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ČILĖJ ĮVYKO STIPRUS ŽEMES DREBĖJIMAS
ARABAI IR ŽYDAI VIENODAI PUOLA DREBĖJIMAS SUGRIOVĖ DAUG NAMŲ
AMERIKOS ATSTOVĄ EGIPTE BERGUS

SANTIAGO. — Čilę vėl ištiko gamtos nelaimė — žemės dre
bėjimas, daugiausia pasireiškęs keturiose centrinėse provincijose. 
Pats centras buvęs netoli Valparaiso, antro didžiausio Čilės mies
to. Sugriuvo tunelis virš greitkelio iš Santiago į Valparaisą. Dre
bėjimas prasidėjo ketvirtadienio vakare, 11:03 vai. kada daug 
žmonių buvo kinuose arba namuose vėlai vakarieniavo, kaip Čilėje 
įprasta. Drebėjimas sukėlė paniką. Viename teatre senesnio 
amžiaus žmogus mirė nuo širdies priepuolio, apie 30 žmonių buvo 
sužeisti susigrūdime prie išėjimo.

KAIRAS. — Amerikos diplomatams Donald Bergus ir Mi
chael Sterner besitariant su Egipto užsienio reikalų ministerija, 
Egipto laikraštis “Al Ahram”, kur j redaguoja įtakingas preziden
to Sadato patarėjas Hassanein Heykal, rašo apie naują arabų stra
tegiją prieš Izraelį. Straipsnyje sakoma, kad arabai nugalėtų 
Izraelį karo lauke, jei jo neremtų Amerika. Todėl esąs reikalas 
skelbti prieš Izraelį karą, o tuo pačiu metu pradėti prieš Ameriką 
ekonominę ir politinę kovą, prieš Amerikos interesus arabų šalyse.

Amerikos diplomatai bando 
rasti būdą atidaryti Suezo ka- 

•nalą. Taikos tarpininkų niekas 
nemėgsta. Kada arabų spaudo
je Amerikos diplomatai vadina
mi ČIA žvalgybos agentais ir 
šnipais, Izraelio spaudoje irgi 
pasirodė prieš Donald Bergus 
nukreiptų straipsnių.

: A Izraelio laikraštis “Mariv” ra
šo, kad Bergus yra žinomas an
ti — semitas. Jis dar 1966 me
tais viename Washington© ba
liuje prisigėręs ir labai negra
žiai kalbėjęs apie žydus. Kada 
Izraelio ambasadorius Washing
tone dėl jo žodžių pasiskundęs, 
Bergus karjera buvo sustabdy-

Kaip žinoma, Bergus Egipte 
vadovauja amerikiečių sekcijai 
prie Ispanijos ambasados. Ame
rikos atstovavimas Egipte laiko
mas sunkiu uždaviniu. Bergus 
pozicija yra nepavydėtina, nes 
arabai jį vadina “zionistu”, o žy
dai — “antisemitu”. Bergus 
anksčiau, II-jo Pasaulinio'karo 
metu pradėjo diplomatinę kar- 

. j erą Irake, vėliau buvo Graiki- 
-sfjoje. Viduriniųjų, Ryiįų klausi- 
.>mai-janvgerai, pažįstami ir. Wa

shingtone jis vertinamas, kaip 
i gtgeras ambąsadorius. ; 'J
'f žydų spauda panašų spaudi- 

^jną daro ir kitų valstybių diplo- 
’ matams^Nėtrukus Izraelyje tu
ri lankytis Vakarų Vokietijos 
užsienio reikalu min. Scheel. 
Vienau Izraelio laikraštis ir apie 
jį sugšlvoj6“’panašią istoriją. 
Pagaly jąiScheel. pareiškęs kaž
kokia? proga, kad -Izraelis nebe- 

«-įgali t daugiau šantažuoti Vokie- 
-.-tįjosr nes jo$ vyriausybėje na- 

..jjĄcių nebėga. IŠ to daroma iš- 
-;.yadą,. kacf Scheel irgi — anti-se- 

^-iĮnitas^:. ...

:?A^nd<WMžia
grasina Tanzanijai 

i^.jNĄIROBI. — Santykiai tarp
, s- 4-.Ūgandps ir- Tąnzanįjos tiek ipa-
• -blogėjo, ,kad Ugandos, preziden

tas Amįn uždarė sieną ir uždrau
dė lėktuvams iš Tanzanij os skris
ti peįitfearfdąi t Jis jjag^asino to- 

c .^cius lėktuvus apšaudyti iš prieš- 
? jėktbvinią pabūklų, r Tanzanijos 

laivams Viktorijos'ežere uždrau- 
" sta priaitėtf prie Ugandos kran-

A į ; t Santykiai tarp tų valstybių 
r.;-, pablogėjjo, kai generolas Ąmin, 

x -dabartinis prezidentas,1 sausio 
r - mėnesį nuvertė buvusį preziden

tą Obote. šią draugavo sų Tan- 
, j. ^zanijys prezidentu jr Tanzanija 

. atsįsakjė' pripažinti naują Ugari- 
-jjį, doš-valdžiai, Jbfegana to, Obote 

? iŠ Tanzanijos’ėmė. organizuoti 
prieš. Aminą partizanines jėgas, 
tikėdamasis sukelti Ugandoje 
-sukilimą prieš naująjį preziden-

i i t ^ Aminas pagrasino, kad jo ka- 
•: iteiviaij jei • reikės,' nesidrovės 

smogti Tanzanijai smūgį. .Tan
zaniją ’ turi 7,000., kareiviu, o 
Uganda — 9,000.

1$ VISO PASAULIO

SAN DIEGO. — Karo laivy
no vadovybė paskelbė, kad nuo 
rugsėjo 1 d. į laivyną bus prii
mami tik baigę aukštesniąsias 
mokyklas (high school). Laivy
nas būsiąs nedidelis, todėl jam 
reikės tik aukštos kokybės jū
reivių.

HARTFORDAS. — Connec
ticut© valstija irgi įsivedė paja
mų mokesčius, nors gubernato
rius reiškė “tylų protestą”, ne
pasirašydamas valstijos mokes
čių įstatymo.

s BUENOS AIRES. — Argen
tinos prezidentas paskelbė eko
nominę programą, kuri leis su
grįžti prie demokratinės vyriau
sybės, kurioje dalyvaus įvairios 
politinės, partijos, neišskiriant ir 
peronistų.

WASHINGTONAS. — Gyny
bos departamentas paskelbė per
organizavimą aviacijos atsako- 
mybės ribų. Iki šiol atsakornyk 
bę už Viduriniuosiuš^Rytuš tu
rėjo MacDill Aviacijos bazė Flo
ridoje, dabar ji atiduota Euro
pos komandai Stųttgarte, V. Vo
kietijoje.

■ SAN FRANCISCO. — Ame
rikon jau atvyko pirmos prekių 
siuntos, pagerėjus santykiams 
su komunistine Kinija, iš Šan
chajaus. Įvairūs kinų delikate
sai, keptos žuvelės, marinuotas 
imbiras, lotušo šaknys sudarė 
11,350 svarų siuntą. San Fran
cisco kinų kolonija džiaugiasi su
laukusi gardumynų iš gimtinės.

WASHINGTONAS. — Res
publikonų partijos vadovybė pa
skelbė, kad partijos konvencija 
įvyks 1972 m. rugpiūčio 21-24 
d. Dar nenustatyta vieta: Mia
mi ar San Diego.

LONDONAS. — Britanija pa
neigė, Irako tvirtinimą, kad 
tfys britų diplomatai j dalyvavo 
sąmoksle prieš valdžią. Visi 
trys buvo iš Irako ištremti.

YORKAS. — šis senas Brita
nijos miestas švenčia 1900 me
tų . sukaktį. Romėnų valdymo 
laikais . Yorkas ‘ buvo ‘sostinė, 
šventės metu rodomi' istoriniai 
vaidinimai, koncertai.

ROCKFORDAŠ, DL —;Win
nebago kalėjimas uždraudė lan
kytojoms moterims dėvėti.labai 
trumpas “hot- pants”, nes jos 
veikiančios į kalinius neigiamai.

-.TEL AVIVAS. — Izraelio ka
riuomenė leido savo kareiviams 
— merginoms pakelti suknelių 
padalkas iš vieno colio virš ke
lių iki penkių polių. Visos iz- 
raelitės .turi atitarnauti • k'ariuor 
menėje 21 mėnesį, sulaukusios 
18 m. amžiaus.

MASKVA___ Sovietai ėmė
naudoti šunis — geologus, šu- 
nės ištreniruojami užuosti po 
žeme esančius metalų klodus. Ge
riausi geologai esą avinganiai, 
nes vilkiniai dažnai metą parei
gas ir imą vaikyti zuikius ar 
paukščius.

žodžio laisvė vakaru valstybėse yra savaime suprantamas dalykas. Londone, Hyde parke yra 
specialus "Kalbėtoją kampas", kur visi, kas nori, gali sakyti praeiviams prakalbas. Čia matomi 

du tokie kalbėtojai. ? C - . ■ ' ■ •

MASKVA NESIRŪPINA PLUNKSNOMIS, 
PILIEČIAI NEGAUNA PAGALVIU
MASKVA. — Sovietų “Pravda” neseniai pakėlė didelį triukš

mą prieš mėsos ir pieno pramonės ministeriją, kuri visai neorga
nizuojanti paukščių plunksnų surinkimo. Liaudies Kontrolės Ko
mitetas, svarstydamas įvairius planavimo trūkumus, nustatė, 
kad nuo socializmo pavargusiems sovietų piliečiams nėra ant ko 
naktį galvų padėti, nes trūksta plunksnų. Jokia pramonės šaka 
nesirūpina paukščių. pūkų ar plunksnų surinkimų^ Planuotojams, 
besirupinantiens paukstiehaV viščiukų “fabrikų’^ direktoriams į 
galvą neatėjo mintis, kad iš plunksnų galima gaminti pagalves 
ir kitus gaminius.

Pagalvių klausimas, apie ku
rį piktai rašė “Pravda”, tiek blo
gas, kad kai kuriuose miestuose 
jaunavedžiai kartu su vedybų pa
žymėjimu gauna leidimą nusi
pirkti pagalvei.

“Pravda” piktinosi, kad Liu- 
botino Paukščių fabrike Char
kove supuvo keturios tonos pū
kų ir plunksnų. Odesos rajone, 
Komintemo fabrike, per pasku
tinius dvejis metus net 16 tonų 
pluksnų buvo išmestos į atma-' 
tų duobę, nes niekas nesiėmė ini
ciatyvos kąnors naudingo su to
mis'plunksnomis padaryti.

J ■' f. 3 '

Padėtį šiek tiek pataiso priva
tūs -biznieriai' valstybiniuose 
ūkiuose ir kolchozuose. Jie su
renka plunksnas, jas išpešioja 
ir nepigiai parduoda pagalvių 
neturintiems piliečiams. Jei to
kį sumanumą parodytų valsty
binių įmonių direktoriai, tūks
tančiai tonų plunksnų būtų ga
lima paversti pagalvėlėmis, kad 
piliečiams būtų kur paguldyti 
pavargusią ’ nuo visų rūpesčių 
galvą.

Po šito straipsnio keliose mi
nisterijose eilė valdininkų buvo 
pašalinti iš pareigų, o mėsos ir 
pieno,pramonės ministerija išlei
do įsakus susirūpinti plunksnų 
surinkimu ir sunaudojimu. Bus 
statomi specialūs sandėliai. Per
nai .sovietų pramonė pagamino 
57 milijonų rublių vertės plunks
nų produktų, o šių metų plane 
numato išleisti 25% 'daugiąų. 
Bet ir tą sumą išleidus, neaišku, 
ar visi sovietų piliečiai minkš
tai miegos.
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SEOULAS. — Amerika pasiū
lė Pietų Korėjai perimti iš Ame
rikos karininkų vadovavimą pa
liaubų komisijos pasitarimams 
su komunistinės šiaurės Korė
jos atstovais Panmunjomė.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Prezidento patarėjas Kie- 
singeris lankosi Paryžiuje. Jo 
susitikimai laikomi puslapyje. 
Hanojaus delegatas kelis kart 
pakartojo, kad jis susitiktų su 
Kiesingeriu, jei tas norėtų.
t žydų gynybos lygos vadas, 

rabinas Kahane prisipažino kal
tu teisme. Jis gaminęs su kitais 
keliais vyrais sprogmenis. Už 
tai jis gali gauti nemažą baus
mę.

Brazilijos karo laivas palei
do šūvį į amerikiečių žvejų lai
vą, gaudžiusį vėžiukus netoli 
Brazilijos. Nuostolių nepada
ryta. ■

♦ Prie Indijos-Pakistano sie
nos įvyko susišaudymas, kuria
me žuvo indų kareivis.

♦ Kalifornijos pirminiuose 
rinkimuose kandidatuos ir atsto
vas McCloskey, pats respubli
konas.-Jis dažnai kritikuoja Ni- 
xono politiką.

♦ Po dviejų šachmatininkų 
Bobby Fischer ir dano Bent Lar- 
seno partijų, Fischeris veda 2-0. 
Trečia partija įvyks sekmadienį. 
Rungtynės yra pasaulinio tur
nyro pusfinalis.

♦ Praėjusią savaitę Vietna
me žuvo 23 ir sužeisti 182 ame
rikiečiai, dar 22 mirė nuo kitų 
priežasčių. ■ Vietnamiečių žuvo 
321 ir komunistų — 2,280.

New Yorke vakar tūkstan
tinei miniai palydint buvo pa
laidotas negras džiazo muzikan
tas Louis Satchmo Armstrong. 
Dalyvavo New Yorko ir New 
Orleans merai, daug muzikų ir 
dainininkų. •-

♦ Amerikos karinė vadovy
bė perleido Pietų Vietnamui sa
vo laikytą paskutinę bazę prie 
demilitarizuotos zonos. '

Komunistams sunku 
paaiškinti bylą

VARŠUVA. — Lenkijos laik
raštis “Slovo Powszechne” iš
spausdino vieno skaitytojo laiš
ką, kuriame tas stebėjosi, kaip 
Amerikoje i spaudos laisvė ga
lėjo laimėti bylą prieš centri
nę valdžią. Skaitytojas pareiš
kė nuomonę, kad ta byla rodo, 
jog Amerikoje “laisvė yra lais
vė” ir spaudos laimėjimas prieš 
vyriausybę rodo, jog demokra
tija laimėjo.

Prie to laiško redaktorius pri
dėjo prierašą, kuriame sako, kad 
skaitytojo klausimas yra klai
dingas. Byla buvusi ne laikraš
čių prieš vyriausybę, bet dviejų 
galingų grupių rungtynės dėl 
pelno. Viena grupė norinti pel
no iš karo Vietname, o kita — 
pelno kitais keliais ir kitomis 
priemonėmis.

Ar Amerika eina 
gerais keliais?

WASHINGTONAS. — šių me
tų sausio ir vasario mėnesį Ro
per organizacija, tyrinėjanti vie
šąją opiniją, pastatė amerikie
čiams klausimą: Ar Amerika ei
na teisingu, geru keliu, ar rei
kalai rimtai pasuko; į klaidingą 
kelią? Net 64% amerikiečių at
sakė, kad einama blogu keliu, 
tik 23% galvojo, kad kelias ge
ras ir 13% neturėjo nuomonės.

Apie 47 % apklausinėtų pareiš
kė nusivylimą ir pesimizmą Ame 
rikos ateitimi ir galvojo, kad ga
li įvykti rimta krizė. Kai aj>-. 
klausinėti buvo paprašyti nuro
dyti, kodėl Amerika eina-į pra
žūtį, 47% nurodė nhrkdtikų var
tojimą, 40% pasirinko’Vietna
mo karą, 33% kaltino rasinius 
nesklandumus. • '

_ ■ ' ’ ', u

Tik 18%. kaltino komunizmą 
dėl Amerikos blogybių, 27% gal
vojo, kad šalis per daug garbi
na pinigą ir materializmą, 26% 
mano, kad per daug šalyje yra 
laisvės palaidumo. ’ •

Iš apklausinėjimo paaiškėjo, 
kad moterys yra pesimistiškiau 
nusiteikusios už vyrus, /tik 12% 
negrų pareiškė, kad Amerika yra 

|O. K. .7.'.'

Teisia kapitoną 
už demonstracijas 
LAKENHEATH. — Anglijo

je,. Amerikos aviacijos bazėje 
prasidėjo kapitono Thomas Cul
ver teismas. Jis. kaltinamas da
lyvavęs demonstracijoje prieš 
karą Vietname. Pradžioje jis sa
kęs kalbas Hyde parke Londone, 
o vėliau žygiavęs su kitais ame
rikiečiais prie Amerikos amba
sados.

Amerikos įstatymai leidžia 
savo kariškiams dalyvauti de
monstracijose, jei jie yra be uni
formų ir jei jie nėra tarnyboje. 
Tačiau visos demonstracijos yra 
uždraustos užsienio bazėse. Ka
pitonas Culver buvo aukščiausio 
laipsnio demonstracijos dalyvis. 
Jis gali gauti 4 metus .kalėjimo, 
gali netekti savo algos ir gauti 
“negarbingą paleidimą” iš ka
riuomenės.

Iki šiol pranešama apie 62 žu
vusius ir 160 sužeistų, tačiau 
šios žinios atėjo tik iš didesnių 
miestu. Tolimesniuose kaimuo
se nuostoliai gali būti didesni.

. Drebėjimas buvo jaučiamas ir 
Argentinoje, už Andų kalnų, či- .. 
lės prezidentas Allende tuoj per 
radiją kreipėsi į gyventojus ir 
prašė juos pasilikti namuose ir 
nebėgti į gatves. Daugelis nepa
klausė. Tamsoje, nutrūkus elek
tros laidams, daug žmonių buvo 
sužeisti gatvėse automobilių. Ki
ti buvo užgauti nuo aukštų na
mų krintančių plytų ir betono 
blokų. Vienoje policijos įstaigo
je sugriuvo siena, du policinin
kai buvo sužeisti.

Daugiausia nukentėjo Santia
go, Valparaiso, Illape!, Barba
te ir Salamanka miestai. Prezi
dentas vakar helikopterių išskri- 
di apžiūrėti nukentėjusių vie- i'-, 
tų. •

Nušovė du airius
Indonezijoje 

laimėjovyriausybė
JAKARTA. — Indonezijos 

rinkimai laimėjimą atnešė vy
riausybės įsteigtai tautinei par
tijai Sekber Golkar. Tai buvo 
pirmi rinkimai po 16 metų dik
tatorių valdymo ir politinio cha
oso. Jie praėjo tvarkingai.

Generolo Suharto vyriausybė 
daug padarė po diktatoriaus Su
kamo nuvertimo. Indonezijos 
gamyba padidėjo 8%, buvo pra
vestos ekonominės reformos, bu
vo sustabdyta infliacija ir pa
kilo gyvenimo lygis. Nors vy
riausybėje yra daug • generolų, 
išlaidos karo reikalams buvo su
mažintos iš 87% viso biudžeto 
iki 3%>. . ,

Danija svarsto 
rinkos klausimą

KOPENHAGA. — Danijoje, 
panašiai, kaip Britanijoje, vyks
ta platūs debatai dėl sumanymo 
įstoti nariu į Europos Bendrą
ją Rinką. Danų social demokra
tai tam sumanymui nepritaria, 
o konstitucija reikalauja, kad 
įstojimą į rinką patvirtintų pen
ki šeštadaliai parlamento narių. 
Tiek pritarėjų vargu ar atsiras, 
todėl vyriausybė planuoja gy
ventojų’*’referendumą, kariam 
pritarus, parlamente užtektų 
gauti tuo klausimu paprastą 
daugumą. ■'
/ Danijos prekybos 80% jau 
dabar vyksta ‘ su rinkos valsty
bėmis ir su kandidatėmis į ją 
įstoti.' Danijos ūkininkai turės 
iš Danijos įstojimo dar daugiau 
naudos, nes žemės ūkio produk
tų kainos pakiltų.

. Nemažą įtaką danų sprendi
mui turi it Švedijos nusistaty
mas prieš rinką. Švedija laiko 
save neutralia valstybe ir neno
ri jungtis į ekonominius ir po
litinius blokus.

BELFASTAS. — šiaurinės 
Airijos nacionalistai, siekdami 
susijungimo su nepriklausoma i, 
Airija, ketvirtadienį vėl užpul
dinėjo britų kareivius, šie pa
naudojo ginklus ir du airiai bu
vo nušauti, vienas 20 metų, ki
tas 27 m. .

Vienas peršautasis draugų 
buvo nugabentas per sieną- į Ai
riją, kur jis mirė. Airiai savo 
naminėmis bombomis sužeidė 5 
britu kareivius.

Poetas apie ■ 
“užgintas temas’5 
MASKVA. — Sovietų rašyto

jų suvažiavime buvo pasakyta, 
daug kalbų, kalbėjo ir poetas 
Eugeni j Javtušenko. Tos kalbos 
buvo išspausdintos “Literatur- 
naja Gazeta”.'

Jevtušenkos kalboje sakoma, 
kad Stalino dienos niekada ne
turėtų sugrįžti į sovietų gyve
nimą. Poetas ragina atvirau dis
kutuoti literatūroje įvairias “už
gintas temas”, giliau analizuo
ti įvairias problemas, rašyto
jams negalį būti uždraustų temų.

• Amerika turi 
daugiau parduoti 
WASHINGTONAS. — Preky

bos departamentas paskelbė, 
kad šiais metais Amerikos pre
kybos su užsienių balansas duos 
perteklių tik 500 milijonų dole
rių. Tokio žemo pertekliaus ne
buvo nuo 1937 metų, kada jis sie
kė 265 mil. dol.

Pernai prekybos balansas da
vė Amerikai 2.7 bil. dol. per
teklių, užpernai — 1.3 bil. dol. 
ir 1968 m. — 837 mil. dol.

žinant, kiek Amerika išlei
džia savo užsienio karinėms ba
zėms išlaikyti ir kiek pinigų už
sieniuose palieka amerikiečiai 
turistai, Amerikos užsienio pre
kyba turi gauti apie 5 bil. dol. 
prekybos perteklių, kad išlai
dos ir pajamos išsilygintų.



JAUNYSTĖ TURI SPARNUS
Originali akademinio lietuvių jaunimo 

prieikongresinė kelionė aplink Ameriką
Kas buvo Lietuvių Painų 

Šventėje amphiteatre praeitą 
sekmadienį, negalėjo nepastebė
ti didžiosios auditorijos pietinia
me šone prie praėjimo savotiš
ką užtvarą, panašią į “bagama- 
zus” per didžiuosius atlaidus že
maičių Kalvarijoje prie švento
riaus didžiųjų vartų. Eilėje su
statyti keli autobusiukai, apsag
styti angliškais šūkiais, kaip an
tai “Lithuania wants freedom’’, 
“Russia, get out of Estonia, Lat
via an Lithuania!”, ir informa
ciniais plakatais, skelbiant kad 
tai yra “Lithuanian Express”, 
kad tai yra lietuvių jaunimo eks
kursija aplink šiaurės Ameriką; 
taip pat autobusų šonuose iš
statyti žemėlapiai — Lietuvos ir 
JAV-bių bei Kanados, per ku
rias šis lietuvių jaunimo “eks
presas” važiuoja.

VWJ.yasWMW.ViVAViV.SYMWA'ASW/AVAYAW.SW.'.ViYA’AW.WA’AVAW

BUS įdomi programa, gera muzika šokiams, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI 
VISA LAIKĄ GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ- 
KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
RUGPIŪCIO 15 D. VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ
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Tai yra jau pagarsėti spėju
sio Lietuvių Jaunimo Informaci
jos Centro Bostone suorganizuo
toji mokyklinio jaunimo ekskur
sija, į kurią priimami tik tarp 
17 ir daugiausiai 30 m. amžiaus 
jaunuoliai studentai, studentės.

Jų maršruto planas jau buvo 
suminėtas ir iki Chicagos nuo 
birželio 13 d. iki liepos 4 d. Dai
nų šventės jie spėjo apvažiuo
ti jau nemažą distanciją — nuo 
Bostono per dalį Kanados iki 
Chicagos, bet turi ekskursijai 
80 dienų laiko ir dar labai ilgą 
kelionę už akims-------per Ka
nados prerijas ir Uolų kalnus, 
JAV-bių Pacifiko pakraščiais 
iki Meksikos ir iš ten per New 
Orleans, Baltimore, Washingto- 
ną ir Philadelphią atgal į Bosto
ną. Kaip jie važiuoja, minta ir 
poilsiauja bus aprašyta jų in

formacijos Hųletentiuose, spaus
dinamuose kelionės metu. Įdo
mu, kad visa ši kelių tūkstaa» 
čių mylių ir pustrečio mėnesio 
kelionė kiekvienam jaunuoliui 
kaštuos tik po $325.

Viso šio, kaip ir daugelio ki
tų lietuvybės akstinų sumany
tojas ir spiritus movens yra jau
nas bostoniškis studentas Gin
taras Karosas, kurio planai sie
kia tiek plačiai kaip ir pats ke
lionės maršrutas. .

Karoso ir draugu įsteigtas Lie
tuvių Jaunimo Informacijos Cen
tras siekia “sumobilizuoti" tau
tiškai susipratusį  j į Amerikos ir 
Kanados lietuvių jaunimą, su
daryti jaunimo kartoteką su ad
resais, kad jaunimas galėtų sa
vo tarpe susirašinėti ir bendrau
ti, ir iš anksto sudaryti gyvą 
susidomėjimą Jaunimo Kongre
su, kurs įvyks ateinančiais 1972 
metais. Tam tikslui per šią eks
kursiją bandoma sukelti lėšų, 
dėlto sustodami parengimuose 
jie pardavinėja lietuviškas tau
tines vėliavėles, knygoms apriš
ti aplankas su lietuviškais tautiš
kais Įspaudais, Lietuvos Vyčio 
paveikslus ir t. t. Kelionėje jie 
stengiasi sueiti į kontaktą su 
miestų administracija, spauda, 
radijo ir TV veikėjais, duoda 
pasikalbėjimus, tikriau infor
macijas apie Lietuvą ir lietuvius, 
skubiai organizuoja savo tauti
nių šokių grupę, kuri galės pa
rengimuose pademonstruoti vie
ną iš seniausių lietuvių kultū
ros palikimų ir U t.

Ekskursijos dalyviams du pa
grindiniai prisakymai yra: kal
bėti lietuviškai ir svaigalų ne
vartoti. Ideologinė kelionės pu
sė yra parodyti Amerikai ir pa
tiems lietuviams, kad jaunieji 
lietuviai, be skirtumo kur gimę 
ir kokiais keliais Lietuvą pami
lę, nori prisidėti, kad jų tėvų 
žemė vėl būtų laisva ir lietuviai 
kur būdami būtų kultūringi, pa
vyzdingi ir didžiuotųsi esą lie
tuviais. J. Pr.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ ENKAVEDISTAI 
NELEIDŽIA APLANKYTI TĖVŲ KAPUS 

(Iš laiško)
“Mielasis... ■

Jau antra savaitė kaip esu na
mie. Iš kelionės grįžau laimin
gai ir esu neapsakomai paten
kinta, kad gavau aplankyti sa
vo tėvynę, gimtinę' ir tėvų. bei 
brolių kapus.

Susitikau visus savo dar gy
vus likusius gimines, išskyrus 
du».. Turėjau paruoštą.planą ap
lankyti ir juos, bet iš pakelės bu
vau priversta grįžti į Vilnių.

Vilniaus aerodrome mane pa
sitiko apie 4(>- gimimų ir drau
gų. Gali suprasti, koks didelis 
buvo džiaugsmas po 27 metų vėl 
pamatyti tuos brangius veidus; 
kai kurie jau pasenę, išvargę, 
kiti užaugę ir savo vaikus jau 
užauginę. Bet buvo didelis 
džiaugsmas visais džiaugtis.

Buvau nuvažiavusi ir į savo 
gimtąjį miestelį. Y, kur mano 
kūdikystė ir jaunystė praleista. 
Apvažiavau visą miestelį, ku
rio beveik nebepažinau: visi se
nesni namai apgriuvę, suvargę, 
kiti nugriauti. Pastatyta kele
tas naujų. Mūsų gimtasis na
melis toks suvargęs, sumažėjęs, 
apsmukęs, kad griaudu buvo žiū
rėti. Buvau kapinėse prie mano 
tėvų ir brolių kapų. Pastatytas 
labai gražus paminklas ir dėka 
brolienės kapai labai-gerai pri
žiūrimi.

Pas mano gimines miestelyje 
susirinkome pietų ir žadėjome 
papietavę važiuoti tuos kitus gi
mines aplankyti, bet mums be
valgant prisistatė saugumo poli
cija, nes kažkas iš. vietinių pa
sistengė įskųsti ir turėjau tuč 
tuojau grįžti Į Vilnių, prie sa
vos ekskursijos grupės. Bauste 
nebaudė, tik perspėjo, kad dau
giau tokių žygių nedaryčiau. Tai 
taip mano planai ir sugriuvo, 
bet vis tik džiaugiuosi, kad ri
zikavau, tai nors Y galėjau apie 
3 valandas pabūti^. (

šiaip leidimų niekam neduo
da iš Vilniaus į savo tėviškes pa- 

'važiuoti, nebent tiems, kurie tu
ri gerų pažįstamų viršūnėse, bet 
ir tai sunkiai. As rizikavau sau 

jviena, kapinėse prisipyliau mai
šiuką Šventos lietuviškos žemės 
nuo tėvelių kapų; maniau, par

— --ajurri usDO------

NAUJIENAS
— ■ ■ « TEMTI MITO—"—

Lrhrnai peAi r parduok 
ir pfoti* temo tktai per

NAUJIENAS

vešiu ir visiems po žiupsnelį už
teks. Bet grįžtant Montrealy- 
je darė krata, atėmė giminių 
duotą ilgą lietuvišką išrūkytą 
dešrą ir mano žemelę... Piktas 
amerikonas prašymų nepaisė ir 
negrąžino... Tavo...

EDVARDO VALAIČIO 
28 DARBŲ PARODA

Nuo praeito antradienio lie
pos 6 d. iki: pirmadienio, liepos 
19 d. Madison Banko patalpose, 
Riverside Plaza, 400 W. Madi
son st., Chicagoje, vyksta trijų 
skirtingų žanrų meno paroda, 
būtent — čikagiškio lietuvio 
dailininko tapytojo Edvardo 
Valaičio (Ed Walaitis), skulp
torės Dorothy Wolf ir UNES
CO International grafikos me-

JEI JŪS NORITE SIŲSTI ’ A --J 
SIUNTINĮ - DOVANAS Į LIETUVĄ IR USSR DALIS 

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,INC.
(LICENSED BY VNEŠPOSYLTORG) .. '■ ’

' VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019—Tel.: 581-6590—581-7729
* - J ■ * - -- ’ -

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia, trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA. ............

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų

Firma — skyriai atidaryti kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro.
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet

f*

BROOKLYN, N. Y. 
NEW YORK 3, N. Y, 
NEWARK, N. J. 
SOUTH RIVER, N. J. 
UTICA, N. Y. 
FARMINGDALE, N. i, 
PHILADELPHIA 2J, PA. 
ALLENTOWN, PA. 
LOS ANGELES 4, CAL. 
CHICAGO 22, ILL. 
BALTIMORE 31, MO. 
BUFFALO 11 N. Y^ 
DETROIT 11 MICH. 
HARTFORD 6, CONN. 
JERSEY CITY, N. J. 
SYRACUSE, N. Y. 13204 
CLEVELAND 13, OHIO 
HAMTRAMCK, MICH. 
SO. BOSTON, MASS. 
TRENTON 10, N. J. 
RAHWAY, N. J 

no darbų paroda, pavadinta 
Summer ’71 Art Fair.

Rengėjai praneša, kad ant
radienį, liepos 13 d. ir ketvirta
dienį, liepos 15 d. paroda bus 
perkelta lauko pusėn į plazą, 
kur svečiams lankytojams bus 
pastatyti stalai ir kėdės, tik 
reiks atsinešti savo užkandžius, 
o limonadą ir muziką patieks 
rengėjai.

Turtingiausias bus Ed Valai
čio parodos skyrius — net 28 
darbai; Dorothy Wolf bus 6 
skulptūros ir UNESCO bus 7 
darbai.

Valaitis, kurs be kt. yra mū
sų seno garbingo tapybos meno 
veterano Miko šileikio kolega, 
baigęs Chicagos Meno Institutą 
perėjo į komercinio meno sritį 
pradžioje Macy kompanijos 
departmentinėje krautuvėje 
New Yorke, o nuo 1945 metų 
visą laiką yra Chicago Tribune 
dienraščio dailininkas, padary
damas šio dienraščio Sunday 
Magazine viršelio iliustracijas 
ir pavaizduodamas kelionių ap
rašymus.. Jo akvarelės darbai 
daug kartų yra tilpę News
week, Ford Times, Yankee Ma
gazine žurnaluose ir American 
Artįšts Group leidiniuose, Ka
lėdų kortelėse, kalendoriuose 
ir t. t.

Parodoj išstatytų Valaičio 
darbų eilėje yra tokių kaip Chi

M C S Ų SKYRIAI:

11218-485 McDonald ave. 
73 SECOND AVENUE 
378 MARKET STREET

41 WHITEHEAD AVENUE 
BLEECKER STREET

FREEWOOD ACRES 
431 W. GIRARD AVENUE 
124 TILGHMAN STREET

159 So. VERMONT AVENUE
1241 NO. ASHLAND AVENUE

1900 FLEET STREET
701 FILLMORE AVE.

11601 JOS CAMP AU AVENUE 
122-126 HILLSIDE AVE 
219 MONTGOMERY ST.

515 MARCELLUS ST.
1028 KENILWORTH AVENUE
11339 JOS CAMPAU AVENUE 

396 WEST BROADWAY 
1152 DEUTZ AVENUE
47 E. MILTON AVE.

cagos Picasso, Maine pajūriai; 
Indianos kopos; Kanados žą
sys; Migracija į pietus; Vjdur- 
vakario kraštas;* Vėžių šalis; 
Užuovėja ir tp.

Girdėti, kad sekančioje’ eilė
je numatyta kito originalaus 
lietuvio menininko — Mikalo
jaus Ivanausko, gyv. 1332 So. 
49th Avenue, Ciceroje pagarsė
jusio “liepsnos meno” darbų 
paroda. jP-

LIETUVIŠKOS
VESTUVĖS ROMOJE , 
šeštadienį, liepos 3 dieną 

šv. Petro Bazilikoje, .Romoje, 
susituokė čikagietis Algis F. 
Baliūnas su panele Cąthjeen' 
Bowers iš Waukegan, Illinois. 
Abu jaunieji yra baigę Loyolos 
universitetą ir šiuo metu studi
juoja teisę. Moterystės sakra
mentą bazilikoje suteikė pre
latas Antanas Jonušas. Į ves
tuves į Romą buvo atvykę jau
nojo tėvai Adolfas ir. Ona Pa
liūnai, sesuo Gražina Austin 
su vyru ir kiti girpinės ir. pa
žįstami. Po mišių visi dalyviui 
buvo apsilankę Lietuvių kop 
lyčioje ir pasimeldė -prie Auš
ros Vartų Šv. Panelės paveiks
lo. Vedybos Romoje visiems 
padarė gilų įspūdį.

Adolfas Baliūnas

IN 7-6465 ’ 
OR 4-1540 
Ml 2-2452 
CL 7-6320 -• 
RE 2-7476 

3634X94
PO 9-4507
HE 5-1654
DU 54550 
HU 6-2818
DI 2-4240
TX 5-0700 

3654780 
2494216

HE 5-6368 ; 
475-9746

PR 1-0696 
3654740

AN 8-1120 
EX 2-0304 

381-8997
---- -
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1945 m. rudenį Britų- karinei 
vadovybei Ploene buvo įteiktas 
prašymas leisti savaitraštį (o 
vėliau pereiti į dienrašti) 
Schleswig Holsteino apygar 
dos lietuviams tremtiniams in
formuoti. Kaip akmuo į pel
kės vidurį! Inž. L. Balsys po 
mėnesio prašymą vėl pakarto
jo, Ta pati tyla...

Ir dar kartą. Ir ta pati re
dakcija .pasiūloma: A. Rimy- 
dis, J . Petrėnas, J. Pronskus, ir pavardes. 
K. Mockus, K. Barėnas ir J. Ci- Jaukta, 
cėnas.

Ir koks 
einu svki 
kaririinką 
Ten pat (Itzehoje) užsukęs ir 
gen. Anderso karininkas — 
ryšininkas Ploene lenkų trem
tinių reikalams. Jis lietuviu 
kilmės, dar net porą metų lan
kęs Vytauto Didžiojo gimna
ziją Vilniuje, žodis po žodžio, 
ir' “tvla” sulaužvta.

Britų karinė vadovybė, pa
sirodo, nuolat informuodavo 
sovietų komisiją (įvairiais var

atsitiktinumas! L’ž- 
pas pažįstamą lenką 

spaudos pažiūrėti.

dais, pvz. reparacijų, repatri
acijos ir kitkuo besidahgsfan-Į 
čią kas ko laukusi pas britus. 
Aišku? Vos iuž. L. Balsys pro 
duris, jau sovietai iy žino. Kaip 
ir reikia spėlioti “kirčiu į kirtį” 
—sovietų karininkas Kielyje 
(V. Vokietija) pareikalavo,., 
išduoti lietuvius “fašistus” 
(“‘kolaborantus” ir pn.). Ma
no mokslo draugas žinojo, kad 
reikalaujama 79 (“pirmasis 
sąrašas””) žurnalistų. Paža
dėjo pagelbėti/sužinoti .vardus 

Laukta ir nesu- 
Klasės draugas buvo 

iškeltas į Hanoverį, po to “tar
nybiniais reikalais” išvyko į 
anapus geležinės uždangos.

Atsisveikinant draugas pa
juokavo: “daugiau informaci 
jų ryt - poryt arba... po 25 
metų... ”

25 metų riba jau peržengta. 
Galima bandyti pėdsakų pa-j 
ieškoti. Ir taip “mokslo reika
lams” jau galima eiti ir prieiti 
prie slaptų archyvų, kas ban
dys? Pirmenybė Anglijos pi
liečiams, “studijas begilinan- 
tiems”.

Ą. COOPER "Protestas". Iš lllinojaus 29-tos kviestinės meno parodos, kuri buvo atidaryta š. m. 
dirželio 26 d. Illinois State Museum, Springfield, III. Taip pat dalyvauja ir John Fabion.

, netrukus vėl ateik, nes, sakornojo skenduolio laidotuvėse; per 
‘man atrodo, kad man nebeilgai naktį budynėje giedojo ir po vi- 

1 iko gyventi...” sų giesmių ir maldų pasivalgęs
Man būnant J.. tame kaime I išėjo u>mo, bet nebeparėjo: žmo- 

I Įvyko trys pagrabai.' Vienas 16 ' nės rado negyvą sukniubusį ant 
! metų vaikiu nuskendo buvu- kelio. Tai retąs atsitikimas, kad 
Į šio fabrikėlio prūde besinjaudy- viename kaime trys, nabašnikai, 
i damas; kitas, toks Tadas, sene-' šį pavasarį daug senų žmonių 
i lis, mirė savo mirtimi, trečias išmirė. Mirė ir mano senas bi- 
! toks B., irgi senas,‘buvo to jau- ėiulis J. D., nebylys...

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai, pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 

ir tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant
DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, 

UKRAINĄ IR T. T.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS

PRISTATY3IAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukš

tos kokybės prekių prieinamomis kainomis.
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Beje, 1946 m. poetui ir žur
nalistui F. Kiršai (kartu su B. 
Dunduliu “Laisvės Varpą” bė
rė dagu o j ančiam) 
sė “atidavimas” 
Kas užkulisiai?

Kas iš Anglijos
dentų bandys daugiau D. P’s 
dienų paslapčių paieškoti? !

IŠ LAIŠKU Iš LIETUVOS
rimtai grė-
So vie tams.

lietuvių stu-
Kas tik turi gerą skoni, 

Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai, vak. Sekmadieniais uždaryta.

Okupuotos Lietuvos turizmo 
ir ekskursijų tarybos pirminio 
ko pavad. spaudai pareiškė:

Mums per mažai padeda 
autotransporto, geležinkelio or 
ganizacijos. Trūksta autobu
sų, turistinių traukinių. Dar
gi tie patys nėra pritaikyti to
limesnėms kelionėms. Pasigen 
dame turistinio
patogių palapinių, 
mųjų 
maišu.Profitable 

Partnership 
your savings 

and our interest

STANĮ 
FEDERAL

J
F J?

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, lit. Š0632 • 847-1140 

ASSETS OVER $155,000,000. RESERVES OVER $13,500,000.
OFFICE HOURS:

Monday, Tuesday, Thursday and Friday, 9 A.M. to 8 P.M.
Saturday, 9 A.M. to Noon • Wednesday, No Business Transacted

Chicago Savings
_ ind Lotu Atiociitiii

inventoriaus: 
pripučia- 

čiužinių, miegamųjų 
Ne visada įsigysi prak 

tišką aprangą, avalynę. Neuž
jaučia turistų ir maisto pramo 
nės darbuotojai. Parduotuvė
se nematyti Įvairesnio asorti
mento sriubų koncentratų, tu
ristams paruoštos mėsos bei 
kitų produktų.

“Sveteliu iš tiesu nestoko-- 
įam.. •’ Praėjusio penkmečio 
pradžioje mūsų bazės priėmė 
25 tūkstančius turistų, o per
nai sutikom jau 40 tūkstančių. 
Iš viso per praėjusius metus 
mus aplankė daugiau kaip mi
lijonas svečių. Šią vasarą dar 
prisidės.

“Ir džiugu, ir baugu. Džiu
gu, kad mūsij kraštas plačiai 
žinomas; kad turime ką paro
dyti, kuo pasididžiuoti. Neri- 
maujam dėl trūkumų, silpno
kos turizmo materialinės ba
zės, kadrų nepritekliaus. Mū-

Sveikas brangus Dėdele,

Kaip tik gavome žinią apie ta
vo brangų siuntinėlį, tuojau ma
ma nuvažiavo, parvežė ir kaip 
laiške buvo pažymėta, pasidali
jome. Tai dabar, dėdele, rašau 
padėkos laišką...

Rudenį jau eisiu į devintą 
klasę. Jau 10 dienų kaip egza
minus išlaikiau. Pavyko gerai.

Nuo birželio 9 dienos pas mus 
oras atšalo ir šiandien, birželio 
22 dieną dar šilumos nėra.

Sesers S. vyras ir mano tėve
lis neturi sveikatos. Neseniai 
abudu gulėjo ligoninėje ir grįžo 
nė kiek nesveikesni... Nors da
bar vasara ir oras sveikas ir vi
sur sausa, bet kai sveikatos nė
ra, tai niekas nemalonu. Prisidė
jo dar viena liga su šlapumu...

Mama eina kasdien į kolchozą 
dirbti, o mudu su sergančiu tė
veliu esava namie.

įdedu Dėdelei lietuvišku -li
nelių žiedelių, šie metai nelai
mingi, labai daug žūsta žmonių. 
Daug nuskęsta... Tai jau ir bai
giu. Dukterėčia S.

Siuntinėlio iš Amerikos dalybos

štai jau rašau su tamstos at
siųsta rašoma plunksna. Ačiū.

^SAFETYOF
YOUR SAYINGS Vtf?

INSURED

PAKEL, President

HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. JL, Tues. 9 to 4, Thurs. & Fit 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board 

6245 So. WESTERN AVE.

UP TO 
$20,000.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

fi % PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

5 ^4% PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

E % % PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

% PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

% PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Mrs. PHIL

TEL. GR 6-7575

suose per lėtai projektuojami 
turistiniai objektai. “Sojuzku- 
rorto” projektavimo instituto 
Lietuvos filialas, kuriam pa
vesta šis uždavinys, neįstęngia 
laiku atlikti užsakymų. Todėl 
vėluoja ir statyba, neišnaudo
jami asignavimai”

Iš turizmo galima pažinti 
ir... krašto rusinimas. Oku
puotos Lietuvos enciklopedijo 
je štai kas pažymima:

1. Ignalina: 1962 metais il
sėjosi apie 15.000 vasarotojų 
Kai kurie vasarotojai užtrunka 
ilgiau — Ignalinoje, kur seniau 
kacapo ir su šviesa nerastu
mei, jau veikia... rusų vidu
rinė mokykla.

2. Pabradė: “suvažiuoja ne 
mažai vasarotojų iš Leningra
do ir kitų vietų” ir veikia 2 
(lietuvių ir... rusų!) vid. mo
kyklos”?

Labai dėkojame už dovanas. 
Abidvi brolienės dovanomis pa
tenkintos ir išėjo namo jomis ne
šinos, tik pusseserė B., nors ska
relėmis ir paklodėmis labai pa
tenkinta, bet dėl suknelei me
džiagos suraukė kaktą, sako “Aš 
prašiau įkapėms medžiagos, o ne 
išeiginėms!”

Vakar buvome visa giminė su
sirinkę siuntinio dalyboms. L. 
turėjo degtinės pusę litro, o K. 
atsivežė namie gamintos, taip 
įmantriai supriskoninusi, kad at
rodė kaip tikras likeris, tad kož- 
nas po biskj pagal savo išgales 
valgėme pietus ir ragavome iš 
taurelės į dėdės sveikatą.e Po 
to buvo dovanų dalybos.

Dabar pas mus vėl orai atvėso 
ir tankiai užlinoja. Geras lai
kas burokams sodinti, nereikė
jo vandenį nešti. Vakar mūsiš
kiai bulves išvagojo. Kolchozas 
jau šienauja. Turbūt tuo ir 
baigsiu...

Pas mus daug žmonių miršta
...Vakar grįžau iš J. Brolis 

neseniai grižo iš ligoninės, bet 
nesijaučia gerai. Kažko yra vi
duriuose subliuręs ir skausmus 
jaučia. Verda šiokias tokias žo
leles ir gydosi... Ten pameške
riojau. Sugavau broliui sriube
lei išvirti visokio didumo raude
lių. Brolis išeinant sako, ilgai

Affiliated with PODAROGIFTS, INC.
Priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS — automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo transis- 
toriams, magnetofonams (tape recorders) ir daug kitiems 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, 
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogu prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

-PO 
HU 

F1

751-6760/1

3.
Satyrikas Alg. Pabijūnas ši 

taip dainuoja apie “naują kla
sę”:

Draugai, draugai, 
O kieno žmonos 
Tos dailios ponios!
Kieno sūneliai
Anie poneliai!

Dailūs poneliai, draugų vaikai, 
Tėvus pakeis...
Bus patys draugai.

O tie draugai gal augins 
palikuonis,

Kurie nenorės būti ponai ir
ponios.

Gal...
O gal nelaimingi vaikščios,
Kad neteko gimt 

kunigaikščiais!
Liaudžiai didžiulę pagarbą 

jaučia 
Feodaliukas, kilęs iš šiaučių.

J. Cicėnas

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

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

UNIVER

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

UN1VEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

—

I — į

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Palikime ramybėje mirusius, 
prikelkime “gyvuosius nabašninkus’L.

>• LAISVOJI TRIBŪNA*

Naujausios “informacijos” apie Lietuvą
Amerikoje atsirado du įvairiausių Lietuvos reikalų 

specialistai. Tai AI. Ginsburg ir V. Grodzenskis. Jiedu 
rašo ne tiktai apie Lietuvos praeiti, bet jiedu dedasi ir 
lietuviško gyveninio dabarties žinovai. Jie rašinėja straip 
snius apie Lietuvą Į anglų kalba leidžiamus laikraščius ir 
atsakinėja įvairiausius Lietuvą liečiančius klausimus.

Chicagoje leidžiama maskvinė Vilnis turi anglišką 
skyrių. Jis skiriamas vilniečių vaikams, lietuviškai nesu
prantantiems ir neskaitantiems. Praeito penktadienio 
Vilnis net pustrečios skilties yra paskyrusi minėtiems 
“specialistams”, daugiausia besiremiantiems žiugždinio 
instituto paruoštomis “informacijomis” apie lietuvių 
tautos praeitį. Jiedu tvirtina, kad nepriklausomoje Lie
tuvoje dar buvo 400,000 beraščių, kad dešimčiai tūkstan
čių Lietuvos gyventojų buvę tiktai keturi gydytojai, kad 
kiekvieną metą gimnazijas baigdavo tiktai tūkstantis 
mokinių ir krašto ūkį valdė užsieniečiai. Užsieniečių 
rankose buvusi ne tiktai metalo, bet chemijos ir kitos pra
monės, kad bendrovių akcijos taip pat buvusios užsie
niečių rankose. Jiedu tvirtina, kad Lietuvos ekonomija 
buvusi pati žemiausia visoje Europoje.

Jokių statistikos duomenų Ginsburgas su Grodzens- 
kiu nepatiekia. Jiedu taip pokštelėjo ir baigta. Kas gy
veno Lietuvoje, tai žino, kad nepriklausomoje Lietuvoje 
niekas nebadavo. Lietuvoje buvo duonos ir mėsos, buvo 
drabužių ir apavo. Iki sovietų okupacijos, Lietuvos krau- į 
tuyės buvo pilnos maisto ir drabužių. Krautuvės pradė
jo tuštėti, kai Lietuvon buvo įvestį pirmieji sovietų ar
mijos garnizonai. Pirmiausia rusai išpirko drabužius ir 
apavą. Vėliau nešė kiekvieną daiktelį, kurio sovietų ka
rininkai ir jų katiušos negalėjo įsigyti “komunistiniame 
rojuje”. Viską baigė valyti iš ■•‘komunistinio” rojaus į 
Lietuvą įsiveržusieji “mešočnikai”. Jie supirkinėjo vis
ką, maišais vežė ir nešė gėrybes į sovietinę Gudiją ir to
limesnius kraštus. Panašus procesas ėjo ne tiktai Lietu
voje, bet Latvijoje ir Estijoje. Okupacinės sovietų karo 
jėgos Lietuvą visiškai nualino.

Bet Ginsburg su Grodzenskiu dar žiugždiškiau nu
rašė apie politinius įvykius Lietuvoje. Patvirtinę, kad 
rusai “išlaisvino” vakarų Ukrainą ir Vilniaus sritį 1939 
metais, apie įvykius Lietuvoje šitaip rašo;

“Lietuvoje, tuo tarpu, padėtis darėsi beviltiška.
Gyventojų nepasitenkinimas fašistine diktatūra nuo-

(Tęsinys)

Tiesa, atsišaukime paminėta, 
kad tokiu būdu skaldomi lietu
viai ir kad pasivadinę save ka
pų sklypų savininkais negali at
stovauti visų šv. Kazimiero ka
pinių sklypų savininkų. Bet ar 
tai ne tiesa? Argi tik 500 (Mar
gučio pranešimu), ar pagaliau, 
kad ir 1,000 ar du, susirinkusių 
tokių savininkų galėtų atsto
vauti ir kalbėti visų šv. Kazimie
ro kapinėse esančių sklypų sa
vininkų vardu. Juk jose tokių 
sklypininkų šiandien yra ne 500, 
1,000 ar 2,000, bet virš 30,000. 
Taigi, mano supratimu, — to
kia atsišaukime padaryta ko
rektūra visai vietoj. Ir nereik
tų aliarmuoti vien tik karštais 

lat stiprėjo. Progresyvioji intelegentija ir visi pa
dorūs žmonės prisidėjo prie rezistencinio judėjimo. 
1940 metų birželio mėnesį fašistinė diktatūra buvo 
nuversta ir sudaryta liaudies vyriausybė. Tiesiogi
niu, lygiu ir slaptu, balsavimu visų išrinktas Liaudies 
Seimas liepos 21 dieną paskelbė Lietuvą Socialistine 
Sovietų Respublika, Rugpiūčio 3 dieną Lietuva savu 
noru prisidėjo prie Socialistinių Sovietinių Respub
likų Sąjungos. (Vertėme iš 1971 m. liepos 9 d. Vilnies, 
3 psl.)
Lietuvoje jokių visuotinių ir slaptų rinkimų nebuvo 

ir Lietuvą prie Sovietų Sąjungos neprisijungė. Tai žino 
kiekvienas žmogus, kuris tuo metų gyveno Lietuvoje, 
tai žino Amerikos lietuviai, kurie turėjo progos sekti to 
meto spaudos pranešimus apie įvykius rusų okupuotoje 
Lietuvoje. Net ir komunistinė to meto spauda įrodinėjo, 
kad jokio perversmo Lietuvoje nebuvo. Tuometinis pre
zidentas, išvažiuodamas į užsienį, įpareigojo buvusį prem 
jerą eiti prezidento pareigas. Laikinai prezidento parei
gas ėjęs premjeras paskyrė kitą premjerą ir tąįp pat 
bandė išvažiuoti, bet jam nepavyko. Rusai jį suėmė ir iš
trėmė. Sovietų propagandos mašinerija buvo užkinkyta 
skelbti, kad jokio perversmo nebūta, valdžios perdavi
mas buvo legalus. Ginsburgas su Grodzenskiu dabar jau 
tvirtina, kad buvo nuversta “fašistinė” valdžia ir suda
ryta “liaudies vyriausybė”.

Jokių rinkimų į “liaudies” ar koki kitokį seimą tik
rai nebuvo. Komunistai uždraudė Lietuvos politinėms 
partijoms veikti, suėmė įtakingesnius veikėjus ir nelei
do gyventojams siūlyti kandidatų. Vadinamo “liaudies 
seimo” kandidatus parinko vieni komunistai, Dekanozo
vo prižiūrimi. Apie rinkiminę komediją informavo pa
saulį laisvoji lietuvių spauda, o vėliau apie tuos “rinki
mus” kalbėjo ir rašė keli buvę minėto “seimo” atstovai. 
Apie pasityčiojimus iš rinkėjų liudijo Amerikos kongre
sui keli lietuviai, žinojusieji visą tų “rinkimų” eigą. Ką 
komunistų propagandos agentūros skelbė ir ką Juozas 
Žiugžda klastojo Lietuvoje, tą Ginsburgas su Grodzens
kiu dabar skelbia amerikiečiams.

jausmais vadovaujantis, bet šal
tu protų apsvarstyti faktus. Ir 
padaryti išvadą, prie ko toks 
aliarmas veda Chicagos lietu
vius. Mes jau ir taip pakajiką- 
mai turime tokių skaldytojų, ku
riuos siunčia pas mus mūsų tau
tos okupantas. Siunčią juos mus 
supiudytj, kad vieni su kitais ne
rastume bendros kalbos kovoje 
dėl okupacijos. Todėl toks atsi
šaukime paminėtas įspėjimas la
bai reikalingas ir už tai nereik
tų pykti.

Bet ko labiausiai iš tokių aliar
mo ir demonstracijų rengėjų pa
sigendu, tai tolerancijos, kas eku- 
meniškam sąjūdžiui yra būtina. 
Tolerancijos, kitaip šį reikalą 
sprendžiantiems, kurie yra prie- 

šlngi tokiems metodams ir prie
monėms, kurias jie vartoja ar 
siūlo vartoti. Tik užtenka vie
šai praverti burną ir pasakyti, 
kad reikia daugiau takto, švel
nesniu būdu šį dalyką spręsti, 
užuot minią karščius. Tai toks 
“drąsuolis”, nepaisant kur jis 
begyventų, kad ir kitame kon
tinente, neišvengiamai bus “kry
žiuojamas”, purvais apdrabsto- 
mas, tiesiog bepročiu apšaukia
mas. Jį lydi teroras anonimiš
kais laiškais, telefonų skambini
mais.

Bet kam tenka už tai atsakomy 
bė, jei ne kurstymo vadam? Juk 
jie į sales per spaudą ir radiją, 
anot jų pačių pasigyrimų, su
kviečia tūkstančius žmonių. Jie 
leidžia įsikarščiavusiems kalbė
tojams kalbėti nebūtus dalykus, 
legendas... Juk ir patys vadai 
susirinkusiųjų akivaizdoje puo
la klebonus, net ir tuos, kurie 
jau mirę ir guli palaidoti tose 
pačiose kazimierinėse. Antai, 
viena jau nusenusi moterėlė to
kiame susirinkime išporino tokią 
istoriją. Girdi, ji nuėjusi pas 
savo kleboną pasiskųsti kapų 
reikalu. O šis ją iškoliojęs ir dar 
priedo apspardęs ir pro duris iš
varęs. Ir šį gryną šmeižtą ko
respondentai rado reikalą savo 
reportažuose pakartoti. Saky
čiau, kad to klebono būta tikrai 
krikščioniško herojaus, kuris 
kantriai tokį šmeižtą pakėlė ir 
nesikreipė į Teisingumo orga
nus, sudrausti tokius šmeižėjus 
ir pareikalauti satisfakcijos.

Ponai, tokiais keliais ir prie
monėmis mes nieko gero neat
sieksime, bet geram lietuvių 
vardui tikrai daug pakenksime. 
Labai liūdna, kad L. B-nės Chi
cagos Apygardos pats vyriau
sias vadovas įsipainiojo į tokį 
kontraversinį veikimą, kuriuo 
dergiami garbingi mūsų dvasios 
vadovai, padorūs lietuviai ka
talikai. Ir koliojamas tas asmuo, 
kuris pačiam pirmininkaujan
čiam yra davęs rekomendaciją 
būti išrinktam į mūsų Tautos 
laisvinimo organizaciją. Iš vi
so, ar L. B-nės pirmininkui ne
turėtų daugiau rūpėti kaip pa
žadinti. “gyvuosius nabašnin- 
kus”, kurių mūsų tarpe jau yra?

Daug šauksmo, aliarmo dėl ka- 
zimierinių kapinių. Bet aliarmo 
kurstytojai niekad nėra išdėstę 
sušauktiems lietuviams, kokios 
gi pagaliau yra jų teisės į šy. 
Kazimiero kapinių žemę. Gal ta
da būtų kitokio pobūdžio kovą, 
gal šios kovos vadovams nereik
tų tiek triukšmo kelti, jei jų 
sukviestieji žinotų, ką jie gali 
ir ko negali. Juk ką galėjo — 
jau atsiekė. Gal tie susirinki
muose niekinami ir minios kei
kiami klebonai nebūtų tokie bai
sūs ir nereiktų juos pravardžiuo
ti išdavikais, kaip juos susirin- 

šventėje uznursom 
svarbų dalykų

Perskaičiau programą, bet 
ten nepasakyta, kas buyo at- 
sakomingas už akustiką. Pa
rinkta muzikinė komisija, bet 
bene jos pareiga būtų buvusi: 
tikrinti spygaujančius ir ausį 
rėžiančius senus mikrofonus? 
Ji galėjo rūpintis muzika, bet 
ne akustika. Greičiausia, kad 
šis klausimas visai nebuvo ir į 
kontraktą įrašytas, Tai pamo 
ka sekančios dainų šventės or
ganizatoriams. Sutartį pasira
šant, reikia reikalauti, kad 
mikrofonai būtų tvarkingi, o 
prieš pačią šventę juos reikia 
dar patikrinti.

Pranešėjai buvo trys: barz
dočius B. Prapuolenis, Karilė 
Valaitienė ir Lina Virbickailė. 
Blogi mikrofonai ir jiems keųr 
kė. Prapuolenis, lėtai aiškiai 
kalbėdamas, šį darbą geriau
siai atliko. Galimas daiktas, 
kad barzda jam kiek padėjo. 
Bet abiem moterim buvo labai 
sunku. Kanadietę Virbickaitę 
dar galėjai bent dalipii supras 
ti, (bet ponią Valaitienę buvo 
nepaprastai sunku sekti. Jo
sios balsas banguodavo. Ji ne
palaikė reikalingo atstumo. 
Josios balsas kartais suūždavo, 
o kartais visai prapuldavo. Be 
to, labai greitai kalbėjo. Jai, 
matyt , reikėjo daug pasakyti, 
o laikas buvo trumpas. Pra
puolenio žodžiai buvo retesni, 
bet kiekvienas suprantamas.

Dar viena pamoka ateinan
tiems dainos šventės rengė
jams: pranešėjai turi būti ap 
mokytį. Jie negali berti žm 
džius, kąip U kulkosvaidžio.

kūnuose ya-dovai .aptaria. Kokias 
teises turi kapų administracija 
skelbti potvarkius kapinių tvar? 
kymui? Atrodo, kad ji tokias 
pat teises turi, kaip ir visų ki
tų kapinių administracijos. Pa
galiau susirinkimui reiktų iš? 
aiškinti, kas yra tikrasis kapų 
savininkas Bažnyčios ir Valsty
bės teisėje. Kokias jis turį tei
ses kapus valdydamas, tai yra,- 
ką jis gali ir ko negali. Jei vi
satai žinotų lietuviška visuome
nė ir sušauktieji į mitingus ir 
rastų padarytus nusikaltimus 
teisei, tai juk tada galėtų tarti 
savo sprendimą teisingumo or
ganai. Tat, užuot kėlus triukš
mą ir su užgauliojimo šūkiais 
stypsoti prie Chicagos Kurijos 
durų, užuot liejus karčią tulžį 
prieš kapų administraciją, vys
kupus įr klebonus, būtų šventa 
tyla kapuose, o kunkuliuotų 
aliarmas prįkęlti “gyvuosius ną- 
bašninkus”... '

(Pabaiga)

Jos negali linguoti kaip nen
drės. Jos turi, gerai kirčiuo
damos, aiškiai tarti žodžius. 
Ištarus žodį, tyri pasiklausyti. 
Kai pamato, kad paleistas žo
dis pasiekė galiorką, tada įąr- 
ti kitą- Jeigu pradės kalbėti 
skubiau, tai salėje žodžiai su
simaišys ir nįekas nieko nesu
pras. .....„'I4

Amerikos ir Lietuvos him
nai buvo gražiai sugiedoti. To 
kioj pačioj nuotaikoje buyo 
sugiedota ir J. Naujalio “Mal
da už tėvynę” Aš laukiąu dąr 
viena svarbaus žodžio, bėt ne
sulaukiau. Negirdėjau jo pra
džioje, niekas apie tai nę^rąsi 
tarė ir pabaigoje.

Mes buvome susirinkę į Lie
tuvių Dainos šventę.- Kiekvie
nam buyo aišku, kad lietuviš
ka daįna ir pati Lietuva "kiek
vienam lietuviui buvo svarbiau 
sįą. Bet Lietuvių dainų šventė 
buvo suruošta Amerikos nepri 
klausomybės paskelbimo d^OPą 
— Liepos 4-tąją. Lygiai prieš 
195 metus amerikiečiai paskel 
bė nepriklausomybę. Jie turė
jo koyotį už savo nepriklauso
mybę, kaip ir mes. Jie kovo
jo ir laimėjo. Mes buvome iš- 
kovoj ę savo nepriklausomybę, 
bet vėliau ją pralaimėjome^ 
Mes ir dabar kalbame apie Lie 
tuvos nepriklausomybę. Mes 
daugumoje esame Amerikos 
piliečiai. Mes naudojamės 
amerikiečių iškovotomis ir gi
namomis laisvėmis. Mes Ame
rikoje galime laisvai kalbėti 
apie tautų laisvę, galime pa
dėti lietuviams atgauti savo 
laisvę. Mes valgome Amerikos 
duoną, mos ųąmdojąmės Ame- 
rikps pįįįeęiąms teikiama lais
vę, feęt savo dainų šventėje, 
susirinkę liepos 4 dieną, apie 
Amerikos nepriklausomybės 
sukaktį mes visai nęužsiminė- 
,mę. Kazys Bartulis

ŽODŽIAI NEPAŽĮSTAMI, 
BET LIETUVIŠKI

ciucė —; šuo, čiučė (vaikų kal
boje) : Pašauk ciucę, tegu pala
ką? . ..?. ’L-

ciucis — ciucė: Atėjo plikas 
kaip cįjįeįs, ' °

ciuciųs — ciucis : Jei rėksi, pa
šauksiu ciucių, ir suės.

cįūgąs — eilė, grandinė, vilks
tinė: Senės antys įr gaigalas kry
pavo ciūgu į balą.

čiukš — ukš, jukš (paršą va
rant) : Čiukš, įšgaiš.ėli, iš daržo!

ciūpė — cypė, kalėjimas: O 
kur grafas ? Ciūpėj sėdi.

copt — capt, kapt: Aš jį copt 
už atiagų ir į žemę,

cyągas — apie, landų gyvulį, 
paukšti ar žmogų : Ko lakstai 
kaip cvagė (apie mergą) uodegą 
užrietusį . ,

ANDRIUS NORIMASBE MEILĖS
NOVELĖ

2
“Ar ji norės dabar? Gal per tą laiko

tarpi mane visai pamiršo? žinoma, susi
rašinėjimas buvo jau seniai nutrūkęs,.. ”

Netikėtai išlenkia visą turini iš stiklir 
nės. Sykiu jį, lyg elektros srovė, trenkia 
drąsus planas. Tarytum kūjis kaukšteli į 
smegenis. Ir iš nežinomybės išnyra besi
šypsanti, viltinga mintis — kuone šedev
ras!

“Važiuoju! Geriausia proga laimėti 
mylimą moterį! Jokie laiškai, susirašinė
jimai nepakeis asmeniško ir netikėto pri
sistatymo! Ir šį kartą niekam daugiau Glo
rijos nebeužleisiu!”

Prikanda lūpą. Prisimerkia blakstie
nos. Gobšumas, klasta ar nuotykių ieško
jimas žybsi akyse?

“Juk po vyro mirties ji paveldės jo tur
tus! Tai atrodo masinančiai... Norėčiau, 
vis dėlto, padoriai gyventi l Nebereiktų 
nei tarnauti, nei mokytojauti... Kažin, 
kiek tasai jos Aaronas paliko? Juk kelio
lika krautuvių turėjo! Verslas... Glorija 
viską dabar perims! Nejau ji nebeprisi
mins mudviejų buvusios tokios gražios, 
moksleiviškos meilės? Jinai vis sakydavo, 
kad pirmoji meilė nerūdyja! Meilė viską 
nugali! Taip amor omnia vincit’*

Beuždegąs cigaretę, meta dar nė neįsi
degusią į peleninę. Ryžtingai prieina prie 
telefono aparato. Susiradęs reikiamą nu
merį, pasuka kelias skaitlines.

— Prašau TransaUantinę Oro Liniją.
— Juo greičiau — juo geriau. Kartą 

visam laikui... Juk šansų turiu — argi 
galėčiau praleisti tokią progą?”

Ragelyje malonaus tembro moters bal
sas.

— Norėčiau užsakyti vietą lėktuve...
Po minutės pasitarimų ragelis padėtas 

— vieta užsakyta. Jonas trina rankas, lyg 
kambary’ būtų šalta. Tai jo koncentravi- 
mosi gestas.

“Dabar reikia susiruošti kelionei, nes 
iš pat ryto atvyks Oro Linijos limuzinas. 
OI__ Kaip darysiu su tarnyba? Rytoj juk
būsiu pas Gloriją!... Reikia pranešti”.

Dar kartą pasitarnauja telefono skyde
lio skaičiai.

— Viktorai... čia Jonas.,. Ar negalė
tum pranešti direktoriui, kad aš kelias 
dienas negalėsiu būti tarnyboj? Man artį- 
mas žmogus mirė ir turiu išyykti į laidotu
ves. .. Mokiniai juk tik džiaugsis praleidę 
pamokas.,. Arba tu už mane galėtum 
jiems papasakoti kokių istorinių įvykių... 
Ką? Taigi, pakartok jiems Romos impe
ratorius, kad jie prisimintų ir kai kuriuos 
lotynų kalbos žodžius... Taip, draugiš
kai... Tu visada buvai man geras bičiu
lis— Labai malonu, kad supranti... O aš 
turiu ten savo draugus užjausti... Ką? 
Taip, lėktuvu. Juk kelionė brangiai kaš
tuoja... Nemokėti? Kaip tai? O... žino

ma, tai nj.es ne dažnai sau galime leisti... 
prabanga. Taigi, reikės atidirbti... Ma
tai, gerai, kad tau paskambinau I Ačiū už 
patarimą! Net nežinojau, kad galima 
skristi ir be pinigų, o mokėti vėliau... 
Taip sakant, išsirnokėjimui... Bet šį kar
tą dar sukrapštysiu... Na, tai dėkoju, 
drauguži... Pasimatysime kitą savaitę! 
Iki... Ačiū tau 1

Jonas sąmoningai nesisakė draugui 
mokytojui apie grįžtančią į jo širdį meilę 
ir apie numatomus milijonus... Vilties 
kalpai ne kiekvienam užkopiami, nors ir 
draugas... Niūniuodamas kažką neaiš
kaus, dėlioja į mažą lagaminėlį reikalin
giausius kelionėj daiktus. Jo koncertinis 
apsirengimas tiks ir vizitui pas didmiesčio 
našlę.

Anksti atsigulęs, yįsą naktį jis neuž
miega. Jaudina būsįm,asis pasimatymas 
su Gloriją. Smegenys tgrytum Įkaitintoj 
keptuvėj čirška įvairiausių minčių kibirkš 
timįs.

“Juk tai nepaprastai svarbus mano gy
venimo žingsnis! Nustosiu laisvės jau vi
sam laįkui, nes ji mqka pavergti. Tai dar 
būtų nebaisu... Bet ar galėsiu sugyventi? 
Būdo esu gana stačiokiško, nors nęryžtin- 
gas įiai kada. .0 ji visada siekdavo vado
vauti, nurodinėti, patarti... Lyg ji gyve
nimu daugiau patyrusi. Žinoma, moterys 
labiau praktiškos, njaterialistės. Bet ką 
aš sau išsigalvoju! Gal ji visiškai manęs 
nebenorės?... Aš jau visada savo mįntyse 
toks greitas.,, ”

Keletą kartų atsikelia ir vaikštinėja po 

kambarį. Kai apačioje gyveną kaimynai 
pabeldė į lubas, tai tik tada nurimsta. Bet 
atsigulus, ir tamsoj vėl lenda neprašomos 
fantastiškiausios mintys. Dar žadintuvui 
nesuskambėjus, jis užspaudžia spurgelį ir 
nesumerkęs akių atsikelia.

“Kaip aš galiu galvoti apie miegą? Kaip 
galiu? Juk tai svarbus gj*venimo žings
nis!’

Rytais pratęs išgerti kavos. Sušildo 
vandenį ir įberia rudų miltelių. Daug dau
giau, kaip paprastai. Nes jam ręikįą bu
dėti. Po poros didelių gurkšnių atsigauna. 
Mintys lyg blaivesnės prabunda.

“O gal visa tai be reikalo? Juk ji mane 
visiškai pamiršo. Nuo ano karto, kai pa
rašė apie susipažinimą su Aaronu, ji taip 
ir dingo. - Į mano laišką jau nebeatsilie
pė. . . O tada jai rašiau, kad ji parduoda 
ne tik savo laisvę, bet ir tautybę, nes mo
terys visada turinčios prisitaikyti prie vy
rų. Ypač, jeigu jis turtuolis įr pats valdo 
savo turtus. Na, neatsako, vadinasi, ne
benori nieko bendro turėti... Tik vėliau 
laikraščiai skelbė apie šaunias jų vestu
ves. Kaipgi — turtuolė, mat tapo! Tik
rai, likimas visada palankus neišmanė
liams — fortpna favel fatuis! Nors .Glori
ją nėra kyaila moteris. Gal tiktai jos pasi
ryžimas tapti turtinga suteikė jai ir drąsos? 
Taigi, gal tikrai — fortūna favet fortibus! 
Visada drąsuoliams likimas palankus! 
Taip bus teisingiau... O kas nerizikuoja 
— tas ir nelaimi! Pavyko jai, nėra ko ir 
sakyti... ”

Trumpai kirsteli tarškus durų skambu

tis. Jonas jau žino — tai limuzino šoferis. 
Su portfeliu rankoje išeina. Paskui jį laip
tais nulipa uniforpiųotasįs šoferis.

Netrukus aerodromo kasoj praeinami 
būtinieji formalumai, ir Jonas laukia jau 
atskirtoje nuo praeinamojo koridoriaus 
patalpoje.

“Ar nereikėtų jai pranešti, kad atvyks
tu? Bet jau per vėlu.,. Be to, net jos tele
fono numerio nežinau... Beje! Ir adreso 
taip pat! Cha, juk tai menkniekis — susi
rasiu vietinėje telefęno knygoje!”

Praeina pro kontrolę ir atsiranda lėk
tuvo viduje. Minkšta, patogu sėdėti tary
tum fotelyje su atramomis alkūnėms. Kaž
koks lengvas, keistas kvapas visur. Atsi
sėda prie pat lango. Skaito instrukcijas 
kaip elgtis avarijos atvejų. Pabando ap
sauginį diržą. Priekinėj sėdynėj įmon
tuotas stalelis. Aplinkos pakeitimas ji’ 
technikos įrengimų apžiūrįnėjįmas jį vi
siškai išblaško. Keleiviai vis ateina įr už
ima vietas, šalia Jono atsisėda storas vy
ras. Jo dideli juodi akiniai nustelbia 
trumpą, kumpą flosį, todėl visas riebus 
veidas atrodo lyg apuoko. Kaimynas tuęj 
išsitraukia biržos biuletenį ir atidžiai stu
dijuoja. Jis visiškąi nekreipia dėmesių į 
Joną*

“Kažin, kaip ajrodė ,GįQrįj,ęs vyras? 
Gal toks pat kumpanosis apuokas, kaip 
ir šis?... Ir šilas, atrodo, aptekęs tur
tais. .. o vis rūpinąsį pįnįgp dar daugiau 
prasimanyti... ”

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS 
akių, ausų, MOSIU

IR. GERKLĖS LiGO* 
PRITAIKO akinius 

285* W. 53rd STREET 
Ofito t. Irt.; PRo*p«c* 8-3229 

Raxid. t»l«f^ WAlbrock 5*5075
Kasdien nuo 10 Ud 12 vai. ryto, 

4uo 7 iki 9 vai. vak. Tree, uždaryta.

R«A t»L 239-44*3

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So, Pulaski Rd, (Crawford 

Medical Building), TeL LU 5-6444 
Priima ligonius pagal SŲ$itflpmą 

Jei neatsiliepia, s^mhinn 374-6012

feleU PRosp^t *-1717

DR. S. BILLS 
GYDYYTQJAS IR CHIRURGAS 

314* WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7*8 
*ixuu aairadieniaia ir penktadieniais. 
Lreciad, ir sexmad. ofisą* uždarytas.

Rez^ 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7863

DR. L K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

UK. I'iitK URAZiS 
rrlTOlCiAN ANO SUKOtUN 

24*4 WEST 7ist STREET, 
Ofisas; HEmlock 4-5*49 

Rerid.; 3*0-2233
■ OFISO VALANDOS: 

nrmadiemais u keiviriau. 1—1 vaL, 
antracL, penktadienį nuo 1—5, tree.

ir sesuo, Ūktai susitarus.

Rex. GI 8-0*73

DR. W. M. EiSIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kadžio Ave^ WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0UU1.

Dr. A JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3*44 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Tree, ir šeštad. uždaryta.

Ofiso feL: Portsmouth 7-6000 
Rerid. felefu G Arden 3-7278

Pietų Amerikoje 6 v
— Rosario lietuvių klubo su

kaktis. Rosario miesto dalyje 
Saladillo, gatvėje Arejon, jau 
25 metai veikia.Lietuvių klubas, 
kuris gegužės 23 dieną atšven
tė savo veiklos 25 metų sukaktį.

Dalyvavo daug publikos; buvo 
svečių ir iš Buenos Aires.

— Viešnia iš Australijos, Bro
nė Mockūnienė, 5 savaites pra
leidusi pas savo brolį Argenti
noje, aplankiusi Čilę, JAV ir Ka
nadą, savo įspūdžius plačiai ap
rašo Mūsų Pastogėje. Gana tei
singai pasako, kad Argentinoje 
dar yra arti 1,000 pokarinių lie
tuvių, kad Pietų Amerikos lie
tuvių nuoširdumas yra dar ty
ras ir t. t. Įspūdžių autorė yra 
Australijos lietuvių visuomenės 
veikėja.

— Kroatų centre pagerbė ge
nerolą Daukantą. Kaip žinoma, 
gen. Teodoras Daukantas prieš 
11 metų staiga mirė sakydamas 
kalbą Buenos Airės, minint Kro
atų nepriklausomybę.

Birželio 18 d. tame centre 
Liberation Europea organizaci
ja papuošė gėlėmis ten esantį 
gen. T. Daukanto paveikslą, pa
gerbiant velionį minute tylos.

- Kalbas pasakė Liberation Eu
ropea pirm. inž. Ivan Asancaic 
ir sekr. Teodoro Stoianoff. Ap
rašymas tilpo dienraštyje La 
Prensa gegužės 19.

— Perrinkta Nemuno valdyba. 
Beriso lietuvių draugijos Nemu
no valdyba gegužės 13 d. per
rinkta sekančiai:

Pirm. Pr. Dulkė; vice — K, 
Marcinkevičius; sekr. — R. A. 
Kalibatas; prosekr. A. J. Dul
kė, ižd. — J. šakalis; II ižd. J. 
Yakas; nutarimų sekr. — C. Ta- 
pasto. Valdybos nariai: A. Ka
libatas, V. Augulis, B. Valuntas, 
J. Bernotas.

— Lietuviai perka automobi
lius. Apart Juliaus Petronio, 
daug automobilių parduoda toje 
srityje dirbantis SLA pirminin
kas J. Raul Stalioraitis. Pasta
ruoju laiku jo vado vau j amo j fir-

moj naujausių modelių automo
bilius nusipirko Jonas Jieznas, 
prof. Ernestas Paršelis, Simo
nas Rutkus, industrialai Juozas 
Petraitis. Leopoldas Stankevi
čius, Federikas Koreikis, Ro
mas Deveikis, Jonas Povilaus- 
kas ir kt., prisilaikanti obalsį 
— savas, pas savą.

LANKĖSI ŽYMUS 
LAKŪNAS

IV Dainų Šventės proga Či
kagon nuosavu lėktuvu buvo 
atskridęs lakūnas Romas Ur
bonas. Atskrido tiesiai iš San
ta Monica, Calif., per Rocky 
kalnus, padarydamas 2300 
mylių kelionę. Tai buvo jau 
ketvirtas jo apsilankymas lėk
tuvu.

R. Urbonas anksčiau gyveno 
Australijoje, kur išmoko skrai
dyti ir buvo suorganizavęs 
lietuvių aero klubą. Persikė
lęs gyventi Kalifornijon, tuoj 
ir čia suorganizavo lietuvių 
aviacini klubą. Be to, Santa 
Monica mieste jis yra vadas 
Globe Swift tipo lėktuvų eskad 
rilės, kuri dažnai rikiuotėje 
skraido Kalifornijos padangė
je. Paties vado lėktuvas yra 
papuoštas didžiuliais Vyties 
Kryžiaus ženklais ir yra nepap 
rastai švariai užlaikomas ir 
rūpestingai prižiūrimas. Apie 
šią eskadrilę plačiai aprašė 
aviacinis žurnalas “Sport Fly
ing” rugpiūčio mėn. numery
je, paskirdamas net 6 pusla
pius ir Įdėdamas gražių spal
votų iliustracijų.

Romas Urbonas, nors dar 
yra gana jaunas, jau yra iš- 
skraidęs ore virš 4000 valandų.

Lankydamasis Čikagoje, R. 
Urbonas buvo susitikęs su Am. 
Liet. Aero Klubo nariais ir 
daug papasakojo apie Austrą-

lljou g I . lietuvy
avicinių klubų veiklą. Liepos 
6 dieną kartu su navigatorium 
J. Pupiu grįžo Kalifornijon, či- 
kagiečiams palikęs neužmirš
tamą jauno, tautiniai susipra- 
tusio ir idealistiškai nusiteiku
sio žmogaus įspūdį. —e j

Uždrausta siųsti 
pensijas Lietuvon

JAV buvo sutikusi leisti siųs
ti pensijas rusų okupuoton 
Lietuvon patekusiems pensi
ninkams, bet dabar paaiškėjo, 
kad šitas reikalas sustabdytas. 
Iš okupuotos Lietuvos ateinan 
čios žinios sako, kad pasiųsti 
čekiai jiems nebuvo pilnai iš
mokėti, sovietų valdininkai 
bando pensininkus apgauti, 
nusukti jiems dalį pensijos.

Anatolijus Čepulis (Tel.: 
LA 3 — 1387) tuo klausimu 
parašė Social Security adminis 
tratoriui R. Bali laišką, prašy
damas paaiškinimo. Iš Balti- 
morės jam buvo atsakyta, kad 
tuo tarpu pensijų siuntimas į 
Lietuvą, Latviją ir Estiją su
stabdytas. Sovietų valdžia ne
sutinka išmokėti pensininkams 
pilnos čekio sumos ir neleidžia 
Amerikos konsulato tarnauto 
jams susižinoti su pensinin
kais ir pasiteirauti, ar jiems 
pasiųstos sumos buvo išmokė
tos. Kol šitas reikalas nebus 
išaiškintas, tai administracija 
uždraudė siųsti rusų okupuo
ton sritin pensijų čekius.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

★

— Chicagos Lietuviu Našliu Ir Naš- 
liukiu klubas rengia gegužinę — pik
niką liepos 11 <L Onos Bruzgulienės 
sode, 8274 So. Kean Ave. Ęus 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 dalyvauti.

M. Urbelis, rast.

I G £ I. I N I N K A S 
(PUTRAMENTAS) 

arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

/ ROY R- PETRO (PUTRAMEN’TAS)

ANNA DAV1DA1TIS
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 pašarvotas Povilo J. 
Ridiko koplyčioje, 3354 So. 
Halsted Street.

šeštadienį, liepos 10 dieną 
10 vai. ryto bus laidojama Lie
tuvių 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 
giminės.

Laidotuvių Direktorius P. J. 
Ridikas. Tel. 927-1911.

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE”

Harlcrn A»e.

PETKUS
TtVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street

k . Teltf.: GRovehill 6-234M

£> * 1410 So. 50th Ave., Cicero
■ Telef.: TOwnhall 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

A. T V E R A S 
laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

T«U REpubllc 7-1941

Ofiso tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos; PR 6-9801 <■«

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktai nuo 
3 iki 8 v. p. p.; antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vak 
_____ Trečiadieniais uždaryta.______

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

t ■ ----------------

GRADINSKAS

NAMUI, NORS IR SENAM
i

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

PERKRAUSTYMA1

MOVING

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS m LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJUSIO ĮSTAIGA

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrai nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas re*, telef.: 448-5545

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PL W Al brook 5-8063

/ ------------------------- ------ A
A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS . GERALD AS F. D AIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

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

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

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

uždaryta.
Re*, tek WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 26S2 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai 
ir penkt. 24 ir 6-8 vak vak. Šeštadie
niai* 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Z=^- - ..............—-

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vak ryto. — šeštadieni ir sek-, 
madienj nuo 8:30 iki 9:30 vak 
ryto.

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

CHICAGO. ILL. 60629
* ■ ...

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

4307 Šo. Kedzie, Chicago 
TEU — 254-5551

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

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef/ HEmlock 4-2123 
Rezid. tehh~ Glbson 8-6195

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

p. Šileikis, o. p.
yį ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
VT Aparatai • Protezai, Med. Bap- 

dažai. Speciali pagalba kojoms 
w (Arch Supports) ir L t

VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—L
2850 West 63rd St, Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

ywi ii. ■■ i !■ ■a^m ■ ■ i. ■ ■

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Areh.r, 
Chicago, III. 60632. T»L YA 7-59S0 

W ■ ■■■ ■ ■ ■ Į —

.. .. ----------- >

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovano* 

visoms progom v
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
v -    ----- --------—/

VISKĄ APIE NAMUS
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

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

Skambinti ALEKSUI
Telėt 927-7186

; ANTHONY YUKNIS
Gyv. 1359 Throndale Ave.

Mirė 1971 m. liepos 8 dieną, sulaukęs 71 metų amžiaus. Gimęs 
Lietuvoje, Kupiškyje.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: duktė Loretta Muenow, 4 anūkai — Steven, 

Susan, Shawn ir Spencer, brolis Charles, gyv. Bridgeport, Conn, ir 
kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Barr koplyčioje, 6222 No. Broadway.
šeštadienį, liepos 10 dieną 2:00 vai. popiet bus lydimas iš koply

čios i Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Anthony Yuknis giminės, draugai ir pažįstami nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, brolis, giminės.

Laidotuvių' Direktorius Povilas J. Ridikas. Tel. YA 7-1911. r

GEORGE RUDMIN, SR.
Gyv. 3319 So. Lituanica Avė.

Mirė 1971 m. liepos 8 dieną, 9:30 vai. ryto. Gimęs Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 55 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Sophie (Samoškaite), sūnus George 

marti Dolores, 3 anūkai — Donna, Kenneth ir Nancy, brolienė Mika
lina Rudmin ir jos sūnūs, švogeris Joseph Semaška, jo žmona Cathe
rine ir jų šeima bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Vardo draugijai ir Amerikos Legiono Dariaus - Girė
no postui 27 L

šeštadienį 1 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Jurgio F. Rudmino 
koplyčioje, 3319 So. Lituanica Avenue.

Parmadienį, liepos 12 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a.. Gęorce Rudmin giminės, draugai ir pažistami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti šfose laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. '

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnus, giminės.

Informacijoms skambinti teL YA 7-1138
« 1 - r - t, „ ,

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorią 
Associaeijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS U1ENĄ 

IR NAKTJ 
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ 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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(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-£z28 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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cemetery"- LOTS FOR SALE 
Kapinią sklypai pa rd.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkiy Reikia

LIETUVIAI TELEVIZIJOJE
KVIEČIA VISUS Į / *'

LIETUVIU DIENĄ
SEKMADIENI, LIEPOS 11 D., BUČP DARŽE, WILLOW SPRINGS, ILL.

Specialus busas veš čikagiečius j LIETUVIAI TELEVIZIJOJE ruošiamą LIETUVIŲ DIENĄ. Pir
mas b ūsas lygiai 12 vai. p. p. paims žmones nuo'NAUJIENŲ, 18-tos ir So. Halsted gatvių kampo. 
Už kelių minučių jis sustos Bridgeporte, prie Lietuvių Auditorijos. Vėliau važiuos Archer Avė. 
Sustos prie Archer ir Western, Archer ir California, pasuks Į California Ave^ sustos prie Califor
nia ir 43-čios,So. California ir 63-čios, So. California ir 71-os, b iš ten važiuos tiesiai j Bučo daržą. 
Antras busas išvažiuos 1 vai. nuo NAUJIENŲ ir važiuos kaip ir pirmasis. Vakare pirmas busas 
išvažiuos 6 vai., o antrasis — 7 vai. vakaro. Ke’ionė į Lietuvių Dieną ir atgal kainuos $2.00.

CEMETERY LOT FOR SALE
Mount Auburn — Homewood 

section.
8 great lot. Reasonable.

CALL 788-7331

WANTED TO RENT 
Ieško buly

I

DIRBANTIS VYRAS ieško nuomoti 2 
kambarių buto sp ^aidais arba kam
bario su maistu ar‘ privilegija jį pasi
gaminti. Pageidauja Brighton Parko/ 
Bndgeporto ar Town of Lake apylin

kėje. TeL 847-2353 priešpiet.
t - i

BOOKKEEPER
GENERAL OFFICE

Experienced to handle ace. rec. on 
peg board system, in small n. w. side 

office.
Excellent benefits 

and gross opportunity.

LEON KOROL CO.
3900 No. ELSTON AVE.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Bus gero maisto, gėrimo ir įdomi programa. Šukiams gros, garsus George Joniko orkestras. 

Visais Lietuvių Dienos reikalais kreipkitės telefonu 254-2233.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS ramiėms 
suaugusiems asmenims.* 

Skambinti telef. 523-4109.
- , t . = ‘ ; « •

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS lietu-, 
viui vyrui ar vyresnio amžiaus mote

riai. Bendra virtuvė, l 
Skambinti 434-4216

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.

Apply in person
HENRI FAYETTE, INC.

2735 W. ARMITAGE AVE.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠS1M0KEJIMAI2

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE! 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

Pastovus augimas ir pažanga

» Justinas Mackevičius, Jr.,
Prezidentas

? Standard Federal Taupymo 
ir Skolinimo Bendrovės prezi
dentas Justinas Mackevičius, 
Jr., praneša, kad šios bendro-

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios Išsimokė- 

limo sąlygos.
J.' B A C i V I Č I UU

6455 So. Ks-dzie Ave. PR S-22331

K. ERIN GIS 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi luto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-7327

vės (ištekliai 1971 m. birželio 
men. 30 dieną pasiekė $157, 
835,122.24 sum. Savo dydžiu 
metai iš metų ji pasilieka pa
čia didžiausia lietuvių bendro
vė Jungtinėse Valstybėse, bet 
ir išlaiko savo vietą pirmųjų 
200 šio krašto panašių institu
cijų tarpe.

Nekilnojamo turto paskolos 
pasiekė $136,397,232.32 sumą. 
Tik per paskutinius šešis mė
nesius tokių paskolų buvo iš
duota daugiau kaip $14,600,000 
00 sumoje. Tai yra didžiausia 
naujų paskolų suma' lyginant 
su bet kuriuo panašiu laikotar 
piu praeity. Tas rodo atsinau
jinusi judėjimą gyvenamųjų 
namų rinkoje, pareiškė ponas 
Mackevičius. Praktiškai beveik 
visos paskolos išduotos šei
moms namų pirkimui ar jų 
statybai. Standard Federal 
duoda Veteranų Administra
cijos (VA) garantuotas pasko
las, Federalinės valdžios ap
draustas (FHA) paskolas ir, 
žinoma, savo reguliarias ne
kilnojamo turto paskolas.

Taupmenos birželio mėn. 30 
dieną pasiekė savo naują lygi 
— $134,242,374.76, taigi apie 
$7,700,000.00 daugiau negu bu
vo prieš šešis mėnesius. Tau- 
pytojams už šiuos praėjusius 
šešis mėnesius buvo išmokėta 
rekordinė dividendų suma — 
$3,364,767.59. Už taupmenas

MARQUETTE ART GALLERY ♦ A. PETRIKONIS 
Original Oil Paintings by European and American Artists. Custom Framing, 

Interior Designs, Portraits, Art Supplies, Art Gifts.
Paintings Cleaned & Restored. .

3215 West 63rd Street, Chicago, III. 60629. Phone: 436-2112 
Hours: Mon., Thurs., Fri. — 9 A. M. to 9 P. M., Tues., Wed., Sat. — 
9 A. M. to 6 P. M., Sunday — 11 A. M. to 5 P. M. We speak Lithuanian.

mokamas palūkanų procentas 
nuo 5% iki 6%, priklausomai 
nuo taupmenų paskirties, yrą 
aukščiausias atitinkamas pro
centas leistas Federalinės val
džios. Palūkanos skaičiuoja
mos kasdien ir išmokamos 
kas metu ketvirtis. C

Bendrovės nepaskirstytas 
pelnas ir atsargos rezervai pa
augo iki $14,261,630.08 sumos. 
Ponas Mackevičius pabrėžė, 
kad tokie rezervai taupyto- 
jams duoda papildomą saugu
mą, o bendrovei teikia finan
sini pastovumą ir pasitikėji
mą. Taupytojai dar turi Fede 
ralinėš valdžios apdraudą iki 
$20,000.00 sumos. Taupmenas 
laikant keliose sąskaitose, ir 
nuosavybės teisę išreiškiant 
Įvairiose formose, ši apdrau- 
da gali būti keleriopai padi
dinta.

Standard Federal neseniai 
Įsigijo keletą sklypų ant Ar
cher Avenue šalia savo įstai
gos. Taupytojų patogumui 
bus stipriai praplėsta automo
biliams pastatyti aikštė. Žemė 
jau ruošiama ir p. Mackevičius 
tikisi, kad aikštės praplėtimas 
gali būti užbaigtas. maždaug 
per mėnesi laiko.

Bendrovė dabar eina savo 
šešiasdešimt antruosius gyva
vimo metus. Ji veikia pagal 
Federalini statutą ir vra Fede- t 4-
ralinės valdžios įstaigų perio
diškai tikrinama ir prižiūrima.

Taupytojas

TRUMPAI^

IŠNUOMOJAMAS gražus 5 kambarių 
butas Cicero lietuvių kolonijoje prie 
14-tos gatvės ir 51 Avė. Tik suaugu-1 

siems. Tel. 656-5834. j

IŠNUOMOJAMA atikoje 2 kambariai 
ir virtuvė pavieniui-nei asmeniui. 

Teirautis vakaAis 5—8 vai vak. 
6933 So. OAKLEY AVE. !

WE ARE LOOKING
FOR A TRUSTWORTHY 

cleaning woman. 3 days a week. Ref
erences required. Must speak Eng
lish. 328-2148 between 10 A. M. & 

2 P. M.
Vicinity of South Blvd.

' EWANSTON

MARQUETTE • PARKE išnuomoia- 
mas miegamas kambarys prie mažos 
šeimos. Galima galgi pasigaminti ir 
naudotis kitais patogumais. Dirban
čiam ar pensininkui ir moteriai — 
vidutinio amžiaus. Nerūkantiems.

Tel. WA 5-6742.

HELP WANTED — MALE 
Darbininką Reikia

YPATINGAS GROŽIS
Didžiai patogus, didžiai jaukus 6 di
delių kambarių visur ištaigingas mū
ro namas su 2 vonių kambariais, 3 
dvigubo dydžio miegamais, formaliu 
ir ištaigingu valgomuoju, patogiu 
prieangiu, 2 mašinų garažu, geroje 
apylinkėje prie 69-tos ir Springfield. 
Išvykstantis į Colorado savininkas 
velija jums laimės. Ją atrasite skara-1 

bindami stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.

254-8500

3RIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME yjSfe INSURED
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
------------ — ------------------- '

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th Sty Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvalrty prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
>--------------------- ..  .  - „ . . .. . įįg°

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas. '

— Prof. dr. Rimgaudas Ne- 
mickas, vienas iš žymiųjų šir- 
ides ligų specialistų, kuris be 
mokslinio darbo dar yra Loyo 
los universiteto ligoninės aš
triųjų širdies ligų skyriaus di
rektorius, šv. Kryžiaus ligoni
nės konsultantas, ši šeštadie
nį Lietuvių forumo radijo pro
gramoje kalbės tema: “širdies 
veikimas, chirurgija, ligos, su
trikimai ir apsauga nuo susir
gimų”. Kai jis prieš dešimtį 
metų turėdamas 23 metus am
žiaus baigė medicinos moks
lus, tai amerikiečių spauda 
plačiai rašė apie jo genialumą, 
pažymėdama, kad beveik šim 
tą metų sulaukęs universitetas 
išleidžia pirmą toki gabų ir 
jauną daktarą. Jis yra parašęs 
eilę studijų apie širdies veiki
mą ir Įvairias širdies ligas, ku
rias parašė kartu su kitais pro 
fesoriais.- Džiugu, kad d r. Ro
mualdas Nemickas studentavi
mo metu buvo aktyvus Neo — 
Lithuania korporantas, labai 
gražiai išauklėtas lietuviškoje 
dvasioje. Jo trys vaikai lanko 
lietuvišką vaikų darželį.

— Chicago Park Di'striktas 
praneša, kad liepos 15 d., 7 v. 
v., Kelly parke prie 42-tros ir 
California Ave. bus viešas ir 
nemokamas koncertas.

— Cook County iždininkas 
B. J. Korzen praneša, kad mo
kesčius už nekilnojamas nuo
savybes reikia sumokėti iki 
liepos 15 d.

— Robertas ir Jurgis Macas, 
taip pat ir Tina Soltys, Gunsau 
lūs mokyklos mokiniai, daly
vavo visuomenininku bei lite
ratų būrelyje, sėkmingai bai
gė numatytą knygų skaitymo 
ir jų nagrinėjimo programą. 
Jie gavo atitinkamus pažvmė- 
j imus.

— Philip Plienys, JAV avia 
cijos kapitonas, • tarnauja Neu 
brucks bazėje, Vokietijoje. Jo 
vestuvių proga jį aplankė tėvai 
Antanas ir Viola Plieniai, žino 
mi prekybininkai Marquette 
Parko apylinkėje.

~ n ~ ~Įvairaus dydžio deimantai, 
aukso apyrankės, sagės ir kito
kios puošmenos, auksiniai ir 
paprasti laikrodžiai dideliame 
pasirinkime A. Tvero krautu
vėje, 2646 W. 69 St

Kaip geram pirkėjui dera,
Jisai eina tik pas Tverą.

(Pr.)

ACCOUNTING 
CLERK
MAN IN 20’S 

DRAFT EXEMPT
HIGH SCHOOL GRAD WITH OFFI
CE . EXPERIENCE AND INTEREST 
IN ACCOUNTING. ONLY PERMA

NENT NEED APPLY.
36TH & RACINE

PHONE MR. JOHNSON

254-8900
FOR ADDITIONAL INFORMATION

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-i 
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.

SUGALVOTA — PADARYTA
SVEIKAS MEDINIS modemus vi

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

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

DU PELNINGI MŪRAI apie $17.000 
pajamų metams, Brighton Parke. Kai
na $50,000.

6 KAMB. 15 METŲ MŪRAS, centr. 
vėsinimas, garažas. Prie 55-tos už 
Pulaski. S26.800.

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

5 BUTU GELSVAS MŪRAS — 2x5, 
2x3 ir 1x4 kamb., virš S7.000 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 pėdų sklypas už 
$10,900.

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

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

"NAUJIENOS" KIEKVIENO.
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EUROPEAN TRAINED 
TAILOR

Skilled in both male and female 
clothes is looking for a job on 

South Side. Salary open.
Phone 483-3334
H. SZOLLOSY

AUTO MECHANIC
Bustling foreign car operation. Needs 
top-notch man familiar with all types 
of imports. Will'guarantee the right 
man S240.00 per week min. Only 

interested in quality individual.
See Mr. O. GARĖK 

DATSUN - MANNHEIM
5601 S. La GRANGE RD. 

LA GRANGE, ILL.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

150 PER WEEK for qualified sober 
couple as butler & cook for adult 
family of two. Farm estate approx. 25 
miles west of Chicago area. 10 months 
Chicago, 2 months Arizona in ans
wering, answer in English, give tel

ephone No. Write % AF Box 317.
225 W. WASHINGTON ST 
CHICAGO, ILLINOIS 60606

BUSINESS CHANCES
Bixnio Promos

SAVININKAS PARDUODA
2 AUKŠTU MŪRA •

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

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pasto
gė. centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklvuas. 41-ma ir Campbell

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

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais iren- 
tgimais. Judri vieta.

SCHAUMBURG
— BY OWNER ŠIMAITIS REALTY

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

CALL: 529-7046

2737 WEST 43 STREET
CL 4-2390

BRIGHTON PARKO GROŽYBE
Išdidus grožis, aukšta kokybė ir visi 
įmanomi patogumai tame 7 labai di
deliu kambariu name su puikiu beis- 
mantu. 2 mašinų mūro garažas su 
elektra operuojamomis durimis. Pir
kite tą narna 'gražiam gyvenimui 
Brighton Parke už puse kainos lygi
nant su užmiesčiu. Paimk savo laimę 

dabar. Skambink stebukladariui.
•Skambink MICHAET^S dabar. 

Kalbame lietuviškai.

254-8500

♦ Gintaro vasarvietėje, Union 
Pier, Mich., valgykla yra pakei
sta į Self-service kaf eteri ją, kur 
kiekvienas gali pats pasitarnau
ti sau įvairaus norimo maisto. 
Atvykstančius į 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 — 469-3298. (Pr).

SVARBU SLA 63-čios KUOPOS 
, NARIAMS

Kiekvienas 63-čios kuopos 
narys turėtų susižinoti su po
nia Ona Biežiene, kad galėtų pa
tikrinti sumokėtas duokles. Po
niai Biežienei galima parašyti 
tokių adresu: 3241 West 66 Pla
ce, Chicago, Illinois, arba tele
fonu o ti RE 7-7868.

Ponia Biežienė noriai atsakys 
į Iąišku$ arba atsakys telefonu. 
Geriau iš anksto patikrinti 
duokles, kad vėliau nekiltų ne
susipratimų. (Pr).

* Marquette Parke prapuolė 
Chihuahua veislės šunelis juo
dos ir rudos spalvos, vardu 
Auksis. Žiną apie jį, prašomi 
pranešti tel. 436-3764. (Pr).

BRIGHTON PARK GROCERY MEAT 
MARKET, fixtures and stock. 2-story 
building, with 1—2 bedroom apt., and 
1—3 bedroom apt. Also 1 story bldg, 

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

BRIGHTON PARK TAVERN, fully 
equiooed. 2 story brick, second floor 
2 bedroom ant.. 2 car garage. Will 

consider contract.
Price $23,500.

PHILIPPE BROS. REALTY
Call 358-1800

OPERATE YOUR OWN CLEANING 
SERVICE. Part-time or full time sel
ling new equipment, tested simplies, 
and know how. Priced at S1.375. nlus 
tax. Write- -for further information.

BEVERT.Y MAINTENANCE 
PRODUCTS

9825 So. CRAWFORD
Evergreen Park. Illinois 60642

BY OWNER 
GROCERY

North side, cross, in excess of 
SlOO-dav. *2.200 

878-0056
8 A. M. — 8 P. M. Mon.-Fri. 12 

to 8 P. M. Sat.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
IvalrO* P«rd»vlm»1

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

OPEN HOUSE
SUNDAY 1 to 5 P. M.

5127 WEST BARRY
(3100 NORTH)

Campletely remodeled, 3 bedrooms 
1st floor, plus 4 room in-law apt. New 
gas heat, garage, low taxes, low down 
payment. Owner finances, no closing 
cost. Immediate posession 1st fir. 

apt.

FOX, REALTORS 
2036 WEST MONTROSE 

561-4557
MŪRINIS. 2 BUTAI. Naujas gazo 
pečius. Sausas rūsys. Namas yra 

prie 68 ir Talman Avė. Pigus. 
Tel. 778-6916.

SAVININKAS PARDUODA 12 butų 
5 metu narna. Moderniai irentrtas. 
$24.000 pajamų nėr metus. 7emos iš

laidos. 2532 So. 58 Ct.. Cicero. 
Tel. 863-2231.

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

DĖMESIO! KARPENTERIS!
Pataisysiu viską, kas tik reikalinga 
prie namu — didelis ar mažas darbas. 

Pastatysiu ir naują. Tel. 582-7595.

NORWOOD CONSTRUCTION 
Special prices on dormers 
and additions, aluminum 

siding and soffits. 
469-1241 or 867-7799 — 

FRANK HUDSON

10 BUTŲ, mūras, alum, langai, šil. 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500.

6% KAMB.. 18 metu mūr., šil. gazu, 
Įrengtas rūsys. 2% vonios. 2 autom, 
garažas. Apylinkė 68-tos ir Pulaski. 
$26.900. _
, 1% AUKŠTO 12 metu mūrinis, ši

lima gazu, centrinis vėsinimas, gražiai 
Įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklypas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37.500.

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET 

TeL: 471-0321

ELK GROVE — BY OWNER
3 bdrm, ranch, attach, gar., l1^ baths, 
erptg.. 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 

extras. Must see.
S34.900. Tel. 439-0393

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.
Lo 50’s.

CaU 763-9236

BERWYNE
' 16-tos ir Home Avė. apylinkėje, tik 
už $16.900 puikus 5 kambarių namas 
su 3 mieg„ kabinetine virtuve, cent

riniu šildymu, garažu.
SVOBODA

2134 So. 61st CT.. CICERO
BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontai

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatau senui Ti
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning 1 naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai Jr garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING * SHEET METAL
4444 So.- WESTERN AVE.

CHICAGO, DLL. 60609
TEL: VI 7-3447


