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TANKU MUSIS JORDANO - SIRIJOS PASIENY
DEMOKRATŲ PARTIJA PASITIKO 

NEW YORKO MERĄ LINDSAY ŠALTOKAI
WASHINGTONAS. — New Yorko mero Lindsay perbėgimas 

iš respublikonų j demokratų partiją buvo sutiktas įvairiai. Kaį- 
rieji demokratai jį nuoširdžiau sveikina, nors abejoja, ar jis 
gali tikėtis tapti jų kandidatu į prezidentus. Dešinieji demokra
tai, kurie galvoja, kad jų partijoje ir taip per daug įvairių liba- 
ralų, nesveikina dar vieno liberalo iš New Yorko. Lindsay pa
čiame New Yorke demokratų buvo mielai sutiktas ir dabar laiko
mas galimu jų partijos kandidatu į New Yorko gubernatoriaus

SIRIJA NUTRAUKĖ SANTYKIUS
BEIRUTAS. — Sirija nutraukė diplomatinius santykius su 

Jordanu ir uždraudė Jordano lėktuvams skristi virš Sirijos terito
rijos. Vyriausybės pareiškime sakoma, kad Jordanas pakartotinai 
veda arabų charakteriui priešingą politiką, nesisderinančia su 
^bendra arabų kova prieš Izraelį. Jordano ir Sirijos santykiai buvo 
pagerėję, kai Sirijos valdžią užėmė gen. Asadas, tačiau Jordanui 
pradėjus vėl drausminti palestiniečius partizanus, santykiai pa
blogėjo. Sirija buvo prieš mėnesį uždariusį sieną su Jordanu, o 
dabar visai nutraukė ryšius.

vietą.

Savo pareiškime apie perėji
mą Lindsay kritikavo Nixono 
vyriausybę, tačiau Baltieji Rū
mai į tą kritiką, nei į perbėgimą 
nereagavo. Lindsay ir anksčiau 
respublikonų nebuvo labai ver
tinamas ir New Yorko partija 
jo neendorsavo paskutiniuose 
rinkimuose, kuriuos jis laimėjo 
kandidatuodamas kaip nepri
klausomas liberalas. Lindsay ne- 
sugyvenimas su respublikonų 
gubernatorium Rockefelleriu pra 
sidėjo jau 1968 metais, kada jis 
rėmė demokratų kandidatą į gu-
bernatorius Arthur Goldbergą.

Dauguma galvojo,' kad Lind
say perbėgimas įvyko ne tiek 
dėl filosofinių skirtumų, kiek 
dėl asmeninių ambicijų. Jis pa
matė, kad respublikonų partijo
je jam dar negreit pasitaikys 
proga tapti kandidatu į prezi
dentus, o demokratų partija šiuo 
metu vieno stipresnio kandida
to neturi.

Lindsay yra gan populiarus 
jaunų balsuotojų tarpe, ypač?stu
dentų tarpe. Jei jis. kandidatuo- 
tų į prezidentūrą, jis dar daugiau 
suskaldytų liberalines jėgas, ku
rios šiuo metu spiečiasi apie sen. 
McGovern ir McCarthy.

Abi partijos turi savo dešinį 
ir kairį sparną. Pridėjus dar 
pietinių valstybių gerokai re
miamą Alabamos gubernatorių 
Wallace, jei įvyktų kairiųjų at
skilimas nuo demokratų, atei
nančiuose rinkimuose Amerika 
galėtų turėti keturias partijas. 
Toks atskilimas yra galimas, jei 
demokratai nominuotų vieną iš 
dešiniųjų demokratų, kaip sen. 
Jacksoną.

Nixonas žadėjo 
paspausti Izraelį

KAIRAS. — Egipto laikraš
tis AI Ahram skelbia savo re
daktoriaus, gero prezidento Sa- 
dato draugo, Mohammed Hey- 
kal straipsnius. Viename sako
ma, kad prezidentas Nixonas 
pažadėjęs Egipto vyriausybei 
paspausti Izraelį, kad būtų ga
lima susitarti dėl Suezo kanalo 
atidarymo. Egiptas už tai Ame
rikos vyriausybei pažadėjęs to
liau laikytis karo paliaubų.

Po šio susitarimo į Izraelį nu
vyko valstybės departamento 
pasekretorius Joseph Sisco ir 
bandė sumažinti nuomonių skir
tumus kanalo atidarymo klau
simuose tarp Egipto ir Izraelio.

Prezidentas Sadatas pareiškęs 
Nixonui, kad jis negali laukti be 
jokių nustatytų ribų. Sakoma, 
kad Egiptas pasiryžęs rugsėjo 1 
d. inauguruoti federaciją su Li
bija ir Sirija. Iki tos datos tu
ri paaiškėti Suezo reikalai. Egip
tas negalįs laikyti savo žemių 
izraelitų okupacijoje penktus 
metus, todėl greit reikia rasti 
politinį sprendimą, kurios nera
dus — karas.

LONDONAS. — Britų prin
cesė Anne sekmadienį turės 21 
metus amžiaus.

IŠ VISO PASAULIO '

NEW DELHI. — Senatorius 
Charles Percy lankosi Indijoje, 
kur jis išbarė Indijos spaudą 
už tai, kad Amerika laikoma Pa
kistano ginklų tiekėja, kas esan
ti neteisybė. Yra tragedija Ame- 
rikos-Indijos santykiams, kad in
dai laikosi tokios klaidingos pro
pagandos. Sen. Percy pareiškė, 
kad Amerika neremia to, kas 
vyksta Rytų Pakistane.

LONDONAS. — Britanija lie
pos mėn. vėl turėjo užsienio pre
kybos palankų balansą su per
teklių 103 mil. sumoje. Tai jau 
penktas iš eilės mėnuo su per
teklių.

NEW YORKAS. — Socialis
tų darbininkų partija jau pa
skelbė kandidatus į 1972 m. pre
zidento rinkimus. Į prezidentus 
kandidatuoja Linda Jenness, 30 
metų, o į viceprezidentus negras 
Andrew Pulley, . 20įmetų. Abu. 
netinka jau vien dėl amžiaus. 
Paskutiniuose rinkimuose ta par
tija gavo 55,000 balsų visoj Ame
rikoj.

PARYŽIUS. — Derybose Pa
ryžiuje nedalyvavo abiejų pu
sių pagrindiniai delegatai ir jo
se nieko Įdomesnio neįvyko. Ko
munistų delegacijos vadas pra
nešė susirgęs, o pasitraukus am
basadoriui Bruce, naujas JAV 
delegacijos vadas Porter dar ne
atvyko iš P. Korėjos, kur jis 
yra ambasadoriumi.

HOUSTONAS. — Erdvės cen
tras pareiškė, kad trečias para
šiutas, astronautams besilei
džiant sutruko, nes į jį pataikė 
iš erdvėlaivio išmestas skys
tas kuras, kuris pragraužė para
šiuto nailoninę medžiagą.

NEW YORKAS. — čia vyks
ta tarptautinė oro linijų kon
ferencija, kur bandoma susitar
ti dėl lėktuvų kelionių kainų. 
Britų BOAC žada numušti bi
lietų kainas iš Londono į New 
Yorką iki 199 dol. į abu galus.

Bahrain skelbia 
nepriklausomybę 

BAHRAIN. — Britanijai pa
sitraukiant iš Persijos įlankos, 
ten esančios nedidelės savaran
kiškos valstybėlės, valdomos 
įvairių šeikų ar sultonų, bando 
sudaryti federaciją. Viena svar
biausiu tos srities šeikysčių — 
Bahrain — paskelbė, kad jis į 
federaciją nesijungs, bet pa
skelbs savo atskirą suvereninę 
valstybę nuo šio sekmadienio. 
Bahrainas paduos pareiškimą 
Jungtinėms Tautoms ir taps jų 
nariu.

Bahrainas yra daugiau pa
žengusi šeikystė, kur yra dar 
nemažai žibalo, bet statomos ir 
kitos pramonės šakos. Gyvento
jų skaičius yra 200,000.

Kinijos medicinos studentai praktikuojasi adatų statymo mene — senoje kiny medicinos priemo
nėje. Neseniai adatos buvo sustatytos ir žinomam amerikiečiui žurnalistui James Restonui, kai 

jis staiga susirgo Pekine apendicitu.

GROMYKO ATKALBĖJO INDIJĄ, KAD

WASHINGTONAS. — Gerai informuoti Washington© diplo
matai pareiškė, kad Indi j os-So vietų Sąjungos sutartis buvo ne
tikėtas ir nelauktas įvykis. Jis atsirado dėl to, kad Indija pain
formavo praėjusią savaitę Kremlių, kad ji ruošiasi pripažinti ne
priklausomą Bengalijos valstybę Rytų Pakistane, šią žinią į 
Maskvą atvežė specialus premjerės Gandhi pasiuntinys, buvęs 
ambasadorius Maskvoje Durga Prasad -Dhar, jšią žinią išgirdęs 
užsienio reikalų ministeris Gromyko tuoj pradėjo ruoštis į New 
Delhi Tr už dviejų dienų atvyko su naujos 20 metų sutarties pa
siūlymu.

Sovietai įtikinėjo Indijos vy
riausybę,, kad Bengalijos sukili
mo pripažinimas tikrai būtų nau
jo Pakistano-Indijos karo pra
džia. Dar ir dabar toks karas 
lengvai gali įvykti, nes Pakista
nas kaltina Indiją duodant pa
ramą bengalų sukilėliams.

Net ir Indijos parlamente Į 
sovietų-indų sutartį žiūrima, 
kaip Į Indijos kompromisą. De
šiniųjų Jan Sang partijos atsto
vas parlamente kaltino Gandhi 
vyriausybę, kad ji “dūrė Ben
galijai durklu į nugarą” iki šiol 
nepripažindama jų paskelbtos 
valstybės.

Sovietų Sąjunga nepritaria 
Rytų Pakistano atsiskyrimui nuo 
Pakistano valstybės, lygiai, kaip 
ji nepritarė ir Biafros atsisky
rimui nuo Nigerijos. Sovietai 
patys valdo daug svetimų tautų 
ir toks tautų apsisprendimo prin
cipas jiems nepakeliui. Todėl 
Gromyko ir atkalbėjo Indiją nuo 
Bengalijos pripažinimo.

Saigonas dalina 
Thieu portretus

SAIGONAS. — Visame Pietų 
Vietname valdžios įstaigos dali
na prezidento Thieu portretus 
ir įsako biznių savininkams ar 
įstaigoms jį pakabinti ant sie
nos. Paveikslai dalinami be rė
mų ir gyventojai turi patys juos 
nusipirkti.

Amerikos stebėtojai sako, kad 
Thieu fotografija buvo daryta 
1968 m. ir joje jis atrodąs daug 
jaunesnis, negu dabar yra. Por
tretai, ant gero popieriaus bu
vo padaryti Filipinuose.

Thieu konkurentai tvirtina, 
kad portretų priverstinas daliji
mas irgi rodo, kad prezidentas 
vėl būtinai nori laimėti rinkimus 
ir nesiskaito su jokiomis prie
monėmis.

■.VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

♦ Praėjusią savaitę Vietna
me žuvo 18 amerikiečių, 170 pie
tų vietnamiečių ir 1,006 komu
nistai.

♦ čikagietė 14 metų mergai
tė, airių kilmės, parašė preziden
tui Nixonui laišką, prašydama 
sustabdyti britų kareivių siau
tėjimą šiaurinėj Airijoj.

♦ Japonija pranešė, kad ji ne
pageidauja, kad prezidentas Ni
xonas, važiuodamas į Kiniją ar 
grįždamas iš jos sustotų Japo
nijoje. Faktas, kad Amerika ne
pasitarė su Japonija Kinijos po
litikos atžvilgiu, sukėlė japonų 
tarpe abejones dėl ateities san
tykių su Amerika, pareiškė už
sienio reikalų ministerijos spau* 
dos skyrius.

♦ Kinija paskelbė, kad nėra 
tiesos ganduose, kad Pekinas ve
da derybas su Izraeliu dėl dip
lomatinių ryšių užmezgimo. Ki
nijos vyriausybė ir liaudis visa
da palaikė palestiniečius jų ko
vose prieš Izraelio ir JAV ag
resorius, pareiškė kinų komu
nistų partijos laikraštis.

♦ Negry SCLC organizacijos 
vadas kun. Abernathy pareiškė, 
kad meras Lindsay yra negrų 
draugas ir būtų puikus kandi
datas į prezidentus, tačiau tai 
nereiškia, kad negrai už jį bal
suotų.

♦ New Yorke į galvą sužeis
tas Colombo jau išbrauktas iš 
kritiškai sergančių sąrašo. Jis 
gali gyventi, tačiau nekalba ir 
yra pusiau suparaližuotas. Jis 
buvo vieno negro peršautas ma
siniame italu kilmės amerikiečių 
susirinkime.

— Numatyta, kad nuo šių me
tų rudens okup. Lietuvos aukš
tosiose mokyklose studijuos 12,- 
000 studentų. (E)

Kovos prieš
T. Kinijos išmetimą v c
NEW YORKAS. — Amerikos 

ambasadorius Jungtinės Tauto
se pareiškė, kad Amerika rimtai 
bandys išlaikyti Tautinę Kiniją 
Jungtinių Tautų organizacijoje, 
nežiūrint ar komunistinė Kini
ja bus priimta ar ne. Jis vedąs 
pasitarimus su atskiromis dele
gacijomis ir jau kalbėjęs su,66 
valstybių atstovais. Amerikos 
pozicija yra plačiai remiama. 
Tautinės Kinijos išmetimas iš 
JT bus laikomas svarbiu klau
simu, kuriam reikia gauti du 
trečdalius Visu nariu balsu. Ame
rika tikisi, kad tiek balsų neat
siras ir Tautinė Kinija nebus iš
mesta. '

SHORT HILLS,-N. J. — Su- 
I laukęs 74 metų, mirė žinomas 
. Amerikos lenkų veikėjas, tur
tingas biznierius, Henry Korab- 
Janiewicz,

Indijoje jau yra apie 7 milijonai ben
galų, pabėgusių nuo valdžios teroro 
Rytų Pakistane, šis vyras išsinešė tik 
nedidelį ryšulį su daiktais Ir savo 

sūnų.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas ateinančią sa
vaitę aplankys penkias valsti
jas. Antradienio vakare jis pa
sakys kalbą New Yorke, Knights 
of Columbus susirinkime. Kitą 
rytą jis atskris į Springfield, Ill., 
kur atidarys Abraham Lincoln 
muziejų ir dalyvaus Illinois vals
tijos parodos atidaryme. Po to 
prezidentas vyks į Idaho Falls, 
Idaho ir iš ten į Grand Teton par
ką Wyominge, kur jis nakvos.

Ketvirtadienį prezidentas da
lyvaus Užjūrio Karių veteranų 
konvencijoje. Dallas, Texas ir iš 
ten važiuos į savo poilsio namus 
San Clemente, Kalifornijoj. Į 
Washington^ prezidentas sugrįš 
rugsėjo 3d.

Š. Airijoj suimta 
70% airių vadų

BELFASTAS. — Neramumai 
šiaurinėj Airijoj kiek aprimo, po 
kovų, kuriose žuvo 24 žmonės. 
Apie 5,000 airių katalikų pabė
go iš savo namų ir rado prieglau
dą laisvoje Airijoje. Jos prem
jeras Jack Lynch kaltina šiauri
nės Airijos valdžią ir reikalauja 
ją pašalinti. Jis siūlo sukviesti 
konferenciją, kurioje dalyvautų 
Airijos, Britanijos atstovai ir 
šiaurinės Airijos katalikų ir pro- 
testantii delegatai.

Britų kariuomenės vadas š. 
Airijoj generolas Harry Tūzo 
pareiškė, kad suėmus apie 300 
airių katalikų, Airių Respubli
konų armija neteko apie 76% 
savo vadų. Jis negalvoja, kad 
neramumai visiškai pasibaigs, 
tačiau tikisi, kad jie silpnėja, 
nes airių slapta armija pritrūko 
amunicijos ir labai išvargo, be 
to, neteko daug vadų.

G. Wallace prieš 
vaikų integravimą
MONTGOMERY. — Alabamos 

gubernatorius George Wallace, 
padrąsintas prezidento Nixono 
pareiškimų prieš mokinių vežio
jimų autobusais siekiant mokyk
lų integravimo, įsakė perkelti 
vieną baltą mergaitę Į mokyk
lą arčiau jos namų. Ji integra
cijos sumetimais buvo vežioja
ma į negrų mokyklą už 22 mylių 
nuo namų, kada ji anksčiau lan
kė mokyklą tik 4 mylios nuo na
mų. Mergaitės tėvai skundėsi, 
kad jų duktė studijuoja muzi
ką ir. nori groti mokyklos or
kestre, kurio negrų mokykloje 
nėra.

Gubernatorius Wallace pareiš
kė, kad jis bandys pakeisti ir ki
tą federalinio teismo sprendimą, 
kuris sumaišė dvi mokyklas. 
Trijų jaunesniųjų klasių moki
niai perkeliami iš Oxford mo
kyklos į Hobson City mokyklą,

Sirija yra jau trečia arabų 
valstybė nutraukusi su kara
liaus Husseino vyriausybe san
tykius. Libija ir Alžiras juos 
nutraukė anksčiau, o praėjusį 
mėnesį Irakas ištrėmė Jordano 
ambasadorių. Vien tik Saudi 
Arabija dar palaiko Jordaną.

Sirijos radijas nusiskundė 
unolatinėmis Jordano provoka
cijomis. Ketvirtadienį Jordano 
tankai ir šarvuočiai apšaudė Si
rijos pasienio punktą, sirai su
naikinę keturis Jordano Centu
rion tankus. Jordano jėgos bu
vo įsiveržusios 2'mylias į Siri
jos teritoriją. Tankas suvaži
nėjo vieną sužeistą sirų karei
vį.

Jordano vyriausybė apgailes
tavo Sirijos elgesį, nes jis ken
kiąs arabų pastangoms išlais
vinti okupuotas žemes. Jorda
no jėgos sunaikinusios penkis 
tankus ir “ginkluotų vyrų” bun
kerį. Nieko nesakoma apie Si
rijos kariuomenę. Matyt, Jor
dano dalinys persekiojo palesti
niečių partizanų būrį ir perėjo 
Sirijos sieną kovos įkarštyje.

Kaimyninio Libano*’sluoks
niai sako, kad susikirtimas įvy
kęs tarp Ramtha-Dera miestų 
ant kelio iš Jordano į Siriją.

Tuo tarp Jordane posėdžiau
ja Saudi Arabijos-Egipto dele
gacija, kuri svarsto, kaip vėl su
derinti Sirijos-Jordano pažiū
ras.

Išteisino mariną v
QUANTICO. — Karinis teis

mas išteisino jauną mariną, ser
žantą John Sweeney, kuris buvo 
kaltinamas pabėgęs Vietname iš 
marinų dalinio ir perėjęs į ko
munistų tarnybą, padėjęs jiems 
vesti propagandą Vietname. Jis 
komunistų rankose išbuvo 18 mė
nesių ir paskui buvo jų paleistas 
ir sugrįžo per Švedija namo.

Teisme Sweeney aiškino, kad 
jis atsiliko džiuglėse nuo savo 
dalinio, nes buvo labai pavargęs 
ir nebegalėjo žygiuoti. Jo kuo
pos vadas palikęs ji vieną mirti 
džiunglėse. Gerai, kad netru
kus jį surado Viet Congo patru
lis. Komunistai iš jo išgavę pro
pagandinius pareiškimus, grasin
dami nušauti.

Marino advokatai irgi aiški
no, kad palikti mariną miške yra 
prieš marinų tradicijas. Kuopos 
vadas aiškinosi žinojęs, kad tuo 
pačiu taku atžygiuoja kita ma
rinų kuopa, kuri būtų Sweeny 
išgelbėjusi. Teismas Sweeney 
išteisino ir paleido namo.

WASHINGTONAS. — žemės 
ūkio darbininkų unija pradėjo 
boikotuoti Heublein Products 
bendrovę, kuri gamina Italian 
Swiss Colony vynus ir Smirnoff 
Vodka.

o vyresnių klasių iš Hobson į 
Oxford. Tuo perkėlimu esą ne
patenkinti ne tik balti, bet ir 
juodi tėvai. Hobson mokyklą 
praranda savo orkestrą ir fut
bolo komandą.



Šios programos garbingasis svečias kalbės 
apie mūsų valstybinius reikalus ir apie nau
jąją IHinois valstybės konstituciją.

Šiandien, rugpjūčio mėn. 14 d 
programoje dalyvauja Hv.v.

Buvęs Šachmatininkas

KUO PAAIŠKINTI R. FIŠERIO SĖKMĘ?
šitaip laiške Vilniaus Tiesai 

klausia kažkoks R. Augulis. Taip 
pat A. Žukauskas iš Vilkaviškio 
ir P. Strioga iš Klaipėdos tei
raujasi apie Fišerį. Tiesa rašo: 
“Patenkindami pageidavimus, 
siūlome leidinyje “64” išspaus
dinta M. Botviniko straipsnį. Jį 
perspausdiname kiek sutrumpi
nę”. (Vilnius, 1971 m. rugpiū
čio 1 dienos Tiesos numeris).

Čia Tiesa net nepažymi, ar 
Botviniko straipsnio antraštė to
kia pat, kaip Tiesoje. Aš pasi
naudojau, kaip ir Vilniaus Tie
sa, R. Augulio klausimu antraš
tei.

Tendencingas ir neskoningas 
buvusio pasaulio čempiono 
straipsnis, tikras “blogo tono” 
(mauvais ton) ir sportiško ne
padorumo šedevras nustebino, 
manau, ne mane vieną. Jei AL 
Botvinikas būtų panašų kūrinį 
paskelbęs arba prieš prasidedant 
mačams dėl teisės žaisti su pa
saulio meisteriu B. Spaskiu, ar
ba varžyboms pasibaigus (ypač, 
jei jos būtų jau pasibaigusios 
po visų R. Fišerio laimėjimų vis- 
dėlto jo pralaimėjimu finale), 
tai, gal, dar galima būtų pateisin
ti “pasaulio eksčempiono techni
kos mokslų daktaro” nešvankų 
rašinį. Tik pagalvokite, ko ver-’ 
tas vien tik pašaras: “Pasaulio 

Sekmadieni 
rugpiucio 15 aiertą,

BUČO SOD
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

BUS įdomi programa, gera muzika šokiams, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI. 
VISĄ LAIKA GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS M0DERNIŠ- 
KIAUStUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
RUGPICCIO 15 D. VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ.

eksčempionas, technikos moks
lų daktaras”! Netikite? šitaip, 
iš tiesų, pasirašytas Botviniko 
straipsnis! M. Botvinikas, kas 
žino?, gavęs, gal būt, įsakymą 
iš “aukščiau” apšmeižti R. Fi
šerį, kaip asmenybę, kaip žmo
gų (M. Botvinikas tai vadina 
“pilietinėmis” savybėmis), grie
bėsi tolimos praeities ir iškėlė 
kai kuriuos neigiamus ne Ro
berto Fišerio, pretendento į pa
saulio šachmatų čempiono vardą, 
bet dar, anuo metu, nesubren- 
dusio Bobby bruožus. Sportiško 
padorumo požiūriu tai negražu 
ir netaktiška. M. Botvinikas, 
norėdamas suteikti daugiau sva
rumo savo žodžiams net pasi
naudojo juokinga ir pigia “pa
saulio eksčempiono” ir “techni
kos mokslų daktaro” kombina
cija!

Ką gi M. Botvinikas prikiša, 
kartoju, ne Robertui, o Bobby 
Fišeriui ?

Pacituosime technikos moks
lų daktaro žodžius:

“Aš visada vengiau apie tai 
rašyti, man buvo gaila kolegos 
(kas per krikščioniškasis tauru
mas! — Buv. šach.), — bet tai 
buvo laikas, kai Fišerį peikė už 
pilietines savybes. Dabar atė
jo kiti laikai, ir tiesos vardan 
laikau savo nemalonia pareiga 

——

priminti ir apie įžeidžiančius Fi
šerio pasisakymus, ir apie nepa
garbų amerikiečio požiūrį į sa
vo draugus meistrus ir organi
zatorius, ir apie jo užgaidas, gar
bės troškimą ir neprincipingu- 
mą ...

Aš, Buvęs šachmatininkas, ži
nau kai ką, kas gerokai skiriasi 
nuo “technikos mokslų daktaro” 
teigimų. Iš sovietų didmeisterių 
nė vienas nepeikė Fišerio, prie
šingai, žinau, kad žurnale “šach
matai SSSR” daugelis gyrė Fi
šerį ne tik, kaip šachmatininką, 
o ir kaip malonų bičiulį — prie
šininką.

Tiesa, kai FIDE (Federation 
International Des Echecs), So
vietų spaudžiama, paskelbė idio
tišką taisyklę apie tai, kad lygio
mis galima sutikti tik po trisde
šimto ėjimo, Fišeris, sutikęs sy
kį lygiomis po dvylikto ar try
likto ėjimo, gavo “pasiaiškinti” 
didmeisteriui S. Florui, kuris bu
vo tada turnyro vedėjas. Užuot 
“aiškinęsis” Fišeris atkirto: “Jū
sų kvaila taisyklė galioja tik 
apgavikams — komunistams” 
(Your stupid rule hold for com- 
cunists cheaters only).

čia, žinoma, buvo parodytos 
menkos pilietinės savybės..., o 
taip pat ir nepagarba organiza
toriams.

O kam gi pats Botvinikas, du 
kartus netekęs pasaulio čem
piono vardo ir du kartus jįjį at
gavęs, kam gi jis lindo į tuos

Agronomai atžymi žemėlapyje, kuriose vietose buvo pastebėti ark
liu susirgimai VEE (Venezuelan equine encephalimyelitis) liga. 

Ji pasireiškė pietvakariuose, prie Meksikos sienos.

mačus — revanšus? Ar ne dėl 
garbės ? Juk jis pats sakė, kad 
kiekvienas toks mačas bent vie- 
neriais metais sutrumpina jo, 
technikos mokslų daktaro, gy
venimą ! Ar tai. ne garbės troš
kimas? Na, Botvinikui patariu 
arba pasiskaityti, kai, pavargus 
nuo marksizmo bei leninizmo; 
jam kils noras sustaugti — evan
geliją ir įsidėmėti-Kristaus žo
džius: “Kito-akyje krislą ma
tai, o savo akyje rąsto nepaste
bi”, arba bent I. Krylovo pasa
kėčią apie beždžionę, pasipikti
nusią savo draugių biauria iš
vaizda: jai meška ir pasakė “už
uot skaičiavus visas biaurias 
drauges, geriau pati į save pa
sižiūrėtum!” ’ -

Bet technikos mokslų dakta
ras mėgina taip pat suniekinti, 
kiek tai įmanoma, jau ne Bobby, 
o Robertą Fišerį,’. ne tik, kaip 
žmogų, bet ir kaip šachmatinin
ką ! Turint galvoje, kiek tasai 
Robertėlis Įkrėtė sovietų did- 
meisteriams (išskyrus, tiesa, B. 
Spaskį) ir, turint galvoje sovie
tų mėgiamą posakį — faktai — 
tai labai atkaklūs dalykai, — 
Botvinikui, žinoma.,’tenka grieb
tis šiaudelio! Kaip ir pridera 
technikos mokslų daktarui, jis 
išradingai sukūrė šitokį šiaude
lį, būtent, jis parašė štai ką:

“žaisdamas su-devyniais did- 
meisteriais, kurie 1970 metals' 
buvo atsidūrę tarpzoninio tur
nyro lentelės priekyje, jis pen
kis kartus laimėjo, jų tarpe 
prieš keturis šachmatininkus, ku 
riems buvo nuo- 44 iki 49 metų, 
žinoma^ kad šiame amžiuje su
gebėjimas skaičiuoti variantus 
sumažėja. Prieš penkis šachma
tininkus nuo 22 iki 37 metų Fi
šeris gavo tik 50 procentų- taš-

čia aiški tendencija! Jei tie 
didmeisteriai jaiij maždaug bū
dami 45 metų# serga arterijų 
sukalkėjimu, tai ne Fišerį nie
kinti reikia, o juos:- tegu, kaip 
kad Lietuvoje dažnai sakoma, 
eina gult (suvalkietiškai, su kie
tu t). Sakoma kartais ir kitaip, 
šiek tiek vaizdžiau... O Larsenas 
prakišo 6:0, turėdamas tik 36 
metus- •

O, be to, juk tie 44-49 m. šach
matininkai, šiaip ar taip, net 
dėl “senatvės” ir “arterijų su- 
kalkėjimo” nesugebėdami skai
čiuoti variantų,-vis dėlto “atsi
dūrė turnyro lentelės priekyje”!

Ar Botvinikas, turėdamas 60 
metų, jau ir šitokio prieštaravi
mo nesugeba pastebėti? Juk tai 
lengviau, negu skaičiuoti varian
tus!

Toliau, senas bolševikas, lai- 
.mingai praplaukęs pro visokias 
Sciles bei Charibdės, pro Stali
ną ir pro Chruščiovą, persisun
kęs marksizmu ir nepajudinamu, 
nepažeidžiamu leninizmu, visai 
jau nemarksistiškai klausia:

“Tai kas gi tai — ar tolesnis 
Roberto Fišerio pasistūmėjimas 
į šachmatų meno aukštumas, ar 
stebuklas? Jeigu.pirma — rei
kėtų džiaugtis, šachmatai pra
turtės. Jeigu antra, tai ką veiks 
.Fišeris, kai stebuklai baigsis, 
kai iš nesvarumo būklės jam 
teks grįžti į realybę, kai jis su
lauks griežto atkirčio?”

Mat-, kas technikos mokslų 
daktarui parūpo! Ką Fišeris- 
veiks, kai baigsis stebuklai! O 
ką veikė pats daktaras, kai jo 
“Čome-back”-ų stebuklai pasi
baigė? Jis, pagal aukščiau mi
nėtą lietuvišką posakį, nuėjo 
gult!

Iš viso, iš garbingojo eksčem
piono ir technikos mokslų dak
taro parašyto pigaus straipsnio 
susidaro įspūdis, kad Fišeris bū
tų daug geriau padaręs, jei bū
tų prakišęs, jei rie pianistui Tai
manovui, tai bent profesionalui 
— šachmatininkui B. Larsenui.

Beje, Taimanovas, žurnale 
“šachmatai SSSR” pasisakyda
mas dėl — tada dar būsimų — 
rungtynių su Fišeriu, pareiškė: 

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

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS •

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, ING,
(LICENSED BY VNEiPOSYLTORG)

■' ’ VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019—TeL: 581-6590—581-7729

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

Prie firmos .skyrių yra krautuvės,, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
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Firma — skyriai atidaryti kasdien nuo 9 Vai. ryto iki 6 vaL vakaro.

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet

SATURDAY, AUGUST 14, 1971'

-• ... -Y MŪSŲ SKYRIAI: - -

BROOKLYN, N. Y. T1218 485 McDonald ave. IN 7-6465
NGW YORK 3, N; Y. 73 SECOND AVENUE OR 4-1540
NEWARK, N. X- 378 MARKET STREET -Ml 2-2452
SOUTH RIVER. N. J. 41 WHITEHEAD AVENUE «— CL 7-6320
UTTČA, N. Y. 943 BL EEC KER STREET RE 2-7476
farmingdalC n. X- FREEWOOD ACRES 363-0494
PHILADELPHIA M, PA. 631 W. GIRARD AVENUK vE* PO 9-4507
ALLENTOWN, PAi 126 TILGHMAN STREET — HE 5-1654
LOS ANGELES 4, CAU 159 So. VERMONT AVENUE — DU 5-6550
CHICAGO 2X U-L. 1^41 NO. ASHLAND AVENUE —— HU 6-2818
BALTIMORE 31, MD. 1900 FLEET STREET DI 2-4240
BUFFALO IX N. Y^ 701 FILLMORE AVE. TX 5-0700
DETROIT 11 MJtH. 11601 JOS CAMPAU AVENUE mA 385-6780
HARTFORD 6, CONN. 122-126 HILLSIDE AVE 249-6216
JERSEY CITY, N. Jt 219 MONTGOMERY ST. ■MM HE 5-6368
SYRACUSE, N. Y. 13204 SIS MARCELLUS ST. 475-9746
CLEVELAND 13, OHIO 1028 KENILWORTH AVENUE PR 1-0696
HAMTRAMCK, MKH. 11339 JOS CAMPAU AVENUE ■mm' 365-6740
SO. BOSTON, MASS. 396 WEST BROADWAY AN 8-1120
TRENTON 10, N. J. 1152 DEUTZ AVENUE EX 10306
RAHWAY, N. J 47 E. MILTON AVE. — 381-8997

2 — NAUJIENOS, CHICAGO 3, ILL

“Su Fišeriu aš žaidžiau Buenos 
Airėse 1960 m. ir tarpzoniniame 
turnyre Mallorkoje. Pirmoji par
tija baigėsi lygiomis, antrąją aš 
pralaimėjau. Dabar bus tikra 
kova!” Ir toliau: “Kaip pianis
tas ir šachmatininkas, aš tu
riu dvi aistras: “Kaip pianistas 
ir šachmatininkas, aš turiu dvi 
aistras: visada, kai aš buvau 
pasišventęs muzikai, aš svajo
jau apie grįžimą prie šachmatų,, 
o kai aš žaidžiau šachmatais —- 
aš svajojau apie muziką!”

Taigi, vietoje kovos įvyko 
skerdynės ir tai suprantama: su 
Fišeriu žaidžiant nereikėjo sva
joti apie muziką!

Baigsiu žinomais (tikiuosi) 
Botvinikui ir Taimanovui žo
džiais iš garsios Krylovo pasa
kėčios: “Čia, lydy, tau pamoka: 
ateityje būk protingesnis ir neik 
pelių medžioti!”
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CRANE SAVINGS and Loan Association

on 
investment 

account

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

mokama dvieju 
metu certrfi-

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti naują musu namą.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
An trad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

NEBEREIKIA BRANGIAU
Parbėga vyras namo ir links- 

mai sako žmonai; “Brangioji, 
mums nebėra reikalo ieškoti 
brangesnio apartmento. Buto 
savininkas ką tik pranešė, kad 
mums pakelia nuomą!

A. Ž, A *

"NAUJIENOS0 KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS



K| VEIKIA KUNIGYSTĘ METUSIEJI
Italų katalikų laikrašty “L’Av. 

venire” paskelbtasis kurijos rar 
portas apie kunigystę metančių
jų didėjančius skaičius (sk. Nau
jienų Nr. 187) sukėlė Bažnyčios 
hierarchijos viršūnėse nemažą 
susirūpinimą. Pasirodo, tas ra
portas buvęs slaptas ir paruoš
tas tik šį rudenį įvyksiančiam 
pasauliniam vyskupų sinodui.

The New World žinioje iš Ro
mos (NC) rašo, kad raportas 
“nebuvo skirtas spaudai, o bu
vo išsiuntinėtas pasaulio vys
kupams. To raporto statistika 
paskelbta Italijoje, Prancūzijo
je ir Jungtinėse Valstybėse. 
Nors raporte esą tūkstančiai sta
tistinių duomenų, tačiau pa
skelbta tik “vienas kitas tuzi
nas”.

Pabrėžiama, kad tarp 1963 m. 
ir iki 1969 metų kovo 31 d. 8,287 
kunigai pasiprašė paleidžiami iš 
pareigų, tad galima esą spėti, 
kad tarp 1970 ir 1975 metų to
kių skaičius sieks 20,700. Per 
tą patį laiką tikimasi 15,500 nau
jų įšventinimu, tad kunigą de
ficitas būtų kasmet po 1,000.

New World papildomai iš to 
raporto statistikos pateikia:

■ • kad nežinomas skaičius ku
nigų (manoma, kad apie 2,800) 

Kas tik turi gerą skoni,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

lil
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

ARCHER AVENUE

Nuo
1914 metų

FrsrUc Zogas, President

CHICAGO, ILLINOIS S0632 
PHONE: 254447!

Passbook Savings 
AH accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyt^ 
pasitikėjimą. Mes nore-* 
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

PER ANNUM

PER ANNUM'0 PER ANNUM '0 PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 minimum

W7
^safetyof^
YOUR SAYINGS

. UP TO
V820,000.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY,

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Chicago Savings 
ind Loin Associatlti

INSURED

Chicago Savings and Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board Mrs. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
H OU R S t Mon. 12.P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thors. &Fri.eto8.Sat.9to 12:30

per tą laiką pasišalino iš kuni
gystės be dispensacijos;

• kad iš 1969 metais kunigys
tę metusių 95 nuošimčiai prie
žastimi nurodė celibatą, ir

• kad tais pat 1969 metais 
mažiau kaip 25 nuošimčiai sa
kėsi negalį prisiimti ekleziasti- 
nės disciplinos, ir

• kad tik mažiau kaip 5 nuo
šimčiai sakėsi nebetikį.

Brangiai kaštavusi studija
JAV-bių Katalikų Vyskupų 

Konferencija buvo paskyrusi pu
sę milijono dolerių ištirti ką vei
kia ir kaip gyvena buvusieji ku
nigai. Tam tikslui buvo suda
ryta speciali komisija, kur savo 
pareigą jau atliko ir jos raportas 
buvo paskelbtas JAV katalkų 
leidžiamame savaitraštyje “Na
tional Catholic Reporter”.

Jungtinėse Valstybėse kas
met apie tūkstantis katalikų ku
nigų esą meta savo stoną ir kaip 
raporte pastebima, kunigystės 
stoną meta geriausias elemen
tas. Tai esą. gabūs kunigai, tu
rį platesnį išsimokslinimą ir di
desnį idealizmą dirbti žmonių 
gerovei.

Toks raporte pareiškimas ne
jaukiai užklupęs hierarchijos

Dvi pabėgėliu iš Ryty Pakistano kartos — sena moteris ir maža mer
gaitė. Jų laukia nežinomas likimas Indijos pabėgėlių stovyklose.

viršūnes. Bažnyčios valdžia pa
siskubino į tai paaiškinti, jog ta
tai nereiškia, kad Bažnyčioje be
pasiliko silpniausieji kunigai. Be 
to stebėtojai tvirtina, kad ga
biems, energijos pilniems ir nu
simanantiems kunigams Bažny
čia su savo nuostatais yra per 
ankšta. Negali joje sutilpti, dėl
to ir apleidžia.

Laimingiausių amerikiečių grupė

Vietoje skleidžiamų paskalų, 
kad numetęs sutaną ir perėjęs į 
civilinį gyvenimą kunigas yra 
nuliūdęs, susikrimtęs ir prislėg
tas, nustatyta, kad ekskunigai 
sudaro laimingiausių amerikie
čių grupę. Raportas tvirtina, 
kad 86 nuošimčiai ekskunigų 
jaučiasi laimingiausi pasaulietiš
kame gyvenime. Jokioje kitoje 
visuomeninėje grupėje nesą to
kio aukšto nuošimčio savo dalia 
tiek patenkintų kaip jie. Eks
kunigai daugiausiai dirbą mo
kymo įstaigose (mokytojauja) 
ir įvairiose su viešąja globa su
sietose institucijose. Tų eksku
nigų trečdalis, uždirbą po $12,- 
000 metinės algos.

Daugiausiai tokie ekskunigai 
yra vedę. Bendrai, šeimyninis 
gyvenimas jiems klostosi palan
kiai, nors ir jų tarpe pasitaiko 
nesklandumų, net kelių divorsų 
būta. Bet tai esančios tik išim
tys, nes iš mažens įpratę, kaė 
Katalikų Bažnyčioje nėra per
skyrų, ekskunigai iš savo pu
sės perskyroms pagrindo neduo
dą.

Ekskunigai nėra Bažnyčiai

Stalino ištikimybė 
Adolfui Hitleriui

Apie tai, kaip tiesiog šuniš
kai Stalinas buvo atsidavęs Hit
leriui, net dabar, po 30 metų po 
II pasaulinio karo, prisimenama 
ir kalbama. Norėdamas naciu 
bosui įtikti, komunistų bosas 
darė nuolaidas, siuntė dovanas 
ir pataikavo iki nusižeminimo.

Čia prisimenami keli tokie pa
vyzdžiai :

Hitleris 1941 m. balandžio 6 
d. su nacių kariuomene puolė į 
Jugoslaviją, kuri turėjo su So
vietų Sąjunga.pasirašytą drau
gingumo ir tarpusavės pagalbos 
paktą. Maskva ne tik nedrįso 
užprotestuoti, bet nieko nelau
kus net atsiprašė Berlyno, apgai
lestaudama tokią sutartį pasi
rašiusi... Negana to, tuojau iš 
Maskvos pašalino Jugoslavijos 
ambasadą ir paskelbė, kad Ju
goslavijos valstybė nebeegzis

tuoja...
Tų pačių 1941 metų birželio 

priešiškai nusistatę. Diskusijo
se dažnai pabrėžia savo pagar
bą tai institucijai, tik apgailes
tauja, kad Bažnyčia nenori pra
platinti savo rėmų.

Bet, anot Gwiazda Porana, nei 
tie apgailestavimai, net pats šis 
raportas nedaug tepagelbės. 
Amerikos Vyskupų Konferencija 
Į šį rudenį įvyksiantį Vyskupų 
Sinodą paskyrė tris vyskupus 
delegatus, kurių du yra labai 
konservatyvūs, o trečiasis šiek 
tiek nuosaikiau konservatyvus. 
Katalikų Bažnyčios situacija 
JAV-bėse visiškai primena kokia 
buvo Katalikų bažnyčia Angli
joje prieš reformaciją, kur vys
kupai užsispyrę laikėsi savo per
senusių nuostatų ir lengvabūdiš
kai nepaisydami per ausis leido 
kunigų balsus. Taip Anglijoje 
atsirado Episkopalų (Anglikonų) 
Bažnyčia. jp 

Vandeninės gėlės
Vandeninių gėlių yra kele

tas rūšių, kurios auga ir žydi 
nelabai giliuose vandenyse. 
Bet lotus su plačiais, apskri
tais lapais, kurie laikosi ant 
vandens paviršiaus, gali augti 
net iki 6 pėdu gilumoje. Lo- 
tuso žiedas didelis, tarytum 
kopūsto galva. Turi malonų 
kvapsnį. Jo stiebas tiesus, iš
kyla virš vandens maždaug 
per pėdą, ant kurio laikosi 
vienas žiedas.

Lotusas, kuris auga Gango 
upėje, indams yra Šventa gėlė. 
Nilo upėje taip pat apstu lotu- 
sų. Pietų Amerikoje auga mil
žiniško didumo lotusas — Vic
toria regia.

Vandens lelijos visiems ži
nomos, kurios auga parkų 
ežeriukuose. Jų yra baltų, gel
svų ir purpurinių. Yra ir dau
giau vandeninių gėlių. M.Š.

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti 
--------------------------------------------------- ■------------------------------- - ---------------——-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 d. naktj nacių armijos tam- Į 
Į sos priedangoje jau rikiavosi i 
j prie Sano, Bugo ir Nemuno upių 
i krantų, laukdamos signalo pra- 
i dėti puolimą, nors karo žygiui 
i paruošti pulkai į tuos paupius 
jau kelinta savaitė kaip buvo 

. traukiami ir niekam nebebuvo 
I paslaptis, nes j Maskvą plaukė 
ne tik skaitlingi žvalgybos pra
nešimai, bet ir diplomatų per
spėjimai, net paties Church illo 
pačiam Stalinui.

Vieną tokj perspėjimą viena 
para prieš invazijos pradžią pa
darė pasišventęs sovietų žval
gas, komunistas, kurs buvo įsi- 

i skverbęs j vokiečių Wehrmach- 
I to (kariuomenės) eiles, bet lai
mingai dezertyravo ir perplau
kęs Sano upę pasiekė Raudono
sios armijos dalinio štabą. Jis 

j pranešė apie Hitlerio karo ma- 
• šinos pasiruošimą pradėti puoli
mą.

Štabas telegrama atsiklausė 
Staliną, kas reikia daryti ?

Gavo Stalino atsakymą: “Su
šaudyti tą dezertyrą!”

Nepajudinamos Stalino išti
kimybės Hitleriui pavyzdį pa
teikia pačių vokiečių istorikas 
Paul Carell, atpasakodamas to
kią sceną:

“Naktis. Priešais Brastos ci
tadelę, kairiajame Bugo upės 
krante, pavyzdingai prisilaiky
dami tylos, vokiečių infanteri- 
jos 45 divizijos 130 ir 135 pul
kų daliniai užima pozicijas. Karei 
viai guminėse valtyse iriasi per 
upę ir pripildo pagriovius bei pa
kelės pievas Bugo paupiais. Puo
limas nustatytas pradėti 3:15 
valandą ryto. Lygiai antrą va
landą pasigirsta dundėjimas, 
bildėjimas. Pasirodo prekinio 
traukinio, gabenančio Reichui 
sovietų kviečius, lokomotyvo 
šviesos. Traukinys prabilda per 
tilta ir muitininku bei vokiečiu 
pasienio sargybų praleistas nyk
sta tamsoje jau pulti laukiančių 
Hitlerio pulkų užpakalyje. Dar 
mirksi paskutiniojo vagono rau
donos liktarnos...”

NEPASTOVUMAS
Jaunoji porelė turėjo pirmąjį 

apsipykimą ir visą vakarą nė 
vienas nė žodžio neištarė. Paga
liau jam pasidarė nebepakelia
ma ir jis prabilo: “Mieloji, sa
kyk gi nors žodelį, aš nusileidžiu 
ir sutinku, kad tavo buvo tiesa!

“Deja, tai nieko nebepadės”, 
susigraudeno ji: “Aš savo nuo
monę jau pakeičiau...

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

UNIV

ROCHESTER, N. Y.
Lietuvių Diena, 
Balfas, parapija

Rugpjūčio 8 d. įvyko vadina
moji Lietuvių Diena. Tą dieną 
įvyksta didžiulis vasaros metu 
parengimas. Važiuoja pasipuoš
tais automobiliais per miestą. 
Šiemet to nebuvo, nes negauta 
iŠ valdžios leidimo. Mat, nepasi
rūpinta to leidimo gauti iš anks
to kaip kad pirmiau, o miesto 
valdyba, norėdamas išvengti vi
sokio “Lipinio” susibūrimo bei 
demonstracijų, išleido potvarkį, 
pagal kurį reikia iš anksto gauti 
leidimą bet kokiai demonstraci
jai.

Lietuvių Dienoje dalyvavo 
miesto meras S. May ir tarė žo
dį. Jaunimas pašoko tautinių 
šokių, kuriuos čia išmokė p. Re- 
ginienė. Programai vadovavo 
R. Kiršteinas, pakviesdamas vie
tos veikėjų eilę pasakyti žodį. 
Kalbėtojai pabrėžė, kad nereiks 
nustebti, jeigu vieną dieną iš
girsime, kad mūsų parapija jau 
uždaryta. Jau buvo per vieną 
pamokslą klebono pasakyta pra
eityje, kad uždaryta lietuvių pa
rapijos mokykla. Ir mokyklos 
ir parapijos likimą slegia tie pa
tys vietiniai “trobeliai”, kuriuos 
visi parapijiečiai, visi lietuviai 
kunigai ir Rochesterio vysku
pai gerai žino. Pastangos kelių PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

FEDERA
SAVINGS ANO LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4492 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, HI. S0632» 847-1140 
ASSETS OVER $155,000,000. RESERVES OVER $13,500,000.

OFFICE HOURS:
Monday, Tuesday, Thursday and Friday, 9 A.M. to 8 P.M.

•Saturday, 9 AM. to Noon • Wednesday, No Business Transacted

veikėjų ■vyskupijoje ligi šiol ne
davė jokių rezultatų: vyskupai 
nekreipia jokio dėmesio į lietu
vių aimanas, laikydami mus ant
ros ar gal ir keliūtos eilės žmo
nėmis.

Lietuvių Dienos parengime 
žmonių šiemet buvo nedaug.

Daug mažiau nei kitais me
tais, bet aukų surinko daugiau. 
Visos pajamos bus atiduotos Bal
tui. Dar porą savaičių bus ren
kamos aukos, nes daugelis, ku
rie nedalyvavo, po parengimo at
neša savo auką. Vienas aukoto
jas net šimtinę davė. Koresp.

AŠTL’ONDEŠIMTMEČIAI

Kansas City, Mo., du aštuon- 
dešimtmečiai šeštadienio vakare, 
rugpjūčio 8 d. belošdami korto
mis pokerį tiek susipyko, kad 
vienas antrą vietoje nušovė.

Tiedu seniai, Ollie Williams 
87 metų ir Charles Wright 81 
metų amžiaus, lošė pokerį su 
dviem moterimis — 40 ir 64 me
tų amžiaus. Ginčas prasidėjęs, 
kai viena tų moterų pasigyrė 
antrąją “apgavusį”. Wright iš
sitraukė pistalietą. William tai 
matydamas nubėgo į virtuvę ir 
atsinešė savo pistalietą, ir abu
du į vienas antrą paleido po kelis 
šūvius. Kol policija atvažiavo 
abudu buvo nebegyvi.
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Neutralitetas buvo fatali Lie

tuvos klaida. Jis išjungė Lie
tuvą iš Vokietijos interesų sfe
ros ir įstūmė ją į Rusijos glėbį.

Spalio 10-tą dieną pasirašytoji 
sutartis su Sovietų Rusija mus 
politiškai ir militariškai taip su
pančiojo, jog sąmoningesnieji 
visuomenės sluoksniai negalėjo
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Aptvėrė “kultūrines vertybes”
Prieš dešimt metų Maskva įsakė Vokietijoje esan

tiems sovietų karo vadams ir kvislinginei Ulbrichto val
džiai pastatyti neperžengiamą sieną tarp rusų laikomo 
rytų Berlyno ir sąjungininkų laikomų trijų Berlyno sek
torių. 1961 m. rugpjūčio 13 dieną visame Berlyne buvo 
sustiprintos pasienio sargybos, atvesti inžinieriai ir pra
dėta statyti komunistinės gėdos siena. Vėliau ta siena 
buvo pratęsta šiaurėje iki Liubeko, o pietuose iki Čeko
slovakijos.

Pradžioje sąjungininkai nežinojo, kokius planus ru
sai turėjo. Matuotojai kirto vokiečių sostinės aikštes ir 
gatves, statybininkai griovė namus, o .atvaryti rytų Vo
kietijos mūrininkai statė sieną, tiesė spygliuotas elektros 
vielas ir taisė sustiprinimus, kad niekas iš rytų negalėtų 
pabėgti Į vakarus. Gen. Lucius Clay, kuris tuo metu va
dovavo Amerikos karo jėgoms vakarų Vokietijoje, prašė 
prezidentą leisti jam panaudoti tankus ir išgriauti pradė
ta statyti sieną. Specialistai išaiškino, kad išgriovimas 
nieko nepadės. Išgriovus ir uždraudus rusams statyti 
sieną pačiame pasienyje, rusai gali pradėti statyti tokią 
pačią sieną vienos mylios atstumoje nuo sienos. Jie gali 
dviejų, trijų arba net dešimties mylių atstumoje statyti 
sieną. Jeigu rusai tokią Vokietiją skiriančią sieną norės 
pastatyti, tai savo zonoje jie galės tai padaryti. Karo 
pabaigoje, pasirašius taikos sutartį, sieną bus išgriauta, 
bet kol Vokietija padalyta zonomis ir taikos sutarties 
dar nėra, savo zonoje rusai gali statyti sienas.

Atskirtiems Rytų Vokietijoje gyventojams komu
nistai pasakojo, kad visoje rytų Europoje prasidėjo “so
cialistinė statyba”, kad “darbo liaudis” viską paėmė savo 
kontrolėn, kad bus pertvarkytas Vokietijos ūkis ir bus 
pradėtos kurti “materialinės ir kultūrinės vertybės”. 
Šiems Rytų Vokietijos valdžios planams, tvirtino komu
nistai, priešinasi kapitalistai ir vakarų imperialistai. Jie 
siunčia šnipus ir sabotažininkus “socialistinei santvar
kai” griauti ir “kultūrinėms vertybėms” naikinti. Tvirti
no, kad siena tveriama Į rytų Vokietiją siunčiamiems sa
botažininkams ir kenkėjams sulaikyti

Tikrovė buvo visai kitokia. Žmonės vyko ne nesamo 
“socializmo griauti”, bet bėgo nuo tokio “socializmo”, ko
kį rusai atvežė į Vokietiją ir visą rytų Europą. Rusai 
griovė ūkį, vežė turtus ir plėšė kraštą. Vokiečiai buvo 
skaitę apie socializmą, jie žinojo socialistų siekimus ir

siūlomas priemones tikslams siekti Vokiečiai turėjo pro
gos pasiklausyti socialistų vadų ir teoretikų minčių. Ru
sai elgėsi priešingai, negu pagrindiniai socializmo dės
niai sakė. Rytų Vokietijos ir kitų rusų pavergtų kraštų 
gyventojai bėgo nuo tokio “socializmo” ir bandomų pri
mesti “kultūrinių vertybių”.

Nuo karo pabaigos iki 1961 metų rugpjūčio vidurio 
iš Rytų Vokietijos pabėgo į vakarus trys milijonai vokie
čių. Didžiausias bėgančių vokiečių skaičius bandė pasiek
ti vakarų Berlyną. Federalinė Vokietijos vyriausybė bu
vo priversta pačiame Berlyne įsteigti stovyklas iš rytų 
atbėgusiems vokiečiams priimti. Tose stovyklose atbėgu
sieji būdavo pamaitinami, apšvarinami, o vėliau dar ap
klausinėjami. Vokiečiai, įsitikinę, kad atsiradusieji bėgo 
iš “komunistinio rojaus”, sodindavo į lėktuvą ir veždavo 
į Vakarų Vokietiją. Jiems būdavo surandamas darbas 
pagal turimą specialybę ir sudaromos sąlygos pradėti gy
venti iš naujo. Karo išgriautoje Vokietijoje buvo daug 
darbo. Visi atbėgusieji įsitraukė į laisvos Vokietijos gy
venimą.

Į bėgančių vokiečių skaičių koipųnistąi įspąųsdavo 
ir savo agentų, bet vokiečiai labai lengvai tokius agentus 
išaiškindavo, nuvesdavo prie sienos ir liepdavo eiti namo. 

Po dešimties metų Ulbrichto valdyta Rytų Vokietija, 
atstatė kelias pramonės šakas. Rytų Vokietijęs .darbi
ninkai šiandien geriau gyvena, negu Lenkijos, Lietuvos, 
Ukrainos arba net pačios Rusijos darbininkai. Bet rytų 
Vokietijos gyventojai yra toli atsilikę nuo laisvos vakarų 
Vokietijos gyventojų. Vakaruose darbininkų ir visų žmo
nių gyvenimo standartas yra žymiai aukštesnis. Paga
liau, rytų Vokietijos gamyba negali pagaminti nei tokio 
skaičiaus, nei tokių gerų .mašinų, kokias gali pagaminti 
vakarų Vokietija. Brežnevas, negavęs iš rytų Vokietijos 
reikalingų mašinų ir vamzdžių dujoms leisti, pradėjo de
rybas su vakarų Vokietija reikalingoms mašinoms ir 
prekėms įsigyti.

Komunistai, nenorėdami parodyti pasauliui yisąis 
atvejais atsilikusios Rusijos ir nualintų Rytų Europos 
kraštų, apsitvėrė “geležine uždanga”. Šviesesni protai 
rodo, kad toks apsitvėrimas “socializmo” nesukuria. Se
novės Kinija atsiskyrė didele siena ir atsiliko. Maskvos 
pravesta 700 mylių siena per visą Europą atskyrė sovietų 
imperiją nuo pirmyn žengiančio pasaulio ir išauklėjo at
silikėlius. Nei komunistai pajėgia pakankamai maisto 
pasigaminti, nei-kelių prąsivesti, nei automobilių pasiga
minti. Sovietų agronomai važinėją į Ameriką, kad pasi
mokytų, kaip kukurūzus auginti. Maskvą prašo kapita
listus išmokyti sovietų inžinierius, kaip sunkvežimius 
gaminti. Komunistai moka gaminti moderniam karui- 
netinkamus senus ginklus, juos parduoda atsilikusioms 
tautoms, bet kai sudaniečiai išaiškina apgaulę, tįai karią 
vietinius ir varo laukan maskvinius komunistus.

Rusai pastatė gėdos sieną.. Gyyenimąs privers tuos, 
pačius rusus tą sieną išgriauti. Galimas daiktas, kad ru
sų tauta pirma turės išversti komunistus.

I viešai nurodyti nš to pavojaus,. kaj - ^antąrijęčiai iy aocudiatai. 
kuris susidarė minėtąja sutarti-] Jie į Tarybą pasipurtė po tris at- 
mi Lietuvoje įvedus Sovietų ka
rines įgulas. Dabar kiekvienam 
aišku, kad Vilniaus grąžinimąs 
Lietuvai iš Sovietų pusės tebu
vo piktų nuodų taurė. Tuo tąr- 
pu, kai Sovietai mums smeigė 
durtuvą į nugarą, mes buvome 
priversti reikšti jiems nepagrįs
tą dėkingumą ir pasitikėjimą jų 
pažadais bei sutartimis. Anuo
metinė Lietuvos Vyriausybė iki 
paskutinės valandos nesuprato, 
ko siekia Sovietų Rusija, ir ne
pasiruošė parengtąjį smūgį su
tikti taip, kaip pridera laisvę 
mylinčiai ir garbingai tautai...

Antroje rašinio skiltyje paduo
dami Lietuvos diplomatinių at
stovų protestai prieš įvykusią 
Sov. Rusijos agresiją, įteikti vi
sur, kur tie atstovai tada tebe
buvo laikomi akredituoti. Tre
čioje gi skiltyje pateikiamos jų 
replikos tariama j ai Liaudies vy
riausybei, kuriomis tapo nu
traukti su ja santykiai. Visi tie 
dokumentai paduoti “Lietuvos 
Nepriklausomybės Sutemų” tre
čioje dalyje, pavadintoje “Pro
testo Balsas”. Ketvirtoji raši
nio skiltis, užvardyta “Talka Lier 
tuvai atstatyti”, kuri buvo di
rektyvinio pobūdžio, čia paduo
dama ištisai:

— Lietuvos pasiuntinių soli
darūs protestai, kuriuos jie pa
reiškė svetimoms vyriausybėms, 
o taip pat ir jų pasiųstieji pro
testai į Kauną, ypač sensacingi 
jų pasipriešinimai’ užleisti mū
sų pasiuntinybių rūmus sovie
tams, plačiai nuaidėjo po visą 
pasaulį. Jie įtikino visus ge
ros valios žmones, kad Lietuva 
nesutinka būti prijungta prie 
Sov. Rusijos ir kad ji neatsisa
kė ir ateityje niekuomet neatsi
sakys nuo savo švenčiausios tei
sės atgauti valstybinę nepriklau
somybę.

Viešosios pasaulio opinijos su
žadinimas ir jos palenkimas Lie
tuvos pusėn yra didelis mūsų di
plomatijos laimėjimas. Jis pa
drąsina visus lietuvius, kur tik 
jie bebūtų — pavergtoje Tėvy
nėj ar išskdaidyti po Europos ir 
Amerikos valstybes — vienin
gai ir visomis galimomis prie
monėmis siekti Tėvynės Lietu
vos išlaisvinimo.
Į pavergtos Tėvynės pagalbos 
šauksmą, kaip ir buvusiojo ka
ro metu, pirmieji atsiliepė mū- 
sų tautiečiai šiaurės Amerikoje. 
Sužinoję, kad Lietuvą yra pa
vergtą ir kad Lietuvos pasiunti
niai protestuoja ir kovoja prieš 
sovietus, kurie kėsinosi užgrob
ti mūsų pasiuntinybes, jie tuč 
tuojau atidėjo savo partinius

stovus. Lietuvai Gelbėti Tary
bos uždavinys yra rinkti lietuvių 
politinei veiklai lėšas ir varyti 
Amerikoje propagaądą už Lie
tuvos valstybės ątstątyjną.

Lietuvos pasiuntiniai, protes
tavę prieš Lietuvos pavergimą, 
iš savo pusės, sudarė Europoje 
Lietuvos Tautinį Komitetą, jo 

, uždavinys yrą derinti visų Lie
tuvos diplomatinių postų ir viso 
pasaulio lietuviškų organizacijų 
pastangas Lietuvai atstatyti, 
globoti užsienyje likusius Lietu
vos piliečius ir, kol politinės ap
linkybės neleis sudaryti Lietuvos 
vyriausybės bendrai ginti lietu
vių tautos interesus. Lietuvos 
Tautinio Komiteto pirmininkas 
yra žymus Lietuvos vyrąs, kelis 
kartus b.uvęs Ministrų Kabineto 
nariu ir pasižymėjęs politinia
me .darbe savo iniciatyva, ryžtu
mu ir energingumu. Komiteto 
nariai yra keturi Lietuvos pa
siuntiniai ir keletas Amerikos 
lietuvių. Dėl svarbių politinių 
priežasčių tuo tarpu komiteto 
asmeninės sudėties dar negali
mą skelbti.

Tačiau lietuvių tauta gerai ži
no, kad šią sunkią mūsų tėvy
nės gyvenimo valandą neužten
ka pasikliauti vien užsienio sim
patijomis ir jo teikiama morali
ne pagalba kovai dėl Lietuvos 
išlaisvinimo. Kaip ano karo me
tu, kaip visados, taip ir šian
dien mūsų tautos likimą lemsime 
svarbiausia mes patys. Tad dėl 
savo laisvės ir nepriklausomy
bės reikalinga atkakliai, ryžtin
gai ir nepalaužiamai kovoti. Rei
kia darbu ir veikla įrodyti pa
sauliui, kad mes trokštame lais
vės ir dėl jos nesigailime aukų. 
Kova gi neįmanoma be atitinka
mos organizacijos, be vieningo 
fronto.

šiam reikalui ir šią sunkią 
tautos gyvenimo valandą visi lie-, 
tūriai, ar jie būtų pavergtoje Lie 
tuvoje ar svetur, buriasi į lie
tuvių Aktyvistų Frontą. Jo tik
slas yra sutelkti veikliausias mū
sų tautos pajėgas į vieningą 
kovą dėl Lietuvos laisvės bei 
Nepriklausomybės ir kiekvienų 
metu reikšti, vykdyti ir atsto
vauti tikrajai tautos politinei va
liai.

Jau pakankamai įsitikinome, 
kad kebas, kuriuo Lietuvą ėjo 
seniau, buvo klaidingas. Jis bu
vo klaidingas vidaus ir užsienio 
politikos atžvilgio. Tačiau kal
tininkų reikia ieškoti ne tik bu
vusiam mūsų krašto režime, bet

įy politįškęi galyęjpnčioįe ylauo-1 
menkėje. Pastaroji miįeų užsie-į 
nao politikoje lygiai klydo, kaip Į 
klydo ir buvęs mūsų krašto re-j 
žinias. Be to, būdama susiskal
džiusi į partijas, mūsų visuome-į 
nė tik bereikalingai eikvojo jė-| 
gas tarpusavio kovoje ir tokiu | 
bodų silpnino bendrą tautos at-j 
sparumą ir ryžtingumą prieš iš
orinius pavojus.

Lietuviu Aktyvistų Frontas", 
yra užsibrėžęs atkurti Lietu-vos 
valstybę naujais pamatais ir jąį 
vesti naujais keliais. Jis siekia 
tikros ir realios yienybės, kuri 
sucementuotų visas lietuviškas;; 
širdis ir protus į vieningą, ne-> 
išsemiamą tautinę energiją. To
kių būdų Aktyvistų Frontas 
stengsis išrauti iš mūsų tarpo
visiems laikams tą nelaimingą
ją tarpusavio kovą, kuri labai 
prisidėjo prie Lietuvos savižu
dybės,

Tvirti pamatai jau padėti, 
įvairių bųv. Lietuvos partijų 
nariaiį nuo socialistų iki voided 
marininkų, šiandien atvirai ir; 
santarmiiigai pripažino nęsenosĮ 
praeities klaidas ir, ątsisakyda-j 
mi praeities ambicijų, mo4 
kydamįesi iš turimos patirties^ 
degdami tėvynės meile ir trokš-1 
darni jos laisvės, šiandien rikiuo
jasi idėjiškai ir politiškai riena-Ą 
lyčiame Lietuvių Aktyvistų 
Fronto sąjūdyje.

Iš L. Aktyvistų Fronto veik
los lietuvių tauta patirs jo pro
gramą.

Lietuvių Aktyvistų Frontas,” 
pripažindamas:

kad nė vienas idėjinis bei po
litinis sąjūdis, Nepriklausomos 
Lietuvos metu veikęs vienos ar 
kitos partijos vardu, neapėmė 
visos tautos;

kad nė vienas mūsų režimas 
Nepriklausomybės laikais ne-; 
įstengė reikiamai atstovauti lie
tuvių tautos politinei valiai;

kad nė vienas režimas ir nė| 
viena vyriausybė nevedė tokios 
ūkinės politikos, kuri' būtų la
biausia atitikusi plačiausią ir; 
gyvybingiausią tautos kamieną,- 
kurį sudaro ūkininkai ir lauko 
bei miesto darbininkai;

kad nė vienas režimas ųeturė-! 
jo aiškios socialinės programos s 
ir dėl to nepakankamai -vykdė 
socialinį teisingumą ir socialinį; 
aprūpinimą;

kad nė vienas režimas neįsten
gė tautinių mažumų pajungti 
pozityviam Lietuvos valstybės; 
ir lietuvių tautos kūrybiniam 
darbui;

(Bus daugiau)

kovos organą — Lietuvai Gelbė
ti Tarybą. Į ją įeina trys Ame
rikos lietuvių pagrindinės sro
vės, būtent — katalikai, tautinin-

Jeigu nori linksmas būti, reikia su draugais 
pabūti Naujienų piknike, rugpjūčio 15 dieną, 

Buco sode, Willow Springs, Iii.

LIETUVIO NAŠLAIČIO 
NUOTYKIAI

Rašo LEONAS APOLIS — OPULSKIS

S
Mano kraujas užvirė iš naujo. Koks 

keistas, įtikinantis nujautimas, o taipogi 
ne kartą per sapną girdėtas mano Angelo 
Sargo balsas pranašavo man, kad artinasi 
mano lemtinga valanda — paskutinė pro
ga — ir ragino mane būti prisirengusiu ir 
veikti ūmai bei ryžtingai. Prisiekiau prieš 
Dievą, kad turiu pabėgti iš šio ešelono, net 
savo gyvybe rizikuodamas. Laukiu pro
gos. Traukinys bėga, neša mus arčiau prie 
pražūties. Stebiu pravažiuojančių miestų 
vardus. Kai tik sužinojau, kad sekantis di
desnis miestas bus Kijevas, tuoj pasirin
kau tą vietovę savo veiksmui. Meldžiuos 
ir Dievo palaimos prašau, kad mūsų trau
kinys atvažiuotų į Kijevą nakties metu. 
Mano laimei, ešelonas sustojo apie du km 
nuo miesto. Ten praleidome keletą valan
dų lauke.

PABĖGAU Iš EŠELONO
Pradeda temti. įsako kareiviams lipti 

į vagonus. Lipau ir aš, bet, traukiniui pra
dėjus judėti, iššokau laukan. Traukinys 
nuvažiavo be manęs. Dabar mano akys 
buvo nukreiptos į miestą, šviesos jau už
degtos, viskas žiba, mirga. Išėjau į rieš
kei} ir traukiu miesto link. Pakeliui su
tinku vieną kitą karininką, duodu jiems

| “pod koziriok” (keliu dešinę prie kepu
rės) ir einu toliau. Niekas nestabdo ma
nęs. Prieinu iki stoties, čia žmonių — ci
vilių ir uniformuotų — daugybė. Nepap
rastai gyvas judėjimas: vieni traukiniai 
išeina, kiti — ateina. Galvoju, kad kaip 
nors pakliūti į kokį traukinį, einanti Į 
Voronežą, kur buvo mano geri, ištikimi 
draugai, persikėlę iš Vilniaus ir tuo metu 
ten lankė Saulės Kursus. Aš buvau užsi
spyręs pasiekti juos vienokiu ar kitokiu 
būdu. Jais aš galėjau pilnai pasitikėti ir 
laukti iš jų ūmios ir būtinai reikalingos 
man pagalbos. Vienok pasirodė, jog tai 
ne taip jau lengvai įvykdoma, neturint nei 
dokumentų, nei pinigų. Mėginau keletą 
kartų išeiti į peroną, bet be bilieto nepra
leidžia. Taipgi* mėginau apeiti stotį aplin
kiniu keliu, bet visur stovi žandarai — 
varo atgal. Aš išsėdėjau toje stotyje iki vi
durnakčio.

Buvau nusiminęs, susirūpinęs; pama
nydavau, kad gal jau prisiartinp galas 
mano nepradėtai kelionei. Tačiau vilties 
vis dėlto nepraradau, nors baimės ir turė
jau. Mat, patruliuojantieji stotyje žandarai 
pradėjo įtartinai žvairuoti į mane ir aky
liai sekti mano judesius bei elgesį (nerviš
kumą).

Aš prisėdau aut suolelio .kąųipe, už
merkiau akis ir meldžiuos, prašydamas 
Dievą, kad Jis neleistų kokiam žandarui 
čiupti mane už apikaklės, kol aš susilauk
siu pagalbos. Būdamas labai išvargęs, aš 
greitai užsnūdau. Miegodamas jaučiu ma

lonų nųsįranųnimų. Pąsidągė lengviau ir 
geriau ant .ąįręlies; sapnuoju, kad neturiu 
jokių vargų bei rūpesčių .. . girdžiu mar- 
šuojančiųs .kareivinę .toli, labai toli...

KELIAUJU VORONEŽAN ‘'ZUIKIU”
Tik staiga galinga jėga taip smarkiai 

supurtė mane, kad aš pašokau nuo suole
lio, lyg perkūnas būtų trenkęs į mane. Di
delio išgąsčio prikeltas iš miego, aš ne
drąsiai praveriu akis ir savo akimis neti
kiu. Iš .tikrųjų, į stotį žygiavo grupė karei
vių ir. pradėjo rikiuotis prie durų -stotyje. 
Tie kareiviai buvo gąbenami į kitą mies
tą. Aš, nieko nelaukdamas, .tuojau prisi
jungiau prie tos kareivių grupės ir sykiu 
su jais žygiavau ir įlipau į jiems skirtą va
goną. \agone aš palindau po sėdyne ir 
apsimečiau labai išvargusių kareiviu.

Vagonas buvo tikrintus keletą kartų. 
Kontrolieriai ■ papųrtibdavo • mane už ko
jos ir, negalėdami prižadinti, nusikeikda
vo rusiškai-“pų matuške” ir nueidavo. Pa
galiau vienas konduktorius užsispyrė pri
žadinti mąne ir pastųty-ti aut kojų. Kitos 
išeities nebebuvo: .aš “prisipažinau” jam, 
kad be viršininko leidimo pasišalinau iš 
kareivių, ųes jis neleido man aplankyti 
mano sunkiai sergąų&os molinos. Prašau 
konduktoriaus suprasti mano padėtį ir 
neatiduoti manęs žandarams. Aš atidaviau 
jam vjsus savo pinigus (jų mažąi teturė
jau) ir, išvertęs kjšenes, parodžiau, kad 
daugiau pinigų nebeturiu. Konduktoriaus 
visgi būta sukalbąųio Žmogaus. Artėjant 
prie kiekvienos stoties, jis įleisdavo mane

į prausyklą ir užrakindavo duris, kad kiti 
kontrolieriai neįkištų ten savo nosies.

Vienos dienos laikotarpyje laimė ap
lankė mane net tris kartus, būtent: 1) lai
mingai pasisekė pabėgti iš ešelono; 2) ga
vau “nemokamą’’ vagoną savo kelionei, 
ir 3) šis traukinys ėjo tiesiai į Voronežą, 
be persėdimo.

Man rodosi, kad skaitytojams gali būti 
aišku, kaip skaudžiai aš būčiau nukentė
jęs už mėginimą pabėgti iš kariuomenės, 
kuri buvo gabenama į karo lauką.

Jei tada nebūtų pasisekę pabėgti, tai, 
galimas daiktas, mąno gyvenimas būtų 
susiklostęs visai kitaip. Kažin, ar tada bū
čiau išvengęs Karpatų fronto?

Pagaliau pasiekiau tą paslaptingą Vo
ronežo miestą, kuriame tikėjausi palikti 
visus savo vargus, rūpesčius ir pradėti 
naują gyvenimą, žinoma, svajoti buvo ga
lima, bet tik po keturių metų tepasisekė 
įgyvendinti savo planus, ir tai ne pilnai.

Voronežo geležinkelio stotis buvo ap
statyta žandarais, miestas taipgi stropiai 
patruliuojamas, ypač tikrinami kareiviai. 
Kareivis jokiu būdu negalėjo niekur iš
vykti be savo viršininko .raštiško leidimo. 
O tai buvo labai sunku padaryti, neturint 
nė skatiko.

Bendrabutis, kuriame gyveno Saulės 
Kursų mokiniai, buvo už kokių 2 ar 3 km 
nuo stoties. Milžiniškas klausimas, kaip 
ten nuyykti. Aš išsėdėjau stotyje visą nak
tį, tikėdamas pamatyti bent vieną iš savo 
draugų-mokinių. Bet veltui buvo mano 
laukimas.

Nlatyti, šį kartą Angelui Sargui atrodė, 
kad mano dabartinė padėtis, nors labai 
pavojinga Jbet -nebuvo tiek kebli ir kom
plikuota, kad aš vienas nesugebėčiau išsi
vaduoti. Tokia buvo Aukščiausiojo valia. 
Aš turėjau sukaupti visas savo jėgas 4r 
panaudoti sayo sugebėjimus, kad galėčiau 
susirasti savo .draugus. Juk yra sakoma: 
“Žmogau, stenkis, tai ir Dievas tau padės”. 
Žodžių, Sutvėrėjas .davė žmogui protą jr 
išminti, kad, reikalui ištikus, jis pats ga
lėtų pasinaudoti ta dovana.

VAŽIUOJU, KAIP “GENEROLAS”

Pradėjus dienai brėkšti, pasidarė itin 
rizikinga toliau atidėlioti, delsti, — reikė
jo ūmai veikti. ,Aš tebeturėjau gražią ka
reivišką žieminę kepurę “papachą”. Tai 
buyo vienintelis užsilikęs, vagių nenu- 
kniaųktas mano turtas. Visi kiti drabu
žiai buvo menkos vertės — skarmalai. į 
Pradėjau ieškoti tarpe kareivių maįninin- 
ko tai savo kepurei.

Išmainiau “papachą” su kitu kareiyiu 
į jo nudriskusią kepurę ir gavau priedo 
grynais. Tada aš išėjau iš stoties ir pradė
jau derėtis su vežikais, kad nuvežtų ligi 
bendrabučio. Vienas ^vežikas apsiėmė nu
vežti mane kad ir už tą mažą mokestį.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį “N a u j i e n a s”
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Dft. ANNA BALIONAS 
akių, au$ų, ncmhbz 
Ik GERKL1S LIGG* 
PRTTaIKO AKINIUS 

2858 W. 43ro STREET
Ofiso tol of u PR.oxp.ct 3^322^

Rezid. ie4«f4 WAIbrook 5*5076
Osdirn nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

juo 7 iki 9 vai. vak. Tree, uždaryta.

DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsmepia, sKambinti 374-8012

folafu PRoapact 8-1717

DR. S. B1E21S 
GYOYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
Liktai antradieniais ir penktAdieniai^. 
Trodiari, ir sekmad. ofisai uždarytas. 

Raza 3241 WEST 66th PLACE
Phone: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

UK. KtifcK OKAX1S
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

nrmadiemais ix ketviruu. .1—1 vaL, 
sntrad., penktadienį nuo 1—S, tree, 

ir sesuo, tiktai susitarus.

Rez. GI 8-0873

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

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kodzie Ava., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinu Ml 3-0001.

Dr. A JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso teL: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telofn GArdon 3-7278;

V f___

Ofiso teL: HE 4-1818 erbaRE 7-9700 
Razidenciįo*: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2611 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis, Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrai nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vaL 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.
TeL: 925-8296 

balandos: 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

B*ndr>' praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

TeL: PR 8-1223
OFISO V AL.: pirm., antrai, trečiai 
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 

t 2454 WEST 71st STREET 
Ofiso HEmlock 4-2123
Rezid. Glbson 8-6195

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoma 
(Arch Supports) ir L t

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

Telef.: PRospect 6-5084,

1$ KANADOS
Geras pavyzdys 

“bendradarbiautojams”

Montrealietė A. Zubienė, ku
rios vyras architektas Z. Zubas 
prieš mėnesį išvyko į Fiji (Fi
dži) salas darbuotis, liepos 20 d. 
buvo su savo dviem dukterimis 
nuvykusi su ekskursija iš Mon- 
trealio į Lietuvą, norėdama prieš 
vykstant pas vyrą į Fiji salas 
aplankyti savo tėvynę.

Grįžtant atgal Kanadon, Mas
kvoje kratant jos bagažą, buvo

f?= ..........

GRADINSKAS
TAUPŪS

PIRKĖJAI PERKA DABAR i

VĖSINTUVUS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVJ1 

» ■ —g

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymai 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
TeL: F Rentier 6-1882

SOPHIE B ARCUS!
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. AL

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

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

CHICAGO. ILL. 60629 
c--------  o

SPECIALŪS BUŠAI Į NAUJIENŲ PIKNIKĄ
SekmadienL rugpiūčio 15 dieną, specialūs CTA busai veš či- 

kagiečius į “Naujienų” Pikniką. Lygiai 12:00 vai. po pietų 
busai paims žmones nuo “Naujienų” (18-tos ir Halsted gat
vių kampas). Už kelių minučių jis sustos Bridgepor te 
ties Lietuvių Auditorija ir paims ten piknikan norinčius nuva
žiuoti. Vėliau jis važiuos Archer Avenue. Sustos ties Archer ir 
Western, Archer ir California. Pasuks į California Ave. Sustos 
ties California ir 43rd St., California ir 55 St., California ir 63rd 
St, California ir 71st St, o iš ten jau važiuos tiesiai į Willow 
Springs ir Bučo Sodą, kur bus piknikas.

Lygiai 1 vai. po pietų išvažiuos antras busas. Vietoj Califor
nia Ave., jis važiuos S. Western Ave. Western Avenue sustos 
prie 43-čios, 47-tos, 55-tos, 63-čios, 69-tos ir 71-mos, o vėliau 
važiuos 71-ma, sustodamas prie California ir Kedzie.

Iš pikniko busai išvažiuos 6:00 valandą vakaro.
Kelionė į Pikniką ir atgal (round trip) kainuos S2.50.

Kaip nuvažiuoti į NAUJIENŲ pikniką

Rugp. 15 d. NAUJIENŲ pik
nikas įvyks Bučo sode, kuris 
yra prie German Church Road, 
83-čios gatvės tąsa. Bučo sodas 
yra tarp Willow’ Springs kelio 
ir Wolf Road.

Taigi visi keliai, kurie veda 
prie 83-čios ir Willow Springs 
Road sankryžų, veda tiesiai į 
NAUJIENŲ pikniką.

Iš 18-os kolonijos, Bridgepor- 
to, Brighton Parko ir kitų mi
nėtų apylinkių kolonijų geriau
sia yra paimti Archer Road, ku
ris vėliau vadinasi US 4-A ir 
važiuoti iki Willow Springs 
miestelio. Tenai reikia pasukti 
į dešinę, pervažiuoti du tiltus, 
einančius per Chicagos kanalą ir 
Desplaines River ir pasukti į kai

rastas j uostos, kuriose bu * v įdai- 
navimai.

Susidariusi Montrealyje bend
rovė “Krivūlė”, kažkokiais pa
slaptingais kanalais gaudavo iš 
Lietuvos įdainuotas juostas jau 
anksčiau, ir išleido solistų No
reikos, Daunoro ir kitų plokšte
les.

šį kartą įdainuotos juostos, 
iš kurių būtų vėl išleistos plokš
telės, pateko į okupanto rankas, 
buvo sulaikytos ir A. Zubienė 
turėjo pasakyti ir pasirašyti, kas 
tas juostas Vilniuje pagamino 
ir kas jai įteikė. Kitaip ji bū
tų sulaikyta ir negalėtų būti lai
ku Montrealyje, kur jos laukia 
rezervuota vieta lėktuve vykti 
pas vyrą į tolimas Fiji salas.

Tai dar vienas geras pavyzdys 
kaip dabar “jau” galima bendra
darbiauti su mūsų broliais Lie
tuvoje. Montrealietis

ROCKFORD, ILL
Lietuvių klubo atžalos

Lietuvių klubo narių vaikai 
tarnauja Amerikos ginkluotose 
jėgose. Vieni jų yra armijoje, 
kiti — laivyne, o treti skraido 
padangėmis. Mūsų Lietuvių 
klubo narės ir darbuotojos, Mar
garitos Grybienės, sūnus Vin
cas tarnauja kariuomenėje, šio
mis dienomis p. Grybienė iš jo 
gavo laišką, kuriame jis rašo, 
kad jis jau pakeltas į “master” 
seržanto rangą. Prisiuntė ir iš 
laikraščio iškarpą, kur apie tai’ 
rašoma ir pažymima, jog pa
aukštinimą gavo už pasižymėji
mą. Vincas dabar yra Aliaskoje.

Ponia Grybienė yra Ameriko
je gimusi lietuvaitė. Ji ne tik 
pati gražiai kalba lietuviškai, 
bet ir savo vaikus išauklėjo lie
tuviškoje dvasioje. Jau prieš ku
rį laiką mirė jos vyras Antanas. 
Likusi viena, ji sugebėjo pa
vyzdingai auklėti savo šeimą. 
Gavusi džiaugsmingą žinia apie 
savo sūnų, ji ta žinia nori pasi
dalinti ir su Naujienų skaityto
jais.

Kitos Lietuvių klubo narės ir 

IM

rėje esantį Bučo sodą, vadinamą 
Willow’ West Picnic Grounds.

Kas važiuoja iš šiaurinės arba 
vakarinės Chicagos dalies, tai 
tiems geriausia naudotis Wil- 
low< Springs arba Wolf Road. 
Abu šie keliai nuveda tiesiai iki 
German Church Road.

Iš Marquette Parko važiuo
jantieji gali naudoti 79-tą kelią, 
87-tą kelią arba 95-tą kelią. Jie 
turi pasiekti Wenthworth Road, 
pervažiuoti jau suminėtus ka
nalus, pasiekti German Church 
Road ir įvažiuoti į; ’ Bučo 
sodą.

Kviečiame visus čikagiečius 
atvykti į NAUJIENŲ rengiamą 
pikniką.

Komisija Piknikui Ruošti 

daibttOtoji^, P. SavickiviH^, su 
nūs Danukas tarnauja Amerikos! 
aviacijoje ir skraido Azijos pa
dangėmis. Jis jau užsitarnavo 
majoro laipsnį. Kartkartėmis Į 
atskrenda savo motinėlės apian-1 
kyti. Tada yra didelis džiaugs
mas Savickienei, prieš kurį lai
ką netekusiai savo vyro Alfon
so.

Mūsų Lietuvių klubo vicepir
mininko William Bagdono žen
tas, jaunas ir gražus gelton
plaukis seržantas Chas. Easter- 
brook, karo fronte buvo sunkiai 
sužeistas ir neteko vienos ko
jos. Kai grįžęs iš karo užėjo į 
Lietuvių klubą, tai turėjo nau
dotis ramentais. Po kurio laiko 
aš vėl jį mačiau einantį. Ėjo 
kaip niekuo dėtas, be jokių ra
mentų. Pasirodo, daktarai jam 
pritaisė dirbtinę koją, kuri la
bai gerai veikia.

Malonu pažymėti, kad mūsų 
lietuvių kolonijos jaunuoliai yra 
gana pavyzdingai ir nepalaiko ry
šių su visokiais kūtvėlomis.

žvalgas

DETROIT, MICH.
PreL J. Končiaus pagerbtuvės

Prel. J. Končiaus 80 metų am
žiaus pagerbtuves — atsisveiki
nimą, jam išvykstant nuolati
niam apsigyvenimui į Romą, 
ruošia Balfo 76-tas skyrius, šių 
metų rugpiūčio mėn. 22 d., (sek
madienį) 2 vai. p. p., č. ir O. ša- 
deikų gražioje sadyboje, 28975 
Wellington Rd., Farmington, 
Michigan.

Važiuoti Midle Belt Rd., į 
šiaurę. Wellington Rd. yra de
šinėj pusėj tarp 12-tos ir 13-tos 
mylios. Paskui važiuoti apie 
mylios. "

Balfo 76-to skyriaus valdyba 
kviečia Detroito Apylinkės or
ganizacijų atstovus ir visuome
nę skaitlingai dalyvauti. Vietos 
visiems užteks. Vaišių kaina 3 
dol. asmeniui. Valdyba svečių 
pradės laukti jau 1-mą vai.

Malonėkite savo dalyvavimą 
užsiregistruoti pas skyriaus val
dybos narius arba dir. E. Paura- 
zienę. * R. Ražauskienė

— Baltijos Festivalio reika
lais norintieji gauti papildo
mų informacijų, gali kreiptis 
i UBA-BATUN1 įstaigą 2789 
Schurz Ave., Bronx, N. Y. 
1(M65 _ tel. (212) 828-2337. 
Nuo rugpiūčio 9 iki festivalio 
dienos įstaiga veiks ištisai 21 
valandas kasdien šio festiva
lio reikalu.

— Pranešama, kad IV Dai
nų šventės wkd. komiteto iž
dininkas visas sąskaitas bei 
pageidavimus, surištus su 
Dainų švente, turi gauti iki 
1971 m. rugpiūčio 31 d. Vėliau 
bent kokie reikalavimai nebus 
svarstomi.

SLA 63-čios kp. nariams 
šeštadienį, šių metų rugpiū

čio 14 d., 2 vai. po pietų, Rose- 
lando Visų Šventų Parapijos 
salėje įvyks SLA 63-čios kuo
pos narių susirinkimas. Kuopos 
narius kviečiame šiame susi
rinkime’ dalyvauti ir atsinešti 
nario knygutes. Turėsite pro
gos patikrinti ir gauti kreditą 
už įmokėtas duokles.

Šiame susirinkime dalyvaus 
SLA prezidentas Povilas P. 
Dargis ir pakalbės Susivieniji
mo reikalais. Kviečiame visus 
narius ir SLA vedamam dar
bui pritariančius lietuvius šia
me susirinkime dalyvauti. Šio 
susirinkimo ir SLA reikalais 
galite telefonuoti RE 7-7868.

(Pr.)

Netikėtai mirus

VICTORUI STUOPIUI,
reiškiame gilią užuojautą nuliūdimo valandoj, likusiems 

, šeimos.nariams: Jo žmonai, Onai Stuopicnci, dukroms ir 
i sūnui Viktorui Jr. bei visiems giminėms.

Alf. Ona Petrauskai ir
L , _ .. . Izolina Šimonis - Petrauskaitė

1 -........................................... ....  ■■■- ■'"■L3-:/ - ’ - u i.,, j . ... m n, I .1- ■ - .

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois

SVEČIUS PAVADINS
LIETUVIŠKU MAISTU

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

GELI NINKAS 
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės,

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

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

Sekmadienį, rugpiūčio 15 die-Į 
ną Bučo Sode vykstančiame Nau
jienų piknike virtuvės reikalus 
tvarkys ir skanų kugelį paruoš 
valgių gamintoja Monika Cicė- 
nienė.

Jai talkininkaus Della Čiup- 
rinskienė, pampuškų specialistė.

Visą laiką valgius gamins ir 
dirbs Kazimiera Stukienė ir ki
tos.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I

PETRAS SIMONĖLIS
tvarkys ir Prižiūrės automobi
lių trafiką Naujienų piknike. 
Kartu su juo dirbs šie Ameri
kos Legiono nariai:

George Jonikas
Adam Anderson
Tony Yuknis
Joe Malina, Jr.
Al Kilkus.- ‘ -

Automobilistai galės lengvai 
ir saugiai įvažiuoti ir išvažiuoti 
iš rugpiūčio 15 d. pikniko, jei 
klausys trafiko tvarkytojų nu
rodymų.

NAUJIENŲ PIKNIKO 
TALKININKAI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Šį sekmadienį, rugpiūčio 15 
dieną, Bučo Sode vykstančiame 
Naujienų piknike dirba šie tal
kininkai:

1. Juozas Skeivys
2. Emma Petraitienė
3. Vincas Mankus
4. K. Rožanskas
5. Ksaveras Kaunas
6. Julius Klimas
7. Uršulė Dambrauskienė
8. Josephine Kriščiūnienė
9. Agnes Sebe

10. Pranas Aglinskas
11. Eleonora Lukienė
12. Frances Klumbis.
Visus prašome sutartu laiku 

būti darbo vietoje.
Komisija Piknikui Ruošti

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos

Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

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 Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

★
— Amerikos Lietuvių Piliečių Pa

šalpos Klubo mėnesinis susirinkimas 
Įvyks sekmadieni, rugpiūčio 15 dieną. 
1:00 vai. popiet. Hollywood svetainėj, 
2417 W. 43rd St. Nariai malonėkite 
atsilankyti ir aptarti klubo reikalus, 
kurių yra daug.

Rožė Didžgalvienė, rast.

SKAITYK *NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Hinsdale privati pašto 
įstaiga

Hinsdale mieste yra apie 
16,000 gyventojų ir jie turi sa
vo nepriklausomą pašto įstai
gą. Du jaunuoliai: Wyatt An
gelo, 23 metų ir Sara Foltz 23 
m. sugalvojo pradėti pašto pa
tarnavimus vietiniams gy
ventojams. Jie išnešioja vieti
nius laiškus už 5 centus, o at
virus laiškus, ar reklamas už 
3 centus.

Paštas atidarytas Angelo 
motinos delikatesų krautuvėje 
ir susideda iš popierinės dė
žės ir stalo. Iki šiol šis priva
tus paštas išnešiojo 33,000 laiš
kų ir siuntinių. Gyventojams 
buvo sutaupyta 750 dolerių. 
Tiek pat uždirbo astuoni “laiš
kanešiai”, kurie garantuotai 
pristato laišką tą pačią dieną. 
Pašto savininkams liko pelno 
650 dol.
' Nei pašto Įstaiga nei proku
roras nieko nedaro šiai nele
galiai saviveiklai sustabdyti. 
Vieni neturi pakankamai įro- 
<iymų, kiti nenori tokiais men
kniekiais užsiimti. Hinsdale 
gyventojai patarnavimais pa-

tenkinti ir savo “pašto” ne- sas. Yra daugiau iš tarnautojų 
skundžią. tarpo atostogaujančių. Bet dar

• ----------- bus šioje įstaigoje vyksta įpra-
Metė žiurkę po kojų ir '.'■"Išlojai gali

atlikti visus reikalus be ma- 
Piktų negrų grupė atėjo pas žiausio susi trukdymo.

savo 28 wardo aldennana \Va- 
shingtoną ir ėmė skųstis, kad 
Austino rajone neprižiūrima 
tvarka. Piktai besikalbant al- 
dernianas pasakė: “Apie ką 
jūs čia šnekate?” Tada vienas 
negras ištraukė iš dėžės negy
vą žiurkę ir metė ją alderma
nui po kojų, tardamas: “Štai, 
apie ką!”

rinktam aldermanui, kad Au
stine neišvežanios šiukšlės 
nenaikinamos žiurkės.

ir

— Agrm. Vaclovas Tallal- 
Kelpša, mums žinomas kaip 
žynius Lietuvių skautijos dar
buotojas, čia Amerikoje yra 
perėjęs j prekybos verslą. Jau 
16 metų kaip Oakley ir 23 W. 
Place laiko krautuvę. Krautu
vė didelė ir gerai tvarkoma. 
J šią krautuvę ateina pasipirk
ti ir iš tolimesnių gatvių dar 
užsilikę lietuviai, bet, žinoma, 
daugumą pirkėjų sudaro kitų 
tautybių žmonės.

— Juozas: Sutkus, 
W. 35 S L, rugpjūčio 
išvyko 2 savaitėm

gyv. 658 
6 dieną 

atostogų.Permoka už gazoliną
Spriniįfieldo 

komisija paskelbė, kad valsti- ro vasarvietėje, Union Pier, 
jos policija sutaupytų per me- Atostogų metu jo laikoma ūž
tos 250,(XXI dolerių, jei polici- eiga bus uždaryta, 
ninkai pirktų gazoliną iš vals
tijos garažų, o ne iš privačių 
garažų, kur 
centų už galoną, 
apie 35 centus.

Policijos vadovybė aiškina
si, kad valdiški garažai tevei
kia nuo 8 iki 5 vai., o savait
galiais jie visai uždaryti. Kai 
kuriems policininkams val
džios garažai yra už 30-40 my
liu atstumo. C

«, ----- c

revizorių ko- Jas praleis A. Karaičio, Ginta-

— Eduardas Šapkus, 14 me-
jis vietoj 28.6 tll treėios kartos jaunuolis,

i— ... —X- -m

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žeme — Pardavimui

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

VISKĄ APIE NAMUS
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

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

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

kainuoja Jau >’ra sP<‘ks atsižymėti spor 
.te. Jis dabar, kaip mokyklos 
atrinktas kandidatas, rungia
si sporto aikštėje dėl stipendi
jos. Jau spėjo praaugti savo 
aukšto ūgio tėvą. Gydytojas, 
kuris tikrino prieš rungtynes 
jo sveikatą, išsireiškė, jog Ed- 

Į vardas yra tokios geros svei- 
Ikatos, lankstaus kūno sudėji
mo struktūros, jog jei savo 

i pamėgtame sporte neužsilei- 
siąs, gal būt, būsiąs antrasis 

jButkus. Tėvai mano, jog jam
— A. Vilainis - Šidlauskas sveikatos stoviui yra pa

baigia paruošti naują reporta- dėję jo mėgiami lietuviški pa
tiekalai. Jo tėvai, Stella ir Ed
vardas, gyvena Green gatvėje. 
Edvardas Sr. yra buvęs antro
jo pasaulinio karo lakūnas ir 
skraidęs, matęs visus pasau
lio kontinentus.

TRUMPAI

žą: “Grimstanti sala su kyšan-| 
čiais bokštais”... Ten aprašo
ma lietuvių Westsides koloni
ja. Bendradarbis vėliau dar 
mano sugrįžti ir prie Bridge- 
porto liet, kolonijos. Esą, dar 
turįs įdomios ir vertingos me
džiagos sLaity tojams.

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Telu REpubllc 7-1941 
» J

— Dr.. Petras Radvila, gyve
nantis Berne, Šveicarijoje, at- 

— Petras Kazanauskas, Mu- vyksta į New Yorką šį mėnesį 
tual Federal Savings, 2212 W. ir skaitys pranešimą PLGS ir 
Cermak Road, prezidentas ALGS gydytojų suvažiavime 
šiuo laiku atostogauja. Už- tema: “Tetanuso profilaksė 
truks porą savaičių. Jį dabar, pas žmogų ir gyvulius po su- 
berods, pavaduoja viceprezi- žeidimų’’. Jis giliai specializa- 
dentas inž. Kazimieras G. Ok- vosi šios žiaurios ligos srityje 
_____________  ir yra parašęs nemažą moksli

nį darbą.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 60th. St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.————i_—————■—*

—Ramūnas Kondratas, jau
nas istorijos mokslininkas. 
Įsigijęs magistro laipsni šįmet 
Harvardo Universitete, žada 
dalyvauti PLGS ir ALGS gy
dytojų suvažiavime ir skaitys 
pranešimą tema: “Keli bruo
žai iš Vilniaus Medicinos D-jos 
Vystymosi Lietuvoje 18-me 
amžiuje”. Sekantiems metams 
jam paskirta stipendija studi
juoti 18-to šimtmečio medici-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS————————

K. ĖRINGU
CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taljoml auto motorai, rtabdžlal, 

tun*-upa Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

DAŽAU NAMUS
IS VIDAUS IR LAURO

*■'

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

HOME INSURANCE

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

ąna Ci^att, Company

SECURITY 
GUARDS 

to age 55. 
Must speak polish. 
Excellent benefits. 
APPLY IN PERSON —

• FIRST
FEDERAL SAVINGS
47th Street Branch 

1751 West 47th Street

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkią Reikia

. EXCELLENT 
IMMEDIATE OPENINGS!
— Experi enced —

DRAPERY 
SEAMSTRESSES

TOP SALARY
Get 40 hours pay —

Work four — 9 hour days.
3 Day Weekends Every week.
Excellent working conditions.

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

Steady year round work.

ART DRAPERY
STUDIOS

2766 No. LINCOLN AVE.
GR 2-8587

nos teorijas. Suvažiavimas 
įvyks Darbo Dienos savaitga
lyje, rugsėjo 4—5 d. d., Pierre 
viešbutyje, New Yorke.

— Edvardas Bubnys, Anta
nas Dobrovolskis, Antanas Ja
saitis ir Gary Maukus, Illinois 
Technologijos instituto studen 
tai, už ypatingai gerą moky
mąsi yra Dekano garbės stu
dentų sąrašuose.

— Helen Kulber-Kulbokie- 
nės, suredaguotas specialus lei
dinys antrajam BATUNo Bal
tijos Festivaliui spausdinamas 
Tėvų Pransiškonų spaustuvė
je Brooklyne. Tas, gausiai 
iliustruotas leidinys, specialiai 
paruoštas šiai progai, bus pa
dalintas visiems atvykuSiems 
į šį festivalį.

— D r. V. Paprockas pasi
kalbėjime su p. R. Keziu “Lai
svės žiburio” radio stotyje š. 
m. rugp. 1 d...pareiškė: kad 
PLGS ir ALGS gydytoji! —na
rių yra apie 500, nors jo ap
skaičiavimu visame Laisva
jame Pasaulyje yra virš 1000 
liet, gydytojų. Gal tas skai
čius yra perdėtas, bet vis dėl
to bent V. Vokietijoje d-ro V. 
Bylaičio statistika patvirtina 
d-ro V. Paprocko spėliojimą. 
Ten jo įsteigto j Draugijoj yra 
vos 10 gydytojų, bet iš viso Vo
kietijoje yra virš 20 gydytojų, 
t. y. dvigubai daugiau. Kas gi 
trukdo stoti į Draugiją? Atro
do. mišrios vedybos dažniau
siai pastoja kelią tam. Tarp 
ko kito, d-rė Liucija Pašaitie- 
nė ketina atvykti iš Vokieti
jos į suvažiavimą, o dr. Sa- 
mušis, grįžęs iš JAV į Vokieti
ją. praktikuoja provincijoje 
arti Hamburgo.

Jūros Dienos šventė, kurią 
šį savaitgalį ruošia Union Pier, 
Mich, vasarvietėje

CHICAGOS JŪRŲ ŠAULIAI

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

------------------———.—

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4Q6J AmHm, 

Chicago, III. 60632. T«L YA 749W

TERRA
Brangenybei, Laikrodžiai, Dovanot 

vlsoma progom v
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
X___________ ____________________

suteiks daug džiaugsmo suaugu
siems ir jaunimui, šeštadienio 
vakare nuotaikingi šokiai Čekų 
salėje su geru bufetu ir gausio
mis dovanomis, šokiams gros 
George Joniko orkestras. Abi 
dienas svečiai bus vežiojami Jū
rų šaulių laivu. Visuomenė 
kviečiama paremti Jūrų šaulius.

Kuopos Valdyba 
(Pr).

— Ieškau Tavernos ar Li
quor biznio. Skambinti nuo 12 
v. popiet tel. 476-9479. S. Astra.

(Pr.)
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BEVERLY SHORES
RIGHT IN THE DUNES NATIONAL 

LAKESHORE PARK
WHY — not build your summer home 
here. SO — when the government 
buys the remaining land of Beverly 
Shores, your money will be returned 
and you will live rent free. This bill 
to purchase the remaining lots in 
Bev. Sh. is being put forth to Con
gress now. SO — ACT — NOW. Call 
Midwestern Land Specialists for your 
building site 219 — 879-5567 or 219 — 
325-0842.

Just got this investment apartment 
building. 4 furnished apts. Rent 3 
and live in the 4th. These apts. are 
always full. This property is air- 
conditioned, gas heat and is in excel
lent shape. Carpeted and new furn
ishings throughout. Set on 1 acre 
of beautiful landscaped grounds. 
Close to the beach. Call above phone 
numbers for an appointment.

MLS
P. 0. Box 287

MICHIGAN CITY, IND. 46360

R£flJ.15TATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

LYONS — BY OWNER
3 bedroom brick Duplex, new kitchen, 
bathroom and carpeting, 2 car gar
age. Cyclone Fence. Full basement. 

Taxes, $230 yearly. 
$23,900 or Best Offer.

447-8975

DVIGUBAS NAMAS TIK 
$18,900

Stebėtinas 2 butų namas labai gerame 
stovyje, gražiai apkaltas. 6 dideli 
kambariai ir puikus 4 kambarių butas 
su pilnu beismantu ir moderniais van
dentiekio įrengimais. 2 mašinų gara
žas. Labai žemi mokesčiai, puiki 
Marquette Parko apylinkė. Labai ma
žai reikia įmokėti jūsų šeimos džiaugs
mui‘ir laimei. Skambinkite stebukla

dariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

5% ROOM MODERN BUNGALOW
3 bedroom, baths, heated porch, 
finished basement, close to shopping 
and transportation. St. Francis of 

Rome Schools.
A bargain at S29,000. 

CALL 
652-9415

2 STORY BRICK
2 years old. Two 2 bedroom apart
ments and one 1 bedroom apt. All 
appliances, gas stoves, refrigerators, 
air conditioners. Gas -hot water heat.

S49 900
7735 So. KEDZIE,’ Phone HE 6-2722 

Do not disturb tenants.

BY OWNER
2 flat frame. Beautiful cond.
newly remodeled. 2 &'5 rms.
2 car brk. garage. Vic. 54th & 

Hoyne. Call 
737-2563

MARQUETTE PARKE 1% aukšto mū
rinis 15 metų. 2 butai, vienas su 3 
miegamais. Platus sklypas. Gražiai 
įrengtas rūsys. Būtinai apžiūrėkite. 

Tel. RE 7-4639

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

IEŠKOME PIRKTI AR NUOMOTI NA
MĄ su 34 miegamaisiais Marquette 
Parke, netoli Maria aukšt. mokyklos. 

Tel. 434-6191.

AUTOMOBILES—TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

PARDUODAMA 
1969 CADILLAC, SEDAN, 

De Ville. Daug įvairių reikme
nų. Vienas savininkas. 

Garaže laikytas. $4,500. 
Skambinkite 376-5527.

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

IŠNUOMOJAMAS 2 kambarių butas. 
Skambinti ryte iki 11 vai. arba va

kare nuo 7 vai. Tel. 376-0785.

IŠNUOMOJAMA kambarys ir virtuvė 
su baldais, atskiru įėjimu, šilima ir 

šviesa.
Tel. 737-6152.

MARQUETTE PARKE prieš parką iš
nuomojami 5 kmabariai su 2 miega
mais. antrame aukšte, iš kiemo. Nuo
ma $130 su šilima ir karštu vande

niu. Skambinkite RE 7-0012.

IŠNUOMOJAMAS 3 kambarių butas, 
šviesus, pageidaujama dirbanti mo
teris su “References” Tel. 471-2382.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Proget

SAVININKAS PARDUODA 
Marquette Parke 2 aukštų mūrą 34’x 
—120' dydžio su dvigubu garažu, pot
vynio apsauga, karšto vandens šili
ma gazu. 8 kamb. butas viršuje. Cen

trinis vėsinimas. Išeina pensijon. 
Virš $60.000, 
Tel. 9254328

’NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENESLNL^ ISSLMOKĖJIMAIS 

DĖL VISŲ LNFORMACUŲfKRED’KITEC Į

MUTUAL FEDER AL’SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 1-TlAl

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYBAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

j VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
GERIAUSIAS Iš GERIAUSIŲ

2 aukštų mūrinis. 2 butai po 4 ir 5 
kambarius, abu gražiai sumoderninti, 
ant didžiulio 39 x 125 pėdų sklypo, 
su uždarais porčiais. Namas apkaltas 
geros kokybės aluminijum. Geriau
sia šildymo sistema. Geriausia Brigh
ton Parko apylinkė,. į pietus nuo 43 
gatvės. Įkainuotas jūsų šeimos lai
mei tik $27,900. Skambinkite stebuk

ladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

INCOME PROPERTY—BY OWNER 
8 apts., 2—4’s, 6—3’s, selected oak 
woodwork. Gd. income Located — 
45th-Whipple. For appointment 

CALL 847-2352 
After 4 P. M.

5152 S. NATCHEZ 
OPEN 2—5 
BY OWNER

3 bedroom brick., 1% ceramic baths, 
cab. kitchen, carpeting, 2 car brick 

garage, beautiful Landscaped.
Mid $30s. Tel. 586-0831.

MIELA TARP SAVŲ
TVIRTI DU MŪRAI greta ant pla

taus sklypo duoda po $700 pajamų 
kas mėnesį. Centralinis alyva šildyj 
mas, daug priedų, maži taksai už 
abu $47,900. Artima, patogi vieta.

KAIP NAUJAS 2 aukštų 8 butų 
mūras. $14,000 pajamų metams. Da
bar pirksite už $76,600.

2 BUTŲ MŪRAS modemiškai įren
gtas. 2 nauji gazo šildymai, karpetai, 
kabinetu virtuvės, garažas. $29,900.

5 KAMBARIU MŪRAS, kabinetų 
virtuvė, gazu šildymas, karpetai. ga
ražas. Arti mūsų ofiso, už $19,000.

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.

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

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

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

WESTERN AVE. 3807 N.
2 story brick. 1st floor ofc. plus apt. 
Fully air cond. 2nd floor. 2 apts. 
Gas stm., ht. 2% car htd. frame gar. 

$39,500.
By owner.

' IN 3-6465

MOUNT PROSPECT 
BY OWNER

9 rooms, 2 story Colonial on tree lined 
street. 4 ‘bedrooms, 2% bath, 2% car 
garage, basement, large storage area. 

$44.500.
1 So. GEORGE ST. 

PHONE 253-5318

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 Campbell.

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

MAISTO KRAUTUVE ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2737 WEST 43 STREET

CL 4-2390
BY OWNER

LOMBARD — 4 or 5 bdrms. 2 full 
baths and powder rm., den and rec. 
rm. w. wet bar. Must come in to 
appreciate size! Sacrifice.

$38,500.
224 E. SUNSET LOMBARD. ILL. 
Home 6294722 or 627-9188 Office

LYONS
3 BEDROOM RANCH 

Attached 1% car garage, new carpet
ing. dining room-living room with 
natural fireplace. Central air. new 

gas FA heat — electronic filter.
Forest Preserve view.

$32.900 OWNER
447-7463

SAVININKAS PARDUODA 
Marquette Manor vakaruose 4 butų 
mūrą su 2 kambariais beismante ir 
4 mašinų mūriniu garažu. Švari ir 
gerai užlaikoma pajamų nuosavybė. 
Priims tinkamą pasiūlymą greitam 

nardavimui. 
Tel. 778-0389

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovyje, 
platus sklypas, geros pajamos. 54 ir 
Damen apvlinkėj. — $38,000.

LABAI GERAS 10 butu mūras. 2 
automobiliu mūro garažas? Marquette 
Parke. — tik $89,000.

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

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

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu. aluminijaus langai, 2 automobiliu 
garažas, Marquette Parke. Tik 
$28,900.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

RIVERSIDE
BY OWNER

Brick 7 room, near schools, transpor
tation and shopping.

Large lot. 1% baths. Central air 
cond. A bargain at S34,900. 

442-9245

JEFFERSON PARK AREA
2 flat with 7 room house in rear.

2 car garage. Double lot.
Low taxes. By owner.

283-3180

CICERO — Geroie 52 ir 22-tros apy
linkėje gražus 5 butų no 5 kambarius 
mūras. Galima įrengti dar viena bu
tą. 2 masinu garažas. Geras investa

vimas. $68 500.
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct., Cicero 
BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

SAVININKAS PARDUODA
12 butų moderniai Įrengtą mūrinį na
mą 5 metų. Skalbimo mašinos ir 
džiovintuvai. Šaldytuvai, oro vėsin
tuvai. virimui pečiai, 15 mašinų vie
ta. Daug visokių patogumų. $24.000 
pajamų metams. Kaina $176,000.

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

OPEN HOUSE
2422 GRACE ST.

Sunday Aug. 15, 1-4 p. m.
10 room brick indow. 6 dn. 4 up. 2 
blks. St. Benedicts. Lane Gordon Tech 

& Bell schools. Very clean.

By owner. 478-6197’; 637-5980

7347 So. FAIRFIELD AVE. Georgian 
tipo mūrinis. Platus sklypas, gara
žas, šoninis įvažiavimas. Savininkas.

MOTERŲ KIRPYKLA ir 4 kambarip 
butas prie 55-tos ir Kedzie.

5 APARTMENTU mūras prie 51-mos 
ir Sacramento.

MODERNUS 12 apartmentų mūras 
63-čios ir Pulaski apylinkėje.

VALGYKLA ir 4 kambariu butas 
prie 51-mos ir Richmond

Butu nuomavimas. Įvairus draudimai

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
430F So. Kedzie, Chicago 

TEL. — 254-5551

BUILDERS AND CONTRACTORS 
N«my Statyte* Ir Remontat

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING * SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447


