kalo suvežtiems aktyviems rusų partijos nariams priminti 
kelis praeities dalykus, liečiančius lietuvių ir rusų social
demokratus. Lietuvius socialdemokratus Sniečkus'skiria 
į dvi grupes. Vieni bendradarbiavo su savo krašto' “nacio
nalinės buržuazijos partijomis”, o kiti siekė ryšių su “re
voliucinės marksistinės krypties” partija, kuri vadovavosi 
Lenino idėjomis.

1898 metais rusai socialdemokratai sušaukė pirmąjį 
savo partijos atstovų suvažiavimą.' Į tą rusų suvažiavi
mą buvo pakviesti ir lietuviai socialdemokratai, bet jie sa
vo atstovų ten nesiuntė. Partijos narių daugumas lietu
vių socialdemokratų centro komiteto dėl to nekritikavo, 
nes iš rusų lietuviai jokios paramos nesitikėjo. Protestavo 
tiktai Feliksas Dzeržinskis, tuo metu sėdėjęs Varšuvos 
kalėjime. Sniečkus, smerkdamas socialdemokratus, ben
dradarbiaujančius su kitomis lietuvių politinėmis grupė
mis, rado reikalo iš Dzeržinskio atsiminimų pacituoti šiuos 
sakinius:

“Aš buvau aršiausias nacionalizmo priešas, — 
rašo F. Dzeržinskis, — ir laikiau didžiausia nuodėme 
tai, kad 1898 metais, kai aš sėdėjau kalėjime, Lietu
vos socialdemokratija neįstojo į vieningą Rusijos so
cialdemokratų darbininkų partiją; apie tai rašiau iš 
kalėjimo tuometiniam Lietuvos socialdemokratijos 
vadovui drg. Domaševičiui”. (“Komunistas”, 1970 m. 
birželis, 16 psl.).
Feliksas Dzeržinskis, vėliau tapęs rusų policijos (če

kes) žiauriausiu vadu ir dešiniąja Lenino ranka, buvo ne
patenkintas Dr. Andrium Domaševičių.' Bet šis rusus ge
riau pažino, negu Dzeržinskis. Domaševičius, tuo metu 
jau buvo pabuvojęs Kijeve ir Petrapilyje, paragavęs ru
siško kalėjimo ir pažinęs rusus socialdemokratus, nerado 
reikalo ton konferencijon siųsti lietuvio atstovo. Doma
ševičius tai padarė ne vienas. Jis pasitarė su kitu jaunu 
vyru, Alfonsu Moravskiu, kuris taip pat buvo veiklus lie
tuvių socialdemokratų partijos narys, bet kuris irgi ne
rado jokio reikalo važiuoti į rusų socialdemokratų konfe
renciją arba prisidėti prie Rusijoje tiktai prasidedančio 
socialistinio judėjimo. Kaip Domaševičiui, taip, ir Moravs- 
kiui tada atrodė, kad lietuviai socialistai iš rusų nieko pa
simokyti negalės. Naujų idėjų ir taktikos jie tikėjosi pa
simokyti vakaruose, ne rytuose. *

Yra pagrindo manyti, kad Dzeržinskio atsiminimų iš
trauką Sniečkus citavo keliais sumetimais. Jis priminė 
partijos aktyvui, kad valdžioje juos išlaikė ir valdymo me
todų mokė Lietuvoje gimęs Dzeržinskis. Be to, reikalas 
ne naujas, taip lengvai nepasiseks jo sutvarkyti. Lietuviai 
rusus pažįsta nuo šimtmečio pradžios, su jais nebendra
darbiavo tada, vargu jie bendradarbiaus ir šiandien.

Maskvai ir Sniečkui paspaudus, galima laukti naujų 
metodų lietuvių pasipriešinimui silpninti. Jei lietuviai 
vadovautųsi veteranų patirtimi, tai ir pačios, gudriausios 
Sniečkaus priemonės neturėtų palaužti organizuoto pasi
priešinimo okupantui.

Devynetas kilometrų plentu — 
ir mieste. O pro šalį — nuolat 
dūzgia keleiviniai autobusai. Jei
gu ir ne jais — dviračiu gali 
greitai ir patogiai pasiekti Uk
mergę geru plentu...

Ir šiaip — Vidiškiuose — tai 
ne kitoj kurioj provincijos vie
tovėlėj — ruduo ar pavasaris — 
niekad purvo braidyti nereikia. 
Plentas, šaligatviai — galėjai 
visuomet vaikščioti miestiškai...

Pradžioje savo tarnyboje bu
vau net labai patenkintas. Al
ga, tiesa, nedidutė, tačiau dar 
prisiduriu atlyginimą už tele
gramų pristatymą adresatams, 
nes tos pajamos oficialiai skir
tos agentūros vedėjui. Be to, tu
rėdavau šiek tiek pajamų už įvai
rius apylinkės gyventojams raš
tiškus patarnavimus — prašy
mų rašymą ir kt. Gaudavau šiek 
tiek honoraro ir iš laikraščių. 
Valgyti pareidavau į namus. 
Nakvojau — taipogi namuose, 
nes, kaip minėjau, tik penkios 
minutės kelio iki gimtosios grį- 
čios. Ir taip slinko dienos į prie
ki*

Be abejonės, būčiau gal dar 
ir ilgokai ramiai-leidęs sau die
nas tojoj tarnybėlėj,, jeigu ne
būtų atsiradusi aplinkybė, kuri 
tarytum virptelėjo ramiai ligi 
tol slinkusį mano gyvenimą. 
Apie tai norisi ir parašytu pa
sipasakoti.

•Mano įstaigėlė buvo pasital-. 
pinusi valdžios samdomam -kai
miško stiliaus našlės Radzivanie- 
nės namelyje. Pro langą neto
liese matėsi bažnyčia, kleboni
ja, o lygiu išsisukimu iš plento
— tiesiai prieš mano langą — 
varteliai į amžino poilsio namus
— Vidiškių parapijos kapines...

Taigi, per tuos porą metų, 
man betarnaujant pašto agen
tūroj, nė vienas Vidiškių para
pijietis, bekeliaudamas amžiny
bės link, neapsiėjo nepalydėtaš 
mano akimis. Taigi, galima sa
kyti, buvo pasidariusi įprastinė 
rutina. Atrodė, kad taip ir rei
kia. žmogų į kapus lydi — 
žvilgterėjai į eiseną, kartais su
mėtei mintyse “Amžiną atilsį...”, 
o, kartais, ir to ne. Ką gi pada
rysi, taip radom, taip ir palik-

laidų ir t. t. Savaitės bėgyje — 
interesantų nebūdavo daug, sa
vaitgaliais — žymiai padaugė- 
davo.

Prisimenu, agentūroj darbą 
pradėjau akstyvą pavasarį. Tai
gi, pačiu romantiškiausiu laiku, 
kada gamta budo iš miego, me
džiai pumpurus krovė, patvoriais 
kalėsi iš žemės žolytė ir stiebė
si į viršų. O tai buvo — itin 
seniai — beveik prieš keturias
dešimt metų...

Tarnybinio darbo, tiesa, ne
buvo daug. Tačiau ir nuobo
džiauti -— neteko. Interesantai
— vis nuolat kiti žmonės. Be 
to, daug skaitydavau, rašyda
vau spaudai korespondencijas, 
straipsnius. Tada buvo statomi 
mano pirmieji žingsniai ir spau
dos baruose.

Iš pat pradžių, tarp daugelio 
nuolat atsilankančių paštan in
teresantų, mano akis patraukė 
viena senutė iš gretimo kaimo, 
kuri, nors gyveno pora kilomet
rų atstu nuo Vidiškių, bet į paš
tą ateidavo du, o, kartais, tris 
net keturis -kartus į savaitę...

Ji — senstelėjusi, gyvenimo 
vargų palenkta, ryškiomis rauk
šlėmis išvagotu veidu, apsigau
busi' ilgais kutais-skara, ..jeL la
bai šilta vasaros diena —.užsi- 
rišusi skarele, ■ ilgu,. kvolduotų 
sijonu. . Pradžioje į ją- nekrei
piau- ypatingesnio dėmesio. Ji 
—senutė — ateina, tyliai įslen
ka, per. aukštoką mano įstaigos 
slenkstį,, patyliukais .paklausia, 
ar nėra jaLIaiško — ir vėl iškiū
tina,.

. Aš gi. išr pradžių.automa
tiškaižvilgterėdavau į jų kaimo 
.lentynėlę, pasakydavau, kad nė
ra ir, rėdos, šiuo atveju parei
gos pasibaigdavo.-

Ilgesnį laiką net pavardės jos 
nežinojau, tai pirmiau paklaus
davau, kam ji norėtų, laiško, pa
sitikrinęs pareikšdavauj kad nė
ra ir senutė išeidavo.

Vienok — bėgo laikas. Su juo 
bėgo dienos, savaitės ir mėne
siai. Mano nuolafinioji viešnia
— senutė iš gretimo , kaimo — 
man pasidarė nebe kokia sveti
ma, nežinoma ir nepažįstama, 
bet labai artima. ir, ■ netgi,s užė-

muši mano širdyje tam tikrą 
vietą. Jau gerai žinojau jos 
vardą ir pavardę, taip lygiai, at4 
rodė,' kartu su ja pradėjau kem| 
tėti ir graužtis dėl nesulaukia-| 
mo laiško...

Iš pradžių buvau pasiryžęs^ 
paklausti — nuo ko ji laukianti! 
laiško? Deja, po ilgesnės ko-| 
vos su savimi — susilaikiau,į 
manydamas sau:

— Ir kaipgi gali klaupti? Gali 
tuo klausimu dar labiau padi-I 
dinsi jos širdies žaizdą, dar la-| 
biau išplėsi jos širdyje tą didį| 
ilgesingą laukimo gaisrą ir t. t.| 
Gal senutė ilgus metus laukiai 
— nesulaukia laiško nuo vyro,| 
išklydušio kur tolimon šalin,į 
gal Amerikon ir tenai, paklydu-l 
šio gyvenimo klystkeliuose, ’gali 
ji laukia laiško nuo sūnaus pa-| 
laidūno, palikusio ir užmiršu-1 
šio savo senutę motiną, gal-ir | 
gal....Ir kaip jos gali klausti,'kaip g
-gali -draskyti -priblėsusį židirų,g 
kad jis. vėl-ir dar .daugiau užsi-| 
liepsnotų?....

Tokie-mano samprotavimaLir | 
tokie ,moty  vai —usulaikė manei 
neklausus, nuo ko senutė laukia | 
laiško? Vienok tie patys moty-1 
vai įdiegė ir mano širdin tą patį I 
ilgesingą laukimo, jausmą. Ki-| 
taip.sakant, pasidalinom su se- | 
nute tuo skausmu ir ilgesiu, ku- I 
ris nuolat degė jos širdyje. Ir aš I 
begaliniai ėmiau laukti senutei 
laiško, 6 nesulaukdamas — ken- | 
tėti ir sielotis...

Kiekvieną dieną, gavęs paštą į 
iš Ukmergės, drebančiomis ran- | 
komis pjaudavau pašto1 maišų ' 
raiščius "ir galvodavau: ‘“šian- 
dien gal jau bus?.?.” ’ ,

Deja, nebuvo ir nebuvo. -Ne- | 
radus senutei laiško siuntoj — | 
tas -liūdesys, atrodė, apimdavo I 
ir mane, toks nusivylimas ap-1 
sėsdavo širdį.'.. ’ Ir kaip aš -vėl 
pasakysiu senutei, < kad ir- šian-| 
dien nėra jai laiško? — galvo-h 
dauvau. Ir taip diena iš dienos, į 
ir taip kasdien: nėra ir nėra...| 
Baisiai neberamu-man pasidarė.- 
Kentėjau, galimas daiktas, ne-1 
mažiau kentėjau kaip toji senu-|

(Nukelta į u psL) - f
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Geros spalvos raudonųjų tapazų maža. 
Dažniausiai jie kiek pablukę, pablyškę,. 
Prekyboje jie, kaip ir raudonieji spene
liai, pažįstami “balas ruby” vardu. Roži
nės spalvos topazų rinkoje gana daug. Da
lis jų natūralūs rožinės spalvos akmens, 
bet didžioji dalis yra geltonieji topazai, 
pakeitę spalvą laboratorijose. Jau seno
kai patirta, kad atsargiai vėsinamas topa
zas virsta rožiniu. Atskirti tokius topazus 
nuo tikrų rožinių be laboratorinių priemo
nių neįmanoma.

Topazų kainos priklauso nuo jų koky
bės ir yra tiesioginiai proporcingos jų dy
džiui. Išblukusių spalvų topazai, kaip ir 
visi spalvotieji brangieji akmens, yra pi
gūs,, po kelis dolerius už karatą, bet 
brangakmenių kokybėje jų kainos svyruo
ja nuo 30 iki 50 dol. už karatą; ypatingais 
atvejais ir žymiai brangiau. Rauddnieji, 
mėlynieji ir žalieji topazai, jei tik spalva 
gera, yra brangesni už geltonuosius. Be
spalviai topazai, taip vadinamieji “vergų 
deimantai”, taip pat aukštai vertinami 
rinkoje, tik jau ne dėl savo retumo ar kitų 
ypatybių, bet kaip deimantų imitacijos.

Geriausi šiuo metu topazai ateina iš Bra 
ziiijos, kur jie randami daugelyje vietų 
kartu su deimantais ir kitais brangiaisiais ; 
akmenimis. Žymiausios topazų kasyklos ! 
yra prie Guro Preto, Minas Gerais provin ‘ 

cijoje, o taip pat eilėje vietų Serra dos Es > 
meraldas kalnagūbryje. Brazilijoje ran
dama, visų spalvų akmenų — bespalvių, 
mėlynųjų, raudonųjų, akvamarininių, bet 
didžiausia atrakcija yra tamsiai auksinio 
atspalvio geltonieji topazai, kartais sutin
kami Brazilijos topazų ar Ouro Preto topa
zų vardu.

Rusai topazų randa daugelyje vietų, bet 
geriausi akmens ateina iš L’žbaikalio ir 
Uralo kalnų, o taip pat iš Ilmenio ežero 
pakraščių Europos Rusijos dalyje. Ypač 
aukštai vertinami Rusijos želsvai melsvi 
akmens, Svcrdlovske šlifuojami brilianti
niu šlifu ir pagal tradiciją pardavinėjami, 
kaip akvamarinai. Akvamarino spalvos 
topazų daug randama ir Japonijoje, bet jie 
žymiai menkesni už užbaikalio topazus.

Pietų Azijoje topazų randama visur su 
deimantais, rubinais ir safyrais — Indijo
je, Burmoje, Siame, Ceylone. Iš seno topa
zais garsios kasyklos Muglos regione, Ma
žojoje Azijoje, ir Kleopatros emeraldų ka
syklų srityje rytiniame Egipte. Taip pat jų 
nemaža randama ir įvairiose Afrikos vie
tose, ypač pietvakarių krašte, prieš pir
mąjį pasaulinį karą priklausiusiame Vo
kietijai, o dabar esančiame Pietų Afrikos 
valdžioje. Australija tik šiame šimtmetyje 
pradeda garsėti ir savo topazais, kartu su 
deimantais ir kitais akmenimis randamais 
įvairiose krašto vietose. Geriausi Austra
lijos akmens ateina iš šiaurės rytinės NSW 
ir Viktorijos. Nemaža akmenų ir Tasina- 
nijoje, bet jie prastesnės kokybės.

Europoje iš 18 šimtmečio ypač topazais

žymi Schneckenstein vietovė Saksonijoje. 
Kasyklų ištekliai neišsemti iki mūsų dienų. 
Schneckemsteino topazams charakteringa 
tamsus vyno geltonumas, o taip pat spal
vos niuansai į aukso geltonumą, šių spal
vų topazai ir dabar dažniausiai vadinami 
Schnecken topazais, nors kartais jis kilęs 
iš Brazilijos ir kitų tolimų vietų. Šiuose 
pačibse kasyklose yra rasta nemaža labai 
retų žalsvai geltonų topazų, vadinamų Sak 
sonijos chryzolitais.

Anglijoje topazų randama keliose vie
tose. Geriausi iš. jų yra prie Cairgorm Ško
tijoje randami žydriai mėlynieji ir prie St. 
Michail’s Mount, Cornwalyje — bespalviai 
akmens.

Bespalvių ir melsvųjų topazij randama 1 
JAV — Kalifornijoje, Utah, Colorado, New 
Hampshire, Maine, Connecticut ir kt.

GINTARAS
Gintaras yra organinės kilmės minera

las, fosiliniai prieš daug milijonų metų 
augusių pušų sakai. Jis nėra kristalinė 
substancija, kaip daugelis kitų brangiųjų 
mineralų. Gamtoje jis randamas įvairaus 
dydžio ir įvairių formų gabalais, kartais 
apaižėjęs, kartais įtrūkinėjęs, bet visada 
nelygiu paviršium. Brangiųjų akmenų 
tarpe jis giminingas tiktai perlams ir kora
lams. Kaip ir tic^ jis yra gyvosios gamtos 
padaras, kaip ir tie, jis jūros dovana. Gal 
tik tiek skirtume, kad ir perlas, ir koralas 
atsiradę ir užaugę jūroje, o gintaras sau
sumoje ir tik vdiau, žemės plutai įsmun

kant, atsiradęs po vandeniu ir dabar jūros 
vėl grąžinamas į sausumą.

Prieš 35 — 60 milijonų metų, kažin ar 
tiksliau šiuos milijonus kas nors suskaitys, 
senasis Fenoskandrfos žemynas, kuriamą 
dabar yra Baltijos jūra ir jos rytiniai ir 
pietiniai pakraščiai, buvo apaugę milžiniš
kais spygliuočių, vadinamų pinus succi- 
nifera, miškais. Mažiausi tų medžių sužei
dimai iššaukdavo mases sakų, kurie, tekė
dami liemeniu žemyn, užpildydavo visas 
pakeliui sutiktas medžio dreves, įdubimus 
ar sukietėdavo prie šaknų ar nelygiose žie
vės vietose, užkonservuodami savyje vis
ką, kas tik pasitaikydavo pakeliui ar įkliū- 
davo į lipnią sakų masę ir nepajėgdavo laij, 
ku iš jos ištrūkti: žievės dalis, šapus, lapef 
liūs ir sėklas,. uodus, muses ir kitus vabz
džius, kartais netgi nedidelius driežus ū 
kitus panašius gyvius.

Sąlygoms besikeičiant, šie miškai kar
tu su sukietėjusiais sakais atsirasdavo po 
žemėmis, po jūromis, vėliau po slenkan
čiais ledynais, ir sakai, netekę kontaktų 
su oru, suakmenėjo, išlikdami iki mūsų 
laikų h* išsaugodami savyje anos tolimo^ 
sios praeities gyvosios gamtos pavyzdžius.

Jau šių apybraižų pradžioje esame kal
bėję apie gintaro amuletą? kurį vokiečių 
archeologai 1931 m. surado Meiendorfe; 
netoli Hamburgo, • kasinėdami taip vadi
namų šiaurės elnių medžiotojų vasaros sto
vyklą, apleistą maždaug prieš 20.000 metų., 
šiuo keistu vardu Europos proistorėje ži
nomi žmonės, kurie, paskutiniam ledynui 
tirpstant ir traukiantis į šiaurę, gyveno vi- 

dūrio ir pietų Europoj e, maitinosi sume-| 
džiota siaurės * elnių mėsa, dangstėsi, j ų | 
kailiais ir įrankius dirbosi iš jų kaulų.| 
Kiekvieną rudenį, orui atšąlant ir ledynui f 
grįžtant į’pietus, milžiniškos šiaurės elnių | 
bandos traukėsi-nuo jo, Oipavasarį vėl jį| 
sekdavo į šiaurę, paskui save patraukda-I 
mos ir šiuos mėdžiotojus. >Šis-amuletas yraf 
keturkampiai apvalus, maždaug 5 cm.| 
skersmens, su skylele virvelei;pačiame vi-| 
duryje. Abiejuose, jo šonuose-aštriu daiktui 
įbrėžti kažkokių gyvulių kontūrai, iš kuriui 
aiškiai išsiskiria laukinio arklio galva iri 
kaklas. Nėra abejonių, kad šitas amuletas 
priklausė vienam iš medžiotojų, gal būt, 
vadui, bet mums kur kas įdomiau, \ kad jis 
yra> pats.»pirmasis,surastas žmogaus apdai
lintas gintaro gabalėlis ir pirmasis aiškus 
amuletas iš visų'mums žinomų brangiųjų 
akmenų.

{Bus daugiau)

BRANGENYBIŲ PREKYBA

T ^"E R ’ll A
. Savininkai V. ir U* CIVINSKAI

Brangieji akmenys — Aukso ir kt/papuošalai — 
Šveicarų laikrodžiai Taip pat — kristalas, sidab
ras, porcelianas ir visos kitos dovaninės prekės.

TERRA, 3237 «3r<L SL, Chicago, I1L
x Telef. 434-4660

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti “Naujienas”
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j. TIJŪNAS ir miegas užspaudė keliaujam
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.: PRospect 84229 

Razid. telef.; WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždarytai 
Ligonius priima tik susitarus.

ĮSPŪDŽIAI E KELIONĖS į EUROPĄ

Rax. t«L 239-4683

DR. K. G. BAUIKAS 
AKUŠERIJA IR MU1EKŲ LluOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susi tarimą 

Jei neatsmepia, sxamrnnn gv^bulž

r«l«fu KKospect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
uatai antrauiemais ir penkiadieniais, 
ireciao. ir ofisas uždarytas.

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

Uit PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SUKGLUN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 386-2233 
OFISU VALANDOS.

AiiuaiL, pemoaaieių nuo 1—5, tree, 
ir seaiaa. UKiai susitarus.

Tikriausiai, kad O*Hare ae 
rodromas dar nėra matęs tiek 
lietuvių, kiek birželio 18 die
nos vakare suvažiavo iš visos 
Amerikos ir net Kanados, o 
čikagieėių, kaip ir pridera sos
tinės gyventojams, buvo dau
giausia. Prie išvažiuojančių 
pridėjus dar išlydinčius, tai 
gal pirmas atsitikimas, kad lie
tuvių kalba skambėjo visame 
aerodrome. Net kitataučiai at
kreipė dėmesį į lietuvius ir ste
bėjosi. Galima sakyti, tai bu

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Areli Supports) ir 11

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 West 63rd St, Chicago, IIL 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

vo neorganizuotas lietuvišku
mo demonstravimas, kokio I 
ir norėdami ne visuomet gali
me padaryti.

Išvažiuojančių tikslas — da
lyvauti Romoje Lietuvių kop
lyčios pašventinimo iškilmėse 
ir tuo pačiu aplankyti bei pa
matyti senutę Europą, kuriai 
dauguma reiškia savotišką sen 
timentą.

Atidavę bagažą — lagami
nus (dėl tvarkos stokos, ten bu 
vo geroka spūstis), norintieji 
skubėjo papildomai apsidraus 
ti, nors kiekvienas turėjo kom 
panijos draudimą iki $75.000.

Gerai sakoma, kad atsarga 
gėdos nedaro, bet šiuokart ji 
buvo nereikalinga, nes atski
ras draudimas buvo labai bran-

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L C1ARA
W. O1KBS1 

i ei.: GR 6-24U0
*xL pa&al susitarimą; Firim, ketv. 

±, •—», aiiuaa., penKL XU—4, ir 
sestaa, 10—2 vaL J

Rez. GI 8-0873

OtL W. M. EISIN - EISINAS
AKUScKljA IK MUlERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
smepia, sKammnti Ml 3-0001.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place
Tel.: F Rentier 8-1882

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

"GRADINSKAS7
ORO VĖSINTUVĄ

i

DįL A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Treč. ir šeštad. uždaryta
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: GArden 3-7278 .

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS.
Priima tik susitarus. ■" .

Valandas: pirmad., ketvirtai, 5—8, 
.1 antrad. 2—4;. ; .

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018 N. Lincoln Avenue
Chicago, 111. 60618* Tel. 525-0952

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR-CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
24S4 WEST 71 st STREET

VAT.ANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p^ antrad. ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4-iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. ERAKK PLECKAS
< UPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

BR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71 st ST. 

VaL; antrad. nuo 2—5 po pietį 
ketvinad. nuo 6—8 vak.

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

PIRKSI, GAUSI IR VĖS1NSIES 

TAD, NIEKO NEBELAUK 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Tel.: HEmlock 4-2413 g

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

E K S K URSI JOS

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio 31

Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius. ribotas. Registruokitės 
uojau. Išrūpiname leidimą ilgesni 
aiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antraiL. trečiad.. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso talafu HEmlock 4-2123 
Razfd. telef.: Glbton 8-695

Priima ligonius pagal susitarimą. D< 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123

PLEASE!
Only you can
PREVENT 
1 FOREST FIRES t

Išskridimas vėlavo apie va
landą ir, nežiūrint į tai, nuotai 
ka visų buvo pakili, bet su tam 
tikru susirūpinimo jausmu. 
Ypač pirmą kartą skrendantie
ji ’tai juto ir kiek nerimavo, 
nes šmėštelėdavo mintis: “o 
gal bus paskutinis atsisveiki
nimas su artimaisiais”... De
ja, viską nešanti važiavimo 
srovė išblaško tamsias 'mintis, 
nes važiuojantieji pradeda 
įprastu lietuvišku “veržlumu” 
spraustis lėktuvan ir užimti 

Į patogesnes vietas bei savo ne
šuliams tinkamą pasidėjimą. 
Viskas vyksta skubiu tempu ir 
nebėra laiko bet ką galvoti. To
dėl tenka viską pamiršti ir tuo 
pačiu atslūgsta buvęs įtempi
mas, kuris tikrumoje visai bu
vo bereikalingas.

L Štai ir vėl savotiškas pergy
venimas: lėktuvas “Saturn” 

{pajudėjo ir kiek pabėgėjus bu
vo jaučiama, kad jau kylame 
aukštyn. Tai buvo 11 vai. 30 
min. Nors visi, palydovei įsa
kius, buvome prisitvirtinę dir
žais, bet kai kas instinktyviai 
įsikibo. į sėdynių atramas ir 
net užsimerkė. Nieko nuosta
baus: baimė turi dideles akis. 
Bet greitai ji pranyko, kai lėk- 

Ituvas , keletą kartų į šonus su- 
I svyravęs, pradėjo beveik visai 
nejaučiamą lygų skridimą. Gi 
pažvelgus pro langus, matėsi 
Chicagos gražus šviesos jūros 
vaizdas, kuris greitai pranyko 
ir tamsa apgaubė viską.

Nuotaika darėsi kaskart ge
resnė. Su kaimynais užsimez
gė pašnekesys, kuris daugiau
sia sukosi pasitenkinimu ry
šium su sėkminga kelionės 
pradžia. Na, o kai palydovės 
pradėjo nešti vakarienę, kuri 
nors buvo neįprasta mūsų go
muriui, nuotaika visai pagerė
jo'ir su ja apetitas sustiprėjo, 
ypač gavus priedo tauraus gė
rimo buteliuką. Pasistiprinus 
ir didesniam pokalbiui užsi
mezgus su bendrakeleiviais, 
buvo pamiršti vis nuogąstavi
mai bei pasitaikę kelionės pra
džioje “nesusipratimai”.

i Apie antrą valandą per lan- 
|gus tamsoje pradėjo rodytis ko 
kia tai nematyta raudona švie^- 
sos juosta, kuri greitai didėjo. 
Pasirodė, kad tai buvo aušra 
ir, lėktuvui skendant jos pu
sėn, nepaprastai greitai švito ir 
neilgai trukus pasirodė savo 
pilname grožyje saulutė, ku
rios jokie debesys, nei rūkai 

j neužstojo. Tai neužmirštamai 
gražus vaizdas, kurį mažai kas 
yra nfatęs. Gi apačioje lėktu
vo matėsi Įvairių formų ir kal
nų dydžio gražūs, lyg sukeden 
tų vilnų, balti, tamsūs ir kito
kių spalvų debesys. Tokius 
pasakiškus vaizdus matydami, 
laikinai užmiršome viską ir net 
patys save.

Apie miegą mažai kas ir gal 
vojo. Net didžiausiam miega
liui jie nedaug pasitarnavo.. 
Kai žmogus jautiesi esąs virš 
debesų ir lyg sapne matai nuo 
stabiai gražius reginius, tai 

[miegoti nesinori. Kaip ten bc- 
[būtų, bet ilgainiui malonus po
ilsio jausmas vis dėlto savo pa
darė — palenkė beveik visus,

Valandai kitai viskas nuščiu
vo ir miego karalija užviešpa
tavo lėktuve, išskyrus palydo
vus bei prisiekusius nemigo 
“priešus”.

štai ir vėl lyg bičių avilyje, 
visi sujudėjo, kai ankstybus 
pusryčius pradėjo nešti . Pus
ryčiai buvo geri ir su priedu: 
gera taurele “viski”, kas padė
jo visus miego likusius išgarin
ti. Pasistiprinus norėjosi bent 
kartą pamatyti Atlanto vande
nis, bet skrendant apie 30,000 
pėdų aukščio matėsi tik saulės 
apšviesti debesys.

Mums neįprastai, lėktuvu 
skrendant, viskas keičiasi 
greitai. Tuojau pasigirsta: 
prisitvirtinti apsaugos diržais, 
artėjame prie Portugalijos. 
Buvo jaučiama, kad lėktuvas 
žemina aukštį ir, pažiūrėjus 
pro langus, pasimatė žemė. Aiš 
kiai matėsi miškeliai, keliai ir 
namai. Dar valandėlė kita ir 
lėktuvas atsitūpė Lisabonos 
aerodrome. Tai buvo 7:15 ryto. 
SAULĖTAM PORTUGALIJOS

KRAŠTE.
Lengvai atsidusę, skubėjome 

apleisti lėktuvą, kuriam buvo 
me dėkingi už saugų atskridi- 
mą per vandenyną. Atsistoję 
ant žemės, kuri teikia žmogui 
įgimtą pasitikėjimą, pasijuto
me drąsūs ir net išdidūs tokią 
kelionę atlikę, kuri, mūsų aki
mis žiūrint, prilygo dideliam 
žygiui. Netrukus atsidūrėme 
Lisabonos muitinės pastate, 
kur teko užpildyti įvažiavimo 
registracijos lapelius. Patikri
nę pasus, uždėjo antspaudą, 
kuri suteikė leidimą būti Por
tugalijoj ir joje važinėti.

Portugalijos muitinės tar
nautojams reikia pripažinti 
džentelmeniškumą, kad jie 
mumis pasitikėjo ir netikrino 
daiktų, kas ir ką veža.- Bendrai 
paėmus, pirmasis įspūdis buvo 
toks, kad mes atsiradome kul
tūringame ir draugiškame kraš 
te , kas labai ’prisidėjo prie mū 
sų nuotaikos pakėlimo.

Apleidę muitinę, sėdome į 
moderniškus5 gražius autobu
sus, kurie specialiai parengti 
turistams. Visiems sutalpinti 
paskiri trys autobusai, kurie 
nuvežė į atskirus viešbučius. 
Matyti, vieno tokio viešbučio 
neatsirado, kad 140 asmenų 
galėtų apgyvendinti. Pradžio
je, vadovams dar neturint pa
tyrimo, z teko kai kam ilgiau 
palaukti, kol buvo paskirti 
kambariai.

(PUTRAMENTAS)

Vyresnioji prezidento Nixono duktė, 
Patricia Nixon

NESULAUKTAS

(Atkelta iš 4-to psl.)

EUDEIK
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

ni pradėjo ieškoti pigių pirki
nių, o kiti gero vyno paragauti. 
Pastarieji daugiau laimėjo nei 
pirmieji, nes labai tiko priežo
dis — ten pigu ir gera, kur mū 
sų nėra. Pigūs tik menkaver
čiai dalykai, bet pųrtūgalų vy
nas tikrai pigesnis ir, žinovų 
tvirtinimu, visai geras.

Pirmon Europos kontinente 
vakarienėm kurią galima lai
kyti šiuo atžvilgiu istorine, su
sirinko visi, nes ekskursantai 
buvo gerokai praalkę, o para
gautas vynas kėlė apetitą. Su- 
siveržusiems diržą didelio pa
sirinkimo nereikėjo, nors tik
rumoje vakarienė buvo gera* 
Pavalgius 'vakarienę, vieni iš
ėjo paslampinėti po miestą, o 
kiti nuėjo pailsėti norėdami at 
sigriebti po praeitos nakties ne 
damiegojimo. \ 

(Bus daugiau)

ViešbuČius galima buvo ver-. 
tinti kaip prastesnius nei vidu
tiniškus, ypač Torre, kuris gal 
buvo kiek jaunesnis, už priešais 
esančią §v. Jeronimo bažnyčią 
su didžiuliu vienuolynu, staty
tais 16 amžiuje ir dabar reika
lingais gero remonto. Karalių 
nėra, žmonės neturtingi, o vie
nuoliai iš išmaldų patys sun
kiai išsiverčia. Sako, kad mies 
tas, kaip istorinį paminklą glo
boja, bet ir jis nelabai tepajė
gia tokius pastatus tinkamai 
užlaikyti.

Kiek apsitvarkę, dauguma 
išėjo su miestu susipažinti. Vie-

tė. Kažkaip tarytum pradėjau 
įsivaizduoti, jog aš kaltas, kad . 
senutei nėra laiško...

O senutė — vis ateidavo ir 
ateidavo...

Pagaliau, kurį laiką nutrūko , 
jos ateidinėjimas. Man širdyje ; 
truputį lyg ramiau pasidarė. Ma
niau sau — kada jau vėl ateis, 
gal bus ir laiškas atėjęs...

Deja, vieną rytą pro įstaigos 
langą pastebėjau įprastinį vaiz
dą: pro vartelius nulydėjo žmo
gų į kapines.

Kai grįžo iš kapinių ir kai 
kurie lydėjusių užėjo į paštą, pa
klausiau :

— Kas gi mirė?
Atsakymas buvo pritrenkian

tis... Žmogus paminėjo tos pa
čios senutės vardą ir pavardę...

— Vargšė senutė... Taip ir 
nesulaukė laukto laiško, — su
šnabždėjau...

Ir, štai, tarytum likimo lem-i 
ties pądiktavimu, kai nebelaukė f
— tai niekas nebelaukė laukto- Į 
jo laiško, nes nebebuvo kam. Se
nutė išvažiavo į amžinastį, o aš
— visiškai neužilgo — išvykau 
į Kauną — kiton tarnybon...

Susirinkimu ii parengimų

— Brighton Parko Motery Klubo 
šaunus piknikas įvyks sekmadienį, lie
pos 26 d., 12 vai. buvusiam Liepos so
de. Bus skanių valgių, gardžių gėri
mų, laimingų saldainių ir gros visų 
mylimas Antano Valiūno orkestras.

Prašo visus komisija ir valdyba

BEVERLY HILLS GtLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Kartom Avo. — 586-1220

A“

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRIS MODERNIŠKOS

REpaboe T-SSG8 EKjrsbBe 7-8601

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
4605-07

4330-34

Tel: YArds 7-1741 - 1742

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKT|

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

n—ns

KITELI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 

. Associacijos

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

i

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: Olympic 2-1OC^ iI

' JURGIS VAIŠNORAS
Gyv. 6854 So. Campbell Avė.

Mirė 1970 m. liepos 22 d., 4:15 vai. popiet, sulaukęs 66 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Tauragės apskr., Batakių valsč.

Amerikoje išgyveno 20 metų.
Paliko nuliūdę: posūniai — Arturas ir Gustavas Galinaičiai su 

šeimomis ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) koplyčioje, 2424 W. 69 St.
Penktadienį 3 vai. popiet bus perkeltas į Liet Ev. Liuteronų Ziono 

parapijos bažnyčią, esančią Cennak Rd. ir Bell Avė., kur 8 vai. vak. 
bus budėtuvės.

šeštadi nį, liepos 25 dieną 10 vaL ryto bus pamaldos, po kurių 
bus lydima.-^ į Betania kapines.

Visi a. a. Jurgio Vaišnoro giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kvieč ami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Posūniai, giminės.

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

I

I 
I

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

GEORGE F. RUDMIXAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139 £

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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čią negalėjo patekti ir turėjo 
stovėti lauke.

Gorila pagimdė vaiką
Lincoln Park zoologijos so

de gorila pagimdė vaiką. Tai 
pirmas toks atsitikimas šio so
do istorijoje, kad nelaisvėje 
esanti gorila pagimdyti] vaiką.

100,000 jspėjimij
Apskrities teismo raštinin

kas Matthew Danaher pareiš
kė, jog šią savaitę bus išsiųsta 
100,000 įspėjimų automobilis
tams, kad jie užsimokėtų bau
das. Įspėjimai siunčiami tiems, 
kurie pažeidė eismo “parkini- 

• mo” įstatymą ir yra gavę vie
ną ar daugiau (bet nedaugiau 
kaip dešimt) “tikėtų”. -

Pereitą savaitę buvo išduoti 
įsakymai areštuoti 20,000 auto
mobilistų, kurie yra gavę po 
daugiau negu dešimt “tikėtų” 
už eismo įstatymo pažeidimą.

1,200 žmonių 
dalyvavo laidotuvėse

Nušauto policininko Antho- 
■ nv Rizzato laidotuvėse dalvva- 

vo 1.200 su viršum žmonių.
Queen of Angels katalikų 

bažnyčia buvo sausakimšai 
prisigrūsti. Daugelis Į bažny Sumažėjo eismo nelaimių

Nacionalinė saugumo taryba
^aT^7Wi^US^> a’ kad per paskutinius

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. ■

PASISEKIMĄ BIZNYJE

SKUBIAI REIKALINGASKOMERCINIS DAILININKAS
Miesto centre esanti skelbimu agentūra ieško patyrusio komerci

nio dailininko, kuris ne tik pavyzdingai atlieka pavestus darbus, bet 
ir pats prisideda kūrybingom, idėjom. Turi puikiai susigaudyti visose 
šio meno srityse (lai-out, key-line, typography, design ir kt.).

Reta proga talentingam vyrui užimti atsakomingą vietą. Nuobo
džiauti neteks. Pirmos rūšies dailininkui — pirjnos rūšies atlyginimas.

Skambinti (pirm. - penkt.) 726-2333 
prašyti Mr. POST.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE.

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

QUARTERLY

Passbooks $5,000 minimum 
2 year certificate

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum
Savings Insured to 520,000. — Highest reserves.

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

$1,000 minimum 
1 year certificate

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

------ ----  ------- ----- -- --  ■ -----

: . Muziko Strolios atsiminimai
Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

i LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
; 176 puslapiai, yra fotografijų^minkšti viršeliai. Kaina $2.00. 
f Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

I NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BEAUTY SALON
Established Business. 

2,000 dolars.
CALL

472-6411 or 784-2567

PARDUODAMAS GARAŽAS. varto‘as 
mašinoms taisyti kampiniame 37-tos 

gatvės sklype. Žemi taksai. 
Įkainotas $25.000.

Tel: 484-6109
* c

■■■■' ■ ■■■ ■!"'■■ I ■ » — i.r-n-nM ■ .■ ■ « >

FURNITURE AND FIXTURES
— Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMU BALDAI 

'■0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
Jalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS SAULĖTAS KAM
BARYS ir virtuvė su atskiru Įėjimu ir 
garažu prie Archer ir California Ave., 

suaugusiam vyrui. Skambinti 
737-9519 po 5 vai. vak.

penkis mėnesius eismo nelai
mių skaičius sumažėjo dviem 
nuošimčiais, palyginus su tuo 
pat pereitų metų laikotarpiu.

Polkų šokėjų varžybos
Paežerio polkų varžybų fes

tivalis įvyks rugpiūčio 18 d. 
prie Buckingham fontano. Pol 
kų šokimo ekspertai raginami 
užsiregistruoti. Registracijos 
blankai bus prisiųsti, patele
fonavus 744 - 3317.

Festivali rengia mero Dalev 
paskirtas komitetas.

100,000 legionierių
šiandien Chicagoje praside

da Illinois valstijos legionierių 
konvencija. Spėjama, kad iš 
1,100 valstijoje esančių postų 
suvažiuos apie 100.000 legionie 
rių. Konvencija vyks Palmer 
House ir tęsis tris dienas. Sek
madienį bus milžiniškas legio
nierių paradas. Prasidės 1 
vai. po pietų. Konvencijoje 
kalbės meras Dalev, guberna
torius Ogilvie, teisėjas Julius 
Hoffman ir kiti.

r" T ? U M P A '

‘— Augustinas Ašoklis su 
žmona, gvv. Cicero, III., savo 
šešių savaičių atostogas pralei
džia keliaudami po Europą ir 
iš Lenkijos sostinės Varšuvos 
siunčia savo draugams, kai
mynams bei pažįstamiems Į 
Ameriką geriausius sveikini
mus.

— Kazimieras- Oksas, Liet. 
Prekybos Rūmų pirm, ir Mu
tual Federal b-vės v. prez. yra 
Lietuvių Respublikonų lygos 
pirmininku. Neseniai jis daly
vavo valstijos tautybių konfe
rencijoje, į kurią atsilankė 
sen. Ralph T. Smith, (R. — TH.) 
ir kiti Respublikonų partijos 
pareigūnai.

— G. Sautkutė, V. Sereikaitė 
ir J. Grėbliūnaitė yra priimtos 
į St. Xavier kolegiją. Rudenį pra 
dės studijas.

— M. W. Gailius, St. Ignatius 
kolegijos studentas, gavo 4 me 
tų stipendiją iš Continental 
Can Co ir žada studijuoti Har
vardo universitete mokslinio 
tyrinėjimo sritis.

— Kazys Ulevičius, Argo, III., 
prieš 10 m. atvykęs iš Venecu- 
elos, įsijungė į daugelį organi
zacijų, ' kuriose aktyviai daly
vauja. Jis yra vienas iš inicia
torių nesenai Įsisteigusios Ve- 
necuelos lietuvių d-jos. Ji tu
rėjo jau du savo sėkmingus 
parengimus.

— Kelly Aukšt, Mokyklos 
Scenos meno kuopa sudarė gru 
pę, kuri mokosi lietuvių tauti
nius šokius. Meno kuopa šią 
vasarą yra numačiusi daug pa-

HELP WANTED — MALS 
Darbinlnky Reikia

MODEL MAKER
Experienced model maker for 
research and develojunent dep
artment. Steady full time job.

Good pay plus all company 
benefits.

Come in or phone.

Ask for ED TISCHLINGER

M PL INC.
1820 W. ROSCOE

248-3810
An equal opportunity employer

3 MEN 
needed to assist manager 

shampooing carpeting evenings, 
^tarried preferred.

Car necessary.
363-5957

IMMEDIATE OPENINGS
MECHANICS 

(Night Shift) 
Openings in Cicero, Ill. and East 

Chicago, Ind. 
Contact AL TABB 

D & L TRANSPORT 
522-1500

REIKALINGAS 
NAKTINIS SARGAS

Lengvas darbas nuo 10:00 P. M. 
iki 6:00 A. M.

DISTRICT NATIONAL BANK

1110 West 35th Street 
Tel.: YA 7-6200 

Kreiptis į Mr. BODNER

MECHANIC •’ 
JOURNEYMAN 

EXPERIENCED DIRSEI.
X

Union scale.
Large truck carrier.

• Call.626-3200

METAL FAB LAYOUT 
$3.43 to $4.17 

SHEAR. OPERATORS 
$2.57 to $3.27 

PRESS BRAKE HELPERS 
$2.62 to $3.27 

HELPERS 
$2.62 to $3.61

Liberal company benefits. 
Overtime.

SMECO INDUSTRIES 
4800 So. -MOYNE AVE. 

CHICAGO, ILL.

Interview 8:00 A.M. -11:00 AM.

RESORTS AND .VACATIONING 
Kurortai ir Atostogų Vietos

IRONS. MICHIGAN
Liga verčia skubiai ir rigiai parduoti 
9 kambarių gerai užlaikytą ir švaru 
narna su 2 akrais derlingos žemės, 
esančios šalia Manistee National For
rest. Namas sausas, vieta labai graži 
oras sveikas. Galima medžioti ir meš
kerioti. greta esančiame valdžios miš
ke. Kaina S12.000. Platesnių infor
macijų galima gauti Chicagoje telef. 

839-2771.

sirodymų karo ligoninėse ir 
ruošiamose lokalinėse šventė
se. Dalyvaus tradicinėje vals
tijos mugėje, kuri įvyks rug
piūčio 20 d, Sprin^fielde. South 
town Economis laikraštis- Įdė
jo C. Urbikaitės, C. Draski, M. 
Rybka ir C. šatūnaitės nuotrau
ką. tautinio šokio “Kalvelis” 
pozoje. Minima mokykla yra 
Brighton parko apylinkėje.

♦ Tauragės Klubas kviečia vi
sus atsilankyti liepos 26 d. 12 v. 
n. p. Į rengiamą linksmą gegu
žinę J. Spaičio sodyboje, 8933 S. 
Archer Ave., Willow Springs, 
III. šokiams gros K. Ramanaus
ko orkestras. (Pr).

* Kas nori, nors trumpam, 
pabėgti iš didmiesčio ir surasti 
ramaus ir gairinančio poilsio, 
tas nepravažiuos pro Tomkų va
sarvietę, kuri yra ant pat Atlan
to vandenyno ir turi visas sąly
gas, apie kurias kiekvienas did
miesčio žmogus per ilgus metus 
svajoja.

Dėl smulkesnių informacijų 
rašykite: V. Toinkus, 700 Ocean 
Dr. Juno Beach North Palm, 
Fla. 33403 arba skambinkite tėl. 
305-844-3388. Kdias ALA (Pr)

HELP WANTED — FEMALI 
Darbininkiy Reikia

IF YOU’VE GOT

WHAT IT TAKES

$160 WK
Must be able to communicate 
with top management on this 
heavy public contact position. 
2—3 yrs. secretarial experience 

with shorthand skills also 
required.

Call BOB WOOD

427-5026
53 W. JACKSON

< FULL OR PART TIME, 
STEADY YEAR ROUND WORK.

ROOM j 
INSPECTRESS

MIDDLE AGE.
EXPERIENCE.

Salary open. Full time 
steady job.

RAMADA INN
3939 N. MANNHEIM RD.

SCHILLER PARK Tel. 6784800

GIRL OR WOMAN
FOR EVENING WORK »

Lite office work aqd lite 
telephone. Must type. 

3:30 P. M. — 11:00 P. M.
Contact Mr. PELLICAN

733-0366

SEWING MACHINE 
, OPERATORS 

EXPERIENCED.
Immediate Employment 

Call DE 7-3612
Ask for JIM OLSON

IMMEDIATE OPENINGS

M.HOURS FROM NOON TŪ 8 P.

Steady work. Salary onėn. 
Bondable. Transportation furnished 

if needed.

RAMADA INN
3939 N. MANNHEIM RD.

' SCHILLER PARK

ACCOUNTING STAFF
Experienced in Accounts Receivable 
°avrril. Bank rpconcilatinns for grow
ing Southside Mfg. Co Many benefits.

Call for-appointment

LEON KA WALERSKI
243-5161

GENERAL OFFICE PRACTICE
Hteh School n^d. with iro sntitufta 

office routines. Light tvr>in<y and 
billing experience for growing South

side Mfg
Phone for ennointmont 
LEON ^a^at.ErsK! 

243-5161 

j^prrwVATTT n’PTTMTNTGS 
BEAUTICIANS

With fhHnwin<r annrp^tated for 
Poantv Salon.

Steadv work.
JOSDTTTP. CDTFFTTP.ES 

2746 W. PRATT *
973-5440 or after 6 P. M. 693-2601

3.RR PFR WnTTR 
v.arcro cnrnnnnv moving into htia nf 
T nhn’c npxv tvpigfc.
immediate onpnvnes. ^mpany is

qrTTROFDKR P95-ni?n 
2400 N Owd Flowood Pk

BEST PERSONNET.

IBM COMPOSER OR TYPIST

Accuracy more important than 
speed. Various other duties in 

print shop.
Call DA 8-0775

For busy new Restaurant in 
Desntaines.

For lunch?* onlv No Sundays.
Good tine.

on R27-’7R1P
Ask for Mrs. FASKTNS 
after 5:30 ask for WAYNE.

BOOKKEEPER — TYPIST
Small office Must be experienced. 

35 ho’m week.
Good starting salary and benefits.

CALL

254-4820 Ext. 4

GIRL FRIDAY
One viri office. Pleasant working 
conditions. Light tyring. Only in-| 
terested in girl who basically wishes 

to own her own business.
She will "in everything. 

436-6970

REAL ESTATE FOR SALE 
Nar. ul, žemė — Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS , 
“ IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĘJIMAI8

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KA2ANAUSKAS, prezidentu 

Chicago, IH.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BŪTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS —■ VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6455 So. Kedzie Ave PRospect 8-2233

925-6015

NAMŲ IB BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS 

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI 

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735

SAVININKAS PARDUODA, 
apynauji mūrini 2-jų aukštų namą 
Gage Parke. 2 po 5 kamb. ir 3 pil
nai įrengti kamb. su vonia rūsy. Ap
sauga nuo potvynių, 'kilimai ir kt 

Dėl apžiūrėjimo skambinti
737-4301

APDRAUDŲ AGENTŪRA: 
nan?tL automobi- 

f fįf \litK gyvybės, svei- 
I iouuvMaMi katos ir biznio. 

Patogiom išsimoki 
Hmo sąlygos.

J. B A C E V I e I U S 
645$ 5a. Kedzie Ava. PR 8-2233

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ j

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. ToL YA 7-5980

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapoils 
320814 W. 95th SL 

GA 4-8654
5iaR' rarrr. Lre anc Casualty Co~Dd- v

DAŽAU NAMUS 
K VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS TeL CL 4-1050

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

LAIKRODŽIAI IR BRANGFMYBtl 
Pardavimas Ir Taisymas 

2644 WEST 49th STREET 
Teis REpuNIe 7-1941 

*■■■■*■■ WNWWEIWNNF

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

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas |valrip pre- 
kiy. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, tamo — Pardavimui

Virginia l-Tlft

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

1% AUKŠTO, 6 ir 5 kamb. moder
nūs. butai, modernios virtuvės ir vo
nios. įrengtas skiepas; prie pat Maria 
Aukšt mokvklos. ------

NAMAS IR TAVERNA ramioje, bet 
pelningoje Brighton Pk. vietoje.

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil
dymas. garažas, geros pajamos. Gera 
vieta. Prighton Parke.

2 PO 4 MŪRINIS tik 19,900 doL

NOTARY PUBLIC. INCOME TAX. 
INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

t
PERKAME. PARDUODAME, MAI

NOME įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūpiname nasknla visokeriopą ap
drausta. veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th StHEET' 

PRospect 8-5454

6 KAMB. MORO BUNGALOW. 3 mie
gami, rūsys gazo šilima dvigubas ga

ražas. Prie 72^os if Richmond;
Savininko tel. WA 5-5840,

MŪRINIS BUNGALOW. 4 kambariai 
ir garažas. Labai gera vieta. Tik trose 
bloko nuo narkn žemi taksai. Geras ir 

pigus. Tel. PR 8-6916.

R KAVBARTTT NAMAS 3G nAdn cklw. 
ne *pmi taksai, neWi ▼nokyklos ir baž- 
D’u’njos. Kaina 6 000 
informacijoms telefonuoldte 484-6109.

MŪRINIS. 5 KAMBARIAI. 15 METU. 
Kabinetinė virtuvė. fftaH vonia, nauii 
karpetai: įrenriaš rūsvc. ; Marquette 

Parke. Geras. Nebrangus.
Tel. 778-6916

ŠIAURĖS VAKARU APYTTNKF.TE 
naslvs nardnnda 1% ankšto 8 kamba
rin gerai uUaikvta apkalta narna su 4 
miegamais uluc 2 kambariais, svetaine 
ir noilsin kambarin rūsyje. 2 pilnos 
vonios viskas nania? deko-iinta. Ttalia 
evtra sklvnas SU vaismedžiais, vvnbo- 
v^mis. rožėmis, detnratvviais moda
liais. 2 mašinų parašas ir dauv nriA- 
du: karpetai. užuolaidos ir dane kitu 
daiktu. Skambinkite savininkui tel. 

252-7385.

ORAL Er’ATB — Oirr TOWN 
NvosswMr kltttr

ROCKFORD. ITT,, prie un^s kranto sa
vininkas narduoda 2% atrn sii 6 tra. 
rai-’r«»nrtais namais. Virš 40 non dol. 

Mainytu 5 nuoeswKo Chicagoje. 
Tel. GR 6-6862

BUILDERS ANO CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Irentrin naujus Ir perstatau senus vi
en rflštn namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning 1 naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas 2 (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai; 

AnskaiMavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

4444 So. Western Ave.. 
CHICAGO. ILL. 60609 

Tel.: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, tinas ir nute
kamuosius vamzfiius sutaisome arba 
naniuR Medam*.

KAMINUS IŠVALOME iri pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointfng" darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

LA 1-6047 
įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

CDTFFTTP.ES

