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MASKVA. — Sovietų Sąjungos pareigūnai, partijos vadai, 
savaitgalius mėgsta praleisti savo “dačose”, tačiau paprasti darbo 
žmonės yra varomi iš miestų į valstybinius ūkius ir kolchozus 
padėti valstiečiams šieną sudoroti. Maskvos apylinkėje vieną sa
vaitgalį apie 100,000 darbininkų buvo išsiųsti į žemės ūkio darbus. 
Spauda skelbia, kad per šeštadienį ir sekmadienį savanoriai pa
gamino 10,000 tonų siloso ir šieno. Panaši akcija vykdoma visoje 
sovietų imperijoje. Šitokie miestečių varymai į kaimo darbus 
anksčiau įvykdavo rudenį, derlių nuimant, tačiau šiais metais 
“talkos” prasidėjo pavasarį.

Vietnamo generolas AMERIKA HANOJUI: GALIME TARTIS

Priežastis — didelis trūku- 
( mas mėsos. Galvijų skaičius So

vietų Sąjungoje pasiekė šiais 
metais rekordinį 99 milijonų gal
vų skaičių, tačiau kiaulių yra 
trim milijonais mažiau, negu 
buvo 1963 metais, avių yra 138 
milijonai, visu milijonu mažiau 
už 1963 metų skaičių. Vyriau
sybė savo penkių metų plane nu
tarė labai padidinti mėsos, pie
no, kiaušinių gamybą, todėl da
bar reikia smarkiai padidinti pa
šaro kiekį.

Mėsos trūkumas sovietus ver
čia pirkti užsieniuose grynaveis
lių galvijų: Angus, Herefordų, 
Shorthornų galvijų, kurie duo
da daug mėsos. Iki šiol sovie
tų gyventojų jautiena būdavo 
pasenusių melžiamų. karvių, 
mintančių žole, mėsa. Kukurū
zais penimų jaučių sovietai ne
pažįsta. Ateityje bus bandoma 
padėtį pataisyti ir auginti dau
giau mėsinių galvijų, kurie da
bar superkami Kanadoje ar Ame
rikoje.

Ambicingi sovietų valdžios pla- 
f . nai numato per ateinančius pen- 

.G- keris metus: pastatyti 1,170 gal- 
■vijų fąrmų mėsos ir .pieno, ga- 
mybai. Numatoma pastatyti- 585 

.^viščiukų- - mechanizuotus ūkius 
'.v-r “fabrikus”, štai, kodėl val- 

• džią.. taip. susirūpino šių . metų 
■ .■ šieno, ■ siloso ir kitų pašarinių 

kultūrų gamyba. Kaip pasta
tysi mėsos ūkius, jei galvijams 
nėra ko ėsti ?

£ V Pašarinių' j avų <■ importas irgi 
užima didelę-vietą. Neseniai so- 

' Vietai: pirko Kanadoje 3.3 mi- 
■'■i -''ii jonu s metrinių tonų j avų, . nors 
-• praėjusių metų.javų derlius So- 

vietų Sąjungoje buvęs rekordi
nis — 186 milijonai tonų.

: .-■-Sovietų spauda daug rašo apie 
pašarą, apie pievų ir lankų pa- 

■ gerinimą, apie pašaro paruoši- 
■ -"mąirjo taupymą. Valdžia ži- 

; no/kad gyventojai neturės pa
kankamai mėsos, -kol nebus pa
kankamai galvijų,- o šių nebus, 
kol jie turės ėsti'senus šiaudus.

-;•*'» Todėl valdžia ir varo miesto dar- 
bininkus “ilsėtis”' savaitgaliais 
į kolchozų laukus su dalgiais ran-

• : koše.- • <. '»•. ■ riyU ' ’

’ Nauja vyriausybė 
? - Olandijoje

i I * *• , . - ■ •

j. HAGA. — Nauja Olandijos 
. .vyriausybė, sudaryta iš penkių 

partijų, praidėjo ’darbą. Prem- 
jerų. tapo buvęs žemės ūkio mi- 

,.nįsteris. Baręnd Biesheuvel, 51 
.. nietaL, Kabinete yra 16 ministe- 

/ 7 ■ rijų, į dešinę nuo centro esančių 
partijų/ ‘ ‘

Nauju užsienio reikalų ,mi- 
- ta. 'riteriu tapo Norbert Schmelzer, 
<^>60 -m? katalikĮepartijos narys. 
’’ :'b Buvęs ilgametis ministeris.'Luns 
f : ^; perima Nata gen. sekretoriaus 
tenpareigas. •_ ‘v.. : ■ (-j-nj

,’įln ' SĄJGONAS. ; —. i*riekaro.
• veiksmų aprimimo daug Vietna

me prisidėjo, siaučianti tropikų 
audra. I

IŠ VISO PASAULIO

LONDONAS. — Britų vyriau
sybė paskelbė Baltąją knygą 
apie įstojimą į Europos rinką. 
Knygoje parlamentas yra skati
namas ratifikuoti įstojimo su
tartį, nes Britanijos įstojimas į 
rinką būsiąs naudingas jai pa
čiai ir visai vakarų Europai. Bri
tanijoje apie 60% žmonių neno
ri įstoti į rinką. Debatai po šios 
knygos pasirodymo prasidės vi
su smarkumu.

WASHINGTONAS. — Sena
to ir Atstovų Bumų bendras ko
mitetas negali susitarti dėl ka
rinės prievolės įstatymo, kuris 
yra papildytas ir Vietnamo ka
ro baigimo rezoliucijomis. Dėl 
to Amerikoje šiuo metu nebega
lioja karinės prievolės nuosta
tai ir kariuomenė gali pritrūkti 
naujokų. Senas įstatymas pa
sibaigė liepos 1 d.

WASHINGTONAS. — Mais
to irr vaistų • įstaiga - uždraudė 
Bon Vivant' įmonei pardavinėti 
savo gamintas dr pataria žmo
nėms jų nenaudoti, nes pasitai
kė apsinuodijimų, keli asmenys 
rimtai susirgo.'

BOCHUMAS. ~ V. Vokietijos 
observatorija skelbia, kad so
vietai pakėlė į aukštesnę orbi
tą savo erdvės stotį “Saliut”. Iš 
to sprendžiama, kad ji bus nau
dojama ’ ateities kosmonautų 
skridimuose, nežiūrint trijų kos
monautų žuvimo.

BEIRUTAS. — Alžiras parei
kalavo, kad Sirija atiduotu pa
lestiniečiams . partizanams Alži- 
ro atsiųstus ginklus. Paaiškėjo, 
kad partizanai negavo ginklų, 
kurie atplaukė laivu į Latakijos 
uostą, Sirijoje, šios vyriausy
bė laivą sulaikė, nes tarp gink
lų buvo tankų, šarvuotų automo
bilių ir artilerijos pabūklų. Val
džia sako, kad tokių sunkių gin
klų partizanams nereikia.^ •

Jordane pakorė 
nalestinietį

BEIRUTAS.— Jordane buvo 
pakartas palestiniečių partizanų 
kareivis Ibrahim Hassan, kuris 
kovų su Jordano kariuomene me
tu susprogdino Jordano fosfatų 
kasyklos katilinę, užmušdamas 
vieną kareivį ir keturis asmenis, 
jų tarpe du kareivius, sužeisda
mas.

šis sprendimo įvykdymas ir 
paskelbimas apie partizano pa
korimą rodo, kad Jordano vy
riausybė tvirtai jaučiasi ir- ne
bijo palestiniečių. Kartu tas pa
korimas parodo, kad ir ateityje 
karalius Husseinas nesileis par
tizanų stumdomas.

Egipte suvažiavo Palestinos 
Taukinės Tarybos nariai, įvairių 
partizanų organizacijų vadai. 
Jiems kalbą pasakė Egipto pre
zidentas Sadataš.

Egipto prezidentas Sadatas dažnai aplanko kariuomenės dalinius prie 
Suezo kanalo. Jis matomas kairėje paprasto kareivio uniformoje.

BERLYNAS. — Rytų Vokietijos ekonomika yra stipresnė 
už kitų Rytų Europos komunistinių valstybių ir gyvenimo lygis 
aukštesnis, tačiau vyriausybės planuotojai susirūpinę, kad pro
dukcija fabrikuose nekyla ir darbininkų disciplina nusmuko. Ko
munizmas su savo sistema sugebėjo pakeisti ir darbštų, tvar
kingą vokietį darbininką. Įmonėse darbininkai dažnai vėluojasi 
į darbą, atėję. ilgai persirenginėja darbo drabužiais, darbas per
traukiamas įvairiems priešpiečiams ir kavos gėrimui. Manoma, 
kad tik apie 1Q% vokiečių darbininkų tikrai uoliai 'dirba ir stato 
“socialistinę ateitį”. Kiti nusivylę, paniurę vos vos juda.

Nenuostabu, kad neseniai Ry
tų Vokietija iš Indijos turėjo 
atsiimti- 250 . traktorių, kurie 
blogai veikė ir nuolat gedo.

Vienai aukštas Rytų Vokieti
jos pareigūnas šitaip paaiški
no darbininkų nuotaikas Rytų 
Vokietijoje: “Panašiai yra su 
silkėmis. Pradžioje jos visos 
plaukioja,'- tačiau kada jas ‘su
dedi į statinę ir susūdai, jos dau
giau nejuda”.

-Nors rytų vokiečiai gyvena 
geriau, negu prieš- 5 metus, jie 
daugiai!-, reikalaują^, ir _tįkisi iš 
valdžios.. Rytų Vokietijos gy
ventojai -mato Vakarų Vokieti
jos televizijos programas, mato 
aukštą vakarinių savo brolių gy- 
venimcr-'lygį, įvairius. pramonės 
gaminius, kurių .nėra rytuose. 
Tas sukelia nusivylimą valdžios 
sistema.
Daug pnsideda ir vidaus gyve
nimo lygio nevienodumas. Vi
sur komunistinėse valstybėse 
“naujoji ponų klasė” geriau gy
vena už darbininkus, tačiau tas 
skirtumas ypač ryškus Rytų Vo
kietijoje. Įvairūs pramonės va
dovai, prižiūrėtojai, įmonių di
rektoriai uždirba iki 60,000 mar
kių-per metus, kas yra šimtą 
kartų daugiau už įgudusį ir kva
lifikuotą darbininką. Tas dide
lis skirtumas kelia klausimus 
darbininkų galvose: kodėl ši val
džia, vadinanti save proletaria
to diktatūra, geriau globoja įvai
rius “dirbančiuosius inteligen
tus*1, geriau apmoka rankų nesu- 
sitepasius pareigūnus, negu dar
bo žmogų,' rankomis ir prakaitu 
užsidirbantį sau duoną.

Užsienio korespondentai gal
voja, kad Šiandien, jei nebūtų 
vis stiprinamos “gėdos sienos”, 
apie 80% rytų vokiečių bandy
tų pabėgti ir niekad negalvotų 
apie sugrįžimą atgal. Nusivyli
mas komunistine sistema pagim-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Vakar rytą perkūnijos me* 
tu žaibas trenkė į bažnyčios 
bokštą, kuris virsdamas apgrio
vė namą 1539 W. Adams st. Il
gai truko, kol gaisrininkai iš
traukė iš namo du vaikus mie
gojusius antrame namo aukšte. 
Vaikai sveiksta ligoninėje. •

> Pietų Vietnamo kariuome
nės dalinys buvo nugabentas į 
Kambodiją, 60 mylių nuo Viet
namo sienos, padėti Kambodijos 
kareiviams atmušti komunistų 
puolimą.

♦ Tymsterių suvažiavimas 
Miami Beach išrinko Fitzsimons 
nauju prezidentu.

Vakar Nevados dykumoje 
buvo išsprogdinta branduolinė 
bomba keturis kart stipresnė už 
numestą Hirošimoje karo metu. 
Langai sudrebėjo toli esančia
me Las Vegas mieste.

♦ New Orleans prasidėjo 10- 
ties “juodųjų panterų” teismas.

♦ Buvusiam tymsterių prezi
dentui Hoffai rugpjūčio 20 d. 
bus leista pasirodyti Parole 
Board svarstymuose. Galimas 
daiktas, kad Hoffa bus paleistas 
iš kalėjimo.

♦ Domininkonų respublikoje 
nužudyti du amerikiečiai misijo- 
nieriai — vyras su žmona, ša
lia rasti užrašai; “Janki, eik 
lauk!”
' ♦ Vokiečių lakūnas laimėjo 
lėktuvų lenktynes iš Londono į 
Victoria, Britų Kolumbijoje.

NEW YORKAS. — Nuėjus 
traukiniui nuo bėgių vienas ke
leivis New Yorke buvo užmuš
tas, kiti 18 sužeisti.

dė įvairiausių anekdotų, kuriuos 
pajuokiami valdžios asmenys ir 
ekonominė šalies padėtis.

- narkotiku pirklys
WASHINGTONAS. — Kon

greso komitete kalbėdamas apie 
narkotikų paplitimą JAV karei
vių tarpe Vietname, Atstovų 
Rūmų narys Robert Steele, res
publikonas iš Connecticut©, pa
reiškė, kad heroiną pardavinėja 
patys vietnamiečiai generolai. Jis 
paminėjo generolą Ngo Dzu, ku
ris vadovauja ILtram P.,Vietna
mo korpusui centrinėse, aukštu
mose. Generolas vežioja heroi
ną ir kitus narkotikus karo lėk
tuvuose ir sunkvežimiuose, pa
reiškė atstovas Steele. ‘ .

Kiečiau kovos / 
prieš vakaru Įtaką
VIENA. — Rumunijos prezi

dentas Ceausescu, pervažiavęs iš 
ilgos kelionės po Azijos komu
nistinius kraštus, paskelbė 'val
džios direktyvą, kuri įsako vi
siems partijos nariams .ir . val
džios įstaigoms.-kiečiau kovoti 
prieš buržuazinę. įtaką Rumuni
joje. . ■.. • •' ■ •

Ceausescu, griežtai pasmerkė 
vakarų programas,; rodomas ru
munų televizijoje, Įsakydamas 
radijo ir televizijos darbuoto
jams daugiau dėmesio kreipti į 
auklėjimą socializmo- rėmuose. 
Reikia duoti daugiau liaudies 
kūrybos, nešiskolinti nieko iš 
kapitalizmo, kovoti už savo kul-. 
tūrinį socializmą, sako valdžios 
direktyva.

Raketos pataikė 
į ligoninę

TEL AVIVAS. — Arabų par
tizanų" paleistos “katiušos” ra
ketos pataikė į ligoninę Peta Ti- 
qva mieste, Izraelyje ir užmu
šė 2 asmenis, bei sužeidė 19. Kai 
kurios raketos nukrito į mokyk
los kiemą. Peta Tiqva yra sep
tynios mylios į šiaurės rytus 
nuo Tel Avivo.

Sumanūs (auni vokiečiai, norėdami 
gariau pamatyti automobilių lankty- 
nat ir nanoradami mokėti ui stadijono 
biliatus pinigų, surado du aukitus me
džius ir pasistatė "hamakų dango

raiži". ' .

PARYŽIUS. — Atsakydamas į komunistų taikos planą, JAV 
ambasadorius Paryžiaus taikos derybose David Bruce paprašė, 
kad Hanojaus ir Viet Congo delegacijos truputį aiškiau išdėstytų 
kai kuriuos punktus. Ambasadorius pripažino, kad septyniuose 
plano punktuose yra keli nauji elementai, kuriuos Washingtonas 
norėtų toliau išsiaiškinti. Jis pasiūlė ateinantį ketvirtadienį turėti 
uždarą derybų sesiją, be oficialių spaudai pareiškimų.

Tampos įlankoje 
gaišta žuvys

ST. PETERSBURG. — Tūks
tančiai žuvų pradėjo išgaišti 
prie St. Petersburg©, Tampos 
įlankoje. Vandenyje plaukioja 
septynių mylių ilgumo ir mylios 
platumo žuvų “debesis”. Praėju
sią savaitę St. Petersburgo dar
bininkai nuo paplūdymių surin
ko 450 tonų negyvų žuvų.

Ypač paliesta Snell sala, ku
rios gyventojai važiuoja gyven
ti į viešbučius, toliau nuo van
dens ir žuvų dvokimo. Turistai 
palieka savo motelius ir atsako 
rezervacijas. Turistų pramonė 
gerokai nukentėjo.

žuvys gaišta nuo mažų, mi
kroskopinių organizmų — gym- 
nodinium breve, žmonių vadina
mu “raudonuoju potvyniu”. Pa
prastai tų gyvių vandenyje vi
sada būna, normaliai po 15,000 
vienoje vandens kvortoje, šiuo 
metu nuo gėlo vandens ir įvai
rių organinių trąšų organizmų 
kiekis pakilo iki 2.4 milijonų 
vienoje kvortoje. Toks jų gau
sumas gamina nuodus, nuo kurių 
dvesia žuyys.^.. Visas-, vanduo 
Tampos įlankoje yra paraudona
vęs. Nuo 1844 metų Floridos pa
kraščiuose buvo 16 tokių “raudo
nųjų potvynių. Vieną kartą jis 
tęsėsi 18 mėnesių, padarydamas 
kurortų bizniui milijonus dole
rių nuostolių.

Keturi geriausi 
šachmatininkai

DENVERIS. — Maskvoje ir 
Denveryje vyksta keturių ge
riausių pasaulio šachmatininkų 
varžybos. Maskvoje kovoja Tig
ran Petrosian su Viktor Koršnoj, 
o Denvery amerikietis Bobby 
Fischer su danu Bent Larsenu. 
Abi poros turi sulošti 10 parti
jų, jei jos baigsis lygiomis, lo
šiamos dar 6. Jei ir po to nu
galėtojas dar bus neaiškus, bus 
metamas. pinigas.

Abiejų varžybų laimėtojai su
sitiks dėl pasaulio čempiono var
do.

Pennsylvania leis 
gerti sekmadienį 

HARRISBURG. — Pennsylva- 
nijoje buvo pasirašytas įstaty
mas, kuris leidžia baruose ir ta
vernose bei restoranuose sek
madienį pardavinėti alkoholinius 
gėrimus. Iki šiol nuo 1794 me
tų sekmadienį gėrimai buvo už
drausti.

Valstijos pareigūnai tikisi, 
kad naujas įstatymas padės tu
rizmui, daugiau atsiras valsti
joje įvairių savaitgalio suvažia
vimų, konvencijų, padidės iždo 
pajamos iš restoranų mokesčių 
ir leidimų viešbučiams.

PennsyĮvanijoje sekmadie
niais ir toliau bus draudžiama 
degtinę pardavinėti buteliais. 
Amerikoje dar yra 12 valstijų, 
kur sekmadienis yra “sausas”, 
be degtinės.

Saigono delegatas Lam atsakė 
į komunistų planą, pasiūlyda
mas tuoj pat paleisti visus karo 
belaisvius, paskelbti visuotinas 
karo paliaubas ir paskelbti pla
nus išvežti visas svetimas ka
riuomenes iš P. Vietnamo, įskai
tant ir šiaurės Vietnamo karei
vius. Saigono ambasadorius nu
rodė Viet Congo atstovei, kad 
jos taikos planas nieko nesako, 
ką komunistų pusė pažada da
ryti su savo, kareiviais. Komu
nistai tik reikalauja paskelbti 
amerikiečių pasitraukimo datą, 
patys nekalbėdami apie savo jė
gų atitraukimą.

Ambasadorius Bruce paste
bėjo, kad komunistų plane kal
bama tik apie tuos karo belais
vius, kurie yra Hanojaus žinio
je. Planas žada paleisti belais
vius, paimtus tik šiaurės Viet
name, nieko nesakydamas apie 
Laose ir Kambodijoje patekusius 
į nelaisvę amerikiečius. Bruce 
pareiškė, kad Amerika laiko Ha
nojų atsakingu ir už belaisvius, 
dingusius visoje Indokinijoje.

Amerikos ir Pietų Vietnamo 
delegacijos pareiškė esančios 
pasibengusios pradėti “privačias 
ir slaptas derybas” dėl komunis
tų pasiūlyta, taikos plano. Jo pa
grinde yra reikalavimas, ^cad 
Amerika paskelbtų kareivių iš
vežimo datą ir išvežtų kariuo
menę iki šių metų galo. Po pa
skelbimo, su kiekvienu karinių 
dalinių išvežimu, komunistai pa
leis dalį laikomų belaisvių. Išva
žiuojant paskutiniam kareiviui, 
bus paleistas paskutinis belais
vis.

Kyšininkystės liga
Rožės ir spygliai — tokia ant

rašte “Tiesa”, Jūros Baužytės 
straipsnyje, geg. 7, smerkia pa
plitusią kyšininkystės ligą šių 
dienų Lietuvoje.

Autorė pateikia visą eilę pa
vyzdžių. štai įstaigoje tarnau
toja kasdien viršininką apdova
noja gėlėmis — tai noras vėluo
ti ar anksčiau išeiti iš įstaigos... 
Degtinė ir konjako bonkos — 
įprasta priemonė “apdovanoti” 
prekybininkus ar viršininkus. 
Nori įsigyti šaldytuvą, jau rei
kia kviestis į svečius įmonės ko
miteto pirmininką. Jei piliečiui, 
“Moskvičiaus” savininkui, atei
na noras įsigyti prašmatnesnę 
“Volgą”, ypač, jei norima ne
laukti eilės (gal ir kelių metų) 
— reikia “stengtis”. Atsirado 
tarpininkas vilnietis A. Daniš 
ir jis sutiko priimti 2,400 rub
lių “avanso”, žinoma, tai kyšis.

Baužytė teigia, kad dažnas 
kyšininkas patenka į teismą, ki
tiems gi pavyksta geriau. Ta
čiau, aplamai, dovana, jei ji nuo
širdumo, dėmesio išraiška, tai 
jos atmesti neverta... (E)

WASHINGTONAS. — Vyriau
sybė paskelbė valstybės depar
tamento reformos planus. Bus 
įsteigta valstybės sekretoriaus 
pavaduotojo vieta, jo uždavinys 
bus administruoti departamen
tą ir diplomatinį korpusą. Pats 
sekretorius rūpinsis daugiau už
sienio politika.



Klaipėdiškiu atsakymas levai Simonaitytei
Kanadoje leidžiamo ir A. 

Lymanto puikiai redaguojamo 
“Lietuvos Pajūrio” Nr. 1 (39) 
įdėtas gabiai, bet Salomėjos Ne
ries negarbingu keliu nuėjusiai 
Lietuvos okupantų rusų garbin
tojai klaipėdiškei rašytojai Ie
vai Simonaitytei sekantis atsa-

Mūsų garbioji rašytoja, Ieva 
Simonaitytė, daugėlio knygų iš 
Maž. Lietuvos gyvenimo autorė, 
neseniai “plyšo” iš džiaugsmo 
dėl “socialistinio darbo” laimėji
mų. To priežastis buvo neseniai 
Maskvoje įvykęs dvidešimtiet- 
virtasis “Tarybų Sąjungos” ko
munistų partijos suvažiavimas. 
Kaip jau žinome, tame suvažia
vime valandų valandas kalbėjo 
sovietiniai tūzai, kuriuos laiks 
nuo laiko dalyviai paklusniai per
traukė plojimais. Brežnevą — 
net 169 kartus! Tikrumoje ne 
daug kas naujo buvo pasakyta. 
Visa tai jau buvo šimtus kartų 
tokių “penkmečių” išvakarių 
progomis girdėta. Tat marato- 
niškai užsitęsusi nuobodulį ga
lėjo įveikti tik tokie atbukę ko
munistai, kurių vardus galima 
matyti ir Lietuvos komunistų 
delegatų sąraše.

Kaip visuomet, taip ir šį kar
tą demokratinių principų ar slap
tų balsavimų suvažiavime nebu
vo pripažinta. Tik vieną bei kitą 
kartą pirmininkaujantis dėl for
mos paprašydavo pakelti ranką 
prieš šių dienų Rusiją valdan
čiųjų kandidatūrą, lyg kas nors 
drįstų tai viešai padaryti.

Bet viso to mūsų rašytoja, at
rodo, nemato. Ji, kaip pati sako, 
siekė popieriaus lapo, kad “visų 
džiaugsmo” valandoje tartų žo
dį ir apie savo džiaugsmą... Tą 
ji aprašė š. m. “Tiesos” 83 nu
meryje.

“Kodėl mūsų kraštas pasidarė 
toks stebėtinai gražus ? O todėl,

kad mes visi esame šeimininkai, 
kad dirbantieji ir kuriantieji ne
galvoja kaip papildyti savo ki
šenę, o skuba dėti vieną plytą 
greta kitos...” Taip klausia ir 
atsako I. Simonaitytė.

Gaila, kad mūsų garbioji ra
šytoja savo džiaugsme taip nu
sirašė. Kas jau kas, bet lietu
viai tik nebuvo ir dabar nėra 
okupuotos Lietuvos šeimininkai. 
Jau jos pačios tėviškėje, t. y. 
Klaipėdos krašte ir mieste, šian
dien šeimininkauja rusai, užėmę 
visas aukštesnes vietas. Apie 
tai būtų galima net ištisą strai
psnį parašyti. Pagaliau, ne lie
tuviai vežė savo brolius ir sese
ris iš Klaipėdos krašto į Sibirą, 
bet rusai. Koks lietuvis būtų 
ištrėmęs ir atidavęs mirčiai to
kius savo veikėjus bei kultūri
ninkus kaip A. Braką, E. Bor- 
chertą ir kitus, jei jis būtų bu
vęs savo krašto šeimininkas, 
kaip teigia ir džiūgauja Ieva Si
monaitytė.

Greit švęsime Jonines. Ar tuo 
metu, gali būti kas nors gra
žesnio ir įspūdingesni© lietuvių 
gyvenime kaip tradicinė šventė 
ant Rambyno kalno? Tikriau
siai ne. Pasaulio nuotolius nu
galėjus moderniškomis susisie
kimo priemonėmis, kiek šiais 
metais Kanados, Amerikos, Aus
tralijos ir kitų kraštų lietuvių 
suplauktų ir suskristų į šią lie
tuviškąją Meką?! Kokia tai bū
tų šventė ir koks pasimatymas! 
Bet Lietuvoje gyvenąs lietuvis 
negali net ir išdrįsti pakviesti 
savo brolį bei seserį, nes jis ne 
savo krašto šeimininkas. Tik ru
sas nustato, kur, kiek dienų ir 
valandų lietuvis gali pabūti Lie
tuvoje. Ir vėl klausiame mūsų 
rašytojos, kur tos lietuviškojo 
šeimininko laisvės ir teisės ?

Toliau L Simonaitytė rašo: 
“Dabar pavydulingasis užsienis

Pakistano pabėgėliai Indijoje skiepijami bnty Sr^ytojo nuo choleros.

pradeda nutilti, nebelieka jam 
peikti ir niekinti mūsų krašto...”

Iš tokio pasakymo matyti, kad 
ir Simonaitytė ar tai sąmonin
gai ar nesąmoningai naudojasi 
komunistinių agitatorių propa
ganda. Mat, komunistų propa
gandistai mums, užsienio lietu
viams, visuomet pabrėžia, kad 
mes neapkenčiantįs, nemylintįs 
ir niekinantis savo tėvynę (!). 
Atseit, jei mes pasauliui prime
name Lietuvos valstybės likimą 
ir visokiomis priemonėmis mė
giname įrodyti, kad lietuvis yra 
užtektinai gabus, sumanus, kad 
gali būti savo krašto šeiminin
kas, kad jam nereikalinga rusų 
“globos”, tai nemylime ar neap
kenčiame savo tėvynės (1). Koks 
absurdas, kokia nesąmonė!

žinodami, kad Lietuvos rašy
tojai laikas nuo laiko turi ati
duoti okupantui tam tikrą duok
lę, mes juos suprantame ir daž
nai pateisiname. Ir Ievos Simo
naitytės raštuose sugebame 
apeiti dirbtinai prikergtą bolše
vikinį jovalą. Bet ar šį kartą
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rug'piūčio 15 dieną
BUCO SODE

BUS įdomi programa, gera muzika šokiams, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI.,' 
VISA LAIKA GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ- ' 
KIAUŠIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
RUGPJŪČIO 15 D. VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ
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Nežinia kokiu būdu ir kokiais 
keliais Angliją ir JAV pasiekia 
ranka rašyti pranešimai apie 
politinių bylų sprendimus įvai
riuose Sovietų Sąjungos teis
muose, tame skaičiuje ir paverg
tos Lietuvos. • ....

Reikia spėti, kad tuos poli
tinių įvykių pranešimus surašo 
tie, kuriems tie dokumentai yra 
prieinami ir turi progos juos nu
sirašyti ir perduoti, užsienin.

Albinas Telkertis

štai viename iš paskutiniųjų 
ranka rašytų pranešimų yra su
minėtas lietuvis Albinas Telke
nis, gimęs 1921 m. Iš profesi
jos jis agronomas, kolchozų or
ganizatorius, 1940 m. įsirašė į 
kom&omolo gretas. Paskutiniais 
metais tarnavo Kauno botanikos

gai. Giminės radę tuos neišsiųs
tus laiškus atidavė juos KGB 
saugumui. Tuoj pradėta byla. 
Iš rašysenos buvo nustatyta, kas 
tuos laiškus rašė. Tokiu būdu 
agronomas A. Telkenis atsidūrė 
teisme ir buvo nubaustas trimis 
metais kalėjimo.

Algis Statkevifius
Algis StatkeviČius gimė 1937: 

m. Jis tarnavo finansų ministe
rijoj, nemaža spaudoje rašė so
ciologijos klausimais. Tarp kit
ko, jis parašė Komunistų mani
festo kritiką. LTSR teismas, iš
nagrinėjęs jo raštus, pripažino 
jį nenormaliu ir nutarė perduo
ti jį Vilniaus psichiatrinei ligo
ninei gydyti. Vilniuje taip pat 
veikia “psichiatrinė ligoninė”, 
kuri yra Vidaus saugumo ži
nioje. : H * ’■

Ryšium su Algio Statkevi- 
čiaus byla buvo padaryta krata 
ir pas Juozą Tumialį, Jurgio Bal
trušaičio eilėraščių vertėją. Jam
pavyko iš tos bylos išsipainioti.

Taip pat tuose pranešimuose 
suminėta Simokaičių byla, kuni
go Šeškevičiaus, apie ką spau
doje jau buvo plačiau rašyta.

Įdomu

Jifngia ndo (Urbo žinomų masių. 
Tarp vienų ir kitų yra lyg ge
ležinė siena. Tai visai galimas, 
daiktas, kad. vienur, kitur tarp

jūdis, nusistatęs prieš esamą, 
padėtį. Bet centralizuoto sąjū
džio tikrai dar nėra,

Jei tos žinios apie politines 
bylas gaunamos iš įvairių vietų, 
tai, rasi jos koncentruojasi ku
rioje nors centrinėje valdžios 
įstaigoj, prie kurias priėjimą

jos spaudos bendradarbis. Pa
rašė veikalą mokslo kandidato 
laipsniui gauti, bet nespėjo jo 
apginti, nes buvo suimtas. Jį su
ėmė 1969 m. rugsėjo, 29 d. 1970 
m. balandžio 6 d. Lietuvos TSR 
teismo buvo nubaustas sunkiųjų 
darbų kalėjimu. Teismo pirmi
ninku buvo Meženis, nariais Ado
maitis Kochonko; prokuroru — 
Bakučenis, advokatu — Karčai- 
kas. Teisė prie uždarų durų.

A. Telkenis buvo kaltinamas 
platinimu laiško, kuris šmeižė 
komunistų partijos vedamą že
mės ūkyje politiką.

■Reikalas buvo toks: Z. Telke
nis susipažino su senu kolchozo 
pirmininku. Tas kolchozo pir
mininkas kreipėsi į A. Telkenį 
parašyti laišką kuriai tai žemės 

institute. Nemaža iš; agronomi-Įstaigai ir komunistų par-.

meta užsienin. Bent iki šiol so
vietiniam saugumui nepasisekė 
susekti, kas, ir kuriais keliais tas 
žįnias pasiunčia užsienin.

Nereikia pamiršti, kad Sovie
tų Sąjungoje šviesuomenės tar
pe nėra laisvos profesijos asme
nų, Visi yra Sovietuos iždo lė
šomis išlaikomi. Tai vienintelis 
darbdavys, kuriam tiesioginiai 
priklauso teismai, policija, ka
riuomenė, tai yra tos trys pa
grindinės jėgos, į kurias atsire
mia centro valdžia. Tiksliau tos 
valdžios kepurė — diktatorius, 
šiuo metu Brežnevas. V.

$4 milijonai už paveikslą
Įdomu, kad tiems praneši- Londone gyvenantis amerikie- 

marns užsienin žinios surenka- tis meno kūrinių pirklys Julius 
mos iš įvairių vadinamųjų są- Weizner, 75 metų amžiaus, pir- 
junginių respublikų teismų ir jko iš aukciono italų renensanso 
palyginamai gana ūmai tos ži
nios pasiekia Anglijos ir JAV 
spaudą. -'L

Ar tas darbas yra Sovietijos 
pogrindžio organizuotas ar pa
vieni asmens savo atsakomybe 
tą darbą vykdo, galima tik spė
lioti. ' " '• ■ - ■ ••

Sovietų Sąjungos šviesuome
nė, o ypač valdininkija, yra at-

menininko -Titiano paveikslą 
“Actaeon mirtis) už $44)32,000. 
Paveikslą pardavė karalienės El
zbietos giminaitis lordas Hare
wood. Weitzner sakosi paveiks
lą pirkęs “pusvelčiui” (bargain). 
Jo duktė .Marjorie pasijuokė: 
“Paveikslas gerai tiks pakabin
ti mano miegamajame viršum 
kamino”. • į

4

Jaiuatspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje '

jos srities yra parašęs straips
nių, buvo nuolatiniu agronomi-

jai reikėjo imtis ypatingos ini-t 
ciatyvos savo “trykštančiam 
džiaugsmui” išreikšti dėl įvyku
sio komunistu suvažiavimo Mas
kvoje, gali tik ji viena atsakyti.

Viso to negalėjo nematyti Lie
tuvos komunistai. Bėt jie tylėjo 
ir nemėgino stabdyti didžiojo 
“brolio” varomos lietuvių tautos 
“skiedimo” akcijos. Nieko ne
reiškė Lietuvos komunistų par
tijos vadovams ir Maž. Lietu
vos žmonių likimas.

Dabar tūli partijos pareigū
nai mėgina teisintis, kad jie ta
da buvę bejėgiai ką nors da
ryti. Jei taip, tai.kaip Lietuvos 
komunistų partijos centro komi
teto pirmasis sekretorius A. 
Sniečkus dar ir komunistų par
tijos 24 suvažiavime drįsta iš
kėlęs galvą lietuvių tautos var
du tvirtinti, kad Lietuva klesti 
ir esanti lygi didžioje TSRS tau
tų šeimoje, kai jis savo laiku 
neišdrįso pakelti balso prieš lie
tuvius skriaudžiančiu kita tau
tą, šiuo atveju rusus?

Taigi, šimtai vagonų su tūks
tančiais mūsų brolių ir seserų 
iš Didž. ir Maž. Lietuvos nerie- 
dėjo Karaliaučiaus, Tilžės, Ra
gainės ir Gumbinės link, bet už 
Uralo kalnų. ■ ' ■=•«.■-■

tijai apie žemės ūkyje esamas 
negeroves. Kolchozo senelis

■ skundėsi, kad dėl senatvės ne
galįs rašyti, nes ranka dreba.

■ Agronomas Telkenis tokius laiš
kus parašė, kuriuose buvo iš
dėstyti įvairūs žemės ūkyje ve
dami nevykusieji darbai. Tai 
buvo 1967-69 m. A. Telkenis se
nelio prašymą patenkino. Kol
chozo pirmininkui • mirus, buvo 
rasti tie laiškai neišsiųsti nei 
komunistų partijai, nei atitin
kamai valdžios žemės ūkio įstai-

■25 metų Maž. Lietuvos okupa
cijos sukaktis buvo minima š. m., 
gegužės mėn. 7 d. Karaliaučiu
je. Pasveikinti okupantus atvy
ko ir delegacija iš Lietuvos su 
ministeriu pirmininku J. Maniu
siu priešakyj. Tikrai keistas bu
vo tą dieną įspūdis, matant lie
tuvius sveikinant rusus ir lin
kint jiems tvirtai įsikurti lietu
viškose žemėse f!)JI

(Lietuvos Pajūris)
P. S. Lietuvos? Pajūrį galima 

užsisakyti adresu: 5260 - IDth 
Ave., Rsmt., Montreal 405, P. 
Q., Canada. Kaina tik $2 metams.

-------surnnuoo-------
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Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959J metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų. atliktus, darbus. 664 psl Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos- Lietuvių Istori
jos Draugija.’: • \ - ; . : J

Knygoje aprašytas pirmas - Ciueagon; atvažiavęs lietuvis, pamos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos, šalpos' draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo JL21, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314' veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų jr 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LlĖTUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiusti:

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

What if we told you 
to cough up $18.75

A Etfle ow 4 doUan far

narS%

1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
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But these are &e seJfijfe

That*• because yon happen

Bnork.
Firat of all, S you tirink

They txr off in the long

»** n manėt of fact

in Bonds.
It’» called
It just to happen® that moat

estate going.

Sign up for the Payroll SaV-

Or go to yonr bank. ' 
And eoogb <p (Rot $18.75.

Take stock in America



ANTANAS KALVAITIS

NUOSAVOJE PASTOGĖJE

je Įsisteigė nauja lietuvių or
ganizacija — -Lietuvių Tauti
niai namai (LTN) arba, pagal 
Illinois valstijoje Įsiregistravi- 

1 Lithuanian National 
Hali, Ine. Organizacija nauja 
keleriopa prasme: vardu, am 
žiumi ir, svarbiausia, savitu 
darbo metodu. LTN savo už
daviniu turi — pastatydinti 
Chicagoje tokią lietuvišką pa

Norint išsklaidyti Hetuviško- 
sios visuomenėj abejingumą, 
imtasi mažytės improvizaci
jos. Buvo išnuomota patalpos, 
7108 So. Rockwell ir leista jo*- 
mis naudotis organizacijų1 su
sirinkimams, posėdžiams, jau-i 
nimo (studentijos) subuvi-, 
mams, tautinių šokių praty
boms, o taip pat privačioms* 
grupėms, jtĮ socialiniams pa
rengimams. šiose patalpose

stogę, kuri galėtų būti naudo-'šių metų pavasarį surengta iŠ-j 
jama būtiniausiems plačiosios!tisas ciklas 
Chicagos lietuvijos kultūri
niams ir socialiniams 
lams. 
kad, derinant komercinį ir ka
ri taty vinį metodus, ji išsilai
kytų pati ir neštų pelną. Gau
namas pelnas būtų skirstomas 
lietuvių kultūrai, josios ap
raiškoms remti.

LTN valdyba, sutelkusi pir-Įjoję atlikti, 
iriuosius keliolika tūkstančių 
dolerių kapitalą, nupirko di
doką žemės sklypą, tikintis 
sutelkti dar didesnį kapitalą, 
pradėjo ruošti eskizinius Lie
tuvių Tautinių Namų pastogės 
projektus. Dėl įvairių priežas
čių tolesnis kapitalo telkimas 
vyko nepakankama

kultūrinių popie
čių, sulaukęs nemažą visuo 

reika- menės dėmesį.
Pastogę administruoti,

sparta.

year

PASSBOOK 
SAVINGS,, 

the best way to save^egularfy!

Paid and . 
Compounded

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO 6%

O. <?„ cP

\CHEXO MIESTO ORAS.kia arki

. , Į žmones joj, pra - - s

orą pakel

Visas tas patalpų naudoji
mas ir jose vykusieji parengi
mai daugeliui mūsų parodė, 
kaip būtų, dėkinga turėti nuo
savą erdvesnę lietuvišką pasto
gę ir kiek daug savojo darbo 
bei santykiavimo būtų galima 

Tai būtų vietovė, 
centras, į kurį linktų mūsų kul
tūrininkai, menininkai, vi
suomenininkai saviems susiti
kimams, posėdžiams, disku
sijoms. Tai būtų vietovė, kur 
rastųsi mūsų akademinis jau
nimas, galįs turėti lietuviško 
požiūrio susitikimus ir bent 
dalimi išvengtų tų blogybių,

see us for 
financin9

AT OUR LOW RATES
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME ...

<rrv*L

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD)

Peter Kazanauskas, President

HOURS: Mon.Tue.Fri.9-4

66 YEARS SERVING CHICAGOLAND

CHICAGO, ILLINOIS 60608

Phone: Virginia 7-7747
Thur.9-8 Sat. 9-1

ASTUONIOS UŽ AŠTUONIS
Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 

knyga g Įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui. Čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 dolerį:

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

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

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

Edmundas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir įdo
mios žinios apie tą šią dienu būtinybę. 32 psL

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

Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven
tojams. 40 psL

J. VaičiGnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psl.

Vincas žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė, ir 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psL

Šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiim
tus piniginį orderį.

Al AA KJ V A AJ 1! W K_7 ,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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Amerikos ir Kanados Lietuviy Dainy Šventės, vykusios 1971 mėty liepos 4 dieną Chicagos amfiteatre, bendras 
vaizdas. Matome dirigentą Vaclovą Verikaiti, nusilenkiantį publikai ir pradedantį Čiurlionio "Oi lekia, lekia„".

Foto Martyno Nagio

kurias jis sutinka nūn būvė
damas visur kitur, žodžiu, LTN 
laikinosios būstinės įsteigimas 
pilnai save pateisino. Kaip 
girdėti ir būstinės finansiniai 
reikalai gražiai tvarkosi, ap
simoka visas išlaidas ir dar 
šiek tiek pelno lieka. Plačiau 
sustoju prie būstinės apybrai
žos, norėdamas parodyti, kad
LTN valdyba energingo pir- remonto ir vidujinio Įrengimo 
mininko Inž. Jono Jurkūno va
dovaujama, sugebėjo tose ma
žose patalpose sukurti lietuvy
bės židinį ir tuo džiaugiasi vi
si, kurie naudojasi proga te
nai dalyvauti ir visą padėtį 
arčiau pažinti.

NAUJAS LTN VALDYBOS
ŽINGSNIS

pas kiekvieną dalyvi gilus su
simąstymas, kaip reikėtų šią 
nuosavybę tinkamiau aptvar
kyti, apstatyti bei išdekoruo- 
ti...

• Posėdį pradėjęs, D r. S. Bie
žis pakvietė Vytautą Pesecką, 
visuomeninių pastatų bei sa
lių įrengimų specialistą, su
pažindinti susirinkimą su LTN

panašiems 
ar socialiniams 

Priedo:

susirin- 
koncer- 
k ui tūri - 
parengi

virtuvė, šau

1971 m. birželio 22 d. LTN 
įsigijo nuosavybėn nemažą 
pastatą ir žemės sklypą, Chi
cago j e, 6422 So. Kedzie Ave
nue. šio pastato vidujines per
tvaras išgriovus, gaunama ne
maža salė didesniems 
kimams, banketams, 
tams ir 
niams 
mams.
dėliai ir kitos salių tarnybai 
reikalingos patalpos, ši nuo
savybė įsigyta, mokant už ją 
beveik visą ligšiol LTN sutelk
tąjį kapitalą. ,ir užtraukiant 
banko paskolą. Pastato per
tvarkymas 'reikalingas nema
žų lėšų. Norint LTN valdybai 
ir prie jos veikusiam naujiems 
nariams telkti talkininkų rate
liui padėti, į-pagalbą atėjo 
lietuviškosios veiklos vetera-- 
nas Dr, .^-Steponas Biežis. Jo 
iniciatyva susiorganizavo Lie
tuviu Tautiniams Namams lė
šų telkimo komitetas, kurio 
pirmininku likosi pats inicia
torius — steigėjas.

Šis komitetas, susidedąs iš 
28 narių ir, jo bei pačių narių 
kviestieji asmenys birželio 15 
rr28 d. d. turėjo kalbamame 
naujai Įsigytame pastate savo 
susirinkimus. Prieš susirinki
mų posėdžius kiekvienas jų 
dalyvis turėjo galimybę apžiū
rėti patį pastatą, jo dabartinį 
stovį ir drauge matyti pertvar
kymo planus, eskizus bei me
džiagų pavyzdžius,' kurios nu
matomos- naudoti būsimoms 
LTN patalpoms įrengti. Paste
bėtas dalyvių veiduose tam tik 
ras vidujinis susikaupimas, 
rodąs malonų pasitenkinimą 
Įgytuoju turtu, kurio nieks 
neatims ir nepasisavins kitiems 
reikalams, prieš jo dabartinių 
savininkų — LTN narių valią. 
Drauge buvo matomas beveik

planais. Pastebėtina, kad Vy
tautas Peseckas, LTN vienas 
pirmųjų narių, visus savo pro
fesinius patarnavimus šiam 
namų pertvarkymui atlieka 
nemokamai. Savo _ kalboje, 
Vytautas Peseckas detaliai ir 
nuoširdžiai išryškino susirin
kimo dalyviams, kaip jo ma
nymu, reikėtų praktiškiausiai 
išnaudoti turimų patalpų erd
vę, o taip pat pritaikyti rei
kiamų baldų stilių, kilimus, 
langų užuolaidas ir kt Minia
tiūriniame eskyze buvo paro
dyta būsimos salės fragmentai, 
spalvos, medžiagos... Susida
rė Įspūdis, kad įvykdžius pra
nešėjo turimąjį planą, gausi
me patraukliai Įrengtą repre
zentacinę Chicagos lietuvių 
buveinę. Dalyviai pareiškė sa 
vo klausimus bei pastabas.

Dr. S. Biežio pakviestas inž. 
J. Jurkūnas, LTN pirmininkas, 
apibūdino teisini ir finansini 

Paaiškėjo, 
kaina apie

LTN klausimą, 
kad nuosavybės 
$70,000. Jos pusė sumokėta 
grynais pinigais, likusioji da
lis — banko paskola. Prane
šėjas, imdamas kukliausias 
apskaičiavimo skaitlines, iš
ryškino susirinkimui, kad ir 
prie nepalankiausių aplinky
bių ši nuosavybė galės pelnin
gai laikytis. J> Jurkūnas pri
minė, kad ateities projekte 
numatyta pastatyti priestatas 
ir įrengti rūsys, čia talpintųsi 
lietuviška biblioteka — skaityk 
la, jaunimo pramogų kamba
rys ir kt. Jis kvietė visus į 
talką namams, tiek savo pini
giniais įnašais, tiek remonto 
darbu.

Būdinga, kad susirinkusiųjų 
eilėse matėsi pasaulėžiūriniu 
požiūriu labai margas kolek
tyvas, bet visus juos jungė 
viena mintis — statydinti Chi
cagos lietuviams bendrą bu
veinę. Susirinkime savo pri
tarimą LTN užmojui žodžiu ir 
Įnašu pareiškė teisėjas J. Zu- 
ris, tardamas, kad mes dabar 
dar nesuvokiu, kokį 
darbą čia atliekame, 
aiškėsiąj tik vėliau. 
Rudis, 
narius, 
naudoti 
Radijo
suomenei su LTN uždaviniais 
supažindinti. Dr. K. Šidlaus
kas, pasigerėjęs LTN aiškia 
įstatymine padėtimi, o taip 
pat gražiu ir iki detalių išryš
kintu padėties analizavimu, 
pažadėjo savą paramą ir tal
ką. Dr. L. Kriaučeliūnas, šil
tai sekęs visą posėdį, esą, pri
vačiai pareiškęs, kad šis didis 
ir gražus planas, jam asmeniš
kai daug pinigų kaštuosiąs... 
Casimir Oksas pareiškė, kaip 
LTN narys, esąs susižavėjęs 
dirbamu darbu ir jo planu ir 
dar daugiau remsiąs šias pa-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslu. Kama $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čeki ar Money orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago,’ HL 60608

MiunchencJ Įjokietfjoj
'kali teiPuždrausta arkliais! Ne* vien orasj bet ir vanduo
ioti aliĮ, . kadangimiesto 1 kelia pąnašą sųsifūpinipią. Nu- 
ešąs tiiek nesvarūs, 1iad ken-1 statyta, katTrnazIausiaF ketvirta- 

 - dalis visų DDT nuodų, kuriais 
’. .. naikinami laukų parazitai ir

{sijiiiiftime i ryj-igjgtų parkų uodai, vandens yra 
Durys visiems 
iine Įgyvendin 
r jo artimiau

sios bendrininkės Onos Biežie 
nės svajonę, trumpiausiu lai
ku sutelkti reikalingas lėšas. 
Baigiu paties Dr. S. Biežio žo
džiais, pasakytais užbaigiant 

susirinkimą: 
optimistai, 

Lietuvių 
yra labai 

reikalingi ir lietuviškai ben
druomenei labai naudingi ir 
kad materialiai jie išsilaikys ir 
dar daugiau — padės sava pa
rama plačiašakei mūsų "kultū
rinei veiklai, l'ž poros mėnesių, 
tikiu, gražiai švęsime jų įkur
tuves”.

savus paramos, įsijunkime Į 
jų u ariu

birželio 28 d.
“Mes esame tylūs 
kad šie mūsų visų

sunešama į okeanus, kur vis la
biau pradeda kenkti žuvų prieau
gliui. “Jūsų žuvis beveik visur 
jau yra apkrėsta chlorinuotų hy- 
drokarbonų (angliavandenių) 
nuosėdomis", skelbia Amerikos 
Mokslų Akademija. Tokie ter
šalai yra lietaus nuplaunami j 
upes ir ežerus, iš kur pereina i 
jūras ir okeanus.

Dėl apnuodijimo, šiandien 
kardžuvės (swordfish) restora
nuose nebegaunama.

įstangas. V. Olienė, maloniai 
Įsijungdama į LTN Lėšoms Tel 
kti Komitetą, padidino savąjį 
įnašą. J. Talandis, nusistebė
jęs, kodėl iki šiol nieko pana
šaus nebuvo daroma, paža
dėjo savą paramą. Susirinki
me matėsi visuomenininkas 
Kun. A. Stašys. Jis, esą buvęs 
sužavėtas įgyta nuosavybe, 
josios numatomu panaudoji
mu. Architektas A. Kerelis dė
mesingai aiškinosi su V. Pesec 
ku ir J. Jurkūnu (jau po susi
rinkimo!) patalpų išplanavi
mo detales architektūriniu, o 
gal ir City Hali požiūriu... 
Dailininkas Ant. Petrikoniš 
aiškinosi pas V. Pesecką, ar di 
džiosios salės sienos ir šviesa 
būsiančios tinkamos dailės me 
no parodoms... Atrodo, kad 
visi susirinkimo dalyviai aiš
kiai suprato, kad didžiausioje 
Amerikos (lietusių kolonijoje 
yra būtina turėti vietovę, kuri 
lengvai priglaustų visus lietu
vius neskirstydama jų nei pa
gal pažiūras, profesijas ar pa
gal į šį kraštą atvykimo me
tus. .. Tai ir yra LTN pradi
ninkų ir visų jų bendradarbių 
bei rėmėjų pagrindinė mintis. 
Todėl taikliai padėtį apibūdi
no Vytautas Kasniūnas, birže 

talki’nih- 
kad esą, 
kai LTN 

visiems 
vėliau i

lio 15 d. susirinkime 
kavos Dr. S. Biežiui, 
greit ateinąs metas, 
būsią pasiteisinimas 
lietuviams, truputi
nuosavus namus grįžusiems...

Bėgamuoju laikotarpiu kiek 
vienas lietuvis napagailėkime 
Lietuviu Tautiniams Namams C
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Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite! NSIJRI

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

niekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.
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Jau bėga ne pirmi metai, kai 
mūsų spaudoje, per radiją ir net 
per lietuvišką televiziją kelia
mas nepasitenkinimas čikagie- 
čių lietuvių dėl šv. Kazimiero 
kapinių administracijos paskelb
tų naujųjų laidotuvių potvarkių. 
Aliarmo visas įkarštis nukreip
tas pirmoje vietoje prieš “kab
lį”, kuris naudojamas nuleisti 

į duobę cementinei dėžei su 
karstu. Be Šio, dar šaukiama, 
kad šv. Kazimiero kapinių var
das panaikintas, uždraustos lie
tuviškos maldos laidojimo apei

gose, cenzūruojami paminklų už
rašai ir pan.

Tiesa, “kablys” nuleisti kars
tui į duobę nedaug kam galėjo 
patikti, nes tai buvo grubi, liū
dinčių jausmus užgaunanti ir su 
laidotuvių nuotaika nesuderin
ta priemonė. Gaila, kad kapų 
administracija . pasiskubino ir 
neatkreipė reikiamo dėmesio ;į 
lietuvių laidotuvių tradicijas. 
Bet iš kitos pusės, be techniki
nės priemonės negalima būtų iš
siversti, žinant, kad karstas su 
cementine dėže sveria dvi tonas.

Apie komunizmą ir pūvančius obuolius
Algirdas Kadžiulis, okupanto ir Lietuvos komunistų 

partijos centro komiteto pasitikėjimų turįs jaunuolis, šio 
mėnesio Tiesoje parašė straipsnį apie nesuvalgytus obuo
lius. Jis žino, kad lietuviui obuolys yra didelis skanėstas. 
Jis taip pat žino, kad “tarybinėje” Lietuvoje obuoliai be
veik dingo nuo stalo. Nėra obuolių krautuvėse, negali 
būti ir ant stalo. Kadžiulis buvo pasiųstas į Vytėnus, kur 
dabar yra sodininkystės ir daržininkystės bandymų so
das. Jis nustebo .Vytėnų sode gulinčiom didžiulėm obuo
lių krūvom. Pernokę obuoliai pradėjo pūti, bet ant lie
tuvio stalo obuolių nėra. Jis priėjo įsitikinimo, kad rei
kalingas tinkamas obuolių sudorojimas. Jeigu Vytėnų ir 
kitų Lietuvoje esančių sodų obuoliai būtų tinkamai su
doroti, tai nereikėtų importuoti obuolių iš Vengrijos ar
ba net iš Libano.

Importuotus Libano obuolius rusų okupuotoje Lie
tuvoje gali valgyti tiktai aukštas vietas užimantieji ko
munistai arba okupacinės sovietų armijos karininkai ir 
čekistai. Paprasti Lietuvos gyventojai Libano obuolių 
nevalgys, nes jie neuždirba pakankamai pinigų tokiam 
skanėstui pirkti. Lietuviai valgė savo sodų obuolius. Jie 
tuos obuolius ir šiandien valgytų, jeigu komunistai leis
tų, bet tokio liuksuso okupantas niekad neleis. Kadžiu
liui supuvę obuoliai, vis dėlto parūpo. Jis pasiryžo klau
simų. aiškinti. Jis kreipėsi į Vytautų Tuinyla, Vytėnų so
do vyriausiąjį agronomą, kad papasakotų, kaip anks
čiau buvo tvarkomas visas obuolių reikalas.

Kadžiulis iš Tuinylos patyrė, kaip buvo sudorojam! 
obuoliai “socialistinėje santvarkoje”. Jam taip pat buvo 
paaiškinta, kokius patvarkymus padarė komunistinės 
santvarkos revizoriai. Visą Vitėnų sodo obuolių reikalą 
agronomas Tuinyla šitaip aiškino Tiesos korespondentui 
A. Kadžiuliui:

“Versdavosi taip: ateidavo iš miesto žmonės, 
dieną skindavo obuolius, kraudavo į dėžes ir gaben
davo į sandėlį, už tai, eidami namo, gaudavo obuolių 
krepšį. Atsiskaitymas, žinoma, toli gražu netobu-

— Ar bus geriau, kad obuoliai supus?
— Jeigu supus, tai bus tik aplaidumas — daug 

švelnesnis straipsnis. Revizoriai sakė, kad už grobs
tymų ir piktnaudžiavimą sodina, o už aplaidumą 
nesodina”. (Tiesa, 1971 m. birželio 2 d., 4 psl.)
Agronomas Tuinyla labai gerai, žino, kad geriau 

prinokusius obuolius surinkti ir išvežti į sandėlius, negu 
juos supūdyti, bet jam taip pat labai gerai yra pažįsta
mos kumunistinės valdžios instrukcijos. Jis taip pat gerai 
žino, kokią galią turi komunistų partijos paskirti revi
zoriai. Kompartijos revizoriams krašto gyventojai ne
svarbu. Revizorius uždraudė apylinkių gyventojams 
įžengti į prinokusių obuolių sodus. Jam geriau supūdyti 
visus obuolius, kad tiktai apylinkės gyventojas, visą dieną: 
obuolius skynęs ir rūšiavęs, neišsineštų krepšiuko obuo
lių. Jam labai nesmagu, kad krepšiuką obuolių išsinešęs 
lietuvis gali kartais būti to paties sodo savininkas, obelis 
sodinęs ir prižiūrėjęs...

Agronomas Tuinyla taip pat labai gerai žino veikian
čius komunistinės valdžios įstatymus. Jeigu obuoliai Vy
tėnų sode bus supūdyti, jam bus taikomi švelnesni sovie
tinio kodekso straipsniai. Bet jeigu kelis obuolius išsineš 
dirbantieji apylinkės gyventojai krepšeliais, tai jam bus 
taikomi žymiai griežtesni straipsniai. Įvesta tokia tvar
ka, kad agronomui geriau supūdyti obuolius, negu leisti 
vietos gyventojams surinkti ir sudoroti obuolių derlių, 
duodant jiems po kelis vaisius. .

Šiuos duomenis paskelbė ne komunizmo priešai, bet 
patys komunistai. Juos paskelbė ne senais laikais, bet šį. 
mėnesį Vilniuje komunistų partijos centro komiteto lei
džiamoje Tiesoje. Duomenis išdėstė komunistų paskir
tas Vytėnų sodininkystės agronomas, ir paskelbė, komu
nistų išmokytas Tiesos korespondentas. . i
tBKS, i

Nepriklausomoje Lietuvoje, kol sodus prižiūrėjo pa- 
tys ūkininkai arba sodininkai, tai obuoliai soduose nepu-. • 
vo. Vasarą ir rudenį, o dažnai ir visą žiemą Lietuvoje 
buvo obuolių. Obuolius valgė me tik. ūkininkai, bet .jų pa-

. Tai viršytų grabnešių jėgas, 
j Taigi, esmėje, lietuvių keliamas 
, nepasitenkinimas buvo grynai 
j dėl Šios minėtos “kaHinės” prie

monės, kuri buvo naujovė, nesu
derinta su lietuvių laidojimo 

( nuotaikomis. Tikriausiai nebū- 
. tų iškilęs toks šiurkštus pasi- 

priešinimas, jei kapų adminis
tracija būtų šiam reikalui sura
dusi švelnesnio pobūdžio prie
monę. Juk kiek naujų patobu
linimų laiko bėgyje buvo šiose 
kapinėse padaryta, bet tokių 
piktų su administracija susikir
timų niekad nėra buvę

Bet kilus nepasitenkinimui ir 
pradėjus aliarmuoti spaudoje, 
bei ruošti demonstracijas, “ka
blys” buvo pašalintas. Laido
tuvių apeigos šiandien atlieka
mos pagal mirusio artimųjų no
rą tokia kalba, kokios jie pagei
dauja. Karstas tiesiai iš bažny 
čios yra palydimas prie duobės. 
Paminklų įrašams taip pat nu
imta cenzūra, žiūrima tik, kad 
nebūtų įrašomos tokios mintys, 
kurios nesiderina su krikščioniš
ka ar kapų dvasia. Kunigui nie
kas nedraudžia palydėti karstą, 
prie duobės ir ten atkalbėti ar 
atgiedoti laidotuvių maldas, nie
kas jam nedraudžia pašventinti 
duobę. Niekas netrukdo pasau
liečiui prie duobės atsisveiki
nant su numirėliu tarti žodį. Pa
giedoti “Viešpaties Angelą”, Ma
riją ir net Tautos himną. Šv. 
Kazimiero kapinių vardas jau iš 
tolo auksinėm raidėm išrašytas 
spindi iškabintas ant kapinių tvo
ros. Taigi, atrodo, laimėta vis
kas, ko norėta ir reikalauta.

Bet po to viso, kai visi minė
ti lietuviams brangūs dalykai šv. 
Kazimiero kapinėse yra vykdo
mi, jau beveik metai, tai dabar
tinė vedama kova, kėlimas aliar
mo ir demonstracijų darosi ne
suprantami reiškiniai. Kam gi 
ir vėl šaukiami triukšmingi su
sirinkimai? Kam ir toliau yra 
niekinami, dergiami tokiam 
aliarmui nepritarią asmenys ? 
Kam ir vėl iki nuobodulio karto
jami tie patys argumentai, kar
tojamos senų moterėlių sukurtos 
legendos bei sapnai, skelbiamos 
grasinančios rezoliucijos.

žodžiu, minia kurstoma ir to
liau, ruošiami avangardai kaž
kokiai kovai. O vis tik vadai ne
atidengia savo konkrečių norų, 
planų, kurių jie siekia... Jei, sa
kysim, lietuviškumo bažnyčiose, 
— jo yra, pamaldų laikomų lie
tuvių kalba yra, tik jas reikia 
ankyti. Lituanistikos pamokos 

Vyksta parapinėse mokyklose, 
dėsto net po keletą, mokytojų,

las, iš akies, bet jis padėdavo sudoroti vaisius.
“Tačiau (atvyko revizija, nustatė, kad netvar

kinga kontrolė ir apskaita... ir uždraudė sode dirb
ti pašaliniams žmonėms, nes gali prasidėti grobsty
mas, švaistymas ir piktnaudžiavimas. Ir puvo sode 
obuoliai — dešimtys tonu.

kako visiems Lietuvos gyventojams. Jų buvo rinkose, jų 
buvo ant kiekvieno lietuvio stalo.

Rusams okupavus Lietuvą ir įvedus “komunizmą”, 
obuolys tapo retas vaisius. Jo nėra krautuvėse, nėra ir 
ant stalo. Lietuvoje obuoliai pūva, bet nepatenka ant lie
tuvio stalo. Toki yra komunistinės valdžios patvarkymai.

tik leiskite į jas vaikus. Taigi, 
ko dar daugiau?

Ypač, imta kelti triukšmas 
spaudoje, ir daromi per radiją 
piktoki pareiškimai, kai dien
raščio “Drauge” pasirodė atsi
šaukimas kapų reikalu į blaiviau

galvojančią lietuvių Chicago* vi
suomenę, pasirašytas lietuvių 
klebonų, vyskupo ir kelių pašau-; 
liečiu. Ne vieną kartą jį skai
čiau, bet niekaip negalėjau ja^ 
me rasti, kur gi būtų jame pra-i 
silenkta su tiesa, ar būtų kas, 
nors įžeista. Jei ką galima bū
tų šiam atsišaukimui prikišti,- 
tai nebent tik stilių. Bet tai ne
esminis atsišaukimo dalykas. 
Nagi, rodos, skaityti moku ir lie
tuvių kalbą žinau neblogiau už 
šio atsišaukimo komentatorius. 
Tiesa, jame atradau atitaisymą 
“kriminalo”, kurį kovotojai 
skelbė klaidindami Chicagos lie
tuvišką visuomenę. Gi, “kri
minalas” buvęs toks, girdi, kard. 
Cody niekam nieko nesakęs par
davęs nemažą plotą kapų že
mės. O iš paskelbto atsišauki
mo paaiškėjo, kad žemė buvo 
parduota ne kard. Cody laikais, 
bet daug anksčiau ir su lietu
vių klebonų ir kapinių patikėti
nių žinia. O klebonų eilėje tuo 
laiku yra buvęs ir toks garbin
gas prel. Ignas Albavičius. Jie 
neprotestavo prieš tokią trans
akciją, nes, matyt, matė rimtą 
reikalą perleisti šios žemės skly
pą ir katalikiškai aukštesniajai 
mokyklai. Pagaliau nereikia pa
miršti ir to, kad pradinis kapi
nių žemės plotas kaskart buvo 
didinamas, o juk žemės niekas 
dovanai nedavė. Reikėjo ją pirk
ti ir mokėti nemažas pinigų su
mas. Ir gerai darė administra
cija, nes jei to nebūt padary
ta, tai kazimierinės jau būtų se
niai užpildytos kapais, nes pir
mykštis šių kapų žemės plotas 
nebuvo jau toks didelis.

Bet dar grįžkime prie paskelb
to atsišaukimo. Bruzdelninkai 
menamai jame rado įžeidimų 
lietuviams.. Lyginu šį atsišau
kimą su “Drauge” paskelbtu 
(apmokėtu ir įrėmintu) trijų 

vadovų pasirašytu atsakymu. Ar 
šis jų atsakymas ' parašytas 
švelniu stiliumi, be jokio užgau
liojimo? Jei kas taip manytų, 
tai nebūtų jo skaitęs. Deja, ja
me daug užgauliojimų ir insi
nuacijų pasirašiusiems atsišau
kimą. Kad tai nebūtų tik tušti 
žodžiai, pakartosiu bent vieną: 
“pasirašiusieji nepajėgia su
prasti lietuvių visuomenės tau
tinių ir religinių įsitikinimų pra
smingumo...” Tai tau ir para
šė!... Sunku blaiviai galvojau-; 
čiam suprasti, juk iš pasirašiu
siųjų vyrų yra tokių, kurie visą 
savo gyvenimą buvo pašventę 
lietuvybei, o dabar jau nepajė
gia suprasti tautinių ir religinių 
įsitikinimų. Nežinau, ką tokia 
pabrėžta frazė galėtų įtikinti, 
kad ir vyskupas nesuprantąs re
liginių įsitikinimų prasmingu
mo. Nemanau, kad patys pasi
rašiusieji atsakymą tuo tikėtų-.

(Bus daugiau)

dainų šventės
BAIGTUVĖS;^

Sekmadienis, liepos 4 diena, 
šimtams lietuvių buvo nepap
rastai trumpa, kadangi visa 
užimta, diena: priešpiet po po
ra valandų įvairiuose > maldos 
namuose; popiet lygiai trys ne 
užmirštamos valandos „Tarp
tautinio amfiteatro halėje ir iš 
čia paskubomis tiesiai:Į Con
rad Hilton viešbutį.-r^ šventės 
užbaigtuvių vakarienės.

. Dėl tų kelių šimtų publikos, 
atrodo, nebūtų reikėju tokio 
skambaus vardo viešbučio, bet 
kadangi rengėjai tikėjosi dau 
giau svečių, tatai sUprantahia, 
nes lauktam tūkstančiui salių 
pasirinkimo nėra.

Salėje išilgai viso pasienio 
buvo ištiestas ko ne bloko il
gumo stalas, už kurio sutilpo 
visi kuo nors prie šventės prisi 
dėję ar titulą turėję garbės sve 
čiai. Publika sėdėjo’ prie nu
meruotų apskritų stalų salėje.

Vakarienę pradėjo Ona Gra- 
dinskienė, vadovavimą per
duodama Marijai Rudienei, 
kuri gražia prakalba ir takti
ka pravedė visą vakaro kalbų 
ir atžymėjimų programą, trum 
pam perleisdama savo parei
gas Dainų šventės muzikos 
meno vadovui P. Armonui.

Kalbėjo Lietuvos atstovas J. 
Rajeckas, Kanados LB pirmi
ninkas Dr. Čepas ir Lietuvos 
konsulas Kanadai Dr. J. Žmui- 
dzinas, Dainų šventės Kom. 
pirmininkas D r. G. Balukas, 
gen. Rėklaitis, P. Armėnas ir 
LB Chicagos Apygardos pirm. 
Jonas Jasaitis.

Buvo pagerbti ypač nusipel
nę lietuviškos muzikos ir dai
nos menui veteranai Juozas 
Žilevičius, A. Aleksis ir Alice 
Stephens, ir chorai per savo 
vedėjus gavo padėkos lakštus.

Kitoje didelėje salėje iki vė
lumos vyko jaunimo ir suau
gusių šokiai. Pasalinis
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ANDRIUS NORIMASBE MEILĖS
NOVELĖ

Tarytum atskirdama realųjį pasaulį 
nuo fantazijos ir meno burtų, nusileidžia 
uždanga. Jos kritimą palydi ilgi, jautrūs, 
karšti žiūrovų plojimai. Jų skardomas 
yra geriausias menininkams atlyginimas 
už jų pastangas. Tuoj suūžia, suklega vi
sa salė, tarytum pilnas bičių avilys Kiek
vienas dalijasi su kaimynais ar draugais 
savo įspūdžiais po koncerto.

Jonas slenka link praėjimo, tarp kė
džių suspaustas. Visą laiką jis išsėdėjo 
koncerte vienas, su niekuo įspūdžiais ar 
pastabomis nesidalindanias. Kaip ir visa
da, muzika, rimtos , klasikinės melodijos 
jį nuteikia liūdnai, lyg nukeldamos Į įni
rusiųjų karalystę. O liūdnumu su kitais 
lyg ir nedera dalintis.Taigi, vienas kon
certo ir išklausė. Tik dabar, visiems be
klegant ir tarpusavy besišnekučiuojant, 
pastebi kelių pažįstamų veidus. Bet nuo 
to pasijunta dar vienišesnis, lyg minioje 
motinos pamestas vaikas.

“Vienišas ir vienišas... Nors ir tarp 
žmonių. Nėra draugų, nėra artimųjų. Tik 
menkai tepažįstami... Et.. omnia vani- 
tas ėst!" _

Patvirtindamas posakį apie tuštybę, jis 
pats taip pat tuščiai, formaliai linkčioja 
tai vienam, tai kitam pažįstamajam, šyp

sosi ponioms, apsidengusioms kailių ap- 
siautalais. Tik sieloje jaučia kažkokį tuš
tumą. ’ Lyg spalvotas vaiko balionėlis stai
ga subliūkštų..-. Klausa sugauna aplinki
nius balsus. Iš kelių vietų kalba įvairūs 
žmonės apie banalius dalykus, fiksuoja 
akimirksninius įspūdžius.

— Nieko sau balsas... Geri labai aukš
tieji tonai... bet žemasis registras nebe 
toks stiprus...

— Man patiko paskutinė arija!
— Scenoje moka laikytis, bet ne visa

da randa kur dėti rankas! žinote, sun
kiausias dalykas scenoje, tai suvaldyti 
savo rankas...

— O, ką gi reiškia tokia smulkmena! 
Svarbu juk balsas!

— Neabejotinai jis jau subrendęs so
listas!

Žmonės kalba kaip dideli žinovai, bet 
jie šneka tik todėl, jog reikia ką nors ki
tiems pasakyti ir tuo pačiu parodyti savo 
žinojimą, nusimanymą apie meną. Jono 
ausys tebeįtemptos, tarytum radijo ante
nos. Jomis jis sugauna tolimesnius pokal
bius, pamažu tolstančius nuo tiesioginės 
šio vakaro temos — nuo koncerto.

— Oras vis dar neatšyla... Kažin, ka
da ateis pavasaris?

— Ar girdėjote naujieną? Jau atrinkti 
astronautai...

— Negali būt! Aš žinojau jį kaip svei
ką žmogų!

— Kada gi bus skrendama?
— Kad vis tie oro biurai nepalaiko at

spėti. ..

— Nemanau! Gal širdis, o gal kita ko
kia bėda...

— Jis labai turtingas buvo! Milerio 
krautuves juk visi žino! O gaila...

Kalbama apie Jonui žinomą asmenį. 
Prekybininką Millerį.

— Gaila ponios... Tokia maloni ir 
draugiška...

Taip, Jonas ją žino. Glorija .buvo jam 
kadaise labai draugiška. Kaip gi, it jam 
jos gaila. Tik... Kažin...

‘‘Vadinasi, ji dabar liko našlei Juk iš
tekėjo, berods, dar visai neseniai... Nu
trūko tada mudviejų santykiai... O aš 
tiek vilčių dėjau!’’

Tarp besiskirstančių žiūrovų staiga Jo
nas randa išeitį iš savo minčių nejudrumo 
ir vienumos. Lygiai, kaip pratuštėja te
atro koridoriai arba dangus nuo audros 
debesų.

“Gal ji mane dar atsimena? Juk ir ji, 
atrodo, mylėjo mane... Tik karjeros ir 
gero gyvenimo troškimas mus atskyrė. Ar 
ne būtų dabar gera mums vėl sueiti? Taip 
sakant, ab ovo-.. visiškai iš naujo, ką? 
Bet ji taip toli... kitame krašto pašaly. 
Nagi, kas tai man? šiais laikais atstumas 
ne problema! O aš dėl jos kadaise buvau 
pasiryžęs pereiti Į kitą universitetą, kad 
tik ją dažniau matyčiau,..”

Jau gatvėje ■ bežingsniuodamas Jonas 
nebegali atsikratyti anų prisiminimų. Jie 
atrodo dabar tokie tolimi, bet sykiu tokie 
malonūs, nors ir naivūs.

“O mudviejų romanas jau buvo įpusė
jęs. Dar jai gimnaziją bebaigiant susipa

žinom. Tada tokie vaikai dar buvom... 
Vakarėly__ Grynu oru atsikvėpti po šo
kio išėjom į sodą. Pavasaris mus abu už
būrė, užkerėjo... Jaunas fuksas dar bu
vau, nedrąsus toks... Nors ir dabar ne 
per narsiausias prie moterų... Kažkodėl 
jos mane suvaržo. Na, ir tada... Ji pati 
aiškiomis užuominomis kalbėjo, lenkė vis 
eiti ten, kur būtų geriau. ..Gal atsisėsim? 
Čia taip ramu ir nieko nėra! O aš, kaip 
tyčia — vis priešingai: ne, eime takeliu 
aplink kūdrą, štai, suolelis! Ji stabteli, 
bet mane jau apima toks siaubas! Ką da
rysiu atsisėdęs? Gali ir daugiau pastebėti, 
o tada būsiu pajuoktas. Žiūrėk, Glorija! 
Pro medžius mėnuo šypsosi. Einame j tą 
aikštę! Ji taip gražiai mėnulio spinduliais 
nužerta! Ir iš krūmų uždangos ją traukiu 
tolyn nuo salės, žinoma, jutau, jog ne 
taip darau! Ir tasai dvilypumas mane vi
sai išmušė. Sugrįžom tada į salę. Tik šok
damas svaigau nuo jos kažkokiais kvepa
lais dvelkiančio kūrro ir bujojaftčio, ankš
to biusto... O kitą kartą negreit bepasi- 
matėm. Greit po to ji baigė gimnaziją, o 
aš išvažiavau į savo universitetą. Para
šiau jai keletą laiškų. Ji man tuoj atsaky
davo. Stebėtina —- rašyti aš drįsau dau
giau, kaip kalbėti! Ji man tai prikaišio
jo... Ech jaunystė!”

Atsiradęs savo bute, Jonas nusimeta 
apsiaustą. Nervingai vaikštinėja per kili
mą — nuo vienos sienos ligi kitos.. Vis ne
išeina iš galvos mintis vėl susigrąžinti 
Gloriją.

“Pasibaigtų tas nepakenčiamas vieni

šumas. .. Taip gera būtų turėti namuose 
būtybę, su kuria galėtum pasidalyti min
timis. Ji visada buvo tokia jauki, šeimy
niška. .. Bet neturtinga.. * Ji troško ge
resnio, turtingo gyvenimo Vitae praecep- 
ta beatae..- taip sakant, siekė laimingo 
gyvenimo. O to aš jai negalėjau duoti.-.. 
U t desint vires, tamen ėst laudanda volun
tas. .. Pagirtinas noras, bet mhh stigo he 
jėgų, o energijos siekti mokslo ir turto, 
nors ir norėjau išsimušti pirmyn... Na, 
gera man čia, kaip mokytojui... Bet jos 
polėkiai didesni! Ji juokaudavo esanti 
sutverta gyvėntk kaip milijonierė... Ir sa
vo pasiekė! Susitiko dabartinį savo^ vytą 
privačiame pobūvy... Tuojau pati man ir 
parašė. Ir nuo to laiko manoji Glorija bu
vo jau nebe mano. % . įkalbinėjimai nieko 
negelbėjo — ji ėjo prie tikslo apgalvotai ir 
tvirtai! Ką jai reiškė kita tikyba, net kita 
tautybė! Pasirodo, ir šitaip Įmanoma su
gyventi, religijų nekeičiant... Civilines 
jungtu\vs. O svajodavo dar savo laiku 
apie puikias bažnytines apeigas... Su cho
ru-, su solistais, žmonių minioj... Su Ve
nį Creator ir klūpojimu ties altorium. Ne
bežinau, kaip praėjo jos jungtuvės, bet 
aš včl likausi vienišas... Beje, ir ji da
bar liko jau bė Vyro...”

Jonas Įsipila į stiklinėlę lašelį mėgia
mojo “Škotiškojo” gėrimo ir užpila šnypš
čiančiu vandeniu. Gerklė išdžiūvusi, ta
rytum karštas dykumos vėjas dvelktų. Jis 
žino — tai nervai...

(Bus daugiau)
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Lhu AHHA BALIUKAS
< akių, ausų, nqsiks 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PRosp«ct 8-3229

Rezid. telefa W Al brook 5-5076 >
Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto, 

400 7 iki 9 vaL vak. Treė. uždaryta.’

Lietuviai Paryžiuje rodo Chateau du Trembi

DR. K. G. BALUKAS 
AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 $€. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

PRosp^t 8-1717

DR. S. B1EZ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniais, 
Trečiad. ir sekmad. otisas uždarytas. 
, Rmu 3241 WEST 66th PLACE

Phone: REpublic 7-7868

š.m. kovo 7 d. dalyvavo šv. Ka- 
zimięro šventėje Paryžiuje. Tą 
pačią dieną buvo sudaryta Pran
cūzijos lietuvių katalikų misijos 
taryba ir tartasi mūsų parapi
jos organizaciniais reikalais.

i — Prel. A. Bačkis, šv. Sosto 
nunciatūros sekretorius Lagose, 
Nigerijoje, birželio mėnesio pa
baigoje lankėsi savo brolio šei
moje Paryžiuje.

— R. Bačkis šalia savo tie
sioginio darbo Uniliver bendro
vėje nuo š. m. vasario 1 d. pro
fesoriauja Institut Superieur du 
Marketing.

— G. Guldupaitė š. m. rug- 
piūčio mėnesi vyksta į Lietuvą 
savo motiną ir gimines aplanky-

ma į Laon (Aūme) Maison des 
Arts et Loisirs. Vasarą jo du 
darbai bus rodomi Carennac 
(Lot) grupinėje parodoje Ga- 
lerie du Prieure.

— J. Ch. Moneys šią vasarą da
lyvaus Europos jubiliejinėje 
skautų stovykloje prie Schwet- 
zingeno, Vokietijoje.

— Dail. F. Texidor, M. Memė- 
naitės vyras, š. m. birželio 7 d. 
iki liepos 15 d. turi savo tapy
bos parodą Madride.

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. r Bitu BRAZIS 
rrlYSIClAN AND SURGėUN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

RezicU 388-2233 
OFISO VALANDOS;

rtrmadieniais ir keivirtau. i—7 vaL, 
antrad.. penxtadienj nuo 1—5. tree, 

ir sesuo, ukui susitarus.

DR. W. M. EIS1N ■ EISIMAS 
akušerija ir moterų ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-UUU1.

— Gen. št. pulk. J. Lansko- 
ronskis š. m. gegužės 8-9 d. Pa
ryžiuje atstovavo lietuvius ža
liojo internacionalo simpoziume. 
Dienotvarkės pagrindiniai klau
simai būva; 1. žemdirbystė ir 
šeimyninė nuosavybė, 2. Euro
pos saugumo konferencija ir Ry
tų Europos kraštai.

J. Lanskoronskis, prieš me
tus labai sunkiai sirgęs, yra su
stiprėjęs ir darbuojasi.

— G. Merkevičiūtė iš New 
Haven, Conn. (JAV) šį rudenį 
atvyksta studijuoti prancūzų 
kalbą į Paryžių.

— Skulpt. A. Moneys nuo š. 
m. gegužės 1 d. iki liepos 1 d. 
su 4 darbais dalyvauja grupinė
je parodoje Gravelines (Nord). 
“Labyrinthe” grupė jo 3 darbus 
nuo gegužės 20 d. iki liepos 4 d.

GRAD1NSKAS
Dr. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 WEST 63rd STREET

OFISO VALANDOS; _ .

Tree, ir šeštaė. uždaryta.
Ofiso tek: Portsmouth 7-6OOC 
Rszid. toiofu GArdon 3-7278

Ofin toL: HE 4-1818 arba RE 7-97D0 
RdDdendjos: -PR 6-98W -

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: 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. FRANK PLECKAS
QPTOMETRISTAS

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

“contact lenses” 
VaL pagal sūri tarimą, Uždaryta tree.

DR. LEONAS SE1BUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų.

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

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
TeU 925-8296

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

Rez. teU WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek PR 8-1223
OFISO VALu pirm., antrad.. trečiai 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71sf STREET 
Ofiso telef.* HEmiock 4-2123 

Rezid, Glbson 8-6195
Priima ligones pagal susitarimą. Del 
valandos skimbinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba kojoma 
(Arch Support!) fa- t. t.

Vai • 0__4 U- 6—8. Šeštadieniais 9—L
2850 Wert 63rd St., Chicego, III. 60629 

Telef.: PRocpect 6-5084

VĖSINTUVAI
KIEKVIENAM

NAMUI, NORS IR SENAM
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVJ1

IM

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

Apdraustas per kraustymas 
iš įvairiy atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Placa 

TeU FRontier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, |

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma 

vai. ryto. — šeštadienį ir 
madienį nuo 8:30 iki 9:30

dienio iki penktadienio 11—12 
sek-' 
vaL1

Telu HEmiock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629

DETROIT, MICH. |
Trumpos žinios

— Festivalio atidarymas įvyks 
liepos mėn. 16 d. 4:30 vai. Public 
Library prie Woodward Ave. 
patalpose. Minimam knygyne 
bus išdėstytos visų pavergtų tau
tybių parodai knygos, jų tarpe 
ir lietuvių.

Parodą atidarys ir pritaikytą 
kalbą pasakys miesto meras Ro
man Gribbs.

-— Pavergtų Tautų Komitetas 
festivalio proga išleido pagelbi- 
nius pašto ženklelius, Captive 
Nations. Ženkle įrašyta 21 tau
ta, tame tarpe ir Lietuva. Norin
tieji gauti minimų ženklelių ga
li kreiptis į DLOC Valdybos na
rius arba festivalio metu lie
tuvių namelyje pas p. S. Kaune- 
lienę.

— Lietuviai festivalyje turės 
ne vieną namelį, kaip anksčiau 
buvo skelbta, bet du. Viename 
bus išdėstyti bei iškabinti lie
tuviško ornamento suvenyrai, 
antrame — pardavinėjamas lie
tuviškas maistas. Maloniai pra
šome pasiaukojusių tam darbui 
ponių pagaminti po vieną puodą 
produktų: balandėlių, šližikų, 
kaldūnų, dešrų su kopūstais ar 
kokio kito patiekalo. Susitari
mui skambinti A. Sukauskui. 
Kvieqiame Talkon pagelbinin- 
kių jaunų mergaičių ir moterų, 
festivalio metu pardavinėti pro
duktus.

— Motorkada, kaip jau buvo 
skelbta, įvyks liepos 17 d., šeš
tadienį .4:30 vaU Prasidės nuo 
Public Library Woodward Ave. 
ir baigsis prie Civic Center. Po 
motorkados įvyks organizacijų 
paradas — eisena su vėliavomis 
Į Memorial salę, kur vyks val
džios bei pavergtų tautų atsto
vų trumpos kalbos, skaitoma gu
bernatoriaus William Meliken 
proklamaciją.

— Organizacijų Centro Val
dyba primena, kad kiekvieno lie
tuvio šventa pareiga yra dalyvau 
ti motorkadoje ir Festivalyje, 
tuo pareiškiant ištikimybę savo 
pavergtai tautai. A. MiežisCICERO
Pagonio kova su žiurkėmis

Cicero miestas šią savaitę 
pradeda totalini karą su žiur
kėmis, kurios jau kelinti me
tai valdo okupavusios nema
žas šio miesto teritorijos dalis.

su

beruošiant

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ponu taip 
kaip kūdi-

mininkę, kuri savo 
sąžiningai rūpinosi, 
kiu.

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

Amerikos ir Kanados Lietuviu Dainy Šventės metu dirigentą 
maltis diriguoja didįjį dainę šventės chorą giedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Chorams akompanavo Raimonda Apeikytė ir Mantgirdas Mo- 

tekaitis.
t* Foto Martyno Nagio

Vyriausiuoju karo vadu svei
katos komisionieriaus paskir
tas sanitaras Harry Pagonis su 
teise prieš tas keturkojės ko
munistes pavartoti pačius mo
derniausius ginklus, net cia
nido nuodus. Pagonio titulas 
programos direktorius.

Direktorius. Pagonis pasakė, 
kad cianido dujos nebus dar 
vartojamos, kol bus apmoky
ti kontrolieriai, kadangi cia
nidas yra labai nuodingos du
jos ir su jomis reikia elgtis la
bai atsargiai/ Greičiausiai kad 
Chicagos universitetas atsiųs Į 
Cicero instruktorių kontrolie
riams apmokyti. Cianidas bus 
panaudojamas žiurkių ur
vams, esantiems Cicero mies
to nuosavybėje.

Cicero ir Berwyno Susirūpi
nusių Piliečių sąjungos pirmi
ninkas John Pellegrini užtik
rino, kad Pagonis “sąžiningai 
bando atlikti pareigą ir apva
lyti nuo žiurkių Grant Works 
ir East Parkhome, kur žiur
kių problema yra pati
giausia “ir tęsiasi per eilę 
tų”.

Pellegrini be to patarė,
būtų griežčiau: kontroliuoja
mi ir reikale g baudžiami tie 
namų savininkei ir nuominin
kai, kurie nerūpestingai už- 
gatviuose -padeda savo “ger- 
bedžių’’, nes tai yra geriausios 
žiurkėms misti vietos. Reikia, 
kad visi turėtų savo atmatoms 
tinkamai uždaromas metali
nes statines ir jas uždaras lai-

Vieną rytmetį, 
mokslininkui pusryčius staiga 
kažkas ją pašaukė. Greitai įs
praudė Newtonui rankon kiau
šinį ir laikrodėlį, aiškindama, 
kad vandeniui užvirus, panarin
tų jame kiaušinį ir palaikytų 
apie 4 minutes. Kai netrukus 
grįžo, labai nustebo: giliai susi
mąstęs ties virykla stovėjo New- 
tonas, rankoje laikydamas kiau
šini, d puodelyje verdančio van
dens teleškavosi kišeninis laik
rodėlis. (kp).

“NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI. 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RASTUS.

blo-
me-

kad

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— Chicagos Lietuviu Našliu ir Naš-. 
liukiy klubas rengia gegužinę — pik
niką liepos 11 d., Onos Bruzgulienės 
sode, 8274 So. Kean Ave. Bus gar
džių užkandžių, veiks baras su gėri
mais atsigaivinimui, tai pat dovanė
lių. Šokiams gros Antano Valiūno 
orkestras. Komisija ir valdyba pra
šo visus narius - res ir visą linksmą 
publiką dalyvauta

M. Urbelis, rast

NEWTONAS IR KIAUŠINIS
Izaokas New tonas turėjo la

bai stropiai jį prižiūrėjusią šei-

— Chicagos Lietuviu Našlių ir Naš- 
liukių klubo susirinkimas įvyks liepos 
9 d., penktadieni, 8 vai. vak. Holly- 

. wood salėje, 2417 W. 43rd St. Valdy
ba maloniai kviečia visus narius ir na
res gausiai atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Po susirinki
mo bus vaišės ir George Joniko or
kestras.

M. Urbelis, rašt.

Vakarų Vokietijoje
MYLIMAI MOTINAI

mirus, Chicagos Gen. T. Daukanto kuopos 
narei ir Vėliavos Mecenatei Martai Gydie- 
nei, kuopos narių ir valdybos vardu, reiš
kiama gili ir nuoširdi užuojauta.

Gen. T. Daukanto kuopos 
Jūrų Šaulių Valdyba

FORJEST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

Otf ’*’Mife bas ao defes** 
Rgaictft the carelesi vse of fire.

So please follow Smokey’s ABC c 
Always bold matches till cold. 
Be sure to drown ill campfires,

them igxitL Crash all 
ttaoket dead ow.

Please! Only you can 
prevent forest fires

ANNA DAVIDAIT1S

Gyv. 931 W. 6 Avė., 
Michigan City, Ind.

Mirė 1971 m. liepos 5 d., 5:45 
vai. ryto. Gimusi Lietuvoje.

Paliko nuliūdę: vyras John, 
sūnus Stanley David ir jo šeima, 
duktė Stella Saurint ir jos šei
ma, sesuo Agnes Ramanauskis 
ir jos šeima, 4 anūkai, vienas 
proanūkas, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas ketvir
tadieni. liepos 8 d. 1 vai. popiet 
P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 S. 
Halsted St.

Šeštadienį, liepos 10 dieną 
10 vai. ryto bus laidojama Lie
tuviu Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. Anna Davidaitis 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnus, duktė, sesuo, 
anūkai, proanūkas ir 
gimines.

Laidotuvių Direktorius P. J. 
Ridikas. Tėl 9274911.

,.r

(PUTRAMENTAS) 
omo arba liūdesio valandoje 

gražiausios gėlės ir vainikai antk&>

REMSITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

“N AUJIENO SE”

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA g 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834

TĖVAS IR SUNOS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-234M

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

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpubUc 7-8600

VIETA

$ v .--p _ l/'Įj

' i

EUDEI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių
Associaeijos

• AMBULANCE
PATARNAVI- 

; MAS DIENĄ
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YAras 7-1138-1139

■

VINCAS MARTINAITIS
. Oyv. Manistee, Michigan

Mirė 1971 m. liepos mėn. 6 dieną. 6:47 vai. vakaro, sulaukęs se
natvės. Gimęs Lietuvoje, Marijampolės aps„ Skriaudžių kaime.

Amerikoje išgyveno 70 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Marija, gimusi Jusaitė, duktė Anna Story, 

žentas Charles, 3 anūkai, 11 proanūkų; sesuo Adelė, gyv. Cleveland, 
Ohio, ir jos šeima. Svogerkos — Magdė Vischulis ir jos šeima. Helen 
Buchinskas ir jos šeima ir Elzbieta Šakienė — Lietuvoj. Svogeris 
Vincas Katkievičius ir daug kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Kūnas pašarvotas George Adams koplyčioje, Manistee, Michigan.
Šeštadienį,1 liepot 10 dieną, tarp 10 ir 11 vaL ryto bus lydimas 

iš koplyčios į Lietuviu Tautines kapines.
Visi a. a. Vinco Martinaičio giminės., draugai ir. pažįstami nuo- 

širdžioi kvįečitaū dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį' pa
tarnavimą ir .atsisveikinimą.

Nuliūdę Dėka?
Žmona, duktė, žentas, anūkai, proanūkei, sesuo, 

svogerkos ir svogeris.

Laidotuvių- Direktortas Georgę Adams.

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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Dainos nuskambėjo reikt‘.t? Jlesti vienti dainą’ J .kurią visi dainuotume.
Į Išgarsintoji Lietuvių Dainų Man patiko vėliavų Įneši- 
Jivenlė jau praėjo ir dainos nias„ bet nepatiko dainininkų 
jiuskambėjo. Liko tiktai gra-įĮve»linias. Jis labai ilgas, 4itė- 
Žas lietuviškų dainų- prisinib'mė <lądįg|laiko? Gerai, kad bu 
uimas. Toks didelis mūsų tau- vo paskelbti chorų ir. ohorų ve į, 
Įieėių subuvimas, toks trum
pas su dainininkais pasikalbė
jimas. .. >
C Būtų buvę daug geriau,* kad 
ta dainų šventė • būtų, ilgesnė, 
kad būtume galėję ne tik. su 
dainininkais, bet ir su dirigen. 
jais pabendrauti ir išsikalbėti, 
šventė prasidėjo 3 valandą,

dejų vardai, bet organizato- į 
riai turėjo choristes apmokyti || 
kaip sparčiau žingsniuoti. Vi
siems patinka į žingsniuojan
čias moteris pasižiūrėti, bet 
reikia neužmiršti, kad tokioje 
didelėje salėje į jas galėjo žiū
rėti tiktai maža dalis. Daugu
ma matė tiktai judančius laš- 

Jiasibaigė (i, ir tuo viskas pasi-jkus, o gal judančias kūpetai- 
baigė. Būtų buvę daug geriau, (es. 
kad po dainų šventės dar būtų 
buvęs koks piknikas, 
būtų galėjęs nusitęsti iki vė-'jo iš Įpratimo, 
lyvo vakaro, kaip 
Naujienų piknikai.
vus tokiam dideliam daininin-l 
kų skaičiui, būtume

Man kaimynas ’sakė, kad 
kuris moterys dainininkės lėtai judė- 

O man atrodė, 
nusitęsia kad svarbų vaidmenį galėjo 
Suvažia-’suvaidinti ir amžius.
—; .. . — Juo ippteris vyresnė, tuo

lėčiau ji žingsniuoja, — sako 
dar pasiklausyti tikrai lietuvis ,Kajinvnag ’ .
kų dainų.
' Lietuvių dainų šventėje ne-’vyresnio amžiaus. 
Sudainavome “Eisime, brole-^toks specialistas, 
liai namo, namo.... ” Piknike 
tą padarome, o iš dainų šven-. 
Jtės išvažiavome be dainos.
Man atrodo, kad i Dainų šven

^Sustabdykite niežėjimą
BRAX0N PASTA '

tuojau sumažina len
gvą odos niežėjimą, 
gydo kojų grybelius, 
nuskusto ... veido per
šėjimą ir palengvina 
visa eilę odos nega
lavimų. Pastą paga
mino 30 metų patyri
mą turįs vaistininkas. 
Pasiųsim 2 Braxon 
uncijas gavę S2.50, 

4 unc. gavę $4.00, atsiųstus tokiu ad
resu:

Dept NA
: 2914 So. WALLACE ST.

Chicago, Illinois 60616
Nesiųskite COD. Pastą išsiųsime, 
ve pinigus. Pilnai nepatenkintiems 

pinigus grąžinsime.

ga-

Bet ne visos dainininkės buvo 
Atsirado ir 

kuris praei
nančias dainininkes .skirstė, j
dvi grupes. Jaunesnių moterų 
dainininkių buvo apie 40%, 
vos 20 metų amžiaus tepasie
kusių, o kitos buvo žymiai 
vyresnės. Vyresniųjų skaičius 
buvo didesnis, bet amžius ne
buvo toksT didelis, kad joms 
būtų kliudęs greičiau savo vie 
tą pasiekti.

Daug blogiau su vyrais. Ten 
jaunesniųjų buvo tiktai 10%. 
Visi jau pagyvenę, daugelis 
nuplikę ir juosmeni gerokai 
susiveržę. Bet vyrai sparčiai 
ėjo. Jiems reikėjo aukščiau 
lipti, bet jie nesnaudė, be rei
kalo varnų nešaudė.

Man patiko Dr. Gedimino 
Baluko kalba, tiktai nepati
ko jo balsas, ne mikrofoninis. 
Turint galvoje jo jaunatvę, jis i 
būtų geriau padaręs, jei būtų gė Lietuvišką Gimnaziją, 
kalbėjęs be mikrofono. Jis dar 
jaunas, stiprus, gyvas. Netikę

I

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention 
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

f----------- ---------------------- 11 1 ■ 1 ■■■■ ....... ...... ....... -m

I MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. • Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

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

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, 
kaina 2 doL
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HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiv Reikia

BOOKKEEPER. Experienced in pos
ting ledgers, preparing payroll and 
closing books. Ako experienced in 
hospital claims. Pleasant working 
conditions. Compensation according 
to experience. Automotive experien
ce desired but not necessary. For 

appointment call Mr. JAMES, 
729-6000

NUGENT VOLKSWAGEN, INC.
301 WAUKEGAN RD., GLENVIEW

WAITRESSES
Full and part time for Country club 
in Skokie. Tuesday through Sunday. 

Over 21. Own transportation. 
Pleasant working conditions. 
Call Mrs. LUCILLE NICHOL

OR 6-0300

CLEANING WOMAN

Part time — Evenings.

i ri 

ti

Apply in person 
HENRI FAYETTE, INC. 

2735 W. ARMITAGE AVE.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

ACCOUNTING

MAN IN 20’S 
DRAFT EXEMPTŠių metę liepos 18 dieną, sekmadienį, 3 vai. po piety, Indianoj bus atideng-j 

tas Lituanicos paminklas Beverly Shores Lituanicos Parke. Iškilmėse da- .
lyvaus lietuviu visuomenės atstovai ir Indianos savivaldybės pareigūnai. HIGH SCHOOL GRAD WITH OFFI- 
Kviečiami atvykti ir čikagiečiai. Atvykusieji gaus dovanu. Paveiksle iš CE EXPERIENCE AND INTEREST 
kairės į dešinę matome Mariją Ambrozaitienę, Eriką Masiulienę ir Ireną IN 

Nekuvienę. Jos sudaro komisiją meno kūriniams išdalyti.

tokiam tikslui nepritaikyti 
mikrofonai pakenkė visai 
šventei. Geras mikrofonas 
silpną vyrą stipriu padaro, tuo 
tarpu blogas mikrofonas ir ge
rą vyrą sugadina. Bloga akus
tika ir dainoms pakenkė.

Kazys Bartulis

Eichstatt’o Lietuvių 
Gimnazijos I-cs laidos 

jubiliejus
ši pavasarį suėjo 25 metai, 

kai 53 mokiniai tremtyje bai-
Tai 

buvo Bavarijoje, kaimelyje va
dinamu Rebdorf‘u. Buvusios 
kalėjimo patalpos tapo mūsų 
bendrabutis ir gimnazija.

Turėjome gerų mokytojų, ku
rių tarpe buvo St. Barzdukas, 
P. Balčiūnas, V. Liulevičius, A. 
Rudienė, P. Ličkus, Vyt. Žem
kalnis, kun, A. Milius ir dau
giau.

Taip pat ir iš mokinių yra 
daug lietuvių visuomenei ži
nomų. Pvz. garsusis vėžio li
gų specialistas dr. Vainutis 
Vaitkevičius, dr. Z. Brinkis,, 
skulptorė Elena Gaputytė, au
dėja lietuviškų kostiumų Aldo 
na Vaitohienė, inž. Valdas 
Adamkus, inž. Liūtas Grinius, 
dr. Raima Ošlapas ir daugiau.

Tad šaukiu ivisus pirmos 
laidos mokinius ir mokytojus 
i susirinkimą, kuris ivvks siu 
metų rugsėjo 18 —- 19 dieno
mis, Union Pier, Mich. Dėl 
daugiau informacijų prašau 
kreiptis Į Niolą Ward (Mikšy
tę) 2499 Horseshoe Dr., Bir
mingham, Mich. 48010

Niola Mikšytė-Ward

— Aleksandras Chaplikas, So. 
Boston, Mas., Įeina Į Amerikos 
Lietuvių Tarybos centro valdy
bą. Jis yra SLA vicepirm. ir 
daugelio vietinių organizacijų 
veikėjas, kuris bendras pastan
gas remia ne-tik savo dalyvavi
mu bei darbu, bet ir gausia auka.

FOR

ACCOUNTING. ONLY PERMA
NENT NEED APPLY.

36TH & RACINE

PHONE ,MR. JOHNSON 

254-8900 ’ 
ADDITIONAL INFORMATION

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS BUTAS ramiems 
suaugusiems asmenims. 

Skambinti telef. 523-4109.

IŠNUOMOJAMAS' KAMBARYS lietu
viui vyrui ar vyresnio amžiaus mote- 

; riai. Bendra virtuvė.
Skambinti 434-4216

green Parko apylinkėje, išrink- išnuomojamas gražus 5 kambariu 
ta Marist aukst mokyklos Mo- butas Cicero lietuvių kolonijoje prie 
tinu klubo vicepirmininke. : 14-tos gatvės ir 51 Avė Tik sūaugu- 

1 Į siems. Tel. 6o6-o834.
— J. Sharelienė, Evergreen' - - - ______

Park, Ill., yra aktyvi Chicagos, WANTED TO RENT 

pietvakarių apylinkės moterų ______ .. .. Ie^ko. ______ ...
klube ir kovai su vėžio ligomis

. . .DIRBANTIS VYRAS ieško nuomoti 2
organizacijos darbuose. .kambarių buto su baldais arba kam

bario su maistu ar privilegija ji pasi-
— Vladas Mikutis, gyv. Brid- saminti. Pageidauja Brighton Parko, 

. ,r t •• i -i j Bridgeport© ar. Town of Lake apylin-geporto apylinkėje, palaikyda- kėje. Tel. 847-2353 priešpiet, 
mas lietuvišką spaudą, prenu-' 
meruoja veik visus lietuviškus ~ 
laikraščius. Jo geras būdas ir, 
sąžiningumas buvo jau senaii'“
įvertintas darbovietėje paski- BRIGHTON PARK GROCERY meat 
riant darbų prižiūrėtoju.

PLnovimn —$ bedroom apt. Also 1 story bldg.— Chicagos Planavimo Komi- storp and 2 hedi-nnm ant
sija vienbalsiai atmetė sporto 
halės statybą Marquette Parke.
Marquette Parko Lietuvių namų BRIGHTON PARK TAVERN, fully 
savininku organizacija viena iš Muipoed. 2 story brick, second fl^or 

. " .... ... , 2 bedroom ant.. 2 car garage. Willpirmųjų pasisakė ir pradėjo ak
ciją prieš šį projektą.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

MARKET, fixtures and stock. 2-storv 
building, with 1—2 bedroom apt., and

— Vincas Tamošiūnas, šauliu* 
S-gos pirmininkas, buvo atva
žiavęs i Dainų šventę. Jis gy
vena Detroite.

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolla 
3208% W. 95th St

- GA <-8654

swe Fann lire and Cassatt, Company

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, <063 Archer, 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-S980

f

Brengenybis, Laikrodžiai, Dovanot 
visoms progoms, 

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telef. 4344660 -

VISKĄ apie namus
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

stogus, langus, dažau, sutvarkau 
elektrą ir t. t.

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

with store and 2 bedroom apt.
Price S47.000.

2 bedroom ant.. 2 ‘car garage, 
consider contract.

Price $23,500.

PHILIPPE BROS. REALTY
Call 358-1800

[operate YOUR OWN LEANING
T .v ' SERVICE. Part-time or full time sei-

— Juozas Grybauskas, issike- lin<r new eauipment. tested snoplies, 
lęs gvventi į Hot Springs, Ar- and knnw how. Priced at *1.375. plus 
kansas, buvo atvykęs į Dainų 
šventę.

— Juozas ir Bronė Kiaulėnai, 
su savo vaikais buvo atvykę ji 
Chicagą. Jų sūnus ir dukrelė 
priklauso moksleivių chorui. 
Jie abu dainavo Dainų šventėje. 
J. ir B. Kiaulėnai yra susipratę 
lietuviai. Jie palaiko ir skaito 
lietuvišką spaudą.

* Gintaro vasarvietėje, Union 
Pier, Mich., valgykla yra pakei
sta į Self-service kafeteriją, kur 
kiekvienas gali pats pasitarnau
ti sau įvairaus norimo maisto. 
Atvykstančius i Union Pier pra
šome aplankyti? ir pasisotinti 
Gintaro valgykloje, kur teikia
mas šviežias lietuviškas maistas 
ir per trumpą laiką aptarnauja
ma daug valgytojų. Dėl infor
macijų prašoma skambinti tel. 
616 — 4G9-3298. (Pr).

* Chicagos Lietuvių Meške
riotojų - Medžiotojų Klubas 
kviečia visus j pikniką liepos 
18 d. Bruzgulicnės sode, prie 
Tautinių kapinių. Bus įvairių 
valgių ir gėrimų.; Gros Ramonio 
orkestras. Pradžia tuoj po 
piet. (Pr).

tax. WnM foT- further infnrrnation. 
BEVERLY MAINTENANCE 

PRODUCTS
9825 So. CRAWFORD

Evergreen Park, Illinois 60642

FURNITURE ANO FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

PARPnODAMT
TS MODELINIU NAMU BALDAI

1ki 50^* nuolaida. Galima nirkH 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptamaujs 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL GR A-4421
6200 So. WESTERN AVE.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairūs Pardavimai

MRS. P. VALANTIS.
persikėlusi i Florida, nebrangiai par
duoda du sklypus Lietuviu Tautinėse 

kapinėse, Birutės sekcijoje.
< Rašyti jai:
6169 2nd Ave. North,

ST. PETERSBURG, FLA 33710

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapiniu sklypai pard.

CEMETERY LOT FOR SALE

Mount Auburn — Homewood 
section.

8 great lot. Reasonable.
CALL 788-7331

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
■ IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS. Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455. So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
SAVININKAS PARDUODA 3^ metų 
pilkų dekoratyvių plytų namą ant pla
taus 58% x 135 pėdų sklypo. 3 mie
gami, 1% vonios, formalus salionas, 
kilimai, oro vėsinimas, antriniai lan
gai, dekoratyvūs augalai, viskas arti, 

79-tos ir Keeler apylinkėje.
Tel. 582-7117

FOR SALE BY OWNER. 4 bedroom 
2 story house on 4 lots. Income ap
artment on 2nd floor. Full basement. 
2 car garage. 2 blocks from Fox river.

Near train and transportation. 
Price high 30’s.

Call (312) 658-4755 
for appointment.

SAVININKAS PARDUODA
2 AUKŠTŲ MŪRĄ

2 butai po 5 kambarius ir 4 kambarių 
butas rūsyje. Karšto vandens šilima 

gazu. 2 mašinų garažas. 
Apžiūrėti tik susitarus.

6828 So. ROCKWELL ST 
GR 6-3795

65-TOS IR KEDZIE AVE.

SUGALVOTA — PADARYTA
SVEIKAS MEDINIS modernus vi

duj, graži gatvė, arti Maria HS., dide
lei šeimai ir pajamoms. Platus skly
pas. $18,600.

9 KAMBARIŲ MŪRAS. Patogi vie
ta, rami gatvė, arti parko. $18,950.

DU PELNINGI MŪRAI apie $17,000 
pajamų metams, Brighton Parke.. Kai- 

ina $50,000.
6 KAMB. 15 METŲ MŪRAS, centr. 

vėsinimas, garažas. Prie 55-tos už 
Pulaski. $26,800.

2 BUTŲ MŪRINIS, 4 ir 5 karab.. 2 
autom, garažas, Marquette Parke. 
$26,500.

5 BUTU GELSVAS MŪRAS — 2x5, 
2x3 ir 1x4 kamb., virš $7,000 pajamų, 
du blokai nuo parko. $47,000.

1% AUKŠTO 20 metų mūras. Gra
žūs 2 butai, uždari pušų porčiai, nau
jas stogas, gazu šildymas, 2 auto ga
ražas. platus sklypas, arti mūsų. Naš
lė neužprašo — $33.500.

PRIE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem butam 30 pėdu sklypas už 
$10,900.

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

9 kambarių mūrinis namas ant 50 ---------------------------- :----------------------
pėdų kampinio sklypo, čerpių stogas, j 2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pašto-

50

2 mašinų mūrinis garažas ir daug 
kitų priedų. 

Skambinkite tel. 
RE 7-6947.

SAVININKAS PARDUODA Marquet
te Parke 4 butų po 5 kambarius mūrą 
ant 66 pėdų sklypo. Skambinti po 

7 vai. vakaro. Tel. 476-5427. ■

SCHAUMBURG
— BY OWNER -r—

4 bedrooms — 2% baths. Large fa
mily room with fireplace; includes 
washer — dryer — dishwasher — 
disposal — built-in oven & range plus 
extras. Two car garage, mid 40’s. 
Show by appointment — must sell. 

CALL: 529-7046

gė. centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklvnas. 41-ma ir Camnbell.

PUIKUS BUNGALOW, 
skiepas, garažas. Tuoj galima 
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais Įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2737 WEST 43 STREET

A

Įrengtas 
užim-

butai

Mar-

& L INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

BUTU NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas.

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE
BALYS BUDRAITIS

4307 $©. Kedzie, Chicago
TEL. — 2545551

1339 State St., Lemont, III.
TEL. — 257-5542

10 BUTŲ, mūras, alum, langai, šil. 
■ gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik S79.500.

6% KAMB., 18 metu mūr., šil. gazu, 
irėnetas rūsys. 21^ vonios. 2 autom. 

( garažas. Apylinkė 68-tos ir Pulaski. 
S26.900.

Vh AUKŠTO 12 metu mūrinis, ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsvs, 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklypas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. S37.5OO.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu, aluminijaus langai, 2 automobiliu 
garažas, Marquette Parke. Ilk 
$28.900.

3 MIEGAMU apynaujis mūras, ši
lima gazu. aluminijaus langai, centri
nis vėsinimas. 2 automobiliu saražas, 
71-mos ir Troy apylinkėje. $29,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeU REpublic 7-1941

ELK GROVE — BY OWNER
3 bdrm, ranch, attach, gar.. baths, 
crptg.. buil-in O/R, central air.. S/S, 
disposal, w softner. stereo throughout, 
18x24 patio w/brk. B-B-Q, 18 ft. pool, 
fenced yard & storage shed. Many 

ex’tras. Must see.
$34.900. Tel. 439-0393

DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna ap d rauda.
L RUDIS Tel. CL 44050

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 

T« i tom I auto motorai, stabdžiai, 
tuno-ups Ir t. f.

4824 So. CALIFORNIA AVE. 
CHICAGO, ILL, TEL. VI 7-9327

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namu, automobi 
Hu. gyvybės, svei 

katos ir biznio.
Patogi o« Išil mo ki

limo vąlygot.
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

FOR SALE BY OWNER
5400 WEST — 1300 NORTH

Deluxe brick 2 flat 5 room 3 bed
room each. Full basement. Hot 

water gas heat. 14 years old.

Call 763-9236

PARDUODAMAS
3 AUKŠTŲ MŪRINIS NAMAS 

gerame stovyje. Viduje modemiškai 
Įrengtas. Arti bažnyčios ir didelės 

mokyklos.
Dėl sąlygų ir kainos skambinti telef. 

YA 7-2064

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609 
TEL: VI 7-3447


