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NAUJOKU ŠAUKIMAS
SOVIETŲ SAVITARNOS KRAUTUVĖS 
IŠKRATO IŠEINANČIUS PIRKĖJUS

■MASKVA. — Sovietų Sąjunga, besivydama laisvąjį pa
saulį, įsivedė daug savitarnos krautuvių. Sakoma, kad visoje 
imperijoje jau yra 60,000 tokių krautuvių, kuriose pirkėjai, 
negaišdami laiko, pasiima'sau reikalingas prekes nuo lentynų ir 
išeidami už jas užmoka. Daugelyje tokių krautuvių prekių skai
čius yra ribotas, pardavinėjami tik keli dalykai, tačiau didesniuose 
miestuose jau yra ir “universamų” — didelių, Amerikos stiliaus, 
krautuvių. Jos sovietu krautuvių direktoriams sukelia naujų pro
blemų.

“Pravdoje” vienas skaitytojas 
rašo laiške redakcijai, kad turė
damas laiko jis įėjęs į vieną Mas
kvos “universamą” nusipirkti 
kelių dalykų. Kartu jis nešėsi ir 
savo portfelį. Jam iš krautuvės 
išeinant, jį prie durų sustabdė 
“kontrolierė”, sena moteriškė ir 
pareikalavo, kad jis atidarytų 
portfelį. Jame, kaip jis rašo 
redakcijai, be popierių buvo ke
li labai asmeniški dalykai, ku
rių jis niekam negalėjęs rodyti. 
Nežiūrint jo prašymų, susirin
kusios pardavėjos ir kasininkės 
privertė portfelį atidaryti, kai- 
bedamos “žinančios tokius”, 
“tam tie portfeliai ir yra” ir 
pan. Iškračiusios pirkėją, nie
ko vogto neradusios, pardavėjos 
jį paleido net neatsiprašiusios. 
Jis dvi dienas po šito patyrimo 
negalėjęs dirbti ir miegoti.

Savitarnų krautuvių proble
ma sovietijoje yra ■— vagystės, 
todėl daugelyje krautuvių prie 
durų stovi moterys ir iškrečia 
išeinančius klientus. Ką žmo- 

•- gus sutaupo laiko atžvilgiu pats 
. pasitarnaudamas krautuvių len- 

...į.Yjmoše,’ tą. laiką jis vėl praran- 
. 'da .prię'išęjiino, kur pagal pini

gų registro įmuštas skaitlines 
../‘kontrolieriai” patikrina, ar tik- 

:.rai'pirkėjas už visas’prekes už- 
. mokėjo. ’ Patikrinimas dažnai 

užimą, daugiau laiko, kaip pats 
pirkimas.

. Tokios kratos sukelia krautu- 
a vėse nemažai piktų scenų. “Kon

trolieriai” dažnai padaro klaidų, 
C,pradedą"kaltinti pirkėja apsivo- 
^.^gimu, tas padeda rėkti ir aiškin

tis esąs šąžinįifgąš, garbingas 
.... ,,žmogųš." "Įdėmu,’ kas atsitiktų, 

, j ei. tokia' kratymo sistema būtų 
. Įvesta Amerika “supermarketuo

se”? Nuo gimimo dienos terorį-.
... „zųojąmi sovietų piliečiai pripras 
./■ir prie tokių “universamu” kra-
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‘ ~ Debatai dėl rinkos 
'■ -// Britanijoje
, , ^ONixiNASj''' — Britanijos

. .„.premjeras. Hęath' spaudo^'kon- 
. -ferencijoje pareiškė įsitikinimą, 

kad Britanija’ Įstos į Europos 
Bendrą Rinką ir kad. patys bri
tai nutars įstoti. Tam reikalin- 

■ v gas parlamento nutarimas. ,,» 
. -Dar.nežinią, kaip dėl Įstojimo 
balsuos opozicijos partija — dar-

-piečiai, J^ųrię šeštadienį turi .spe
cialią tuo” klausimu konfėrėnci- 

.. .r^jąr ^čią „partijos yadai padan*s' 
.. ..-■nutarimą,, kurį pateiks partijoj 
t( /.sųyaąąyimui„ spalio mėnėsĮ.: Kai1 
.j ,,kūrje. darbo partijos Vadai’ siū-

- io.pęiinrti,nutarimąjiasifraukti 
•'f įš.rinkos, kai darbo partija pa

ims valdžią, nors konservatorių 
valdžia ir įstbtil į ją. ‘° <;i

x - -*%Yerrtjerą^-^Hegth pareiškė, 
<kad tbW darbięčių elgesys būtų 
rimtas smūgis Europos apjun-, 

'■ /■ ■ gimpi ir užkirstų britams ke- 
lią į- rinką ilgiems laikams. Jei 

*•' ši "proga būtųatmesta, jsp^° 
premjeras/,kito, gali greit nepa
sirodyti. \

IŠ VISO PASAULIO

RABATAS. — Maroko polici
ja ir kariuomenė ’užėmė Casa- 
blankos uostą ir aerodromus, 
kur visi keleiviai stropiai pati
krinami ir iškrečiami. Marokas 
bando sugaudyti visus sukilimo 
dalyvius, kad jie nepabėgtų į 
užsienius. Visame krašte vyks
ta kariuomenės ir valdžios pa
reigūnų valymas. :

WASHINGTON AS. — NBC 
paskelbė, kad netrukus iš pa
reigų pasitrauks ambasadorius 
David Bruce, JAV delegacijos 
Paryžiaus taikos derybose va
das. Jam pakeisti numatytas da
bartinis ambasadorius Pietų Ko
rėjoje William Porter, buvęs 
ambasadoriaus pavaduotojas Sai 
gone-

BANGKOKAS. — Tailandijos 
vyriausybė įteikė Amerikai pro
testą dėl slaptų dokumentų pa
skelbimo. Juose buvo pasakyta, 

. kad Amerika samįdė Tailandijos. 
kareivius kovoti prieš komunis
tus . Laose. Tailandi j a tvirtina 

'niekada nėsiuritusi rLaošą savo 
kariuomenės. Tokie dokumentų 
paskelbimai pakenkia Tailandi
jos reputacijai, sakoma notoje.

TEL AVIVAS."1— Amerikos 
žydas, kaltinamas įvairiais gang- 
sterizmo darbais, Meyer Lansky 
apskundė teisme vieną Izraelio 
laikraštį, kuris jį pavadino 
“gangsteriu”. Laikraštis atsi
liepė negalėjęs pakenkti geram 
Lanskio vardui, nes jis gero var
do niekad ir neturėjęs.

WASHINGTONAS. — Fede
ralinė grand jury Bostone svar
sto galimus kriminalinius kalti
nimus -laikraščiams, kurie pa
skelbė vyriausybės slaptus do
kumentus. Nors . Aukščiausias 
Teismas leido, spaudos laisvės 
vardu, dokumentus spausdinti, 
lieka klausimas, kaip pavogti do
kumentai atsirado laikraščių re
dakcijose. Du Bostono spaustu
vininkai perspausdino dokumen
tus. .'

SAIGONAS. Americal divi
zijos vadas Vietname gen. Ja
mes Baldwin buVo atleistas, nes 
jo dalinyje nebuvo budrumo. 

Viename komunistų puolime žu
vo 33 amerikiečiai kareiviai ir 
76 buvo sužeisti. Divizijos va
das kaltinamas apsileidimu.

z Mažėja kareivių 
^skaičius Vietname 

, ^SAIGONAS. ------ Išvežus iš
Vietnamo dar 3,100 amerikiečių 
kareivių, jų skaičius P. Vietna
me sumažėją iki 236,000, kiek 
buvo tik prieš penkerius metus. 
Prezidentas Nixonas įsakė iki 
lapkričio mėn. galo palikti Viet
name tik 184,000 vyrų.

P. Vietnamą šiuo metu yra 
188,100 armijos, 100,700 — ka
ro laivyno, 500 — marinų 36,900 
karo aviacijos „n*;,100 pakrančių 
sargybos vyrų.1

Priėmus 26-tą Konstitucijos papildymą Amerikoje atsirado virš 11 milijonu naujy balsuotojy. Bendras turinčiy 
balsuoti skaičius siekia 139,563,000. šiame žemėlapyje nurodyta, kur kiek jauny balsu etoj y, tarp 18 ir 21 mėty, 
yra. Daugiausia jy Kalifornijoje, o Georgijoje ir Kentucky balsuotojy skaičius nepasikeitė, nes tos valstijos ir 

anksčiau leisdavo- balsuoti, nuo 18 mėty amžiaus.

Geras atsakymas
“New York Times”
NEW YORKAS. — Liepos 6 

d. laiške ‘New York Times” re
dakcijai Harold Thatcher rašė, 
jog Amerikos visi sunkumai ky
la ir “paranoiškos komunizmo 
baimės ir neapykantos”. Ameri
ka, užburta tos neapykantos ko
munizmui- bandė užgniaužti “iš
laisvinimo karus”, bandė jėga 
sulaikyti kitas tautas nuo pasi
rinkimo komunistinės sistemos”.

Į šitą laišką atsakė vakar Je
rome Landis, kuris sako, jogyra 
gaila, kad Thatčher nenurodė nė 
vienos tautos, kurią Amerika su
stabdė ir neleido pasirinkti ko
munizmo. Gal jis turėjo galvo
je Čekoslovakiją 1968 metų rūg- 
piūčio mėnesį, ar gal jis kalbė
jo apie vengrų-1956 m. tautinio 
išsilaisvinimo kovą.--.Gal jis kal
ba apie -Latviją, Lietuvą ir Esti
ją,, agresijos aukas? Rusinimo ir 
masinių .deportacijų aukas? Ar 
gal lenkų darbininkų sukilimą, 
kur lenkai parodė savo neapy
kantą komunizmui, puldami Bal
tijos pajūrio miestuose partijos 
įstaigas? Jei istorijos iškraipy
mas, pagal Thatcherį, reiškia 
sveiką protą, tai komunizmo 
valdomi rytų europiečiai tikrai 
visi yra paranoikai, — užbaigia 
laišką Jerome Pandis. o ■.

Fischeris muša : 
dana tarsena 

C

DENVER. — Pasaulio šach
matų čempionui nustatyti var
žybose. amerikietis Bobby Fi
scher laimėjo iš dano Bent Lar
sen jau tris partijas. Rungty
nėms laimėti reikia dar dviejų 
su; puse taškų iš likusių septy-' 
nių partijų. * j
f . Kitame' pusfinalyje rungiasi 
du sovietų šachmatininkai Tig
ran Petrosian ir Viktor Korš- 
nbj. Jie keturias partijas sulo
šė lygiomrM ir turi po du taškus.

Abiejų pusfinalių nugalėto
jai susitiks rugsėjo'mėnesį ir loš 
12 partijų! šių susitikimų lai
mėtojas tada turės teisę iššauk
ti pasaulio čempioną Boris Spas
sky. Susitikimas su juo įvyks 
ateinančių metų pavasarį.. Dėl 
čempiono ’vardo bus lošiamos 24 
partijos. A" •

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

šiandien gali prasidėti te
lefono darbininku streikas viso
je Amerikoje. Ohio Bell telefo
no tarnautojai sustreikavo jau 
vakar, nors bendrovė paskutinę 
dieną ir padidino savo pasiūly
tas algas.

< Prezidento patarėjas Kis- 
singeris sugrįžo iš savo kelio
nės ir tuoj nuvyko pas preziden
tą į San Clemente, Kalifornijoje.

Izraelis paskelbė, kad pa
didėjo imigracija iš Amerikos, 
vien šią vasarą atvyksta 5,000 
žydų. Imigracija padidėjusi 
50%.

+ Britanijoje amerikiečių 
aviacijos bazėje kapitonas Cul
ver teismo buvo pripažintas kal
tu. Jam gresia iki 5 metų ka
lėjimo bausmė už dalyvavimą 
demonstracijoje prieš Vietnamo 
karą. - Užsienio bazėse esan* 
tiems kariškiams draudžiama de
monstruoti.

+ Kalifornijoje Juan Corona 
buvo apkaltintas 25 asmenų nu
žudymu. Užmuštųjų lavonai bu
vo rasti vaismedžiu soduose.

♦ Netoli Britų Kolumbijos 
krantų nuskendo rusų prekinis 
laivas. Kanadiečiai išgelbėjo 14 
jūreivių, jų vienas sužeistas.

♦ Laose kariuomenė, atsiėmė 
iš komunistų beveik visą slėnį — 
Plain of Jars, kurį komunistai 
valdė nuo 1964 metų.

♦ Urugvajaus teroristai pa
grobė jauną tekstilės įmonės sa
vininką ir pareikalavo už jo pa
leidimą nemažai pinigų.

- Siūlo Pakistanui 
neduoti paskolų

WASHINGTONAS. — Pasau
linio Banko delegacija, sugrįžusi 
iš Pakistano, rekomendavo ne
duoti Pakistanui jokios paramos, 
išskyrus 'maistą badaujantiems. 
Kraštas esąs taip nuteriotas, kad 
jokia išvystymui duodama pa
rama nebus įmanoma panaudoti.

Delegacijos raporte iš Rytų 
Pakistano nurodomi sunaikinti 
miestai ir kaimai. Kušta mies
te iš 40,000 gyventojų beliko 
5,000. Net 90% visų barnų, 
krautuvių, bankų, mokyklų yra 
sunaikinti. .-.r-r.'

Libija kursto
Maroko žmones

■RABATAS. —- Maroko .kara
liaus policija.pradėjo ieškoti pa
bėgusių sukilimo dalyvių.. Ieško
mi studentai, kurie Rabato gat
vėse, sužinoję apie sukilimą,, de
gino Hassano portretus ir ka
rališkas vėliavas. Suimtųjų skai
čius Marokd neskelbiamas, ta
čiau jis vis didėja.

■ Libijos radijas toliau ragina 
marokiečius sukilti ir nuvers
ti pasenusią, feodalinę,. atsiliku
sią ir šalį. apleidusią monarchi
ją. -Nepavykęs šeštadienio su
kilimas buvusi tik. kibirkštis, ku
ri išsiliepsnosianti į. didelę ugnį 
ir duosianti Marokui pažangią 
vyriausybę.

Zambija perka 
Rodezijos javus

LUSAKA. — Zambija, kuri 
buvo viena kiečiausių kovotojų 
prieš baltųjų režimą Rodezijo- 
je, paskelbė, kad ji keičia savo 
prekybos politiką ir žada pirk
ti iš Rodezijos javų, daugiausia 
kukurūzų. Jau užsakyta Rode- 
zijoje 1.5 milijono maišų kuku
rūzų, nes Zambija neturinti pi
nigų pirkti jų *š kitų valstybių, 
o žmonėms trūksta maisto.

šis Zambijos nutarimas yra 
smūgis Jungtihių Tautų nutari
mui boikotuoti baltųjų valdomą 
Afrikos valstybę — Rodeziją. 
Zambijai tas boikotas daug kai
navo. Iš 1965 metais buvusios 
76 milijonų dol. vertės preky
bos su Rodeziją, pernai ta pre
kyba nukrito iki 24 mil. dol.

Ginklų balansas 
nėra pasikeitęs

WASHINGTONAS, — Vals-.. 
tybės departamentas pareiškė, 
kad nežiūrint sovietų naujų gin
klų siuntų Egiptui ir Sirijai, ka
riniu balansas Viduriniuose Ry
tuose lieka nepasikeitęs. Izra
elio naujų lėktuvų prašymai vy
riausybės yra svarstomi.

Izraelis spaudžia Ameriką, kad 
įsipareigotų neribotam laikui 

ir duotų po du naujus Phantom 
lėktuvus kiekvieną mėnesį.

KARINĖS ’ PRIEVOLĖS ĮSTATYMO 
♦

WASHINGTONAS. — Atstovų Rūmų ir Senato konferencijos 
komitetas pertraukė savo darbą visai savaitei, negalėdamas su
sitarti dėl karinės prievolės pratęsimo įstatymo. Tuo būdu, šiuo 
metu, nuo Repos 1-mos dienos visoje Amerikoje sustojo naujokų 
ėmimas į kariuomenę. Tai pirma tokia pertrauka po 28 karinės 
prievolės metų. Dėl paties naujokų šaukimo kongresas greit su
sitartų, tačiau sunkumiį sukelia keli papildymai, ypatingai se
natoriaus Mansfieldo prirašytas papildymas dėl Vietnamo karo 
užbaigimo datos. Tas papildymas reikalauja valdžios išvežti visus 
amerikiečius iš Vietnamo per 9 mėnesius, jei Hanojus sutiks pa
leisti karo belaisvius.

Š. Airijoj nušovė 
britų kareivį

BELFASTAS. — šiaurinėje 
Airijoje protestantai šventė sa
vo seną, tradicinę šventę William 
of Orange laimėjimą prieš ka
taliką karalių James II-jį 1690 
metais. Paraduose dalyvavo vi
soje Airijoje apie 75,000 žmo
nių, juos saugojo 11,000 britų 
kareivių ir 4,000 policininkų. 
Belfaste žygiavo 20,000 protes
tantu su 19 orkestru.

J \ J >

šie metiniai paradai labai pik
tina katalikus, kurie juos laiko 
paniekinimu, provokavimu ir 
priminimu, kad jie pralaimėjo 
prieš protestantizmą. Viename 
Belfasto katalikų rajone buvo 
iš pasalų nušautas britų karei
vis. ■ *

šiais metais Airių Respubli
kos armijos veikla šiaurinėje 
Airi joj e. sustiprėjo. Buvo. nu
šauti 9 britų kareiviai, žuvo 2 
policininkai ir 15 civilių. Iki šiol 
šiais metais jau buvo 198 tero
ristiniai sprogimai, kada pernai 
per visus 12 mėnesių tebuvo 157 
sprogimai.

Laisvosios Airijos premjeras 
John Lynch kalboje Dubline rei
kalavo, kad Britanija paskelbtų, 
jog šiaurinė Airija turi būti su
jungta su Airija taikiomis prie
monėmis. š. Airijos premjeras 
Faulkneris tą premjero Lynch 
kalbą pasmerkė.

“Už ka balsuotum?” i*
WASHINGTONAS. — Harris 

opinijos tirimo įstaiga paklausė 
birželio mėn. 1,614 šeimų: “Jei 
rinkimai būtų rytoj, už ką bal
suotum: už respublikoną Nixo- 
ną, už ' demokratą Edwarda 
Kennedy ar už nepriklausomą 
feeorge Wallace?” Nixonas ga
vo 44% balsų, sen. Kennedy 
36%, Wallace-13% ir 7% neži
nojot, už ką pasisakyti.

Tarp negrų Kennedy gavo 
71% balsų, Nixonas — 13% ir 
Wallace — 2%. Balsuotojai iki 
30 metų daugiau balsavo už Ken
nedy — 45% ir už Nixoną — 
37%, tačiau tarp vyresnio ne
gu 50 metų žmonių Nixonas ga
vo 54%, o Kennedy — 27.%.

Rabinas Kahane 
neatsisako smurto
NEW YORKAS. — žydų Gy

nybos Lygos vadas rabinas Meir 
Kahane spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad jis ir jo šalinin
kai toliau neatsisako naudoti 
sprogmenis ir kitas smurto for
mas prieš sovietų įstaigas Ame
rikoje. Prieš Amerikos įstaigas 
Kahanės lyga tokio smurto ne
naudotų, tačiau prieš tironiš
ka sovietų režimą smurtas yra 
neišvengiamas, nes ten draudžia-

Kongrese vis daugiau kyla įta
rimų, kad vyriausybė nespaudžia 
karinės prievolės įstatymo pri
ėmimo tyčia, kad kartu nebūtų 
priimtas ir Mansfieldo papildy
mas. Girdisi balsų, kad vyriau
sybė ragina sau palankius komi
teto narius delsti priėmimą, kad 
įstatymas nepakenktų derybos 
su komunistais. Charakteringa, 
kad Hanojus išėjo su savo nau
ju septynių punktų taikos planu 
tuoj, kai senatas priėmė Mans
fieldo papildymą, kuris pasitrau
kimą iš Vietnamo sujungia su 
karinės prievolės įstatymo' pra
tęsimu.

Jaunuoliai, kurie būtų turė
ję eiti į kariuomenę, laukia ir 
nekantrauja. Visuose 4.102 nau
jokų ėmimo punktuose darbas - 
vyksta, naujokai rūšiuojami, ti
krinama jų sveikata, tačiau pats 
šaukimas į karinius dalinius yra 
atidėtas, kol kongresas priims 
įstatymą. Kyla klausimas, ar 
Ameriką, ilgai galės apsieiti be 
naujų kareivių. Poros mėnesių - 
pertrauka daug nepakenktų ka
rinėms jėgos, tik galėtų suar
dyti kariuomenės planus naujo
kų apmokymui ir jų po dalinius 
paskirstymui.

Naujokų pareikalavimas su
mažėjo. Liepos mėnesį buvo nu
matyta pašauti, tik 8,000 ka
reivių, kada peniai tuo‘ pačiu 
metu buvo pašaukta 15,000'. 
Rugpiūčio mėnesiui irgi, numa
tyta šaukti 8,000 naujokų. Ma
noma, kad galėtų praeiti visa ei
lė mėnesių, kol naujokų klausi
mas pasidarytų rimtas ir imtų 
grėsti Amerikos saugumui.

Blogiausiu atveju prezidentas 
turi teisę pašaukti į tarnybą vi
sus tuos, kurių prievolės, kariuo
menei buvo dėl įvairių priežas
čių atidėtos. Tokių jaunų vyrų 
Amerikoje yra 5.5 milijonai, ši
toks pašaukimas būtų labai ne
populiarus politine prasme ir, 
manoma, kad prezidentas vengs 
panaudoti šią savo galią.

Illinois valstijoje apie 3,000 
vyrų iki liepos 30 d. pasitikrins 
sveikatą karinės prievolės įs
taigose. šį mėnesį sveikata bu
vo patikrinta 1,100 vyrų. Kada 
kongresas priims karinės tarny
bos įstatymą, jie tuoj bus pa
šaukti į dalinius.

TEL AVIVAS. — Ugandos 
prezidentas Idi Amin lankėsi Iz
raelyje, iš kurio Uganda prašo 
savo karinėms jėgoms instrukto
rių ir technikų.

KAIRAS. — Amerikos nauji 
pasiūlymai ir derybos su Egip
to pareigūnais Kaire, spaudoje 
vadinami “farsu” ir “vaidinimu’.’ 
Egipto laikraščiai reikalauja, 
kad Amerika nustotų rėmusi Iz
raelį ginklais.

mos kitos protesto formos, pa
reiškė rabinas.

Jam ir dviem jo pasekėjam 
gresia 5 metai kalėjimo už bom
bų gaminimą. Teismas bus lie
pos 23 d. Brooklyne.



I

Miimi

VIU-J1 METAI

SIMO KUDIRKOS VARDU
pavaduotojas — s. Antanas Gui 
daitis, sekretorė — s. Irena Jan
kauskienė, komendantas — s. v.

\tlontq Rgįono stovykla"

LEIDŽIĄ LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresą*; 7120 S. Rockwell SU Chicago, 111. 60629

Vyi\ Skautwiukas tąmi t 
Yorko vadi ja ir Vyr. Skau

į i rt f i

Liet. Skautų Brolijos Vyri 
sias Skąutiuinkas v, s 
Molis į New Y orką atv 
želio 12, kad aamenišk 
tarimais sų Seserijom N 
skautininke ir vietiniais Rr 
jos nariai galėtų ne tik aptž 
artimuosius skautiškos veii | v . . . ... ..uždavinius, bet juos gražiau su- | 
derinti ir tinkamiau parinkti 
nąųjesnius veiklos metodus.

Įvyks rugpiūčio 29—rugsėjo 6 Spencer viętQVČi< Mass, Religinio auklėjimo temomis 
........ , , * . išsikąlbėta su Brolijos Dvasios iAtlanto rajono, į kurį >ema trylika Atlante pakraščio miestų, Vadu y s> kųn< Jftnų Pakalniš.

stovykla bus rugpiūčio 29-rugsėjo 6, toje pačioje vietoje kaip ir kiUj kląusiiuai aėl Brolijos repre- 
pernai — 4—H Camp, Spencer, Mass. Stovykla bus pavadinta leidinio, VS-ko kelio-
Simo Kudirkos vardu. Viena diena bus skirta prisiminti šį grą
žintą laisvės troškusį jūrininką. Jaunimas šiai dienai iŠ anksto 
pasiruošia.

Stovyklos mokestis
30 dol. Jei stovyklauja keli iš 

vienos šeimos, tai pirmas moka 
30 dol.,/'antras 27.50 daL trečias 
25 doį., ketvirtas ir kiti 20 dol. 
Kąs norėtų stovykloje pasilik
ti vieną ar kitą dieną — moka 
5 dol. dienai.

Registruotis

Ų*- iki rugpiūčio 10 pas ps. A. 
Glodą, 15 Ayrshire Rd., Worces
ter, Mass. 01604. Registracijos 
mokestis — 5 dol.

ps. Algis Glodas, redaktorius s. 
Romas Jakubauskas, seserijos 
pastovyklės vadovė — s. Aldo
na Bįaękąitienė, brolijos pasto
vyklės vadovas — s. v. v. si. Sau
lius Lišauskas, medicinos sesuo 
— vyr. skautė Irena Jalipskie- 
nė, medicinos sesers padėjėja 

vyr. skautė Irena Aiksnienė, 
pionerijos vadovas ps. Gedimi
nas Janula, ūkio skyriaus vado
vas — sk. v. Aleksas Pridotkas, 

■stovyklos virėjas — Howard

nės j tarptautinę Skautų Jam
boree, jubiliejinės stovyklos Vo
kietijoje bei jūrų skautų artė
jančių sukakčių rūpesčiai, dis
kutuota su Jainboree Rondo 
skyriaus vedėjų s. Antanu Gu- Į 
daičiu. , Ų .

Su Atlanto Rajono brolijos va
deiva ps. Gediminu Surdėnu ap
kalbėta rajoninė stovykla, va
dovų parengimas tuntuose, vadų 
mokykla.

Po Vadijos posėdžio ilgesni pa
sitarimai truko su LSS-jos Vy
riausia Skautininke s. Lile Mi- 
lukiene dėl bendros veiklos sti
presnio suderinimo tarp Seseri
jos ir Brolijos. Ąžuolo—Gintaro 
mokyklos, leidiniai, informacija, 
stovyklos, finansinės problemos 
bei kita buvo kruopščiai aptarta.

Ta pačia atsilankymo proga 
y. s.> P.'Molis dar turėjo išsa
mų pasikalbėjimą, Įrašytą Į juos 
tą, su Laisvės žiburio radijo ve
dėjus Romu Keziu. A. J. G.

Į mą ir pasisekimą. Vėliau į šią 
•gerojo darbelio tarnyba įsijun
gė ir kiti daktarai bei eilė me
dicinos seserų. Šiais metais šią 
ambulatoriją aplankė daugiau 
kaip du šimtai skautų-čių ir jų 
vadovų vadovių, šiais metais 
sveikatos tikrinimą atliko dr. 
Birutė Kasakaitienė ir dr. Pe
tras Žlioba, daugeliui skautų- 
čių pažįstamas iš praeitų metų 
stovyklos, kurioje jis nemoka
mai dvi savaites rūpinosi jau
nimo sveikata.' Injekcijas teikė 
medicinos seserų mokyklos mo
kytojos Eglė Narbutienė ir Ži
vilė McPolin. Ambulatoriniu 
patarnavimu pasinaudojusius re
gistravo ir aukas numatytai Ra
ko stovyklavietės ambalatorijai 
statyti priėmė s. Vytautas Kas- 
niūnas. Skautų vadovybė ir tė
vai nuoširdžiai įvertina šį dak
tarų ir medicinos seserų gerąjį 
darbelį mūsų skautams-skau- 
tėms. Taip pat visi apgailestau
ja, kad dėl širdies negalavimų, 
dr. Ramonąs, kurį per eilę me
tų buvo įpratę matytį stovyk

loje, turėjo atsisakyti savo pa-

mėgto stovyklavimo su skąutais- 
tėsąis. •« u JMOšlJ!' V/

* Visi skautininką! kviečia
mi ątnaujįnti stovyklinius Įspū
džius. Chicagos skautininkų- 
kių Ramovės ir skautininkių 
draugovės vadovybė kviečia vi
sus skautininkus-kes ŠĮ savait
galį aplankyti Rako stovyklavie
tėje stovyklaujančius Chicagos 
skaučių-tų vienetus ir dalyvau
ti stovyklavietės 15-kos .metų 
įsikūrimo sukaktuvėse. Vyksta
ma savomis priemonėmis. Nak
vynę bus galima gauti Luding
ton miesto Stern viešbuty (prieš 
paštą).

Visois skautininkėę liepos 17 
d. (šešt.) renkasi prie s tavy k-; 
lo§ koplyčios 4 vai. p. p.

-Ą “Mūsų Skautija” (šis “Nau
jienų” dienraščio skyrius) kele
tą savaičių nebepasirodys. Re
daktorius s, Balys Vosylius lie
pos 19 d. išvyksta ilgesnių atos
togų prie Atlanto. Jo adresas 
ligi rugpiūčio 15 d. bus šis: Ba
lys Vosylius, % M. Židonis, 666 
Orange Str., New’ Haven, Conn.

SU NEW YORKO SKAUTŲ DOVANA:

LSB Vyr. Skautininkas v. s. P. Molis, birželio 
Tauro tunto brolių.

KOPLYTĖLE

13 d. apdovanotas

P. Bįvainio nuotr.

VEIDAI

Stovyklos vadovai

yrašie: stovyklos viršininkas
— s. Mikas Subatis, viršininko į Beaudette,;

SU GRAŽIA VASARA PRASIDĖJO STOVYKLAVIMO SEZONAS 

Rako ąžuolyne vėliavų aikštėje žygiuoja pačios jauninusios —r 
paukštytės.MANOSIMAS vas priartėjo. Man labai Įdo

mu, kokie yra tie amerikiečiai?
Staiga žmogus, tas pats žmo

gus, kuris man buvo toks ge
ras, bėgo ir šoko Į amerikiečių 
laivą. Aš sušukau; “Palauk ir 
manęs, drauge su tavim ir aš 
noriu Į laisvę!” Rusai pradėjo 
triukšmingai jį vytis. Susitiko 
su amerikiečiais ir kalbėjo il
gas valandas, aš j u nesupratau.

Buvau užmigusi ir buvau pa
žadinta mirties riksmo, o... aš 
jų daug esu girdėjusi. Greit nu
skridau j šauksmo pusę.

Netikėjau, ką mačiau! Mano 
draugą mušė! Aš pradėjau šąuk- 

Gelbėkite jį! Ar nemato-

Pakėliau savo baltą galvą, ap
sižvalgiau ir grakščiai pakilau 
Į orą. šaltas vėjas pabaigė ma
ne budinti. Pastebėjau, kad Į 
“Sovietskaja Litva” pradėjo 
krauti Įvairias dėžes ir statines. 
Priartėjau arčiau, kad geriau 
pamatyčiau. Išgirdau du jūrei
vius kalbant, jie paminėjo ke
lis kartus Ameriką. Ir tada man 
paaiškėjo: jie plauks Į Ameri-[ti 
ką! Net tada, kai dar buvau te, kad jį užmuš!” Niekas nepa- 
labai jauna, aš norėdavau pa-1 judėjo* o Į piano draugo marš- 
matyti Ameriką, ir dabar buvo Į kipius daugiau ir daugiau krau- 
man gera proga.

Jau jvroię esamę viena savai
tė. Niekas manęs nepastebėjo, 
tiktai vienas labai malonus jū
reivis vis mane užkalbindavo, 
duodąvo savo maisto liekanučįų. 
Jis sų manim vis kalba. “O, 
pąuk^toli, kaip aš norėčiau tu
rėti laisvės sparnus. Bet greit 
būsiu laisvas, nors ir sparnų ne
turiu”. Net man šiltą guolį 
tarp skudurų ir virvių jis sutai
sė. Jis tikrai buvo mano drau
gas.

Pamačiau Amerikos krantus! 
Ąš girdėjau, kad tenai yra lais
vas kraštas ir žmonės gali da
ryti, ką nori. Po kiek laiko Ame
rikos pakrančių sargybos lai-

jo sunkėsi. Nežinodama, ką da
ryti, bandžiau su savo sparnais 
užstoti draugo vaidą, bet veltui 
— jie mane nustūmė. Tada sa
vą- snapų įsikibau į kąžkięno au
sį ir sugnybau. Tas mane čiupo 
ir smarkiai numetė ant žemės. 
Jis man sparną sulaužė, nebe
galėjau skristi, bet visdėlto pa
griebiau kažkieno kulnį.

Iš sužeisto sparno pradėjo 
kraujas bėgt, bet nepastebėjau, 
nes akys žiūrėjo į mano draugą, 
gal mirštantį dėl laisvės.

Gintė Pečiūraitė, 
Ann Arbor, Mioh.

“Skautu Aidas”,

DARBAI
-į- Priminimas apie paverg

tųjų tautų paradą. JAV Vidu
rio rajono vadas v, s. Pranas 
Nedas kviečia visus nestovyklau
jančius skautus-tes, skautinin- 
kus-kes, o taip pat skautų-čių 
tėvus ir artimuosius dalyvauti 
šeštadienį (liepos 17 d.) Chi
cagos vidurmiestyje Įvyksiančia
me Pavergtųjų Tautų parade. 
Prašome dėvėti uniformas. Ren
kamasi 11 vai. ryto La Salle ir 
Randolph gatvių sankryžoje. 
Paradas prasidės 12 vai. Tiki
masi gausių dalyvių.

Chicagos skautai jau Įsikū
rė Rako miške. Chicagos skau
tai ir skautės pareitą šeštadie
nį, liepos 10 d., išvyko dviejų 
savaičių stovyklai Į Rako stovy
klavietę, Custer, Mich. Nuo Jau
nimo Centro išvyko 8 didžiuliai 
autobusai stovyklautojų. Nema
žai išvyko ir savomis priemonė^ 
mis. Didelė dalis stovyklos va
dovų, tėvų talkininkų, skautinin- 
kų-kių ir skautų-čių pionierių 
išvyko stovyklon jau savaitės 
vidury, kad pastatytų palapi
nes, užbaigtų įvairius paruošia
muosius darbus ir pasitiktų 
vykstančius stovyklautojus.

Svečiai laukiami tik liepos 
18 dienomis.

-Ą Su geriausiais įspūdžiais 
grįžo akademinės stovyklos da
lyviai. ’ Iš spaudos komentarų 
ir dalyvių pasisakymų sprerr-

at-

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

VyręsiŲ.ęji Arąęrįkos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dąbąr jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė- 
aės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko pąrą- 
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo, 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunini ui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti s.ų mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla,

Antanas Rūkas, VIENIŠO, ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL 
kaina 2 dol. Ų , ; ‘ -

džiant tenka susidaryti, Įspūdį, 
kad stovykla buvo Įdomi ir vis- 
pusiškai pavykusi, nors jos va- 
dovybei visą laiką teko kovoti 
su finansiniais sunkumais. Gai
la, kad dėl pasiruošimų dainų 
šventei ir kitiį priežasčių dau
gelis norėjusių’negalėjo stovyk
la pasinaudoti, ir jos Įdomioje 
programoje dalyvauti.

. Daugelio nuomone, kai kurios 
paskaitos, poezijos, dramos ir 
muzikos vakaras būtų verta ru
deniui atėjus pakartoti Chįca- 
goje platesnei .yisuomenei.

Tautinių šokių kursuose da
lyvavo ir skaučių atstovės. Ruo
šiantis ateinančiu metu didžia
jai tautinių šokių šventei, tuoj 
po dainų šventės,- Jonyno ūkyje, 
Chesterton, Ind., Įvyko tautinių 
šokių mokytojų kursai, kuriuose 
dalyvavo ir nemažai skaučių iš 
Čikagos ir kitų JAV vietovių. 
Tarp jų Gražina Reškevičienė 
ir Laima Antanėlienė.iš Omąhos, 
Nebr., Danguolė Razųtytė iš Los 
Angeles, Calif. . Kanadietės s. 
Jokubynienė iš Toronto, Augus- 
tinavičiūtė iš New Delhi ir kt.

Iš pradinių pasiruošimų 
Chicagos skautoramai. Chica- 
gos skautams remti draugijos 
posėdyje, Įvykusiame birželio 28 
d. dr. St. Biežio. namuose buvo 
tartasi spalio 3. d- numatytos 
skautoramos reikalais. Taip pat 
buvo iškeltos refkąlas atžymėti 
Rako stovyklavietės penkiolikos 
metų sukaktį, ta proga, sto
vyklos metu, Įteikiant dovanė
les kun. Martinkui, daug padė
jusiam skautams toje stovyklo
je kuriantis ir Michigano valsti
jos sanitarijos valdytojui Wil- 
sonui. Posėdyje dalyvavo drau
gijos pirm. dr. St. Biežis, O. Bie- 
žienė, dr. A, Kalvaitis, architek
tas A. Kerelis, Ąlg. Aglinskas, 
Lituanicos tunto tuntininkas 
Zigmas Jaunius, Kernavės skau
čių tunto atstovė A. Martienė 
ir Aušros Vartų tunto, tųntinin- 
kė Albina Ramanauskienė.

■jį- Džiaugiamės ir Įvertiname 
mielą medicininę talką. Prieš 
penketą metų, Chicagos skautų 
vadovybės kviečiamas, nuolati
nis skautų rėmėjas dr. V.’ Ra
monas sutiko nemokamai pa
tikrinti stovyklon vykstančių" 
skautų tinkamumą stovyklavi
mui ir suteikti injekcijas prieš 
tetanus’ ligą. Jaunimo Centre 
atsidariusi priešstovyklinė “am
bulatorija” , rado dideli pritari-

GAUNAMA. "NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

VAS,AV.LWyWAWWiVZ<WAViV<YAV.,.Wi'/AV>V/1V.Y>'AV.,iV.W,W?A,.‘;'?..,,AV.V

rugpiūčio 15 dieną,

BUCO SODE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

M&iyj ogtMi y

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS,

11 — 1 - - ■”*

2 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — WEDNESDAY, JULY 14, 1971

ELIZABETH© (N. J.) PAUKŠTYTĖS ANT NEPAPRASTO AKMENS 

$u savo vadove v. si. Aldona Meilute.

VISĄ LAIKĄ GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS M0DERNIŠ- 
KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
RUGPIŪČIO 15 D, VISI KVIEČIAJII I NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ.



6. STRIKAITIS

Winipegieciu kelionė į okupuotą Lietuvą
•1' (Pabaiga)

■ t. ' M ■

Paskutiniuoju kalbėtoju bu
vo pakviestas dabartinis Lietu
vių Klubo Manitoboje p-kas Vik
toras Novogrockas. Jis yra so
cialdemokratų veikėjo a. a. Jo
no Novog-Novogrodsko tikras 
brolis, kuris nesenai mirė To
ronte. Jis ypatinga veikla iki 
Šiol nepasižymėjo, bet paskuti
niu metu pasidarė gana veiklus. 
Jis savo viešnagę okup. Lietuvo
je nupasakojo gana vaizdžiai ir, 
atrodo, nelabai prisibijodamas 
Lietuvos okupantų. Jis pradžio
je pareiškė, kad Lietuvą savo 
kalboje vadins “LTS-junga”, nes 
dabartiniu metu taip esanti va
dinama. Pirmiausia jis padėkojo 
klubo vicepirmininkui VI. Ste
ponavičiui, kad jis sudaręs jam 
progą laisvai pavažinėti po Kau
ną, nes mažai kas iš visų eks
kursantų tokios progos teturėjo.

Parvežtų dovanų dalinimas

Mums visiems jau gerai žino-

Kada V. Novogrockas su ekskur
sija nuvyko į okup. Lietuvą, Kau
ne tuojau j j pasitiko Antanąs 
Drilinga ir savo mašina išvaži
nėjo visą Kauno miestą ir tei
kė kuo išsamiausius paaiškini
mus. Tad V. Novogrockui susi
darė proga ne tik laisvai aplan
kyti Kauno žymesnes vietas, 
bet ir Įvairias valdžios įstaigas 
bei smulkiai išsikalbėti Įvairiais 
reikalais.

V. Novogrockas, pradėjęs savo 
Įspūdžius iš okup. Lietuvos, pir
miausia Įteikė asmeninę dovaną 
nuo Antano Drilingos Vladui 
Steponavičiui. Jam pačiam įtei
kė kaklaraištį ir du numerius jo 
paties redaguojamo “Nemuno”, 
o poniai — gintarinius karolius. 
Be to, jiems perdavė gėriausius 
linkėjimus. VI. Steponavičius 
dovanomis labai susijaudino pa
reikšdamas, kad jis nekreipiąs 
jokio dėmesio Į politinius Įsiti
kinimus ir kad Drilinga esąs la
bai nuoširdus žmogus ir labai 
draugiškas. Jam kalbant riedė-

Rostove prie Oono sovietai turi didelę žemės ūk’o mašiną įmonę, čia gaminami kombainai "Ni
va". Fabrikas pagamina 80 '/o visu sovietu kombainu.

. v i ur<xugibK.<xb. j dili Adijjdiiu iicuc’
ma, kad pries keletą metų Win-,jo skruostus ir karš_
nipege lankėsi aukštų okup. Lie
tuvos komunistų grupė, kurių 
tarpe buvo ir dabartinis Kauno 
“Nemuno” redaktorius Antanas 
Drilinga. Ta grupė lankėsi Ma- 
nitobos Lietuvių Klube, o vėliau 
buvo pakviesta vakarienės pas 
Steponavičius. Ant. Drilinga, 
nors dar esąs jaunas, kilęs nuo 
Steponavičių gimtinės Lietuvo
je. Vakarienės metu Ant. Dri
linga su Steponavičiais dar ge
riau susipažinęs, o Viktorui No- 
vogrockui vykstant Į okup. Lie
tuvą prašė asmenišką laišką, kad 
j j kiek galima geriau priimtų.

tai suspaudęs bučiavo V. Novo- 
grockį už dovanų parvežimą.

Toliau,' kitas dovanas jis per
davė nuo giminių, kurias jis tu
rėjo progos susitikti. Dovanų iš 
okup. Lietuvos iš sesers, gavo 
Br. Bujokienė, iš kitų šaraus- 
kienė ir kit.

■ -

Novogrockio pranešimas

Po dovanų Įteikimo V. Novo- 
grockis savo nuotykius tęsė to
liau.

■Pirmiausia jis nupasakojo su
sitikimą giminių “Gintaro” vieš
butyje, kur nepaliaujamai rie-'

dėjo džiaugsmo ašaros, nes tiek 
daug metų kaip vieni kitų buvo 
nematę. Sunkūs pergyvenimui, 
giminių bei draugų netekimas, 
vieni kitus dar giliau sujaudino, 
kad net žodžiui vietos nebebu
vo. Po to buvę leista viešbu
tyje atskirai kambariukuose tu
rėti su giminėmis pokalbius bei 
vaišes, kurių vieni ir kiti iš sa
vo vietovių šiek tiek prisinešė. 
Praleidus ištisą naktį buvę sun
ku su giminėmis skirtis.

Toliau jis nupasakojo bendrą 
vaizdą, o ypatingai paprasto 
darbininko gyvenimą okupuoto
je Lietuvoje. Jis paaiškino, kad 
Lietuvos darbininkas niekuomet 
negali susilyginti su Kanadoje 
gyvenančiu darbininku. Papras
tam darbininkui okup. Lietuvo
je esąs labai sunkus gyvenimas.

Raginkite savo apylinkę 
augti ■ taupykite! J

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- - 
drucmenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

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

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL

Atlyginimai maži, o pragyveni
mas brangus. Paprastas darbi
ninkas galįs uždirbti nuo 80 iki 
120 rublių mėnesiui. Pavyzdžiui, 
paprastas kostiumas kainuoja 
virš šimto rublių ir daugiau. 
Moteriškos galvai skarelės su 
gėlėmis — 40-50 rubliai. Toliau 
jis aiškino: tiesa, daugelį žmo
nių matėme gražiais kostiumais 
bei gražiomis suknelėmis apsirė
džiusius, bet jie Įgyti iš tokių 
žmonių, kurie siunčia siuntinė
lius ir visokiais būdais ten gy
venančius šelpia. “Tai iš tokių, 
kaip mes”, parodė pirštu pats Į 
save.

Iš ryto išėjęs iš viešbučio gat
vėse prie krautuvių pamatęs il
gas žmonių eiles. Pasiteiravus 
paaiškėjo, kad žmonės ilgas va
landas laukia prie krautuvių, 
kad gautų būtinų prekių nusi
pirkti.

Kur tai su broliu gėrę po bu
teliuką alaus ir brolis sugalvojęs 
nupirkti dar keletą butelių alaus 
ir taip belaukdamas išlaukęs apie 
pora valandų, kol sulaukė eilės 
prieiti. Tai kaip matosi visur 
esąs trūkumas, o sunkiausiai 
pragyventi, tai darbo žmogui. Iš
važiavus Ųužmiesčius laukuose, 
prie sunkių darbų, visur matė
si dirbant ir moteris. Slaptai ir 
jis buvęs nuvykęs Į savo tėviš
kės miestelį Šiluvą, taip pat ap
silankęs savo kaime žaidinyje. 
Buvęs nuvykęs ir Į Panelės šven
čiausios bažnyčią Šiluvoje, ku
ri esanti atremontuota, o žmo
nių, bažnytinėse pamaldose tai 
daugybės.

Daugybės buvusių ūkininkų 
žemės jau išdraskytos, sodybos 
užartos ir užakėtos, o pati žemė 
prijungta prie kolchozų. Dalis 
sodybų dar tebesančios užsiliku- 
sios, kurių žemė priskirta prie 
kolchozų, o aplinkui pastatus 
duotas sklypelis žemės savo rei
kalams. Tokie darbus atlieka 
kolchozuose, bet dar tebegyve
na savo sodybose. Namų niekas 
netaiso, tai tokiose gyvena kol 
sugriūva, o 
tos ieškotis

Kolchozai 
kolchozai ir
valdžios, kur už darbus atlygini
mą moka valdžia. Tie kolchozai 
esą nusigyvenę, o darbininkai 
virstą didžiausiais tinginiais, nes 
tokiems atlyginimas esąs vie
nodas, ar jis dirba ar ne.

Kolchozai arba kolūkiai esą 
tokie, kurie patys išsilaiko be 
valdžios pagalbos. Tokiuose ko
lūkiuose darbininkai esą darbš- 
tesni, nes jei mažiau uždirba, 
tai mažiau ir tegauna.

V. Novogrockas dar aiškino, 
kad vadovės buvo nuvedu sios Į 
netoli Aušros Vartų bažnyčios 
kokius tai pastatus ir aiškinu
sios, kad čia Vilniuje, šitame na
me, buvęs paskelbtas Vasario 
16-tos aktas. Namai atrodę la
bai aprūkę ir matyti, kad jų nie
kas nedažo, nes greičiausiai kad 
trūksta dažų...

Pabaigai V. Novogrockas pa
sakė, “mes gyvename turtingo
je Kanadoje, kur darbininkui 
yra geros sąlygos gyventi. Kiek
vienas turi savo namukus, turi 
savo mašinas, ko negali susi
lyginti okup. Lietuvos darbinin
kas ir dar greit nesusilygins”.

Iš visų ekskursantų V. No
vogrockas pasakojo nuoširdžiau
siai ir, atrodo, teisingai. Gal tek 
singai ir pasakė: “nesu mela
gis ir nemėgstu meluoti”.

Aš ŠĮ straipsnelį rašiau tru-

I pūtį apgraibomis, nes Viktoras j 
i Novogrockas sakėsi, kad savo į 
patyrimus okup. Lietuvoje ra- Į 

j šys pats. Mačiau, kad jis turi! 
atsižymėjęs įvairių prekių, dra- j 
bužių, maisto bei kitą proilųk-Į™ 
tų kainas ir tuo reikalu, tikslius 
davinius surašys'pats,’ tada ma
tysis kiėš?’paprastas* “ darbinin
kas gauna algos ir.kiek už ją 
gali nusipirkti.

Baigus Tcaibas V. Lepečka pa
siūlė, kad trumpą pranešimą an
glų kalba padarytų p-lė Dauba- 
raitė, kur; trumpai nušvietė sa
vo nuotykius. ’

Pirmiausia ji pastebėjo, kad 
ją ten niekas nesekė, nes galė
jusi vaikščioti, kur tik norėju
si. Daug dalykų esą, kurie pa
tinka, o kiti nę, nes tas pats esą 
ir Kanadoje. Vienu žodžių jį 
kaip čia gimusi ir augusi, apie 
darbininkų gyvenimą okup. Lie
tuvoje nieko daug negalėjo ir 
pastebėti, o jei ir pastebėjo, tai 
mažai Įdomavosi.

Užbaigai KLB-nės Winnipeg© 
;Apyl. V-bos p-kas V. Januška 
padėkojo už pranešimus, 
•tingai V. Novogrockiui. 
prasidėjo 'vaišės, kalbos 
vatiniai pašnekesiai.

o ypa- 
Po to 
ir pri-

Now

paskui tenka vie- 
prie kolchozų.
esą dviejų rūšių: 
sovchozai. šie esą

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
I860 So. Halsted St Chicago, HL 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina 82.00.
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 
čekį ar Money orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St., Chicago, 11L 60608

ALKOHOLIS IR KAVA 
ATBUKINA ATIDUMĄ

Lisabonoje, Portugalijoje, Įvy
kusioje chemikų ir medikų iš 16 

| kraštų konferencijoje profeso- 
I rius Dr. Gustav Lieneri iš Dus- 
I seldorfo pareiškė, kad pagyrimai 
j parodė, jog išgėrus kavos po al

koholio sumažėja sugebėjimas 
skiliai, susikoncentruoti, kas 
ypač yrą pavojinga automobi
liu važiuojant, kur atidumas ir 
greitas susikoncentravimas yra 
dažniausiai gyvybės klausimas.

GENEVOS EŽERAS MIRŠTA
.... GENEVA,..šveicarija. — 581 
ketvirtainių kilometrą Genevos 
ežer^sj dąę .vadinamas “Lac Le- 
mano”, greitoje ateityje pavirs 
smirdančia bąla, jej nebus ko 
greičiausiai griebtasi gelbėjimo 
priemonių, pareiškė 40 susirin
kusių Prancūzijos ir Šveicari
jos mokslininkų. Pasak jų, eže
ro laikas rodo ‘‘penkias minu
tes 'prieš dvyliktą”. Kasmet Į šį 
ežerą suteka po 100 milijonų ku
binių metrų paplavų ir srutų ir 
to pasekmėje nepaprastai spar
čiai veisiasi algės, kurios ežero 
vandeniui kasmet atima po 30 
tonų deguonio.

There's no hsoir.
for ? hot summer day to last all night.

___ £=-- !OGet The Sleeper p 
Air Conditioner, j

irtemp

5115-5123 SO. KEDZIE AVE.

Model LO6-1OG

Cools with whisper quiet performance... 
let’s you sleep In peace.
Pick one up... carry it home!
Features built-on window kit
Installs In minutes.
Four handsome models—
5,000,6,000, and 8,000 BTITS.

AUTHORIZED AIRTEMP DISTRIBUTOR CHRYSLER
CORPORATION

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

PRospect 6-1790
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VISI LIETUVIAI Į LITUANIKA!
šį sekmadienį Beverly Shores įvyksta 

Lituanikos parko atidarymas
Paskutiniais metais Union I stijoje pradėjus “kaip ant mie- 

Pier vasarvietei Michigan© val-llių kilti”, senoji ir pa Johnson
-Tnr-TTKriiiiinrwiuTOiifi imii .......... ..

žinias, štai ką rašo Ameriką pasiekęs ir į mūsų rankas 
patekęs Tiesos numeris:

Dariaus ir Girėno "Lituanięą" vaizduojąs paminklas, 
kanadiečio skulptoriaus Bakio pastatytas Beverly 
Shores naujai įrengtame Lituanicos parke, kurio ati
darymo iškilmės įvyks šį sekmadienį, liepos 18 dieną.
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Krautuvių lentynos nebus pilnos
Sovietų Sąjungos premjeras Aleksei Kosyginas pa

vasarį pasigyrė, kad sovietų valdžia pagerins gyventojų 
būklę ir užvers krautuvių lentynas įvairiausiu maistu. 
Šis Kosygino pažadas buvo paskelbtas komunistų parti
jos suvažiavime, o vėliau garsinamas ir per sovietų ra
dijo stotis ir per komunistų kontroliuojamų spaudą pa
čioje Rusijoje ir laisvame pasaulyje. Leonidas Brežne
vas pasauliui pranešė, kad jis tokį įsakymą yra davęs 
Kosyginui, nes toks nutarimas tikrai buvo padarytas.

Atrodo, kad reikalai taip jau sklandžiai neina, kaip 
komunistų partijos vadovybė buvo nutarusi. Jeigu nori 
užversti maisto krautuvių lentynas, tai pirmon eilėn rei
kia pagaminti pakankamą kiekį reikalingo maisto toms 
lentynoms užversti. Įsakyti daug lengviau, negu pada
ryti. Komunistų partijos centro komitetas ne vieną nu
tarimą yra padaręs, bet gyvenimo tikrovė yra stipresnė, 
negu Brežnevo nutarimai. Jeigu rusai nepajėgė pasiga
minti pakankamai maisto per 53 metus, tai nėra jokio 
pagrindo manyti, kad šiais metais reikalai bus skirtingi.

Teisybė, šiais metais į šio pažado pildymą buvo 
kreiptas ypatingas dėmesys. Tuojau po Kosygino ir Brež 
nevo pagyrų, darban buvo įkinkyta visa sovietinės pro
pagandos mašinerija. Rašytojai, laikraštininkai, radijo 
pranešėjai ir komentatoriai buvo įpareigoti pasakoti 
apie Kosygino pažadą ir apie reikalingus pasiruošimus 
maistui gamintu Komunistai įtraukė į darbą kiekvieną 
krašto gyventoją. Visi sėjo, akėjo, ravėjo ir laukė der
liaus. Nesnaudžia ir komunistų partijos centro komi
tetas. Jis patikrino ir instruktavo visą “liaudies kontro
lierių” gaują ir išsiuntinėjo po visą “tarybinę” Lietuvą 
patikrinti, kaip tas maisto gamybos darbas eina. Jeigu 
javų ir daržovių auginimas bus tvarkingas, tai ir krautu
vių lentynos luš nuo maisto. Jeigu nieko nepriauginsi, tai 
teks ir šiais metais pusbadžiu gyventi, kaip gyventa išti
sas pusšimtis “komunistinių” metų.

Nežinome, kaip maisto gamyba eina kitose Rusijos 
vietose, bet kiek tai liečia “tarybinę” Lietuvą, tai gali
ma pasakyti, kad perspektyvos ne kokios. Maisto gamy
bos tikrinti išvažiavusieji kontrolieriai praneša liūdnas

“Lietuvos TSR Liaudies kontrolės komitetas 
patikrino, kaip saugoma kooperatinė nuosavybė 
Ignalinos, Jonavos ir Eišiškių rajonų vartotojų ko
operatyvų sąjungų įmonėse. Tikrinant paaiškėjo, 
kad minėtų vartotojų kooperatyvų sąjungų valdybos 
reikiamai nesistengė gerinti materialinių vertybių 
apsaugą, stiprinti kontrolės bei revizijos darbą, o dėl 
to čia būta švaistymų ir trūkumų.

“Paaiškėjo faktų, kai prekybinių organizacijų 
vadovai, stengdamiesi pavaizduoti, kad kooperatinės 
nuosavybės apsauga gera, ataskaitose nenurodydavo 
rastų kooperatinių lėšų trūkumų, laikydami juos ne
reikšmingais, nors trūkumai ir buvo skaičiuojami 
šimtais rublių. Ignalinos rajkoopsąjungoj, pavyz
džiui, trūkumų, palaikytų nereikšmingais ir nenuro
dytų ataskaitose, pernai buvo dvigubai daugiau, negu 
ankstesniais metais. Vartotojų kooperatyvai daug 
nuostolių patiria dėl neūkiškumo, blogo prekių laiky
mo, jų gedimo. Pernai Ignalinos rajkoopsąjungoje 
viršum natūralių nuostolių normos nurašyta prekių 
už 12.3 tūkstančio rublių, o, Jonavos — už 5 tūkstan
čius”. (Tiesa, 1971 m. liepos 1 d., 2 psl.).
Kontrolieriai nustatė, kad kiekviename kooperatyve 

buvo dideli trūkumai, kad atskaitomybė buvo netiksliai 
vedama ir kad labai lengvai prekės buvo nurašinėjamos 
be privalomų tikslių tikrinimų. Kontrolės komisija, pasi
naudodama sovietų valdžios kontrolieriams teikiama di
dele galia, ne tiktai pavarė Ignalinos ir Jonavos rajonų 
kooperatinių įmonių pirmininkus, bet juos smarkiai ir nu
baudė. Atleisti’ ir nubausti Ignalinos A. Vidžiūnas ir Jo
navos A. Pipiras. Eišiškių maisto pramonės pirmininkas 
F. Staniulis gavo mažesnę baudą. Šioms pareigoms jis 
buvo neseniai paskirtas, reikalingų kombinacijų jis dar 
nepramoko, todėl jam tiktai parašytas labai griežtas įspė
jimas.

Vasaros viduryje atleisti svarbių maisto gamybos įs
taigų pirmininkus yra labai reikšmingas dalykas. Kiek
vienam aišku, kad tie kooperatyvai savo kvotos nepada
rys. Jeigu jau kontrolės komitetas rado didelius trūku
mus šiuose kooperatyvuose, tai kitos revizijos komisijos, 
perduodamos sandėlius naujam pirmininkui, ras dar dau
giau trūkumų. Pavaryti pirmininkai bus.atsakomingi už 
visas Ignalinos ir Jonavos maisto kombinacijas.

Jeigu rasti dideli trūkumai visose trijose maisto įs
taigose, kurias tikrino kontrolieriai, tai tų trūkumų bus 
ir kitur. Kiekvienam aišku, kad kalti bus Vidžiūnai, Pi
pirai ir Staniuliai, kai valdžiai teks aiškintis dėl tuščių ar 
apytuščių lentynų. Valdžia iš anksto ieško ir baudžia kal
tininkus. Stalinas iššaudė pirmojo penkmečio inžinierius, 
o Brežnevas jau baudžia maisto Įmonių pirmininkus. Šau
dymais ir bausmėmis, žinoma, maisto krautuvių lentynų 
nepripildys.

Camp pirmoji lietuvių labiau
siai apgyventa ir lankoma, ofi
cialiai vadinama sunkiai ištaria
mu Beverlu Shores, o mūsų lie
tuvių vadinama Sandūnais va
sarvietė buvo lyg ir primiršta. 
Ypač Sandūnams pakenkė a. a. 
senatoriaus Paul H. Douglas pra
dėta ir iš dalies pasiekta kam
panija Beverly Shores įjungti į 
projektuojamąjį “Nacionalinį pa
ežerės kopų parką”, kurio ge
riausią ir gražiausią centrinę 

dalį plieno kompanijoms paver
tus Gary fabrikų tęsiniu, par
kas sulipdytas iš įvairių atlieka
mų, į jas įjungiant ir geroką 
Beverly Shores dalį.

Bet nėra to blogo, kurs neiš
eitų į gerą, sako priežodis. Plie
no fabrikų kaminams pradėjus 
vis arčiau Beverly Shores rūk
ti, nepaprastai pagyvėjo abidvi 
Beverly Shores dalys: ir ta, ku
ri išliko neįjungta į nacionalinį 
parką, ir ta, kuri liko įjungta. 
Pirmiausias ženklas tai kainų 
pakilimas: žemei, sklypams, na
mams ir nuomoms. Arti atsira
dus darbų, plieno fabrikų admi
nistracijos, inžinerijos, techni
kos ir eilinių darbininkų šeimos 
apsigyvena sveikoje, gražioje 
Beverly Shores srityje vieni 
nuomodami atliekamus butus, 
kiti įsigydami nuosavybes. Kaip 
pavyzdį verta parodyti pora vie
tų. Viena tai Meldažių-česnų 
vasarinė Lakeside Villa, kuri -šią 
vasarą veikia paskutinius metus, 
kadangi jai buvo lemta atsidur
ti parkui nusavintoje pusėj, kur 
privatus biznis nebebus leidžia
mas, tačiau patalpose žmonės 
ir toliau galės gyventi, o tai reiš
kia, kad jas bus galima gyven
tojams ir toliau nuomoti. Jos 
netekus, lietuviams Sandunuose 
bus didelis ištrūkis, nes bent 
šiuo metu Lakeside Villa buvo

(pasidariusi vienintelė likusi jau
kiausia lietuvių poilsio vieta. 
Kita vieta tai buvusi populiarioji 
užeiga Coronado, dabar perėjusi 
į naujas rankas, nepaprastai pa
didinusi automobiliams pasta
tyti aikštes ir net vardą pakei
tusi į “Raudonos Liktarnos Inu”. 
Aiškus ženklas, kad, atsidūrus 
nacionalinio parko pašonėje, ti
kimasi gyvesni© biznio.
Beverly Shores ar Lituanika?

Žymią dalį Beverly Shores 
įjungus į nacionalinį parką, tas 
airiškas vardas vargiai beturės 
tą prasmę, kokią iki šiol turėjo. 
Lietuvių elementas čia yra ga
na aktingas ir įtakingas. Be
verly Shores kopkalnių, vešliais 
dideliais ąžuolų medžiais apau
gusių kalvų ir slėnių vingiuose 
yra prisistatę nemažai lietuvių 
profesionalų ir verslininkų, ypač 
inžinierių, architektų ir dakta
rų. Įdomu, kad ir šios vasar
vietės bažnyčią pastatė archi
tektas lietuvis Erdvilas Masiu
lis, pats turintis savo namus ir 
pastoviai ten apsigyvenęs. Pa
žymėtina, kad ir į tos bažny
čios statymo komiteto sudėtį lie
tuvių įeina gana didokas nuo

Lietuvio architekto Erdvilo Masiulio naujai pastatytoji 
Beverly Shores kataliku bažnyčia iš fronto.

šimtis, ką besakyti apie Litua
nikos parko įrengimo ir išlaiky
mo komitetą, kuriame lietuviai 
aktingai ir draugiškai veikia su 
kitų tautybių nariais. <

Lituanikos parkas pasidaro 
viso Bevęriy Shores centrinė at
rakcija, piliečių ir svečių pasi
vaikščiojimo ir poilsio viąta. 
Taigi, Lituanika! . „t

šį šeštadieni liepos 17 d. su
eina 38 metai, kai jaunas lietu
vis amerikietis aviacijos kapi
tonas Steponas Darius su kole
ga Įeit, Stasiu Girėnu, 1933. me
tų liepos 17 dieną, viemnotori- 
niu lėktuvu Lituaniea laimingai 
perskridę Atlanto vandenyną., jr 
visą Vakarų Europą žuvo dėl ne
žinomų priežasčių nukritę nebe
toli nuo Lietuvos, Soldino miš
kelyje senoje savo tautos gi
minių prūsų žemėje. Jie per 37 
valandas ir 11 minučių perskri
do 6411 kilometrų per Atlantą, 
toliau ir tiksliau negu buvo pa
darę kelių kitų tautų lakūnai.

Lietuvių tauta tėvynėje ir 
Amerikoje ir visame pasaulyje 
skaudžiai pergyveno savo spar
nuotų didvyrių mirtį; jų var
dais nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo pavadinta šimtai vietovių, 
k. a. gatvių, aikščių, parkelių, 
tiltų ir mokyklų. Sveikintini Be
verly Shores lietuviai, kurie lai
mėjo Lituanikos vardą savo 
miestelio parkui. Dėlto, aišku, 
kad ir be paraginimo lietuviai 
šį sekmadienį visi kas gyvas 
suvažiuos ir susirinks į Lituani
kos parką. Tai yra amžinai ne
pamirštama Dariaus ir Girėno 
diena, kuri visoje laisvojoje Lie
tuvoje buvo minima, kaip Da
riaus-Girėno diena.

Iki pasimatymo Dariaus-Girė
no Lituanikos parke, kurį su
projektavo ir, kaip vaizdelyje 
matome, iš apleisto liūno, žavin
gu gamtos meno kūriniu paver
tė ark. E. Masiulis seniesiems 
ir naujiesiems lietuviams rezi
dentams talkininkaujant. J. Pr.

ANDRIUS NORIMASBE MEILĖS
NOVELĖ
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Pagaliau susimoka už nuvežimą. Kaž

kodėl dar palaukia, kol motorvežimis 
nuūžia tolyn. Tik praskrenda mintis, jog 
perdaug šoferis paėmė, nes ši vietovė vi
sai netoli viešbučio.

“Na, drąsiau! Kur gi mano neprapuo 
lą! Tai lyg kapitalo investavimas... Ką 
gi aš čia? Atėjo pats laikas ryžtingai ir 
tikrai vyriškai veikti!”

Pasitaiso kaklaraišti, tvirčiau užtrauk
damas mazgą. Perbraukia per smakrą. 
Dar šįryt nuskustas.

“Tai viskas gerai... Hm... Na!”
Pats save drąsindamas mintyse, pa

spaudžia skambučio spurgeli. Kartu jo 
žvilgsnis paliečia gonkelių laiptų turėklus. 
Išraityti geležiniai virbai naujai išdažyti 
Per patį vidurį viela pririštas kartonas su 
užrašu — “atsargiai — dažyta“.

“Atsargiai — dažyta, atsargiai dažy
ta. .. ”

Jono mintys automatiškai kartoja sa
kini. Jis nieko kito negali galvoti, tik apie 
tą užrašą. Apie naujai užteptus dažus. Štai, 
išdažyti laiptų turėklai šviesiai žalsva spal
va. Toji spalva negraži, jam nepatinka.

“Gerai, kad prisegtas perspėjimas. Ki
taip išsitepsi prisilietęs. Taigi, šių namų 
šeimininkai gerbia ateinančiųjų asmenų 
drabužius. Taigi, atsargiai, nes išsitepsi 
drabužį, o jį sunku bus išvalyti.. . Tary
tum kokia liga dažai prilimpa... Atsime
nu, studentaujant šitaip juokaudavom apie 

moteris: jeigu kuri dažosi — su ta būk at
sargus... Kodėl? Nes dažosi. Mano jau
nystės laikais (Dieve, įr dabar dar nesu se
nas!)... Bet anais laikais moterys ne taip 
dažėsi. Todėl tokią, kuri ryškiau dažyda- 
vosi lūpas, antakius ar blakstienas, lai
kydavo lyg labiau prieinama... Taigi, 
atseit, galima, bet... atsargiai. Nes juk 
žinot kas dažosi? Na, o šiais laikais juk vi
sos moterys dažosi — ir gražios, ir negra
žios, ir padorios, ir nepadorios, ir senos, 
ir jaunos... Gal todėl dabar sunkiau mo
teris pažinti ir atskiti kuri... ”

Tuo tarpu durys atsidaro. Jose balta 
prijuoste stora tamsiaveidė moteris su bliz
gančiu veidu, storomis ryškiai dažytomis 
lūpomis.

“Atsargiai — dažyta... ’’
Dar praskrenda pašaipa į sublizgėju

sius dantis ar lyg nuskridusių atsiminimų 
aidas. Kambarinė klausiamai žiūri.

— Ar galiu matyti ponią Muėller?
— Prašom įeiti. Ar būsit ponas Jonas?
— Taip.
Jonas atpažįsta šios moters gilų, krū

tininį balsą, girdėtą dar neseniai telefonu. 
Bet durys jau plačiai atvertos. Platus prie 
angis, apstatytas prancūziško stiliaus bal
dais. Veidrodžiai, palmės ir net kelios 
durys. Pro vienas iš jų pasirodo šeiminin
kė.

— Štai, jų aš! Na, labas, Jonai.
“Kokia ji,,, taip sakant, atsargiai da

žyta!... Labai jau pasikeitusi! Bet išsida- 
žymas ją gražina... ”

— Sveika gyva, Glorija!... Tu labai 
išgrožėjusi!

— O! Ir gėlės! Raudonos rožės!! Ačiū, 
Jonai!

Ji neatrodo liūdinti savo vyro. Tačiau 
kažkas joje slypi. Tarytum kažkas neišsa

kyto, kažkas slegiančio, kažkas neaiš
kaus... Todėl ir ji atrodo Jonui dirbtinai 
linksma.

— Aš labai tave užjaučiu...
Jis pakelia jos rankas prie lūpų ir pa- / 

bučiuoja papurusią plaštaką, kvepiančią 
jau naujais, kiek per aitriais kvepalais ir 
brangiu muilu. Glorija pati atkiša skruos
tą. Jonas jaudindamasis iškilmingai pa
liečia jį atkištomis ir nuo susijaudinimo 
išdžiūvusiomis lūpomis. Pajunta Glorijos 
kvepianti žavumą. Užgriūva senieji prisi
minimai ir sentimentai; Neatlaiko, Antrą 
bučinį jau nukelia prie pat ausies minkš
tosios letenėlės.

— O... tu išmokai moteris jaudinti!
Jonas atsitraukia, o ji lyg su nauju su

sidomėjimu tiria jo veidą ir stuomenį. Jo
ną varžo čia pat esanti kambarinė.

— Na, jau ir vėl susigėdai! O minutėlę 
buvai tikras donžuanas! žinok, kad tik 
tokius motervs mvli. Dėl kambarinės ne
sijaudink. Ji mūsų nesupranta... Eime 
su manim...

Glorija nusiveda svečią į didžiulę sve
tainę. Čia net kelios sofos, daug fotelių, 
daugybė gėlių, pianinas, šone net baras. 
Sienose dideli paveikslai brangiuose rė
muose. Turtas ir prabanga. Jonas atsisė
da į fotelį prie ovalinio stalelio, stikliniu 
paviršium, po pat krištoliniu sietynu lu
bose. Tuo tarpu Glorija įsako kambarinei 
įmerkti gėles į vandenį. Prieš Joną ant 
stalelio sidabrinė dėžutė su cigaretėmis. 
Glorija prieina ir paduoda jam dėžutę. —

— Ar teberūkai? į * * f .
— Taip, ačiū.
Jis lėtai išima iš dėžutės cigaretę, lyg 

norėdamas uždelsti ir dar kartą apgalvoti 
savo veiksmus ir žodžius. Glorija taip’pat 
pasiima cigaretę. Paduoda jam stiklinį 

burbulą. Nežinodamas ką su juo daryti, 
varto. Su šypsena Glorija paima iš jo at
gal ir — jos rankose ugnelė. Juodu užsi
dega cigaretes ir patraukia po dūmą mels
vų, kvepiančių svaigalų.

— Hm... geros 1
Jis bando perskaityti smulkų užrašą ci

garetės šone.
— Mano vyro buvo mėgiamiausios... 

Na, kaip tau dabar sekasi? Ar dar neve
dęs?

Toks klausimas sekundei apstulbina 
Joną. Bet sykiu jos laisvumas ir jam atri
ša kalbos padargus. ■ '

— Dar ne. Gal netrukus ir galėsiu...
— Ar jau esi numatęs ką nors?
— Beveik...
— Įdomu — ką?
Jis bando nuberti dar nesusidariusius 

cigaretės pelenus į kristalo peleninę. Kaž 
koks pasiutimas, tarytum dilginąs jausmas 
jį stumte stumia tiesiai į jaučio ragus.

— Reikia tik išlaukti apie pusę metų... 
Aš galvojau apie tave, Glorija...

Ji buvo beužsitraukianti dūmą, bet taip 
ir sustingsta sekundei, nustebusi žiūrėda
ma į Joną Rovą. Jis drąsiai atlaiko jos 
žvilgsni. Glorija giliai įtraukia dūmus ir 
tuojau ilgu atodūsiu juos išleidžia į palu
bę. Valdydama jausmus ir balsą, žvelgia 
tiesiai jam į akis.

— Nejuokauk, Jonai... Tu visada man 
buvai nuoširdžiausias bičiulis... Na, pasi- 
bučiuodavom porą kartų... Argi tai gali
ma vadinti meile? Aš visada troškau tik
ro jausmo...

— Kiek atsimenu, tu visada troškai 
labiausiai — būti turtinga!

Ji tiriamai stebi jo jaudinimąsi.
— Nepriekaištauk... Bet tavęs, Jonai, 

aš niekad nemylėjau.

Jonas staiga pereina pas ją, į sofą ir 
atsisėda šalia. Ima jos ranką.

— Glorija! Kodėl dabar mes negalim 
susijungti? Tu tik taip sakai, bet aš tikras, 
kad mane mylėjai! Tu man sakei tada, at
simeni?.,, i •

Glorija liūdnai šypsosi. Jos susukti ban
gomis plaukai sujuda jai kratant galvą.

— Ak, Jonai... Tai vaikiškas jausmas! 
Tada mudu juk buvom beveik vaikai, o 
dabar suaugę, gyvenimo patyrę l

Staiga ji pakyla ir nervingai pereina 
per salioną. Atsisukusi stačiai žeria:

— Sakyk, ar tau parūpo mano tttrtai?

— Glorija!... Man visiškai nesvarbu 
tavo turtai! Aš vesčiau tave ir visai betur
tę. Sužinojau, kad tapai našlė, todėl ir 
nutariau... su tavim pasimatyti. Aš tikė
jau, kad tavo jausmas man...

Jis neišlaiko. Jam skaudu, taip skau
du.

“Atsargiai — dažyta... dažyta... ”
Jis abiem delnais užsidengia veidą ir 

paremia alkūnes keliais. Taip išsėdi gal 
minutę. Glorija tyliai prieina ir padeda 
ant jo peties raminančią ranką.

— Aš suprantu tave... Tu vis dar gy
veni anais sapnais.. Pažįstu tave ir galiu 
nupasakoti. Buvai sutikęs kitų moterų, 
bet visas lygindavai su manim, nes tavo 
akyse aš tavo idealas. Ar ne taip?

“Iš kur ji tai žino? Kaip ji gali taip at
spėti !”

— O tu? Ar tu pamilai savo vyrą? Ište
kėjai. Gavai, ko troškai, štai! Turtas, pra
banga! Kam gi aš tau dabar reikalingas... 
Greit pamiršai neturtingą studentą ir mo
kytoją, pasinėrei į naują gyvenimą...

(Bus daugiau)
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OR. ANNA BALIONAS
AK!V. AUiŲ. NOS1«$ 
IR GERKL1S LIGOM 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 43 r d STREET
Ofiso tol of4 PRospoct 3-3225
Rtzid. tolofu WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
mo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta.

9m. tol. 2394683

0R. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). T.L LU 5 6444
Priima Ligonius pagal susirarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 37441012

r«lof4 PRo*p*ct 4-1717

DR. S. BltZLS
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniai? ir penkiadieni ai g 
lYečiad. ir sekmai ofisas uždarytas.

Ražu 3241 WEST 66th PLACE 
Phone; REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talef. 695-0533

Fox Vailey Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

UK. HtlEK bKAZiS
PHYSICIAN AND SUkGBQN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 338-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir keivirtacL 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5. ireč. 

ir šeštad. ūktai susitarus.

Rtz. Gi 3-0373

DR. W. M. E1S1N - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ L i GOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So* Kedzio Avė., WA 5-2670

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

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS;

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

Ofiso te L: Portsmouth 7-6000 
Roąid. talaf.: GArdan 3-7278

Ofiso tai; HE 4-1818. arba RE 7-970C 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

“contact lenses” A Į 
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo_ 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—1 vai. vak.

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

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

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

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. 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., trečiai 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Rezii tele... Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.*6^ ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai, Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L L

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

T«I«f.: PRospect 6-5084

Taisau piktą 
spaudos pokštą

Liepos 6 Naujienų 157 nu
mery tilpo mano straipsnis — 
“Detroito švento Antano para
pijos sukaktuvinis leidinys”. 
Šalę kelių nereikšmingų korek
tūros klaidų, kurios straipsnio 
smarkiau nežalojo, vienas saki
nys atspausdintas šitaip: “Da
bar, kaip raudonu siūlu, per vi
są leidinį driekiasi du, trys, pen
ki devyni metai, vietoj dviejų, 
trejų, devynių”. Betkuris skai
tytojas, o ypač mano baramas 
Stasys Garliauskas, gali pagal
voti, jog man galvelėje nebege
rai. Užtat prašau atspausdinti 
taip, kaip buvau parašęs, bū
tent: “Dabar, kaip raudonu siū
lu, per visą leidinį driekiasi du, 
trys, penki, devyni metai, vie
toj DVEJŲ, TREJŲ, DEVYNE- 
RIŲ”.

Bijodamas, kad ir vėl spau
dos kipšiukas man pokšto ne- 
iškrėstų, noriu paskelbti sekantį 
pareiškimą. Niekada, niekada, 
per paskutinius mažiausia tris
dešimt penkerius metus, nesu 
rašęs du metai, dvi kelnės, trys 
durys, bet rašydavau ir rašau 
dveji metai, dvejos kelnės, tre
jos durys. Jeigu kada nors kur 
nors buvo atspausdinta pirmaip, 
tai visada buvo ne mano, o spaus
tuvės pokštas. Ir pamatęs kitų 
parašyta du metai ar trys kel
nės, tiesiog piestu stojuosi, nes 
tokioms klaidoms esu stačiai 
alergiškas. Alfonsas Nakas

(Kokia alergija sergate dėl 
žodžio sale = šalia? Rinkėjas).

fr— — --- ■

CRAD1NSKAS
VĖSINTUVAI

KIEKVIENAM
NAMUI, NORS IR SENAM 

t -2512 W. 47' ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

—-------------

'PERKRAUSTYMAI '

MOVING 
Leidimai — Pilna, apdraudė 

ŽEMA KAINA 
z R. Š E R E N A S 
2047 W. 67th PI. WAIbrock 5-8063 **

' MOVING
Apdraustas perkraustymai 

iš įvairi y atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: F Rentier 6-1882

—- --------------- .

SOPHIE BARČUS
i RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

i Visos programos iš W0PA,
1490 kil. A. M.1

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

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

CHICAGO. ILL. 60629
------ —:---- y

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

Our ’wildlife has do 8efeu<e 
against the careless use of Ere. 

So please follow Smokey’s ABCs: 
Always bold marches till cold. 
Be sure to drown all campfires, 

idr the ashes, and dro,®*< 
them again. Crush all 

Kookes dead out.

Please! Only you can 
prevent forest fires

RQCKFOkv. ILL
Joninės grazim atšvęstos

A. L. B-nės Rockfordo apy
linkė surengė šaunias tradici
nes Jonines Lietuvių klubo par
kelyje. Buvo sukurtas didelis 
laužas ir atlikta atitinkama pro
grama. Nors Iparengimas ne
buvo labai išgarsintas, tačiau Jo
nų, Jonių ir šiaip smalsuolių su
važiavo nemažai. Kaip jau pri
imta, Jonai sukvietė savo arti
mus Juozus, Bronius, Stasius 
ir kitus. Pirmą kartą atvyko ir 
Sv. Petro ir Povilo lietuvių pa
rapijos klebonas, kun. Bruno 
Liaukas. Tai jaunas, Ameriko
je gimęs lietuvis. Dalyvavo Lie
tuvių klubo prezidentas, adv. Le- 
nodardas RemenČius su žmona 
ir keliais kitataučiais.

Laužas ir su jomis susietos 
apeigos kitataučiams padarė gi
lų įspūdį. Patiko jiems ir pro
grama, ypač vis labiau pasireiš- 
kiąs akordeonistas Svaj ūnas 
Rutkauskas, kuris kartu su ki
tu akordeonistu atliko kelis kū
rinius. Senomis dainomis pasi
žymėjo p-nia Kulvinskienė. Prie 
laužo buvo ir šokiai.

Važiuojame į Kenoshą
Kongresas yra paskyręs liepos 

mėnesyje Pavergtų tautų savai
tę, kuri yra minima kiekvienais 
metais. Tos savaitės būvyje pri
simenama, kaip Sovietai okupa
vo ir žiauriai pavergė visą eilę 
tautų, Įskaitant ir Baltijos kraš
tus — Latviją, Estiją ir Lie
tuvą. Prisimenama, kaip jie 
vykdė pasibaisėtino žiaurumo 
likvidavimus bei deportavimus, 
nuo kurių nukentėjo tūkstan
čiai ir tūkstančiai žmonių.
•. Wisconsino lietuviai (Keno- 
shos, Racine, Milwaukee’s ir ki
tų kolonijų) liepos 18 d. rengia 
dideli pikniką miesto parke ry
šium su Pavergtų tautų savai
tės minėjimu. Numatoma Įdo
mi programa, kurią atliks cho
rai bei šokėjų grupė. Pakviesti 
minėtų miestų pareigūnai. Kai 
kurie jų pasakys ir kalbas.

Rockfordiečiai organizuojasi 
vykti Į minėtą pikniką. Vyks au
tobusu. -Užsisakyti vietą auto
buse galima iš anksto pas Petrą 
Šerną. Sekmadienio rytą auto
busas pradės kelionę i Kenoshą 
nuo Lietuvių klubo. žvalgas

Vieša padėka
BALFo Chicagos Apskrities 

pirmininkui p. Vai. Šimkui ir 
valdvbai reiškiu nuoširdžia 
padėką už suruoštą pobūvi 
mano amžiaus 80 metu ir ku
nigystės 55 metų sukakties pa
minėjimui.

Labai vertinu BALFo Direk 
torių Tarybos pirmininkės p. 
M. Rudienės jautrius pareiški
mus; malonu buvo išgirsti p. 
L. Šimučio kalbą, apibūdinan 
čią mano veiklą Amerikoje ir 
kun. Dr. A Juškos papasakoji
mą, koks turėčiau būti kuni
gas.

Už pareikštus linkėjimus žo 
džiu ir raštu reiškiu dėkingu
mą sekantiems asmeninis: Lie
tuvos atstovui p. Rajeckui ir 
poniai Kajeckienei, Lietuvos 
atstovybės patarėjui S. Rač
kiui ir p. O. Bačkienei, p. A. 
Rudžiui ir Rudžio Forumui, 
Laučkų šeimai, p. A. Blinstru- 
bui, p. J. Jasaičiui, p. J. Pakal- 
kai, p. D. Bobelienei, kun. V. 
Martinkui, Balfo pirmininkui, 
A- Dzirvonui — Balfo se
kretoriui, p. EI. Samienei, p. 
Zailskienei, p. E. Litvinui ir 
programos pravedėjai gabiam 
V. Kasniųnui.

Didis dėkingumas priklauso 
šeimininkėms; p. K. Repšienei, 
p. Pukįenei, p. Zenkienei, p. 
Sereičikieneį, p. Mackevičie
nei, p. Juškevičienei ir p. Balei 
šylei. Jos paruošė gardžius 
pietus.

Esu dėkingas visiems daly
viams ir Balfo veiklos rėmė
jams. Lai Dievas Jums atly
gina !

Prel. J. B. Končius, 
BALFo Garbės Pirmininkas

Darbo unijai federacijos AFL-CIO prezidentas George Meany sako 
kalbą, kurioje kritikuoja vyriausybės ekonominę politiką.

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

GELKS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

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

Kaip Sandūnuose 
rasti Lituaniką

Kaip, be abejo, visi žino, ši 
sekmadieni, liepos 18 dieną 
Beverly Shores, kitaip Sandu 
nuošė, Indianoje, Įvyksta nau
jai įrengto parko ir jame pa
statyto simbolinio Lituanikos 
lėktuvui paminklo atidarymas.

Tas parkas yra labai vaiz
dingoje, ’ iš visų pusių ąžuoly
nais apaugusių kopkalnių ap 
suptoje dauboje. Autochtonai 
(čiabuviai) savo parką ir už
simerkę randa, bet svečiui 
“inturistui” tektų ilgai paklai
džioti. Tad kol gidai arba kel
rodžiai bus pastatyti, prašoma 
pasekti šiuo patarimu:

Atvažiavus Dvyliktuoju plen 
tu iki Beverly Shores geležin
kelio stotelės,-^plentą kerta 
Broadway gatvė ir ta gatve 
reikia pasukti skersai geležin
kelio bėgius ežero pusėn.

Privažiavus pačioje paežerė
je Lake Front ” Drive pasukti 
dešinėn ir ta Lake Front Drive 
privažiavus antrąją gatvelę, iš 
kaboje pavadintą Crestlane 
Drive, sukti į tą lanc ir trupu
ti pavažiavus bęį.gatvės trimis 
šakomis išsišakojimą privažia 
vus pasukti dešinėn. Trumpa 
distancija pakalnėn ir tuč tuo
jau pasirodys parko spindin
tis lagūnas su baltuojančiais 
smėlio krantais ir lagūno sali
kėje- iš vandens slypsančia 
skulpt. Bakio Lituanikos apa- 
ricija. ’ jpr.

“Lietuviai ..Televizijoje” 
gegužinė

š. m._ liepos 11 d. Willow 
Springs Bučo darže įvyko “Lie
tuviai Televizijoje” piknikas 
— gegužinė. Žmonių tikrai 
daug suvažiavo,. Programą 
pradėjo Edmundas Vengians- 
kas. Kalbėjo šios televizijos 
vedėjas Tolius šlutas, sveiki
no ir linkėjo televizijai sėkmės 
Jonas Jasaitis, Algis Regis ir, 
berods, Stanley Molis.

Trys iš Kolumbijos, Bogotos 
miesto (Pietų Amerikoje) lie
tuvės: Danutė, Viktutė ir Tere
sė Slotkutčs gražiai padainavo 
kelias lietuviškas daineles. Be 
to dar pašoko du kolumbiškus 
šokius, šokiai neįdomūs, tik Į 
visas puses pasikraipymas. Bet 
tiems šokiams muzika, tai tik
rai buvo triukšminga.

Dr. Jonas Adomavičius su 
jaunų mergaičių ir berniukų 
pagalba paskirstė Įvairias do-

WALTER TALUMAS
Gyv. 841 W. 32nd Street

Mirė 1971 m. liepos 12 dieną. 2:00 vai. ryto. Gimęs Lietuvoje, 
Ukmergės aps., Deltuvos parapijoj, Pauožuolių kaime.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: giminės, draugai ir pažįstami.
Laidotuvėmis rūpinasi Jenny Rumbutis.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. Litua- 

nica Avenue.
Ketvirtadienį, liepos 15 dieną 19:00 vai. ryto is koplyčios bus 

laidojamas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Visi a. a. Walter Talumas giminės, draugai ir pažįstafhi nuošir

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

Nuliūdę lieka: giminės, draugai ir pažįstami.
I Laidotuvių Direktorius Antanas- M. Phillips. TeL 927-3401.
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(G £ L IN INKAS 
(PUTRAMENTAS)

Link &rb& liūdesio valandoje
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

vanas. Kažkoks “linksmesniu 
plaučių” pilietis bandė priešin
tis, kad dovanų paskirstymas 
nesanti daktaro pareiga. Bet į 
Šio piliečio protestus niekas ne
kreipė dėmesio.

Oras pasitaikė labai gražus. 
Įvairiausio maisto nepritrūko. 
Tikiu, kad kada nors šios ge
gužinės dalyviai patys save pa 
matys televizijoje, nes buvo 
filmuojami. Bendrai geguži
nė praėjo labai linksmoje nuo
taikoje, o mėgėjai šokti, gale 
jo iki valios pasišokti.

Na, o dabar lauksime Nau
jienų pikniko — gegužinės, 
kuri Įvyks rugpjūčio 15 d.

Stasys Juškėnas

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"

ŽODŽIAI NEPAŽĮSTAMŲ
BET LIETUVIŠKI

cyrulis — vieversys, vyturys: 
Cyruly, vyruly, pavasaris, tave 
tėvas daugiaus neblesys!

čyrūnėlis — vieversėlis, vytu
rėlis: Pilkas cyrūnėli, ko gi taip 
anksti (kelies?
. cisnagas — česnakas: Įded (Į 
dešrą) cisnago, pipirų kvepian
čiųjų.........

citąt — cit: Citat, citat, mar
telės, citat, nesibarkit! .

eiti — cit; Citi, eiti, vaikai 
mano, parneš tėvas pupų rėtį.

citit — citat; Citit, citit, kai
mynėliai, citit, nekalbėkit, guli 
smūtnas sūnaitėlis aukštajam 
svirnely.

citite — citat: Citite, vaikai, 
prikelšite tėvą!

EUDEIKIS 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742 - 
4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE

Telefonas; LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PORNOGRAFŪA NUSIBODO
Kas perdaug, tas nesveika. 

Tatai savo kišenėmis jau skau
džiai finansiškai patyrė nešva
rios (pornografinės) “literatū
ros”, filmų ir teatrų gamintojai 
ir režisoriai.

Tą pamoką ypač patyrė “pa
saulinės pornografijos sostinės” 
vardą Įsigijusi Danijos sosti
nė Kopenhaga, kur ne tik kino 
teatrai buvo užteršti “meilės 
kursais” ir kioskai panašiais 
“vadovėliais”, bet dar buvo pra
dėtos ruošti “pornografijos pa
rodos” (Porno Fair). Tokia “pa
roda” pernai sutraukė 50,000 

lankytojų, o šiemet vos tik 5,000. 
Tų parodų promoteris dedąs vi
są viltį atsigriebti doleriais JAV, 
bet, kaip Chicago Tribune per
spėja, šios rūšies “meno” smu
kimas Amerikos kino teatruose 
yra danų hnporteriams aiškus 
perspėjimas.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associaeijos

niraiM

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ |
IR NAKT| 

★
TURIME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO 

DALYSE I 
i

■■■I. .I I

ANTANAS M. PHILLIPS Į 

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone; YArds 7-3401
I 

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1003
— ■ ,,

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

' """ " -.... ■ 1 " ■■■■

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
’ (LACKAWICZ) I

2424 WEST €i9th STREET REpublic 7-1213 I

2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
-7—..........   I

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

1,1 1 — — — ---------------------------

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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VISŲ PAREIGA
Pavergtos tėvynės laisvini- nos ar kitos centrinės organi

nio darbe dalyvauti yra kiek- zacijos koordinavimas. » Sta- 
vieno-lietuvio pareiga. ■ Niekas t a irt pastatą, vHų. ji statančių 

Tąį jų paęeųįa yra sude,rijrti‘rtarbą.
■Kas- -gi- būtų; jei kiekvienas' iš 
šlatarlSiųjų*— iiilsimanantis ar 
nenusimanantis — pradėtų mū
ryti sienas. Yra statybos vado
vai, kurie darbus paskirsto pagal 
kiekvieno sugebėjimus. Nese
niai Chicagoje įvyko Dainų 
šventė. Čia taip pat dirbo daug 
žmonių pagal atitinkamos va
dovybės nurodymus ir daugu
mos lietuvių remiami. Visiems 
aišku, kad dirbant kiekvie
nam atskirai nieko nebūtų pa
siekta. Taip1 pat jei vienai pr- 
ganizacijai būtų pradėję mai- 
švti kitos.

tam neturi monopolio
tivsa, kurk ie -be •pdūų -nuolat 

* kartojamų aiškinimų žinoma.
Bet pas mus vis atsiranda, tą 
tiesą kartojant, nusiskundžian 
čių, lyg jiems ta privilegiją 
naudotis kas draustų ir laisvi- 
nimo darbe dalyvauti neleis
tų. Priešingai. Laisvinimui 
vadovaujančios organizacijos 
kaip tik visus skatina prie to 
/iarbo kuo galint prisidėti ir jų 
pastangas remti.
į Atrodo, kad čia nesusikal
bama, arba nusiskundžiantie- 
ji aiškiai nepasako savo užma
čių. Juk turime Altą ir Vliką, 
Jturie laisvinimo darbui* vado
vauja. Kam tikrai rūpi Lietu- 
Vos laisvės — visi šių organiza
cijų pastangas remia. Nejaugi 
pradėsime kiekvienas atskirai 
laisvinimo darbą dirbti. Pa- 
Vyzdžiui, reikia nuvykti pasi 
įarti ar išsiaiškinti Lietuvos 
Veikalu pas kurios nors šalies 
paukštus -pareigūnus. Nejaugi 
*visi įlėksime ir aiškinsimės 
|<aip kas išmano. Visą laiką 
reikia budėti, sekti pasaulinės 
politikos įvykius ir, reikalui 
esant, į juos atitinkamai rea
guoti, kas taip pat paskirai 
neįmanoma. Yra ir daugiau jvi 
šokių su tuo susijusių reikalų, 
kuriuos gali atlikti tik organi
zuotos visuomenės vadovybė. 
Tiesa, būna momentų, kai 
kiekvienas iš mūsų yra ragi
namas siųsti laiškus ar telegra 
mas vieniems ar kitiems parei 
gūnams, ragindamas dalyvau
ti demonstracijose. Bet ir čia, 
pagal reikalą, reikalingas vie

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ! ■ . ;

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias, 
Kiptais viropliais įrištos knygos kaina yra tik S3.00, minkšt. 82.5-0.

Knyga Jums "bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago S, Illinois

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

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 St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairiu prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA ’

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE i -

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai. •_’/

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Teh 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, 

f kuri vadinasi

| SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

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

siųsti tokiu adresu:

I NAUJIENOS,
I 1739 S®. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

1... 1 '• "■"Į"'" ■« 11 ■ ™ ■ 1---—    ' •" --- -—
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HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

EXCELLENT
IM MEDI A TE OPENINGS!

— Experienced —

Get 40 hęurs pay — 
Work four — 9 hour days.

3 Day Week ends Every week 
Excellent working conditions. 

Hours 7 a.m. to 3:30 p.m.
Air-Conditioned Shop. 

Steady year round work.

ART DRAPERY
STUDIOS

DRAPERY 
SEAMSTRESSES

TOP SALARY

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

Iš tos pareigos nuolatinio 
priminimo atrodo, kad čia 
kalbama ne apie pareigą, bet 
apie kai kurių žmonių užsima 
nymą vadovauti, vis kaišio- 
jant LB. Kodėl štai Kazys, o 
ne Stasys stovi vadovavimo 
priešakyje, kai tuo tarpu Sta
sys jau jiebeaprėpia jam tiesiog 
priklausančių darbų. ‘ .

Ne paslaptis, kad tarp šo
kaujančių yra žmonių, kurie 
norėtų iš viso . visokią veiklą 
prieš okupantą palaidoti. Esą, 
tiek, pinigų išleista, tiek pa
stangų padėta, o Lietuva vis 
dar pavergta. Tiesa, pavergta 
ir -visiems taip pat aišku, kad 
anksčiau ar vėliau vergų im
perija taip pat grius. Tam griu 
vimui ir ten, ir čia tauta turi 
būti pasiruošusi.. Atėjus mo
mentui, ji turi būti gyva. Be 
to, ir visas pasaulis turi žinoti 
tautos nepakeičiamą pasiryži- 
mą’būti laisva. Todėl savųjų, 
svetimųjų ir ypač galingųjų

INSURED
SAVINGS

tarpe Lietuvos bylą reikia iš
laikyti aktualią ir degančią vi
sada. Nė vienos progos, neturi
me praleisti pasauliui neprimi
nę Lietuvos pavergimą. Pagal 
mūsų pajėgas tam darbui at
likti ir turime jau išbandytus 
savus veiksnius.

Atrodo jau užtektų amžinų 
ginčų dėl visokių neaiškių 
mandatų. ir skaldymosi. Rei
kėtų remti jau dirbamą darbą, 
nes vadavimo darbas visų pa
reiga. P- Vn.

Suvažiuoja bridžo lošėjai
Penktadienį Čikagoje prasi

deda pasaulinis bridžo lošėjų 
suvažiavimas, kuriame iš vi
so pasaulio dalyvaus apie .7,000 
to kortu lošimo entuziastu. 
Turnvras wks Palmer House 
viešbutyje ir tęsis 10 dienų.

Kontrakto bridžo komanda 
turi šešis asmenis, vadovą ir 
treneri, žaidėjai turi neleng
vas, . daug susikoncentravimo 
reikalaujančias dienas. Vieš
butis prisitaiko prie jų papro
čių, iš ryto žaidėjams pusry
čiai duodami 11 vai. Rungty
nės užsitęsia iki 3 vai. ryto. Iki 
to laiko bus atidaryti restora
nai, plaukymo baseinas ir kiti 
viešbučio patarnavimai.

Pavogė paveikslus
Sekmadienio naktį iš Con

tinental Plaza viešbučio buvo 
pavogti 5 aliejaus, paveikslai, 
vertinami po 100 dol. kiekvie
nas. Kelneris matė.du vyrus iš 
bėgančius su paveikslais į lau 
kiantį automobilį, kuris grei
tai nuvažiavo.

Pasirodė kengūra
.Evanstono policija gavo pra 
nešimą, kad Northwestern 
universiteto aikštėse laksto 
kengūra. 'Pirmadienio rytą du 
Evanstono policininkai ilgai 
ieškojo to Australijoje kilusio 
gyvulio, tačiau nieko nerado. 
Spėjama, kad žmogus, prane
šęs tą žinią policijai, sekma
dienio vakare bus per daug iš
gėręs.

r TRUMPAI PARDUODAMA 2 SKLYPAI — geroj 
vietoj — Lietuviu Tautinėse kapinėse. 

Skambinkite 4474973.

— Vlados Bagdonas, atvvkes 
i Dainų šventę, visą savaitę 
Chicagoje viešėjo pas savo bro
lį Apolinarą P. Bagdoną. Juo
du per šį laiką apžiūrėjo įdo
mesnes vietoves Chicagoje, o 
liepos 11d. išvažiavo į Kanadą. 
Tillsbury. Anksčiau V. Bag
donas gyveno Hamiltone ir 
reiškėsi kultūrinėje lietuvių 
veikloje. Savo įnašais ir dar
bu jis prisidėjo prie lietuvių 
kultūrinio židinio — savu na
mų — įsigijimo.

— George Rudminas laido
tuvių direktoriaus George Rud 
min Jr. tėvas, liepos 12 dieną 
buvo palaidotas šv. Kazimie
ro Lietuvių Kapinėse, kur jį 
nulydėjo gausus artimųjų ir 
kaimynų būrys. V. X.

— Tautinių šokių grupė Gran 
dis, vadovaujama ponios Ire
nos Smieliauskienes, atliks 
tautinių šokių programą Litu
anikos paminklo dedikacijos 
iškilmėse š. m. liepos 18 d. 3 

val. p. p. Beverly Shores, Ind. 
Visi lietuviai kviečiami iškil
mėse dalyvauti. Lituanikos 
parką galima pasiekti, prie 
šviesų pasukus iš 12 kelio į 
pagrindinę miestelio Broad
way gatvę. Prie ežero pasukti 
į dešinę. Toliau sekti ženklus.

— Pavergiu Tautų Savaitės 
parado tvarkai palaikyti rei
kalingi talkininkai; Asmenys 
galintieji padėti, prašomi at
vykti į Alfos raštinės patalpas 
(2606 W. 63rd gatvė) šį penk
tadienį 8 vai. pasitarimui, ar
ba užsiregistruoti skambinant 
telefonu 778 - 6900 ir 778-6901. 
Asmenys turintieji nudengia
mus automobilius prašomi re
gistruotis aukščiau nurodytu 
telefonu Alfos raštinėje.

— LB Valdybos ir Chicagos 
Lietuvių Tarybos atstovų pa
sitarimas technikiniais Pavers 
tųjų Tautų Savaitės dalyvavi
mo reikalais įvyko praėjusį pir 
madienį Alfos raštinėje. Pasi 
tarime buvo aptarti lietuvių 
dalyvavimo ir eisenos tvarky
mo bei ko didžiausio skaičiaus 
lietuvių sutelkimo reikalai. 
Pasitarime dalyvavo: J. Jasai 
tis, J. Pakalka, J. Bertašius, A. 
Juškevičius, M. Pėteraitienė, 
K. Radvila, K. Rožanskas, Pr. 
Pakalkienė ir J. Vaičiūnas*

— Organizacijos, kurios tu
ri vėliavas, prašomos dalyvau 
ti Pavergtų Tautų Savaitės pa
rade su vėliavomis,. Apie da
lyvavimą prašoma iš anksto 
pranešti i Alfos raštinę, tel. 
778 - 6900 ir 773 - 6901. Alfos 
raštinėje vakarais taip pat bu
di ir teikia informaciją LB 
apygardos valdybos ir Čikagos 
Lietuvių Tarybos atstovai.

— LB Vidurio Vakarų apy
gardos valdyba ~kviečia visus 
Chicagos ir apylinkių lietuvius 
gausiai dalyvauti Pavergtų 
Tautų Savaitės parade liepos 
17 d. 11 vai. Lietuviai renkasi 
tarp Clark ir LaSalle gatvių 
ant Wacker Drive. Gausiai da 
lyvaudami parade, parodysi
me Chicagos gyventojams, kad 
lietuviai yra gerai organizuota 
ir kultūringa tauta ir verta lais 
vės. i

Brity aktorė Pamela Wood, kukliai 
apsidangsčiusi, leidžia fotografui už
fiksuoti savo kūno linijas. Ji dalyva
vo Italijos gražuoli g konkurse kartu 

su merginomis H visos Europos.

— Kostas Januška, LB apy
gardos valdvbos sekretorius 
praleidęs tris savaites ligoni
nėje, toliau gydosi namuose 
Dr. V. Tumasonio priežiūroje. 
K. Januška taip pat yra Balfo 
apskrities valdybos narvs ir 
daliną laiką dirba Alfos rašti
nėje. Jau treji metai kaip K. 
Januška yra pensininkas ir sa
vo pensininko laiką pašvenčia 
visuomeniniam darbui.

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 Biezienei galima parašvti 
tokiu adresu: 3241 West 66 Pla
ce, Chicago, Illinois, arba tele- 
fonuoti RE 7-7868.

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

2766 No. LINCOLN AVĖ.

GR 2-8587

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

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

INSURANCE GIRL 
Experienced — Matured 

CRANE SAVINGS & 
LOAN ASSOC. 

2555 W. 47th ST. 
LA 3-1083

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 anprox. 25 
miles west of Chicago area. IQ months 
Chicago, 2 months Arizona in ans
wering, answer in English, give tel
ephone No. Write c/- AF Box 317.

225 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO, ILLINOIS 6(^06

BUSINESS CHANCES 
Biznio Proqos

OPERATE YOUR OWN CLEANING 
SERVICE. Part-time or full time sel
ling new eouipment, tested supplies, 
and know. how. Priced at $1,375. plus 
tax. Write for further information.

BEVERLY MAINTENANCE 
PRODUCTS .

9825 So. CRAWFORD
Evergreen Park, Illinois 60642

BY
;G RO C E R Y 

North side, gross, in excess of 
SlOO-dav. 82.200.

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

to 8 P. M. Sat.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

PARDUODAMI . .
Iš MODELINIU NAMU BALDAI 

i0% iki 50% nuolaida. Galima oirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHW EST FURNITURE CO. 

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

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapiniu sklypai pard.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOT ARIAT AS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
BY OWNER 

56-TH & WASHTENAW 
Completely remodeled 3 bedroom 
brick with W-W. carpet’g, modern ki
tchen, tiled baths, finished bas
ement, 2 car brick garage & oversi

zed lot
- ONLY $24,500 

476-3599

SAVININKAS PARDUODA 6 kamba
rių mūro bungalow su 3 miegamais ir 

2 mašinų garažu. Tel. 476-0861.

VISKĄ apie namus
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

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

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

|imo sąlygos, t
BACEVIČIUS

$455 Se. Kedzie Ave. PR S-2233

K. ! R I M G I 5
CALIFORNIA SUPER SERVICE
Ta Isoml auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILU

HOMeiNSURANCEy-
Call: Frank Zapolte 
320814 W. 95th St A

GA 4^654

-a

SIUNTINIAI i LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Ajeher, 
Chicago, UI. 60632. Tol. YA 7-5980

Brangenybes, Laikrodžiai, Ocvanos 
visoms progoms,

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telef. 434-4660

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
T«L: REpubHc 74941

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS TeL CL 4-

A. & L. INSURANCE A REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange Jstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

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. — 257-5S42

SUGALVOTA— PADARYTA
SVEIKAS MEDINIS modemus 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 METU MŪRAS, centr. 
vėsinimas, garažas. Prie 55-tos už 
Pulaski. S26.800.

2 BUTŲ MŪRINIS, 4 ir 5 kamb.. 2 
autom, garažas, Marquette Parke. 
S26,500.

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

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

Įrengtas 
užim-

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

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

PUIKUS BUNGALOW, 
skiepas, garažas. Tuoi galima 
ti. 77-ta prip California Ave.

MAISTO KRAUTUVE ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI Ir biznio patalpa 
quete Parke.

VALGYK! <A su namu ir visais Įren
gimais. Judri vieta.

butai

Mar-

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

6% KAMB.. 18 metų mūr., šil. gazu, 
irenrtas rūsvs. IVi vonios. 2 autom, 
garažas. Apylinkė 68-tos ir Pulaski. 
S26.900.

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis, ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvuas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. 837.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu. aluminiiaus langai, 2 automobiliu 
garažas. Marquette Parke. Tik 
S28.900

_ 3 AffEGAMTJ apvnaujis mūras, ši
lima gazu. aluminijaus langai, centri- 

inis vėsinimas. 2 automobiliu garažas, 
71-mos ir Troy apylinkėje. 829,000.

NERIS REAL ESTATE

TeL: 471-0321

' 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.

SCHAUMBURG
— BY OWNER —

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

CALL: 529-7046 

12 BUTU PO 2 MIEGAMUS 3 metų 
delux mūras su Garažais, bendra sve
taine. daug priedu, uietvakarių nrie- 
miestyie prie golfo lauku. Skambin

kite savininkui 598-0560.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Statyba Ir Remontą#

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus Ir perstatau senus Ti
su rūšių namo apšildymo pečius Ir 
alr-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters'). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir earantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai 
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. A ESTERN AVE. 

CHICAGO. ILL. 60609 
TEL: VI 7-3447


