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: Vilniaus liaudies teismas už vagystę Vladimirą Nikitą ir 
Valerijų Zeleniuką nuteisė po pusantrų metų laisvės atėmimu. 
“Komjaunimo Tiesa’Lnurodė, kad abu nuteistieji buvo po 19 metų 
amžiaus, kad jie buvo savo įmonėje pavogę 300 rublių, kad jie 
prisipažinę buvę kaltais. Dar pridurta, kad abu vagys buvo 
komjaunuoliais ir kad šiuo : žygdarbiu” stebėjosi Vilniaus šlifa
vimo staklių gamyklos komjaunimo komiteto sekretorius V. Ana- 
čenka, viršininkas T. šeinickis ir kiti viršininkai, (kaip matyti, ne 
lietuvių tautybės... Red.).

Vagystės jaunimo, studentų 
tarpe — okup. Lietuvoje nebe 
naujiena. Vilniuje 1970 metais 
plačiai kalbėta ir rašyta (“Komj. 
Tiesa”, 227) apie keturių jau
nuolių įvykdytą, pavasarį, įsilau
žimą į Vilniaus universiteto fizi
kos fakultetą Partizanų gatvėje. 
Tie keturi: Viktoras Ptašekas, 
Olegas Zachrenkovas, Rimantas 
Iškauskas ir Edmundas Bagdo
nas išgabeno du metalinius sei
fus, miške, už Vilniaus, prie eže
ro juos užkasė žemėn, vėliau sei
fus išlaužė, rado 890 rb. 89 kp. 
ir dokumentus. Šiuos sudegino, 
pinigus pasidalino, o seifus su
metė į ežerą.

Būdinga, kad du jų — studen
tai,’tai Ptašekas ir Zachrenko
vas, aiškūs ne lietuviai, atėjū
nai. -E. Bagdonas buvo pašalin
tas iš universiteto, R. Iškauskas 
buvęs sportininkas. Įsilaužėlių 
vadu buvo Bagdonas, Ptašekas 
ir Zachrenkovas buvo muzikais 
ir abu — gobšūs pinigų srity.

Teismas juos nubadė, paly
ginti, švelniai: Bagdonas ir Pta
šekas nubausti trejais metais pa-

SEDULAS. — Pietų Korėjon 
atvyko JAV gynybos sekreto
rius Laird. Jis pareiškė, kad yra 
svarbu periodiškai - apsvarstyti 
Amerikos ir Pietų Korėjos sau
gumo reikalus. Laird paneigė, 
jog jis Japonijoje spaudęs, kad 
japonai įsigytų atominių ginklų.. 
Jo vizito proga Kinijos valdžia 
paskelbė visada padėsianti šiau
rės Korėjai gintis nuo agreso
rių.

KAIRAS. — Egipto spauda 
paskelbė paskutinius Amerikos 
pasiūlymus — izraelitai turi at
sitraukti nuo Suezo kanalo 15 
mylių. Egiptas reikalauja, kad 
Izraelio kareiviai pasitrauktų 80 
mylių, o Izraelis sutinka pasi
traukti 10 mylių, su sąlyga, jei 
egiptiečiai neperžengs kanalo į 
rytų pusę.

WASHINGTONAS. — Pakis
tane lankėsi Pasaulinio Banko 
direktorius, britas Peter Cargill 
ir pareiškė prezidentui Yahya

Apollo 15 erdvėlaivis nugabens į mėnulio orbita įvairiu 
žemę žinias. Paveiksle ca

litą, kuris 
tel i ta s.

'teisų kolonijoje,-.; ZachrenkavasKhnnm,.kad.crvainis karas Ry-

LONDONAS. — Sovietų mokslininkas Anatolijus Fedoseje
vas, kuris pabėgo iš sovietų delegacijos Paryžiaus aviacijos paro
doje ir dabar gyvena Londone, Britanijoje, pradėjo rašyti “Sun
day Telegraph” laikraštyje savo straipsnius apie pabėgimą ir 
gyvenimą Sovietų Sąjungoje. Pirmame pasikalbėjime su to laik
raščio. korespondentu Fedosejevas sako, kad jis turėjo pabėgti, 
nes jo gyvenimas tapo nepakeliamas. Anksčiau ar vėliau jis 
būtų atsidūręs kalėjime ar darbo stovykloje. Vėlesniuose straips
niuose jis paaiškins bėgimo priežastis. “■-*«-
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nbasadorius
RABATAS. — Maroko karalius Hassanas II-sis šventė savo 

42 m. sukaktį ir turėjo Skirto rūmuose nemažai svečių. Staiga 
įsiveržė į salę grupė karininkų ir bandė karalių nušauti. Sukilė
liams vadovavo karo mokyklos viršininkas gen. Ahmed Medbouh. 
Jo vadovaujami karininkai paskelbė kareiviams, kad karaliaus 
gyvybė pavojuje ir reikia karalių gelbėti. Kada kareiviai patyrė, 
jog karalius yra sveikas, o patys karininkai jį norėjo nužudyti, 
jie atsisuko prieš karininkus. Sukilimo vadas žuvo, be jo žuvo 
dar 28 asmenys. Baliaus salėje žuvo Belgijos ambasadorius Marcei 
Dupret, Maroko Aukščiausio Teismo pirmininkas, karaliaus as
meninis gydytojas ir nemažai karininkų. Sužeistų buvo 38 as
menys, jų tarpe karaliaus brolis, princas Moulay Abdullah. Sve
čių tarpe buvo ir Amerikos ambasadorius.

• s— dvejais metais — lygtinai, Iš
kauskas — vieneriais metais ir 
taip pat lygtinais

rv Visi jje — ;kohaj aunuoliai, mo- 
kėjęMark) mokėsią, visi jie va- 

: giliaudavo, /namuose slėpdavo 
.-daiktus,- naudojosi, savo, tėvų 
lengvomis mašinomis. Tėvų prie
žiūros, kaip ir nebuvo — esą, jau-, 
puoliai ,nebę. valkai, jie — mu

zikai, sportininkai ir pan.
;: Lietuvoj e,, ypač j aunimas 
“Komj. Tiesos” laikraštyje te- 

= besvarsto grubumo, vulgarumo 
•j reiškinius. Rašoma, kad šiųdie- 
\ nų. Lietuvoje esanti. paplitusi 
. nuomonė, jog “vos ne dauguma 

jaunuolių , yra palaidūnai, keiT 
kiasi,. be ceremonijų elgiasi su 
merginomis, „. girtaują, kimba 
prie praeivių, merginos rūko ir 
taip pat geria, kartais keikiasi 
neblogiau už vaikinus...’”

: —Teigiama, kad ir prieš 10-15 
metų, buvę pastebėti tokie reiš- 

,.kiniai ir stebimasi, kodėl gi jie 
.dabar kelia tokį, didelį visuome
nės pasipiktinimą? (Iš tiesų, lie
tuvių tautai jaunimo laikysena 
ir elgsena, yra didelė problema. 
Tik gaila, kad okupacijoje gy
vendama pati tauta negali šios 

-problemos tinkamai nei svars
tyti, ;; juo labiau jos išspręsti. 
Kbmjaunimiškame kalėjime, į

* kurį Kremlius uždarė Lietuvos 
■jautiimą, kaip ir dažname kalėji
me;’ jaunimas tegali išmokti tik 
yrflgarufnb, grubumo ir kitų blo
gybių. Kai nėra dvasinės bei vi
suomeninės laisvės, jaunimo 

- dvasiniam’ ^gyFemrniii ’ tenkinti 
teprieinama- vienintelė ‘priemo-

alkoholis/ 'kurio niekuo- 
rdet'''netrūksta. Pasekmės aiš
kios. — &)/ v : (E)

tų Pakistane dar nesibaigęs, gy
ventojai terorizuojami,. norma
lus gyvenimas sutrukdytas, su
kilėlių, veikla tebevyksta, badas 
ir ligos siaučia. Britas patyrė 
iš prezidento, kad jis apie tuos 
dalykus nieko nežino ir galvoja, 
kad Rytų Pakistane gyvenimas 
vyksta normaliai.

WASHINGTON AS. — NASA 
erdvės agentūros direktorius dr. 
James - Fletchfer pareiškė, kad 
sovietų erdvės stotis gali turėti 
ir karinių uždavinių, apie ku
riuos Amerika nieko nežino.

SAIGONAS. — Amerikos kon
grese apkaltintas vietnamietis 
generolas Dzu kreipėsi į P. Viet
namo prezidentą Thieu, prašy
damas ginti jo gerą vardą, ta
čiau Thieu atsisakęs ir pave
dęs vyriausybės komisijai ištir
ti ar tikrai gen. Dzu platino he
roiną ir kitus narkotikus.

TEL AVIVAS.-r Izraelio gy
nybos ministeris Dayanas pareiš
kė, kad Amerika, pasiduodama 

. Egipto spaudimui ir neduodama 
Įzraelįųį. naujų karo lėktuvų, 
apsunkina taikos sprendimą Vi
duriniuose Ratuose. ' *

iš senų padangų
DETROITAS. — Amerikoje 

į šiukšlynus kasmet yra išmeta
ma apie 100 milijonų senų au
tomobilių padangų. Georgijos 
valstija sugalvojo tas padangas 
sunaudoti povandeniniams žuvų 
namams statyti. Ant plieninio 
stulpo suveriamos septynios pa
dangos ir su betono inkaru nu
leidžiamos į jūros dugną, čia už 
kelių savaičių padangose apsi
gyvena įvairūs maži gyviai, at
siranda koralai. Vėliau padango
se ima kurtis šrimpai, vėžiai ir 
krabai.' ' / Ą . ' . ..•

Po kiek laiko, ieškodamos sau
gios prieglaudos, atplaukia ma
žos žuvytės, o jas gaudydamos 
atplaukia ir didžiosios žuvys. 
Taip iš smėlėto jūros dugno pa
daroma žuvinga sporto vieta, ku
ri Georgijos pakraščio' mieste
liams atneš turistų ir naujų pa
jamų. '

Fedosejevas yra laikomas vie
nu svarbiausių sovietų elektroni
kos inžinierių. Jis yra 61 me
tų, yra gavęs iš valdžios nema
žą skaičių Įvairių medalių ir or
dinų. Kai kur spauda palygino 
ji su Amerikoje gyvenančiu vo
kiečių mokslininku Wemher von 
Braunu, tačiau Fedasejevas pa
reiškė laikraščiui, kad jis nėra 
raketų specialistas. Jis kartu 
paneigė, kad jo pavardė esanti 
Nikitrinas, o jis tik prisidengęs 
Fedosejevo pavarde. Jis sako, 
kad Fedosejevu jis buvo nuo pat 
gimimo dienos.

Fedosejevas Sovietų Sąjun
goje paliko žmoną, 34 m. dukte
rį ir 27 m. sūnų. Jis jau turįs 
ir du anūkus. Jo atsiradimas 
vakaruose neturįs nieko bendro 
su svetimtautės moters įsimylėj- 
mu ar su sovietų valdžios nelei
dimu spausdinti jo parašytą kny
gą. Visas priežastis Fedoseje
vas žada išdėstyti vėliau. Jis pa
pasakos ir kaip jis tapo vienu 
svarbiausiu sovietu mokslinin
ku.

ir rezoliucijos
ČIKAGA. — Sekmadienio 

“Chicago Tribune” talpino isto
rijos profesoriaus Longwood 
Kolegijoje, dr. Alexander V. Bar
kis laišką “Captive Nations”. 
Autorius, priminęs Pavergtųjų 
Tautų savaitės paskelbimo įs
tatymą, priimtą abiejų kongre
so rūmų, priminęs 1966 metų 
kongreso rezoliuciją, jos įparei
gojimus prezidentui ir jos Bal
tijos tautų genocido pasmerki
mą, sako, kad nežiūrint tų re
zoliucijų Pavergtųjų Tautų sa
vaitė tapo beveik beprasmė, dau
giausia todėl, kad kairieji TV 
komentatoriai ir laikraščiai ven
gia pasmerkti, net paminėti So
vietų Rusijos kolonializmą ir

Nixonas sveikino 
Dainų šventę

ČIKAGA. — Į redakciją ge
rokai pavėluotai buvo atsiųstas 
prezidento Nixono sveikinimas 
IV-tos Dainos šventės komitetui. 
Jo nebuvo ir šventės leidinyje. 
Sveikinimą pasirašė Donald 
Rumsfield, prezidento patarė
jas. Sveikinime sakoma:

President Nixon is pleased to 
extend his warm greetings to 
Fourth Lithuanian Song Festi
val on July 4, 1971.

Our nation is deeply enriched 
because we are a people of va
ried cultures from many lands, 
and it is especially significant 
that this song festival is being 
held on Independence Day. The 
President welcomes this oppor
tunity to express his gratitude 
and admiration to Americans of 
Lithuanian descent who have 
contributed so much to the life 
and legacy of this country.

With the President’s best wi
shes for a most successful event,

Sincerely,
Donald Rumsfeld, 

Counsellor to the President

genocidą Rytų Europoje.
Dr. Barkis sako, kad iš kitos 

pusės, tie patys žinių pranešė
jai labai iškėlė Amerikos kariuo
menės tariamus žiaurumus Viet
name. -■

Azijos ir Afrikos tautoms lai
mėjus nepriklausomybę, pa verg
tos, tautos sudaro rusų koloni
jines imperijos mirtiną silpny
bę. Todėl reikėtų gerinti Ra
dijo Free Europe, Radio Liber
ty ir Voice of America radijo 
stočių transliacijas. Jos yra mū
sų strateginis ginklas prieš ru
sų agresiją, sako dr. A. Barkis.

\ Afrikos komandai
CANBERRA. — Australijo

je gastroliuoja Pietų Afrikos 
rugbio komanda ir prieš ją jau
ni australai kelia įvairias de
monstracijas, protestuodami 
prieš Pietų Afrikos rasinio apar- 
theido politiką. Komandos rung
tynėse australai trukdo žaidi
mui išbėgdami į aikštę arba šim
tais panašių švilpukų maišyda
mi teisėjo darbą, švilpdami iš vi
sų aikštės pusių. Apartheido 
priešininkai persekioja pietų af
rikiečius gatvėse ir neduoda 
jiems miegoti viešbučiuose. Ae
rodromų darbininkai atsisakė 
patarnauti Pietų Afrikos koman
dai ir ją vežioja po įvairius mies
tus nedideli, privatūs lėktuvai.

Grupė, išėjusi taip piktai prieš 
Pietų Afrikos sportininkus, yra 
nedidelė, tačiau gerai organizuo
ta. Ta pati grupė dažnai demon
struoja prieš karą Vietname, 
prieš mirties bausmę, prieš rasi
nę ar lytinę nelygybę. Tai be
veik profesionalai demagogai, 
nebiją ir susikirtimo su policija.

•Kompozitorius Benjaminas 
Gorbulskis, pasikalbėjime su 
“Komj. Tiesos” korespondentu 
teigia, kad populiariausia muzi
ka šių dienų Lietuvoje — leng
voji. Jo paties, gimusio 1925 
metais, muzika Lietuvoje mie
liau klausoma negu kitų “rim
tųjų” kūrėjų sukurtoji.

Gorbulskis pažymi, kad Lie
tuvos jaunimas ypatingai domi
si, esąs net “be galvos” dėl vąd. 
big- bito muzikos. Gorbulskis 
tą muziką vertina . teigiamai, 
nes... ji esanti progresyvi, atitin
kanti gyvenimo dinamiškumą.

Tačiau tai esąs ir mados da
lykas. Vis dėlto, Gorbulskio tei
gimu,- toji muzika-dar .stipriai 
Lietuvoje gyvuoja, nors lietuvių 
kompozitorių įnašas esąs ma
žas. Tos big-bito grupės mėg
džioja viską (ir Vakarų muzi
ką — E.), todėl jų menas esąs 
blogiausio skonio surogatas. Kai 
ši mada praeis, tai,- manoma, 
dabartinis Lietuvos jaunimas 
bus nepasiruošęs sudėtinges- 
niam muzikavimui.

Dar galima pridurti, kad prieš 
įsivyraujant Lietuvoje big-bito 
muzikai, su jos triukšmu, Lie
tuvoje, ir ne tik toje, buvo jau
čiamas didžiulis susidomėjimas 
džiazu. Šiuo metu big-bito gru
pės, kaip “Ritmas”, “Nenuora
mos”, “Kertukai” veikia ne tik 
Vilniuje, Kaune, bet ir kituose 
miestuose. (E)

Karalius Hassanas per radi
ją paskelbė, kad sukilimas nu
galėtas Sukilėliai buvo užėmę 
radijo stotį Rabate ir paskelbę, 
kad karalius negyvas ir “tegy
vuoja respublika”. Po šešių va
landų karaliaus šalininkai radi
ją atsiėmė.

Karalius paskelbė, kad Libi
ja prisidėjo prie sukilimo orga
nizavimo. Libijos radijas kurs
tė prieš karalių Maroko gyven-. 
tojus.

Prieš Maroko karalių tai jau 
ne pirmas sukilimas. Nors jis 
valdžią gavo iš savo tėvo tik 
prieš 10 metų, jau buvo du di
desni vieši teismai, kur virš 100 
sąmokslininkų buvo nubausti 
kalėjimo iki gyvos galvos baus
mėmis už sąmokslus prieš kara
lių. .

Maroko karalius valdo 14 mi
lijonų žmonių. Karaliaus didžiau
sias ramstis yra vidaus reika
lų ministeris gen. Mohamed 
Oufkir.

Bijo išleisti 
sporto mėgėjus

MUENCHENAS. — Ateinan
čiais metais pasaulinė olimpia
da įvyksta Vakarų Vokietijoje, 
Muenchene. Rytų Vokietija irgi 
atsiunčia savo sportininkus į 
Olimpiadą, tačiau žiūrovų išleis 
į kaimyninę V. Vokietiją ne 
100,000, kaip V. Vokietija pa
siūlė, duodama tokį skaičių bi
lietų į olimpiados varžybas, bet 
tik 19,000.

Komunistų vadai Berlyne bijo, 
kad išleidus daugiau žiūrovų, da
lis jų gali nebegrįžti atgal. Be 
to, komunistų režimas nenori, 
kad gyventojai, nors ir ištikimi 
valdžiai, , pamatytų puikias 
Muencheno krautuves ir aukšto 
Vakarų Vokietijos gyvenimo ly
gį. Iki 1968 metų olimpiados 
abi Vokietijos dalys būdavo at
stovaujamos vienos komandos, 
šioje olimpiadoje rytų vokiečiai 
turės savo atskirą komandą, o 
vakarų vokiečiai — savo.

SANTIAGO. — Čilės žemės 
drebėjime žuvusių- skaičius jau 
pakilo iki 90. 1

Lietuviai išveža.

Mėsos kelias pas vartotoją 
okup. Lietuvoje nėra paprastas 
ir jis — gana sudėtingas. Mėsai 
pervežti į’kombinatus, kaip pa
stebėta “Tiesoje”, dažnai gau
nama per mažai vagonų, gi lai
kant gyvulius kombinate, jie ne
tenka svorio.

Esama ir kitų blogybių: ne
maža gyvulių paima Leningra
do mėsos kombinatas. Kad ga
lėtų juos visus nuvežti į Lenin
gradą, kauniečiai per 9 praė
jusių metų mėnesius turėjo gau
ti 1680 vagonų. Tuo tarpu, kaip 
nurodoma partijos laikrašty, bu
vo patiekta tik. 537. Už tai kau
niečiai Leningrado įmonei sumo
kėjo 69,000 rublių baudų.

Nusiskundžiama: gyvulius iš
vežti dar reikės... čia gi buvo 
kalba tik apie kauniečių mė
są Leningrado mėsos kombina
tui. O kur vilniečių, šiauliečių, 
panevėžiečių, rokiškiečių, uk
mergiečių ir kitų sričių gyvu
liai, kurie išvežami į įvairius Ru
sijos miestus? Ar reikia stebė-

Lietuviai į Kubą iš okup. Lie
tuvos pradėjo keliauti nuo.1966 
m. rudens. Inž. A. Džiaūgys 
"Tiesoje”, geg. 1 d., informuoja, 
kad pagal sovietų — Kubos susi
tarimą ūkio bendravimo srityje, 
anuomet į Kubą išvyko lietu
viai melioracijos specialistai, 
1967 m. vasarą Kuboje buvo 
jau trylika lietuvių — visi me
lioratoriai. Dauguma JietuMių 
dirbo Pinar del Rio provincijoje, 
kai kuriems teko dirbti ir Hava
noje. Kiti jų darbo bendrai, tai 
bulgarai ir patys kubiečiai. Lie
tuviams teko paruošti drėkini
mo projektus.

Kuboje pasižymėjo lietuviai 
J. Černius ir A. Dumblianskas, 
sudarę Pinar del Rio provincijos 
pietinės dalies vandens išteklių 
panaudojimo perspektyvinį pla
ną. šiuo metu Kuboje vieši dar 
keli lietuviai. (E)

LONDONAS. — Britanijos 
šiaurėje surasti po vandeniu ži
balo laukai buvo padalinti į 440 
lygių Mokų, po 250 kvadratinių 
kilometrų. Tie blokai bus par
davinėjami žibalo bendrovėms. 
Už 10 metų iš tų povandeninių 
žibalo šaltinių manoma gauti iki 
3 milijonų statinių per dieną.

LONDONDERRY. — Šiauri
nėj Airijoj tebevyksta kovos, 
buvo sudegintas amerikiečiu 
bendrovės fabrikas, sužeisti pen
ki britų kareiviai.

tis, kad Vilniaus, Kauno, kitų 
miestų gyventojams vis pritrūk
sta mėsos, kad miestuose, ties 
krautuvėmis, kur pardavinėja
ma mėsa, stovi eilės nuo pat 
ankstyvaus ryto? (E)
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spaudoje pasipylė visas 
laikraščių skaitytojų 

protestuojant prieš už- 
aukštų valdininkų, ku-

VISĄ LAIKĄ GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ
KIAUSIOS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
RUGPIŪČIO 15 D. VISI KVIEČIAMI I NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ.

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE
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Psichiatrinės ligoninės prane
ša, kad per praeitus 10 metų pro
to ligomis sergančių skaičius 
dukart padaugėjo. Daug rinitų 
proto susirgimų užrekorduota 
tarp narkotikų vartotojų ir skai
čius nuolat didėja.

A. Maceina, kun. P. Gaida ir dau
gelis kitų.

Gerardus Mercator pasižymė
jo nepaprastu kruopštumu ir 
darbštumu. 1537—1540 m. pa
darė Flandrijos žemėlapį, (Flan
drija — f lamų gyvenamos sri
tys). 1552 m. persikėlė į Duis- 
burgą (vakarų Vokietijos mies
tas Nordheim-Westfalijos sri
tyje), nes buvo pakviestas kos
mografijos katedros vedėju uo
te. Beprofesoriaudamas ir be
rengdamas vis naujus žemėla
pius pasimirė

Mercatoriaus žemėlapiuose ne 
kartą pavaizduota Lietuva, bet 
šis išsiskiria iš kitų savo didu
mu. Jo antroje pusėje duota 
apie Lietuvą. Tai, kiek žinoma, 
pirmas specialiai Lietuvai skir
tas žemėlapis pasaulyje. Jį reng
damas naudojosi kitų žemėla
piais, kaip Gastaldi (1563 m.). 
Pagrobka (1570 m.), Stubicz 
(1572 m.) ir kt. Apsikrovęs įvai
riais darbais, G. Mercato’rius ne
įstengė visų' žemėlapiuose pa-

DAUGIAU ŽMONIŲ 
SERGA PROTO LIGOMIS

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

šiaurinės Meksikos dalis api
ma besitęsiančios didėlės saus
ros. Per 30 metų nebuvo tokios 
sausros, kokia yra dabar. Pra
dėjo vandens pritrūkti, todėl 
daugely vietų vandens vartoji
mas apribotas, šimtai šeimų pa
liko savo namus dėl neturėjimo 
vandens. Valdžia bando suras
ti naujų vandens tiekimo prie
monių, nes visi upeliai ir ežerė
liai išdžiūvo. Gyvuliai neturi 
vandens. - -

Vėliausiais pranešimais kai 
kuriose Meksikos -vietose smar
kus lietus sukėlė didelius pot
vynius. •. . a M. š.

— Koks skirtumas tarp seno
sios ir jaunosios kartos. — Jo
nas klausia Anuprą.

— Toks, bičiuli. Kai mes bu-

V ienas garsiausių Europos 
kartografų Gerardus Mercator 
(1512—1594 m.) lietuvių istori
jon įėjo jo pagarsėjusiu žemė
lapiu Lithvania. Per du pusla
piu išspausdintas monumentali- 
niame veikale Atlas, sive cos- 
mograficae meditationes de fa- 
brica mundi et fabricati figūra, 
išleistame 1595 m., taigi jau po 
autoriaus mirties.

Gerhard Kremer, vėliau žino
mas kaip Gerardus Mercator, vo
kiečių kilmės flamų matemati
kas, geografas, kartografas. 
(Flamai gyvena šiaurinėje Bel
gijoje, kiek Olandijoje ir Pran
cūzijoje). 1534 m. Liuvene (Bel
gijoje) įsteigė geografinę bei 
žemės matavimo įstaigą. Anks
čiau jis studijavo astronomiją, 
geografiją, filosofiją, matema
tiką Liuveno un-te. Daugiausia 
flamų apgyvendintas Liuvenas 
universitetą turi nuo 1425 me
tų, jame nuo XIX a. studijavo 
nemaža lietuvių, kaip vysk. Ant. 
Baranauskas, vysk. M. Reinys,

gas ne stadiumas, o geras apsi
valymas, pradedant paties meroi 
ofisu.

Kita čikagietė Sadie rašo: Nė
ra užtenkamai pinigų švietimui, 
viešai sveikatai, klinikoms, ap
gyvendinimui ir t. t. Planas pa
didinti biblioteką — didelė bū
tinybė — patylomis nustumtas 
į šalį. Ir jos vietoj turėsim spor
to stadiumą, kur. mūsų meras 
skaito pirmiausia būtinybe.

Dar kitas —M. Roberts iš Chi- 
cagos laiško pabaigoje rašo:

“Žiūrėk, Jane. Žiūrėk Diek. 
Matai tą puikų futbolo lauką, 
matai jūsų merą išdidžiai besi
šypsantį.

žiūrėk Jane, žiūrėk Diek. Ma
tai mane verkiantį...

Vėliausiomis žiniomis meras 
Daley savo norą pakeitė ir su
tiko, kad užteks atremontuoti' 
Soldiers Field stadiumą.

tus reikia geriau pažinti visai 
lietuvių tautai. Vienas tokių yra 
Gerardus Mercator 1595 m. Lie
tuvos žemėlapis. ,, .

Po 376-ių metų pirmą kartą 
tasai žemėlapis išleidžiamas su 
lietuviškais trumpais, bet esmi
niais, paaiškinimais, žemėlapis 
perspausdinamas originalaus di
dumo. Atveriama galimybė bran
gią, retą antikvarinę senieną įsi
gyti, ja papuošti savo butą, įs
taigą, laukiamąjį, kabinetą.

Ilgai buvęs senų Lietuvos že
mėlapių badas pradėtas pašalin
ti menišku atspaudu. Kiekvie
na šio žemėlapio kopija atsargiai 
parengiama dailininko lėtai. At
spaudai yra kiekvienas skirtin
gas. Jie gaminami color etching 
arba integlio spausdinimo tech
nika. Atmušama ant specialiai 
parinkto popieriaus, šie meniš
ki žemėlapiai yra apie 26 inčų 
(66 cm.) platumo ir 40 inčų 
(102 cm.) aukštumo. G. Mercar 
tor’iaus žemėlapyje pažymėta 
Lietuva atspausdinama žalia 
spalva.

šiuo pradėta naujas lapas lie
tuviškoje kartografijoje, žemė
lapių bus spausdinama labai ri
botas skaičius. Jie pardavinė
jami tik po 25 dol. už egzemplio
rių. Netrukus jie bus bibliogra
finė retenybė.

Lietuviška Mercator’iaus že
mėlapio laidą turėtų-Įsigyti ir j a 
naudotis visos Lituanistinės mo
kyklos, rašto žmonės, kultūrinin
kai. Jie turėtų puošti lietuvių 
daktarų laukiamuosius, bankus, 
redakcijas. Geresnės dovanos 
brangiomis progomis vargu ga
lima sugalvoti.

Įdomu, kad juos išleido jau
nas, 1946 m. gimęs lietuvis Li
nas Baškauskas, 1971 m. baigęs 
UCLA un-to meno skyrių, že
mėlapis gautas iš Algirdo Gus
taičio archyvo, kuris parašė prie 
žemėlapio paskelbtus paaiškini
mus. Originalaus . žemėlapio 
nuospaudus galima užsisakyti 
pas L. Baškauską, adresu 123 
Fraser Ave., Santa Monica, Cal. 
90405, USA. Išsiunčiama gavus 
pinigus. A. G.

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 psŲ 
kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

*votee jauni, tai savo mylimai 
mergaitei gėlių puokštę noneš- 
davome. Dabar su gėlėm mer
ginai neįtiksi. Reikia stipres
nių kvepalų... Supranti, — atra
ko Anupras.
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Kenkimus bene penktam ter
minui laimėjęs Chicagos mies
to bosas Richard Daley įsigeidė 
dar vieno — naujo sporto sta- 
diumo ir savo patarėjų pataria
mas nusprendė tokį statyti pa
ežerėje į pietus nuo Grant parko 
tuojau už Soldiers Field stadiu- 
mo, kurs turįs būti nugriautas... 
Tas liuksusas kaštuotų $55 mili
jonus dolerių, kaip pats Daley 
pasakė.

Į tai 
srautas 
laiškų, 
mačias 
rie nebeišmano kaip dar labiau 
išspausti iš žmonių mokesčių sa
vo užgaidoms.

Chicago Daily News liepos 9 
d. nr. .po antrašte “No, no, no, 
no, no, no, no, no” telpa net try
lika čikagiečių laiškų, kuriuose 
griežtai pasisakoma prieš Daley 
sumanymą.

Pavyzdžiui, M. R. iš Skokie 
rašo: “štai karalius Ričardas iš
leido dekretą, kad ežero fronte 
turi būti pastatytas stadiumas. 
Veik kiekvienas sveiko proto 
yra prieš tokią bukaprotišką 
kvailybę,, bet karalius Ričardas 
(suprask, Daley) sako, kad jis 
taip nori ir atrodo, kad vargšas 
mokesčių mokėtojas vėl bus 
Įklampintas”.

Dave Gorak iš Cicero rašo, 
kad Chicagos miestui- reikalin-

jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo Oau 
giau kaip SEPTYN1US MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
tiems nariams,
didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudą ir Figoje pašalpą, kun yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpines 
pagalbos pagrindu,
jau tun daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra Ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo S1OO.UU 
iki $10,000.00.
jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS' ir jaunuoliams’labai pigią TERM apdraudą.' 
uz $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga-visokio amžiaus :asme- 
mms, rekomenduojama ' lietuviškų KLUBŲ ir draugijų-na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus. į.

- - ... ■' * ’* • t < u ‘ i

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų" Kreipkitės f kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins anie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
: i 307 WEST 30 STREET. NEW YORK, N. Y.,10001

vaizduotų sričių autentiškai pa
tikrinti, todėl ir Lithvania žemė
lapyje yra netikslumų, kurie gal 
buvo sunkiai pastebimi XVI a.

Antroje žemėlapio pusėje pa
skelbtos apie Lietuvą žinios, ge
roka dalimi, netikslios ir prieš 
lietuvius nukreiptos. Tuo laiku 
kai kurie kaimynai tyčia skleis
davo priešlietuviškų žinių. Pa
našiai tebedaroma ir šiandien. 
Mercator’ius naudojosi Miecho- 
vito, Herberstaino, Brauno, Or- 
teliaus ir kitų aprašymais apie 
Lietuvą, lietuvius, nesistengda
mas juos patikslinti. Savo ap
rašymą užvardino Lithvanie. 
Dvche de Lithvanie, Samogitie, 
Rvssie et Volhinie. Skirtingo
se laidose paskelbta keliomis kal
bomis.

Visgi tas Lietuvos žemėlapis 
bei žinios apie Lietuvą yra labai 
įdomios ir eile atveju svarbios. 
Nebūdamas palankus Lietuvai, 
neabejotinai prie Lietuvos pri
skyrė eilę sričių net iki Dniep
ro upės, o Polocko, Smolensko, 
Rusios ir kitas žemes sutapatino 
su ano laiko Lietuva. Lietuvių 
tautos priešai, jei įstengtų, toly
gias žinias norėtų sunaikinti. Is- 
rinių šaltinių naikinimą šimtme
čiais vykdo įvairūs lietuvių tau
tos priešai, įskaitant šiuolaiki
nius. Išsaugotus autentiškus lie
tuvių tautą liečiančius dokumen-
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o meno pirmi 
istorijos velmė

Iš pasikalbėjimo su grįžusia dailininke audėja 
Janina Monkute - Marks

Neseniai iš Tolimųjų Rytų 
grįžo į Chicagą drobės meno my
lėtojams jau gerai pažįstama ta
lentinga dailininkė Janina Mon
kutė-Marks su vyru Ira Marks, 
eilės brangenybių krautuvių sa
vininku.

Pasirodo tačiau, kad, norint pla 
tųj į pasaulį pamatyt, nėra reikalo 
būti turtingu biznierių, pramo
nininku ar menininku. Reikia 
tam reikalui atidėti į šalį vieną 
kitą šimtą dolerių ir įstoti na
riu į Chicago Council on Foreign 
Relations, kas kaštuoja $10 me
tams. ši organizacija kasmet 
ruošia ekskursijas į įvairias pa
saulio šalis, turi suorganizuotą 
pavyzdingą palydą ir išbandytus 
įdomius maršrutus, taip kad sy
kį su ekskursija kurią šalį ar 
kontinentą apkeliavęs, jau esi 
matęs ir išgirdęs visa, kas ten 
įddmiausia ir pamatyti bei išgir
sti verta.

Panašų turą aplinkui Europą 
atliko Juozas Kaributas iš Los 
Angeles, Kalifornijoje, kurs sa
vo įspūdžius plačiai aprašė Nau
jienose. . Norintiems “pamatyti 
pasaulį” ypač svarbų tai, kad tos 
kelionės palyginti yra nebran
gios. Kaributas už kelių savai
čių turą po Europą su nuskri- 
dimu ir grįžimu sumokėjo kelis 
šimtus dolerių. Mr. ir Mrs. 
Marks už mėnesio kelionę į pa
čius “Antipodus” mokėjo po ne
pilnai 1,500 dolerių. Jie pabuvo: 
nuo-balandžio 15 iki 25 dešimt 
dienų Japonijoje; nuo bal. 25 
iki bal. 27 d. — dvi'dienas Tai- 
vane (Formozoje); nuo bal. 27 
iki bal. 30 d. — tris dienas Sin
gapore; nuo bal. 30 d. iki gegu

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

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

žės 3 d. Indonezijoje; nuo geg. 
3 d. iki geg. 7 d. Tailande ir nuo 
geg. 7 iki geg. 12 d. Hong Konge, 
iš kur per Pacifiko okeaną su 
sustojimu Honolulu, Havajuose, 
sekančią dieną grįžo į Chicagą.

Kiek galima per nepilną 
mėnesį pamatyti

Iš Chicagos Northwestern 
Airlines lėktuvu su ekskursija 
išskridę balandžio 14 d. 12:25 
vai. popiet, sekančią dieną 6;50 
vai. popiet jau buvo Tokyo, Ja
ponijoje, kur laisvai praleidę die
ną, sekantį bal. 17 d. rytą eks
presiniu traukiniu per vaizdin
gą Japonijos kraštą išvažiavo į 
kalnų kurortą Nikko, paskui ap
lankė 300 metų seną japonų far- 
mą, vermilijonu dažytą šventą
jį Tiltą, garsius Yomeimonų 
Vartus ir Toshogu šventovę 
(shrine). Pavakarėj buvo nu
vežti į Japonijos Alpes prie 4,194 
pėdų aukščiau jūros paviršiaus 
esančio gražaus Chuzenji ežero 
ir Kegon vandekričio. Grįžę į 
Tokyo kitą dieną lankė impe
ratoriaus rūmų plazą su fonta
nais, buvo nuvežti į Japonijos 
seimo rūmus, į Meiji parką su 
įrengimais Olimpiniams žaidi
mams, į Meiji šventovę ir dar 
įvairias parkvietes, sodus ir žai
dynių aikštes, o vakare kas į gar
sųjį Kokusai vienų mergaičių 
revue, kas į Kabukį teatrą.

Balandžio 19 d. rytą — į Yo- 
kohamos miestą, kur aplankė 
Šilko muziejų ir Didįjį Budos 
Atvaizdą Daihatsu, esantį pa
jūrio miestelyje Kamakura, ir į 
Hakone nacionalinį parką. Ba
landžio 21-2'5 d. praėjo belan-

Pakistaniečiu ptbiffė‘Y stovykla Indijoj

kąnt Kyoto, Nijo pilį, Heian 
šventovę, senąją Japonijos sos
tinę N ara, Todaiji šventovę su 
didžiule Budos bronzos stovy- 
la, esančią pastate, kurs skaito
mas didžiausia medžio struktū
ra, pasaulyje. .šventovės parke j tų kalvių, medžio drožinėjimų} 
buvo galima matyti ir pa- ir tapybos darbų centrai, Tirta 
maitinti šventas stirnas ir pa
vaikščioti Akmeninių Liktarnų 
alėja prie Kasuga šventovės, o 
vakare buvo pietūs su geišų pro
grama.

Taipei, Taivano arba Formo- 
zos sostinėje (bal. 26 ir 27 d.) 
aplankyta Lungsham ir Konfu
cijaus šventovės, prezidento rū
mai, tautinis muziejus, parody
tas Taivano universitetas, išva
žiuota į salos gilumą pamatyti 
tipingų kinietiškų namų ir far
mų ir t. p.

Singapore (bal. 28-30) aplan
kytos vietos — garsioji brang
akmenių — jadeitų ir nefritų 
kolekcija, botanikos sodai, kina- 
miestis ir hindų Tūkstanties 
Šviesų šventovė; sultano rūmai 
,ir sodai, Abu mečetė, tipingas 
malajų kaimas, sarongų (mala
jų vyrų ir moterų sijonų) au
dykla ir gumos plantacija.

Turistei geriausią iš visos ke
lionės įspūdį padaręs trijų die
nų vizitas į Bali, Indonezijoje 
(bal. 30 — gegužės 3 dt.). Iš 
Singapore atvykus į Denpasarą,

I tą vakarą teko matyti garsųjį 
vaidinimą “Beždžionių šokį”, 
kuriame pavaizduojama amži
noji kova tarp šviesos ir tam
sos, gėrio ir blogio. Sekančią die-Į 
ną lankyti Tjeluk sidabro daik-

Empul šventieji Šaltiniai, seno
vės Bali karalių mauzoliejus ir 
gražiausi kada matyti Barong 
šokiai. taus dievaitį _ dangiškąją gy-. bmaj arabiškų, aviganistaniškų studijavo, dramą, archeologiją, 

vatę Naga. Rūmų kiemo gale-Į (Afganistano), indonezišku ir Uuuv.
Budos ir Ramajanos žemėje rijose išstatyta Budos 53 skulp- kokių ne dar avių> kupranugarių kusi į Ameriką 1949 metais ji 
Sekantis savo žmonių manda-1kolekcija. Apie jų įvairu- ^ei Andų kalnų vikūnų vilnų I studijas tęsė Chicagos Meno In-

gurnu, manierų grakštumu, mer
gaičių gražumu ir švelnumu kaip 
ir Bali geriausią įspūdį padaręs 
kraštas Tai (Tailandas), kur 
ekskursija atvyko gegužės 3 d. 
vakare į Bankoko miestą ir iki 
išskridimo į Hong Kongą išbu
vo ligi gegužės 7 d.

Iš įdomybių čia matytas emeral 
dinis Buda (Emerald Buddha), 
laikomas pačioje švenčiausioje 
šventovėje. Budos figūra yra 
padaryta iš vietisinio tamsiai ža
lio emeraldo apie 22 nykščiai 
(inčai) aukščio. Kita retenybė 
buvo Tajaus senovės karalių di
dysis palocius, dabar paverstas 
muziejumi, kuriame saugomos 
brangiausios visame pasaulyje 
orientalinio meno retenybės. 
Tuose neįmanomuose apeiti ir 
apžiūrėti palociuose įvairiausių 
meno vertybių tarpe išskirtini 
mozaikos darbai ir senoviniai 
sienų piešiniai, vaizduojantys 
įvairius epizodus iš Budos že
mėje gyvenimo ir iš indų epo- 
so Ramajanos, kaip jį įsivaizda
vo mitologiškas poetas Valmi-

riaušių spalvų; xąštų^(verpimo ir 
švelnumo bei žiudrumo vilno
nių’ siūlų gijomis ir kamuoliais 
vežina, ji jau atsisėdo prie sta- 

daug ko pamokanti.'.. į kliu,' vydama, pindama ir aus-
.... . . I dama magiškas konfigūracijas,Xeissemiama kūrybos versme • .s «.«;sekdama savo is anksto nusi- 

Ponia Janina savo kelione braižytus maketus, kuriuose jai 
- '■—:—— daugiau hei 'patenkinta, nes par- taip darniai jungiasi moderniz- 

kįs, spėjama, pirmaisiais krikš- sivežė orientalinių suvenyrų J mas su seniausiais lietuvių liau- 
čionybės metais. ' — kas jai visų svarbiausia dies meno motyvais.

Išskirtinai įdomi yra Mannu-
ro šventovė Wat Benchamabo- jiniams, j kuriuos su entuziaz- 

I pitr, pastatyta iš baltojo Italijos į mu ^Ta paskutiniais metais įni- 
i marmuro. Geltonai glazuotos; kuSj kitaip sakant, teptuke ir 
I pastato stogų čerpės saūlėkaito-1 paletę pakeitusi staklėmis. Sa- 
i je švita kaip gryno aukso. Pa- vo vasarvietėje Michiana, Mich., 
auksuoti stogų kraigai taip iš- L-j turi dvejas stakles, abiejose 

j lankstyti, kad pavaizduotų lie- įvei-tį jr pakaitomis audžiami ki- 
fone _  HonirieVo -i o ‘
vatę Naga. Rūmų kiemo gale-Į (Afganistano), indonezišku ir

mą galima gauti supratimą iš 
vienos figūros, kur pavaizduo
tas atsilošęs (pusiau gulintis) 
Buda; jis yra 150 pėdų ilgumo 
ir jo kojų padai padaryti iš per
lamutro. Kitoje vietoje — Wat 

siūlais! Kiekvienas tikras me
nas yra senas, o siūlo menas pa
sirodo yra ne vien senas, bet ir 
begalinis. “Magiško kilimo” są
voka vien daug pasako, o Orien- 
tas (Rytai) magiškomis meno 

Trimitr sėdi 5 tonų aukso Bu- Į plonybėmis net senovės pasako
se-garsėja. Kaip persų, arabų 
ir Indijos verpimo, mezgimo ir 

klotos porcelianu. Toliau minė- Į dudimo mfenas tebepasilieka ne- 
tini ištisi miestai ant vandens, Į praienkiamas. Dailininkė Jani- 
plūduriuojantys turgai, šampa-' na Marks praeitais metais me
nai ir baržų laivynai, bet tokių niškų kilimu ir gobelenų audi- 
vaizdų apstu visuose Tol. Ry- . 
tuose, kur žmonės nebesutelpa g 
žemėje.

da! Dar suminėti verta Aušros 
šventovė, kurios visos sienos iš- 

mo meno plonybių mokėsi prie 
žymiausios lietuvės audėjos. 
Anastazijos Tamošaitienės. Bet 

Vakare dalyvauta nepamirš- Janina tuo nesitenkina, ir jos 
kelionė į Tolimuosius Rytus pa
grinde turėjo tikslą — ieškoti 
šio neapsakomos kantrybės rei-

tamų klasikinių šokių teatre.
Hong Kongas yra vartai, bet 

šiuo tarpu tik langas į Kinijos 
žemyną, čia teko pamatyti di
džiulius pabėgėliams apgyven
dinti projektus, farmų ir pra
monės distriktus, vieną seno
sios Kinijos repliką — sienomis 
aptvertą kaimą Kam Tin ir iš 
Lok Ma Chau pažiūrėti į raudo
nąją Kiniją, pervažiuoti per šios 
salos kalnus ir pravažiuoti pro 

bei vargingus žvejų Kaimus — 
ant vandens plūduruojančius 
miestus, kur sampanuose ir žve
jų “džiunkose’ žmonės gimsta, 
išgyvena Visą amžių 4r miršta. 
Vienu žodžiu, tokia kelionė yra

orientalinių

— parsivežė bene'viso pasaulio 
gamybos vilnonių siūlų savo au-

i stitute ir privačiai. Su tapybos 
ir grafikos darbais dalyvauja 
porodose nuo 1959 metų. Daly
vavo daugelyje lietuvių ir ,ame- 

I rikiečių dailės parodų Chicago- 
je ir kt. Chicagos amerikiečių 
galerijose yra surengusi kelias 

į individualines parodas. Yra re
prezentuojama Chicagos Harper 
Gallery ir Nassau (Bahamas)^ 
Loft Gallery (Lietuvių Ėncikl.: 
XXXVI psi. 397).

Ji jau turi išaudusi 7 kilimus, 
o dveji tebėra staklėse. Kilimų 
— gobelenų audimo menas pa
reikalauja daug laiko-ir „stačiai 
moteriškos kantrybės, dėl to jie 
tokie brangūs. Tikėkime, kad 
jaunoji audėja, šiuos baigusi, iš- 
statys parodai. J. Pr.

KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ! / .
Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų, Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik S3.00. minkšt. S2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresų: i3,
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8,-Hlinois

Dail. Janina Monkutė-Marks 
yra gimusi 1923 m. rugsėjo 21 
d. Radviliškyje, Šiaulių, apskr.; 
1942 metais ji baigė Kauno 
Penktąją gimnaziją, 1941-44 me
tais studijavo Kauno teatro dra
mos studijoje, vėliau Innsbruc- 
ko ir Freiburgo universitetuose, 
o Ecole des Arts et des Metiers 

dailę, meno istoriją ir kt. Atvy-

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS \

Taupymo indėliai
Apdrausti iki $20,000.

-- -y-..’., U.;..- - - r- -- ■ '-i

UNIVERSAL

Jūs galėtumėte prašyti savo artimą 
kaimyną ateiti ir įjungti šviesą. 
Bet tai jam sudarytų nepatogumų, 
jei jūs gyventumėte provincijoje. 
Bet jei jūs ir mieste gyvenate, 
pasitaiko, kad savo kaimynų visai 
nepažįstate. Be to, kas tą šviesą 
išjungs?
Todėl verta įtaisyti automatą.
Dar geriau — keletą jų.
Dabar vagys stebi šviesas: ar jos 
temstant uždegamos ir poilsio laikui 
užgesinamos. Ypatingai stebimi 
pavieniai kambariai per 2 savaites

Specialiai apsaugai galima įsitaisyti 
automatišką šviesos aki į jūsų 
kiemą, kad būtų galima aiškiai 
matyti kiekvieną besiartinanti 
prie namų.
Atleisk savo kaimyną nuo sunkios 
pareigos. Lai jis tik paima jūsų 
pašto siuntas ir lai skaito jūsų 
laikraščius.

Commonwealth Edison 
concern for your tofcl environment

laiko. Jiems dar ilgiau reikia 
stebėti saliono lempų, radijo ir 
TV veikimą nuo prietemos iki 
10:40 vai., prausyklos šviesas tarp 
10:30 ir 11:00 vai., taip pat 
miegamojo skaitymui lempą tarp 
11.-00 ir 11:20 vai. O jeigu dar 
virtuvėje 2 vai. ryto užsidega lempa 
15-kai minučių, tai vagys visai 
nustoja nuovokos.
Svarbu žinoti, kad tie klaidinantys 
įsijungimai ir išsijungimai nepaima 
daugiau srovės, kaip paprastai 
naudojant.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina S2.00.
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 orderi tokiu adresu:

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608
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Pataria keisti patarles
Lietuvių tauta sena. Ir jos kalba sena. Lietuviai turi 

senų ir gilios išminties patarlių. Viena sena lietuviška 
patarlė sako: “Ne mano daržas, ne mano pupos.” Lie
tuviui nereikia ir niekad nereikėjo aiškinti šios senos pa
tarlės prasmės. Patarlę gerai suprato mūsų seneliai ir 
proseneliai. Ji aiški kiekvienam šiandien gyvenančiam 
lietuviui.

Jadvyga Savickienė, Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto pasiųsta tikrinti vienoje maisto perdir
bimo dirbtuvėje ilgus metus vykstančias negeroves, iš
aiškinti vagiliavimų ir vogimą, priėjo išvados, kad kalta 
sena lietuviška patarlė. Grįžus lį Vilnių ir pranešus ras
tus duomenis A. Laurinčiukui ir atsakomingiems komu
nistų partijos pareigūnams, jai buvo patarta imtis prie
monių rastoms negerovėms pašalinti. Ji priėjo įsitikini
mo, kad maisto perdibimo pramonėje visų nelaimių kal
tininkė yra sena lietuviška patarlė. Ji tuojau pasiūlė tą 
patarlę keiti. Ji parašė straipsnį, kurį pavadino “Keistina 
patarlė”, kuriame ji pageidautų, kad senoji patarlė būtų • 
pakeista “tegu ir daržas ir pupos būna mano”.

Savickienės pageidavimas gražus. Josios atliktas 
policinis darbas taip pat turi būti suprastas. Ji skiriasi i 
iš Stankevičių, Bistrickų ir įvairių Sinkevičių, nes savo! 
straipsnyje ji vis dėlto net nusikaltėlių pavardžių nemi
ni. Ji išaiškino, kas riebalus vogė, kur tų riebalų vagys | 
perkelti, bet vagilės pavardės ji vis dėlto nedrįso lietu-I 
viskoje Pravdoje paskelbti. Centro komitetui, revizijos 
komisijai ji gal ir vagilių vardus pasakė, bet viešai pro
kuroro pareigų ji vis dėlto nedrįsta eiti. Gal panašiai ji 
elgiasi dėl to, kad Vagiliavimo ir organizuoto vogimo 
priežastis ji kitur įžiūri. Jai atrodo, kad didžiausioji 
“komunistinės” santvarkos nelaimė yra ne tie vagiliai 
ar vagilės, bet sena lietuviška patarlė. Su josios nuomo
ne reikia skaitytis ir bandyti išaiškinti priežastis, kodėl 
ji būtų galėjusi tokios nuomonės prieiti. Štai kaip ji ap
rašinėja svarbiausią tyrinėjimo eigą:

“Viename maisto pramonės įmonės ceche pasto
viai ėmė trūkti riebalų. Kadangi trūkumai beveik 
sutapo su naujojo korpuso paleidimu, tai visa kaltė 
buvo suversta jam. Vyriausioji cecho meistrė, neeili
nių gabumų visais atžvilgiais moteris, sugebėjo įti
kinti savo vadovus, kad trūkumai neišvengiami. No
rint iš jų išbristi, jos išmanymu, vienintelė išeitis —

Vilko Tarybos posėdis įvyko 
birželio 25 d. New Yorke. Po
sėdyje buvo apžvelgta Vliko Val
dybos veikla per pastaruosius 
du mėnesius ir apie tai Tarybą 
informavo 'vicepirmininkas dr. 
B. Nemickas, einąs pirmininko 
pareigas dr. Valiūnui esant Eu
ropoje.

Pranešėjas plačiau palietė P. 
ir A. Bražinskų bylą, kuri Tur
kijos teismuose vis dar nebaig
ta. Vliko Valdyba Bražinskų ad
vokatui pasiuntusi visą eilę svar
bių dokumentų, kurie galėtų būti 
naudingi Bražinskų bylą pakreipi 
ti jiems naudinga kryptimi.

Tautos Fondui. organizuojant 
birželio mėn. vajų, ypač esant 
dideliam reikalui sutelkti dau
giau lėšų Bražinskų bylai vesti, 
Vliko Valdyba savo atskiru pra
nešimu kreipėsi į visus lietuvius 
ir prašė gausesnių aukų. Tuo 
pat reikalu Vliko Valdybos na
riai rašė straipsnius mūsų spau
doje.

leisti nestandartinę produkciją. Praėjo mėnuo, pus
metis, metai, dveji... Naujasis korpusas jau ir pa
seno, tačiau riebalus jis rijo vis su didesniu apetitu, 
šiaušėsi, beje, ne kartą vartotojai, grūmojo įmonei 
kuo pikčiausiai, reikalavo to, kas ant etikečių para
šyta, bet viskas buvo veltui. Toji neeilinių gabumų 
moteris, vėliau perėjusi viršininkauti į kitą, turtin
gesnį ir perspektyvesnį cechą, tebesilaikė geležinio 
principo: leisti nestandartinę produkciją. Siekdama 
asmeninės naudos, visas priemones ji laikė tinkamo
mis: šantažą, padlaižiavimą, kitokio plauko niekšy
bes. Su darbininkais ir laboratorijos personalu ji 
buvo vienokia, su viršininkais — kitokia. Patylomis 
daug kas “griežė ant jos dantį”, bet tik patylomis. 
Tokiu būdu ji nuskriaudė du pagrindinius įmonės 
cechus”. (Tiesa, 1971 m. liepos 6 d., 2 psl.). _ -
Tiesos korespondentė Savickienė stebisi, kaip stebė

josi ir jos apklausinėti žmonės, kaip ta “nepaprasta mo
teris” būtų galėjusi tarpti “komunistinėje” santvarkoje. 
Nukentėjo tos dirbtuvės direktorius, pagadintas dirbtu
vės vardas ir apgautas revizorius. Ji žino, kad prie to 
prisidėjo atsakomybės jausmo stoka pačių darbininkų 
tarpe ir viršininkų lengvapėdiškumas. Bet ji yra įsitiki
nusi, kad reikalas pasitaisys, jeigu bus pakeista sena lie
tuviška patarlė.

Savickienė žino, kad okupantas, įkinkydamas į darbą 
lietuvius komunistus, atėmė iš lietuvių ūkininkų žemę, na
mus ir galvijus. Atėmęs daržus, jis atėmė ir pupas. Jei
gu kuris ūkininkas, bado spaudžiamas, drįso atimtuose 
laukuose pasivarpauti, tai tam būdavo taikomi griežčiau
si, kodekso straipsniai. Ne vienas Lietuvos ūkininkas su 
šeima išsiųstas į Sibirą ar kitas Rusijos sritis dirvonų 
plėšti. Kaip lietuvis, netekęs daržo, gali rūpintis pupo
mis? Jeigu rusai grąžintų lietuviams iš jų atimtą žemę, 
tai tada jie prižiūrėtų ir pupas.

Dabartinėje Lietuvoje reikia keisti “komunistinę” 
sistemą, o ne senas patarles. Patarlės yra geros ir teisin
gos, o “komunistinė” sistema iki šio meto tiktai vagilius 
veisia. .

Tautų pavergimo nepaleisk 
na joks tikslas, jokios prie
monės! Pati motina gamta, 
geografinės sąlygos apsprendė 
tautų savybes. Kiekviena tau
ta, kaip ir paskiras individas, 
yra skirtingas gamtos kūrinys, 
turįs įgimtą laisvės troškimą 
ir teisę laisvai gyventi, laisvai 
kurti. Pagaliau tautų kalini
mas, ypač tautžudybė, yra 
nesuderinama ir su šių dienų 
pasiektais civilizacijos, tech
nikos laimėjimais.... Tautų 
kalinimas ir tutžudybė šian
dien yra jau niekuo nepateisi
nama! Tik /visos pasaulyje 
gyvenančios tautos drauge su
daro didingą, kūrybingą ir 
spalvingą tautų harmoniją, 
žmonijai teikiančią mielą, ma 
lonų, įdomų gyvenimą.

Pasaulio politikų pareiga 
visomis • turimomis galiomis ir 
priemonėmis, ypač turimomis 
techninėmis priemonėmis, ne 
delsiant kelti tautų kultūros 
lygi, — įgalinti visas pasauly
je gyvenančias tautas tarpu
savyje artimai bendrauti, ne
varžomai dalintis medžiaginė
mis gėrybėmis ir kultūrinėmis 
vertybėmis.

Jei dar šiandien, dvidešim
tame amžiuje, egzistuoja tau
tų vergija, vykdomas tautų 
genocidas, tai yra tik dvide
šimtojo amžiaus gėda! Tai 
didžiausias ir niekuo nepatei
sinamas moralinis nusikalti
mas ! ,

Stebėti tautžudybės vyksmą, 
girdėti pavergtųjų pagalbos 
šauksmą ir nereaguoti, neteik 
ti jiems pagalbos, yra niekas

Dar balandžio mėn. pabaigoje 
Vlikas paskelbė atsišaukimą, ku
riuo viso pasaulio lietuviams bu
vo priminta, kad š. m. birželio 
mėn. sukanka 30 metų prieš so
vietinę okupaciją sukilus visai 
lietuvių tautai, sudarius Lietu
vos vyriausybę ir jai atstačius 
nepriklausomos Lietuvos valsty
bės suvereninių organų veikimą. 
Deja, šešias savaites veikusią 
valstybinę nepriklausomybę vo
kiečių okupacinė valdžia užgniau
žė ir įvedė Lietuvon savo naci
nį režimą.

Pranešėjas paminėjo: juo to
liau, juo daugiau atsiranda na
cių Vokietijos ir bolševikų Ru
sijos sąmokslo dokumentų, nu
kreiptų prieš Lietuvą. Tad Vli
ko Valdybai tenka juos atidžiai 
peržiūrėti, daryti jų atranką, — 
kad juos dr. B. Kasias įtrauktų 
į tų dokumentų jo redaguojamą 
leidinį.

Pranešėjas priminė ir tai, kad 
susikaupus visai eilei klausimų,

apie lietuvių kalba leidžiamą El
tą. Jis pateikė laikraščių re
daktorių atsiliepimus į jiems pa
siųstas anketas. Spauda plačiai 
naudoja biuletenio medžiagą, 
nors ji yra pateikusi ir pageida
vimų. Savo ruožtu, pranešėjas 
nurodė, kad per vieną mėnesį 
mūsų spauda, paskelbė per 300 
iš Eltos gautų žinių ir straips
nių. Pabrangus pašto tarifui, 
Taryba Eltos sąmatą papildė 200 
dol. Taryba pritarė, kad Tautos 
Fondo aukotojams, paaukoju
siems nemažiau, kaip 25 dol. per 
metus, turi būti siuntinėjamas 
Eltos biuletenis.

Posėdyje taip pat dalyvavo 
PLB ryšininkas p. B. Raugas. 
Posėdžiui pirmininkavo Vyt. Ba- 
nelis, Ūkininkų Partijos atsto
vas, sekretoriavo Br. Bieliukas, 
Lietuvos Rezistencinės Santar-- 
vės atstovas. (E)

dr. J. K. Valiūnas š. m. gegužės 
16 d., Lietuvos Atstovo p. Ra
jecko lydimas, turėjo ilgą pasi
kalbėjimą su p. D. Martin, Bal
tijos sk. viršininku V. Departa
mente. Pasikalbėjime buvo pa
liesta lietuvių lankymasis V. De
partamente, Lietuvos diploma
tinės ir konsularinės tarnybos 
klausimas ir kt.

Posėdyje dalyvavęs, vos iš Eu
ropos grįžęs Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirm. p. V. Sidzikaus
kas, paklaustas, pateikė savo įs
pūdžius. Jo nuomone, dabarti
nė W. Brandt vadovaujama Vo
kietijos vyriausybė einanti gar
siojo Bismarko patartu keliu — 
būti geruose santykiuose su Ru
sija. Kaip toli tuo keliu bus nu
eita, esą visokių spėliojimų.

Vicepirmininkas J. Audėnas 
išsamiai painformavo Tarybą

A. BERŽIENĖ

Pavergtų Tautų Savaitė - 
dvidešimtojo amžiaus gėdos liudininkė!

kitas, kaip tik pritarimas žu
dikams kalintojams ir jų atsa
komybės, gėdos prisiėmimas... 
Viso kultūringo pasaulio, žmo
nijos, turinčios gyvą sąžinę ir 
jaučiančios moralinę atsako
mybę, yra pareiga stoti į atvi
rą kovą prieš tautų kalinimą, 
prieš tautžudybę, nežiūrint, 
kur šie nusikaltimai vvktu ir 
kas juos vykdytų... Ypač mū
sų pavergtų tautų vaikų parei
ga yra imtis akcijos ir organi
zuotai, -planingai ją vesti prieš 
visus tautžudžius. Visomis tu
rimomis galiomis ir priemonė 
mis mes turime žadinti pasau
lio politikų apmirusias sąži
nes: reikalauti nedelsiant baig 
ti tautžudybę ir reikalauti Lie
tuvai bei kitoms Baltijos tau
toms laisvės.

Mūsų gyvenamo krašto lais
vė suteikia mums pilną laisvę 
reikšti savo mintis žodžiu ir 
raštu, nevaržomai veikti. Tad 
organizuotai skelbkime pasau
liui apie jo dvasinį, moralinį 
skurdą, apie neteisėtą tautų 
padėtį. Sovietų Sąjungoje. Ęri 
mygtinai kalbėkime apie dvi
dešimtojo amžiaus žmonijos 
gėdą, apie visai žmonijai da
romą moralinę skriaudą.

Chicagos ALTos ir L. B-nės 
apygardos valdyba rengia drau 
ge su kitų pavergtų tautų at
stovais Pavergtų tautų savai
tės protesto paradą liepos mėn. 
17 d. Chicagos vidurmiestyje. 
Parado dalyviai renkasi 11 
vai. dieną prie La Salle ir Ran
dolph gatvių kampo. Ten susi
rikiavę ■visi žygiuos centrine 
vidurmiesčio gatve. Organiza

Alus valo kepenas?
‘‘Niekas švariau neišvalo' ke

penų kaip alus”, pareiškęs Koel- 
no un-to fiziologijos profesorius 
Dr. Gunther Vogei, “Gambrino- 
logijos” mokslo ame biologinį 
alaus poveikį įsteigėjas.

“Jis (alus) padaugina kepe- 
nose limfų produkciją ir tuo bū
du šio organo apsivalymą”, pa
aiškinęs Dr. Vogei. (Limfomis 
— lymph vadinamas tyras gels
vas skystis, kurį galima vadinti 
praskiestu krauju, neturinčiu 
raudonųjų rutulėlių. Limfos 
gaunasi iš kūno audinių ir per 
limfų indėlius persiduoda į krau
jo srovę). '■

Tiesa, limfų padaugėjimą su
keliąs ir alkoholis, bet alus su
keliąs daugiau ir net tuo atveju, 
kai aluje alkoholio visiškai nė
ra. Iš to Dr. Vogei padarė iš
vadą, kad tatai padaro ne alko
holis, o kiti dalykai aluje, o 
tie dalykai tikrame gerame alu
je yra salyklas, mielės ir vanduo. 
Kurs iš jų, teksią ištirti.

Vokiečiai gina alaus garbę

Reuterio pranešimu iš Bonos, 
Vakarų Vokietijos aludariai ir 
alugeriai putoja iš susijaudini
mo išgirdę, kad Europos Bend
rosios Rinkos, kitaip sakant Eu
ropos Ekonominės Bendruome
nės valstybės tariasi “palengvin
ti” alaus gamybą, leidžiant į 
alaus brogą įmaišyti iki 30 nuo
šimčių ryžių, maišo (maize), 
bulvių, krakmolo, mileto arba 
manijoko, b kadangi nuo tokių 
priedų alus parūgsta, pridėti 
cheminių konservatyvų kaip an
tai sieros dvidegio, ir pasaldini
mų kaip sacharinas.

Vokiškas alus iki šiol tebėra 
gaminamas Bavarijos karaliaus 
Vilhelmo IV 1516 metais išleis
to akto nuostatais: vieninteliai 
alui daryti dalykai gali būti sa
lyklas, mielės ir vanduo.

toriai prašo visus kas tik turi 
ar gali išnuomoti atvykti su 
nuleidžiamu stogu mašinomis.

Pavergtų Tautų savaitės pa
rado dalyvių skaičius, be abe
jo, yra ryškus rodiklis tautų 
degančios problemos. Tad jaus 
kime moralinę 'pareigą para
de dalyvauti. Kiekvienas sau 
pasakykime ir jauskime; jei 
aš nedalyvausiu, dalyvių skai 
čių sumažinsiu ir patį paradą 
sumenkinsiu...

Na, ir mūsų paradinė ap
ranga teparyškina parado liū
desio ir protesto nuotaikas. 
Žinoma, tebūna ji tvarkinga, 
iššaukianti aplinkos, žiūrovų 
respektą ir pasitikėjimą pa
tiems paraduotojams. Na, ir 
pačios žygiuojančių gretos te
būna tvarkingos ir teliudija 
mūsų organizuotumą, kultūrą.

ANDRIUS NORIMAS

BE MEILĖS
NOVELĖ
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Pasigirsta vyro balsas. Tai lėktuvo ka
pitonas prisistato. /Prašo keleivius prisi- 
veržti apsaugos diržus ir primena nerūky
ti, kol bus leista. Po to netrukus suūžia 
motorai. Vienas paskui kitą. Milžiniškas 
lėktuvas lengvai virpa, tarytum lenktynių 
arklys, prilaikomas pradmės linijoj.

Patarnautoja aiškina kaip naudoti pa
rašiutą nelaimės atveju. Jonas išklauso 
paskaitos, nors pastebi, kad daugumas 
keleivių visai nesiklauso. Matomai, jie 
dažnai keliauja ir nebenori klausytis vis 
tos pačios lekcijos.

“Be reikalo... Juk, taip sakant, pa
kartojimas yra visų mokslų motina — 
repetitio mater studiarum ėst... Ir aš 
turėsiu Glorijai kartoti apie mūsų praeitį, 
apie draugystę, taip, apie draugystę... 
Bet... gal ji jau nebe viena? Gal juodu 
ir vaikų turėjo? Kažkodėl negirdėjau, ir 
spaudoj nerašė, kad jie turėtų vaikų. Ar 
man bus reikalingi svetimi vaikai? Aš pa
kankamai prisierzinu su jais mokykloje...

Nežinau, kaip tada pasielgčiau. Gal 
neverta jos ir siekti su vaikais? Bet ji, ro
dos, vaikų niekad nenorėjo. Taip! Šiuo 
klausimu mudu sutikome. Kažkaip mudu 
išsišnekėjome apie vaikingas šeimas. Ji su 

siaubu kalbėjo apie vaikų priežiūrą ir ne
švarą, netvarką bute... Taip, nemanau, 
kad ji ir su savo vyru buvo kitaip sutaru
si. ,. Nors... paprastai vyrai vaikų nori... 
Ypač tokie turčiai. Bet aš niekad nemėgau 
tų. nuolat verkiančių būtybių. Mane erzina 
ir nervuoja paauglių nuolatiniai klausinė- 
jiftiai ir išdykavimai... Taigi... Gal be 
reikalo aš jaudinuos? Viltis tikrai visų 
kvailių paguoda... O juk nesu perdaug pro 
tingas ir aš. Tik gyvendamas materiali
niame pasaulyje esu paveiktas jo aplin
kos. Juk visi siekia gerovės, turtų, pato
gumų. Kodėl aš turėčiau eiti skirtingu ke
liu? žinoma, tie visi dalykai naudingi, 
bet man jie nebūtini. Vidinė ramybė ir 
pasitenkinimas tuo, ką turi — tai ir suda
ro laimės sąvoką. Bet — ar aš patenkintas 
tuo, ką turiu? Ne! Vadinasi, aš toks pat 
gobšus materialistas, kaip ir visi eiliniai 
šio pasaulio žmonės. Keista... Visada sa
ve laikiau išsiskiriančiu iš aviu būrio”.

Žvilgterėjęs pro langą, pastebi, kad 
lėktuvas jau ore. Nė nejuto kada spraus- 
minis lėktuvas iškėlė jį su kitais keleiviais. 
Visi ramūs ir tylūs.

“O jeigu staiga nukristų?... Liktų iš 
manęs tik... O, ne! Tai labai reti įvykiai. 
Per brangiai kaštuoja toks lėktuvas, kad 
jo neprižiūrėtų ir leistų jam sudužti... ”

Nugali pirminę baimę ir pasijunta sau
gesnis. Vos susilaiko nuo palengvėjimo 
atodūsio. Žvelgia pro langą. Vis greityn 
skrieja sprausminis virš miesto stogų. Vis 
aukštyn. Keista — jis dabar visiškai ne
bijo aukščio, ir kad lėktuvas gali sudužti.

Jaučiasi išdidus, kad keliauja moderniau
sia susisiekimo priemone!

“Beje, dar moderniškesnė priemonė 
yra raketos. Bet jos eiliniams žmonėms 
neprieinamos dar.. Tiesa, ir man tai ne
mažai kaštuos... Bet vieną kartą išbandy
ti skristi, juk reikia, ar ne? Kažin, kur 
mano gyvenamoji gatvė? Pro daugybę 
sugrūstų namų nieko negalima susiorien
tuoti... Viskas lyg nauja ir nepažįstama! 
Niekados dar nežiūrėjau į žemę iš vir
šaus!”

Visas lėktuvas nežymiai virpa nuo ga
lingų motorų. Tarpais atrodo, jog ne lėk
tuvu, o paprastu automobiliu keliauja per 
kelio nelygumus. Pakrato gerokai — visai 
kaip nuodėmingoj žemėj važiuojant...

Pilotas praneša, jog jau pakilta beveik 
ligi trisdešimties tūkstančių pėdų aukščio. 
Todėl giliai matoma žemė atrodo taip to
li. .. Lėktuvo apačioje balti krūmai, tary
tumei gilią žiemą apsnigti tirštu sluogsniu. 
Pats lėktuvas tarytum stovi vietoje. Ne, 
štai, lėtai praslenka pro duobę. Tai pro
perša debesyse. Pro ją labai labai žemai, 
lyg šuliny, matoma žemė. Laukai, krū
mai, gauruoti medžių susigrupavimai, 
dryžuotos dirvos, vingiuoją upeliai ir ke
liai. o pagal kelio siūlą pabarstyti mažy
čiai trupinėliai. Tai namai, sodybos, mies 
lėliai ;j>rię kelių. ! -

“Jie tokie mažyčiai! O žmonių visiš
kai nesimato... Gal per žiūronus ir gali
ma būtų pastebėti taškelį... O juk Dievas 
kažkur aukštai aukštai... Kaip Jis gali 
matyti žemėje mikroskopinius tvarinėlius 

ir jų darbus? Juk žmogus tik mažytė dul
kelė, žiūrint tik iš, palyginus, nedidelio 
aukščio... O visatos aukščio niekas nėra 
dar išmatavęs. Už viso to juk ir tūno Die
vas, jei taip galima išsireikšti... Ak, kaip 
įdomu! Taip aukštai, lyg Dievo priean
gy. .. Juk pirmą kartą skrendu tokiu 
sprausminiu lėktuvui Kokia didinga visa
ta. Ji neaprėpiama! Ir jeigu lėktuvas ne- 
ūžtų, tai čia, tarp debesų, būtų mirtina 
tyla! Ne, o gal ir ne? Retkarčiais juk ty
lą drumsčia griaustinis. Arba lietaus lašų 
šnarėjimas, gal būt... o dabar, štai lėk
tuvas triukšmauja Dievo prieangy. Jei ne, 
tai dabar čia būtų didinga, amžina tyla. 
Kaip gražu... Ak, kaip gražu! Glorija, 
tai tu man suteikei progą pasidžiaugti že
mės dangaus skliautais.
Gloria in excelsis Deo!"

Taip iškilminga pasidaro Jono sieloje... 
Lyg melstis norisi, prašyti Visagalį suteikti 
malonių, garbinti Jį...

“Visi žmonės man dabar atrodo ge
ri, .. Aš visus galėčiau mylėt, kaip brolius 
ir seseris. Žinoma, ne taip, kaip Gloriją! 
Ak, Glorija! Nejau aš tave vėl pamaty
siu? Nejau vėl mes... Mūsų meilė atgy- 
ją? Juk meilė viską nugali! Omnia vincit 
amor! Manau, kad dabar ji mane pamils 
iš naujo. Ką aš galvoju! Juk ji našlė! Tik 
ką mirė jos vyras. Ar bus patogu kalbėti 
apie savo meilę? Gal ji labai mylėjo savo 
Aaroną ? žinoma, gyvenant sykiu, visa
da atrandamas modas vivendi, yra reika
las sugyventi taikiai, be barnių... Ak, 
kaip smagu debesyse! Turbūt, angelams 

labai malonu danguje... Gal tik šalta... 
O, Glorija... Glorija, mano, angele...”

Nejučiomis Jonas užsnūsta. Pabunda 
nuo prisilietimo prie jo peties. Tai lėktu
vo palydovė. Ji šypsosi. Atrodo, kad jai 
gaila žadinti užmigusį.

— Ar norite valgyti? Jau pietų laikas.
— Ačiū, nesu alkanas... Nieko neno

riu. .. Gal, tik puodelį kavos...
Jis vėl pasineria į bemintį pasaulį, be

jausmį Miego kraštą. Ausys nieko negirdi, 
tik dūzgia motorai. Tai dar geriau — nie
ko negirdėti ir nematyti! Juk naktį per 
daug galvota ir jaudintas! dėl šios dienos 
kelionės ir svarbaus gyvenimo žingsnio. 
Po užmerktomis blakstienomis dar mato
mos mintys, tarytum jos pro akių vokus 
prasiskverbia ultravioletiniais spinduliais. 
Padriki vaizdai slenka, kaip tie susiraitę 
debesėliai, štai, jis šoka su Glorija baliu
je... juodu kalbasi parko alėjoje... ji su 
Aaronu eina prie altoriaus nuotakos dra
bužiais. .. ji šypsosi jam ir moja... ne, ji 
kviečia Joną artyn, bet pati vis tolsta, tols 
ta... Pagaliau lėktuvas smarkiai supteli ir 
jis pabunda.

Pakelia galvą pabudęs, šalia jo komer
santas dar raivosi. Tai jis užgauna jo petį. 
Jonui pasidaro pikta.

“Nieko nepaiso tie žmonės! Net pa
snausti neįmanoma... ”

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį “N a u j i e n a s”
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DR. ANNA BALIONAS
AKI y. AU»Ų, NOSIM 

IR OERKL1S LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS

2*58 W. 63rd STREET
Ott*c t.l.f.: PRo»p«ci 8-3225

R«zi<L t.l.fu WAlbrook 5-5076
K*wiieu nuo 10 iki 12 vai ryto, 

auo 7 iki 9 vai. vak Treč. uždaryta.

Rot. t*L 239-6663

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TaL LU 5-6446
Priima ligoni.ua pagal kusi tarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Talofu PRoapoct 8-1717

DR. S. B1E21S
GYDYYT0JAS IR CHIRURGAS 

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

Rotu 3241 WEST 66th PLACE 
Phono; REpubiic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 6954)533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Lietuvos atstovo J. Kajecko kalba 
pasakyta IV’sios Dainų Šventės bankete 

1971. VII. 4 d., Chicagoje

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmiock 4-5849 

Rasidu 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antrad, penktadieni nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Šios dienos Dainų šventės 
programos visi su pasigėrėji
mu klausėmės. Mūsų daininin
kai, chorvedžiai, dirigentai, 
kompozitoriai atliko herojiš
ką kultūrinį žygį, šventės da
lyviai, ir bendrai lietuviai, šį 
pasirodymą ilgai su pagarba ir 
dėkingumu minės. Jis išgarsi
no lietuvių tautos ir Lietuvos 
vardą.

Dėka ryžto ir pasišventimo 
IV-sios Dainų šventės vykdo
masis komitetas tegali džiaug
tis pasisekusia švente. Mes vi
si reiškiame jam ir jų darbo 
rėmėjams gilią nuoširdžią pa
dėką už puikų užsibrėžto už
davinio atlikimą.

Tas šaunus lietuvių pasiro
dymas — sutampa ir su JAV 
Nepriklausomybės šventės 
Diena, šioji lietuvių manifes
tacija yra gražus įnašas į JAV 
kultūrinį (gyvenimą.

Lietuva dainų šalis. Jos dai
nose atsispindi mūsų tautos 
genijus, jo turtingas turinys ir 
grožis. Anglų rašytojas Char
les Lamb yra pasakęs, kad dai 
na yra tautos sielos paveikslas. 
Dainų turinyje bei melodijose 
galima pažinti ir išgyventi 
tautos praeitį, jos kovas, hero 
iškurną, vergovę, liūdesį, lais-

klausydamies dainų — mes ža
vėjomės tomis dangaus melo
dijomis. Jos teikė mums džiaug 
smo ir pasididžiavimo, kad 
JAV ir Kanados Lietuvių Ben
druomenės taip puikiai sugeba 
dirbti ir pasireikšti dėka jų na 
rių pasiaukojimo. Tai sustip
rina mūsų tautinius jausmus 
ir kelia mūsų tautinę savigar
bą.

Minėdami Dainų šventę, pri
siminkime, kad Liudvikas 
Rheza, Lietuvių Seminaro "ve
dėjas Karaliaučiaus Universi
tete, jau 1825 m. praskynė ke
lią lietuvių dainoms į pasauli
nį literatūros lobyną. Jis pa
sekė Phillip Ruhig, kuris pir
masis sudomino pasaulį lietu
vių dainomis, išleisdamas 1745 
metais savo knygą Karaliau
čiuje apie lietuvių kalbą ir 
dainas. Po to vokiečių rašyto
jai poetai Lessing, Herder, Go 
ethe žavėjosi lietuvių daino
mis ir kėlė jų grožį. Juos pa
sekė 18-me amžiuje lenkų ra
šytojai, kurie ypač susidomė
jo Lietuva, jos kultūra ir isto
rija. Devynioliktame šimtme
tyje Lietuva lenkams rašyto
jams buvo įkvėpimo šaltinis 
jų veikalams rašyti.

Lh‘.".c.
tinis atstovas Paryžiuje, O. W. 
L. Milašius 1919 — 1920 metais 
išvertė 26 lietuvių liaudies dai
nas į prancūzų kalbą. Vėliau, 
1928 m. jis išvertė daugiau lie
tuvių dainų. Jis ypač jas gra
žiai aprašė 1929 m. straipsnyje 
La Lithuanie et la Chanson. 
Tai pažymiu su malonumu, 
nes Nepriklausoma Lietuva 
savo diplomatinės tarnybos 
tarpe spinduliavo poetais, ra
šytojais, kaip . antai — Mila
šius, Jurgis Baltrušaitis, Jur
gis Savickas, Ignas šeinius. Jie 
ir po mirties tebegarsina Lietu 
vos vardą.

Daina — vienas mūsų kultu 
rinio lobyno elementų. Jis taip 
svarbus pagrindas mūsų tau
tinio išlikimo. Dainų šventės, 
puoselėjimas tautinių tradici
jų — yra geriausias laidas iš
laikyti mūsų tautinę ištikimy
bę. Tuo mes įpiname kūrybos 
deimančiukus į mūsų kultūri
nį lobyną ir į Lietuvos istoriją. 
Tuo mes griauname pavergtos 
tautos vergijos padarinius ir 
parodome pasauliui, kad lie
tuvių laisvės troškimas bei ryž 
tas atgauti Lietuvai nepriklau
somybę tebėra gyvas.

Lietuvos Diplomatinės ir 
Konsularinės Tarnybos vardu 
giliai ir nuoširdžiai dėkoju vi
siems už didingą žygį Lietuvos 
garbei.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. E1SIN - ESINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzio Avew WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-0001,

vės troškimą, ryžtą, laimėji
mus ir džiaugsmus. Daina, 
anot H. W. Longfellow, yra 
dangiškoji melodija, šiandien
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Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 Tai 
Treč. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso te L: Portsmouth 7-6000 
Rczid. folofu GArden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71 st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8. o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trpriadieniais uždaryta.

VĖSINTUVAI 
KIEKVIENAM

NAMUI, NORS IR SENAM

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

......-

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš jvairiy atstumy.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882DR. FRANK PLECKAS 

OPTOMETRISTAS 
KALBA LIETUVIŠKAI 

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel~ WA 5-3099________

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso ftltf/ HEmiock 4-2123 
Rezid. tetapo Glbson 8-6195 

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS

Vf Aparatai - Protezai, Med, Bap- 
dažai. Speciali pagalba ko|oms 
(Arch Support*) ir t t

VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—L 
2850 63rd SK, Chicago, IIL 60629 

TaleK- PRo*pect 6-5084

—- - - - - - - - - "
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS { 

Visos programos iš WOPA, I
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12. 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

■ < - .

Telu HEmiock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629
— ■ J

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

Our irndlife has do defence 
tgainsc the ctreless use of Ere. 

So please follow Smokey'i ABCc 
Always bold marches till cold. 
Be sure to dro^na <11 ctmpHres, 

•dr the esbes, and dro'^> 
them tgain. Crush all 

•mokes dead ent.

Please! Only you can 
prrreM forest fire*

Ir šią vasarą Vokietijos lietu
vių laukia įtampus darbymetis. 
Šalia Įprastinių renginių, t. y. 
lietuviškųjų studijų savaitės ir 
vasaros vaikų stovyklos, atro
do, šiemet tikrai Įvyks ir jauni
mo stovykla. Ji buvo planuota 
ir skelbta jau ir pernai, tačiau 
neįgyvendinta.

šiemet Vokietijos LB yra kiek 
kitokioje padėtyje, negu eilę pa
starųjų metų. Jau buvo kone 
savaime suprantama, kad vasa
ros renginiai finansuojami tik 
maža dalimi iš lietuviškųjų šal
tinių, o didžiąją išlaidų dalį Vo
kietijos LB Valdyba galėdavo 
padengti iš Vokietijos vyriausy
bės gautomis lėšomis. Šių metu 
eigoje Vokietijos ūkinis gyveni
mas susidūrė su naujomis sunke
nybėmis ir valdžios parama dau
geliui tikslų nutraukta arba bent 
jaučiamai sumažinta. Susiau
rinta ji ir lietuvių kultūriniams 
reikalams. Tad vasaros rengi
nius didžia dalimi teks finansuo
ti savomis lėšomis.

Visi besidomintieji, be abejo, 
bus pastebėję, kad už Į vasaros 
stovyklą siunčiamų vaikų išlai
kymą šiemet teks mokėti tėvams 
daugiau, negu pernai, o lietuviš
kųjų studijų savaitės dalyviai 
veltui gaus tik kultūrinę progra
mą. Tai reiškia, kad savo as
meniškas pragyvenimo išlaidas 
studijų savaitės metu turės pil
nai apsimokėti patys dalyviai. 
Tie patys dėsniai liečia taip pat 
jaunimo stovyklą, tik jos orga
nizatoriai tikisi gauti paramos iš 
vokiškų nevaldiškų šaltinių. Tuo 
būdu Vokietijos lietuviai dali
nai praranda iki šiol turėtąją 
privilegijuotą padėtį.

Kituose pasaulio kraštuose vi
są laiką buvo savaime supranta
ma, kad lietuviškoji veikla fi
nansuojama pačių lietuvių. Be 
niekieno paramos JAV-bių lie
tuviai įsteigė ir išlaiko mokyk
las, parapijas, stato namus kul
tūriniams reikalams, bažnyčias, 
leidžia laikraščius, knygas, ruo
šia didžiulio masto šventes, kon
gresus, tūri savo operą, televi
zijos ir radijo programas. Pa
našiai yra Kanadoje ir Australi
joje, ta pačia kryptimi darbuo
jamasi Pietų Amerikos kraštuo
se.

Vokietijos lietuviams ir dabar 
valdžios parama nėra visiškai nu
traukiama, o tik kai kurioms 
veiklos . sritims sumažinama. 
Pvz., Vasario 16 gimnazijos iš
laikymui ir šiemet valdžia ski
ria nemažesnes lėšas, negu per
nai. Tik susvyravo bendrabučio 
statybos reikalai. Dėl ūkinės

konjunktūros pertempimo vy
riausybė laikinai sustabdė para
mas daugeliui nepradėtų sta
tybų, jų tarpe ir mūsų bendra
bučiui. Sunku šiandien pasaky
ti, kada tie varžymai bus at
šaukti ir žadėtosios sumos išmo
kamos.

Apskritai paėmus, šios vasa
ros renginiai parodys, kiek Vo
kietijos lietuviai iš tikro juos 
vertina, t. y., kiek yra pasiryžę 
patys perimti finansinę atsa
komybę už lietuvišką kultūri
nę veiklą. Pradinių gražių pa
vyzdžių jau yra!' Atsirado as
menų ir organizacijų, kurie tel
kia lėšas finansuoti jaunimo da
lyvavimą lietuviškųjų studijų 
savaitėje. Įdomu tik, kiek atsi
ras jaunuolių, norinčių šia para
ma pasinaudoti 1

Netiktų praeiti nesuminėjus 
ir jubiliejinės skautų stovyklos, 
kuri nors ir yra organizuojama 
viso pasaulio lietuvių skautų, ta
čiau vyks Vokietijoje ir tarp ku
rios organizatorių matome Vo
kietijos LB Valdybos pirminin
ką bei eilę kitų veikėjų. Nete
ko girdėti, kad ją finansuotų ko
kios nors tarptautinės organiza
cijos. Tad ir skautų stovykla 
galėtų būti Vokietijos lietu
viams pavyzdžiu, kaip galima 
ir reikia patiems savimi pasirū
pinti.

O pažvelgę atgal matome, jog 
nuosavybė Romuvoj, kuria šian
dien naudojasi Vasario 16 gim
nazija, Įsigyta lietuvių lėšomis, 
ir lietuviškosios studijų savai
tės atsirado bei eilę metų buvo 
vykdomos be jokios paramos iš 
šalies, ir vaikų vasaros stovyk
loms jokių valdiškų paramų ne
būdavo gaunama. Taigi tenka 
šią vasarą pasitempti ir paro
dyti sau ir kitiems, kad Vokieti
jos lietuviai nėra savo veikla 
gyvybiškai priklausomi nuo Vo
kietijos valdžios paramos, o lie-

i Svečiuose pas ■ 
gumbiniečius

(V. Vokietija)

Į savo šiemetinį sąskrydį pa
kviestus Gumbinės apskr. Ben
drijai lietuvių ir latvių atstovus, 
teko man, mūsų Bendruomenės 
ir Vasario 16 gimnazijos vado
vybės paprašytam, būti gumbi- 
niečių garbės svečiu ir dalyvau
ti jų suvažiavime kaip Baltijos 
valstybių tarybos generaliniam 
sekretoriui.

Sąskrydis vyko birželio 19 ir 
20 Bielefeldo mieste, kuris yra 
gumbiniečių krikšto tėvas. To
dėl ir šį sąskrydį globojo Bie
lefeldo miestas.

Buvau maloniai nustebintas 
kiekviename žingsny patirtu gi
liu nuoširdumu. Visa eilė gum
biniečių su lietuvių kilmės pa
vardėmis klausinėjo, ką lietu
viškai reiškia jų pavardės, ne
retas pažymėdamas, kad jo se
neliai kalbėjo lietuviškai. Dr. 
Kirrinnis, Studiendirektor, pa
pasakojo gražių atsiminimų apie 
jo Vilniuje paskutinio karo me
tu praleistas dienas, tyrimus 
Trakuose ir lietuviškų karaimų 
atskyrimą nuo žydų, tuo pačiu 
išgelbstint juos nuo geto. IL Sti
cklies, Oberstudiendirektor, rū
pinosi manim kuo svetingiau- 
siai.

šeštadienį, birželio 19, popiet 
Įvykusiame pokalby su dideliu 
dėmesiu gausus gumbiniečių bū
rys išklausė mano trumpo pra
nešimo apie dabartinę padėtį Lie
tuvoje ir mūsų išsilaisvinimo pa
stangas bei apie lietuvius Vo
kietijoje.

Cituodamas iš sovietų doku
mentų rinkinio apie derybų ei
gą Teherane, nurodžiau, kaip 
Stalinas apgavo Churchilį ir 
Rooseveltą, teigdamas, kad šiau
rinė Rytprūsių dalis tai “nuo ži
los senovės slaviškos žemės”. 
Taip Stalinas grindė savo rei
kalavimą priskirti neužšąlančius 
Klaipėdos ir Karaliaučiaus uos
tus rusams ir laimėjo.

Kalbėjusieji gumbiniečiai ke
liais atvejais pastebėjo, kad ryt- 
prūsiai niekados nepamirš, kiek 
gilaus žmoniškumo patyrė iš lie
tuvių, kai badaujančių vaikų ir 
moterų pulkai gelbėjosi Lietu
voje nuo giltinės ir rado prie
glaudą, nežiūrint rusų okupan
tų persekiojimų, draudimų ir 
bausmių.

Rytojaus dieną retai gražų pa
mokslą pasakė pastorius Marien- 
feld, pasigesdamas didesnės mei
lės ir tarpusavio susipratimo 
tarptautiniuose santykiuose ir 
pasibaisėdamas sovietiško ko
munizmo įtaigojama yieni ki
tų neapykanta.

Iškilmingo posėdžio metu, Į 
kurį suplaukė keli šimtai gum
biniečių', vyr. Bielefeldo burmis
tras atsilankė asmeniškai, pa
sveikino susirinkusius ir pasi
džiaugė, kad sąskrydy atstovau
jami ir lietuviai. Dr. P. Karvelis

LONDONAS. — Žinomas ta
bako pirklys Alfred Dunhill mi
rė 75 metų amžiaus. Jis pagar
sėjo pasaulyje savo įmonės pyp
kėmis — Dunhill.

tuviškumas yra vertas ir dides
nių asmeninių, net ir finansinių 
aukų.

Vokietijos LB Informacijos

Mylimai žmonai ir motinai

MARIJAI GUDELIENEI
mirus,

Jos vyrą, SLA veikėją ir valdybos narį Mar
tyną, taip pat sūnų Ričardą nuoširdžiai už
jaučiame.
įfe . t . f- ' *< ^4 /*• V** * ,♦ * I * *3

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Šeštoji Apskritis

F

Only you 
can prevent 
forest fires!

PLEASE 
BE 

CAREFUL!

Linksmumo arba liūdesio valandoj* 
gražiausios gėlės ir vainike 

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTA5)
5525 Sc. Harlem Ave. — 536-1220

Z

GĖLES VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

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

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

v Laidotnrfq Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

•845 sa WESTERN A VB.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpublie 7-8600 RE p ubu e 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D
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
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associaeijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 

IR NAKTJ 
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAros 7-1138-1139

' STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubiic 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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Fotografijos kalba garsiau už aprašymus. Ryty Pakistane siaučia 
badas, cholera ir mirtis.

parką sutemos — pasigrožėti 
nutaikingais filmais tarp me
džių Įtaisytame ekrane.

Ypatingai daug galimybių 
šiais metais teikia nenutrūks
tama šiluma nuo pat gegužęs 
mėnesio, kada ir saulei nusi
leidus malonu gaivintis atsira
dusioje vėsumoje ir ramume.

Alvudas »yra pasiruošęs visą 
vasarą kiekvieną- šeštadienį, 
o iškilmingu atveju ir sekma
dienį, .suruošti pasibuvojinią 
gaiviame, ore “Lithuanian Pla- 
zos” parke su čia jau minėta 

Į programa visiems lietuviams, 
I kurie neskuba prie vandenų ir 

i tolimesnes kurortines vieto
ves. kvięčiami suaugusieji ir 

i vaikai.’ įėjimas laisvas. Vieta 
arti California gatvės, priešais 
$v. Kryžiaus ligoninę.

-L O. Algminienė

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

BOOKKEEPER
GENERAL OFFICE

lesne prąsme ji (Yogą) skaito
ma priemone suvesti individą j 
kontaktą su Dievu”...

Taigi, nors autorius savo kny
gą pavadino ‘‘rodykle ieškojimo ( 
kebuose”, tačiau tokio kelio
kaip Yoga net neužsiminė. Jd Experienced .to handle aec. rec. on 
keliai visiems seniai žinomi or- peg 
todoksiniai ir ieškančiųjų kart
kartėmis kryžkreižėmis išvaikš
čioti. Bet viename savo knygos 
skyriuje (5) Grožio šaltiniai 4- 
me paskyriuj “Žemės žydinti 
giesmė” autorius bene bus ir 
pats aptikęs vieną tiesesnį kėlią 
įvade išrašydamas G. Papini sa
kini “Kas Šiame pasaulyje ieško

board system, in small n. w. side 
office.

Excellent benefits 
and gross opportunity.

LEON KOROL CO.
3900 No. ELSTON AVE.

WE ARE LOOKING
' ’ FOR A TRUSTWORTHY

. v,, _ „ . . cleaning woman. 3 days a week. Ref-
grožio — ieško Tavęs ir pači- erences required.
tuodamas iš Rabindranath Tago-, t*511-
rėš, kurio kūryboje Dievas atei
na pas poetą šviežių gėlių pin
tine nešinas. . jpr' —

Must speak Eng- 
328-2148 between 10 A. M. & 

2 P. M.
, Vicinity of South Blvd. 

EWANSTON

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

... . ji, ,
..

.... :

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

j Po Marquette Parko gojaus dangumi
5 Mūsų gyvenamoje epochoje 
aukštai iškilusios technologi- 
iiės civilizacijos ir jos indus
trinių atsiekimų išdavoje troš
kinančiais garais smaugiamas 
oras ir fabrikų katilinių bei 

teršiami,
nuodijami vandenys pasidarė 
visuotiniu reiškiniu, kas jau
dina ir baugina dėl paties to 
viso kūrėjo — žmogaus išliki
mo.

krosnių vėmalais
4.

Laimė, kad turime augalų 
pasaulyje guodėjų, gaivintojų 
— medžių ir krūmų, kurie, 
sugerdami angliarūkšti, aprū
pina mus savo iškvepiamu, 
mums taip reikalingu deguo
nim
; Tokiame milžiniškame indus
triniame mieste kaip Čikaga 
žaliuojantieji parkai joje yra 
tikra palaima gyventojams.

VISKĄ APIE NAMUS
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

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

Skambinti ALEKSUI
, Telef. 927-7186

Tuo džiaugiasi ir Marquette 
parko lietuvių kolonija, turė
dama savo. ‘‘Lithuanian Pla
za” vietovėje erdvų gojų. Bet 
amžinai alkana industrija ban 
do tiesti savo nagus ir Įsibrau
ti ir j šią dar nesuindustrintą 
apylinkę. Reikia tikėtis, kad 
lietuviai savo Plazą apgins.

O tuo tarpu gražiomis vasa
ros die.nomis kiekvienu laisva
laikiu parke ilgas valandas gai 
vinasi šeimos ir pavieniai as
menys. Daug jų privažiuoja 
ir iš tolimesnių apylinkių, gi 
aplinkiniai gyventojai ir se
nesnio amžiaus pensininkai su 
eina Į parką pasidžiaugti žalią 
ja gamta, mėlynu dangumi ir 
grynu oru.

Alvudas jau daug metų va
saromis šeštadienio popietėmis 
suteikia čia progos kiekvienam 
atsilankiusiam Į aikštelę pasi
vaišinti lietuvišku maistu ir iš 
ruginės duonos pagaminta- gi
ra. Be to, ir pasiklausyti mu
zikos bei dainų iš mikrofono 
bei tarpusavyje pasižmonėti. 
O kurie nesibaido apgaubusios

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVEs’GS

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 [vairiu prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

Tel. WA 5-2737 
— Tel. 254-3320

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. -
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608.

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

V. VALANT1NAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgų metų patyrimas.

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

SODYBŲ PIEVELĖS
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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Atsiųsta paminėti
Alfonsas Grauslys: IEŠKAU 

TAVO VEIDO. Rodyklė ieško
jimo keliuose. Lietuviškos Kny
gos Klubo leidinys, 296 psl. su 
apianka, kaina $5.

Autorius yra kunigas, telšiš
kis žemaitis, buvęs Kauno arki
vyskupijos pamokslininkas, kas 
vien jau parodo, kad vyras tu
ri būti apsiskaitęs ir iškalbus, 
o tatai ir jo knyga liudija. Joje 
yra septyni skyriai, kuriuose au
torius atsidėjęs ieško Dievo vei
do. Kiek tatai j am pasisekė? Tie
są pasakius, visi Jo ieško, vieni 
iš to sau profesiją pasidaryda
mi, kiti kaip laisvalaikio daly
ką (hobby), net su Yoga pa
galba, kaip praneša NYT repor
taže iš South Woodstock, Conn., 
kur praeitą savaitę buvę susirin
kę apie 50 seserų vienuolių, apie 
tuzinas kunigų ir daugiau kaip 
300 kitokių žmonių daugiausia 
ilgaplaukių jaunuolių net iš pat 
Kalifornijos. Karmelite sesuo 
Marija iš Barrington, R. L, vie
nuolyno esanti viena iš didėjan
čio skaičiaus katalikių vienuo
lių, kunigų ir brolių, kurie tvir
tiną., kad Hindu Yogos disciplina 
gali pagilinti maldą ir krikščio
nybės supratimą... Yoga tikrai 
padedanti.

Yoga yra Rytų disciplina nor
maliai identifikuojama su Hin- 
duizmu. “Ji padeda atsiekti dva
sios (mental) ramybę pozomis, 
kvėpavimo mankšta, meditavi
mu ir kt. praktikomis. Tatai 
gali būti pasiekiama paprastai 
per fizinę mankštą, tačiau gi-

— Antanas ir Ona Metrikiai 
persikėlė gyventi iš Los Ange
les i Phoenix, Ariz., kur nusi
pirko gražią rezidenciją. Po
nia Ona yra žinoma solistė ir 
kompozitorė taip pat visuome 
nininkė. Antanas yra rekor- 
davimų versle. Nedidelė, bet 
sparčiai auganti Phoenix lie
tuvių kolonija atvykusius suti
ko bendromis vaišėmis ir pri- IN 
vačiais aplankymais.

— Danutė Žukauskaitė, bai
gusi Alliance kolegiją, gavo 
Kosciuškos vardo stipendiją ir 
studijuoja slavų kalbas bei Ii-‘ F0R 
teratūrą Krokuvos universite- "

Skokie. Tuesday through Sunday.
Over 21. Own transportation.
Pleasant working conditions.
Call Mrs. LUCILLE NICHOL

OR 6-0300

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

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

ACCOUNTING

MAN IN 20’S
DRAFT EXEMPT

SCHOOL GRAD WITH OFFI-■ HIGH 
CE EXPERIENCE AND INTEREST

ACCOUNTING. ONLY PERMA
NENT NEED APPLY.

36TH & RACINE 
PHONE MR. JOHNSON 

254-8900 
ADDITIONAL INFORMATION

, T , t .- • AUTO MECHANICte, Lenkijoje. Jos tėvai gyve-^ Bustling foreign car operation. Needs
na Chicagos šiaurinėje dalvje.‘ top-notch man familiar with all tvpes

1 of imports. Will guarantee the right
— Jonas Milišauaskas, Ke-’man $240.00 per week min. Only

nosha, Wis.,, vadovauja komi
tetui, kuris, liepos 18 d. rengia

interested in oualitv individual.
See Mr. O. GARĖK 

DATSUN - MANNHETM 
5601 S. T.a GRANGE RD. 

LA GRANGE, ILL.
Pavergtų Tautų paminėjimą.'
Į iškilmes atvyks valstijos gubJ | 
Patrick J. Lucey, kongreso at-‘ 
stovai ir vietinės administraci-
1OS aukšti pareigūnai. WEEK for Qualified sober

j couple, as butler & cook for adult 
_ (Zpnp Vraiippk Chieuanc of two- Farm estate anorox. 25 Irene Krajicek, cmcagos miles we?t of Chicag0 area 10 months 

Lietuvių Moterų klubo buv. Chicago, 2 months Arizona in ans- 
nirmininkė ir Mariinc ankšt wer?n- answer in English, give tel- pirmminKe ir luanjos auKsr.^ ephonp Nf> Wrjtp c/„ Ap Box 317 

225 W. WASHINGTON ST 
CHICAGO, ILLINOIS 60606

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

pirmininkė ir 
mokyklos Motinų klubo pirm, 
gydosi šv. Kryžiaus ligoninėje 
dr. Tumasonip priežiūroje.

— Dr. Kazi/s C. Bobelis, Ame 
rikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas parašė laišką Chicago 
Tribune dienraščiui, dėkoda
mas už okupuotos Lietuvos iri 
jos žmonių buities aprašymus 
bei žurn. Walter Trohan straip 
snius pavergtųtautų klausi
mais. Atkreipia dėmėsi, kad 
tokios žinios yra reikalingos ir . 
naudingos Amerikos gyvento
jams.

— Živilė Modestas baigė che- 
mijos mokslus magistro laips Mount Auburn — Homewood 
niu Illinois -to 'Circle Campus, j 
Tokio laipsnio diplomus gavo. 
Ronald Peteris — socialinių©-!
se moksluose ir Geraldas Cuze 
lis — fizikos moksluose.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BY OWNER

North side, sross. in excess of 
$100-dav. £2.200 

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

to 8 P. M. Sat.

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapinių sklypai parči.

CEMETERY LOT FOR SALE

diplomus gavo
section.

8 great lot. Reasonable.
CALL 788-7331

. _ jams daug laiko ir išlaidų taip 
? pat išvengė vėlybo laiko toli- 
I mų kelionių. J. E. Pakel vra 

......’-1,neseniai mirusio tos bendrovės
i direktorių tarybos pirm. John 

Chris-.Pakel anūkas.

— Anna C,haraska. Marcjuet 
amu Savi- C

valdybos 
narė švietimo reikalams, moks

— Marcijona Raširrdenė, Ema 
Jarūnienė, Anna Brenciūtė ir 
Jurgis Schilinskis gavo 
kos pilietybę

— Regina Panaros ir ____
tine Hankus, Chicago State j - _
kolegijos studentės, sėkmingai fe par^0 Lietuviu N 
užbaigė . pedagogikos prakti- ninkų organizacijos

Ameri

Jaunas bengalas su automatiniu šau
tuvu dar neatsisako nepriklausomos 
Bengalijos valstybės, nors Pakistanas 
žiauriai numalšino bengalu sukilimą.

ką Įvairiose mokyklose.
— InžAntanas Bruškys po 17 metų užbaigimo proga, pa

metu tarnybos^Automatic Elec rasė gražų laišką News - He- 
tric bendrovėje išėjo pensijon J raid laikraštyje apie bendras

‘ . . . v tėvų, mokytojų ir mokiniu pa— Gloria Garmus baigė che*’clQ„„QC v----- - .J f.
mijos mokslus bakalauro laips 
niu Illinois medicinos kolegi
joje. ,

— John E. Pakel, Chicago 
Savings & Loan Ass’n b-vės ad
ministracijos pareigūnas, ben
dradarbiaudamas su Ameri
kos taupymo bendrovių insti
tutu, suruošė tarnautojams 
specialius kursus. Juose daly
vavo taip pat kai kurie Craw
ford S & L tarnautojai. Kur
santai, gavę pažymėjimus, 
laukia sekančio kursų semes
tro. Jaunasis administrato
rius, suruošdamas kursus dar
bovietėje.

stangas geresnei žmonių ir vi 
suomenės ateičiai.

Geriau iš 
duokles, kad 

sutaupė tarnauto-Asusipratimų.

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- 

fniai Biežienei galima parašyti 
tokiu adresu: 3241 West 66 Pla
ce, Chicago, Illinois, arba tele
fonuos RE 7-7868.

Ponia Biežienė noriai atsakys 
į laiškus arba atsakys telefonu.

anksto patikrinti 
vėliau nekiltų ne- 
(Pr).

SCHAUMBURG
— BY OWNER —

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

SAVTNINKAS PARDUODA 
5 metų namą. Moderniai 
$24.000 pajamų per metus.

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

12 butų 
įrengtas, 

žemos iš- 
Cicero.

12 BUTU PO 2 MIEGAMUS 3 metų 
delux mūras su garažais, bendra sve
taine, daug priedų, pietvakarių prie
miestyje prie golfo laukų. Skambin

kite savininkui 598-0560.

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
na , $50,000.

6 KAMB. 15 METŲ MŪRAS, centr. 
vėsinimas, garažas. Prie 55-tos už 
Pulaski. $26.800.

2 BUTŲ MŪRINIS, 4 ir 5 kamb.. 2 
autom, garažas, Marquette Parke. 
S26 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 pėdų sklypas už 
$10,900.

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi- 

XTY Wc x lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

limo sąlygos.
J. BACEVIČIUS _ 5

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233 M 2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pašto-
- ... _i—--i. j r. .L-XW1U.U*..-j ge centrinis šildymas, garažas, Brigh-

------------------------------------------- - rton Parke. __
2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 

sklvnas. 41-ma ir Camubell.
PUIKUS BUNGALOW, 

sklenas. garažas. Tuoj galima
ti. 77-ta nrie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
ąuete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2737 WEST 43 STREET

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

HOME INSURANT
Call: Frank Zapolij

GA 4-8654

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. T»L YA 7-5980

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telef. 434-4560

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

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

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių d raudi ma L

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI
Namų pardavimas, pirkimas.

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE
BALYS BUDRAITIS

4307 So. Kedzie, Chicago
TEL. — 254-5551

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

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

įrengtas 
užim-

butai

Mar-

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

6% KAMB., 18 metu mūr„ šil. gazu, 
^Įrengtas rūsys. 214 vonios. 2 autom, 
garažas. Apylinkė 68-tos ir Pulaski. 
$26.900.

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis, ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, .gražiai 
įrengtas rūsys. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklrpas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37.500.

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

: $28,900.
> 3 MIEGAMŲ apynaujis mūras, ši
lima gazu. aluminijaus langai, centri
nis vėsinimas. 2 automobiliu garažas, 

,71-mos ir Troy apylinkėje. $29,000.

NERIS REAL ESTATE
• 3609 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

ELK GROVE — BY OWNER
3 bdrm, ranch, attach, gar.. Ph. baths, 
crptg.. buil-in O/R, central air.. S/S, 
disposal, w softner. stereo throughout, 

118x24 patio w/brk. B-B-Q, 18 ft. pool, 
fenced yard & storage shed. Many 

extras. Must see.
$34,900. 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 beat. 14 years old. 
Lo 50’s.

Call 763-9236

[ FOR SALE 03Y 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.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus Ti
sų rūšių namo apšildymo pečius Ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu finas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai 
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. 'A Ei> 1 ERN AVE. 

CHICAGO. ILL, 60609


